
6 .  ΄ Α λ λ ε ς  α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  τ έ χ ν η  

 

Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 
 

1. Ποιες δύο βασικές τάσεις ακολούθησαν οι αισθητικές θεωρίες που 

διατυπώθηκαν κατά το 19ο και 20ο αιώνα και ποιοι είναι οι βασικοί 

τους εκπρόσωποι; 
 

2. Τι σηµαίνει το αξίωµα «η τέχνη για την τέχνη»; Με ποια επιχειρήµατα 

οι οπαδοί του1 υποστήριζαν την αυτονοµία της τέχνης;  

 

3.  Να συνδέσετε τα στοιχεία της Α΄ στήλης µε τα στοιχεία της Β΄ στήλης.  

στήλη Α΄  στήλη Β΄  

 

1.  Ο Όσκαρ Ουάιλντ 

2.  Ο Εµίλ Ζολά 

3.  Ο Γκουστάβ Φλοµπέρ 

4.  Ο Κλοντ Σαιν Σιµόν 

5.  Ο Ογκύστ Κοντ 

6.  Ο Λέων Τολστόι 

υποστηρίζει:

α) ότι χρέος του καλλιτέχνη είναι να 

παρουσιάσει µέσα από το έργο του 

µιαν αυθεντική εικόνα της 

πραγµατικότητας 

β) ότι σκοπός της τέχνης είναι να πετύχει 

τη µορφική τελειότητα στο έργο τέχνης 

γ) την απόρριψη της τέχνης ως 

αυτοσκοπού 

δ) ότι η τέχνη πρέπει να συµβάλει στην 

πραγµατοποίηση µιας ειρηνικής και 

αταξικής κοινωνίας 

ε) ότι η τέχνη πρέπει να συµβάλει στην 

ανάπτυξη συναισθηµάτων 

αλτρουισµού και συναδέλφωσης 

µεταξύ των ανθρώπων 

 

                                                           
1 Οι υποστηρικτές αυτού του αξιώµατος ονοµάσθηκαν εστέτ, στυλίστες, παρνασσιστές, 
αλεξανδρινοί, παρακµιακοί (Μπ. Κρότσε (B. Croce), Η ποίηση, εισαγωγή στην κριτική 
και ιστορία της ποίησης και της φιλολογίας, La Poesia, Introduzione alla Critica e Storia 
della Poesia e della Letteratura, editori Laterza, Bari 71966, σ. 49). 
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4. Ποιοι είναι οι λεγόµενοι κοινωνικοί φιλόσοφοι και πώς εννοούν την 

κοινωνική αποστολή της τέχνης; 
 

5.  «Η τέχνη, κατά την κοινωνική της ερµηνεία, έχει αξία, εφόσον µπορεί 
να συνδυάσει την οµορφιά µε τη χρησιµότητα» (σχολικό βιβλίο, σ. 153). 

Να εξηγήσετε τη φράση.  
 

6.  Ποιες είναι οι απόψεις του Τολστόι για την αποστολή της τέχνης;  
 

7.  Να προσδιορίσετε τη σχέση τέχνης - κοινωνίας, σύµφωνα µε τη 

µαρξιστική άποψη.  
 

8.  Με ποια έννοια ο Μαρξ προσέδωσε ηθικό βάθος στη διάκριση του 

Αριστοτέλη ανάµεσα στην πράξη και την ποίηση, τον κατασκευαστή 

και τον ποιητή;  
 

9.  Τι είναι το αίσθηµα της αποξένωσης στο χώρο της αισθητικής, κατά το 

Μαρξ;  
 

10.  Πώς συµβιβάζεται, σύµφωνα µε το σχολικό βιβλίο, το αίτηµα να είναι 

ελεύθερος ο καλλιτέχνης µε την αναγκαιότητα να συνδέεται µε την 

κοινωνία στο πλαίσιο της οποίας δηµιουργεί;  

 

Α2. Ερωτήσεις σύνθεσης - κρίσης 
 

1.  Ο Σεφέρης έγραψε για τη θεωρία που συνοψίζεται στο αξίωµα «η τέχνη 

για την τέχνη»:  
«Η διδασκαλία αυτή που δε χρησιµεύει σε τίποτε, κατάντησε να 
σηµαίνει τη δουλειά ενός ανάπηρου ανθρώπου που φτιάχνει αδειανά 
κοµψοτεχνήµατα κλεισµένος µέσα σ’ ένα αποστειρωµένο δωµάτιο» 

Γ. Σεφέρης2  
 

Με βάση όσα γνωρίζετε γι’ αυτή τη θεωρία, µπορείτε να εξηγήσετε το 

παραπάνω απόσπασµα;  
                                                           
2  Γ. Σεφέρης, «Η τέχνη και η εποχή», Νέα Εστία, τόµος ΛΗ΄, τχ. 435, 945, σ. 636. Βλ. επίσης 
Μ. Beardsley, Ιστορία των αισθητικών θεωριών, εκδ. Νεφέλη, Ε. Φίσερ, Η αναγκαιότητα 
της τέχνης, εκδ. Θεµέλιο και Απ. Σαχίνης, Η πεζογραφία του αισθητισµού, εκδ. 
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Ι. ∆. Κολλάρου και ΣΙΑ Α.Ε.   
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2.  Να γράψετε ένα δοκίµιο έκτασης τουλάχιστον 400 λέξεων στο οποίο να 

αναλύετε τον κοινωνικό ρόλο της τέχνης και συνακόλουθα την 

κοινωνική αποστολή του καλλιτέχνη.  

 
3.  Η τέχνη έχει έναν κοινωνικό ρόλο να διαδραµατίσει ή είναι ένα 

αυτόνοµο πεδίο στο χώρο του πολιτισµού; Να διατυπώσετε 

επιχειρήµατα υπέρ της µιας ή της άλλης άποψης3. 

 
4.  Πώς φαντάζεστε τον τύπο του καλλιτέχνη που εκπροσωπεί το δόγµα «η 

τέχνη για την τέχνη» και πώς τον τύπο του καλλιτέχνη που υιοθετεί την 

άποψη ότι η τέχνη έχει κοινωνικό ρόλο να επιτελέσει; 

 
5. Να αναπτύξετε έναν προσωπικό σχολιασµό πάνω στους τρόπους µε 

τους οποίους διασφαλίζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της τέχνης, κατά 

τον Λέοντα Τολστόι.  

 
6.  Να κρίνετε τη µαρξική άποψη ότι η τέχνη οφείλει να συµβάλει στην 

άρση της αδικίας που παρατηρείται ανάµεσα στους ανθρώπους4.  

 
7.  Να σχολιάσετε την άποψη ότι «δεν είναι θεµιτό η αισθητική αξία των 

έργων τέχνης να καθορίζεται αποκλειστικά από κοινωνικά κριτήρια 
και από πολιτικές καθαρά σκοπιµότητες» (σχολικό βιβλίο, σ. 156).  

 
8.  Το ποίηµα «Άλµπατρος» του Σαρλ Μπωντλαίρ που ακολουθεί σε ποια 

αντίληψη για τη θέση του καλλιτέχνη απέναντι στην κοινωνία 

παραπέµπει; Να αναφερθείτε σ’ αυτή την αντίληψη, αξιοποιώντας και 

τις ιδέες που εκφράζονται στο ποίηµα.  

 

                                                           
3 Μπορείτε να συµβουλευτείτε το συνοδευτικό κείµενο 1. 
4 Μπορείτε να συµβουλευτείτε το συνοδευτικό κείµενο 6. 
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Άλµπατρος 

Συχνά για να περάσουνε την ώρα οι ναυτικοί 
άλµπατρος πιάνουνε, πουλιά µεγάλα της θαλάσσης, 
που ακολουθούνε σύντροφοι, το πλοίο, νωχελικοί 
καθώς γλιστράει στου ωκεανού τις αχανείς εκτάσεις.  
 

Και µόλις στο κατάστρωµα του καραβιού βρεθούν 
αυτοί οι ρηγάδες τ’ ουρανού, αδέξιοι, ντροπιασµένοι, 
τ’ αποσταµένα τους φτερά στα πλάγια παρατούν 
να σέρνονται σαν τα κουπιά που η βάρκα τα πηγαίνει 
 

Πώς κείτεται έτσι ο φτερωτός ταξιδευτής δειλός! 
Τ’ ωραίο πουλί τι κωµικό κι αδέξιο που αποµένει! 
Ένας τους µε την πίπα του το ράµφος του χτυπά 
κι άλλος, χωλαίνοντας, το πώς πετούσε παρασταίνει.  
 

Ίδιος µε τούτο ο Ποιητής τ’ αγέρωχο πουλί 
που ζει στη µπόρα κι αψηφά το βέλος του θανάτου, 
σαν έρθει εξόριστος στη γη και στην οχλοβοή 
µεσ’ στα γιγάντια του φτερά χάνει τα βήµατά του.  

µετάφραση Αλ. Μπάρα (Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία  
Β΄ Ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.∆.Β.) 

 
B. Συνοδευτικά κείµενα  
 
1.   

• Οι απόψεις του Λ. Τολστόι για την τέχνη. 

Η τέχνη είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα, που συνίσταται στο 
εξής: ένας άνθρωπος, χρησιµοποιώντας ορισµένα εξωτερικά σηµάδια, 
µεταβιβάζει συνειδητά σε άλλους αισθήµατα που είχε βιώσει, και οι 
άλλοι άνθρωποι επηρεάζονται ψυχικά από τα αισθήµατα αυτά, τα 
νιώθουν κι εκείνοι.  
Η τέχνη δεν είναι, όπως λένε οι µεταφυσικοί, η εκδήλωση κάποιας 
µυστηριώδους Ιδέας του κάλλους ή του  Θεού· δεν είναι, όπως λένε οι 
φυσιολόγοι στοχαστές, ένα παιχνίδι στο οποίο ο άνθρωπος διοχετεύει 
το πλεόνασµα της συσσωρευµένης ενεργητικότητάς του· δεν είναι η 
έκφραση των συναισθηµάτων του ανθρώπου µε εξωτερικά σηµάδια· 
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δεν είναι η παραγωγή τερπνών αντικειµένων· και, κυρίως, δεν είναι η 
τέρψη. Η τέχνη είναι ένα µέσον συνένωσης των ανθρώπων, το οποίο 
τους ενώνει δια των κοινών αισθηµάτων, απαραίτητο για τη ζωή και 
την πρόοδο προς την ευηµερία των ατόµων και της ανθρωπότητας. (…) 
Και αν οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την άλλη ικανότητα, να 
επηρεάζονται ψυχικά από την τέχνη, ίσως ήταν µέχρι σήµερα πιο 
άγριοι και, κυρίως, περισσότερο αποκοµµένοι και εχθρικοί µεταξύ 
τους.  
Συνεπώς, η λειτουργία της τέχνης είναι πάρα πολύ σηµαντική, όσο 
είναι κι εκείνη της οµιλίας και εξίσου καθολικά διαδεδοµένη όσο 
αυτή. (…) 
Ένα αδιάψευστο σηµάδι ξεχωρίζει την αληθινή τέχνη από την κίβδηλη: 
η δυνατότητα να επηρεάζει ψυχικά. Αν ένας άνθρωπος, χωρίς να 
προσπαθήσει και χωρίς ν’ αλλάξει την οπτική του γωνία, όταν 
διαβάζει, ακούει ή βλέπει το έργο ενός άλλου, βιώνει µια πνευµατική 
κατάσταση που τον ενώνει µ’ εκείνον και µε άλλους αποδέκτες του 
συγκεκριµένου έργου τέχνης, τότε το αντικείµενο που προκαλεί την 
κατάσταση αυτή είναι γνήσιο έργο τέχνης. (…) 
Το περιεχόµενο της χριστιανικής τέχνης είναι εκείνο το αίσθηµα που 
µπορεί να ενώσει τους ανθρώπους µε τον Θεό και µεταξύ τους.  
Η έκφραση να ενώσει τους ανθρώπους µε τον Θεό και µεταξύ τους 
µπορεί να φανεί δυσνόητη σε ανθρώπους συνηθισµένους στην τόσο 
συχνή κατάχρηση αυτών των λέξεων, αλλά, παρά ταύτα, οι λέξεις 
έχουν τελείως ξεκάθαρο νόηµα. ∆είχνουν ότι η χριστιανική ένωση των 
ανθρώπων (σε αντίθεση προς τη µερική, κλειστή ένωση µερικών µόνο 
ανθρώπων) είναι αυτή που ενώνει τους πάντες ανεξαιρέτως. (…) 
Η µη χριστιανική τέχνη, αν και ενώνει ορισµένους ανθρώπους, κάνει 
την ίδια αυτή ένωση αιτία διαχωρισµού των ενωµένων αυτών 
ανθρώπων από τους άλλους. Έτσι, η ένωση του είδους αυτού αποτελεί 
συχνά την πηγή όχι µόνο διαίρεσης, αλλά και εχθρότητας προς τους 
άλλους. Τέτοια είναι όλη η πατριωτική τέχνη, µε τους ύµνους, τα 
ποιήµατα και τα µνηµεία της· τέτοια είναι όλη η εκκλησιαστική τέχνη, 
δηλαδή η τέχνη ορισµένων λατρειών, µε τις εικόνες, τα αγάλµατα, τις 
ποµπές και τις άλλες τοπικές τελετές τους. Μια τέτοια τέχνη είναι 
καθυστερηµένη και µη χριστιανική, γιατί ενώνει τους οπαδούς µιας 
λατρείας µόνο για να τους χωρίσει ακόµα πιο δραστικά από τους 
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πιστούς άλλων λατρειών και να δηµιουργήσει µεταξύ τους σχέσεις 
εχθρότητας. (…) 
Ως παραδείγµατα της υψηλότερης τέχνης, της απορρέουσας από την 
αγάπη για το Θεό και τον άνθρωπο (τόσο του υψηλότερου, θετικού, 
όσο και του κατώτερου, αρνητικού είδους) θ’ ανέφερα από τη 
λογοτεχνία τους «Ληστές» του Σίλλερ, τους «Φτωχούς» και τους 
«Αθλίους» του Ουγκό, τα διηγήµατα και τα µυθιστορήµατα του 
Ντίκενς («Ιστορία δύο πόλεων», «Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα», 
«Οι κωδωνοκρουσίες» και άλλα), την «Καλύβα του µπάρµπα-Θωµά», 
τα έργα του Ντοστογιέφσκι (κυρίως τις «Αναµνήσεις από το σπίτι των 
πεθαµένων») και το «Άνταµ Μπέντε» της Τζωρτζ Έλλιοτ. (…) 
Η τέχνη δεν είναι τέρψη, παρηγοριά ή διασκέδαση. Η τέχνη είναι 
µεγάλη υπόθεση· είναι ένα όργανο της ανθρώπινης ζωής, το οποίο 
µετατρέπει σε αίσθηµα τη λογική αντίληψη του ανθρώπου. Στην εποχή 
µας, η κοινή θρησκευτική αντίληψη των ανθρώπων είναι η συνείδηση 
της αδελφοσύνης των ανθρώπων: γνωρίζουµε ότι η ευηµερία του 
ανθρώπου έγκειται στην ένωσή του µε τους συνανθρώπους του. Η 
αληθινή επιστήµη θα πρέπει να υποδεικνύει τις διάφορες µεθόδους, 
ώστε να θέσουµε σε εφαρµογή στη ζωή µας τη συνείδηση αυτή. Η τέχνη 
θα πρέπει να µετασχηµατίζει την αντίληψη αυτή σε αίσθηµα. 
Το καθήκον της τέχνης είναι τεράστιο. Με την επιρροή της 
πραγµατικής τέχνης, στην οποία θα συµπαραστέκεται µια επιστήµη 
καθοδηγηµένη από τη θρησκεία, η ειρηνική συνεργασία των 
ανθρώπων, που επιτυγχάνεται σήµερα µε εξωτερικά µέσα (µε τα 
δικαστήρια, την αστυνοµία, τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα, την υπηρεσία 
επιθεώρησης εργασίας κ.λπ.), θα επιτευχθεί µε την ελεύθερη και 
χαρούµενη δραστηριότητα των ανθρώπων. Η τέχνη θα πρέπει να 
παραµερίσει τη βία.  
Αυτό µόνον η τέχνη µπορεί να το κάνει.  

Λ. Τολστόι, Τι είναι τέχνη;, µετάφραση Β. Τοµανάς,  

εκδ. Printa, σσ. 74-75, 195, 211-213, 215, 269 

 

2.   

• Η καθαρή τέχνη και η αποξένωση του καλλιτέχνη. 

Η παραδοχή ότι η σύγκρουση ανάµεσα στον καλλιτέχνη και την 
κοινωνία είναι αναπόφευκτη, µπορεί να οδηγήσει σε µια σειρά από 
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δυνατά συµπεράσµατα - ή, ίσως σωστότερα, µπορεί να ωθήσει τον 
καλλιτέχνη να υιοθετήσει µια σειρά από δυνατές στάσεις ή 
χειρονοµίες. Μια απ’ αυτές είναι η αναδίπλωση, η απάρνηση των 
κοινωνικών υποχρεώσεων για χάρη του αισθητικού µοναχισµού. 
Αυτός είναι ο φιλντισένιος πύργος … Οι συνδηλώσεις αυτής της 
µεταφοράς είναι πλουσιότατες και δεν έχουν εξαντληθεί ούτε και 
σήµερα. Συνοψίζει τις περισσότερες εκδοχές του θέµατος της 
αλλοτρίωσης, ανάµεσά τους και της ανάγκης του καλλιτέχνη για 
προστασία, για µοναξιά, για ειδική φροντίδα· η µοναδικότητά του, 
που την επιβάλλει ο ίδιος στον εαυτό του, ή τουλάχιστον την 
αποδέχεται καρτερικά, κουβαλώντας µε καµάρι την κατάρα που τον 
βαραίνει· η υπερβατική σηµασία που έχει το λειτούργηµά του· και κάτι 
από την άποψη του Μαλλαρµέ ότι ο καλλιτέχνης τελεί ένα µυστήριο 
που δεν µπορεί να αποκαλυφθεί στις µάζες οι οποίες δεν είναι 
µυηµένες στις ιεροπραξίες του (βλ. Mallarme, L’ Art pour tous, που 
γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1860).  
Αυτό το σύµπλεγµα των ιδεών συνοψίσθηκε τελικά στο περίφηµο 
σύνθηµα του 19ου αιώνα «η τέχνη για την τέχνη». Η φράση l’ art pour l’ 
art χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά, όπως φαίνεται, από τον 
Benjamin Constant στο ηµερολόγιό του Journal intime (10 
Φεβρουαρίου 1804· δεν δηµοσιεύτηκε παρά µόλις το 1895), και σε µια 
σύµφραση που συνδέει αυτή τη θεωρία µε τον Καντ. Ο Μπωντλαίρ, 
για παράδειγµα, µπορεί να καταταχθεί από µερικές απόψεις στην 
οµάδα των οπαδών της τέχνης για την τέχνη. Έγραψε ότι η ιδέα της 
χρηστικότητας είναι «η πιο εχθρική που υπάρχει για την ιδέα της 
οµορφιάς» (Εισαγωγή στις Nouvelles histories extraordinaires, Oeuvres 
completes, VII [1933], xiv). Υπεραµύνθηκε της σπουδαιότητας της 
καθαρής τέχνης, που είναι απαλλαγµένη από κάθε ηθικό φραγµό, και 
τα άνθη του κακού συµβολίζουν την ανεξαρτησία και την υπεροχή της 
οµορφιάς απέναντι σε κάθε άλλο παράγοντα.  

Beardsley, Ιστορία των αισθητικών θεωριών,  
µετάφραση Π. Χριστοδουλίδη, σσ. 273-274 

 

3.   

• Η τέχνη ως εκφραστής της ανθρώπινης φύσης και των κοινωνικών 

συνθηκών. 
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Ο µυθιστοριογράφος, όπως και ο εµπειρικός επιστήµονας, αρχίζει 
παρατηρώντας πώς συµπεριφέρονται οι άνθρωποι και προσπαθώντας 
να τους κατανοήσει - αυτή είναι η βάση της ρεαλιστικής θεωρίας. Και 
η ρεαλιστική λογοτεχνία µπορεί να ορισθεί, µε αρκετή σαφήνεια, ως 
λογοτεχνία που παρουσιάζει όσο γίνεται πιο αντικειµενικά, µε όσο 
γίνεται λιγότερες διαστρεβλώσεις ή επεµβάσεις του συγγραφέα, 
ανθρώπους εν δράσει, έτσι ώστε τα κίνητρα και οι παρορµήσεις τους 
να γίνουν κατανοητές στον αναγνώστη. Θα µπορούσαµε τότε να 
πούµε, ως πόρισµα, ότι η ρεαλιστική λογοτεχνία πρέπει να ορισθεί µε 
βάση µια σειρά από ειδικές συγγραφικές µεθόδους ή ειδικά 
γνωρίσµατα που χρησιµεύουν στο συγγραφέα επειδή τον βοηθούν να 
κάνει το έργο του ρεαλιστικό. Για παράδειγµα, ο συγγραφέας πρέπει 
να ασχολείται µε τη σύγχρονη ζωή, γιατί µπορεί να τη γνωρίσει από 
πρώτο χέρι· τα ενδιαφέροντά του πρέπει να καλύπτουν ευρύ φάσµα, 
να επισκέπτεται το χρηµατιστήριο, το  φρενοκοµείο, το νοσοκοµείο, το 
καφενείο κτλ.· πρέπει να χρησιµοποιεί την καθηµερινή γλώσσα και το 
τεχνικό ιδίωµα των διαφόρων επαγγελµάτων· δεν πρέπει να 
παραλείπει καµιά πτυχή της ζωής, όσο ανιαρή ή δυσάρεστη κι αν 
είναι, αν τον βοηθάει να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι ενεργούν όπως 
ενεργούν· πρέπει να ενδιαφέρεται ζωηρά για συγκεκριµένες 
λεπτοµέρειες, για την επίπλωση των σπιτιών και τον περίγυρό τους, αν 
και πρέπει να είναι εκλεκτικός, αφού το κύριο ενδιαφέρον του είναι ο 
άνθρωπος - τα αντικείµενα τον απασχολούν στο βαθµό που είναι 
παράγοντες για την κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας· πρέπει να 
αφήνει την υπόθεση των έργων του να εκτυλίσσεται όπως φαίνεται να 
την κινούν οι χαρακτήρες, χωρίς να θυσιάζει την ευλογοφάνεια για 
χάρη ενός καλοστηµένου µύθου· ως αφηγητής δεν πρέπει να επεµβαίνει 
για να σχολιάζει ή να ηθικολογεί, όπως και ο φυσικός επιστήµονας 
δεν χρειάζεται να διανθίζει το έργο του µε προσωπικές γνώµες.  

ό.π., σ. 282 

 


