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Uniwersytet w Salamance 

Pokaż mi swoje ciało, a powiem ci, kim jesteś: 

interPREtacja trzech dzieł pędzla Johna Everetta 

Millaisa i Gabriela Rossettiego 

Streszczenie  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie artystycznej koncepcji ludzkiego ciała na podstawie 

analizy dzieł bractwa prerafaelitów. Autorka rekonstruuje zarys kanonu piękna obowiązującego na 

przestrzeni dziejów i odnosi go do zrozumienia cielesności ukształtowanego poprzez ruchy femi-

nistyczne, aby finalnie skupić swą uwagę na trzech płótnach pędzla Millaisa i Rossettiego, jakimi 

są Chrystus w domu rodziców, Lady Lilith oraz Venus Verticordia. Mimo że wspólnym ogniwem 

dla wyżej wymienionych obrazów jest niezwykły realizm, na ich podstawie ukształtowały się dwa 

skrajne modele. Pierwszy dotyczący dzieła Millaisa przedstawia ciało upodlone, odrzucające i bu-

dzące wstręt. Wywołuje ono kontrowersje tym bardziej, że stało się inspiracją dla sylwetek Świętej 

Rodziny z założenia nacechowanych czystością i dobrem, które niejednokrotnie odczytywane są 

jako synonim piękna. Drugi model widoczny jest w obrazach Rossettiego, który tworzy portret 

kobiety pociągającej, atrakcyjnej i świadomej swojej cielesności. Zauważalna jest tu zależność 

pomiędzy przedmiotowością i podmiotowością, które scalone wpływają na spójną kreację kobiecej 

postaci. Zgoła odmienna percepcja dzieł Millaisa i Rossettiego pozwala na analizę porównawczą  

i odpowiedź na pytanie, czy ciało może odzwierciedlić kondycję psychiczną jednostki. 

Słowa kluczowe: cielesność, malarstwo, prerafaelici, Millais, Rossetti. 

1.  Wstęp 

Ciało przybrało dziś status czegoś więcej niż tylko powłoki okalającej nie-

śmiertelną duszę, dlatego też słowa Izmaela, bohatera powieści Hermana Melvil-

le’a: „Zdaje mi się, że ciało moje to jedynie osad lepszej części mojej istoty”
1
 

                                                 
1  Izmael nawiązuje do nicości ludzkiego ciała i kruchości życia, rozpamiętując marynarzy, któ-

rzy zginęli podczas morskich wypraw.  

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.06
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(Melville 2004, 52–53), zostałyby przez większość społeczeństwa odebrane jako 

ekstrawagancja XIX-wiecznego człowieka. Świat zwrócił się ku cielesności, 

wychodząc z założenia, iż „podstawowe kategorie kultury, jej najważniejsze po-

jęcia i symbole mają swe źródło w ludzkim ciele” (Szpakowska 2008, 5). Jest 

ono uznawane za początek tożsamości, narzędzie kulturowe i społeczne. Na 

przestrzeni wieków, co najdokładniej obrazują dzieła sztuki poszczególnych 

okresów, ideał ludzkiego ciała przechodził przez różne stadia, poczynając od 

prehistorycznej Wenus z Willendorfu, której obfite kształty ukazują, jak istotną 

rolę odgrywała płodność i funkcja prokreacji, poprzez dzieła hellenistyczne, 

gdzie wytworzony zostaje zgoła inny wzór piękna – skoncentrowany na kulcie 

ciała i atletycznych sylwetkach, po strzelistość i smukłość gotyckich postaci 

symbolizujących zwrot ku Bogu i pozostawienie tego, co ziemskie. Wraz z na-

dejściem renesansu człowiek znów zaczął skupiać swą uwagę na fizyczności, 

dostrzegał znaczenie urody i starał się odtworzyć obraz piękna ludzkiej sylwetki 

stworzonej przez Boga; wyzwanie podjął Leonardo da Vinci, który swym Czło-

wiekiem witruwiańskim udowodnił możliwość istnienia idealnych proporcji. Po-

czątek baroku z kolei oznacza powrót do obfitych form i kształtów, następnie 

ustępuje miejsca dystyngowanym rysom, szlachetności i elegancji klasycyzmu, 

aby w XX wieku dojść do całkowitego podporządkowania się modzie i uprzed-

miotowienia ludzkiej seksualności. Wygląd zewnętrzny stał się zatem nieod-

łącznym wyznacznikiem samoświadomości jednostki, jej statusu społecznego 

oraz materialnego, dlatego też, przytaczając słowa Małgorzaty Szpakowskiej, 

„uroda nie jest już darem niebios, lecz obowiązkiem” (Szpakowska 2008, 5). 

Znaczący wpływ na postrzeganie kobiecego ciała, bo to ono wydaje się sku-

piać na sobie główną uwagę społeczeństwa, miał ruch feministyczny. „Kulturo-

wemu tworzeniu ciała przypisuje się […] szczególnie duże znaczenie w tekstach 

dotyczących tożsamości płciowej i zwłaszcza w szeroko rozumianej literaturze 

feministycznej. Wraz z jej rozwojem temat ciała w kulturze uzyskuje coraz 

większy rezonans. Nic w tym dziwnego: w końcu najbardziej widoczna różnica 

płci to po prostu różnica anatomiczna” (Szpakowska 2008, 8). De Beauvoir, Kri-

steva czy Irigaray są jednymi z pierwszych działaczek, które rozpoczęły debatę 

dotyczącą kobiecej cielesności. Protesty przeciwko ikonizacji kobiety miały na 

celu ukazanie złożonego problemu uprzedmiotowienia kobiecego ciała. Można 

mieć jednak wrażenie, iż feministyczne postulaty odnoszące się do wyższości 

kobiecej seksualności, czy też jak mówi Irigaray, zdywersyfikowanej mapy cia-

ła, która pozwala na doznawanie bardziej dogłębnej przyjemności (Irigaray 

1996, 465), pogłębiły komercjalizację ludzkiego ciała. Odtąd bowiem seksual-

ność przestaje być tematem tabu, a społeczeństwo dostaje pozwolenie na ema-

nowanie fizycznością, która, jak nigdy wcześniej, jest utożsamiana z najwyższą 

rozkoszą. 
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2.  Bractwo prerafaelitów 

Jak już wspomniano, obraz ludzkiego ciała i ideały piękna zmieniały się  

z każdą epoką. Szczególnie interesujące wydaje się postrzeganie cielesności 

przez prerafaelitów. Mimo iż ruch wykształcił się w połowie XIX wieku, kiedy 

to industrializacja i rozwój techniki zaczęły coraz bardziej przybierać na sile, je-

go założyciele pragnęli przywrócić harmonię i naturalizm włoskich dzieł sztuki 

quattrocento. Założone w Londynie w 1848 roku bractwo, do którego pierwot-

nie należeli Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, John Everett Millais, 

James Collinson, Thomas Woolner, William Michael Rossetti oraz F.G. Ste-

phens, przyczyniło się do rozwoju dziedzin sztuki takich jak malarstwo, rzeźba 

czy literatura. Młodzi artyści pobierający nauki w Royal Academy zdecydowali 

się odrzucić założenia Akademii, która – pragnąc dostosować się do wymagań 

ówczesnych odbiorców – ulegała wpływom włoskiego renesansu, przez co 

sprzeciwiała się wszelkim próbom odejścia od dotychczasowych zasad kompo-

zycji. Prerafaelici zlekceważyli konwencje przyjmowane przez swoich nauczy-

cieli i środowisko, zwracając się ku prostocie, realizmowi i wyrazistości barw. 

Poprzez swoją sztukę członkowie bractwa pragnęli „[powrócić] do tego, co 

uważali za czas czystości i szczerości: czas przed Rafaelem” (Aquilina 2006, 

186). Stąd też ich nazwa, która symbolizuje nie tyle odrzucenie dzieł Rafaela, co 

podziw dla sztuki renesansu i pragnienie jej odtworzenia. Ponadto, aby uzyskać 

anonimowość i swobodę działania, początkowe obrazy prerafaelitów były pod-

pisywane inicjałami PRB (Pre-Raphaelite Brotherhood), co wzbudziło jeszcze 

większe zainteresowanie krytyków i publiczności. Przeciwstawiając się rygorom 

akademickim, w myśl zasady „pamiętajmy zawsze o naszym postanowieniu 

zwalczania dzisiejszej, błahej sztuki” (Hunt 1999, 3), dzieła takich artystów jak 

Rossetti, Hunt czy Millais imitują późnogotycką i wczesnorenesansową głębię 

kolorów, wyraziste kształty postaci oraz niekonwencjonalny styl objawiający się 

w przedstawionej hiperrzeczywistości i przesadnej wręcz dbałości o detale 

(Doyle 2013, 5). Sztuka prerafaelitów to swoisty konglomerat literatury, Biblii, 

mitologii, świata rzeczywistego i wytworów wyobraźni artystów. W swych ob-

razach artyści przedstawiają świat arturiańskich legend, sceny biblijne, bohate-

rów dzieł literackich Szekspira, Tennysona czy Keatsa, a także postaci kobiet, 

które stworzyły nowy kanon piękna ówczesnych czasów. 

Wybierając powyższą tematykę, prerafaelici pragnęli stawić opór bierności 

sztuki, która coraz częściej poddawała się masowości i bylejakości dzieł. Wielu 

komentatorów zaczęło uznawać produkcję Royal Academy za rutynową, a jej 

obrazy za „nużące” i pozbawione indywidualizmu (Kilian 2013, 175; za Rosen-

feld: 2009, 153). Filozofia bractwa opierała się zatem nie na tworzeniu ideali-

zmu, lecz prawdy odbioru. Swoim malarstwem artyści „starali się odnaleźć 

pierwiastek duchowy w otaczającym świecie, próbowali zdefiniować piękno, 

chcieli nauczać poprzez sztukę, a także wiele uwagi poświęcili relacjom między 
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różnymi dyscyplinami sztuki, głównie malarstwem i literaturą” (Kilian 2013, 

175). Prawda, którą wyznawali, łączyła się bezpośrednio z naturą, która, jak 

twierdzi Rosenberg (Kilian 2013, 181; za: Kotzin 1966, 348), jest drugą Bożą 

księgą, a adoracja natury jest niczym innym jak adoracją Boga, w którym ukryta 

jest tajemnica piękna; to z kolei prowadzi do dyskusji nad fizycznością, która 

jest głównym tematem niniejszego artykułu. Wychodząc od prawdy, natury i re-

ligii, sztuka prerafaelitów podążała w stronę dzisiejszej estetyki feministycznej. 

Jak zostanie to omówione w dalszej części rozważań, kobieta prerafaelicka jest 

fascynującym połączeniem natury, piękna i niezależności, które widoczne jest 

zarówno w działaniach bractwa, jak i w teoriach feministycznych dążących do 

spopularyzowania wizerunku kobiety przedstawionego na płótnach jego członków.  

3.  Kontrowersje wokół obrazu Johna Millaisa Chrystus w domu 

rodziców  

 

Ryc. 1. J.E. Millais, Chrystus w domu rodziców 

Żródło: http://www.tate.org.uk/art/artworks/millais. 

Ludzkie postaci przedstawione na płótnach Prerafaelitów przez dłuższy czas 

budziły kontrowersje i wywoływały sprzeciw ówczesnych krytyków sztuki. Pra-

gnę zacząć od opisu Świętej Rodziny, która do tej pory była ukazywana przez 

artystów malarzy jako źródło boskości, z założenia pozostające nieskalane grze-

chem. Cielesność świętych pojawiających się chociażby w dziełach Rafaela, któ-

rego twórczość okazała się punktem granicznym dla obrazów bractwa, odwzo-
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rowywała wewnętrzną harmonię i pozaziemskie pochodzenie przedstawianych 

istot. Biorąc za przykład ikonę religijnego malarstwa – Madonnę Sykstyńską, 

możemy zauważyć, iż strategia, jaką przyjął Rafael przy przedstawieniu Madon-

ny, to ukazanie jej jako młodej dziewczyny o spokojnych i łagodnych rysach 

twarzy, które podkreślają jej anielską urodę i piękno
2
. Wszechobecny metafi-

zyczny pietyzm, za pomocą którego została zilustrowana matka Jezusa, nie po-

zostawia wątpliwości, iż nie tylko jej ciało jest idealne, lecz również ona sama 

pozostaje nieskalana grzechem. Prerafaelici decydują się na przełamanie zasady 

idealizmu w ukazywaniu postaci świętych, zastępując ją konwencją realizmu. Za 

przykład może posłużyć obraz Johna Everetta Millais Chrystus w domu rodzi-

ców (ryc. 1), który tuż po pierwszej prezentacji na wystawie w Royal Academy 

w 1850 roku,został uznany za „patologiczny” i „oburzający” (Millais 1999, 17), 

a sam Dickens ogłosił, iż dzieło to jest bluźnierstwem i profanacją. Ciała świę-

tych, które dostrzegamy, są odrzucające, brudne i dalekie od majestatu tych uka-

zywanych przez poprzedników prerafaelitów. Jak skomentował Dickens: 

Oglądacie wnętrze sklepiku cieśli. Na pierwszym planie znajduje się rude dziecko – wy-

krzywione płaczliwe brzydactwo w nocnej koszuli. Odnosi się wrażenie, że zostało ude-

rzone, podczas gdy bawiło się w płynącym obok strumieniu. Pokazuje ślady pobicia klę-

czącej kobiecie, tak okropnej w swej brzydocie (jeśli założy się, że istota ludzka może 

przeżyć z podobnie zwichniętą szyją), że wydaje się potworem z najgorszego francuskie-

go kabaretu lub z najstraszniejszej angielskiej spelunki (Millais 1999, 17). 

Oburzenie pisarza wydaje się usprawiedliwione, gdy spojrzymy na pomarsz-

czoną twarz Matki Boskiej, zmęczone pracą dłonie Józefa, wypłowiałe odzienie 

Jezusa czy też zlęknioną postawę Jana Chrzciciela. Miejsce przedstawionej sce-

ny, jakim jest warsztat cieśli, jeszcze bardziej potęguje odczucie realizmu i po-

dobieństwo z miejscami pracy w XIX-wiecznej Anglii. Decydując się na ukaza-

nie takiej wizji Świętej Rodziny, Millais pogwałcił przyzwoitość, w którą do tej 

pory odziane były postacie świętych. Brzydota, jaka towarzyszy osobom na ob-

razie, sprawiła, że ludzie zaczęli zauważać, iż ciało jest czymś więcej niż tylko 

zewnętrzną powłoką, stało się ono bowiem wyznacznikiem tego, co godne bądź 

też niegodne uwagi. Mimo krytycznych uwag, Chrystus w domu rodziców z cza-

sem został doceniony za wszechogarniający realizm i symbolikę zawartą w każ-

dym szczególe. Aparycja postaci okazała się punktem zapalnym w dyskusji  

o dotychczasowych konwencjach malarskich, które miały za zadanie wywoły-

wać w odbiorcy poczucie najwyższej estetyki i piękna. Zakładając, iż istnieje 

związek pomiędzy brzydotą a grzechem, Święta Rodzina w ujęciu Millaisa zo-

staje zdegradowana i przedstawiona na równi z grzesznym i ułomnym w swym 

jestestwie człowiekiem. 

                                                 
2  Postać Madonny z obrazu Rafaela to rzekomo wieloletnia kochanka i muza malarza Margherita 

Luti (Jimenez 2001, 332).  
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4.  Kanon kobiecego piękna według Rossettiego 

Pozostając przy twórczości prerafaelitów, nie sposób pominąć motywu wio-

dącego ich dzieł. Jednym z fundamentalnych aspektów występujących w obra-

zach członków bractwa okazuje się kobieta i jej fizyczność. Należy jednak 

zwrócić uwagę na fakt, iż mając na myśli fizyczność kobiety, prerafaelici nie 

tylko zajmowali się tworzeniem aktów czy też przedstawianiem półnagich bądź 

lubieżnych kobiet – kobieta prerafaelicka budziła pożądanie swoją mistyką, me-

lancholią, a także charakterystycznymi długimi włosami, tajemniczym wzro-

kiem, porcelanową cerą i pełnymi ustami. Malarze przedstawiali piękno tworzo-

nych postaci za pomocą dramaturgii obecnej w każdym detalu, geście i spojrze-

niu uwiecznionej sylwetki, która niezwykle często przybierała formę wróżki, 

nimfy, greckiej bogini czy też bohaterki dzieł Szekspira.  

 

Ryc. 2. D.G. Rossetti, Lady Lilith 

Żródło: www.rossettiarchive.org/docs/s205.rap.html. 
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Tuż obok romantycznych bohaterek literackich na obrazach prerafaelitów 

pojawiają się także kobiety niewstydzące się swojej fizyczności, silne i niepod-

dające się kulturze patriarchalnej. Jednym z przykładów jest Lady Lilith Rosset-

tiego (ryc. 2) – kobieta samoświadoma i niezależna, która wpisuje się w dyskurs 

feministyczny. Natura Lilith jest nieprzejednana i bezkompromisowa, podczas 

gdy jej fizyczność uwodzi seksualnością i lubieżnością. Rossetti tworzy portret 

kobiety świadomej swojej cielesności, która poprzez roznegliżowane ramiona, 

luźno opadające rude włosy, których kolor już w średniowieczu był symbolem 

grzechu, kłamstwa i wiarołomności (źródło: http://www.polityka.pl/), oraz pełne 

czerwone usta nie tylko przeciwstawia się odgórnie narzuconym normom spo-

łecznym, lecz także bezwzględnie kusi męskich odbiorców. Dzięki niniejszej 

świadomości kobieta odnajduje swoją tożsamość, a jej fizyczność, jak nakreśla 

Luce Irigaray, nie służy jedynie do zaspokajania męskich żądz, lecz jest złożoną 

strukturą, w której każda część wydaje się głosić zasadę hedonizmu (Irigaray 

1996, 465). Lady Lilith eksponuje swoje ciało, tym samym ujawniając swoją 

prawdziwą podmiotowość; cytując Olgę Cielemęcką: „kobiece ciało, różniące 

się od męskiego, w inny sposób czujące i przeżywające przyjemność, jest także 

modelem dla kobiecej racjonalności […]; włącza inność do pojęcia tożsamości, 

jedności i podmiotu […]. Kobieta jest mnoga – przeciwstawia się podmiotowi 

ujednostkowionemu i indywidualnemu, źródłu pewności i instancji prawodaw-

czej; jest nietożsama – rujnuje prawa logiczne; niedokończona – niszczy sen  

o pełni” (Cielemięcka 2012, 80). Seksualność Lilith widoczna jest w kokieteryj-

nie ułożonej sylwetce, zmysłowych ruchach i kobiecych kształtach. Jedynie jej 

wyraz twarzy pozwala zrozumieć, iż nie pragnie ona zainteresowania ze strony 

mężczyzn, wręcz przeciwnie – wpatrzona w swoje lustrzane odbicie jest usatys-

fakcjonowana własną obecnością. Oznacza to, iż kobieta akceptuje to, co widzi 

w lustrze – ciało staje się zatem łącznikiem ze sferą psychiczną. Lustro nato-

miast symbolizuje przejście, „rodzaj zerwania, odstąpienia od próby włączenia 

się w porządek męskiego logosu i wyruszenie na poszukiwanie osobnej kobiecej 

logiki sensu i rozkoszy” (Cielemięcka 2012, 78).  

Sztuka Rossettiego obfituje w portrety kobiet, których cielesność stanowi 

swoisty wyznacznik ich tożsamości. Venus Verticordia (ryc. 3) to kolejny przy-

kład femme fatale, która zwodzi swoją delikatnością i pięknem. Malarz celebruje 

kobiecość i naturalność Venus, ukazując jednocześnie erotyzm jej nagiego ciała 

oraz tkwiący w spojrzeniu mistycyzm, który wabi i nakłania do całkowitego od-

dania się nimfie. Symbolizm dzieła w połączeniu z seksualnością Venus intensy-

fikuje doznanie zniewolenia i niepewności, jeśli idzie o intencje kusicielki; czy 

podobnie jak Lady Lilith jej jedynym celem jest zwabienie i odtrącenie, czy też 

pragnie pozostawić swojego kochanka przy sobie na dłużej? Tworząc obraz, 

Rossetti bez wątpienia chciał przedstawić piękną, zmysłową, a zarazem silną  

i zwycięską kobietę, która staje się zaprzeczeniem dotychczasowych wyobrażeń 

pokornej i usłużnej niewiasty. Do tej pory, jak twierdzi Rosi Braidotti, fragmen-
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taryzm był historycznie przypisany do kobiety (Braidotti 2010, 2), jednak wraz  

z wyzwoleniem ciała, wyzwolona zostaje również tożsamość i apercepcja kobiety. 

 

Ryc. 3. D.G. Rossetti, Venus Verticordia 

Źródło: http://www.rossettiarchive.org/docs/s173.rap.htm. 

Symbolizm obrazu jeszcze wyraźniej nakreśla problematykę podmiotowości 

Venus stricte powiązanej z jej cielesnością. Otaczająca ją zmysłowa aura oraz 

wdzięki jej ciała kuszą w ten sam sposób, w który trzymane przez nią jabłko 

zwiodło niegdyś Ewę. Mimo iż strzała wskazuje na romantyczny wymiar dzieła, 

to motyle i widoczny za kobietą ptak wydają się mieć znaczący wpływ na spo-

sób odczytania cech składających się na naturę Venus Verticordia. Zwierzęta te 

utożsamiane są bowiem z wolnością, swobodą i brakiem ograniczeń. Podobnie 

roznegliżowane ciało Venus, jej lubieżne spojrzenie, ponętne usta i fala rudych 

włosów symbolizują niezależność, oderwanie się od panujących norm społecz-

nych i zdolność do wyrażania własnych potrzeb, żądz oraz pragnień.  

Venus Verticordia zdaje się kobietą wolną, pewną siebie i świadomą wła-

snego ciała. Na podane powyżej czynniki wpływa zarówno jej cielesność, jak  

i psyche, które scalone tworzą portret kobiety uwodzicielki, kochanki, roman-
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tyczki, a zarazem wojowniczki i rewolucjonistki. Swoim wyemancypowaniem  

i bezkompromisowością Venus wpisuje się w nurt feministyczny, przełamując 

stereotypowe podejście do przytłumionej kobiecej seksualności, jednocześnie 

oswobadzając się z reżimu patriarchatu. Jak mówi o niej Fred Stephen, Venus 

Verticordia jest pogromczynią serc, której działania są nieprzeniknione, w której 

czyha więcej zła aniżeli dobra; jest to kobieta zwycięska i nieposkromiona 

(żródło: http://www.sothebys.com).  

Pomimo początkowego odrzucenia przez krytykę, prerafaelici mieli znaczą-

cy wpływ na współczesną myśl estetyczną, albowiem „podejmując dialog z ów-

czesną praktyką malarską, wybierając naturę jako metodę artystyczną, starali się 

poprzez swoje prace odpowiedzieć na wiele pytań nurtujących ówczesne społe-

czeństwo oraz zdiagnozować zachodzące w tym okresie zmiany” (Kilian 2013, 

194). Doprowadzili do debaty na temat cielesności człowieka, ukazując go  

z perspektywy prawdy. Stąd też ich malarstwo odznacza się szczególnym reali-

zmem, praktycznymi konwencjami oraz prostotą w doborze rozwiązań. Ciało  

w ujęciu malarzy bractwa odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu postawy 

względem jednostki; odkrywa ono bowiem to, co prawdziwe i, być może dlate-

go, niejednokrotnie odrzucane. W dziełach prerafaelitów to pragmatyzm, a nie 

idealizm, wyznacza standardy piękna i określa dyskurs ciała. Biorąc pod uwagę 

fakt, że naturalizm obecny w ich dziełach wyraża brzydotę, cierpienie, pożąda-

nie i bezwzględność, stał się on czynnikiem, który w znacznym stopniu został 

zatracony przez dzisiejsze środki masowego przekazu, dążące do ukazania, po-

wiedziałabym, „hiperidealizmu”. Cielesność postaci ukazana na omówionych 

płótnach nie zakłamuje rzeczywistości, lecz odzwierciedla ich faktyczną kondy-

cję psychiczną, pozwalając na bardziej szczegółową analizę tego, kim są i co 

naprawdę pragną przekazać odbiorcy. 
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Show Me Your Body and I’ll Tell You Who You Are: 

InterPREtation of Three Paintings by John Millais and Gabriel 

Rossetti 

Summary 

The aim of this study is to represent the complexity of the human body analysing works of Pre-

Raphaelite painters. The author starts with delineation of the beauty canon which has been ruling 

throughout the centuries and exemplifies how feminist movements moulded societal attitudes to-

wards corporality, to finally focusing the reader’s attention towards three canvas painted by Mil-

lais and Rossetti Christ in the House of His Parents, Lady Lilith, and Venus Verticordia. Although 

realism plays the role of linking all the aforementioned paintings, there exist two extreme models 

among them. The first concerns the work of Millais, which represents the humiliated, obnoxious 

and execrable body. The controversy is intensified by the fact that the artist depicts the bodies of 

the Saint’s Family members, who until this time were identified with purity, good and beauty. The 

second model appears in the works of Rossetti, who creates a portrayal of the seductive, attractive 

and self-aware woman. What becomes noticeable is a dependency between objectivness and sub-

jectivity, which merges to have an influence on the coherent creation of the female figure. Dispar-

ate perception of Millais’ and Rossetti’s works allows for a comparative analysis and the investi-

gation of whether corporality is able to reflect the human mental condition. 

Keywords: corporality, painting, Pre-Raphaelites, Millais, Rossetti. 




