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Predstavy o ideálnych proporciách ľudského tela sú súčasťou najstarších dejín estetického 
myslenia. Nájdeme ich u Homéra, pytagorejcov, Sokrata, Platóna, Aristotela, Plotinosa... 
Samostatnou kapitolou je Vitruviova predstava ľudského tela premietnutá do teoretických 
úvah o architektúre. Obdobie gréckej a rímskej antiky bolo fascinované ľudským telom ktoré 
bolo z mnohých pohľadov vnímané ako ideál krásy. Stredovek prichádza s konceptom askézy 
a sebatrýznenia tela, s odmietaním telesnej krásy, ktorá mala cez utrpenie tela smerovať 
k premene na duševnú krásu a jej zdokonaľovanie.  Kresťanstvo umŕtvovalo a potláčalo telo, 
dokonca bolo k telu nepriateľské. Bizarný zlom v kontinuite vnímania tela a telesnosti 
predstavuje na prelome stredoveku a renesancie groteskná koncepcia tela, tak ako ju vo svojej 
práci François Rabelaise a ľudová kultúra stredoveku a renesancie opísal Michail Bachtin. Na 
scéne sa zjavuje tzv. dvojdomé telo – telo rodiace, rastúce i umierajúce, telo v zastúpení 
ktorého môžu konať aj jednotné telesné orgány a pod. Renesancia sa vracia k chápaniu tela 
v duchu antických ideálov. Telo je jednotné a krásne, najmä v spojení harmónie tela a duše. 
Estetická kategória kalokagatie znovu ožíva. Novovek odmieta dvojdomosť tela a sústreďuje 
sa na nový telesný kánon, v ktorom nič z tela nevystupuje, telo sa uzatvára a prispôsobuje 
etikete dobrého správania. Novodobému telesnému kánonu je napríklad úplne cudzia okrem 
dvojdomosti aj hyperbolizácia. Začiatok 20. storočia dokonca prináša organizované koncepcie 
rôznych telovýchovných hnutí smerujúcich k ideálu krásneho a harmonického človeka, 
ktorého výrazom je rovnováha duše a tela. Takáto koncepcia kánonu jednotného tela smeruje 
k estetickým kategóriám krásna, kalokagatie, grácie a vznešenosti. 
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