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Εισαγωγή 

 

Ο Roberto Longhi (1890-1970) σημάδεψε με το έργο του την ιστοριογραφία της ιταλικής 

τέχνης στον 20ο αιώνα. Οξυδερκής γνώστης της εικαστικής μορφολογίας, διακρίθηκε ως κριτικός και 

πραγματογνώμων αλλά και για τις ευφάνταστες περιγραφικές ερμηνείες καλλιτεχνικών έργων, που 

εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα για τις καθαυτό λογοτεχνικές τους αρετές, πράγμα που διόλου δε μειώνει τη 

διδακτική τους αξία ως υποδειγμάτων κατανόησης της εικαστικής «γλώσσας» και της μορφοϊστορικής 

της εξέλιξης. Υπήρξε εκπρόσωπος μιας γενιάς διανοουμένων που παρουσιάστηκε στο προσκήνιο της 

ιταλικής πνευματικής ζωής γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα, με διακηρυγμένο στόχο τη ριζική 

ανανέωση των μεθόδων και του λεξιλογίου της κριτικής, στους ορίζοντες που είχαν ανοίξει πρόσφατες 

εξελίξεις στην αισθητική και τη θεωρία της τέχνης, αλλά και η επαφή με τα πιο ρηξικέλευθα ευρωπαϊκά 

καλλιτεχνικά ρεύματα και κινήματα από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τότε. 

Οι μεθοδολογικές και θεωρητικές του αφετηρίες διαφαίνονται ευκρινέστερα στο νεανικό του 

έργο, της περιόδου της μαχητικής και φλογερής αρθρογραφίας με την οποία αφιερώθηκε στην 

υπόθεση της «καθαρής ζωγραφικής», υπό τα λάβαρα της «καθαρής εικαστικής κριτικής». Το θεωρητικό 

της υπέδαφος διαμορφώθηκε ως επί το πλείστον μέσα από την πρόσληψη των φορμαλιστικών 

θεωριών του Γερμανού φιλοσόφου Konrad Fiedler (1841-1895), τις οποίες επεξεργάστηκε και διέδωσε 

ο φίλος και ομοεθνής του γλύπτης Adolf von Hildebrand (1847-1921) στο βιβλίο του Das Problem der 

Form in der bildenden Kunst, το 1893. Η νέα γενιά Ιταλών ιστορικών της τέχνης όπως ο Λόνγκι και ο 

Lionello Venturi (1885-1961), υποδέχτηκε με ενθουσιασμό αυτές τις ιδέες, είτε απευθείας είτε 

διαμέσου της ανάγνωσης του Benedetto Croce (1866-1952). Κορυφαία πνευματική φυσιογνωμία της 

εποχής και εισηγητής μιας ιδεαλιστικής αισθητικής θεωρίας με ευρύτατη απήχηση στους 

λογοτεχνικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα, ο φιλόσοφος ανέλυσε 

διεξοδικά τη σκέψη του Φίντλερ, κωδικοποιώντας τις βασικές της αρχές υπό τη γενική ονομασία 

«θεωρία της καθαρής ορατότητας», σ’ ένα δοκίμιο του 1911 (“La teoria dell’arte come pura visibilità”). 

Αν και αναγνώρισε την ανανεωτική της σημασία, αποστασιοποιήθηκε από αυτή επισημαίνοντας την 

ανεπάρκειά της ως μονοδιάστατης θεώρησης των «καθαρών» μορφολογικών στοιχείων του εικαστικού 

έργου. 

Όμως για ένα θαυμαστή του γαλλικού ιμπρεσιονισμού και υπέρμαχο του φουτουριστικού 

κινήματος όπως ο Λόνγκι, ζωγραφική σημαίνει πρωτίστως – αν όχι αποκλειστικά – φόρμα: ένας 
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αυτοτελής κόσμος οπτικών μορφών με δικούς του νόμους, ένας διαρκής αγώνας επίλυσης μορφικών 

προβλημάτων υπό το μανδύα της αναπαράστασης αντικειμένων. Διότι αντικείμενα ως τέτοια δεν 

υπάρχουν για το ζωγράφο, παρά μόνο οπτασίες που του παρέχουν την αναγκαία πρώτη ύλη της 

δημιουργικής του δραστηριότητας. Τα ονόματα των πραγμάτων, οι έννοιες, δεν αποτελούν εγγενείς 

ιδιότητες του εικαστικού έργου, αλλά στοιχεία της λεγόμενης «εικονογραφίας» του, σύμφωνα με την 

ορολογία του Αμερικανού εμπειρογνώμονα και μελετητή της ιστορίας της ιταλικής τέχνης Bernard 

Berenson (1865-1959). Σε αντιδιαστολή με τον ιδεατό και ιδανικό κόσμο της «καθαρής τέχνης», η 

εικονογραφία ανοίγει τις πύλες στον κόσμο των πρακτικών αναγκών της ζωής, τον κόσμο που οι εστέτ 

της εποχής ταυτίζουν με τη χυδαιότητα, την απουσία νοήματος και την αλλοτρίωση του πνευματικού 

ανθρώπου. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ως επί τω πλείστον στη Φλωρεντία και ειδικότερα στη Βιβλιοθήκη 

Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας (Università degli Studi di Firenze), στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) και στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Roberto Longhi 

στον αριθμό 30 της  Via Benedetto Fortini. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ιστορικό τέχνης   

Bruna Tomasello για τις συμβουλές της και τον Επισκέπτη Καθηγητή Ιστορίας της Κριτικής της Τέχνης 

του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας την περίοδο 2003 – 2009 Piergiacomo Petrioli για την 

εποικοδομητική συνεργασία και τις παρατηρήσεις του. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να συμβάλει στη 

μελέτη της ιστοριογραφίας και κριτικής της τέχνης στην Ιταλία του 20ου αιώνα, μέσα από μια 

προσπάθεια αποσαφήνισης βασικών εννοιών και «χαρτογράφησης» του θεωρητικού υποβάθρου του 

νεανικού έργου του Longhi, με οδηγό τη σχετική κριτική βιβλιογραφία και το δημοσιευμένο 

πρωτογενές υλικό.  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης μεταπτυχιακού σεμιναρίου του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, με διδάσκοντα καθηγητή τον Παναγιώτη Ιωάννου, με θέμα τον Καραβάτζο, 

καταπιάστηκα με τη μελέτη του ιστοριογραφικού έργου του Roberto Longhi για το ζωγράφο. Η 

ενασχόληση με την ιστοριογραφική οπτική του Ιταλού μελετητή, έδωσε το έναυσμα για μια συνολική 

διερεύνηση του φαινομένου της πρόσληψης των φορμαλιστικών αντιλήψεων για την τέχνη στην Ιταλία, 

που αποτέλεσε και τον αρχικό στόχο της εργασίας. Για τους λόγους αυτούς χρειάστηκε ν’ ανατρέξω σε 

γερμανικά θεωρητικά και φιλοσοφικά κείμενα, τα οποία μου ήταν προσβάσιμα διαμέσου 

μεταφράσεων ή συνθετικών έργων. Μια πληρέστερη διερεύνηση των ζητημάτων που τίθενται εδώ θα 

απαιτούσε τη μελέτη μεγαλύτερου τμήματος της ιστοριογραφικής και τεχνοκριτικής παραγωγής της 
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εξεταζόμενης περιόδου, σε συνδυασμό με σχολαστική αρχειακή έρευνα και αξιοποίηση του υλικού της 

κοινωνικής ιστορίας. Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσληψη των θεωριών του Κρότσε και 

των φορμαλιστών στο έργο της επόμενης γενιάς ιστορικών της τέχνης και ειδικότερα η 

συστηματικότερη επεξεργασία τους από τον Carlo Ludovico Ragghianti.        
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Κεφάλαιο 1 

Η κάθαρση της μορφής 

 

1. Η μορφοϊστορική μέθοδος της ιστορίας της τέχνης. 

Ο Λόνγκι δεν ήταν ούτε φιλόσοφος ούτε θεωρητικός της τέχνης. Το ενδιαφέρον του για τα 

θεωρητικά προβλήματα ήταν ωστόσο εντονότατο. Η καλλιτεχνική του πρόζα (“prosa d’arte”), προϊόν 

οξύτατου κριτικού βλέμματος αλλά κι ενός πηγαίου λογοτεχνικού ταλέντου, είναι διαποτισμένη από 

ποικίλες αισθητικές αντιλήψεις, το εύρος των οποίων, καθότι ανάλογο της ακαδημαϊκής του παιδείας, 

θα ήταν αδύνατο να καλύψουμε επαρκώς σε αυτές τις σελίδες. Επιλέξαμε να εστιάσουμε στη νεανική 

του περίοδο, στα χρόνια που μεσολάβησαν από την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο 

(1911) ως την επιστροφή του από μια διετή περιοδεία (1920-22) στα μουσεία και τις πινακοθήκες της 

Ευρώπης, εμπειρία καθοριστική για τη μετέπειτα ανάδειξή του σε αυθεντία αδιαμφισβήτητου κύρους 

γύρω από ζητήματα τεχνοκριτικής και πραγματογνωμοσύνης. Η επιλογή αυτής της περιόδου έγινε με 

αποκλειστικό κριτήριο τη σημασία της στη μετέπειτα σταδιοδρομία του μελετητή καθώς και στην εν 

γένει εξέλιξη του επιστημονικού κλάδου της ιστορίας της τέχνης και της τεχνοκριτικής στην Ιταλία. Κι 

αυτό διότι για την ιταλική πνευματική ελίτ είναι η εποχή της διαμόρφωσης ενός νέου αισθητικού και 

κριτικού λόγου, με κύριο χαρακτηριστικό την υπεράσπιση της αυτονομίας της τέχνης. 

Εκτός λοιπόν από το χρονικό περιορισμό που αποφασίσαμε να τηρήσουμε, αποτολμήσαμε μια 

δεύτερη αφαίρεση, ακόμα πιο ουσιαστική. Λαμβάνοντας αφορμή από τον προγραμματικού χαρακτήρα 

υπότιτλο του πρώτου σημαντικού δημοσιευμένου άρθρου του νεαρού φίλου μας (“Critica figurativa 

pura”) – επεξήγηση που θα μπορούσε κάλλιστα να συνοδεύει το σύνολο του νεανικού του έργου – 

σκεφτήκαμε να αναζητήσουμε το νόημα αυτής της «κάθαρσης» του κριτικού βλέμματος. Από που 

απορρέει αυτή η ανάγκη; Ποιό είναι το μολυσματικό στοιχείο που αλλοιώνει την αισθητική εμπειρία; 

Εν τέλει πόσο «καθαρά» μπορεί να δει κανείς έναν πίνακα;   
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«Ανάλυση αμιγώς και αποκλειστικά μορφολογική δεν υπάρχει»,1 λέει ο Hermann Bauer. H 

μορφή αδυνατεί να μας μιλήσει για τον εαυτό της μια και αποτελεί η ίδια την υλική υπόσταση ενός 

μηνύματος, το φορέα μετάδοσης ενός περιεχομένου. Η μετάδοση του μηνύματος ή περιεχομένου είναι 

βέβαια αδιανόητη δίχως την υλική της υπόσταση. Επιπλέον η ύπαρξη έργων τέχνης χωρίς κανένα 

περιεχόμενο2 συνηγορεί στο ότι, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, η μορφή μας μιλά 

αποκλειστικά για τον εαυτό της ή, αν προτιμάτε, δε μας μιλά για τίποτα απολύτως. Όπως και να ’χει, 

δεν ήταν τέτοια η φύση των έργων που αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης του Λόνγκι, τη μορφολογική 

δομή των οποίων επιχείρησε να μεταγράψει στο «λεκτικό της ισοδύναμο», θέλοντας κυριολεκτικά να 

κάνει τη φόρμα να μιλήσει για τον εαυτό της. Όπως θα δούμε κύριο μέλημα κάθε μορφοαναλυτικής 

προσέγγισης είναι η ανεύρεση του κατάλληλου λεξιλογίου για την αποκωδικοποίηση και τη 

μετουσίωση της εικαστικής μορφολογίας, ενός ειδικού περιγραφικού λόγου ικανού να συλλάβει κάθε 

έκφανση της ζωής των μορφών. Έχουμε επομένως να κάνουμε με ένα είδος φορμαλιστικού 

πουριτανισμού, απόρροια της πεποίθησης πως η φόρμα είναι το ουσιαστικό, το διακριτικό γνώρισμα 

που φέρει κάθε έργο τέχνης ώστε να είναι έργο τέχνης. Απομονώνοντας το έργο τέχνης καθαυτό, ο 

φορμαλισμός δεν παρέχει καμία πληροφόρηση γύρω από τη σχέση του έργου με τον κόσμο που το 

περιβάλλει και αδιαφορεί για οποιαδήποτε αναφορά του έργου σ' αυτόν.3 Η θέαση του καλλιτεχνικού 

έργου ταυτίζεται με τη μυσταγωγία της λατρείας της μορφής.      

Πώς όμως μπορούμε να ορίσουμε με ακρίβεια την καλλιτεχνική μορφή; Ο Noël Carroll αναφέρει 

δύο ορισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο, τον «περιγραφικό», μορφή είναι το σύνολο των σχέσεων 

μεταξύ των μερών του καλλιτεχνικού έργου – υπό τον όρο βέβαια ότι το έργο διαθέτει διακριτά μέρη.4 

Ικανοποιητικότερος είναι ο «λειτουργικός» ορισμός, κατά τον οποίο την καλλιτεχνική μορφή συνιστά 

«το σύνολο των επιλογών που αποσκοπούν στην πραγματοποίηση του σκοπού του έργου τέχνης.»5 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι σαφές ότι η μορφολογική ανάλυση έχει επεξηγηματικό παρά 

περιγραφικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε εκείνα και μόνο τα στοιχεία που εκπληρώνουν το σκοπό του 

                                                             
1 H. Bauer, «Μορφή, Δομή, Στυλ. Οι μορφοαναλυτικές και μορφοϊστορικές μέθοδοι», στο Hans Belting κ. αλ., 
Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 209.   
2 N. Carroll, Philosophy of Art. A contemporary introduction, Routledge, Contemporary Introductions to Philosophy, 
Λονδίνο και Νέα Υόρκη, σσ. 131-133. 
3 A. Sheppard, Aesthetics. An introduction to the philosophy of art, Oxford University Press, Opus, Οξφόρδη & Νέα 
Υόρκη 1987, σ. 52. Δες επίσης W. Eugene Kleinbauer και Thomas P. Slavens, Research Guide to the History of 
Western Art, American Library Association, Σικάγο 1982, σ. 84˙ Carroll, όπ. π., σ. 128.  
4 N. Carroll, όπ. π. σς. 140-141. 
5 Όπ. π., σ. 143. 
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καλλιτεχνικού έργου, μέσα από μια διαδικασία επιλογής6 ή αφαίρεσης. Ο Bauer επισημαίνει ότι η 

«γνήσια» μορφή νοείται εδώ ως αφαίρεση, ως προϊόν απομόνωσης «μιας ορατής ιδιότητας του 

αντικειμένου», δια της οποίας επιχειρείται η ανάγνωση της δομής και των κανόνων της.7 Με αυτόν τον 

τρόπο οι μορφοϊστορικές μέθοδοι παράγουν συνεκτικές ενότητες στη βάση εννοιών που προκύπτουν 

από συσχετισμούς μεμονωμένων μορφικών χαρακτηριστικών διαφορετικών έργων τέχνης. Τα 

εξελικτικά σχήματα της στιλιστικής ιστορίας αποτελούν αφαιρέσεις «αφού δημιουργούν εντελώς νέες 

συνθήκες που δεν είναι καταρχήν εγγενείς στο αντικείμενο.»8 Οι αφηρημένες κατηγοριοποιήσεις της 

στιλιστικής ιστορίας διασφάλισαν την αυτονομία της ιστοριογραφίας της τέχνης ως αυτόνομου 

επιστημονικού κλάδου,9 ενώ αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα από την τεχνοκριτική. Όπως σχολιάζει η Ann 

Sheppard, «η [φορμαλιστική] θεωρία αποκτά πραγματικό νόημα όταν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες 

τέχνες και απτά παραδείγματα [...] Η φορμαλιστική κριτική είναι συχνά πιο πειστική απ' ό,τι η 

φορμαλιστική θεωρία επειδή η κριτική μπορεί μόνο να επωφεληθεί από τη λεπτομερή ανάλυση ενός 

έργου [...] ενώ η φορμαλιστική θεωρία σύντομα χάνει την επαφή με την πραγματικότητα των 

συγκεκριμένων καλλιτεχνικών έργων και χάνεται σε αόριστες γενικολογίες γύρω από την ‘οργανική 

ενότητα’ ή τη ‘σημαίνουσα μορφή’.»10  

Η αναφορά στο πεδίο της κριτικής εισάγει ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα: εκείνο της 

αξιολόγησης. Η πιο πάνω διάκριση μεταξύ φορμαλιστικής θεωρίας και κριτικής είναι και από αυτή την 

άποψη διαφωτιστική. Κι αυτό γιατί η κυρίως ειπείν φορμαλιστική θεωρία δεν αποσκοπεί στην 

καθιέρωση νέων αξιολογικών κριτηρίων, ακόμα κι αν κάτι τέτοιο προβάλλει ως λογικό επακόλουθο των 

κατακτήσεών της.11 Από τη στιγμή που, σε θεωρητικό επίπεδο, η ισορροπία φόρμας-περιεχομένου 

διαταράσσεται προς όφελος της πρώτης, εύλογα αναμένει κανείς έναν αναπροσδιορισμό του ρόλου 

και της μεθοδολογίας της κριτικής.12 Η μορφική συνοχή ανάγεται σε μέτρο καλλιτεχνικής αξίας ενώ 

κάθε αναπαραστατική, διδακτική ή αφηγηματική λειτουργία του εικαστικού λεξιλογίου υποβαθμίζεται 

ως την πλήρη απαξίωση. Κάθε απόπειρα «εικονογράφησης» εκλαμβάνεται ως επικίνδυνος μιασματικός 

                                                             
6 Όπ. π., σ. 142. 
7 H. Bauer, όπ. π., σ. 190. 
8 Στο ίδιο.   
9 H. Bauer, όπ. π., σ. 206. 
10 A. Sheppard, όπ. π., σ. 53.  
11 Η στιλιστική ιστορία αποσυνδέει τη στιλιστική ανάλυση από την αξιολογική κρίση. Το ατυχές καλλιτεχνικό 
αποτέλεσμα παραμένει αξιόπιστη πηγή ανίχνευσης και έκφραση μιας μορφικής νομοτέλειας όπως και το 
αριστούργημα (δες Η. Βauer, όπ. π., σ. 201). 
12

 Αντιλαμβανόμενη το καλλιτεχνικό έργο με αμιγώς μορφικούς όρους, η φορμαλιστική κριτική ανήγε σε 
υπέρτατο κριτήριο καλλιτεχνικής ποιότητας τη συνάφεια ή ενότητα που διέπει τις σχέσεις ανάμεσα στα 
επιμέρους μορφικά του στοιχεία (Sheppard, όπ. π., σ. 52). 
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παράγων, ικανός να απειλήσει καθετί το γνήσια «καλλιτεχνικό» σε ένα έργο. Στην καλύτερη των 

περιπτώσεων το «θέμα» του έργου τέχνης εκλαμβάνεται ως απλή αφορμή εκδήλωσης και εκδίπλωσης 

μιας οργανικής μορφικής δομής: μ’ άλλα λόγια ως αναγκαίο κακό. Αυτή η μετατόπιση της οπτικής 

γωνίας ήταν αρκετή ώστε να φανερώσει νέους, «αθέατους», ως τότε, κόσμους, επαναπροσδιορίζοντας 

το αντικείμενο της ιστορίας της τέχνης. 

Σε ποιό βαθμό ο επανακαθορισμός αυτός του ερευνητικού πεδίου και του περιγραφικού-

ερμηνευτικού λεξιλογίου σχετίζεται με αντίστοιχες εξελίξεις στην καλλιτεχνική παραγωγή της εποχής; 

Το βέβαιο είναι ότι, ακόμα κι αν λάβουμε υπόψη μας το κλασικιστικό γούστο των πρώτων του 

θιασωτών, ο φορμαλισμός ανταποκρίθηκε επιτυχώς στις απαιτήσεις της κριτικής της μοντέρνας τέχνης. 

Όπως και η τελευταία, έθεσε υπό αμφισβήτηση τη μιμητική λειτουργία της τέχνης, μεταθέτοντας το 

ενδιαφέρον στην ίδια τη διάρθρωση των μορφικών στοιχείων του έργου τέχνης ως αυτόνομου και 

αυτόφωτου αντικειμένου με εγγενή και αμιγώς αισθητική αξία. Στην πραγματικότητα, ένα τεχνολογικό 

επίτευγμα, η φωτογραφία, αμφισβητούσε, ήδη από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, την παραδοσιακή 

μιμητική λειτουργία της ζωγραφικής. Προϊόν της μακραίωνης αναζήτησης ενός μέσου παραγωγής 

εικόνων όσο το δυνατόν πιστότερων στη φαινομενολογία του πραγματικού, που η επιστημονική και 

τεχνολογική πρόοδος της εποχής επέτρεψε να καρποφορήσει, ανταποκρινόταν στην εντέλεια στο 

αίτημα της ρεαλιστικής εικαστικής κουλτούρας για περισσότερη αληθοφάνεια. Η μηχανικά 

παραγόμενη φωτογραφική εικόνα παρουσίαζε έναντι της ζωγραφικής τα πλεονεκτήματα της 

ταχύτερης, φθηνότερης, ακριβέστερης και – φαινομενικά έστω – αντικειμενικότερης αναπαραγωγής 

εικόνων, έτσι ώστε η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου της ζωγραφικής προέβαλε επιτακτικά.13 

Ο Norbert Schneider σημειώνει την ατονία της διδακτικής λειτουργίας της τέχνης στην εποχή 

του ύστερου καπιταλισμού, γεγονός που, όπως σχολιάζει, «έχει οδηγήσει στην παράλογη αντίληψη 

πως [η διδακτική λειτουργία] είναι – και αναδρομικά ακόμη – ασήμαντη για τον καθορισμό του 

αισθητικού στην τέχνη.»14 Η αφηρημένη ζωγραφική του Καντίνσκυ αποτέλεσε ορόσημο της 

«αντιστροφής των θέσεων μορφής και περιεχομένου, μορφής και αντικειμένου»15 που εκδηλώθηκε 

γύρω στις αρχές του 20ού αιώνα. Αντίστοιχη εξέλιξη παρατηρείται στην ιστοριογραφία: «Για τον Ριγκλ, 

το μέχρι τότε παραμελημένο διακοσμητικό στοιχείο αποτελούσε το καταλληλότερο μέσο για την 

απομόνωση και εξέταση των στιλιστικών μεταβολών: Όσο γνησιότερη είναι η μορφή του αντικειμένου, 

                                                             
13

 Δες Carroll, όπ. π., σ. 108. 
14 N. Schneider, «Τέχνη και κοινωνία: Η κοινωνικοϊστορική προσέγγιση», στο H. Belting κ. αλ., όπ. π., σ. 385. 
15 Η. Bauer, ό. π., σ. 195. 
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τόσο περισσότερο προσφέρεται να είναι η ίδια περιεχόμενο. Έτσι όμως η αφαίρεση γίνεται 

πραγματικότητα. Εδώ, οι απόψεις του Καντίνσκυ και του Ριγκλ συναντιούνται.»16       

Ανάγοντας τη μορφή σε ουσία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, οι θιασώτες των φορμαλιστικών 

θεωριών συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξοικείωση του κοινού με μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής 

παραγωγής του εικοστού αιώνα, καθότι εκείνες υπήρξαν εκ φύσεως καταλληλότερες να ερμηνεύσουν 

τα επιτεύγματα της μοντέρνας τέχνης. Από την άλλη πλευρά, αναγόμενος σε συνολική θεώρηση του 

καλλιτεχνικού φαινομένου ο φορμαλισμός αποτυγχάνει,17 πληρώνοντας το τίμημα της αυθαίρετης 

διάκρισης μεταξύ μορφής και περιεχομένου καθώς και της αποκοπής της «ζωής των μορφών» από την 

κοινωνική εμπειρία των ανθρώπων.18  

 

 

2. Αποκαθαίροντας τη μορφή: από τη θεωρία στην ιστορία της τέχνης. 

Κατά τον ιστορικό της τέχνης Roberto Salvini, η θεωρία της «καθαρής ορατότητας» (ιταλ. pura 

visibilità), με τη στενή έννοια του όρου, αποδίδεται στη «φιλοσοφία της τέχνης ενός στοχαστή, του 

Konrad Fiedler», από την οποία διαπνέεται και το θεωρητικό πόνημα του στενού του φίλου, γλύπτη 

Adolf von Hildebrand.19 Υπό την ευρύτερη έννοια ωστόσο θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε τις ποικίλες 

μεταμορφώσεις της στη σκέψη μελετητών που κινούνται στο θεωρητικό πλαίσιο του φορμαλισμού, 

καθώς και τις εφαρμογές της στο πεδίο της ιστορίας και της κριτικής των εικαστικών τεχνών, μέσα σε 

ένα συνεχή διάλογο με συγγενικές καλλιτεχνικές θεωρίες όπως εκείνη της Einfühlung.20 Μπορεί 

επιπλέον να συνδεθεί με διάφορες εκδοχές της καθαρής τέχνης που αναπτύχθηκαν από τα 

σημαντικότερα καλλιτεχνικά κινήματα των αρχών του εικοστού αιώνα. Οι προσεγγίσεις αυτές 

                                                             
16 Όπ. π., σ. 196. Δες επίσης Ν. Carroll, όπ. π., σς. 108-110˙ Kleinbauer και Slavens, όπ. π., σ. 10. 
17 Carroll, όπ. π., σ. 152. 
18 Δες επίσης Ν. Schneider, όπ. π., σσ. 387-388.  
19 R. Salvini, La critica della pura visibilità e del formalismo, Garzanti, Μιλάνο 1977 [ά έκδ. 1948], σ. 7. 
20 Γερμανικός όρος που αποδίδεται σε άλλες γλώσσες ως empathy, empatia. Θα μπορούσε να μεταφραστεί ως 
«ενσυναίσθηση». Εισήχθη από το Robert Vischer στο Der ästhetische Akt und die reine Form (H αισθητική πράξη 
και η καθαρή μορφή, 1874) στα πλαίσια μιας απόπειρας ενσωμάτωσης μιας ψυχολογικής μεθοδολογίας στην 
αισθητική θεωρία. Αναφέρεται στο φαινόμενο του «εξανθρωπισμού» των άψυχων αντικειμένων μέσω της 
ψυχικής ταύτισης και της προβολής του θεατή σε αυτά. Αποδόθηκε σε μια σχολή σκέψης που αναπτύχθηκε 
μεταξύ 19

ου
 και 20

ού
 αιώνα με κυριότερους εκπροσώπους τους Theodor και Robert Visscher, το Hermann Siebeck, 

το Theodor Lipps και το Johannes Volkelt. Δες σχετικά Moshe Barasch, Modern Theories of Art, 2. From 
Impressionism to Kandinsky, New York University Press, Νέα Υόρκη και Λονδίνο 1998, σσ. 81-83, 99-115. 
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συγκλίνουν στην αντίληψη των οπτικών συμβόλων ως βασικών και συχνά αποκλειστικών ερμηνευτικών 

κλειδιών του καλλιτεχνικού έργου. 

 

 

 

2. 1. 1. Από τον Καντ στον Χέρμπαρτ. 

Στην Κριτική του καθαρού λόγου (1781), ο Immanuel Kant επιχειρεί να επιλύσει το 

γνωσιολογικό πρόβλημα με την «κοπερνίκεια επανάσταση»: δε ρυθμίζεται το λογικό προς τα πράγματα 

αλλά το αντίστροφο, καθότι ο νους είναι εφοδιασμένος με έμφυτες έννοιες που μορφοποιούν ή 

«συγκροτούν» την εμπειρική πραγματικότητα. Στην Κριτική της κριτικής δύναμης (1790) ο φιλόσοφος 

πραγματοποιεί μια παρόμοια αντιστροφή οπτικής στο πεδίο της αισθητικής, αναλύοντας τους 

υποκειμενικούς όρους της αντίληψης του ωραίου. Αυτό δεν βρίσκεται στο αντικείμενο καθεαυτό αλλά 

αποτελεί έκφραση της ενυπάρχουσας στο υποκείμενο ανάγκης μορφοποίησης του υλικού της 

εμπειρίας σύμφωνα την «άνευ σκοπού σκοπιμότητα» (Zweckmaessigkeit ohne Zweck), μια αμιγώς 

μορφική σκοπιμότητα που παράγει μια εμπειρία καθαρής αντιληπτικής τέρψης. Δεν είναι μια εγγενής 

στο αντικείμενο ιδιότητα αλλά προϊόν της σχέσης μεταξύ αντικειμένου και υποκειμένου. Η 

καλαισθητική κρίση οφείλει την ύπαρξή της σε ένα «ελεύθερο παιχνίδι» ή εναρμονισμό μεταξύ 

φαντασίας και νόησης, κατά τον οποίο το υποκείμενο βιώνει ένα αίσθημα ανιδιοτελούς ευχαρίστησης. 

Έτσι η καλαισθητική κρίση εγείρει αξίωση καθολικής αποδοχής και ισχύος, δίχως όμως να στηρίζεται σε 

έννοιες, αλλά προϋποθέτοντας την ύπαρξη ενός αισθητικού «κοινού αισθήματος», ενός είδους 

αισθητικής διυποκειμενικότητας. Η αισθητική ευχαρίστηση που παράγεται κατά την ενατένιση του 

ωραίου διαφέρει από την απλή τέρψη καθότι ανιδιοτελής και ως εκ τούτου αφορούσα αποκλειστικά τη 

μορφή.21 Το ωραίο διακρίνεται επίσης από το ωφέλιμο, το αληθές και το ηθικά καλό. Στην «Αναλυτική 

του ωραίου», ο Καντ διακρίνει επιπλέον την ελεύθερη ομορφιά (pulchritudo vaga), που δεν 

προϋποθέτει καμία έννοια για το τι πρέπει να είναι το αντικείμενο, από τη προσηρτημένη ή 

                                                             
21 Ο Καντ χρησιμοποιεί τον όρο μορφή με την αριστοτελική σημασία του «είδους» σε αντιδιαστολή με την 
αδιαφοροποίητη ύλη (E. Mundt, “Three Aspects of German Aesthetic Theory”, The Journal of Aesthetics & Art 
Criticism, XVII, 3, Μάρτιος 1959, σ. 288). Στην Κριτική του καθαρού λόγου το φαινόμενο αναλύεται σε ύλη (το 
περιεχόμενο της αίσθησης) και μορφή (η οργάνωση της πολλαπλότητας του φαινομένου κατά χώρο και χρόνο). 
Στην Κριτική του πρακτικού λόγου (1788) αποδίδει μορφικό χαρακτήρα στην κατηγορική προσταγή, στο βαθμό 
που αυτή καθορίζει τη θέληση σύμφωνα με τη μορφή.        
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εξαρτώμενη ομορφιά (pulchritudo adhaerens), που αντίθετα προϋποθέτει μια τέτοια έννοια καθώς και 

την τελειοποίηση του αντικειμένου σε συμφωνία προς αυτή. Το είδος της ομορφιάς εξαρτάται από το 

αν η αποτίμηση ή η πρόσληψη του αντικειμένου περιορίζεται στην ομορφιά του καθεαυτή – νοούμενη, 

καθώς είδαμε, ως μορφική σκοπιμότητα – ή επεκτείνεται και σε άλλες όψεις ή ιδιότητές του που 

συνυπάρχουν με αυτή.  

Απορρίπτοντας την ιδεαλιστική αισθητική που έβλεπε την καλλιτεχνική μορφή ως ενσάρκωση 

της ιδέας – επομένως ως ετερόφωτη – ο Johann Friedrich Herbart (1776-1841) ανάγει κάθε γνώση στη 

μορφή και κάθε ομορφιά στην απαλλαγμένη από συναίσθημα, έννοια ή ηθική αξία φόρμα. Ο Χέρμπαρτ 

ορίζει το ωραίο ως ένα συνεκτικό σύστημα μορφικών σχέσεων που προσιδιάζουν στις Καλές Τέχνες 

(π.χ. μεταξύ γραμμών, χρωμάτων κλπ.) αλλά και στην ηθική (μεταξύ ιδεών, προσδοκιών κλπ.), που τη 

συναρτά έτσι με την αισθητική. Στο Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (1813), ο Χέρμπαρτ 

υποστηρίζει ότι το ωραίο δεν πρέπει να συγχέεται με το ωφέλιμο, το τερπνό, το καλό, το πρέπον, την 

ψυχική και πνευματική κατάσταση του θεατή. Μόνο η μορφολογική δομή του έργου τέχνης έχει 

αισθητική υπόσταση. Κάθε τέχνη διαθέτει ξεχωριστές εγγενείς μορφικές ιδιότητες και δυνατότητες 

αλλά και περιορισμούς, με βάση το διαχωρισμό των τεχνών του Lessing στο Λαοκόωντα (1766), 

ανάμεσα στις τέχνες που έχουν ως θεμελιώδες στοιχείο το χώρο (γλυπτική, ζωγραφική) και σ’ εκείνες 

εκδιπλώνονται μέσα στο χρόνο (ποίηση).22 Η καλλιτεχνική αξία συναρτάται από την «καθαρότητα» του 

έργου, δηλαδή από την αξιοποίηση των ιδιαίτερων εκφραστικών δυνατοτήτων της τέχνης στην οποία 

ανήκει. Η ανακάλυψη της ωραιότητας προϋποθέτει μια διπλή κάθαρση: από το συναισθηματικό 

παράγοντα και από τους συσχετισμούς με τις άλλες τέχνες.23 

 

 

2. 1. 2. Zimmermann 

Από τον αφηρημένο φορμαλισμό του Χέρμπαρτ εμπνέεται ο Αυστριακός Robert von 

Zimmermann (1824-1898), επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του αποκλειστικά στην αισθητική. 

Αφετηρία του αποτέλεσε η ερβαρτιανή αντίληψη των ιδεών ως μορφών που επιτελούν μια κανονιστική 

                                                             
22 G. Morpurgo-Tagliabue, όπ. π., σ. 44. 
23 R. Salvini, όπ. π., σς. 11-12 και L. Venturi, όπ. π., σς. 284-285.  Για την αισθητική του Χέρμπαρτ δες επίσης G. 
Morpurgo-Tagliabue, όπ. π., σς. 31-33˙ I. Volpicelli, J. F. Herbart e l’estetica, Marzorati, Μιλάνο 1985. Γενικότερα 
για τη σκέψη του φιλοσόφου δες R. Pettoello, Idealismo e realismo. La formazione filosofica di J. F. Herbart, La 
Nuova Italia, Φλωρεντία 1986˙ του ίδιου, Introduzione a Herbart, Laterza, Μπάρι 1988.   
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λειτουργία στα πεδία της γνώσης και της πράξης. Σύμφωνα με τις θέσεις που ανέπτυξε στον τόμο 

Γενική αισθητική ως επιστήμη της μορφής (Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft, 1865), η ομορφιά 

στη φύση, στην τέχνη αλλά και στην ψυχή, βρίσκεται στη μορφή, πηγή κάθε αισθητικής απόλαυσης, 

νοούμενη ως σχέση μεταξύ στοιχείων. Η αισθητική δεν παράγει γνώσεις παρά μόνο μοντέλα κριτικής 

αποτίμησης. Και εδώ γίνεται προσπάθεια ταξινόμησης και διάκρισης των τεχνών. Στην κατηγορία της – 

απτικής φύσεως – πλαστικής τέχνης, υπάγονται η γλυπτική και η αρχιτεκτονική.24 Μαζί με την οπτική 

τέχνη, δηλαδή τη ζωγραφική και τις συγγενικές της μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, καθώς και την 

ακουστική τέχνη, που περιλαμβάνει τόσο τη μουσική όσο και την ποίηση, αποτελούν τις απλές τέχνες, 

σε αντιδιαστολή με τις σύνθετες τέχνες που προκύπτουν από συνδυασμούς των προηγουμένων 

(πολύχρωμη γλυπτική, θέατρο κλπ.). Κάθε τέχνη απαιτεί ειδική ερμηνευτική και θεωρητική προσέγγιση 

επιτάσσοντας τη διαίρεση της γενικής αισθητικής σε επιμέρους κλάδους. Ο προσδιορισμός αυτός της 

φύσης των μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης με βάση το κύριο αισθητήριο όργανο δια του οποίου τις 

προσλαμβάνουμε, προαναγγέλλει δύο σημαντικές θέσεις των υποστηρικτών της καθαρής ορατότητας: 

την παραγωγικότητα του ματιού και την αυτονομία της καλλιτεχνικής όρασης.25   

 

2. 2. Η καθαρή ορατότητα. 

Η ιδιαιτερότητα της ακραίας αυτής έκφρασης του φορμαλισμού έγκειται στο ρητό διαχωρισμό 

της έννοιας της ομορφιάς από εκείνη της τέχνης και στην υποκατάσταση της ηδονιστικής αρχής της 

αισθητικής τέρψης από εκείνη της μορφικής καθαρότητας. Η αναγνώριση της γνωστικής αξίας της 

τέχνης απηχεί τον καντιανό κριτικισμό την ίδια στιγμή που η σύνδεση της τέχνης ως μορφής 

θεωρητικής δραστηριότητας με τη λειτουργία μιας αίσθησης (όρασης) παραπέμπει στο πνευματικό 

κλίμα του θετικισμού. Ωστόσο η θετικιστική κληρονομιά επισκιάζεται από την ουσιαστικά μεταφυσική 

σημασία που αποδίδεται στον όρο της παραγωγικής δραστηριότητας του ματιού. Επιπλέον 

επισημαίνεται η εναντίωση των εκπροσώπων της καθαρής ορατότητας στην ιδέα της καθοριστικής 

επίδρασης του υλικού και της τεχνικής στην τέχνη, θέση που την ίδια ακριβώς περίοδο υποστήριζε ο 

                                                             
24 Ο Τσίμμερμαν, πεπεισμένος οτι η γλυπτική απευθύνεται πρωταρχικά στην αίσθηση της αφής, εναντιώνεται 
στην απαγόρευση αγγίγματος των αγαλμάτων στα μουσεία (R. Salvini, όπ. π., σ. 12)! 

25 Όπ. π., σ. 13. Για την αισθητική θεωρία του Zimmermann, δες επίσης το προγενέστερο έργο του Ιστορία της 
αισθητικής ως φιλοσοφικής επιστήμης (Geschichte der Ästhetik als philosophischer Wissenschaft, 1858) καθώς και 
G. Morpurgo-Tagliabue, όπ. π. σς. 38-41˙ E. Mundt, όπ. π., σ. 291˙ G. Payzant, Eduard Hanslick and Robert 
Zimmermann. A biographical sketch, University of Toronto, 28 Ιανουαρίου 2001˙ G. C. Sciolla, όπ. π., σς. 4-5˙ L. 
Venturi, όπ. π., σ. 285. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%84sthetik&action=edit&redlink=1
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Γερμανός αρχιτέκτονας Gottfried Semper (1803-79) στη μελέτη του πάνω στο στιλ (Der Stil in den 

technischen und tektonischen Künsten, oder praktische Aesthetik, 1860-63).26    

 

 

 

2. 2. 1.  Fiedler 

Η αισθητική θεωρία του Konrad Fiedler (1841-1895) 27 είναι διαποτισμένη από έναν καντιανής 

προέλευσης γνωσιολογικό ιδεαλισμό. Απορρίπτει την ύπαρξη μιας αντικειμενικής πραγματικότητας, 

ανεξάρτητης από τη μορφοποιητική δραστηριότητα των αντιληπτικών και γνωστικών μας ικανοτήτων. 

Η τέχνη, όπως και η γλώσσα, σύμφωνα με το Φίντλερ, δεν αναπαράγει καμία τέτοια πραγματικότητα – 

παράγει πραγματικότητα. 

Οι επιμελητές μιας πρόσφατης ιταλικής μετάφρασης των σημαντικότερων έργων του, 

επισημαίνουν ότι αυτά τα κείμενα28 διαβάστηκαν και άσκησαν σημαντική επιρροή κυρίως μετά το 

θάνατο του φιλοσόφου. Μεταξύ του 1876 και του 1881 δημοσίευσε τέσσερα θεωρητικά κείμενα τα 

οποία συνιστούν «θραύσματα ενός στοχασμού πάνω στο θεμελιώδη επιστημολογικό νόμο των 

                                                             
26 R. Salvini, όπ. π., σς. 22-23. Για το θεωρητικό έργο του Semper δες G. Morpurgo-Tagliabue, όπ. π. σς. 55-56. 

27 Γόνος ευκατάστατης εβραϊκής οικογένειας, ο Φίντλερ γεννήθηκε στο Öderan, στα περίχωρα της Δρέσδης στις 
23 Σεπτεμβρίου του 1841. Σπούδασε νομικά στα πανεπιστήμια της Λοζάνης, της Χαϊδελβέργης, του Βερολίνου και 
της Λειψίας. Εγκατέλειψε όμως σύντομα τη νομική σταδιοδρομία και πραγματοποίησε πολυάριθμα ταξίδια στο 
εξωτερικό, προτιμώντας χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα) και της Μέσης Ανατολής. Μεταξύ του 
1866 και του 1867 συνάντησε στη Ρώμη το ζωγράφο Χανς φον Μαρέες και το γλύπτη Άντολφ φον Χίλντεμπραντ, 
με τους οποίους συνδέθηκε έκτοτε με ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Το 1874 ο Χίλντεμπραντ αγόρασε την πρώην 
μονή του Σαν Φραντσέσκο ντα Πάολα στο λόφο του Μπελλοσγκουάρντο στη Φλωρεντία, που μετεξελίχθηκε σε 
τόπο συνάντησης καλλιτεχνών (μεταξύ των οποίων ο Μπέκλιν). Ο Φίντλερ αγόρασε και αναμόρφωσε ένα οίκημα 
στον κήπο της βίλας, όπου περιοδικά διέμενε ως το τέλος της ζωής του. Το 1875 επέρχεται οριστική ρήξη στις 
σχέσεις των δυο φίλων του. Ένα χρόνο αργότερα παντρεύτηκε την κόρη του ιστορικού της τέχνης  Julius Meyer 
Mary, μετοικώντας αρχικά στο Βερολίνο κι έπειτα στο Μόναχο. Την ίδια περίοδο επιδίδεται με ζήλο στη θεωρία 
της τέχνης και σποραδικά στην κριτική. Πέθανε στο Βερολίνο στις 3 Ιουνίου του 1895.      
28 Κυριότερα γραπτά του Φίντλερ: Űber die Beurteilung von Werken der bildenden Kunst, Hirzel, Λειψία 1876˙ 
“Bemerkungen über Wesen und Geschichte der Baukunst”, Deutsche Rundschau, 15, Απρίλιος-Ιούνιος 1878, σς. 
361-383˙ “Űber Kunstinteressen und deren Förderung”, Deutsche Rundschau, 21, 1879, σς. 49-70˙ “Moderner 
Naturalismus und künstlerische Wahrheit”, Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung, 1881˙ Űber den 
Ursprung der künstlerischen Tätigkeit, Hirzel, Λειψία 1887˙ “Hans von Marées, seinen Andenken gewidmet”, 1889˙ 
Εισαγωγή στο J. Meyer, Zur Geschichte und Kritik der moderner deutschen Kunst, Λειψία 1895. 
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εικαστικών τεχνών.»29 Το σπουδαιότερο έργο του, μια μελέτη πάνω στην Προέλευση της καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας, εμφανίστηκε το 1887.            

 

2. 2. 1. 1. Περί αξιολόγησης έργων εικαστικών τεχνών. 

Πρόκειται για τον τίτλο του πρώτου πονήματος του φιλοσόφου που εκδόθηκε στη Λειψία το 

1876. Σ’ αυτό επιχείρησε να οριοθετήσει ένα ειδικό ερευνητικό πεδίο με αντικείμενο αφενός τη φύση 

μιας αναπαραστατικής δραστηριότητας και αφετέρου τη διαμόρφωση των κατάλληλων ερμηνευτικών 

και αξιολογικών εργαλείων της αποτίμησης των παραγώγων της. Στη δεύτερη παράγραφο του 

δεύτερου κεφαλαίου επισημαίνει ότι η αποτίμηση του έργου τέχνης επιτάσσει τον αποκλεισμό κάθε 

αναφοράς στο περιεχόμενό του, ενώ αμέσως πιο κάτω αποσυνδέει το έργο από τα ιστορικά του 

συμφραζόμενα. Για τον Φίντλερ η εικαστική τέχνη αποτελεί μια μορφοποιητική δραστηριότητα, οι 

μορφές της οποίας είναι ερμηνεύσιμες αποκλειστικά στο πεδίο της ενόρασης (Anschauung) που 

ουσιαστικά συμπίπτει με εκείνο της όρασης. Η τέχνη δεν είναι επομένως ούτε μίμηση ούτε 

εικονογράφηση, αλλά αυτοτελής παραγωγική δραστηριότητα. Εστιάζοντας στην πνευματική διάσταση 

της δημιουργικής διαδικασίας, ο Φίντλερ υποβαθμίζει τη σημασία του προϊόντος της καθώς και της 

τεχνικής παραγωγής του – την υλική, με άλλα λόγια, διάσταση του έργου τέχνης.30 Το ανεξάντλητο των 

οπτικών ερεθισμάτων που παρέχουν την πρώτη ύλη της καλλιτεχνικής δημιουργίας εγγυάται τη διαρκή 

καλλιτεχνική εξέλιξη, στο πλαίσιο του αέναου αγώνα του ανθρώπου να προσδώσει μορφική υπόσταση 

σ’ ό,τι προσλαμβάνει ως ορατό κόσμο. Η έννοια της καλλιτεχνικής εξέλιξης δεν ταυτίζεται επ’ ουδενί με 

εκείνη της προόδου. Η τέχνη φθάνει στην τελειότητα σε κάθε τόπο και εποχή, στο έργο των πιο 

προικισμένων δημιουργών, με τρόπο ανεπανάληπτο, δίχως ποτέ να εξαντλεί τις μορφοποιητικές της 

δυνατότητες.31    

 

                                                             
29 Pinotti & Scrivano, «Appendice biobibliografica» στο όπ. π., σ. 218. 
30 «Ο Φίντλερ μοιάζει ν’αντιλαμβάνεται την καλλιτεχνική δραστηριότητα ως μια performance, μια 
αναπαραστατική πράξη της οποίας το έργο αποτελεί όχι ένα αποτέλεσμα αλλά ένα επιφαινόμενο, που τόση έχει 
αξία όσο πιο ικανά εκθέτει την ίδια εκείνη πράξη [...] Μοιάζει να συνδέεται [...] μ’εκείνη την παράδοση που 
ανάγεται στο Γκαίτε, η οποία περισσότερο από την οριστική και ολοκληρωμένη μορφή (Gestalt) δίνει έμφαση στη 
διαδικασία που οδηγεί στη μορφή, τη μορφοποίηση ή αναπαράσταση (Bildung, Gestaltung)». (Pinotti & Scrivano, 
εισαγωγή στο ίδιο, σ. 11).   
31 R. Salvini, όπ. π., σ. 19. Βρισκόμαστε επομένως στον αντίποδα της εγελιανής αντίληψης της τέχνης ως σταδίου 
της πνευματικής ζωής που προορίζεται να ξεπεραστεί ή να αντικατασταθεί από «ανώτερες» πνευματικές 
δραστηριότητες όπως η φιλοσοφία ή η επιστήμη. Όσο τουλάχιστον υπάρχουν άνθρωποι η τέχνη δεν πρόκειται να 
πεθάνει (δες Ragghianti, 1963, σ. 29˙ M. Barasch, όπ. π., σ. 130)!  
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2. 2. 1. 2. Γύρω από την προέλευση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας.         

Στο θεμελιώδες έργο του Γύρω από την προέλευση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, 

στηρίζεται στην καντιανής προέλευσης παραδοχή ότι τα αντικείμενα αποκτούν υπόσταση τη στιγμή 

κατά την οποία συλλαμβάνονται από τη συνείδηση, έτσι ώστε ό,τι αντιλαμβανόμαστε ως 

πραγματικότητα ταυτίζεται με τις μορφές που οι γνωστικές μας διεργασίες παράγουν, ερχόμενες σε 

επαφή με το απροσπέλαστο «πράγμα καθεαυτό». Αυτές οι θέσεις ενισχύονται από τις κατακτήσεις της 

επιστήμης της ψυχολογίας που αναπτύσσεται την ίδια εκείνη περίοδο. Η όποια σωματική αντίδραση 

δεν είναι ανεξάρτητη από τις εσωτερικές κινήσεις του πνεύματος ή της ψυχής, τις οποίες αναπτύσσει, 

προεκτείνει παρά εκφράζει ή αντανακλά: «κάθε δραστηριότητα (γλωσσική, εννοιολογική, 

αισθητηριακή) μέσω της οποίας συλλαμβάνουμε το πραγματικό είναι μια μορφοποίησή του».32 

Μορφοποίηση τίνος; Ενός υλικού της πραγματικότητας (Wirklichkeitsmaterial) την ύπαρξη του οποίου 

μπορούμε μόνο να υποθέσουμε.33 Πρόκειται για το «νοούμενο» πράγμα καθεαυτό του Καντ.     

Ακολουθώντας τα διδάγματα του Wilhelm von Humboldt, υποστηρίζει ότι η γλώσσα, μέσω της 

οποίας πραγματοποιείται η έλλογη γνώση, δεν εκφράζει μια προϋπάρχουσα πραγματικότητα, αλλά την 

πραγματικότητα που η ίδια δημιουργεί˙ δε σημαίνει ούτε αντανακλά μια οντότητα, αλλά είναι αυτή η 

οντότητα˙ δε συνιστά έκφραση αλλά μορφή της ύπαρξης μέσω της οποίας επιχειρούμε να βάλουμε 

κάποια τάξη στο χάος που μας περιβάλλει, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια του πνεύματος να 

κυριαρχήσει πάνω στην άμορφη ύλη, κατά την οποία το πραγματικό γίνεται λέξη όπως το φυτό γίνεται 

άνθος ή καρπός, «εξακολουθώντας να υφίσταται ως φυτό, αναπτύσσοντας όμως από τον εαυτό του 

κάτι διαφορετικό [...] Με τη λέξη δεν κατέχω τίποτ’ άλλο από το πραγματικό υπό τη μορφή λέξης».34 Η 

σκέψη αναπτύσσεται υπό τη μορφή της γλώσσας.35 Πρόκειται για ένα ψυχο-φυσικό φαινόμενο που 

εκδηλώνεται ως μια ενιαία σωματική διαδικασία από τα μέσα προς τα έξω, από την ενόραση στη 

λεκτική έκφραση, όχι για μια μετάβαση από το πνευματικό στο σωματικό.36      

Ένας άλλος τρόπος πνευματικής κυριαρχίας της ύπαρξης είναι η παραγωγική ικανότητα του 

ματιού, που ξεκινά με την αίσθηση και την οπτική αντίληψη του πράγματος και ολοκληρώνεται με την 

αναπαράσταση. Μια οπτική αντίληψη γεννά μια δημιουργική πράξη που με τη σειρά της παράγει μια 

                                                             
32 Pinotti & Scrivano, όπ. π., σ. 16. 
33 Στο ίδιο. 
34

 Όπ. π., σ. 14 και σ. 16.   
35 Ragghianti, 1963, σ. 38. 
36 G. Morpurgo-Tagliabue, όπ. π., σ. 49. Δες επίσης M. Barasch, όπ. π., σς. 123-124. 
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νέα πραγματικότητα που συλλαμβάνεται από μια οπτική αντίληψη.37 Αυτή η αναπαράσταση του 

αντικειμένου θέασης δε συνιστά αναπαραγωγή προϋπάρχοντος αυθύπαρκτου αντικειμένου, αλλά «μια 

μορφή ανάπτυξης της οπτικής δραστηριότητας.»38 Βλέπω, με καλλιτεχνικούς όρους, θα πει περνώ από 

το συγκεχυμένο στο σαφές, από το ακαθόριστο στο συγκεκριμένο, μέσα από τη μορφοπλαστική 

διαδικασία της τέχνης, της φυσικής δηλαδή εξέλιξης της οργανικής διαδικασίας της οπτικής εντύπωσης, 

με την οποία συναποτελούν ενιαίο κι αδιάσπαστο συνεχές.39 Βλέπω είτε δημιουργώντας μορφές είτε 

επαναλαμβάνοντας νοερά τη διαδικασία παραγωγής τους.40 Κατοχυρώνοντας τη γνωστική της αξία, ο 

Φίντλερ τοποθετεί την τέχνη πλάι στην επιστήμη. «Η αναπαραστατική δραστηριότητα», εξηγεί ο 

Salvini, «συλλαμβάνει μια όψη του κόσμου που η σκέψη αδυνατεί να προσδιορίσει και που μόνο αυτή 

είναι ικανή να συλλάβει με τα δικά της μέσα [και να] κατακτά για τη συνείδηση τον κόσμο στην οπτική 

του διάσταση.»41 Ο λόγος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την οπτική υπόσταση του ορατού 

αντικειμένου.42 Η διάκριση της τέχνης ως εποπτικού χαρακτήρα γνώσης από την εννοιολογική γνώση, 

αποκλείει τις αξιώσεις κάθε αισθητικής που εστιάζει στην εξέταση του περιεχομένου. Επιπλέον 

επαναπροσδιορίζεται η σχέση τέχνης και φύσης, καθώς η πρώτη αυτονομείται ουσιαστικά ως 

ανεξάρτητη μορφοποιητική και γνωστική διαδικασία που υπακούει στους δικούς της νόμους – τους 

νόμους της οπτικής. Η οπτική συνοχή και καθαρότητα ενός έργου τέχνης αποτελούν τα μόνα γνήσια 

κριτήρια αισθητικής τελειότητας. Ο βαθμός κατανόησης της τέχνης εξαρτάται από το βαθμό 

εξοικείωσης με την ίδια την καλλιτεχνική δραστηριότητα: ο παραγωγός του έργου είναι σε θέση να το 

κατανοήσει πληρέστερα από τον καθένα.43  

 

2. 2. 1. 3. Από την αισθητική στην «καθαρή» θεωρία της τέχνης. 

Ποιοί είναι όμως αυτοί οι οπτικοί νόμοι στους οποίους βασίζεται η αυτονομία της τέχνης; Ο 

Φίντλερ διαφοροποιείται από τους οπαδούς του Χέρμπαρτ που έβλεπαν την ουσία του Ωραίου στις 

μορφικές σχέσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη σαφούς διάκρισης μεταξύ αισθητικής (θεωρίας του 

                                                             
37 Pinotti & Scrivano, όπ. π., σ. 18.  
38 R. Salvini, ό. π., σ. 15. Δες επίσης Ragghianti, 1963, σσ. 38-39˙ Moshe Barasch, ό. π., σ. 128. 
39 Δες M. Barasch, όπ. π., σς. 129-130. 
40 G. Morpurgo-Tagliabue, όπ. π. «Η καλλιτεχνική απόλαυση, σε αντιδιαστολή με την (ηδονιστική) αισθητική 
ευχαρίστηση, είναι μια ενεργή ψυχο-φυσική διεργασία που πραγματοποιεί (ατελώς) την ίδια τη δημιουργική 
διαδικασία» (στο ίδιο, σ. 50). 
41 R. Salvini, όπ. π., σ. 16. Δες επίσης Ragghianti, 1963, σς. 35-36.      
42

 Ragghianti, 1963, σ. 37. 
43 Pinotti & Scrivano, όπ. π.˙ Μorpurgo-Tagliabue, όπ. π., σ. 42˙ C. L., Profilo della critica d’arte in Italia e 
complementi, Università Internazionale dell’Arte, Φλωρεντία 1990, σ. 162. 
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Ωραίου) και επιστήμης της τέχνης.44 Οι νόμοι της τέχνης δεν ταυτίζονται με τους νόμους της φυσικής ή 

ηθικής ομορφιάς. Ο Φίντλερ πιστεύει πως αποκαθαίρει την τέχνη από τα ηδονιστικά κατάλοιπα, 

αντικαθιστώντας την έννοια της τερπνής με εκείνη της καθαρής μορφής.45 Με την παράδοση του 

Χέρμπαρτ τον συνδέει ωστόσο η απόρριψη του «συμφυούς ωραίου», της ρομαντικής αντίληψης της 

τέχνης ως ενσάρκωσης ή συμβόλου της Ιδέας.46 Τι είναι όμως εκείνη η «καθαρή ομορφιά» που 

προσιδιάζει στην αυθεντική καλλιτεχνική δημιουργία, αν όχι μια άλλη εκδοχή του τερπνού και του 

συμβολικού; «Στην πραγματικότητα» εξηγεί ο Morpurgo-Tagliabue, «η διάκριση μεταξύ τερπνού και 

ωραίου όπως τη θέτει ο Καντ, δεν υφίσταται. Οι αρχές του καθαρού a priori ωραίου [...] δεν είναι 

καθαρές [...] Όλα τα παραδείγματα της pulchritudo vaga που φέρει ο Καντ [...] ήταν πράγματι 

παραδείγματα ενός γούστου του τερπνού που αγνοούσε τη μυστική κλίση του: την τάση μιας 

ηδονιστικής κοινωνίας, που κατέληξε το 18ο αιώνα σε αυτό το επίσημο γούστο που η ιστορία του στιλ 

μας επιτρέπει να γνωρίζουμε καλά ως γούστο ροκοκό.»47 Όταν ο Φίντλερ επιχειρεί, στους 

«Αφορισμούς» του, να εξοβελίσει τους αισθητικούς κανόνες από την αμιγώς καλλιτεχνική κρίση, έχει 

στο μυαλό του τον προαναφερθέντα προσδιορισμό της αισθητικής ως θεωρίας του ωραίου. Ωστόσο, 

σχολιάζει ο Morpurgo-Tagliabue, «δεν έκανε τίποτ’ άλλο σε ολόκληρη τη ζωή του από το να εμβαθύνει 

στα αισθητικά κριτήρια, δηλαδή τις αρχές του ωραίου που διέπουν την παραστατική τέχνη [...] Αυτές 

είναι οι αρχές του μέτρου, της τάξης, του αριθμού της αρχαίας αισθητικής».48 Όπως ο Hanslick ανέλυσε 

την ακουστική διάσταση των μορφικών σχέσεων στη μουσική, ο Φίντλερ μελέτησε την οπτική διάσταση 

των μορφικών σχέσεων στις εικαστικές τέχνες: «η φόρμα δεν ήταν πια η αφηρημένη σχέση [όπως στο 

Χέρμπαρτ], αλλά η ηχητική ή οπτική σχέση.»49 Διακριτικό γνώρισμα της καλλιτεχνικής φόρμας είναι η 

«καθαρότητα», δηλαδή η τέλεια, με όρους χωρικής δομής, διαμόρφωση των οπτικών στοιχείων.50 Ως 

«καθαρή ορατότητα» νοείται «η παραγωγή του πραγματικού στην καθαρή μορφική του διάσταση.»51 Η 

καλλιτεχνική φόρμα διέπεται από τους αυστηρούς νόμους της οπτικής. Τοιουτοτρόπως «το αξιολογικό 

κριτήριο της τελειότητας μεθερμηνεύτηκε στην αναλυτική αρχή της καθαρής υπερβατολογικής 

                                                             
44 R. Salvini, όπ. π., σσ. 13-14. 
45 Όπ. π., σ. 14. 
46 Όπ. π., σ. 13˙ G. Μorpurgo-Tagliabue, όπ. π., σ. 42. 
47 Όπ. π., σς. 41-42.  
48 Όπ. π., σς. 43, 51. 
49 Στο ίδιο. Για το μουσικό φορμαλισμό του Χάνσλικ δες σς. 33-41.    
50 Η έννοια του χώρου ως συνθήκης των εικαστικών τεχνών απαντάται ήδη στη διάκριση του Lessing μεταξύ 
χωρικών (γλυπτική, ζωγραφική) και χρονικών τεχνών (λογοτεχνία) (όπ. π., σ. 44). Για την πρόσληψη του Λέσσινγκ 
από το Φίντλερ δες επίσης Ragghianti, 1963, σ. 33. 
51 Όπ. π., σ. 46. 
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γνώσης.»52 Η μετάφραση αυτή του ωραίου σε καθαρή γνώση συνέβαλε στη «χειραφέτηση της 

μορφής», στην απελευθέρωσή της από τους κανόνες της δυτικής αισθητικής παράδοσης. 

Δημιουργήθηκε έτσι η ψευδαίσθηση της υπέρβασης της έννοιας του ωραίου στην τέχνη και της 

πλήρους αυτονόμησης της καλλιτεχνικής σφαίρας από το πεδίο της αισθητικής.53 Στην πραγματικότητα 

πίσω από τη λατρεία της καθαρής φόρμας κρύβεται ο ίδιος εκείνος δαίμονας που επιδιώκεται να 

εξορκιστεί: η έννοια της ανιδιοτελούς ενατένισης συγκαλύπτει το βιοφυσικό χαρακτήρα της αισθητικής 

ευαρέσκειας. Αν και αποστρέφει το βλέμμα από το συναισθηματικό περιεχόμενο του καλλιτεχνικού 

έργου, η θεωρία της καθαρής ορατότητας δεν απορρίπτει τα εκ της μορφής παραγόμενα 

συναισθήματα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ηδονιστική της ρίζα.54 

 

2. 2. 2. Hildebrand 

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο Γερμανός Adolf von Hildebrand (1847-1927) ήταν ήδη ένας 

φημισμένος γλύπτης. Γιός ενός φιλελεύθερου καθηγητή οικονομικών στο Marburg, ο Χίλντεμπραντ 

                                                             
52 Όπ. π., σ. 45. Πράγματι ο Φίντλερ συνάγει τους νόμους της καθαρής ορατότητας από εκείνους της 
«Υπερβατολογικής αισθητικής» του Καντ. Είναι γεγονός οτι η σκέψη του οφείλει πολύ περισσότερα στην Κριτική 
του καθαρού λόγου, απ’ ότι στην Κριτική της κριτικής δύναμης, έργο στο οποίο, ως γνωστόν, αναπτύσσεται ο 
αισθητικός στοχασμός του φιλοσόφου (όπ. π., σ. 47). Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε τη διαφοροποίηση της 
προσδιδόμενης στον όρο «αισθητικό» σημασίας μεταξύ των δύο αυτών κειμένων. Στην πρώτη Κριτική η 
«Υπερβατολογική αισθητική» έχει ως αντικείμενο τις a priori μορφές της αισθητότητας, το χώρο και το χρόνο. Το 
επίθετο «υπερβατολογική» δηλώνει ακριβώς την πραγμάτευση των υποκειμενικών συνθηκών που καθιστούν 
δυνατή και καθορίζουν τη γνωστική λειτουργία της αισθητότητας. Στην τρίτη Κριτική ονομάζεται «αισθητική» η 
καλαισθητική κρίση. Στα προλεγόμενα αυτού του έργου ορίζεται ως «αισθητική» η κρίση που αφορά το ωραίο 
και το υψηλό στην τέχνη και τη φύση. Ο Φίντλερ υιοθετεί την υπερβατολογική αρχή των θεμελιακών αναγκαίων 
νόμων της εμπειρίας. Πρόκειται ωστόσο, στην περίπτωσή του, για μια μορφή «υπερβατολογικού ρεαλισμού»: «Η 
τέχνη συνιστά την παραγωγική ανάπτυξη της ορατής φύσης. Η οπτική μας αντίληψη είναι μια υπερβατολογική 
παραγωγή, μια κατασκευή πραγματική, όχι ιδεατή, του αισθητού κόσμου.» Ο καλλιτέχνης ολοκληρώνει την 
παραγωγική αυτή διαδικασία μετουσιώνοντας το οπτικό ερέθισμα σε καλλιτεχνική μορφή. «Δεν πρόκειται για 
μίμηση δοσμένης πραγματικότητας αλλά για τη συνέχιση της ίδιας αυτής πρωταρχικής δραστηριότητας που 
παρήγαγε την εμπειρία και που δημιουργεί τώρα μια νέα ανώτερη πραγματικότητα, μια πραγματικότητα ορατή 
καθαρή και αυτόνομη [...] Πρόκειται όντως για μια γνωσιολογία, δηλαδή για μια «αντικειμενική ψυχολογία» σαν 
εκείνη του Χέρμπαρτ [...] Ο «πουρισμός του λόγου» του Καντ επανεμφανίζεται εδώ, μαζί με τον εγγενή στην 
έννοια της pulchritudo vaga πόθο, μιας απαλλαγμένης από εμπειρικά ενδιαφέροντα και έννοιες του νου 
αναπαράστασης». Ωστόσο «η καλλιτεχνική θέαση δεν συνίσταται πλέον στην ελεύθερη αρμονία (régularité) της 
φαντασίας, που αποτελούσε το καντιανό ωραίο, αλλά σε μια αρμονία ελεγχόμενη από τη φαντασία σύμφωνα με 
τους οπτικούς νόμους.» (G. Morpurgo-Tagliabue, όπ. π., σς. 47-48, 50-51). Δες επίσης C. L. Ragghianti, «Il 
significato dell’opera di Konrad Fiedler», εισαγωγή στο Κonrad Fiedler, L’attività artistica. Tre saggi di estetica e 
teoria della “pura visibilità”, Neri Pozza, Βενετία 1963, σ. 27.          
53 G. Morpurgo-Tagliabue, όπ. π. σ. 45.  
54

 Αυτό βέβαια θα γίνει εμφανές στο έργο εκείνων των μελετητών που θα αξιοποιήσουν τα φορμαλιστικά 
διδάγματα στο πεδίο της στιλιστικής ανάλυσης, οι περιπτώσεις των οποίων πρόκειται να μας απασχολήσουν στη 
συνέχεια (δες στο ίδιο, σς. 46, 52). 
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ανατράφηκε σε καλλιεργημένο αστικό περιβάλλον. Αφού σπούδασε στην Ακαδημία του Μονάχου, 

πήγε στη Ρώμη, όπου συνάντησε το Χανς φον Μαρέες και το Φίντλερ. Έπειτα από δυο δεκαετίες 

παραμονής στην Ιταλία επέστρεψε στη Γερμανία κατά τα τελευταία έτη του αιώνα. Στην Ιταλία 

επιδόθηκε με ζήλο στη μελέτη προβλημάτων θεωρίας της τέχνης υπό την επίδραση των φίλων του και 

ιδιαίτερα του Φίντλερ. Καρπός αυτών των γόνιμων συναναστροφών υπήρξε η γνωστή πραγματεία του 

Das Problem der Form in den bildenden Künst.55       

Ο Χίλντεμπραντ προσπάθησε να ερμηνεύσει με τις αρχές της θεωρίας του Φίντλερ την 

καλλιτεχνική δραστηριότητα και ιδιαίτερα τη γλυπτική. Από την έννοια της κανονικότητας, δηλαδή της 

αναγκαιότητας, που αναφερόμενη στις εικαστικές τέχνες σημαίνει οπτική καθαρότητα, συνάγει την 

έννοια της ενότητας. Η οπτική ενότητα ενός αντικειμένου, όπως παρατηρεί ο Χίλντεμπραντ, διατηρείται 

μόνο όταν το παρατηρούμε από ορισμένη απόσταση (αποστασιοποιημένη θέαση – Fernbild). Στην 

αντίθετη περίπτωση (κοντινή θέαση – Nahbild) η μορφική συνοχή διασπάται, υποχρεώνοντας το 

αισθητήριο όργανο (μάτι) να πραγματοποιήσει μια σειρά διαδοχικών εστιακών μετατοπίσεων 

προκειμένου να την αποκαταστήσει.56 Οι κινήσεις αυτές παραλληλίζονται με εκείνες της ψηλάφησης 

του αντικειμένου από το όργανο της αφής.57 Αντίθετα η εξ αποστάσεως θέαση επιτρέπει στο μάτι να 

συλλάβει άμεσα και ολοκληρωμένα την εικόνα του αντικειμένου παραμένοντας ακίνητο. Ως εκ τούτου, 

αποτελεί τον κατεξοχήν «ζωγραφικό» τρόπο θέασης, ενώ η κοντινή θέαση προσιδιάζει στον ασκούντα 

την τέχνη της γλυπτικής58  – ή για να ακριβολογούμε, την επεξεργασία του πηλού – καθώς και στον 

επιστήμονα.59 Η κοντινή παρατήρηση παράγει τη μορφή της ύπαρξης του αντικειμένου (Daseinsform) 

που είναι απαλλαγμένη και καθαρή από εξωτερικές επιδράσεις. Έργο του καλλιτέχνη είναι η μετατροπή 

της σε φαινομενική ή ενεργό μορφή (Wirkungsform), δηλαδή σε μορφή καθορισμένη από τις 

                                                             
55 Το πυκνογραμμένο αυτό βιβλίο έτυχε θερμότατης υποδοχής από την πρώτη κιόλας στιγμή της κυκλοφορίας 
του, το 1893. Ενδεικτικά, εικοσιένα χρόνια μετά, το 1914, μετρούσε ήδη εννέα εκδόσεις. «Ότι ένα τόσο 
προσωπικό βιβλίο», σχολιάζει ο Barasch, «είχε τόσο ευρεία ανταπόκριση, υποδηλώνει ότι ο συγγραφέας 
διατύπωνε ιδέες και συναισθήματα που ένα ευρύ κοινό συμμεριζόταν» (σ. 134).      
56 Ο διαχωρισμός αυτός των δύο τρόπων θέασης προέρχεται από τη διάκριση του Τσίμερμαν μεταξύ 
υλικού/απτικού και αντιληπτικού/οπτικού τρόπου αναπαράστασης (Robert Zimmermann, Allgemeine Aesthetik 
als Formwissenschaft, Bιέννη 1865, σσ. 483 και 490. Αναφέρεται στο Samek Lodovici, προλεγόμενα στο A. von 
Hildebrand, Il problema della forma, TEA, Μιλάνο 1996, σ. 9).  
57 Το πρόβλημα της σχέσης μεταξύ οπτικών και απτικών αντιλήψεων απασχόλησε πολλούς μελετητές της 
νεώτερης, κυρίως, εποχής. Κατά την πρώτη δεκαετία του 18ου αιώνα, ο Ιρλανδός φιλόσοφος George Berkeley 
(1685-1753) παρατήρησε οτι η οπτική εμπειρία δημιουργεί στο μυαλό μας «ιδέες» που μας παρέχουν 
πληροφορίες γύρω από τις απτικές ιδιότητες των πραγμάτων (Μ. Barasch, ό. π., σ. 135).       
58 Άλλο ένα παλιό θεωρητικό πρόβλημα, αυτή τη φορά της καθαυτό καλλιτεχνικής παράδοσης, απηχείται εδώ. 
Πρόκειται για τη θεματική του «Paragone», της αντιπαράθεση μεταξύ των τεχνών (δες σχετικά στο M. Barasch, 
όπ. π., σς. 164-174). 
59 Samek Lodovici, όπ. π., σ. 9. 
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επιδράσεις του περιβάλλοντος, με τη χρησιμοποίηση οπτικών ενδείξεων (φωτοσκίαση, επικαλύψεις 

κλπ.). Η καλλιτεχνική απεικόνιση του χώρου δηλαδή παράγεται από συγκεκριμένες μορφοπλαστικές 

σχέσεις και επομένως δεν πρέπει να συγχέεται με την αντίληψη του φυσικού χώρου, όπου 

συμμετέχουν κι άλλες, πέραν της όρασης, αισθήσεις.60 

Κεντρικό ρόλο στην πραγματεία του Χίλντεμπραντ κατέχει η διαπίστωση ότι η ευκρινής 

αναπαράσταση μορφών τοποθετημένων σε διαφορετικά σημεία του χώρου, μπορεί να επιτευχθεί δια 

της τοποθέτησής τους σε ορισμένα διακριτά παράλληλα επίπεδα, κατά το αισθητικό πρότυπο του 

κλασικού αναγλύφου.61 Επιδιώκοντας μια αρμονική συναρμογή των μορφών σε επίπεδη διάταξη ώστε 

να μην εξαναγκάζει το μάτι σε διαδοχικές μετατοπίσεις που διασπούν την οπτική συνοχή της 

παράστασης, ο καλλιτέχνης οργανώνει τον εικαστικό χώρο σε μια σειρά διαδοχικών παράλληλων 

επιπέδων, δημιουργώντας την εντύπωση της σταδιακής μετάβασης από την επιφάνεια προς το βάθος 

και αντίστροφα. Το αντικείμενο εντάσσεται στο πλάνο που του αναλογεί, απεκδυόμενο, τρόπον τινά, 

την τρισδιάστατη υπόστασή του. Σκοπός είναι «η υπέρβαση του παθητικού τρισδιάστατου [των 

μορφών] δια του ενεργητικού δισδιάστατου που υποβάλλει την αίσθηση του χώρου.»62 Ως εκ τούτου, 

«αισθητικό και αντιληπτικό θεμέλιο του ανάγλυφου είναι η μακρινή εικόνα [...] Όσο πιο διακριτός είναι 

ο δισδιάστατος χαρακτήρας, τόσο πιο άρτιο και ευχάριστο θα είναι το έργο.»63 

 

 

                                                             
60 Δες στο ίδιο.   
61 Η μελέτη του αρχαιοελληνικού αναγλύφου έλαβε σημαντική ώθηση εκείνη την περίοδο χάρη στις μελέτες του 
Alexander Conze («Das Relief bei den Griechen» στο Sitzungsberichte d. k. preuss. Ak. d. Wissensch. zu Berlin, 1882˙ 
Die attischen Grabreliefs, Βερολίνο 1890. Αναφέρεται στο Samek Lodovici, όπ. π., σ. 10).   
62 Όπ. π., σ. 11. 
63 Μ. Barasch, όπ. π., σς. 136-137. Είναι αξιοσημείωτο οτι ο Χίλντεμπραντ θεωρούσε το σχέδιο ως μήτρα κι αυτής 
ακόμα της γλυπτικής. Περιγράφει το αρχικό τμήμα πέτρας ως όγκο με επίπεδες επιφάνειες, όπου ο γλύπτης 
σχεδιάζει το περίγραμμα της μορφής του πριν αρχίσει τη λάξευση, προσδίδοντας όγκο στο αρχικό σχέδιο δια της 
κατά στρώματα αφαίρεσης πέτρας. Πρότυπό του είναι φυσικά η περίφημη μέθοδος λάξευσης του Μιχαήλ 
Αγγέλλου, την οποία ο Ιταλός δάσκαλος παρομοίαζε με άδειασμα μιας λεκάνης νερού που περιείχε τη μορφή. Γι 
αυτό και η τεχνική της λάξευσης του μαρμάρου, κατ’αντιδιαστολή με εκείνη του πλάσιμου του πηλού, υπακούει 
στις απαιτήσεις της «καθαρής» όρασης. Σ’ό,τι όμως αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα, σημείο αναφοράς του είναι 
οι «κυβικές» φιγούρες της αιγυπτιακής τέχνης (στο ίδιο σς. 137, 140-141). Γενικότερα ο Φίντλερ και ο 
Χίλντεμπραντ θαύμαζαν μορφές τέχνης όπως η αρχαία αιγυπτιακή και ελληνική γλυπτική, η τοσκανική ζωγραφική 
της Αναγέννησης και η ρομανική αρχιτεκτονική, ενώ αποστρέφονταν άλλες όπως βενετσιάνικη ζωγραφική και η 
γοτθική αρχιτεκτονική. Στο ίδιο συμπέρασμα συνηγορεί εξάλλου το κλασικίζον καλλιτεχνικό ιδίωμα της γλυπτικής 
του Χίλντεμπραντ και της ζωγραφικής του φον Μαρέες (δες R. Salvini, όπ. π., σ. 23˙ S. Samek Lodovici, όπ. π., σς. 8-
9).    
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2. 3. Riegl 

Ενώ ο Φίντλερ αναζήτησε ένα κριτήριο αισθητικής κρίσης, ο Riegl επιδόθηκε στη διαμόρφωση 

ερμηνευτικών εργαλείων ικανών να περιγράψουν την ιστορική εξέλιξη των εικαστικών τεχνών. Έτσι 

περνάμε από τα αμιγώς θεωρητικά προβλήματα στην εφαρμογή μιας ερμηνευτικής ιστοριογραφικής 

μεθόδου, τουτέστιν στα μεθοδολογικά προβλήματα της ιστορίας της τέχνης. Στη μελέτη του πάνω στην 

ιστορία των διακοσμητικών τεχνών64 διερευνά την ιστορική εξέλιξη ορισμένων μοτίβων στις ελάσσονες 

τέχνες, τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική. Το έργο συνιστά ένα είδος γραμματικής των διακοσμητικών 

μοτίβων ιδωμένων από εξελικτική σκοπιά. Οι μεταμορφώσεις τους στο χρόνο αποδίδονται σε μια 

αυτόνομη μορφοποιητική διαδικασία με κινούν αίτιο μια βαθύτερη, αμιγώς καλλιτεχνική ορμή, τη 

λεγόμενη Kunstwollen. Στη μελέτη του πάνω στην τέχνη της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου,65 εξετάζει τη 

στιλιστική εξέλιξη της ρωμαϊκής τέχνης από την περίοδο του Κωνσταντίνου ως εκείνη του Ιουστινιανού. 

Για να προσδιορίσει την κινητήριο δύναμη του φαινομένου της αέναης μεταμόρφωσης και εναλλαγής 

των στιλ, ανατρέχει ξανά στην έννοια της Kunstwollen. To wollen αυτό εμφανίζεται ως αντίθεση στο 

können του Σέμπερ. Ενώ δηλαδή ο θιασώτης της θετικιστικής αισθητικής θεωρεί την ύλη, την τεχνική 

και τον πρακτικό σκοπό που καλείται να επιτελέσει το καλλιτεχνικό αντικείμενο ως αποφασιστικούς 

παράγοντες καθορισμού του στιλ, ο Ριγκλ αντιτείνει τη συμβολή μιας καθαρά πνευματικής αρχής, που 

συνίσταται σε μια μορφική αντίληψη η οποία ποικίλλει ανάλογα με τον τόπο και την εποχή. Το 

αντιθετικό σχήμα του απτικού-οπτικού που μεταχειρίζεται ο Ριγκλ παραπέμπει σε ανάλογες 

διατυπώσεις του Τσίμερμαν, τις παραδόσεις του οποίου είχε παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο της 

Βιέννης.66 Τώρα όμως οι όροι αυτοί αποκτούν ιστορική κι όχι πια δογματική ή κανονιστική διάσταση.67 

Η στιλιστική μεταβολή εκφράζει τη μεταβολή των μορφικών αρχών, της καλλιτεχνικής βούλησης, όχι 

την κατάπτωση ή αναγέννηση του καλού γούστου. Μαζί με την έννοια της προόδου καταρρίπτεται και 

εκείνη της παρακμής, γεγονός που οδηγεί στην επανεκτίμηση «παραγνωρισμένων» ως τότε περιόδων 

της ιστορίας της τέχνης, π.χ. της ύστερης αρχαιότητα και του μπαρόκ. Θεμελιώδους σημασίας είναι 

αυτή ακριβώς η συνειδητοποίηση της ιστορικής σχετικότητας των τρόπων θέασης, σε αντιδιαστολή με 

τη θεώρηση του Χίλντεμπραντ, όπου ο κανόνας του ανάγλυφου στιλ λαμβάνει απόλυτη αξία.68 

                                                             
64 Stilfragen, Siemens, Βερολίνο 1893. 
65 Die Spätrömische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich-Ungarn im Zusammenhange mit der 
Gesamtentwicklung der Bildenden Künste bei den Mittelmeervölkern, K. K. Hof- und Österreichische 
Staatsdruckerei, Βιέννη 1901. 
66

 Δες G. C. Sciolla, όπ. π., σς. 17-18. 
67 R. Salvini, όπ. π., σ. 24. 
68 Όπ. π., σ. 25. 
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Με το Ριγκλ ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την εφαρμογή των αρχών της καθαρής 

ορατότητας στο πεδίο της τεχνοκριτικής. Επεξεργαζόμενος ορισμένους βασικούς όρους μορφολογικής 

ανάλυσης, ή συνδυάζοντάς τους, δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευέλικτη και πλούσια ορολογία, ικανή να 

προσδιορίσει με ακρίβεια και ευαισθησία τη φύση κάθε μοναδικής καλλιτεχνικής έκφρασης, κάθε 

«στιγμή» της μορφικής ιστορίας. Παράλληλα, η προβληματική του Ριγκλ θα αποτελέσει αφετηρία μιας 

εντελώς διαφορετικής ιστορικής προσέγγισης. H σχέση μεταξύ Kunstwollen και Weltanschauung που 

σκιαγραφείται στο τελευταίο κεφάλαιο του κύριου έργου του, εμπεριέχει εν σπέρματι μια αντίληψη 

της ιστορίας της τέχνης ως ιστορίας του πνεύματος, που πρόκειται να αναπτύξει περαιτέρω ο διάδοχός 

του στην έδρα του Πανεπιστημίου της Βιέννης, Max Dvořák (1874-1921). Η «Kunstwollen» πηγάζει από 

τις συνθήκες της κοινωνικής και πνευματικής ζωής που συναποτελούν τη «Weltanschauung», το 

ευρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο μιας ιστορικής περιόδου, αλλά δεν καθορίζεται από αυτή.69 Αντίθετα, θα 

λέγαμε πως η ίδια η κοσμοθεωρία γίνεται αντιληπτή με στιλιστικούς όρους και αποκαλύπτεται 

οπτικοποιημένη ως καλλιτεχνικό στιλ.70 Η καθαυτό ιστορία της τέχνης διερευνά το «πώς» κι όχι το «τι» 

αναπαριστά η εικαστική δημιουργία.71 Η θεώρηση του Ριγκλ συναντά εδώ εκείνες τις καλλιτεχνικές 

τάσεις της εποχής του που αμφισβητούσαν την αναπαραστατική λειτουργία της τέχνης, 

αντιμετωπίζοντάς τη ως αυτόνομη και αυτοαναφορική μορφική έκφραση.72  

Στο ίδιο κλίμα ο August Schmarsow (1853-1936) αναζητά φορμαλιστικά ερμηνευτικά σχήματα 

και γενικές αρχές του γούστου, «συνθετικούς νόμους» που διέπουν τις εξελικτικές διεργασίες των 

μορφών. Ο φορμαλισμός του εμφανίζεται εν τούτοις διαποτισμένος από το «θετικιστικό ψυχολογισμό» 

και την Einfühlung.73 Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του στην κριτική της αρχιτεκτονικής όπου 

επισήμανε τη σημασία του ρυθμού και της κίνησης.74  

 

 

 

 

                                                             

69 G. C. Sciolla, όπ. π., σ. 19. 
70 H. Belting, The End of the History of Art? The University of Chicago Press, Σικάγο & Λονδίνο 1987, σ. 16. 
71C. Garboli, σ. xx. 
72

 G. C. Sciolla, όπ. π., σ. 18. 
73 R. Salvini, όπ. π., σ. 28. 
74 Στο ίδιο. 
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2. 4. Wölfflin 

Τα διδάγματα που αντλεί ο Heinrich Wölfflin (1864-1945) από το Πρόβλημα της μορφής του 

Χίλντεμπραντ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διατύπωση των οπτικών του κατηγοριών, με την οποίες 

επιχείρησε να ανασυνθέσει την «αυτόνομη ιστορία της καλλιτεχνικής θέασης», τουτέστιν μια ιστορία 

των καλλιτεχνικών μορφών ως αυτοτελών ιδεατών οντοτήτων. Κάθε καλλιτέχνης διαθέτει 

συγκεκριμένες δυνατότητες εικαστικής έκφρασης ανάλογα με την εποχή του. Οι οπτικές φόρμες 

υπακούουν σε δικούς τους, ενδογενείς εξελικτικούς νόμους που διέπουν και καθορίζουν τις στιλιστικές 

μεταβολές. Η διαδικασία αυτή παραμένει ουσιαστικά ανεπηρέαστη από εξωγενείς παράγοντες όπως οι 

κοινωνικές συνθήκες και η ατομική ψυχολογία του καλλιτέχνη: μια «ιστορία της τέχνης χωρίς ονόματα» 

με τη δική της εσωτερική λογική και συνοχή. Η αλληλοδιαδοχή των οπτικών σχημάτων στον ιστορικό 

χρόνο ακολουθεί, κατά το Βέλφλιν, μια κατεύθυνση προδιαγεγραμμένη και μη αναστρέψιμη.  

Το σπουδαιότερο από θεωρητική άποψη έργο του, οι Βασικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης 

(1915),75 μελετά αυτή τη διαδικασία εστιάζοντας στη στιλιστική μετάβαση από την τέχνη της Υψηλής 

Αναγέννησης σ’ εκείνη του Μπαρόκ, ως επακόλουθο της μετάβασης από τον ένα στον άλλο όρο κάθε 

ενός από πέντε αντιθετικά ζεύγη οπτικών σχημάτων. Ανασυντίθενται έτσι δύο αντιτιθέμενοι τρόποι 

θέασης οι οποίοι προσιδιάζουν σε αντίστοιχους τρόπους ζωής. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται σε 

πλείστες άλλες ανάλογες περιπτώσεις αλλά και κατά την ανάπτυξη κάθε μεμονωμένου καλλιτεχνικού 

στιλ. Η πορεία που ακολουθεί η στιλιστική αυτή εξέλιξη είναι επί της ουσίας πάντα η ίδια: από έναν 

τύπο γραμμικής ή πλαστικής θέασης, όπου το περίγραμμα οριοθετεί αυστηρά κάθε μεμονωμένο 

αντικείμενο, οδηγούμαστε σε έναν τύπο ζωγραφικής θέασης, όπου τα όρια μεταξύ των αντικειμένων 

γίνονται πιο δυσδιάκριτα˙ από ένα τύπο επιφανειακής θέασης σε μια εντονότερη αίσθηση του βάθους˙ 

από μια θέαση κλειστής σε μια θέαση ανοιχτής φόρμας˙ από έναν τρόπο θέασης με βάση την 

πολλαπλότητα, δηλαδή την αρμονική διάταξη επί μέρους στοιχείων, σε μια μεγαλύτερη αίσθηση 

ενότητας, υπό την έννοια της υποταγής των επί μέρους στο κύριο στοιχείο ή της συγχώνευσής τους σε 

ένα ενιαίο βασικό μοτίβο˙ από μια θέαση απόλυτης σαφήνειας σε μια θέαση σχετικής σαφήνειας των 

αντικειμένων.76 

                                                             
75 Kunstgeschichtliche Grundbegriffe : das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst, Bruckann, Μόναχο 
1915.  
76

 Περιττό να επισημάνουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν από την άκριτη και μηχανική εφαρμογή αυτών των 
σχημάτων, ιδιαίτερα στην εξέταση ιστορικών φαινομένων διαφορετικών από αυτά στα οποία επικεντρώθηκε ο 
Βέλφλιν. 
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Το σύστημα του Βέλφλιν υπήρξε προϊόν μιας αντικειμενιστικής και νατουραλιστικής θεώρησης, 

στον αντίποδα του ρομαντικού ατομοκεντρισμού και της ιδεαλιστικής αντίληψης της τέχνης του 

δασκάλου του Jacob Burckhardt (1818-1897).77 Ο Βέλφλιν έχει αφομοιώσει το επιστημονικό πνεύμα 

του θετικισμού και επιχειρεί να ταξινομήσει τα καλλιτεχνικά φαινόμενα σύμφωνα τους νόμους της 

ψυχολογικής ανάπτυξης, υιοθετώντας μια μεθοδολογία εφάμιλλη εκείνων των φυσικών επιστημών.78 

Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται τις οπτικές φόρμες ως παράγωγα της ψυχοφυσικής απόκρισης του 

ατόμου απέναντι στην πραγματικότητα.79 Στην πτυχιακή του εργασία με τίτλο Εισαγωγή σε μια 

ψυχολογία της αρχιτεκτονικής (1886)80 είχε καταπιαστεί με το πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ 

καλλιτεχνικών μορφών και ατομικών ψυχολογικών αντιδράσεων υπό το πρίσμα των θεωριών της 

Einfühlung και της ψυχοφυσιολογίας του β΄ μισού του 19ου αιώνα. Στη μελέτη του για την τέχνη της 

ιταλικής Αναγέννησης (1899)81 προσεγγίζει το καλλιτεχνικό έργο υπό το φως των ψυχολογικών 

αντιδράσεων που καθορίζουν τον τρόπο θέασης του κόσμου.82  

Η θετικιστική πλευρά της θεώρησης του Βέλφλιν προβάλλει εντονότερα στο νεανικό έργο του 

Αναγέννηση και Μπαρόκ.83 Εδώ η έννοια της θέασης ή οπτικής λαμβάνει μια κυριολεκτική, φυσική 

σημασία, καθώς η διαρκής μεταβολή της αποδίδεται εν μέρει στο νόμο του κορεσμού (Abstümpfung), 

στην ανάγκη συνεχούς ευαισθητοποίησης του ματιού από διαφορετικά ερεθίσματα. Αντίθετα η 

επανάληψη του ίδιου μοτίβου οδηγεί στην αδιαφορία και την απάθεια. Το ίδιο το αναπότρεπτο της 

μορφικής εξέλιξης προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης της οπτικής ικανότητας. Ωστόσο 

υπό την επίδραση των ιδεαλιστικών αντιλήψεων που κυριαρχούν στη γερμανική σκέψη της εποχής και 

ιδιαίτερα της παράδοσης που αντιμετωπίζει την ιστορία της τέχνης ως ιστορία του πολιτισμού ή – 

αργότερα – του πνεύματος, ο Βέλφλιν κατευθύνεται βαθμιαία προς την παραδοχή της συμβολής 

ευρύτερων πνευματικών διεργασιών στην εξέλιξη της καλλιτεχνικής οπτικής, επιμένοντας ωστόσο στην 

αυτόνομη πραγμάτευση αυτής της τελευταίας.84   

 

 

                                                             
77 G. C. Sciolla, όπ. π., σ. 80. 
78 Δες στο ίδιο. 
79 Όπ. π., σ. 75. 
80 Prolegomena su einer Psychologie der Architektur, Μόναχο 1886. 
81 Die Klassische Kunst. Eine Einfühlung in die italienische Renaissance, Bruckmann, Μόναχο 1899. 
82

 G. C. Sciolla, όπ. π., σ. 77. 
83 Renaissance und Barock, Eine Untersuchung über Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien, Μόναχο 1888. 
84 R. Salvini, όπ. π., σ. 32. 
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2. 5. Berenson 

Ο λιθουανικής καταγωγής Αμερικανός Bernhard Berenson (1865-1959)επιδόθηκε στη 

συστηματική μελέτη της ιταλικής ζωγραφικής της Αναγέννησης,85 συνδυάζοντας την οπτική ευαισθησία 

του κριτικού με τη μεθοδική έρευνα του πραγματογνώμονα. Οι θεωρητικές του αναζητήσεις 

απορρέουν και καθορίζονται από τη φύση των πρακτικών αναγκών που ανακύπτουν από τη διπλή αυτή 

ιδιότητα. Γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα υιοθέτησε θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές προερχόμενες 

από την παράδοση του Φίντλερ. Την ίδια στιγμή επιχείρησε να αξιοποιήσει την πειραματική μέθοδο 

μορφολογικής ανάλυσης του Giovanni Morelli, προσδίδοντάς της συστηματικότερη μορφή και 

καθιστώντας τη ακόμα πιο αξιόπιστο εργαλείο τεκμηρίωσης της πατρότητας έργων τέχνης.86 

Μια τρίτη σημαντική συνιστώσα του ιδιότυπου φορμαλισμού του Μπέρενσον, μετά τη 

«φιλολογική» παράδοση και την καθαρή ορατότητα, είναι η «τυπικά ψυχολογιστική» θεωρία της 

Einfühlung, που επισημαίνει την επίδραση των οπτικών μορφών στον ανθρώπινο ψυχισμό.87 Σύμφωνα 

με αυτή, ο παρατηρητής τείνει προς ένα είδος ψυχικής ταύτισης με το αντικείμενο της παρατήρησής 

του. Στη θέση της γνωστικής αξίας που ο Φίντλερ αποδίδει στην τέχνη, αναγνωρίζεται η σημασία της 

ηδονιστικής της λειτουργίας, καθώς η αισθητική απόλαυση θεωρείται παράγωγο αυτής της προβολής 

του θεατή στην καλλιτεχνική μορφή. Τέτοια είναι η αντίληψη της αισθητικής ευαρέσκειας που 

βρίσκεται στη βάση της θεώρησης του Μπέρενσον, όπως αναπτύσσεται στις μελέτες του πάνω στους 

Φλωρεντινούς και τους ζωγράφους της κεντρικής Ιταλίας της Αναγέννησης το 1896 και το 1897. Το έργο 

τέχνης μεταδίδει στην ψυχή του παρατηρητή, διαμέσου του νευρικού συστήματος, ένα αίσθημα 

συσσωρευμένης ζωτικότητας. «Η τέχνη συνίσταται σε μια σειρά «ιδεατών συναισθημάτων» ικανών να 

παράγουν αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα»,88 ανάλογα με την ιδιαίτερη φύση των μέσων που 

μεταχειρίζεται. Στη ζωγραφική τα στοιχεία που διαμορφώνουν το αισθητικό αποτέλεσμα είναι οι 

                                                             
85 Βλ. τις μελέτες του The Venetian Painters of the Renaissance, G. P. Putnam’s Sons & The Knickerbocker Press, 
Νέα Υόρκη & Λονδίνο 1894˙ The Florentine Painters of the Renaissance, G. P. Putnam’s Sons & The Knickerbocker 
Press, Νέα Υόρκη & Λονδίνο 1896˙ The Central Italian Painters of the Renaissance, G. P. Putnam’s Sons & The 
Knickerbocker Press, Νέα Υόρκη & Λονδίνο 1897˙ The Drawings of the Florentine Painters, J. Murray, Λονδίνο 1903˙ 
The North Italian Painters of the Renaissance, G. P. Putnam’s Sons & The Knickerbocker Press, Νέα Υόρκη & 
Λονδίνο 1907. 
86 R. Salvini, όπ. π., σ. 36. Η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής πραγματογνωμοσύνης κατά το 19ο αιώνα και το ιδιαίτερο 
βάρος που δόθηκε στην τεκμηρίωση και την κατάταξη των έργων τέχνης σύμφωνα με υφολογικά κριτήρια, 
επέφερε ένα ζωηρό ενδιαφέρον γύρω από τα στιλιστικά προβλήματα των τεχνών. Ωστόσο, οι εμπειρικές 
προσεγγίσεις μελετητών όπως ο Morelli δεν ήταν δυνατό να εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς γύρω από τη 
φύση της καλλιτεχνικής δημιουργίας εν γένει. 
87 Όπ. π., σ. 37. 
88 Όπ. π., σ. 37. 
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απτικές αξίες, η κίνηση, η δόμηση του χώρου και το χρώμα (ο ακριβής ρόλος του οποίου ωστόσο δε 

διασαφηνίζεται απόλυτα89). Με τον όρο απτικές αξίες ή «φόρμα» ή «πλαστικότητα», υποδεικνύεται 

ένα σύνολο οπτικών φαινομένων που επιτυγχάνονται με τη χρήση της φωτοσκίασης και ενός 

συγκεκριμένου τρόπου διάταξης των «λειτουργικών» γραμμών, διεγείροντας την απτική μας 

φαντασία,90 και μάλιστα κατά τρόπο πολύ εντονότερο απ’ότι η καθημερινή θέα των πραγματικών 

αντικειμένων. Απομονώνοντας και ενισχύοντας την αμιγώς οπτική αίσθηση της... απτικότητας, η 

ζωγραφική φόρμα καθιστά το απεικονιζόμενο αντικείμενο, τρόπον τινά, «πραγματικότερο» του 

πραγματικού. Η επακόλουθη ένταση των ψυχικών μας διεργασιών και η αίσθηση της όξυνσης των 

αντιληπτικών μας ικανοτήτων, συνοδεύονται από ένα έντονο αίσθημα ευχαρίστησης. Με ανάλογο 

τρόπο, η καλλιτεχνική απόδοση της κίνησης, η σύνθεση δηλαδή όλης της σειράς των διαδοχικών 

κινήσεων σε μια και μόνη κίνηση που τις υπαινίσσεται και τις εμπεριέχει, προκαλεί μια έξαρση της 

αίσθησης της ζωτικότητας. Παρόμοια αποτελέσματα επιτυγχάνει η σύνθεση του εικαστικού χώρου. 

Ιδού λοιπόν τα κατεξοχήν καλλιτεχνικά στοιχεία του έργου τέχνης, τα οποία ο Μπέρενσον ονομάζει 

«διακοσμητικά» στοιχεία ή αξίες, που διεγείρουν άμεσα τις αισθήσεις, σε αντιδιαστολή με ό,τι 

υπάγεται στην κατηγορία της «εικονογράφησης»: το θέμα ή περιεχόμενο της αναπαράστασης, τα 

όποια μηνύματα ή γνώσεις μεταδίδει, τα συναισθήματα ή οι ιδέες που υποβάλλει. Οι διακοσμητικές 

αξίες είναι διαχρονικές καθώς σχετίζονται με τις αμετάβλητες ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου, ενώ 

οι εικονογραφικές είναι παροδικές και επομένως σχετικές, καθότι συνυφασμένες με την εποχή και τις 

ιδέες του παραγγελιοδότη.91 Ο Salvini επισημαίνει την ομοιότητα αλλά και την απόσταση που χωρίζει 

το δίπολο διακόσμηση-εικονογράφηση από το μεταγενέστερο σχήμα τέχνη-μη τέχνη ή ποίηση-

λογοτεχνία, όπως διατυπώθηκε από τον Κρότσε. Στην περίπτωση του Μπέρενσον έχουμε να κάνουμε 

με μια θεωρία θεμελιωμένη στην εμπειρική προσέγγιση του καλλιτεχνικού φαινομένου, 

προσαρμοσμένη και υπαγορευμένη από τις ανάγκες της τεχνοκριτικής, κι όχι με μια φιλοσοφική 

αναζήτηση των a priori της αισθητικής κρίσης. Εδώ ακριβώς οφείλεται η ασυνεπής χρήση του όρου 

«εικονογράφηση» που του καταλογίζει ο Salvini, άλλοτε με αρνητική σημασία, ως συνώνυμο της 

έννοιας του «εξω-καλλιτεχνικού», κι άλλοτε ως προσδιορισμού μιας αυθεντικής καλλιτεχνικής 

ποιότητας, μη προσδιορίσιμης με όρους αυστηρής μορφολογικής ανάλυσης.92 

 

                                                             
89 Στο ίδιο. 
90

 Στο ίδιο. 
91 G. C.Sciolla, όπ. π., σς. 62-63. 
92 Βλ. R. Salvini, όπ. π., σς. 39-42.  



30 
 

2. 6. Bell, Fry, Focillon   

Πριν εξετάσουμε το πρόβλημα της πρόσληψης της καθαρής ορατότητας στην Ιταλία, κρίνουμε 

χρήσιμη μια συνοπτική αναφορά σε ανάλογες τάσεις που εκδηλώνονται κατά την ίδια περίοδο σε 

χώρες της δυτικής Ευρώπης. Οι φορμαλιστικές θεωρητικές προσεγγίσεις της τέχνης, μολονότι 

συνέβαινε συχνά να ενσαρκώνουν κλασικιστικές αισθητικές αντιλήψεις, όπως στην περίπτωση του 

Χίλντεμπραντ, και εν πάση περιπτώσει θεμελιώθηκαν στη βάση μιας παραδοσιακά ευρωκεντρικής 

αντίληψης της αναπαραστατικής λειτουργίας τέχνης, διαμορφώθηκαν παράλληλα με τις ρηξικέλευθες 

καλλιτεχνικές τάσεις του δεύτερου μισού του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Ένας εικαστικός 

φορμαλισμός που, με επίκεντρο το Παρίσι, γονιμοποίησε την καλλιτεχνική παραγωγή της εποχής, 

έθεσε υπό αμφισβήτηση τις συμβάσεις του ακαδημαϊκού αναπαραστατικού κώδικα, απαλλάσσοντας, ή 

μάλλον, αποκαθαίροντας την τέχνη από την ανεκδοτολογία, το διδακτισμό, το ρεαλισμό, 

επαναπροσδιόρισε το ρόλο και την αποστολή της, αναδεικνύοντας τις εγγενείς εκφραστικές 

δυνατότητες της φόρμας και αξιοποιώντας στοιχεία καλλιτεχνικών παραδόσεων μακρινών, στο χώρο ή 

το χρόνο, πολιτισμών, σύμφωνα με τις επιταγές της νέας καλλιτεχνικής ευαισθησίας. Η αποκλειστική 

ενασχόληση με τα μορφολογικά προβλήματα της τέχνης, με συνέπεια την υποβάθμιση του 

περιεχομένου σε απλό έναυσμα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας ή και την πλήρη απάλειψή του, 

σημαδεύει τόσο τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της εποχής, όσο και τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις της 

τέχνης. Θα ήταν ίσως ορθότερο αν λέγαμε ότι η έννοια του περιεχομένου αποκτά διαφορετικό νόημα, 

καθότι καθίσταται αδιανόητη έξω από τη μορφική δομή του έργου τέχνης: περιεχόμενό του είναι η ίδια 

του η μορφή, η «σημαίνουσα μορφή» (significant form), κατά τον ορισμό που διατύπωσε ο Βρετανός 

Clive Bell (1881-1964) και υιοθέτησε ο συμπατριώτης του Roger Fry (1866-1934), αμφότεροι θαυμαστές 

του Σεζάν και υπέρμαχοι των μεταϊμπρεσιονιστών. 

Σε συνεργασία με το Φράι, ο Μπελ συμμετείχε στη διοργάνωση της δεύτερης έκθεσης 

μεταϊμπρεσιονιστών στο Λονδίνο το 1912. Ο όρος “significant form” απαντά στα δυο σημαντικότερα 

έργα του, Τέχνη (1914) και Μετά το Σεζάν (1922). Σύμφωνα με τον Μπελ, διακριτικό γνώρισμα των 

αντικειμένων που ονομάζουμε έργα τέχνης είναι η «σημαίνουσα μορφή». Στο κείμενο του 191493 αυτή 

ορίζεται ως σύστημα μορφικών σχέσεων που μας προκαλούν έναν ιδιαίτερο τύπο διέγερσης, την 

«αισθητική συγκίνηση».94 Την ανάδειξη της εσωτερικής λογικής της μορφής επεδίωξε και ο Ρότζερ 

Έλιοτ Φράι. Βαθύς γνώστης της ιστορίας της τέχνης, με πολυάριθμα ταξίδια στην Ιταλία και τη Γαλλία, 

                                                             
93 Art, Chatto and Windus, Λονδίνο 1914. 
94 R. Salvini, όπ. π., σς. 43-44.  
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πρωτοστάτησε στην προώθηση των μεταϊμπρεσιονιστών καθώς και των διακοσμητικών τεχνών. Το 

1910 διοργάνωσε την έκθεση Ο Μανέ και οι μεταϊμπρεσιονιστές στην πινακοθήκη Grafton του 

Λονδίνου, εγχείρημα που επαναλήφθηκε δύο χρόνια αργότερα. Επιδόθηκε στη ζωγραφική 

αναπτύσσοντας από το 1888 ένα ιδίωμα που προσέγγιζε το Σεζάν, στον οποίο αφιέρωσε ένα δοκίμιο το 

1927.95 Σημαντικότερο θεωρητικό του έργο αποτελεί το Vision and Design που δημοσιεύθηκε στο 

Λονδίνο το 1920. 

Στο επίκεντρο του προβληματισμού του Henri Focillon (1881-1943) βρέθηκε η ιστορική εξέλιξη 

της τέχνης και ειδικότερα η εσωτερική λογική που διέπει, κινεί και καθορίζει την αδιάκοπη 

μεταμόρφωση των μορφών, κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης και της αλληλοδιαδοχής των στιλ. Γιος 

χαράκτη, ανατράφηκε σε καλλιτεχνικό περιβάλλον και γνώρισε δημιουργούς όπως ο Μονέ και ο 

Ροντέν. Παράλληλα με το διδακτικό του έργο ανέπτυξε πλούσια συγγραφική δραστηριότητα και 

δημοσίευσε πολυάριθμες μελέτες πάνω στην ιστορία της χαρακτικής. Το 1913 του ανατέθηκε η έδρα 

της ιστορίας της νεότερης τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Λυών. Τρία χρόνια αργότερα υποστήριξε 

διδακτορική διατριβή πάνω στον Πιρανέζι. Μεταξύ άλλων μελέτησε τη νεώτερη και την ανατολική 

τέχνη. Το 1924 κλήθηκε στη Σορβόννη όπου διαδέχθηκε τον Emile Mâle στην έδρα της ιστορίας της 

μεσαιωνικής τέχνης. Στα δώδεκα χρόνια της εκεί σταδιοδρομίας του δημοσίευσε τα σημαντικότερα 

ιστορικά έργα του γύρω από τη ζωγραφική του 19ου αιώνα και ζητήματα ρομανικής και γοτθικής τέχνης. 

Θα συνεχίσει την ακαδημαϊκή του καριέρα στο College de France και – ως επισκέπτης καθηγητής – στο 

Yale. Οι θεωρητικές αρχές που διαποτίζουν το σύνολο του έργου του συμπυκνώνονται στο περίφημο La 

vie des formes (1934). 

Αν και δεν αναφέρει ποτέ τις θεωρητικές του πηγές, είναι εμφανώς επηρεασμένος από το 

Φίντλερ και τη φορμαλιστική παράδοση. Ενδεικτική από αυτή την άποψη είναι η πίστη του στη 

μορφοποιητική, άρα δημιουργική λειτουργία της συνείδησης, καθώς και η διάκριση της αμιγούς 

διανοητικής δραστηριότητας, η οποία διαμορφώνει την πραγματικότητα σύμφωνα με τις επιταγές της 

έλλογης γνώσης, από την καλλιτεχνική φαντασία, την ικανότητα δηλαδή σύλληψης της 

πραγματικότητας ως μορφής. Εξάλλου η αντίληψη της ιστορίας της τέχνης ως διαδικασίας 

μεταμόρφωσης της καλλιτεχνικής φόρμας, που ακολουθεί τους δικούς της εσωτερικούς νόμους, 

παραπέμπει ευθέως στο Βέλφλιν,96  αν και η όλη προσέγγισή του έχει φαινομενολογικό χαρακτήρα κι 

                                                             
95 Cézanne: a study of his development. 
96 R. Salvini, όπ. π., σ. 48. 
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όχι, όπως στους Γερμανούς, κανονιστικό.97 Οι θέσεις του Φοσιγιόν προϋποθέτουν επιπλέον τη 

φιλοσοφία του Μπεργκσόν και ειδικότερα τις έννοιες της δημιουργού εξέλιξης (evolution creatrice)98 

και της ζωτικής ορμής (élan vital),99 «δυναμικής αρχής των μεταμορφώσεων και της κίνησης, που στη 

φιλοσοφία του Μπερξόν κυβερνά τη ζωή του σύμπαντος και του πνεύματος.»100 

Ο καλλιτέχνης «ξυπνά» τη μορφή που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στη ύλη με τη 

χειρονομία (touche). Η φόρμα δεν είναι ούτε εικόνα ούτε σύμβολο κάποιου πράγματος. Δε διεγείρει τα 

συναισθήματα ούτε εκφράζει κάτι πέρα από τον εαυτό της. Δεν αναπαριστά την εσωτερική ζωή του 

πνεύματος, αλλά τη μεταμορφώνει, τη μεταστοιχειώνει σε αισθητικό γεγονός. Το όποιο περιεχόμενο 

της μορφής δεν μπορεί παρά να είναι αποκλειστικά μορφικό. Οι καλλιτεχνικές φόρμες υπόκεινται σε 

συνεχή μεταμόρφωση και ανανέωση. Προϊόντα της διαδικασίας αυτής είναι τα ιστορικά στιλ. Κάθε 

φόρμα, νοούμενη ως μοναδική στιγμή μιας αδιάκοπης εξέλιξης, εμπεριέχει αυτές που προηγήθηκαν 

όπως κι εκείνες που έπονται, «όλο το παρελθόν και όλο το μέλλον».101 Η στιλιστική εξέλιξη καθορίζεται 

από ενδογενείς μορφικές τάσεις. Κατά συνέπεια η ζωή κάθε καλλιτεχνικού στιλ διέρχεται συγκεκριμένα 

στάδια εξέλιξης, νοούμενα ως «γενικές ενδείξεις προσανατολισμού και γούστου»:102 την πειραματική ή 

αρχαϊκή φάση, την κλασική, τη φάση της εκλέπτυνσης και, τέλος, εκείνη του μπαρόκ.103 

 

 

 

                                                             
97 G. Morpurgo-Tagliabue, όπ. π., σ. 151. 
98 Σύμφωνα με τον ιδιαίτερα δημοφιλή εκείνη την εποχή Γάλλο φιλόσοφο Henri Bergson (1859-1941), η ύλη 
μεταστοιχειώνεται βαθμιαία σε καθαρή πνευματικότητα. Πρόκειται για μια δημιουργική εξελικτική διαδικασία με 
μη προκαθορισμένη έκβαση που δεν ανακόπτεται από κανέναν υλικό μηχανισμό. 
99 Πρόκειται για μια έμφυτη στα φυσικά όντα δημιουργική δύναμη ή βούληση, χωρίς προκαθορισμένο σκοπό ή 
τέλος, η οποία είναι καταδικασμένη να μη βρει πλήρη και απόλυτη έκφραση εξαιτίας της εναντίωσης της ύλης.   
100 R. Salvini, όπ. π., σ. 48. 
101

 Όπ. π., σ. 49.    
102 R. Salvini, όπ. π., σ. 50. 
103 R. Salvini, όπ. π., σσ. 49-50˙ G. Morpurgo-Tagliabue, όπ. π., σσ. 151-152.  
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Κεφάλαιο 2 

Ο Benedetto Croce και η ιταλική ιστοριογραφία και τεχνοκριτική κατά το 

πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα. 

 

 

 

1. Πηγές και διαμόρφωση του φιλοσοφικού συστήματος του Κρότσε. 

 

Η σκέψη του φιλοσόφου, ιστορικού και κριτικού λογοτεχνίας Benedetto Croce (Pescasseroli 

1866-L’ Aquila 1952) διαμορφώθηκε ανάμεσα στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου ως μια 

εκδοχή ιστορικιστικού ιδεαλισμού, αντιτιθέμενη στη λατρεία της πειραματικής επιστήμης και του 

θετικιστικού υλισμού. Μέσα από την επαφή του με το έργο του Francesco De Sanctis προσέλαβε το 

Vico, ενώ ο Antonio Labriola τον μύησε στο Herbart και το Marx. Χάρη στη φιλία του με τον Giovanni 

Gentile, στις αρχές του 20ου αιώνα γνώρισε τη φιλοσοφία του Χέγκελ. Το ιδεαλιστικό φιλοσοφικό του 

σύστημα μορφοποιήθηκε την ίδια περίοδο, στη βάση αναζητήσεων γύρω από τη φύση της ιστορίας και 

της αισθητικής εμπειρίας. Το πρώτο αμιγώς φιλοσοφικό του κείμενο, με τον ενδεικτικό τίτλο «La storia 

ridotta sotto il concetto generale dell’arte» («Η ιστορία αναγόμενη στη γενική έννοια της τέχνης»), 

χρονολογείται το 1893. 

Ο Κρότσε αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα ως ιστορία με ιδεαλιστικούς όρους, ως αέναο 

γίγνεσθαι και δημιουργική δραστηριότητα του ανθρώπινου πνεύματος, μέσα από την αιώνια 

αλληλοδιαδοχή θεωρητικής επεξεργασίας και πράξης. Η πρακτική δραστηριότητα λαμβάνει τις μορφές 

της οικονομικής ζωής και της ηθικής, ενώ η θεωρητική εκδηλώνεται μέσα από τις γνωσιακές 

διαδικασίες της ποίησης ή τέχνης και της λογικής ή φιλοσοφίας. Αισθητική, λογική, οικονομία και ηθική 

αποτελούν τις βασικές θεματικές μιας σειράς μελετών που εκπόνησε κατά την καθοριστική εκείνη 

πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Το 1902 εκδόθηκε η Αισθητική του (Estetica come scienza 

dell'espressione e linguistica generale) ακολουθούμενη τρία χρόνια αργότερα από το Logica come 

scienza del concetto puro. Η σειρά ολοκληρώνεται το 1909 με την ανάλυση της πρακτικής 
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δραστηριότητας (Filosofia della pratica). Από το 1903, σε συνεργασία με το Τζεντίλε, εξέδιδε το 

περιοδικό La Critica, όργανο της πολεμικής του κατά του θετικισμού. Συγχρόνως, από τη δεύτερη 

δεκαετία του αιώνα, ο φιλόσοφος εμβαθύνει και επανεπεξεργάζεται τις αρχικές του θέσεις πάνω στην 

αισθητική (με ορόσημα τα Breviario di Estetica του 1913 και La Poesia του 1936)104 και τη θεωρία της 

ιστορίας (Teoria e storia della storiografia, 1917 και La storia come pensiero e come azione, 1938). Κατά 

τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου οι ιδέες του άσκησαν σημαντικότατη επιρροή στον πνευματικό 

κόσμο της χώρας αλλά και διεθνώς. 

 

 

2. Η αναμόρφωση της εγελιανής διαλεκτικής. 

 

Ο Κρότσε υποκαθιστά την εγελιανή έννοια της αντίθεσης μ’ εκείνη της διάκρισης. Σύμφωνα με 

τη διαλεκτική του Κρότσε, το ωραίο, το αληθινό, το ωφέλιμο και το αγαθό δεν αλληλοαναιρούνται 

αλλά εναρμονίζονται μεταξύ τους. Αντίθεση υφίσταται μόνο στο εσωτερικό κάθε μεμονωμένης μορφής 

του πνεύματος, ανάμεσα σε μια αξία και το αντίθετό της (ωραίο-άσχημο, αληθές-ψευδές, ωφέλιμο-

ανώφελο, αγαθό-κακό). Ανάμεσα στις μορφές όμως του πνεύματος καθαυτές, ή a priori κατηγορίες, 

υπάρχει απλά διάκριση. Οι κατηγορίες αυτές είναι η ενόραση, η έννοια, το ωφέλιμο και το αγαθό. Κάθε 

μια τους αντιστοιχεί σε μια ιδιαίτερη μορφή δραστηριότητας: την τέχνη, τη φιλοσοφία, την οικονομία 

και την ηθική. Κάθε μεμονωμένη μορφή του πνεύματος διαχωρίζεται από τις άλλες στη βάση μιας 

διπλής διάκρισης: μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής σφαίρας αφενός, και μεταξύ ατομικού και 

καθολικού αφετέρου. Το πνεύμα περιλαμβάνει δύο βαθμίδες ή μορφές θεωρητικής δραστηριότητας, 

μέσω των οποίων γνωρίζουμε την πραγματικότητα, και δύο βαθμίδες ή μορφές πρακτικής 

δραστηριότητας, μέσω των οποίων επενεργούμε πάνω σε αυτή. Στη θεωρητική σφαίρα λαμβάνει χώρα 

η μετάβαση από τη βαθμίδα της ενόρασης του ατομικού σ’ εκείνη της αντίληψης του καθολικού. Κατ’ 

αναλογία στη σφαίρα της πρακτικής δραστηριότητας έχουμε μετάβαση από την επιδίωξη του ατομικού 

σκοπού σ’ εκείνη του καθολικού. Ως εκ τούτου, στο θεωρητικό πεδίο, η λογική, ως παραγωγός εννοιών, 

προϋποθέτει την αισθητική, ως παραγωγό ενορατικής γνώσης, ενώ στο πεδίο της πράξης, η ηθική 

προϋποθέτει την οικονομική δραστηριότητα. Η ίδια η θεωρητική δραστηριότητα συνιστά προϋπόθεση 

                                                             
104 Δες επίσης Nuovi saggi d’ etetica (1920), Aesthetica in nuce (1929),  Ultimi saggi (1935). 
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και αναγκαία συνθήκη της πρακτικής. Οι τέσσερις κατηγορίες συνυπάρχουν σε κάθε στιγμή της πορείας 

του πνεύματος, παραμένοντας διακριτές στην ενότητα του πνεύματος, πού είναι ένα και μοναδικό στην 

τετραδική του υπόσταση.  

 

 

3. Αισθητική. 

 

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου του 1900, ο Κρότσε παρουσίασε τις «Θεμελιώδεις θέσεις μιας 

Αισθητικής ως επιστήμης της έκφρασης και γενικής γλωσσολογίας» στην Accademia Pontaniana της 

Νάπολι.105 Με μερικές προσθήκες, θα δημοσιευθούν ως ενιαίο κείμενο δύο χρόνια αργότερα υπό τον 

τίτλο «Αισθητική ως επιστήμη της έκφρασης και γενική γλωσσολογία».106 Σύμφωνα με τη θεμελιώδη 

αρχή της Αισθητικής, η τέχνη έχει γνωσιακό χαρακτήρα (κεφ. 1-5). Ως πρωταρχική μορφή της 

θεωρητικής δραστηριότητας του πνεύματος, δεν είναι γνώση λογική αλλά ενορατική, τουτέστιν θέαση 

και συνάμα έκφραση μιας εικόνας. Η ενορατική γνώση είναι άμεση και έχει ως αντικείμενο το ειδικό. 

Ως αυτόνομη μορφή θεωρητικής γνώσης, δε συνιστά ωφελιμιστική ούτε ηθική πράξη, αλλά a priori 

σύνθεση μορφής-περιεχομένου. Δεδομένου του ενορατικού χαρακτήρα της πρώτης και του 

συναισθηματικού χαρακτήρα του δεύτερου, η τέχνη συνιστά εντέλει «λυρική ενόραση» (intuizione 

lirica). Δεδομένου ότι η ενόραση λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της εκφραστικής δραστηριότητας με την 

οποία είναι αξεδιάλυτα συνδεδεμένη, ταυτίζεται μαζί της, ώστε ενόραση και έκφραση είναι ένα και το 

αυτό107 και, συνεπώς, η αισθητική συμπίπτει μ’ ένα είδος «γενικής γλωσσολογίας».    

Ως ενόραση-έκφραση του ατομικού, η τέχνη διακρίνεται από τη φιλοσοφία που είναι νοητική 

γνώση του καθολικού, ταυτίζεται δε με την ιστορία.108 Δεν είναι μέσο αισθητηριακής τέρψης (κεφ. 11) 

ή επεξήγησης ηθικών ή μεταφυσικών εννοιών (κεφ. 6-8), ούτε μίμηση της φύσης αλλά ούτε και καθαρή 

μορφική δομή (κεφ. 14). Η καλλιτεχνική διάνοια ταυτίζεται με το γούστο: πρόκειται για διαφορετικές 

                                                             
105 “Tesi fondamentali di un’ estetica come scienza dell’ espressione e linguistica generale”, Atti dell’ Accademia 
Pontaniana, XXX, 1900. 
106 Estetica come scienza dell’ espressione e linguistica generale, 1902. 
107 Ο όρος «έκφραση» δε σημαίνει εδώ εξωτερίκευση ή επικοινωνία της ενόρασης, αλλά μια πράξη 
αυτοαποκάλυψης του πνεύματος (δες A. Simonini, όπ. π., σ. 114).   
108

 Στην έκδοση του 1908 ωστόσο, ο Κρότσε εγκαταλείπει αυτή τη θέση, διαχωρίζοντας τέχνη και ιστορία με βάση 
τη σχέση τους με το πραγματικό και ταυτίζοντας αυτή τη φορά την ιστορία με τη φιλοσοφία.  
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εκδηλώσεις ή στάδια (παραγωγής και αναπαραγωγής) μιας και της αυτής δραστηριότητας (κεφ. 16). 

Αποδέκτης και δημιουργός μοιράζονται μια κοινή αισθητική ενόραση, έτσι ώστε κριτική αποτίμηση 

ενός έργου σημαίνει εσωτερική ανασύνθεση της διαδικασίας παραγωγής του. Δεδομένης της 

ανεξαρτησίας της θεωρητικής σφαίρας από την πρακτική, η εκφραστική ενόραση δεν απαιτεί την 

εκτελεστική πράξη για τη δημιουργία του καλλιτεχνικού έργου. Το τελευταίο συνιστά κατ’ ουσία 

εσωτερική εικόνα του δημιουργού που ο αποδέκτης αναπαράγει με τη βοήθεια της υλικής του 

υπόστασης. Το συμπέρασμα αυτό οδηγεί σε μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες θέσεις του Κρότσε: στην 

απαξίωση της τεχνικής ως υποβοηθητικού πρακτικού μέσου μετάδοσης του έργου τέχνης (κεφ. 16). Οι 

παραδοσιακές αισθητικές κατηγορίες δεν είναι παρά «ψευδοαισθητικές έννοιες», σχετιζόμενες όχι με 

τη φιλοσοφία αλλά με την περιγραφική ψυχολογία (κεφ. 12). Στο ίδιο πεδίο, αυτό της πρακτικής 

δραστηριότητας, εγγράφονται και οι κάθε λογής κατηγοριοποιήσεις εντός της μίας και αδιαίρετης 

τέχνης, όπως η διάκριση μεταξύ λογοτεχνικών ειδών ή επιμέρους τεχνών.109    

Σε μια διάλεξή του σε φιλοσοφικό συνέδριο στη Χαϊδελβέργη το 1908, ο Κρότσε τόνισε το ρόλο 

της προσωπικότητας του καλλιτέχνη καθώς και του συναισθηματικού στοιχείου στην καλλιτεχνική 

δημιουργία. Η τέχνη ορίζεται ως λυρικότητα ή καθαρή λυρική ενόραση. Ενόραση καθότι, όπως είδαμε, 

ανήκει στο προ-λογικό στάδιο της θεωρητικής δραστηριότητας, ενώ η αναφορά στην «καθαρότητά» 

της, δηλώνει την αυτονομία της από κάθε ψυχολογικό, λογικό, βουλητικό ή ηδονιστικό στοιχείο, αν και, 

όπως δείχνει ο προσδιορισμός «λυρική», εδράζεται στο ανθρώπινο συναίσθημα.110     

Το 1912, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα του νεοϊδρυθέντος πανεπιστημίου του Houston 

στο Τέξας, συντάσσει το Breviario di Estetica, που θα δημοσιευθεί στην ιταλική ένα χρόνο αργότερα. 

Και εδώ επισημαίνεται η αυτονομία της τέχνης ως αισθητικής γνώσης από κάθε άλλη μορφή γνώσης, 

όπως η εννοιακή αλλά, αυτή τη φορά, και η ιστορική, δίχως καμία σκοπιμότητα πέραν των ορίων της 

αμιγούς ενόρασης-έκφρασης. Ως λυρική ή καθαρή ενόραση, η τέχνη διαχωρίζεται ξανά από τη 

φιλοσοφία. Η μη διάκριση πραγματικού-φανταστικού τη διαφοροποιεί τώρα και από την ιστορία. Δεν 

είναι όμως ούτε καθαρή συναισθηματική εκδήλωση, δηλαδή φαινόμενο ψυχοφυσικό. Αληθινή 

έκφραση είναι η δια της καλλιτεχνικής μορφής αποκάθαρση και μεταστοιχείωση του συναισθήματος 

σε έργο τέχνης. Η ρητορική όσο και η πολιτική προπαγάνδα εργαλειοποιούν την τέχνη που καθεαυτή 

δεν έχει καμιά πρακτική χρησιμότητα και ορίζεται ως a priori αισθητική σύνθεση συναισθήματος και 

                                                             
109

 Γενικά για τα περιεχόμενα της Αισθητικής δες P. D’Angelo, L’estetica italiana del Novecento, Laterza, Μπάρι 
2006, σς. 15-25. 
110 A. Simonini, όπ. π., σ. 114. 
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εικόνας. Ο όρος «εικόνα» χρησιμοποιείται ως ισοδύναμος της «ενόρασης», μιας μορφής γνώσης με 

αποκλειστικό πεδίο αυτό της αναπαράστασης.111       

Εστιάζοντας στο ζήτημα της πρόσληψης της αισθητικής του Κρότσε στο πεδίο που εξετάζουμε, 

δηλαδή εκείνο της τεχνοκριτικής και της ιστοριογραφίας της τέχνης στην Ιταλία κατά την περίοδο που 

μεσουρανούσε το ιδεαλιστικό υπόδειγμα του φιλοσόφου, θα σταθούμε σε ορισμένα καίρια σημεία της 

σκέψης του. Μας ενδιαφέρουν κυρίως οι τοποθετήσεις του σε ζητήματα μεθοδολογίας και θεωρίας της 

κριτικής, αλλά και της ιστορίας, όπως η απόρριψη των μονόπλευρων προσεγγίσεων του έργου τέχνης, 

στις οποίες κατέτασσε και το φορμαλισμό. Αξίζει επίσης να τονιστεί η εξίσου ρητή απόρριψη κάθε 

κατηγοριοποίησης των τεχνών πάνω σε εμπειρικές βάσεις και η υποβάθμιση της τεχνικής εκτέλεσης 

του έργου σε πρακτική δραστηριότητα, προσανατολισμένη στη μετάδοση μιας αισθητικής εμπειρίας ή 

ενόρασης ήδη τετελεσμένης και τέλειας στο πνεύμα του δημιουργού. Για περαιτέρω εμβάθυνση στη 

φιλοσοφική σκέψη του Κρότσε παραπέμπουμε στην πλούσια σχετική βιβλιογραφία. 

 

 

4. Για τη θεωρία της «καθαρής ορατότητας». 

 

Στην Αισθητική του 1902, ο Κρότσε παρουσίασε για πρώτη φορά τις θέσεις των Φίντλερ και 

Χίλντεμπραντ για την αυτονομία της τέχνης. Μια δεκαετία περίπου αργότερα δημοσίευσε ένα δοκίμιο 

πάνω στο θέμα που επρόκειτο να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις θεωρητικές αναζητήσεις 

κριτικών και καλλιτεχνών της εποχής. Με τον όρο «καθαρή ορατότητα» περιγράφει το σύνολο των 

φορμαλιστικών αντιλήψεων των Γερμανών ως μια κατ’ ουσία ενιαία θεωρία των εικαστικών τεχνών. Το 

άρθρο, υπό τον τίτλο «La teoria dell’arte come pura visibilità», πρωτοδημοσιεύθηκε το 1912.112 Πηγές 

του Ιταλού συγγραφέα είναι η πρώτη συλλογή των κυριότερων γραπτών του Φίντλερ που επιμελήθηκε 

                                                             
111 Δες A. Simonini, όπ. π., σς. 114-115. 
112

 Scritti di erudizione e di critica in onore di Rodolfo Renier, Bocca, Torino, σς. 259-270. Αναδημοσιεύτηκε στη 
Voce, v, αρ. 7, 13 Φεβρουαρίου 1913, σς. 1007-1009 και στα Nuovi saggi di estetica, 1920, όπου φέρει τη 
χρονολογία 1911. Το 1929 ο J. Schlosser το μετέφρασε στα γερμανικά. 
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ο Hans Marbach ένα χρόνο μετά το θάνατο του φιλοσόφου (1896) και κάποια χειρόγραφα που 

συμπεριλήφθησαν στη μονογραφία του Hermann Konnerth (1909).113  

Αν και ένας από τους σημαντικότερους εμπνευστές της θεωρίας της καθαρής ενόρασης και, κατ’ 

επέκταση, της αυτονομίας της τέχνης, ο Φίντλερ παραμένει, σύμφωνα με τον Κρότσε, δέσμιος του 

θετικισμού. Με τον όρο «καθαρή ορατότητα» – διατύπωση  που δεν εμφανίζεται σε κανένα κείμενο 

του Φίντλερ – ο Ιταλός ιδεαλιστής επιδιώκει να τονίσει την εμμονή του στην απομόνωση της οπτικής 

εμπειρίας. Αυτό που τους συνδέει είναι τα καντιανά θεμέλια της σκέψης τους, ιδιαίτερα οι οφειλές 

τους στην καντιανή γνωσιοθεωρία όπως αυτή διατυπώνεται στην πρώτη Κριτική του φιλοσόφου. Κοινή 

είναι η απόρριψη της θεωρίας της μίμησης καθώς και η αντίληψη της τέχνης ως αυτόνομης πηγής 

γνώσης και μέσο πρόσληψης-δόμησης της πραγματικότητας. Ο Φίντλερ αντιλαμβάνεται την 

ανεπάρκεια κάθε ψυχολογικής προσέγγισης του καλλιτεχνικού έργου. Ως εκ τούτου «επανατοποθετεί 

το πρόβλημα της τέχνης στο γνωσιολογικό του υπόβαθρο».114 Η ιστορία της τέχνης δεν πρέπει να 

συγχέεται με την ιστορία «των ιδεών, των συναισθημάτων, των πρακτικών αναγκών, τη βιογραφία και 

την ψυχολογία των καλλιτεχνών», καθότι «μια αληθινή ιστορία των εικαστικών τεχνών δεν πρέπει να 

είναι παρά ιστορία της γνώσης που αποκτάται και αποκαλύπτεται από την τέχνη, δηλαδή της γνώσης 

της οπτικής όψης του πραγματικού».115 Υπέρτατη αρχή της τέχνης δεν μπορεί επομένως να είναι η 

ομορφιά, η έννοια, η μίμηση ή το συναίσθημα αλλά καθεαυτή η ορατότητα (visibilità): «Η τέχνη είναι 

διαύγεια του αυτόνομου βλέπειν».116  

Η αποκλειστική ενασχόληση με την οπτική λειτουργία οδηγεί το Φίντλερ στην ταύτιση της 

όρασης με την ενόραση. Ο περιορισμός αυτός αφήνει απογοητευμένο τον Κρότσε, υποστηρικτή μιας 

ιδεαλιστικής θεώρησης της έννοιας της ενόρασης. Η οπτική λειτουργία αποτελεί ασφαλώς προϋπόθεση 

της παραγωγής όσο και της θέασης του έργου τέχνης. Η τέχνη όμως, ως μορφή γνώσης, συνιστά 

καθαρά πνευματική δραστηριότητα117 και είναι μία και αδιαίρετη κάτω από την επιφανειακή 

πολλαπλότητα των εκφραστικών μέσων και των τεχνικών.118 Ο Κρότσε επισημαίνει την έλλειψη ενός 

στιβαρού φιλοσοφικού υποβάθρου στη θεώρηση του Φίντλερ καθώς και τη θεωρητική ασυνέπεια που 

                                                             
113 A. Pinotti & F. Scrivano, σ. 232.  
114 “La teoria dell’arte come pura visibilità”, Nuovi saggi di estetica, Laterza, Μπάρι 1969, σς. 249-50. 
115 Όπ. π., σ. 239.  
116 Όπ. π., σ. 238. 
117 Επιπρόσθετα ο φιλόσοφος παρατηρεί πως και οι άλλες αισθήσεις μπορούν να παράγουν καθαρές 
αισθητηριακές εμπειρίες (π.χ. την «καθαρή απτότητα») (στο ίδιο, σ. 243). 
118 Δες επίσης L. Venturi, “Croce e la storia dell’arte”, Commentari, τχ. I, Ιανουάριος-Μάρτιος 1953, 
αναδημοσιευμένο στο Saggi di critica, Bocca, Ρώμη 1956, σ. 343. 
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εμπεριέχει από τη μια η άρνηση μιας τέχνης tout court κι από την άλλη η αποδοχή της ύπαρξης 

επιμέρους τεχνών, αντί ξεχωριστών έργων τέχνης˙ την αξιοπερίεργη για καντιανό ιδεαλιστή 

ενασχόληση με τη φυσιολογία της όρασης˙ τη σύγχυση των ετερογενών κόσμων της τέχνης και της 

πραγματικότητας στην προσπάθειά του να εντοπίσει τους νόμους της οπτικής λειτουργίας στην 

αναπαραστατική δραστηριότητα˙ το ψυχρό επιστημονικό του πνεύμα που παραπέμπει σε θεωρητικό 

της Αναγέννησης.119 Ακόμα και το «κόσμημα» των θεωριών του, «η άρνηση ενός hiatus μεταξύ όρασης 

και έκφρασης», υπόκειται στις εγγενείς αδυναμίες τους, καθώς η σχέση μεταξύ τους ερμηνεύεται «ως 

απλός ψυχοφυσικός παραλληλισμός».120 

Το 1919 ο Κρότσε αισθάνθηκε την ανάγκη ν’ απαντήσει σε ορισμένους ειδήμονες επί των 

τεχνών που επέμεναν στον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε μιας από αυτές, διαχώριζαν τις πλαστικές τέχνες 

από την ποίηση και αναζητούσαν εξειδικευμένες μεθόδους κριτικής και ιστοριογραφίας.121 Υποστήριξε 

πως τόσο ο μελετητής της ποίησης όσο κι εκείνος κάθε άλλης τέχνης όφειλε ν’ αναζητήσει κάτι 

βαθύτερο, την «καθαρή αισθητικότητα» του καλλιτεχνικού έργου, που δεν αντιστοιχεί στον ιδιαίτερο 

τρόπο μετάδοσης και πρόσληψής του. Το ουσιώδες για τον Κρότσε δεν είναι αυτό που διαχωρίζει αλλά 

αυτό που ενώνει τις τέχνες. Ο κριτικός που εντοπίζει τον αισθητικό χαρακτήρα της ζωγραφικής σ’ ό,τι 

τη διαφοροποιεί από την ποίηση, μοιραία συγχέει τη ζωγραφική με τα μεμονωμένα συστατικά της: 

γραμμές, χρώματα, τονικότητα. Το έργο ως ολότητα έχει χαθεί γι αυτόν από τη στιγμή που, 

εγκλωβισμένος στη «φαινομενική μορφή», ανακαλύπτει τελικά, όχι την «καθαρή μορφή» – η οποία 

στην αισθητική είναι ένα με το περιεχόμενο – αλλά την «αφηρημένη».122 Όπως είχε επισημάνει στο 

κείμενο του 1911, οι θιασώτες της «καθαρής ορατότητας» δεν κατόρθωναν να συσχετίσουν την 

ενόραση με την πρακτική δραστηριότητα του πνεύματος και με το συναίσθημα.123 Αντιδρώντας στη 

θεώρηση της τέχνης ως έκφρασης του συναισθηματικού κόσμου του ανθρώπου, κατέληξαν να 

διαρρήξουν πλήρως κάθε δεσμό της με το συναισθηματικό στοιχείο.124 Έτσι όμως την απομόνωσαν από 

                                                             
119 A. Pinotti & F. Scrivano, όπ. π., σς. 232-233. 
120 B. Croce, όπ. π., σ. 241. 
121 B. Croce, “La critica e la storia delle arti figurative e le sue condizioni presenti”, La Critica, XVII, 1919, 
αναδημοσιευμένο στο Nuovi saggi di estetica, Laterza, Μπάρι 1969, σ. 261.   
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 Όπ. π., σ. 264. 
123 B. Croce, “La teoria dell’arte come pura visibilità”, σ. 246. 
124 Όπ. π., σ. 247. 
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όλες τις άλλες μορφές του πνεύματος.125 Η καθαρτική τους εμμονή αποστείρωσε τελικά την τέχνη από 

κάθε ίχνος ζωής, μετατρέποντάς τη σε αποστεωμένο φάντασμα του εαυτού της.  

Στο πεδίο της αισθητικής, μορφολογικά στοιχεία όπως οι γραμμές και τα χρώματα, αποτελούν 

χρήσιμες μεταφορές για την περιγραφή της αναπαράστασης ψυχικών καταστάσεων.126 Η φανταστική 

εικόνα του καλλιτέχνη περικλείει και συγχρόνως υπερβαίνει και αποπνευματώνει κάθε συναίσθημα. 

Ολόκληρη η ζωή μεταστοιχειώνεται σ’ αυτή. Στην πραγματικότητα της τέχνης ζει μεταστοιχειωμένο το 

όλον, που είναι πνεύμα.127  

Η έννοια του συναισθήματος στην αισθητική φιλοσοφία του Κρότσε χρειάζεται εδώ μια 

διασαφήνιση. Κατ’ αρχάς ας έχουμε υπόψη ότι στην Αισθητική του αντιτάχθηκε ξεκάθαρα στις 

«ψυχολογιστικές» προσεγγίσεις και άσκησε έντονη κριτική στη θεωρία της Einfühlung.128 Η λειτουργία 

του συναισθήματος στην καλλιτεχνική δημιουργία αποσαφηνίζεται στο 3ο κεφάλαιο του Breviario di 

Estetica, όπου αναλύει τη σχέση μεταξύ των πνευματικών δραστηριοτήτων (τέχνη, λογική, οικονομική 

και ηθική δραστηριότητα), όχι πλέον ως γραμμική εξέλιξη από τη μια στην άλλη, αλλά εντός μιας 

κυκλικής διάταξης, όπου κάθε μια συνιστά προϋπόθεση της επόμενης και συγχρόνως προϋποθέτει την 

προηγούμενη. Υπό αυτή την έννοια το συναίσθημα που εισέρχεται ως «ύλη» στην ενορατική σύνθεση 

πηγάζει από, ή καλύτερα είναι το σύνολο της πρακτικής σφαίρας και η ολότητα των δραστηριοτήτων 

του πνεύματος: «όχι ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, αλλά ολόκληρο το σύμπαν ιδωμένο sub specie 

intuitionis».129 Την ίδια εκείνη χρονιά, στο Il carattere di totalità dell’espressione artistica, υπεραμύνεται 

των δικαιωμάτων της κλασικότητας έπειτα από ενάμιση αιώνα ρομαντισμού, επιστρέφοντας στην ιδέα 

της τέχνης ως εξευγενισμού των παθών, ως κάθαρσης.130       

 

 

 

 

                                                             
125 Στο ίδιο. Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ δέχεται τη διάκριση ενορατικής – εννοιακής γνώσης, ο Κρότσε παρατηρεί 
πως στη θεωρία της καθαρής ορατότητας «οι δύο μορφές γνώσης παραμένουν ασύνδετες μεταξύ τους, και δεν 
αποσαφηνίζεται αν στην πνευματική τάξη η επιστήμη προηγείται της τέχνης ή η τέχνη της επιστήμης» (σ. 241).  
126 B. Croce, “La critica e la storia delle arti figurative e le sue condizioni presenti”, σ. 266. 
127 Στο ίδιο, σ. 267. 
128

 Δες P. D’Angelo, όπ. π., σς. 28-31. 
129 B. Croce, Breviario di Estetica, παρατίθεται στο P. D’Angelo, όπ. π., σ. 44. 
130 όπ. π., σς. 52-53. 
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5. Ζητήματα θεωρίας της κριτικής. 

 

Πλάι στο πλούσιο καθαυτό κριτικό του έργο, η θεμελίωση μιας νέας θεωρίας της κριτικής 

απασχόλησε τον Κρότσε στο Breviario di Estetica του 1913 και στο δοκίμιο La riforma della storia 

artistica e letteraria του 1917. Θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τους κύριους άξονες αυτής της 

θεωρίας.  

Η κριτική ανάλυση ενός καλλιτεχνήματος δεν πρέπει να βασίζεται σε μεμονωμένες ή 

δευτερεύουσας σημασίας όψεις του. Τέτοιες είναι, σύμφωνα με το φιλόσοφο, η ηθική, η ηδονιστική, η 

διανοητική, η ψυχολογική και η μορφολογική. Αληθινή κριτική είναι η γνώση της καθαυτό 

καλλιτεχνικής, δηλαδή ποιητικής υπόστασής του. Η διατύπωση κρίσης προϋποθέτει «ένα σύστημα 

εννοιών που ενεργούν ως κατηγόρημα, δηλαδή ένα φιλοσοφικό σύστημα».131 Στη Λογική (1909) είχε 

επεξεργαστεί την ιδέα της ομοιότητας μεταξύ ατομικής (ιστορικής) κρίσης και προσδιοριστικής 

(φιλοσοφικής) κρίσης. Στο Breviario υποστήριξε ότι η κριτική δραστηριότητα είναι κρίση με την πλήρη 

σημασία του όρου, δηλαδή μια λογική διεργασία που συνδέει το κατηγόρημα ή καθαρή έννοια με μια 

έννοια ή ενόραση.132 Δεδομένου ότι μετέρχεται λογικές διεργασίες, η κριτική ταυτίζεται με τη 

φιλοσοφία.133 Ο De Sanctis θεωρούσε την κριτική ως δημιουργική δραστηριότητα εφάμιλλη της τέχνης. 

Συνεπώς, πέρα από την ερμηνεία και την αξιολόγηση του καλλιτεχνικού έργου, ο προικισμένος με 

γούστο κριτικός, νοούμενος ως «artifex additus artifici», όφειλε να αναδημιουργήσει το προϊόν της 

καλλιτεχνικής διάνοιας. Για τον Κρότσε αντίθετα, ο κριτικός δεν ήταν καλλιτέχνης, όπως λ.χ. τον ήθελαν 

κατεξοχήν οι αισθητιστές, αλλά «philosophus additus artifici»: διέθετε πνεύμα φιλοσόφου και ψυχή 

καλλιτέχνη.134 Έργο του δεν ήταν η καταγραφή των προσωπικών του εντυπώσεων αλλά ο 

προσδιορισμός της πνευματικής σφαίρας στην οποία ανήκει το υπό εξέταση έργο.135  

Ζητούμενο ήταν εντέλει η «πνευματικοποίηση», δηλαδή η απαλλαγή της ερμηνείας της τέχνης 

από κάθε υπόλειμμα αισθησιαρχίας και νοησιαρχίας. Η κριτική της τέχνης όφειλε να συνδεθεί με τη 

φιλοσοφία ώστε να ξεπεράσει τις αδυναμίες εκείνες που απέρρεαν από την εμπειρική γνώση του 

αντικειμένου: «Οι ανεπάρκειες από τις οποίες πάσχουν κριτική και ιστορία των εικαστικών τεχνών 

                                                             
131 A. Simonini, όπ. π., σ. 122. 
132 P.D’Angelo, όπ. π., σ. 42. 
133 Στο ίδιο. 
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 Όπ. π., σς. 122-123. Για το ζήτημα βλ. το 4
ο
 κεφάλαιο του Breviario di Estetica, όπου και η εξομοίωση ιστορίας 

και κριτικής της τέχνης. 
135 P.D’Angelo, όπ. π., σ. 43. 
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[πιθανόν να] οφείλονται στην έλλειψη ως τώρα εκείνων των μεγάλων κριτικών φιλοσόφων που έδωσαν 

μορφή και σθένος στην ιστορία της λογοτεχνίας και της ποίησης: κριτικοί όπως ο Ντε Σάνκτις».136 Φευ, 

ο χώρος των εικαστικών τεχνών αποτέλεσε αντίθετα πόλο έλξης ανθρώπων χωρίς «ακμαίο πνεύμα» και 

επαρκή φιλοσοφική παιδεία: εκκεντρικών φιλότεχνων, συλλεκτών, καλλιτεχνών, εμπόρων, λογίων 

κλπ.137 Υπάρχουν όμως και αισιόδοξα μηνύματα, καθώς, όπως σημειώνει ο φιλόσοφος, στη Γερμανία 

και στην Ιταλία άρχιζε ήδη, τον καιρό εκείνο, να φθίνει η αμοιβαία άγνοια και καχυποψία μεταξύ 

μελετητών της τέχνης και μελετητών της αισθητικής, ενώ παράλληλα αναπτυσσόταν έντονο 

ενδιαφέρον γύρω από τα μεθοδολογικά ζητήματα της ιστορίας της τέχνης. Την ελπιδοφόρο αυτή 

εξέλιξη μαρτυρούσαν ορισμένα πονήματα που, παρά τον εμπειρικό και εκλεκτικό χαρακτήρα τους, 

«αντιπροσωπεύουν τη βαθμιαία μετάβαση των ιστορικών και κριτικών της τέχνης από μια υποτυπώδη 

και αποσπασματική φιλοσοφία, σε μια άλλη, περισσότερο πλούσια και συγκροτημένη».138 Πράγματι, 

όπως σημειώνει ο Λιονέλλο Βεντούρι, οι ιδέες του Κρότσε εξώθησαν τους νεότερους ιστορικούς και 

τεχνοκρίτες της εποχής στην αναζήτηση μιας πληρέστερης και πιο διευρυμένης παιδείας, την ίδια 

στιγμή που, ορμώμενοι από τη θεωρία των διακριτών, οριοθετούσαν αυστηρότερα το ερευνητικό τους 

πεδίο ώστε να προσδώσουν μεγαλύτερο επιστημονικό κύρος στη δραστηριότητά τους.139  

«Οι νέοι κριτικοί και ιστορικοί των πλαστικών τεχνών, ακολουθώντας το παράδειγμα εκείνων 

της ποίησης, απαιτείται να διευρύνουν το πνεύμα τους, την κουλτούρα τους, την ψυχή τους», 

σημειώνει το 1919, καθότι «πέρα από τη ζωγραφική και τις πλαστικές τέχνες, υπάρχουν όλες οι τέχνες, 

η καθολική τέχνη, δίχως την οποία η ζωγραφική μετατρέπεται σε ένα αισθησιαρχικό ανοσιούργημα˙ και 

πέρα από την τέχνη, υπάρχει ακόμα το ανθρώπινο πνεύμα μέσα στον πλούτο των μορφών του και 

μέσα στη διαλεκτική του ενότητα, δίχως το οποίο η ίδια η τέχνη δε γίνεται στ’ αλήθεια καταληπτή».140 

Η αναγωγή της ιστορίας της τέχνης σε ιστορία της στιλιστικής εναλλαγής, εστιάζοντας αποκλειστικά στα 

μορφολογικά προβλήματα της τέχνης, παραβλέπει το θεμελιώδες πρόβλημα της καλλιτεχνικής αξίας, 

δηλαδή της ανάδειξης της αληθινής τέχνης εκεί όπου υπάρχει. Η ανάλυση των δομικών στοιχείων του 

έργου τέχνης συνιστά βέβαια προαπαιτούμενο της ερμηνευτικής διαδικασίας. Δε μπορεί επομένως να 

παραμεριστεί η εξέταση της μορφής, της τεχνικής, του θέματος ή του πολιτικού και πολιτισμικού 

περιβάλλοντος στο οποίο παρήχθη. Το ίδιο άλλωστε ισχύει για κάθε ανθρώπινο δημιούργημα που 

                                                             
136 B. Croce, “La critica e la storia delle arti figurative e le sue condizioni presenti”, στο Nuovi saggi di estetica, 
Laterza, Bari 1969, σς. 274-5. 
137 Στο ίδιο. 
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 Στο ίδιο, σ. 275. 
139 L. Venturi, “Croce e la storia dell’arte”, σς. 342-3. 
140 B. Croce, “La critica e la storia delle arti figurative e le sue condizioni presenti”, όπ. π., σς. 279-80. 



43 
 

δύναται να αναλυθεί ιστορικά. Αυτό που διαφοροποιεί τα γνήσια έργα τέχνης είναι η αισθητική τους 

αξία. Κι όπως στη Λογική είχε επιχειρήσει να άρει τη διαφορά μεταξύ ιστορικής και φιλοσοφικής 

κρίσης, έτσι στο Breviario αρνήθηκε κάθε διάκριση ανάμεσα στην ιστορία και την κριτική της τέχνης ως 

καθαρά εμπειρική και δίχως κανένα νόημα από θεωρητική άποψη.141 Γι αυτό και, όπως σημειώνει ο 

Βεντούρι, για τον Κρότσε «δεν υπάρχει ιστορία της τέχνης δίχως αισθητική κριτική, ούτε αισθητική 

κριτική δίχως ιστορία της τέχνης.»142 Δίχως την καθοδήγηση της αισθητικής, ο κριτικός-ιστορικός 

ενδίδει στις αυθαιρεσίες του προσωπικού γούστου.143 

Εξίσου ανεπαρκής είναι κάθε κοινωνιολογική προσέγγιση που εδράζεται στη σύνδεση των 

έργων τέχνης με τα ιστορικά γεγονότα και το κοινωνικό περιβάλλον. Κατά τον Κρότσε τέτοιες έρευνες 

υπάγονταν σε μια ιστοριογραφική παράδοση που αναπτύχθηκε στο έδαφος του ρομαντισμού. Η 

απόρριψή της συνιστά προϋπόθεση της «αναμόρφωσης της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής ιστορίας» 

που ο φιλόσοφος εξήγγειλε στο ομώνυμο δοκίμιο του 1917. Όπως ακριβώς και η μορφολογική ιστορία, 

κάθε συσχετισμός των έργων τέχνης με ιστορικά ή πολιτικά γεγονότα συνεπάγεται την υποβάθμιση της 

ατομικής τους ιδιαιτερότητας για την ανάδειξη των εξωγενών στοιχείων και των γενικών τους 

γνωρισμάτων. Γνήσια ιστορική γνώση παρέχει μόνο η κριτική μονογραφία πάνω στον τάδε ή το δείνα 

δημιουργό. Η ιστορικότητα διασώζεται στο χαρακτηρισμό της ατομικής περίπτωσης, καθότι η 

αισθητική κρίση είναι πάντα ιστορική κρίση. Αυτή η ενδογενής ιστορικότητα είναι το καλύτερο που 

μπορούμε να προσμένουμε από την ιστορική έρευνα. Μόνο η αφηρημένη και γενική ιστορία κάνει 

χρήση κατηγοριοποιήσεων κατά γλώσσα, εθνικότητα, εποχή κλπ.144            

Ο μελετητής της ποίησης ή των εικαστικών τεχνών οφείλει να ανιχνεύσει την ψυχική κατάσταση 

που εκφράζει το έργο, δηλαδή την «έμπνευση» ή «λυρικό μοτίβο». Το έργο του ολοκληρώνεται σε τρία 

διαδοχικά στάδια: τον ψυχικό εναρμονισμό με την καλλιτεχνική δημιουργία που γεννά την αισθητική 

απόλαυση, τη διατύπωση αξιολογικής κρίσης και τον προσδιορισμό του συναισθηματικού στοιχείου 

που του προσδίδει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του,145 «με τη συνδρομή ψυχολογικών ή εμπειρικών 

εννοιών που το προσεγγίζουν, διότι η ατομική υπόσταση αυτού του μοτίβου είναι το ίδιο το έργο 

                                                             
141 P.D’Angelo, όπ. π., σ. 43. 
142 L. Venturi, “Croce e la storia dell’arte”, Commentari, I, Ιανουάριος-Μάρτιος 1953, ανατ. στο Saggi di critica, 
Bocca, Ρώμη 1956, σ. 347. Δες επίσης του ίδιου, “Croce e le arti figurative”, L’Arte, III, 1934, ανατ. στο Saggi di 
critica, Bocca, Roma, 1956, σς. 177-190.  
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 B. Croce, όπ. π., σ. 274. 
144 P. D’Angelo, όπ. π., σ. 48. 
145 A. Simonini, όπ. π., σ. 123. 
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τέχνης, μη επιδεχόμενο επανάληψη, μετάφραση ή μίμηση [...] Αλλά για το ωραίο, πού είναι ωραίο, και 

ως ωραίο, τίποτε άλλο δεν μπορεί να ειπωθεί».146  

Ο εντοπισμός του κύριου συναισθηματικού μοτίβου επιτάσσει την νοερή επανάληψη της 

δημιουργικής διαδικασίας. Όπως διευκρινίζει όμως ο φιλόσοφος, η τελευταία δε σχετίζεται με την 

τεχνική εκτέλεση, το «νέο είδωλο του αισθητικού θετικισμού»,147 που υπάγεται στην πρακτική σφαίρα 

ως μέσο οπτικοποίησης και μετάδοσης του καλλιτεχνήματος. Ακόμα δε λιγότερο με την προσωπική 

βιογραφία και την εν γένει πρακτική δραστηριότητα του καλλιτέχνη.148 Η εικόνα γεννιέται στο πνεύμα 

ως ενόραση-έκφραση, προτού αποκτήσει οπτική υπόσταση στο έργο τέχνης. Το αληθινό έργο τέχνης 

είναι η γλώσσα, δηλαδή η έκφραση της συναισθηματικής κατάστασης του δημιουργού.149 

 

 

6. Η ιταλική τεχνοκριτική μεταξύ ιδεαλισμού και φορμαλισμού.  

 

6. 1. Η περίπτωση του Lionello Venturi. 

Η κριτική της τέχνης στην Ιταλία γεννιέται στη σκιά του Κρότσε – «ίσως  δε μπορούσε να συμβεί 

διαφορετικά», σχολιάζει ο Bruno Bandini.150 Η διαδικασία της αυτονόμησής της περιστράφηκε γύρω 

από την προσπάθεια αποδέσμευσής της από την παντοδυναμία των αισθητικών αρχών του 

φιλοσόφου.151 Οι δυο «πατριάρχες» και θεμελιωτές της ιταλικής τεχνοκριτικής, ο Ρομπέρτο Λόνγκι και 

ο Λιονέλλο Βεντούρι, συνδύασαν μια κριτική προσέγγιση του ιστορικισμού του Κρότσε με μια 

προσωπική ερμηνεία των αρχών της θεωρίας της «καθαρής ορατότητας». Η διάχυση άλλωστε των νέων 

αντιλήψεων γύρω από τη σχέση της τέχνης με την οπτική λειτουργία, όχι απλά συνέπεσε, αλλά, ως 

κάποιο βαθμό, διαμεσολαβήθηκε από την ίδια τη νέα αισθητική. Άλλωστε το φιλοσοφικό έδαφος όπου 

«φύονται» η αισθητική του Κρότσε και η θεωρία της τέχνης του Φίντλερ είναι κοινό. Πρόκειται για τη 

                                                             
146 B. Croce, “Per una migliore critica delle arti figurative”, La Critica, XXI, 1923, σς. 173-176, ανατ. στο Nuovi saggi 
di estetica, Μπάρι 1969, σς. 283-4. 
147 B. Croce, “La critica e la storia delle arti figurative e le sue condizioni presenti”, σ. 270.  
148 B. Croce, όπ. π., σς. 267-8. 
149 L. Venturi, “Croce e la storia dell’arte”, σ. 344.       
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 B. Bandini, I Linguaggi della Critica. La Critica d’arte in Italia dal dopoguerra ad oggi, Fara, Santarcangelo di 
Romagna, 1996, σ. 15.  
151 Στο ίδιο. 
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«μεγάλη αντίδραση στο Χέγκελ που οδηγεί στην εκ νέου αξιοποίηση ορισμένων στοιχείων της 

καντιανής παράδοσης που ανέκτησε και επεξεργάστηκε ο Johan Herbart».152 Ενώ όμως οι φορμαλιστές 

θεωρητικοί διαχωρίζουν πλήρως τις γλωσσικές μορφές, οι οποίες μας παρέχουν έναν κώδικα 

κατανόησης της πραγματικότητας, από τις καλλιτεχνικές μορφές, που συνδέονται αποκλειστικά με την 

οπτική πρόσληψη της πραγματικότητας, ο Κρότσε δεν αποδέχεται την αυστηρή απομόνωση της 

τελευταίας, ούτε τη συνακόλουθη συγκρότηση μιας εμπειρικά θεμελιωμένης γραμματικής των 

καθαρών μορφών. Όπως είδαμε, δεν έχει κανένα νόημα γι αυτόν μια ιστορία της τέχνης ανεξάρτητη 

από την αισθητική, με αντικείμενο τις διαρκώς μεταβαλλόμενες αφηρημένες εικαστικές διαλέκτους.153 

Αν η λογοτεχνική κριτική επωφελήθηκε από τη δραστηριότητα του ίδιου του Κρότσε – το κριτικό 

έργο του οποίου δεν ευθυγραμμίζεται πάντα με τις θεωρητικές του αρχές – η ιταλική τεχνοκριτική των 

αρχών του 20ου αιώνα στερούταν την παρουσία ανάλογου κύρους προσωπικοτήτων. Στο πεδίο της 

ιστορίας της τέχνης αξιομνημόνευτη υπήρξε η συμβολή πραγματογνωμόνων του 19ου αιώνα όπως ο 

Morelli και ο Cavalcaselle, καθώς και το ερευνητικό έργο του Adolfo Venturi.154 Η αποστασιοποιημένη, 

«ψυχρή» προσέγγιση του έργου τέχνης, ως υλικού προς καταγραφή και κατηγοριοποίηση κατά σχολή, 

τεχνική ή ύφος, υπήρξε μια απάντηση στο ρομαντικό συναισθηματισμό.155 Ακολούθως, η στροφή στην 

εξίσου «απτή» πραγματικότητα της οπτικής φόρμας, όπως και η ταύτιση της έκφρασης με τη γλώσσα 

στην αισθητική του Κρότσε, έστρεψαν το ενδιαφέρον στο ζήτημα της γλωσσικής δομής του 

καλλιτεχνικού έργου. Το ζητούμενο, εντέλει, ήταν η μετατροπή της καθαρής μορφής των φορμαλιστών 

σε διάλεκτο.156  

Γύρω από το πρόβλημα του εναρμονισμού της αυτόνομης θεώρησης της εικαστικής διαλέκτου 

με την αρχή της ενότητας των τεχνών, αναπτύχθηκε, από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ένας 

γόνιμος διάλογος ανάμεσα στον Κρότσε και τους δυο ευφυείς μαθητές του Αντόλφο Βεντούρι.157 Ο 

Λόνγκι εντόπιζε «ειδικά ενορατικά πεδία» εντός της μίας και μόνης τέχνης, στηριζόμενος στο Φίντλερ 

ως προς τη θεωρία και στο Χίλντεμπραντ ως προς την ιστοριογραφική πρακτική, ιδιαίτερα σε νεανικά 

κείμενα όπως το Breve ma veridica storia della pittura italiana και το Piero dei Franceschi.158 Την 

περίπτωσή του εξετάζουμε σε ξεχωριστό κεφάλαιο αυτής της εργασίας. Ο Βεντούρι καταπιάστηκε με 
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ανάλογα μεθοδολογικά και θεωρητικά ζητήματα σε μελέτες γύρω από την ιστορία της κριτικής και του 

γούστου. Υιοθέτησε την αρχή της αυτονομίας της τέχνης ως σύνθεσης ενόρασης κι έκφρασης καθώς και 

τις θέσεις αναφορικά με την ατομικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την ταύτιση κριτικής και 

ιστορίας, την απόρριψη εξωκαλλιτεχνικών ερμηνειών του έργου τέχνης και τη διάκριση μεταξύ 

καλλιτεχνικής και φυσικής ομορφιάς.159 Από το 1917 επιδόθηκε συστηματικά στη μελέτη των πηγών 

της ιταλικής καλλιτεχνικής ιστοριογραφίας κάτω από την επίδραση της σχολής της Βιέννης και 

ιδιαίτερα του Julius von Schlosser.160 Καρπός της έρευνάς του υπήρξε το κείμενο  La critica e l’arte di 

Leonardo da Vinci,161 όπου συνδύασε τη νεοϊδεαλιστική κριτική μέθοδο του Κρότσε με τα φορμαλιστικά 

ερμηνευτικά σχήματα της καθαρής ορατότητας.162 Κατόπιν εξέτασε από θεωρητική σκοπιά αυτά τα 

τελευταία σε δύο άρθρα: “Gli schemi del Wölfflin” (1922) και “La pura visibilità e l’Estetica moderna” 

(1923). Αν και υπογραμμίζει τον αφηρημένο και εμπειρικό χαρακτήρα τους, υπερασπίζεται τη 

χρησιμότητά τους στη μορφολογική περιγραφή του εικαστικού έργου, απαντώντας στο δοκίμιο του 

Κρότσε “La critica e la storia delle arti figurative e le sue condizioni presenti” (1919). «Είναι γνωστό ότι η 

κριτική δεν καταλήγει στην κρίση παρά έπειτα από μια σειρά εργασιών, ορισμένες εκ των οποίων 

έχουν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα», παρατηρεί ο Βεντούρι.163 Παραδέχεται ότι τα φορμαλιστικά 

σχήματα του Βέλφλιν είναι πρακτικά μέσα ανάλυσης κι όχι φιλοσοφικές κατηγορίες. Ως εκ τούτου 

υπάγονται στο προπαρασκευαστικό στάδιο της κριτικής, καθότι παραβλέποντας «γραμμές, μορφές, 

χρώματα, φώτα κλπ., δεν μπορούμε να δούμε ένα έργο τέχνης [παρά] το ψυχολογικό του περιεχόμενο, 

μα ποτέ τον τρόπο με τον οποίο αυτό έγινε σύνθεση περιεχομένου και μορφής.»164 Τα σχήματα 

επομένως συνιστούν «την προϊστορία του έργου τέχνης».165 

Στο δοκίμιο “La pura visibilità e l’Estetica moderna” αναζητά ένα σημείο επαφής ανάμεσα στη 

φορμαλιστική θεωρία και την αισθητική του Κρότσε. Σύμφωνα με το Βεντούρι, η λύση του 

προβλήματος βρίσκεται στην ιδεαλιστική θεώρηση της όρασης ως πνευματικής διαδικασίας: 

«δεδομένου ότι από το φυσικό στο πνευματικό δεν υπάρχει πρόσβαση, ούτε το μάτι, ούτε το αυτί, ούτε 

                                                             
159 G. C. Sciola, όπ. π., σ. 150. 
160 Στο ίδιο. 
161 Zanichelli, Bologna 1919. 
162 G. C. Sciola, όπ. π. 
163 L. Venturi, “Gli schemi del Wölfflin”, L’Esame, I, 1, Απρίλιος 1922, ανατυπ. στο Saggi di critica, Bocca, Ρώμη 
1956, σ. 87. 
164 Στο ίδιο. 
165 Όπ. π., σ. 89. 
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ο χώρος, ούτε ο χρόνος μπορούν να μας παρέχουν καλλιτεχνικές αρχές.»166 Ο αφελής υλισμός167 

ορισμένων εφαρμογών της θεωρίας της καθαρής ορατότητας, αίρεται τελικά μέσα από την επιστροφή 

στο Ruskin και την πνευματικοποίηση των φορμαλιστικών σχημάτων. Η διάκριση του Μπέρενσον 

ανάμεσα στη διακόσμηση και την εικονογράφηση στην τέχνη, απηχεί την αντιδιαστολή της ενατένισης 

στη δραματικότητα από το Ράσκιν. Η πρώτη αντιστοιχεί στην τάση αξιοποίησης και ανάδειξης της 

οπτικής ομορφιάς των αντικειμένων (μια ωραία γυναίκα, ένα ρωμαλέο λιοντάρι), ενώ η δεύτερη δίνει 

έμφαση στο συμβάν.168 Η εικόνα έχει μια δική της εσωτερική ζωή, ανεξάρτητη από τη συγκυριακή της 

αξιοποίηση για αφηγηματικούς ή διδακτικούς σκοπούς. «Ο Ράσκιν μιλούσε για τις εικαστικές τέχνες, 

αλλά αυτό είναι συμπτωματικό: η διάκρισή του ισχύει για την οικουμενική τέχνη. Η σύγχρονη 

αισθητική αντιπαραθέτει το λυρικό στο δραματικό, καθότι εξοικειωμένη με την ποίηση παρά με τη 

ζωγραφική. Γιατί λυρικότητα και ενατένιση (contemplazione), που στον εμπειρικό κόσμο συνιστούν 

δυο διαφορετικές όψεις της ίδιας εμπειρίας, σε θεωρητικό επίπεδο ταυτίζονται.»169 Ο Κρότσε 

διευκρίνισε το 1917 ότι στην τέχνη το συναίσθημα αποκαθαίρεται, αναγόμενο στο επίπεδο της 

ολότητας (totalità).170 «Αποκάθαρση, γαλήνη, θεωρητική έκφραση, δηλαδή αισθητική κι όχι πρακτική, 

δηλαδή ψυχολογική, να πως οδηγούμεθα στην έννοια της «ενατένισης».171 Το αληθινό έργο τέχνης 

είναι αποκαθαρμένο από τα πάθη καθώς επιτάσσει η λειτουργία της ενατένισης.172 Καθαρή θέαση και 

διακόσμηση συμπίπτουν με την ενατένιση, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρονται στην υποκειμενική 

εμπειρία του δημιουργικού πνεύματος173 και ότι δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η ενότητα μορφής-

περιεχομένου.  

Στην Ιστορία της κριτικής της τέχνης, έργο που πρωτοδημοσιεύθηκε στις ΗΠΑ το 1936, ο 

Βεντούρι επανέρχεται στην ιδέα της ενατένισης ως αποστασιοποιημένης ή αποκαθαρμένης θέασης του 

κόσμου: «Αισθήσεις και συναισθήματα βρίσκονται στην απαρχή του έργου τέχνης. Αλλά όσο ο 

καλλιτέχνης παραμένει βυθισμένος στην αισθητηριακή ή συναισθηματική του εμπειρία, δε δημιουργεί 

τέχνη. Επιβάλλεται να εξέλθει από αυτή, να αποστασιοποιηθεί από τον κόσμο των αισθήσεων και των 

συναισθημάτων του, να ενατενίσει αυτό τον κόσμο: τότε, και μόνο τότε, εισέρχεται στον κόσμο της 

                                                             
166 L. Venturi, “La pura visibilità e l’Estetica moderna”, L’Esame, II, Φεβρουάριος 1923, ανατυπ. Στο Saggi di critica, 
σ. 52. 
167 A. Pinotti & F. Scrivano, “Appendice biobibliografica”, όπ. π., σ. 234. 
168 L. Venturi, “La pura visibilità e l’Estetica moderna”, σ. 63. Αναφ. στο J. Ruskin, Mattinate fiorentine, ιτ. μτφρ. 
Giglioti, Φλωρεντία 1908, σ. 97.   
169 Όπ. π., σς. 63-64. 
170 Όπ. π., σ. 65. Αναφ. στο B. Croce, “Il carattere di totalità dell'espressione artistica”, 1917. 
171

 Όπ. π., σ. 67. 
172 Στο ίδιο. 
173 Όπ. π., σ. 68. 
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τέχνης.»174 Κάθε έργο τέχνης έχει συγχρόνως «συγκεκριμένο» και «αφηρημένο» χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένο από τη στιγμή που η μορφή του εκπηγάζει από την αισθητηριακή εμπειρία˙ αφηρημένο 

κατά το ότι συνιστά καρπό μιας διαδικασίας αποστασιοποίησης από το πεδίο της εμπειρίας.175     

Το 1926 ο Βεντούρι δημοσίευσε το βιβλίο Il gusto dei primitivi, όπου, αντιδρώντας στην 

κλασικιστική αισθητική του φασιστικού καθεστώτος, εξήρε την τέχνη των πριμιτίφ της Τοσκάνης του 

14ου και 15ου αιώνα πλάι στους «νεοπριμιτίφ» του 19ου αιώνα, δηλαδή τους ιμπρεσιονιστές και τους 

μακιαγιόλι. Η απόδοση χαρακτήρα μυστηριακής αποκάλυψης στη δημιουργική διαδικασία παραπέμπει 

στο ρομαντισμό. Η όλη ερμηνευτική του προσέγγιση βασίζεται στην έννοια του «γούστου». Ο όρος, 

που προέρχεται από την κριτική του διαφωτισμού, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του συνόλου 

των τάσεων ή προτιμήσεων που χαρακτηρίζει ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον και συναποτελούν το 

«έδαφος» όπου φύεται η καλλιτεχνική δημιουργία. Επομένως η κατανόηση της ατομικής καλλιτεχνικής 

δημιουργίας προϋποθέτει την ανασύνθεση του γούστου της εποχής, προτού αυτό μετατραπεί σε τέχνη 

από την καλλιτεχνική διάνοια.176 Η διερεύνηση του κοινού πολιτισμικού «εδάφους» από τον Βεντούρι, 

συμπίπτει χρονικά με παραπλήσιους μεθοδολογικούς προσανατολισμούς του ίδιου του Κρότσε.177  

Όμως με την έννοια του γούστου άνοιγε ο δρόμος για μια υπέρβαση της μονογραφίας και της 

ανιστορικής αντίληψης της τέχνης, μέσα από την ιστορική πλαισίωση του μεμονωμένου 

καλλιτεχνήματος. Το γούστο είναι ο συνδετικός ιστός ανάμεσα στους «καλλιτέχνες της ίδιας περιόδου 

ή σχολής ή τάσης, […] είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ατομική τέχνη».178 Με άλλα λόγια, η μελέτη του 

γούστου συνιστά το ιστοριογραφικό στάδιο της κριτικής.179 Από την άλλη πλευρά, η απόρριψη της 

ιστορικότητας της τέχνης από το φιλόσοφο, επ’ ουδενί δε συνεπάγεται την απόρριψη της 

ιστορικότητας του πολιτισμού (κουλτούρας) εν γένει, τουτέστιν της πρακτικής διάστασης της 

πραγματικότητας, όπου η τέχνη, «έργο της θεωρητικής προσωπικότητας, βρίσκει τη θέση της στο 

χρόνο, ενώ η ενόραση-έκφραση, ιδεατή απελευθέρωση, καταργεί καθεαυτή κάθε εξωτερική διάσταση 

χώρου και χρόνου.» Στο πρακτικό πεδίο απουσιάζει η αισθητική αξία: σ’ αυτή τη διαπίστωση εδράζεται 

«η κατηγορική διάκριση κουλτούρας και τέχνης, ιστορικής συνθήκης και τέχνης κλπ.» Κι όπως  έχουμε 

δει, «η κατηγορική διάκριση συνεπάγεται ασφαλώς την ετερότητα, αλλά στο σύμπαν του Κρότσε αυτή 

                                                             
174 L. Venturi, Storia della critica d’arte, Einaudi, Τορίνο 1964, σ. 24.  
175 B. Bandini, όπ. π., σ. 21. 
176 Αναλυτικότερα για την έννοια του «γούστου» δες V. Stella, Il giudizio dell'arte. La critica storico-estetica in 
Croce e nei crociani, Quodlibet Studio, Ματσεράτα 2005, σς. 417-436. 
177

 G. Ercoli, όπ. π., σ. 8. 
178 L. Venturi, Il gusto dei primitivi, (Zanichelli, Μπολόνια 1926); Einaudi, Τορίνο 1972, σ. 168. 
179 V. Stella, όπ. π., σ. 431. 
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συνεπάγεται eo ipso την κυκλικότητα.»180 Στη διάκριση του φιλοσόφου ανάμεσα στην ποίηση και τη 

λογοτεχνία, αντιστοιχεί εκείνη του Βεντούρι ανάμεσα στην τέχνη και το γούστο: η καλλιτεχνική 

τελειότητα είναι εξαιρετικά σπάνια. «Όλα τα υπόλοιπα είναι γούστο.»181  

Σύμφωνα με το Βεντούρι, «η ιστορία της τέχνης αναλύει και περιγράφει το γούστο, με στόχο 

τον εντοπισμό της στιγμής εξομοίωσης γούστου και τέχνης με τη δύναμη της διάνοιας.»182 Τότε μόνο η 

ιστορία της τέχνης ταυτίζεται με την κριτική183 – ταύτιση που παραπέμπει ευθέως στον Κρότσε.184 Η 

ίδια η ιστορία της κριτικής συμπίπτει με την ιστορία της τέχνης, καθότι «η ιστορία του κριτικού 

στοχασμού γίνεται αντιληπτή από το Βεντούρι ως θεμελιώδης αναφορικά με την αναζήτηση της αξίας 

της καλλιτεχνικής δημιουργίας, [που αποτελεί] την καρδιά της ιστορικο-καλλιτεχνικής κριτικής, η οποία 

δεν εξαντλείται επομένως στη φιλολογική, στιλιστική και αρχειακή έρευνα.»185 Στη νεανική του μελέτη 

πάνω στο Τζορτζόνε (Giorgione e il giorgionismo, 1913) διακρίνεται η συνειδητοποίηση της 

αναγκαιότητας της ιστορίας της κριτικής για την πληρέστερη κατανόηση του καλλιτεχνικού 

φαινομένου.186 Στο La critica e l’ arte di Leonardo da Vinci (1919) η επανεξέταση της κριτικής 

παράδοσης ή πρόσληψης του καλλιτεχνικού έργου, τίθεται ως προαπαιτούμενο της αξιολογικής κρίσης 

και της ιστορικής ερμηνείας,187 προσέγγιση που απέσπασε την επιδοκιμασία του Κρότσε.188 

 

 

 

 

 

                                                             
180 V. Stella, όπ. π., σ. 431. 
181 A. Simonini, όπ. π., σ. 128. 
182 L. Venturi, Storia della critica d’arte, όπ. π., σ. 41. Η διερεύνηση του γούστου αναδεικνύει τη σημασία της 
ποιητικής, δηλαδή εκείνου του «συνόλου πεποιθήσεων και επιδιώξεων μιας ορισμένης σχολής, ενός ορισμένου 
καλλιτέχνη ή ποιητή ή κριτικού που σχετίζονται με το καλλιτεχνικό ζήτημα και τα οποία προτίθενται να 
πραγματευθούν στα πλαίσια της ιδιαίτερης δραστηριότητάς τους.» (A. Simonini, όπ. π., σ. 9). Δες σχετικά G. 
Ercoli, όπ. π., σ. 8.  
183 B. Bandini, όπ. π., σ. 22. 
184 N. Ponente, πρόλογος στο L. Venturi, Storia della critica d’arte, όπ. π., σ. 14. 
185 G. C. Sciola, όπ. π., σ. 151. 
186

 N. Ponente, όπ. π., σ. 10. 
187 Όπ. π., σς. 9-10. 
188 Βλ. B. Croce, Conversazioni critiche, III, Μπάρι 1951 (1932), σς. 112-115. Αναφ. στο G. Ercoli, όπ. π., σ. 8. 
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6. 2. Marangoni 

Ως τεχνοκρίτης και ιστορικός της τέχνης, ο Matteo Marangoni (1876-1958) παρουσιάστηκε στο 

προσκήνιο κατά τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, ταυτόχρονα με το Λόνγκι και το 

Λιονέλλο Βεντούρι. Πολυταξιδεμένος, με μουσική παιδεία και σπουδές ανθρωπολογίας, ο Μαρανγκόνι 

ανέπτυξε ένα ζωηρό ενδιαφέρον για τις εικαστικές τέχνες και το 1909 παρακολούθησε τις παραδόσεις 

ιστορίας της τέχνης του I. B. Supino στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Ακολούθως, ανέπτυξε μια 

πολυετή δραστηριότητα στο χώρο της διαφύλαξης της καλλιτεχνικής κληρονομιάς και της διδασκαλίας, 

αρθρογραφώντας παράλληλα σε εξειδικευμένα περιοδικά όπως το L’Arte του Αντόλφο Βεντούρι, γύρω 

από τη ζωγραφική του ύστερου 16ου αιώνα και του μπαρόκ. Ο κύκλος του L’Arte τον έφερε σ’ επαφή με 

τους προβληματισμούς γύρω από την επαναθεμελίωση της τεχνοκριτικής μεθοδολογίας πάνω στις 

αρχές της αισθητικής του Κρότσε και της φορμαλιστικής θεωρίας της καθαρής ορατότητας. Το 1926 

αφιέρωσε το εναρκτήριο μάθημά του στο Πανεπιστήμιο της Πίζας στο ζήτημα της Καθαρής εικαστικής 

κριτικής της κριτικής της τέχνης. 

Σ’ αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο στηρίχθηκε η επαναξιολόγηση της ζωγραφικής του 17ου αιώνα 

και η πρόσληψη της νεκρής φύσης ως «καθαρής ζωγραφικής»,189 σε μια σειρά κειμένων 

δημοσιευμένων μεταξύ 1910 και 1925, που συγκεντρώθηκαν στον τόμο L’ arte barocca το 1927. Χάρη 

στον G. Bastianelli, ο Μαρανγκόνι εισήχθη στον κύκλο των μουσικών που αρθρογραφούσαν στη Voce, 

(A. Casella, I. Pizzetti, F. Liuzzi, O. Respighi, S.A. Luciani). Επηρεασμένος από το φορμαλιστή 

μουσικολόγο και κριτικό Eduard Hanslick (1825-1904), αντιτέθηκε σε κάθε θεώρηση του καλλιτεχνικού 

έργου με βάση το περιεχόμενο ή την ηδονιστική του λειτουργία.190 Στις μονογραφικού χαρακτήρα 

μελέτες του επιχείρησε να υπερβεί το γενικευτικό χαρακτήρα των φορμαλιστικών προσεγγίσεων δια 

της «εξατομίκευσης» του εικαστικού λεξιλογίου191 και διακρίνοντας τη (γνήσια) τέχνη από τη «μη-

τέχνη» κατά το υπόδειγμα του Κρότσε.192 Υπεραμύνθηκε σθεναρά της αυτονομίας της τέχνης υπό την 

έννοια της πλήρους αυτοτέλειας της καλλιτεχνικής δραστηριότητας.193 

Σε αντίθεση ωστόσο με το Λόνγκι, ο Μαρανγκόνι δεν ενέδωσε στον πειρασμό της λεκτικής 

μετάπλασης του εικαστικού έργου και μολονότι απέρριπτε κάθε ψυχολογική ερμηνεία της τέχνης, 

αποδεχόταν τη διάκριση μορφής-περιεχομένου και καταδείκνυε τη συναισθηματική λειτουργία της 

                                                             
189 Βλ. C. L. Ragghianti, όπ. π., σ. 221. V. Stella, όπ. π., σς. 400-405. 
190 C. L. Ragghianti, όπ. π., σς. 221-222. 
191

 όπ. π., σ. 222. 
192 V. Stella, όπ. π.,  σ. 402. 
193 Στο ίδιο. 
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καλλιτεχνικής φόρμας.194 Κατά τις δεκαετίες του 1920 και 1930, αναδείχθηκε σε υπέρμαχο μιας 

εκδοχής μορφικής απλοποίησης ή «κάθαρσης» εναρμονισμένης με το «ιταλικό πνεύμα», απηχώντας τη  

γενικότερη αντίδραση της εποχής απέναντι στις πρωτοπορίες των αρχών του 20ου αιώνα και την 

αναζήτηση μιας μοντέρνας εναλλακτικής στις συμβάσεις του στείρου ακαδημαϊσμού και του 

κλασικισμού.195  

Ο συγκερασμός ιδεαλισμού και φορμαλισμού που χαρακτηρίζει την ιταλική κριτική και 

ιστοριογραφία της τέχνης του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, αποκρυσταλλώνεται σε μια σειρά 

διδακτικού και εκλαϊκευτικού χαρακτήρα «οδηγών ανάγνωσης» του εικαστικού λεξιλογίου, όπως το 

Painting and Painters. How to Look at a Picture, from Giotto to Chagall (1945) του Λιονέλλο Βεντούρι 

και τα προγενέστερα Come si guarda un quadro (1927) και Saper vedere (1933) του Μαρανγκόνι. 

Ιδιαίτερα το τελευταίο γνώρισε αξιοσημείωτη εκδοτική επιτυχία όπως και η συναφής πραγματεία του 

για τη μουσική (Capire la musica – Saper ascoltare, 1953). Η αναγωγή των μορφικών στοιχείων που 

συναποτελούν τη μορφολογική δομή του εικαστικού έργου σε ερμηνευτικό κλειδί, καθώς και το 

αξιολογικό κριτήριο της συνοχής, εντάσσουν τις μελέτες του είδους στη φορμαλιστική παράδοση των 

«fabulae de lineis et coloribus». Ο Κρότσε δεν απέρριπτε την υιοθέτηση της φορμαλιστικής ορολογίας 

από την κριτική, αλλά επεσήμανε τον κίνδυνο της δόμησης μιας θεωρίας της τέχνης στη βάση μιας 

κανονιστικής χρήσης της. Θεωρούσε αδιανόητη κάθε αποδόμηση της πνευματικής πράξης στα 

υποτιθέμενα συστατικά της, που παρέβλεπε τον εμπειρικό και καταχρηστικό χαρακτήρα της και κατ’ 

επέκταση τον ίδιο τον ατομικό χαρακτήρα, την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας.196 

Από την πλευρά τους, εμβληματικές μορφές της ιταλικής τεχνοκριτικής όπως οι Λόνγκι, Λ. 

Βεντούρι και Μαρανγκόνι, αξιοποίησαν την έννοια της μορφικής συνοχής – έννοια παρούσα εν 

σπέρματι στη μελέτη του Χίλντεμπραντ – κάθε φορά που ανέκυπτε το πρόβλημα της καλαισθητικής 

κρίσης και δη υπό τη μορφή της διάκρισης μεταξύ αυθεντικής και μη τέχνης. Η καλλιτεχνική αξία 

συναρτάται από τη συνεκτικότητα του εικαστικού λεξιλογίου, από τη συμβατότητα μεταξύ των 

μορφικών ή «διακοσμητικών» στοιχείων που το συγκροτούν, στη βάση μιας ελιτίστικης κατ’ ουσίαν 

αντίληψης της τέχνης, που αναπτύχθηκε στο πνευματικό περιβάλλον της πρωτοπορίας των αρχών του 

                                                             
194 C. L. Ragghianti, όπ. π., σ. 222˙ V. Stella, όπ. π., σς. 402-404. 
195 L. Barreca, “Marangoni, Matteo”, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, τ. 69 
(2007), διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.treccani.it/enciclopedia/matteo-
marangoni_(Dizionario-Biografico)/ 
196 Για το διάλογο μεταξύ Κρότσε και Μαρανγκόνι πάνω σε αυτά τα ζητήματα δες V. Stella, όπ. π.,  σς. 405-407. 
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20ου αιώνα, σε μια Ιταλία εμποτισμένη με τα ιδεώδη του αισθητισμού.197 Αυτό το πνευματικό και 

ιδεολογικό υπόβαθρο θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε στη συνέχεια.                              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
197 Δες R. Salvini, όπ. π., σς. 58-60. 
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Κεφάλαιο 3 

Από την αναζήτηση της καθαρότητας στη λατρεία της καλλιτεχνικής μορφής. 

 

1. Ιμπρεσιονισμός. 

Η τέχνη, η επιστημονική και η φιλοσοφική σκέψη των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα 

σημαδεύτηκαν από ένα ζωηρό προβληματισμό γύρω από το ζήτημα της αντιληπτικής λειτουργίας του 

υποκειμένου και της σχέσης της με τον κόσμο των «εξωτερικών» αντικειμένων. Η κρίση του ρεαλισμού 

και του νατουραλισμού, συμπτώματα της γενικότερης κρίσης του θετικισμού, γέννησε την αίσθηση ότι 

ο υλικός κόσμος στην ολότητα και την ουσία του είναι απρόσιτος για την ανθρώπινη γνώση. Ο κόσμος 

της ανθρώπινης εμπειρίας περιορίζεται στο πεδίο των φαινομένων, της επιφανειακής όψης των 

πραγμάτων, της φευγαλέας, ρευστής και διαρκώς μεταβαλλόμενης εντύπωσης. Η διάκριση αυτή 

μεταξύ αντικειμενικής πραγματικότητας και αισθητηριακής εμπειρίας κλόνισε την παραδοσιακή ιδέα 

της τέχνης ως μίμησης.  

Ο ιμπρεσιονισμός, κυριότερη καλλιτεχνική έκφραση αυτής της κρίσης, συνιστά την κορύφωση 

της διαδικασίας «αναπαραγωγής της υποκειμενικής πράξης αντί για το αντικειμενικό υπόστρωμα της 

όρασης, με την οποία αρχίζει η ιστορία της σύγχρονης προοπτικής ζωγραφικής».198 Συγχρόνως, η 

παθητική παραίτηση στη διάθεση της στιγμής, «ο εφησυχασμός στο ρόλο του θεατή και του 

υποδεκτικού κι ενατενίζοντος υποκειμένου» αντιπροσωπεύει την κορύφωση του αισθητικού 

πολιτισμού, «έσχατης συνέπειας της ρομαντικής απάρνησης της πρακτικής κι ενεργής ζωής.»199 Η 

οπτική εμπειρία αυτονομείται πλήρως, απεκδυόμενη κάθε εννοιακό φορτίο, καθώς επιδιώκεται η 

απομόνωσή της ως καθαρής πρωταρχικής στιγμής της αντιληπτικής λειτουργίας. Καθετί που στερείται 

οπτικής υπόστασης δεν έχει θέση στη ζωγραφική. Το θεματικό υλικό απαλλάσσεται από τις 

λογοτεχνικές αναφορές και το συγκινησιακό στοιχείο, υποβαθμίζεται σε απλή αφορμή της 

καλλιτεχνικής διαδικασίας. Ο ρεαλισμός έχει ήδη απορρίψει την εξιδανίκευση, προτρέποντας τον 

καλλιτέχνη να απαλλαγεί από το βάρος της πολιτιστικής παράδοσης, που νοθεύει το βλέμμα του 

παρεμβάλλοντας αλλότριες και αποπροσανατολιστικές ιδέες ανάμεσα σ’ αυτόν και το θέμα του.200 

                                                             
198

 A. Hauser, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, σ. 220. 
199 Όπ. π., σ. 221. 
200 Βλ. M. Barasch, όπ. π., σ. 49. 
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Τώρα το ίδιο το θέμα προβάλλει ως εν δυνάμει μολυσματικός παράγοντας της ανόθευτης πρωταρχικής 

αισθητηριακής εμπειρίας. Όπως σημειώνει ο Hauser, κάθε θέμα προσεγγίζεται πλέον σαν τοπιογραφία 

ή νεκρή φύση, απλό πρόσχημα για το παιχνίδι των τονικών διαβαθμίσεων και των χρωματικών 

αντιθέσεων.201 

Η άμεση αντίληψη του ορατού όχι μόνο εκτοπίζει τον κόσμο των ιδεών και την πνευματική 

παράδοση, αλλά αποκλείει κάθε πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο που προέρχεται από την 

εμπειρική ή θεωρητική γνώση και διασώζεται από τη μνήμη. Αυτό συνδέεται μάλιστα με τον ιδιαίτερο 

«ζωγραφικό» χαρακτήρα της ιμπρεσσιονιστικής ζωγραφικής. Αντικαθιστώντας τις απτές αξίες με τις 

οπτικές, παραμερίζει τόσο την πλαστικότητα των σωμάτων όσο και το σχέδιο,202 πλησιάζοντας τη 

φαινομενική όψη των πραγμάτων, αξεδιάλυτα ενσωματωμένα καθώς μοιάζουν στο χώρο που τα 

περιβάλλει, βυθισμένα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα, απόλυτα καθορισμένα από τις συνθήκες του 

φωτισμού. Επιπλέον, αντιλαμβανόμενος το χρώμα όχι πια ως εγγενή ιδιότητα του αντικειμένου αλλά 

ως «αφηρημένο, ασώματο κι άυλο φαινόμενο»,203 ο ιμπρεσιονισμός υποκαθιστά το λεγόμενο «τοπικό 

χρώμα» με ένα πλέγμα αναρίθμητων παλλόμενων αντανακλάσεων.204 Το βλέμμα αποκαθαίρεται δια 

της επιστροφής στην άμεση αίσθηση, η οποία όμως,  σχολιάζει ο Hauser, «διόλου δεν είναι αυθόρμητη 

πράξη, παρά αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά τεχνητό και άκρως πολύπλοκο ψυχολογικό προτσές.»205  

 

 

2. Μπερξόν 

Η σχέση ανάμεσα στην εμπειρία και τη μνήμη υπήρξε κεντρικό πρόβλημα στη φιλοσοφία του 

Henri-Louis Bergson (1859-1941). Το 1896 δημοσιεύθηκε στο Παρίσι το έργο του Ύλη και μνήμη 

(Matière et mémoire), όπου, δίχως να απορρίπτει την ύπαρξη του κόσμου ως αντικειμενικής 

πραγματικότητας, επικεντρώνεται στις παραστάσεις της κοινής εμπειρίας. Ορίζει την έννοια της 

                                                             
201 A. Hauser, όπ. π., σ. 223. 
202 Όπ. π., σ. 224. 
203

 Όπ. π., σ. 225. 
204 Βλ. M. Barasch, όπ. π., σς. 56-59. 
205 A. Hauser, όπ. π., σ. 225.  
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αναπαράστασης ως «σύνολο των προσλαμβανόμενων εικόνων».206 Η αναγωγή του αντικειμένου σε 

«εικόνα» σύμφωνα με τη νέα οπτική, εξαϋλώνει τα πράγματα, μετατρέποντάς τα σε οπτασίες. 

Για να ερμηνεύσει την αντιληπτική λειτουργία, ο Μπερξόν εισάγει την έννοια της «καθαρής 

αντίληψης». Αυτή συνίσταται σε μια άμεση και ως εκ τούτου «ακατέργαστη» σύλληψη της στιγμιαίας 

όψης των πραγμάτων, δίχως τη μεσολάβηση της μνήμης. Ο «άμεσος και στιγμιαίος» χαρακτήρας της 

καθαρής αντίληψης προϋποθέτει την πλήρη καταβύθιση του υποκειμένου στο παρόν, τον εκμηδενισμό 

μ’ άλλα λόγια της μνήμης. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο καθίσταται εφικτό σε θεωρητικό μόνο 

επίπεδο, καθώς η αντίληψή μας δεν είναι πότε «καθαρή», καθότι «εμποτισμένη με εικόνες μνήμης που 

τη συμπληρώνουν καθώς την ερμηνεύουν».207 Επομένως η αληθινή κάθαρση της αντίληψης θα 

προαπαιτούσε την αποβολή «της επίδρασης της επισωρευμένης γνώσης» που συνιστά αναπόσπαστο 

τμήμα της εμπειρίας μας.208  

Η μπερξονική θεώρηση της εμπειρίας ολοκληρώνεται με την έννοια της διάρκειας (durée). Η 

έννοια αυτή αποκτά μεγάλη σημασία στο Essai sur les données immediate de la conscience, που 

δημοσιεύθηκε το 1889 αλλά είχε συνταχθεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας, την εποχή της ευρύτερης 

διάδοσης της ιμπρεσιονιστικής ζωγραφικής σε παρισινούς προοδευτικούς κύκλους.209 Στην Εισαγωγή 

στη Μεταφυσική (1903) κάνει μια διάκριση μεταξύ σχετικής και απόλυτης γνώσης. Η πρώτη προκύπτει 

από το άθροισμα αποσπασματικών όψεων ενώ η δεύτερη συνιστά προϊόν της ενόρασης. Η ενόραση 

είναι «το είδος της νοητικής ταύτισης δια της οποίας κανείς θέτει εαυτόν εντός του αντικειμένου ούτως 

ώστε να συλλάβει ό,τι το μοναδικό και συνεπώς απερίγραπτο σ’ αυτό».210 Μόνο δια της ενόρασης 

μπορούμε να συλλάβουμε τη ροή του χρόνου ως διάρκεια κι όχι ως κάτι το μετρήσιμο. Κάτι ανάλογο 

συμβαίνει και με την αίσθηση του χώρου. Ο κόσμος της ανθρώπινης εμπειρίας δεν αποτελείται από 

ανεξάρτητα και συμπαγή υλικά αντικείμενα τοποθετημένα σ’ έναν άδειο χώρο, αλλά γίνεται 

αντιληπτός ως συνεχής ροή εικόνων.211 

Στο L’ Evolution créatrice (1907) ο Μπερξόν σημειώνει ότι παράλληλα με την κοινή αντίληψη 

υπάρχει στον άνθρωπο και μια αισθητική ικανότητα που καλλιεργείται ιδιαίτερα από τους καλλιτέχνες. 

Με τη βοήθεια της ενόρασης ο καλλιτέχνης εκμηδενίζει την απόσταση που τον χωρίζει από το μοντέλο 

                                                             
206 M. Barasch, όπ. π., σ. 25. Το απόσπασμα προέρχεται από το H. Bergson, Matter and Memory, Λονδίνο 1911, σ. 
64. 
207 Όπ. π., σ. 26. Το απόσπασμα από το H. Bergson, όπ. π., σ. 170. 
208 Όπ. π., σ. 27. 
209

 Στο ίδιο. 
210 Όπ. π., σ. 28. Το απόσπασμα από το H. Bergson, An Introduction to Metaphysics, Λονδίνο 1913, 1.6. 
211 Όπ. π., σ. 29. 
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του, επιτυγχάνοντας ένα είδος ταύτισης με αυτό.212 Το 1911 δίνει δύο διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της 

Οξφόρδης με τον τίτλο «Η αντίληψη της αλλαγής»,213 όπου επανέρχεται στην ιδέα της πραγμάτωσης 

μιας πιο άμεσης αντίληψης του ορατού μέσω της τέχνης: «για αιώνες υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ως 

έργο να βλέπουν αυτά που δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε υπό φυσικές συνθήκες. Αυτοί ήταν 

οι καλλιτέχνες».214 Σκοπός της τέχνης είναι μάλιστα ακριβώς αυτή η επέκταση των αντιληπτικών μας 

δυνατοτήτων.215 Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον καλλιτέχνη, αλλά και για το θεατή του έργου τέχνης, το 

οποίο ο Μπερξόν αντιλαμβάνεται ως ενσάρκωση της ενορατικής σύλληψης του ορατού. Στο Essai sur 

les données immediate de la conscience περιγράφει την αισθητική εμπειρία ως ιδιάζουσα ψυχολογική 

κατάσταση που μας επιτρέπει να γνωρίσουμε την ομορφιά μέσα από το βίωμα της ενσαρκωμένης 

ενόρασης. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τη φυσική ομορφιά, που δεν είναι ιδιότητα 

της φύσης αλλά του αισθητικά πεπαιδευμένου βλέμματος.216 Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτή η καθαρή 

αισθητική εμπειρία μπροστά στο έργο τέχνης; Η απάντηση που δίνει στο Essai έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την έρευνά μας. Γνωρίζουμε ήδη τον ορισμό του Καντ για την αισθητική εμπειρία ως 

ανιδιοτελή ευαρέσκεια. Ο Μπερξόν υποστηρίζει ότι η τέχνη έχει τη δυνατότητα να θέτει εκτός 

λειτουργίας ορισμένους μηχανισμούς ελέγχου της προσωπικότητάς μας, όπως περίπου και η 

θεραπευτική μέθοδος της ύπνωσης.217 Αν και δε δίνει μια σαφή περιγραφή αυτών των μηχανισμών, 

συνάγεται ότι αυτό που καταλύεται είναι κάθε εξωγενής παράγοντας ως σημείο αναφοράς.218 

Αντικαθιστώντας επιπλέον την έννοια της έκφρασης μ’ εκείνη της υποβολής των συναισθημάτων, ο 

Μπερξόν φθάνει στην ιδέα της αποστασιοποίησης. Έτσι δε διαρρηγνύεται απλά ο δεσμός της εικόνας 

με τη φύση ως υλική πραγματικότητα, αλλά διαμέσου μιας υπνωτικής κατάστασης, επιτυγχάνεται και η 

συναισθηματική αποστασιοποίηση του ενατενίζοντος.219 

 

 

 

                                                             
212 Στο ίδιο. 
213 H. Bergson, Conférences faites a l’ Université d’ Oxford les 26 et 27 mai 1911: Par perception du changement, 
Οξφόρδη 1911. 
214 M. Barasch, όπ. π. Το απόσπασμα από το H. Bergson, Ouevres, Παρίσι 1963, σ. 1370.  
215 M. Barasch, στο ίδιο. 
216 Όπ. π., σς. 30-31. 
217

 Όπ. π., σ. 31. 
218 Όπ. π., σ.32. 
219 Όπ. π., σς. 32-33. 
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3. Η αυτονόμηση της αισθητικής εμπειρίας. 

Η ιδέα ενός πρωταρχικού «καθαρού» σταδίου ή επιπέδου της αντιληπτικής διαδικασίας, 

υπήρξε βαθιά ριζωμένη στην επιστημονική σκέψη του 19ου αιώνα και απασχόλησε μελετητές όπως ο 

Wilhelm Wundt και ο William James.220 Αυτό το πρωταρχικό στάδιο συνιστούσε μια αφαίρεση δια της 

οποίας απομονώνεται η αίσθηση ή εντύπωση από κάθε «εξωγενή» παράγοντα, η πρόσμιξη με τον 

οποίο προσδίδει στην εμπειρία το σύνθετο χαρακτήρα της (προγενέστερες εμπειρίες, γνώση, 

κουλτούρα κλπ.). Ένας παρεμφερής τεχνητός κατακερματισμός της εμπειρίας παρείχε, την ίδια 

ιστορική περίοδο, το θεωρητικό υπόστρωμα του αιτήματος της αυτονομίας της τέχνης. Το 1868 ο 

Walter Pater, συνέταξε τα «Συμπεράσματα» του διασημότερου έργου του The Renaissance: Studies in 

Art and Poetry. Στο μικρό αυτό κείμενο, που συνοψίζει το πρόγραμμα του αισθητικού κινήματος,221 

γραμμένο την εποχή που αποκρυσταλλώνεται η ιμπρεσιονιστική ζωγραφική, συναντάμε την έννοια της 

εντύπωσης ως πρωταρχικής μορφής σύλληψης του κόσμου που μας περιβάλλει.222 Στη Γαλλία οι 

αδελφοί Edmond (1822-1896) και Jules de Goncourt (1830-1870) υποστήριξαν το αισθητικό ιδεώδες 

της καθαρής ενατένισης που οδηγεί στην πλήρη εξάλειψη κάθε γνωστικής ή συναισθηματικής 

λειτουργίας. Η Faustin, ηρωίδα του ομώνυμου μυθιστορήματος (1882) του Εντμόντ ντε Γκονκούρ, 

κοιτούσε τον κόσμο γύρω της λαμβάνοντας ομοειδείς εντυπώσεις, είτε επρόκειτο για πρόσωπα είτε για 

άψυχα αντικείμενα.223 Ο τύπος αυτός του βλέμματος ήταν αποστασιοποιημένος υπό την έννοια ότι 

αποσυνέδεε το οπτικό ερέθισμα από κάθε ίχνος συναισθηματικής εμπλοκής ή ταύτισης. Καθίσταται 

έτσι αρχέγονη και αυτάρκης εμπειρία, δίχως ανάγκη ετεροκαθορισμού από εξωγενείς σκοπιμότητες: 

«Η καθαρή οπτική εμπειρία δεν είναι μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, αλλά αυτοσκοπός.»224 

Για τους Γκονκούρ, μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη σημαίνει μια αισθητική στάση ζωής, 

δηλαδή ψυχολογική απομάκρυνση και απεμπλοκή από τα κοινωνικά προβλήματα. Όπως έγραψαν στο 

Journal, «δεν οφείλει κανείς να πεθάνει για οιονδήποτε σκοπό, αλλά να ζει με κάθε κυβέρνηση, 

ανεξαρτήτως της απέχθειας που αισθάνεται γι αυτή. Δεν πρέπει να πιστεύει κανείς σε τίποτα πέρα από 

                                                             
220 Δες όπ. π., σς. 34-44. 
221 A. Hauser, όπ. π., σ. 263 (στο εξής υιοθετούμε τον όρο «αισθητιστικό» για να αποφεύγεται η σύγχυση με το 
φιλοσοφικό κλάδο της αισθητικής). Ο Pater ακολουθεί μια τάση που ξεκινά με το J. Ruskin και το W. Morris. Σε 
αντίθεση όμως μ’ εκείνους δε δείχνει το παραμικρό ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προβλήματα, καθώς 
αποκλειστικός του σκοπός είναι ο αισθητικός ηδονισμός (όπ. π., σ. 264).    
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 M. Barasch, όπ. π., σς. 13-14. 
223 Όπ. π., σ. 16. 
224 Όπ. π., σ. 18. 
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την τέχνη, να μην παραδέχεται τίποτα πέρα απ’ τη λογοτεχνία. Όλα τ’ άλλα είναι ένα ψέμα και μια 

παγίδα».225 

Το ίδιο το καλλιτεχνικό έργο ως αντικείμενο αισθητικής λατρείας αποκόπτεται από το 

κοινωνικό και ιστορικό του πλαίσιο. Αντικείμενα προερχόμενα από διαφορετικούς πολιτισμούς 

μπορούσαν να σταθούν και να εκτεθούν πλάι-πλάι δίχως να απολέσουν κάτι από την εσωτερική τους 

πληρότητα ή την αισθητική τους αξία, όπως στην περιγραφή ενός ατελιέ στο μυθιστόρημα Manette 

Salomon (1867), χαρακτηριστική έκφραση του εκλεκτιστικού αισθητικού ιδεώδους των αδελφών: 

«Παντού εκπληκτικές γειτνιάσεις, η αλλόκοτη ανάμιξη παράξενων τεχνουργημάτων και λειψάνων: μια 

κινέζικη βεντάλια προεξέχει από μια πήλινη λυχνία της Πομπηίας.»226             

Η αντίληψη σύμφωνα με την οποία το καλλιτεχνικό έργο βρίσκει εντός του το νόμο που το 

διέπει καθώς και τη σκοπιμότητά του, κυριαρχεί σε μια σειρά λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών 

κινημάτων που εκδηλώθηκαν μετά τα μέσα του 19ου αιώνα με αποκορύφωμα το κίνημα του 

Αισθητισμού. Όπως σχολιάζει ο Hauser: «Η αισθητική φιλοσοφία του ιμπρεσιονισμού σημαδεύει την 

απαρχή ενός προτσές απόλυτου εγκλεισμού μέσα στην τέχνη. Οι καλλιτέχνες δημιουργούν τα έργα 

τους για καλλιτέχνες κι η τέχνη, δηλαδή η μορφική βίωση του κόσμου sub specie artis, γίνεται το 

πραγματικό θέμα της τέχνης.»227 

Στη Γαλλία ο Παρνασσισμός εκπροσωπήθηκε από τον κύκλο της λογοτεχνικής ανθολογίας Le 

Parnasse Contemporain (1866, 1871, 1876) με την οποία συνεργάστηκε ο Baudelaire και ο Mallarmé, 

και από προσωπικότητες όπως οι Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théodore de Bainville, J. M. De 

Hérédia.228 Το κίνημα αντιδρούσε στις συναισθηματικές εξάρσεις του ρομαντισμού, υποστηρίζοντας 

μια τέχνη αποστασιοποιημένη από τον κόσμο, αυστηρά προσηλωμένη στα τεχνικά και μορφικά της 

προβλήματα.  

Ο συμβολισμός υπήρξε ευρωπαϊκό λογοτεχνικό κίνημα που εκδηλώθηκε κυρίως στη Γαλλία 

μετά το 1885 με τους  Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Valery229 κι έγινε κυρίαρχη λογοτεχνική τάση κατά 

τη δεκαετία του 1890. Ο όρος εισήχθη  από το Μορεάς και απηχεί τη «μετατόπιση της έμφασης από 

                                                             
225 Όπ. π., σ. 20. Το απόσπασμα προέρχεται από το Journal des Goncourt. Mémoirs de la vie littéraire, II, Μονακό, 
1956, σ. 84.  
226 Όπ. π., σ. 22. Το απόσπασμα από το Edmond και Jules Goncourt, Manette Salomon, Παρίσι, 1906, σ. 131. 
227

 A. Hauser, όπ. π., σ. 236. 
228 A. Simonini, όπ. π., σ. 98. 
229 Όπ. π., σ. 99. 
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τον αισθησιοκρατικό ιμπρεσιονισμό στην πνευματοκρατία.»230 Ενώ δηλαδή ο ιμπρεσιονισμός στέκεται 

στην εμπειρία των αισθήσεων που δεν επιδέχεται καμία παραπέρα αναγωγή, για το συμβολισμό 

ολόκληρος ο εμπειρικός κόσμος συνιστά αντήχηση ενός κόσμου ιδεών.231 Το σύμβολο υποβάλλει μια 

ακαθόριστη και ανεξάντλητη έννοια που δεν μπορεί να μεταδοθεί διαφορετικά.232 Η συμβολιστική 

ποίηση, για την οποία θεμελιώδη σημασία είχε το σονέτο Correspondances του Baudelaire, κάνει συχνή 

χρήση της αναλογίας, μεθόδου συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εννοιών σε μια λέξη ή φράση.233 

Εδώ γεννιέται η έννοια της poésie pure, της καθαρής ποίησης που αναβλύζει από το «ανορθολογικό και 

μη εννοιακό πνεύμα της γλώσσας, […] εκπροσωπεί την καθαρότερη και πιο αδιάλλακτη μορφή 

αισθητικισμού κι εκφράζει τη βασική ιδέα ότι είναι ολότελα δυνατός ένας ποιητικός κόσμος εντελώς 

ανεξάρτητος από τη συνηθισμένη, πρακτική κι ορθολογική πραγματικότητα, ένας αυτόνομος, αυτάρκης 

αισθητικός μικρόκοσμος, που στρέφεται γύρω από το δικό του άξονα.»234 

Στην Ιταλία, στο πνευματικό κλίμα του συμβολισμού κινείται ο Giovanni Pascoli (1855-1912). Το 

1897 δημοσίευσε στο Marzocco την πρόζα “Il fanciullino” όπου το «αγοράκι» χρησιμοποιείται ως 

σύμβολο της αγνής καλαισθησίας που ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο.235 Σύμφωνα με τον Pascoli η 

ποίηση πρέπει να διαχωριστεί από τη λογική, την ηθική και την πρακτική δραστηριότητα. Η 

ηθικοπλαστική, διδακτική ή πατριωτική ποίηση είναι ποίηση εφαρμοσμένη (applicata) και όχι καθαρή. 

Αγγίζοντας βαθύτερα υπαρξιακά ζητήματα,  η καθαρή ποίηση είναι λυρική, συγκινεί και συμφιλιώνει 

τους ανθρώπους, εξημερώνει τα ήθη, δε διαιρεί ούτε φανατίζει. Ο ποιητής ατενίζει από ψηλά την κοινή 

μοίρα του ανθρώπινου είδους, δε νοιάζεται για τις φυλετικές ή ταξικές διαφορές ανάμεσά τους, δε 

διακρίνει όμως ούτε την αδικία ούτε την καταπίεση που υφίστανται μεμονωμένα άτομα ή ομάδες.236  

Στα τέλη του 19ου αιώνα διαμορφώνεται ένας ελιτίστικος ατομικισμός που αναζητά καταφύγιο 

από τη χυδαιότητα της μάζας σε μια αριστοκρατική μοναχικότητα. Αναπτύσσεται η ιδέα του ανώτερου 

ατόμου που απορρίπτει με βδελυγμία τα κοινά ήθη, τις κοινωνικές συμβάσεις, τη νομοθεσία, τους 

θρησκευτικούς περιορισμούς. Από το ρομαντικό άτομο εκφραστή του λαού, περνάμε στον εγωκεντρικό 

                                                             
230 A. Hauser, όπ. π., σ. 251. 
231 Στο ίδιο. 
232 Όπ. π., σς. 252-253. 
233 Βλ. A. Simonini, όπ. π., σς. 100-103. 
234 A. Hauser, όπ. π., σς. 256-257. Ο Φλωμπέρ είχε ήδη συλλάβει την ιδέα ενός βιβλίου χωρίς θέμα, την ιδέα μιας 
λογοτεχνίας ως καθαρής μορφής (όπ. π., σς. 255-256). 
235 A. Simonini, όπ. π., σ. 103. 
236 Όπ. π. σ. 105. Ορισμένα στοιχεία του έργου του Πάσκολι αναβιώνουν στο κίνημα των Crepuscolari (Corazzini, 
Govoni, Moretti, Gozzano). Όψιμη φάση του παρακμιακού ρομαντισμού, ο crepuscolarismo εκδηλώθηκε στη 
Ρώμη την περίοδο 1906-7 ως αντίδραση στο μύθο του υπεράνθρωπου και τις μεγαλοστομίες του D’Annunzio. 
Διήρκεσε ως τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο. (βλ. στο ίδιο, σς. 105-106). 
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υπεράνθρωπο που περιφρονεί και εργαλειοποιεί τους άλλους.237 Εδώ εντοπίζεται μια ρίζα της 

συμβολιστικής χρήσης της αναλογίας. Η καθιερωμένη χρήση της λέξης δεν καλύπτει τις εκφραστικές 

ανάγκες του εκλεπτυσμένου πνεύματος. Αντίθετα η αξιοποίηση των ανεξάντλητων εκφραστικών της 

δυνατοτήτων μέσα από την ανίχνευση ποικίλλων αντηχήσεων, μπορεί ν’ αποκαλύψει τα ανεξερεύνητα 

βάθη της ανθρώπινης ψυχής και τη μυστηριώδη ζωή των πραγμάτων.238 Άλλωστε σύμφωνα με τις 

αρχές του ορφισμού και του πανισμού, κάτω από τη φαινομενική αποσπασματικότητα, πολλαπλότητα 

και εφήμερη κατάσταση των πραγμάτων, υπάρχει μια μοναδική σταθερή και αιώνια αρχή που όλα τα 

διέπει. Καθετί συνδέεται με τα άλλα και με το όλον και εναπόκειται στον καλλιεργημένο άνθρωπο ν’ 

ανακαλύψει τις μυστικές αναλογίες ανάμεσα στο χρώμα, τον ήχο και τη λέξη.239 

Μέσα στο ευρύτερο πνευματικό κλίμα της λεγόμενης «παρακμής», στις τελευταίες δεκαετίες 

του 19ου αιώνα γεννήθηκε στη Βρετανία ο αισθητισμός ή Αισθητικό Κίνημα με κυριότερους 

εκπροσώπους τους Dante Gabriel Rossetti, Algernon Charles Swinburne, Oskar Wilde, James Abbott 

McNeill Whistler. Ο αισθητισμός επέστρεψε στη θέση του Schopenhauer για την αισθητική εμπειρία ως 

απελευθερωμένη από τη βούληση και αποστασιοποιημένη ενατένιση του κόσμου, που επιδρά 

καταπραϋντικά πάνω στα ανθρώπινα πάθη. Χαρακτηρίζεται από μια παθητική, ενατενιστική στάση 

απέναντι στη ζωή, που βρίσκει πλήρη ενσάρκωση στην αισθητική εμπειρία και θεωρεί την τέχνη 

αυτοσκοπό και πρότυπο ζωής. Μια ζωή αφιερωμένη στη λατρεία της καθαρής μορφής, έξω από την 

οποία η ύπαρξη μοιάζει απογοητευτικά ατελής και ασυνάρτητη,240 όπου η τέχνη ανάγεται σε 

υπόδειγμα και νόρμα συμπεριφοράς.241 Η καλλιτεχνική τελειότητα και κατ’ επέκταση το ιδεώδες μιας 

ανθρωπότητας αποτελούμενης από καλλιτεχνικές φύσεις, που προσλαμβάνουν την πραγματικότητα ως 

υπόστρωμα της αισθητικής εμπειρίας,242 αντιπαρατίθενται στη βαρβαρότητα της αστικής βιομηχανικής 

κοινωνίας. Ο αισθητισμός αποστρέφεται το θετικισμό όσο και το σοσιαλισμό. Η έννοια της ωραιότητας 

επικαθορίζει τις αξίες του αγαθού και του αληθούς: «Μια καλή πράξη, μια αληθινή έννοια δεν 

ενδιαφέρουν καθαυτές, αλλά αποκλειστικά στο βαθμό που συνιστούν εκδήλωση της ωραιότητας»,243 

                                                             
237 Όπ. π. σ. 106. 
238 Όπ. π., σ. 107. Το δυσνόητο και απροσδιόριστο ποιητικό ύφος του Μαλλαρμέ π.χ., μαρτυρά την αμυντική 
στάση του διανοούμενου απέναντι στις μάζες, την εποχή που αυτές εισβάλλουν δυναμικά στην πολιτική και 
κοινωνική ζωή. «Παρά τη φαινομενική τους αδιαφορία για τις πολιτικές υποθέσεις, οι συμβολιστές κατά βάση 
είχαν αντιδραστική νοοτροπία» (A. Hauser, όπ. π., σ. 258).  
239 Όπ. π., σ. 110. 
240 A. Hauser, όπ. π., σ. 235. 
241

 A. Simonini, όπ. π., σ. 111. 
242 A. Hauser, όπ. π., σ. 236. 
243 A. Simonini, όπ. π. 



61 
 

καθώς αυτή είναι που εξυψώνει τον άνθρωπο σε μια ανώτερη σφαίρα ύπαρξης, απελευθερωμένο από 

τα δεσμά των κοινωνικών συμβάσεων και της μετριότητας.  

 

 

4. Ο κριτικός λόγος στην Ιταλία ανάμεσα στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Στην Ιταλία ο αισθητισμός εκδηλώθηκε κυρίως υπό τη μορφή της λατρείας του αρχαΐζοντος 

επιτηδευμένου λόγου, με εμβληματικές φυσιογνωμίες τους Gabriele D’Annunzio (1863-1938) και 

Angelo Conti (1860-1930). Η κριτική, που κυριαρχείται από το προσωπικό συναίσθημα, ανάγεται σε 

περιγραφή των υποκειμενικών εντυπώσεων του αισθητικά καλλιεργημένου παρατηρητή, μέσω ενός 

εξεζητημένου και δεξιοτεχνικά στιλιζαρισμένου λόγου, που συναγωνίζεται σε αισθητική αρτιότητα το 

αντικείμενό της, κατά το ιδεώδες του artifex additus artifici. Μετεξέλιξη του αισθητισμού υπήρξε η 

λεγόμενη «ιμπρεσιονιστική» κριτική που παραμέριζε εσκεμμένα κάθε πολιτισμική, ηθική ή κοινωνική 

παράμετρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, προς όφελος μιας υποκειμενικής ανάγνωσης, αυστηρά 

περιχαρακωμένης στην αναδίφηση των μορφικών αξιών. Η διάχυση παρεμφερών αντιλήψεων στην 

κριτική και την ιστοριογραφία των εικαστικών τεχνών, αισθητή ακόμα και στο έργο επιφανών 

ακαδημαϊκών μελετητών όπως ο Adolfo Venturi, δίνουν, κατά την εκτίμησή μας, το μέτρο των 

προσδοκιών του φιλότεχνου αναγνωστικού κοινού της εποχής εκείνης.  

Αυτά τα εκλεπτυσμένα και ανήσυχα πνεύματα έβρισκαν τροφή στις σελίδες μιας πληθώρας 

φλωρεντινών περιοδικών με διακηρυγμένο στόχο τη ριζική αναζωογόνηση της πνευματικής ζωής της 

χώρας, μέσα από τον εναρμονισμό της με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Πλάι στη λογοτεχνική και 

καλλιτεχνική θεματολογία, κάλυπταν και ζητήματα φιλοσοφικά, κοινωνικά και πολιτικά. Ενδεικτικά 

μνημονεύουμε εδώ τα Leonardo, Lacerba, Hermes, La Voce. Από τους πολυάριθμους συντάκτες τους 

αξίζει ν’ αναφέρουμε τους Papini, Prezzolini, De Robertis, Serra, Boine, Marinetti, Einaudi, Amendola. Οι 

ιδεολογικές διαφορές ανάμεσά τους δεν άργησαν να εκδηλωθούν. Το ζήτημα π.χ. του πολέμου της 

Λιβύης απομάκρυνε από τη Voce το Salvemini, ενώ ακόμα βαθύτερο χάσμα δημιουργήθηκε στο 

περιοδικό το 1912, όταν, όπως επιβεβαιώνει και μια πληθώρα ντοκουμέντων που είδαν το φως μετά το 

1950, ο αισθητισμός και ο επιθετικός εθνικισμός επικράτησαν του φιλελευθερισμού και του 

ευρωπαϊσμού.244 Ο Παπίνι και η ομάδα του αντιτάχθηκαν στην κυρίαρχη γραμμή της σύνδεσης 

                                                             
244 C. L. Ragghianti, Profilo…, σ. 159. 
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καλλιτεχνικής, πνευματικής και κοινωνικής ζωής. Μαζί με το Σοφφίτσι εξέδωσε τότε τη Lacerba (1913-

15). Διαποτισμένο από ένα πνεύμα απόλυτου αισθητισμού και αμοραλισμού, το νέο περιοδικό 

συντάχθηκε με το φουτουριστικό κίνημα. Στο κλίμα του καθαρού αισθητισμού κινήθηκε και η Voce της 

περιόδου 1914-15 υπό τη διεύθυνση του De Robertis. 

Η πολιτιστική ζωή αυτής της περιόδου σημαδεύτηκε βαθιά από την αντίδραση στο θετικισμό 

και την επικράτηση, πλάι στον αναγεννημένο ιδεαλισμό του Μπενεντέττο Κρότσε, ενός πνεύματος 

ανορθολογισμού με ποικίλες καταβολές (Bergson, Nietzsche, Sorel) που διακήρυττε την κυριαρχία της 

θέλησης πάνω στη διάνοια κι έβρισκε πρόσφορο έδαφος στον ατομικισμό και τον αισθητισμό του 

παρακμιακού πνευματικού κλίματος. Πηγάζοντας από τη φιλοσοφική παράδοση του γερμανικού 

ιστορικισμού του 19ου αιώνα, η φιλοσοφία του Κρότσε απέρριπτε το θετικισμό δίχως να ενδίδει στον 

πειρασμό του ιρασιοναλισμού. Από αυτή την άποψη υπήρξε κορυφαία έκφραση της ιδεολογίας της 

φιλελεύθερης αστικής ελίτ εκείνων των χρόνων. Ωστόσο η αισθητική θεωρία του εκλαϊκεύθηκε και 

ερμηνεύθηκε συχνά υπό το πρίσμα των παρακμιακών αντιλήψεων της εποχής245 καίτοι το ιδεώδες της 

καθαρής ποίησης ή εκείνο της τέχνης ως προτύπου ζωής πόρρω απέχουν από το πνεύμα και τις αρχές 

της: «Ενώ ο αισθητισμός ήταν ουσιαστικά ανορθολογική καταβύθιση στην ποίηση-ζωή και αγνοούσε ή 

αρνιόταν ή περιόριζε διαστρεβλώνοντάς τες όλες τις πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας, η 

φιλοσοφία της διάκρισης […] μεταξύ ποίησης και μη ποίησης υπήρξε εξόχως κριτική και καθολική 

(universalistica), κατά το ότι στον προσδιορισμό της ποίησης ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη η πλήρης 

διασαφήνιση της μη ποίησης, τουτέστιν των υπολοίπων μορφών της ανθρώπινης, ηθικής, λογικής, 

πρακτικής κλπ δραστηριότητας.»246  

Στο στόχαστρο της κριτικής του φιλοσόφου, βρέθηκαν αρχικά ο βερισμός και ο νατουραλισμός, 

αργότερα ο συμβολισμός, ο αισθητισμός, ο ιρασιοναλισμός και οι πειραματισμοί των πρωτοποριών. Ως 

προς το μεθοδολογικό ζήτημα εναντιώθηκε στο λεγόμενο «filologismo erudito» (σχολαστικό ή λόγιο 

φιλολογισμό)247 καθώς και σε κάθε κοινωνιολογική και φορμαλιστική προσέγγιση του έργου τέχνης.248 

                                                             
245 Δες όπ. π., σ. 160. 
246 Όπ. π., σ. 45. 
247 Η «φιλολογία», δηλαδή η επιμελής και σχολαστική μελέτη ιστορικών αρχείων και πηγών, αναπτύχθηκε γύρω 
στα τέλη του 19ου αιώνα. Την εποχή που, υπό τα λάβαρα της αισθητικής του Κρότσε, η νέα γενιά των κριτικών 
εμφανίζεται στο προσκήνιο, σε ακαδημαϊκό και θεσμικό επίπεδο δεσπόζει ακόμα η ιστορική σχολή (βλ. . Sapegno, 
“La critica”, στο Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Μιλάνο 1969, σ. 886). Σε αυτό το πλαίσιο ιδρύθηκε 
το 1888 το Archivio storico dell’Arte, που μετεξελίχθηκε το 1901 στο περιοδικό L’Arte υπό την καθοδήγηση του 
Αντόλφο Βεντούρι (δες Ragghianti, όπ. π., σς. 30-31 και G. C. Sciolla, όπ. π., σ. 159), δημιουργήθηκαν οι πρώτες 
πανεπιστημιακές έδρες και καθορίστηκαν τα κριτήρια προστασίας της καλλιτεχνικής κληρονομιάς. Για την έννοια 
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Η πνευματική ηγεμονία του Κρότσε διαφαίνεται από τη σταδιακή επικράτηση του «μονογραφικού 

κριτηρίου» που, στο όνομα μιας ουσιαστικότερης επαφής με την καλλιτεχνική δημιουργία, επισκιάζει 

την ιστορική παράμετρο, είτε υπό την έννοια της αυτόνομης και ενδογενούς καλλιτεχνικής ιστορίας, 

της ιστορίας του γούστου και των τεχνικών, είτε υπό την έννοια του συσχετισμού της με όψεις της 

θεσμικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας. Παράλληλα η εκφραστική σαφήνεια της λόγιας 

ακαδημαϊκής παράδοσης υποχωρεί μπροστά στην «ψευδοφιλοσοφική αργκό των νέων εστέτ».249 

Διαμορφώνεται έτσι το θεωρητικό υπόστρωμα της πλουσιότατης αρθρογραφίας πάνω στη λογοτεχνία, 

τη μουσική και τα εικαστικά που δημοσιεύει η Voce με τις υπογραφές των Serra, Cecchi, Bastianelli, 

Soffici κ.α.250 

Ο Renato Serra (1884-1915) προβάλλει ως ο κατεξοχήν εισηγητής της ιμπρεσιονιστικής 

αυτοβιογραφικής κριτικής που εστιάζει στις μορφικές αξίες και αποτυπώνει δεξιοτεχνικά τις 

προσωπικές εντυπώσεις της ανάγνωσης.251 Υποστήριζε ότι  ποιητής και κριτικός δονούνται από μια 

κοινή «δημιουργική ενέργεια».252 Πρέσβευε μια ελιτίστικη αντίληψη του ρόλου του διανοούμενου, 

σύμφωνα με την οποία η πνευματική δημιουργία απαιτεί αυστηρή προσήλωση, μακριά από τους 

περισπασμούς των πρακτικής φύσεως οχλήσεων, όπως τα ηθικά και κοινωνικά προβλήματα. Όπως 

έγραψε το 1915 στο Esame di coscienza di un letterato, αυτός ο «καθαρός κριτικός της καθαρής 

ποίησης» κατά το χαρακτηρισμό του De Robertis, «ο πόλεμος δεν αλλάζει ούτε δημιουργεί τις 

καλλιτεχνικές αξίες».253 Ανάλογη είναι η περίπτωση του Giuseppe De Robertis (1888-1963), ενώ στη 

δημιουργική κριτική διακρίθηκε ιδιαίτερα ο Φλωρεντινός θαυμαστής του Walter Pater Emilio Cecchi 

(1884-1966), τουλάχιστον ως το 1916, οπότε απομακρύνθηκε από το υπόδειγμα του Serra και το 

ιδεώδες του artifex additus artifici, επαναξιολογώντας τα σημασία του ψυχολογικού και ηθικού 

παράγοντα. 

                                                                                                                                                                                                    
της «φιλολογίας» δες ένα πρώιμο έργο του Κρότσε με τίτλο La critica letteraria. Questioni teoriche, 1894, αναδ. 
στο B. Croce, Primi Saggi, Laterza, Μπάρι 1951, σς. 83-96.  
248 N. Sapegno, “La critica”, στο Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Μιλάνο 1969, σ. 885.  
249 Όπ. π., σς. 891-892. 
250 Για την πρόσληψη του Κρότσε από τον κύκλο της Voce δες P. D’Angelo, L’estetica italiana del Novecento, 
Laterza, Μπάρι 2006, σς. 45-46 και αναλυτικότερα M. Veronesi, “Saper leggere e saper vedere. La critica pura tra 
la Voce e Longhi” στο Il critico come artista dall’estetismo agli ermetici. D’Annunzio, Croce, Serra, Luzi e altri, Azeta 
Fastpress, Μπολόνια 2006, σς. 173-267. Για το ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής συνιστάται το ιδιαίτερα 
διαφωτιστικό “Profilo ideologico del Novecento”, του Norberto Bobbio στο Storia della letteratura italiana. Il 
Novecento, όπ. π., σς. 119-228 (ειδικότερα σς. 119-209).    
251

 N. Sapegno, όπ. π., σ. 899 και A. Simonini, όπ. π., σς. 129-131.  
252 R. Serra, Le lettere, 1914. 
253 A. Simonini, όπ. π., σ. 131. 
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Λαμβάνοντας ως δείκτη των προσανατολισμών της ιταλικής πνευματικής ζωής τη 

μεταφραστική, εκδοτική και κριτική δραστηριότητα της εποχής, ας σημειωθεί ότι τα έργα του Pater 

γνώρισαν ευρύτατη διάδοση στη χώρα από το 1900 κι έπειτα. Κριτικοί όπως ο Λόνγκι και ο Cecchi 

δημοσίευσαν μελέτες πάνω στο έργο του Άγγλου εστέτ στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 

αιώνα.254 Ο αισθητισμός του Pater, είτε αυτούσιος είτε διαμέσου του Wilde, βρήκε γόνιμο έδαφος στη 

γραφή του Ντανούντσιο και στον «αμοραλιστικό καλλιτεχνικό σολιψισμό» της περιόδου, ενώ συνέπεσε 

με τη διάδοση της αισθητικής του Κρότσε.255 Ο απόηχος του αισθητικού αυτού ηδονισμού είναι 

εμφανής σε μελετητές των εικαστικών τεχνών όπως ο Μπέρενσον και ο Lionello Venturi. O Ragghianti 

αποκωδικοποιεί τις γενικές του αρχές ως εξής: «Οφείλει κανείς να δει το έργο τέχνης ως τέτοιο, 

παραβλέποντας κάθε εξωτερική ως προς το ίδιο ερμηνεία, ηθικού, θρησκευτικού, κοινωνικού ή 

πολιτισμικού τύπου. Η ωραία μορφή είναι το παν στο έργο τέχνης και μόνο οι μορφικές ιδιότητες έχουν 

σημασία σ’ αυτό κι όχι η ύλη, το εικονογραφικό ή αφηγηματικό θέμα. Η κριτική, τουτέστιν η κατανόηση 

της τέχνης, συνίσταται στον προσδιορισμό των μορφικών αξιών.»256 Ο κριτικός λόγος των μιμητών του 

Pater επηρέασε το «στομφώδες, περίτεχνο, ακαθόριστο» ύφος του Adolfo Venturi. Το κείμενο της 

διάλεξής του «Il tipo della Vergine», που δημοσιεύθηκε το 1896 στο περιοδικό Convito, ισορροπεί 

επισφαλώς μεταξύ φιλολογίας και αισθητισμού. Το σύνολο του έργου του μαρτυρά μια «σπλαχνική 

προσκόλληση του κριτικού στις εντυπώσεις που του διεγείρουν οι ξεχωριστές ιδιότητες των υπό 

εξέταση φαινομένων.»257 

Ο Ragghianti υπομιμνήσκει ότι η απελπιστικά δυσανάγνωστη τεχνοκριτική περιοδικών όπως τα 

Convito, Fanfulla della Domenica, Cronaca Bizantina, Capitan Fracassa, Tribuna, Natura e Arte, από τη 

δεκαετία του 1880 κατακλύστηκε από τον ορμητικό χείμαρρο του Ντανούντσιο, που αχόρταγα 

καταβρόχθιζε κάθε μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης «από τους Μυκηναίους ως τους σύγχρονους». Πώς 

θα ήταν δυνατόν να διαφύγει κανείς από «το απατηλό και σαγηνευτικό υπόδειγμα του αμίμητου 

ποιητή και τεχνίτη που τόσοι μιμήθηκαν»;258 Σελίδες της Storia dell’arte του Adolfo Venturi 

αφιερωμένες στο Giorgione απηχούν αντίστοιχα γραπτά του Conti και του Ντανούντσιο.259 Ωστόσο στο 

άρθρο του “Natura del “Rinascimento” στη Nuova Antologia (1η Αυγούστου 1892), ο ιστορικός 

επισήμανε τον κίνδυνο του υπερβολικού υποκειμενισμού ορισμένων συμβολιστικών και αισθητιστικών 

                                                             
254 E. Cecchi, “Ritratti immaginari” di Walter Pater”, La Tribuna, 5 Αυγούστου 1913, αναδημοσιευμένο στο Scrittori 
inglesi e americani, 1935.  
255 C. L. Ragghianti, όπ. π., σ. 57.  
256 Όπ. π., σ. 58. 
257

 Όπ. π., σ. 139. 
258 Όπ. π., σς. 140-141. 
259 Λ.χ. G. D’Annunzio, “Note su Giorgione e su la critica”, "Convito", 1895. 
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ερμηνειών.260  Ένα κράμα φιλολογίας και αισθητισμού απαντάται και σε γλαφυρές περιγραφές έργων 

τέχνης από τον Pietro Toesca στα Precetti d’arte italiana (1898) και La pittura e la miniatura nella 

Lombardia (1912) καθώς και στα νεανικά κείμενα του Lionello Venturi.261 Το 1897, από τις σελίδες του 

Marzocco,262 ο Domenico Tumiati προπαγάνδιζε μια κριτική ικανή να «αναπαράγει στις λέξεις την 

αισθητική γένεση των έργων», κάτι που είχε επιχειρήσει ο ίδιος ένα χρόνο νωρίτερα σ’ ένα άρθρο για 

το ντιβιζιονισμό στο ίδιο περιοδικό.263 Στην παράδοση της δημιουργικής κριτικής εντάσσεται και το 

βιβλίο του Vittorio Pica, Gli impressionisti francesi (1908).264 

Το 1950 στις Proposte per una critica d’arte, ο Λόνγκι παραδέχεται τους δεσμούς του με την 

παράδοση του κριτικού-καλλιτέχνη (Baudelaire, Mallarmé, Fromentin), που εισήχθη από το 

Ντανούντσιο,265 και με το «scriver pittore», τη «ζωγραφική γραφή» του Soffici. Αποσιωπά όμως την 

περίπτωση του Albert Aurier, θιασώτη της συμβολιστικής ζωγραφικής και μιας κριτικής που, κατά το 

υπόδειγμα των Baudelaire, Gautier, Huysmans, ισοδυναμούσε με «transposition d’oeuvres picturales en 

oeuvres littéraires».266 Γνωρίζουμε πόσο προσφιλής υπήρξε αυτή η μέθοδος στο νεαρό Λόνγκι, ιδίως 

από μια σειρά δημοσιεύσεων στη Voce όπως η «καθαρή εικαστική κριτική» στο έργο του Mattia Pretti 

το 1913,267 όπου προσεγγίζει την αντι-ιστορικιστική οπτική των εστέτ.268 Στο περιβάλλον της Voce 

διαμορφώνει έναν εξπρεσιονιστικό λόγο,269 πλούσιο σε απροσδόκητες και ευφυείς μεταφορές της 

μορφοπλαστικής δράσης του φωτός: «το φως τώρα την αρπάζει σταθερά, λειαίνει και ισοπεδώνει τα 

μέρη, λιμάρει και κατατρώει τις τραχιές επιφάνειες».270 Ολόκληρο το νεανικό του έργο βρίθει 

κομψοτεχνικών αρχαϊσμών στα πρότυπα του Ντανούντσιο, όπως άλλωστε και η κριτική πρόζα του 

Soffici και του Cecchi κατά την ίδια περίοδο.271 Το 1920, απαντώντας στις επικρίσεις του Petraccone, ο 

Λόνγκι διαχώρισε, όπως θα δούμε, τη θέση του από την αισθητιστική κριτική, υπεραμυνόμενος της 

                                                             
260 M. Veronesi, όπ. π., σ. 119. 
261 Όπ. π., σ. 120. 
262 D. Tumiati, “Un libro idealista e il neo-simbolismo”, Marzocco, 24 Οκτωβρίου 1897. Αναφέρεται από το M. 
Veronesi, όπ. π., σ. 121. 
263 D. Tumiati, “Il divisionismo”, Marzocco, 9 Φεβρουαρίου 1896. Όπ. π. 
264 M. Veronesi, στο ίδιο. 
265 P. V. Mengaldo, “Note sul linguaggio critico di Roberto Longhi”, στο R. Longhi, Da Cimabue a Morandi, επιμ. G. 
Contini, Mondadori, Μιλάνο 1973, σς. LXIII-LXIV. 
266 A. Aurier, Textes critiques 1889-1892. De l’impressionisme au symbolisme. École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, Παρίσι 1995, σ. 23. Παρατίθεται στο M. Veronesi, όπ. π. 
267 La Voce, 9 Οκτωβρίου 1913. 
268 M. Veronesi, όπ. π., σ. 122. 
269 P. V. Mengaldo, “Note sul linguaggio critico di Roberto Longhi”, στο R. Longhi, Da Cimabue a Morandi, επιμ. G. 
Contini, Mondadori, Μιλάνο 1973, σ. LXIX.  
270

 R. Longhi, “Mattia Pretti (critica figurative pura)”, La Voce,  V (1913), αρ. 41, αναδ. στο Scritti giovanili (1912-
1922), Sansoni, Φλωρεντία 1956,  σ. 37. 
271 Δες P. V. Mengaldo, όπ. π., σς. LXIV-LXVI. 
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επεξηγηματικής-διδακτικής λειτουργίας της γραφής του. Παρά τη φαινομενική της ανεξαρτησία ή 

αυθαιρεσία, η δημιουργική κριτική ήταν το μέσο μιας ουσιαστικότερης και βαθύτερης κατανόησης του 

καλλιτεχνικού έργου. Το «saper vedere» και το «saper udire» της φορμαλιστικής κριτικής,272 όπως και 

το «saper leggere» του De Robertis, συνιστούν εκφράσεις μιας κριτικής κατά το πρότυπο του genre 

littéraire créateur του Mallarmé, «μιας μορφής δημιουργίας δευτέρου βαθμού, ανώτερη θαρρείς, σε 

βάθος και σε ένταση, από την ίδια την καλλιτεχνική δημιουργία».273  Η λέξη γίνεται η εύπλαστη ύλη 

που αναπαράγει ακατάπαυστα, με τους δικούς της μυστηριώδεις όρους, την καλλιτεχνική μορφή. Η 

καταβύθιση στην αισθητική εμπειρία ισοδυναμεί με μια ενορατική και σπλαχνική σύλληψη της 

μορφολογικής δομής του έργου, την οποία το λεκτικό ισοδύναμο φιλοδοξεί να αποτυπώσει. 

 

 

5. Critica figurativa pura (?) 

«Υπάρχει πάντα στο σπουδαίο έργο τέχνης που θέλει να αναδημιουργήσει ένα δικό του κόσμο, κάποια 

ανόργανη φόρμα που χρησιμεύει ως σύμβολο στις αρχιτεκτονικές φόρμες στις οποίες οφείλουν να τείνουν […] 

και οι οργανικές φόρμες».274 

Πόσο «καθαρή» είναι άραγε μια ανάγνωση του Πιέρο, του Αντονέλλο ντα Μεσσίνα ή του 

Ματτία Πρέττι μέσα από το μορφικό πρότυπο ενός Σεζάν ή ο προσδιορισμός μιας εικαστικής τέχνης με 

τους όρους μιας άλλης;275 Μια αντινατουραλιστική ερμηνεία που αποδομεί τη ρεαλιστική όψη της 

ζωγραφικής για να ξεγυμνώσει το «απλοποιητικό στιλιζάρισμα» που αυτή υποκρύπτει.276 Η ιδέα του 

ρεαλισμού ως εκφυλισμού της τέχνης προβάλλει σε διατυπώσεις όπως: «η μετάλλαξη του 

καλλιτεχνικού ιδεώδους σε ρεαλιστικό ιδεώδες (δηλαδή υλοποιήσιμου στη ζωή)».277 Η αληθινή τέχνη 

εκφράζει μόνο «καθαρά καλλιτεχνικά ιδεώδη».278 Η καλλιτεχνική δημιουργία διέπεται από την αρχή 

της μορφικής συνάφειας ή συνοχής, και αλίμονο σ’ αυτόν που από άγνοια τολμά να την παραβιάσει: 

«δυο θεμελιακά διαφορετικές παραδόσεις καλλιτεχνικής θέασης κι έκφρασης» παραμένουν πάντα 

                                                             
272 Αναλυτικότερα για τη σχέση της θεωρίας της καθαρής ορατότητας με τον αισθητισμό και τη δημιουργική 
κριτική δες M. Veronesi, όπ. π., σ. 123.  
273 M. Veronesi, όπ. π., σ. 122. 
274 R. Longhi, “Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana”, L’Arte, XVII (1914), αναδ. στο Scritti 
giovanili, όπ. π., σ. 69. 
275 Λ.χ. μια «αρχιτεκτονική» ανάγνωση της ζωγραφικής. Για το ζήτημα δες τη σχετική ανάλυση του Hans Sedlmayr. 
276

 P. V. Mengaldo, όπ. π., σ. LXXVIII.   
277 R. Longhi, “Mattia Pretti (critica figurative pura)”, όπ. π., σ. 29. 
278 Όπ. π., σ. 33. 
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ασύμβατες καθότι «το γραμμικό σχέδιο απέκλειε πάντα το χρώμα, η κίνηση την απόδοση της 

πλαστικότητας».279 Ο ιμπρεσιονισμός συγχωνεύεται απόλυτα με το ιδεώδες της καθαρής τέχνης σ’ 

αυτή την παρατήρηση για τον «πλαστικό 17ο αιώνα»: «το ανθρώπινο σώμα δεν έχει καμία ιδιαίτερη 

αξία ως τέτοιο».280 Ηθικό χρέος της τέχνης είναι η προσήλωσή της στο αισθητικό ιδεώδες: «Στιλ, 

μοναδική ηθική της τέχνης.»281 

Στρατευμένος στην υπόθεση της καθαρής τέχνης διακηρύσσει: «μετά τη βαθμιαία εξασθένιση 

των προκαταλήψεων και των κανόνων (κυρίως της αποτυχημένης εθνικής μας αισθητικής) που το 

κράτησαν μακριά από την καθαρή ζωγραφική, [το πεπαιδευμένο κοινό] είναι πλέον πρόθυμο να 

σταματήσει να ψάχνει στον πίνακα ένα οιοδήποτε εξωζωγραφικό στοιχείο», π.χ. κάθε λογής 

λογοτεχνικές αναφορές, ψυχολογικές καταστάσεις ή τον αισθησιασμό που γεννά η φυσική ομορφιά. 

Επιτέλους μπορούμε να «μπούμε κατευθείαν στο θέμα», δηλαδή «να μιλήσουμε ζωγραφικώς για τους 

φουτουριστές ζωγράφους.»282 Κάτι τέτοιο είναι φυσικά αδιανόητο για όποιον δεν έχει προηγουμένως 

εντρυφήσει ουσιαστικά στη γαλλική μοντέρνα τέχνη ή για έναν τυπικό εκπρόσωπο της οπισθοδρομικής 

μυωπικής κριτικής όπως ο Ugo Ojetti.283 Ενδεικτική και η υποτιμητική αναφορά στη χονδροειδή 

αφέλεια του κοινού που «μπαίνει, θαυμάζει, φχαριστιέται, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα στην 

τέχνη […] Την Τέχνη! Νομίζετε ότι, αν επιτρεπόταν σ’ αυτούς τους φιλισταίους, δε θα θελαν να την 

ονομάσουν «διοικητικό έλεγχο της ζωής;»284                      

 

 

 

 

 

                                                             
279 Όπ. π., σ. 30. 
280 Όπ. π., σς. 36-37. 
281 Όπ. π., σ. 38. 
282

 R. Longhi, “I pittori futuristi”, La Voce, V (1913), αρ. 15, αναδ. στο Scritti giovanili, όπ. π., σ. 47. 
283 Όπ. π., σ. 51. 
284 Στο κείμενο: «controllo amministrativo della vita» (όπ. π., σ. 54). 
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Κεφάλαιο 4 

Το νεανικό έργο του Roberto Longhi. 

 

 

Ο Roberto Longhi γεννήθηκε στην Alba του Piemonte το 1880 και απεβίωσε στη Φλωρεντία το 

1970. Μεταξύ του 1906 και του 1911 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα κλασικών σπουδών του 

Πανεπιστημίου του Τορίνο.285 Δέχτηκε ποικίλα ερεθίσματα από Γάλλους ποιητές και συγγραφείς όπως 

οι Baudelaire, Mallarmé, Laforgue, Fromentin, καθώς και από τα περιοδικά La Voce του Prezzolini και La 

Critica του Benedetto Croce. 286  

Τα άρθρα του Soffici για τον Ιταλό γλύπτη Medardo Rosso και τους ιμπρεσιονιστές 

(L’impressionismo e la pittura italiana) οδήγησαν τα βήματά του στη 9η Biennale το 1910,287 για να 

επισκεφθεί τις εκθέσεις των Κουρμπέ και Ρενουάρ. Το 1911 εκπόνησε πτυχιακή εργασία πάνω στον 

Caravaggio με επιβλέποντα καθηγητή τον Pietro Toesca.288 Ακολούθως μετέβη με υποτροφία στη Ρώμη 

για να φοιτήσει στη σχολή εξειδίκευσης στην ιστορία της τέχνης του Adolfo Venturi,289 υπό την 

καθοδήγηση του οποίου, διεξήγαγε έρευνες γύρω από τη βενετσιάνικη τέχνη του 15ου αιώνα.  

Το 1912 ο Λόνγκι έγραψε για πρώτη φορά στο Bernard Berenson προσφερόμενος να 

μεταφράσει στην ιταλική τους τέσσερεις τόμους του πάνω στους Ιταλούς ζωγράφους της Αναγέννησης. 

Το 1913-4, έχοντας πλέον εγκατασταθεί στη via Urbana της Ρώμης, δίδαξε ιστορία της τέχνης στα 

                                                             

285 Βλ. S. Andruccioli, “Apparato biografico di Roberto Longhi”, στο AA, VV, Da Renoir a De Staёl. Roberto Longhi  e il 
moderno, επιμ. Claudio Spadoni, Mazzotta, Ραβέννα 2003, σ. 411. 
286 G. Previtali, “Roberto Longhi, profilo biografico”, στο L’ arte di scrivere sull’ arte: Roberto Longhi nella cultura del 
nostro tempo, πρακτικά συνεδρίου, Φλωρεντία 1980, Editori Riuniti, Ρώμη 1982, σ. 142. 
287 G. Previtali, όπ. π., σ. 142. 
288 Το πρωτότυπο κείμενο της διπλωματικής εργασίας καταστράφηκε στο Τορίνο κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο (C. Garboli, “Breve storia del giovane Longhi”, στο R. Longhi, Breve ma veridica storia della pittura italiana, 
Sansoni, Φλωρεντία 2001, σ. vi).   
289 Θεμελιωτής της ιστορίας της τέχνης στην Ιταλία, ο Adolfo Venturi συνέβαλλε καθοριστικά στη 
συστηματοποίησης της επιστημονικής έρευνας και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας 
του (βλ. E. Filippi, σς. 551-553). Γενικά για το έργο και τη σημασία του δες G. Agosti, “Introduzione al carteggio, 
1876-1908” & “Introduzione al carteggio, 1909-1941”, στο Archivio di Adolfo Venturi, τ. I & II, Scuola Normale 
Superiore, Πίζα 1990 & 1992˙ G. C. Sciolla, “Adolfo Venturi: memoria e critica d’arte”, στο G. C. Sciolla (επιμ.), A. 
Venturi, Memorie autobiografiche, Allemandi, Τορίνο 1991, σς. 7-20˙ G. C. Sciolla, M. Frascione (επιμ.), A. Venturi, 
Vedere e rivedere. Pagine sulla storia dell’arte 1892-1927, Il Segnalibro, Τορίνο 1990.  
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ρωμαϊκά λύκεια Tasso και Visconti. Στο τέλος του σχολικού έτους, μεταξύ 15ης Ιουνίου και 4ης Ιουλίου, 

συνέταξε για τους μαθητές του μια επισκόπηση της ιστορίας της ιταλικής ζωγραφικής που 

συγκεφαλαίωνε, «σε λίγες βασικές διατυπώσεις και με εύκολα αφομοιώσιμους και 

απομνημονεύσιμους όρους, τις παραδόσεις των μαθημάτων».290  

Όλη εκείνη η περίοδος της νεότητάς του, χαρακτηριζόταν από οικονομικές δυσχέρειες τις 

οποίες αντιμετώπιζε καταγινόμενος με μεταφράσεις, με τη στενογραφική καταγραφή σημειώσεων 

πανεπιστημιακών παραδόσεων και με τη δημοσίευση άρθρων, ενώ όπως είδαμε επωφελήθηκε από 

την υποτροφία – τη μοναδική μάλιστα – του προγράμματος σπουδών του Venturi.291 Την περίοδο του 

πολέμου επήλθε ρήξη στις σχέσεις του με το Berenson, που επρόκειτο να διακοπούν για σαράντα 

περίπου χρόνια, με συνέπεια το ναυάγιο του μεταφραστικού εγχειρήματος. Στο μεταξύ, η έκρηξη του 

Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ματαίωσε μια προγραμματισμένη εξόρμησή του στα κυριότερα μουσεία 

της Ευρώπης.292 Το 1920, η φιλία του με το συλλέκτη κι επιχειρηματία Alessandro Contini Bonacossi του 

επέτρεψε να πραγματοποιήσει μια χορταστική περιήγηση σε πινακοθήκες και μουσεία της ηπείρου, 

διευρύνοντας σημαντικά τους ορίζοντές του και εκγυμνάζοντας ακόμα περισσότερο το κριτικό του 

βλέμμα. Το 1922, επέστρεψε στην πατρίδα του για να αφοσιωθεί στη συστηματική μελέτη της ιταλικής 

τέχνης από το 12ο ως το 17ο αιώνα. Εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, όπου παρέμεινε ως το 1934. Το 

ακαδημαϊκό έτος 1922-23 άρχισε τη διδασκαλία του ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης με μια 

σειρά παραδόσεων πάνω στη «θεωρητική και ιστορική ταύτιση των τριών πλαστικών τεχνών», όπου 

διαφαίνονταν οι προβληματισμοί του γύρω από τις αρχές της αισθητικής θεωρίας του Croce. Το 

επόμενο έτος παντρεύτηκε την πρώην μαθήτριά του Lucia Lopresti (1895-1985), μια νεαρή 

διανοούμενη που έγινε αργότερα γνωστή με το ψευδώνυμο Anna Banti. Το 1934 εξασφάλισε την έδρα 

της Ιστορίας της μεσαιωνικής και νεώτερης τέχνης του Πανεπιστημίου της Μπολόνια. Ήταν μια 

περίοδος επιστημονικής και κοινωνικής καταξίωσης, κατά την οποία ανέλαβε πολυάριθμες 

πρωτοβουλίες στο χώρο της ανάδειξης της ιταλικής καλλιτεχνικής κληρονομιάς. Το 1939 

εγκαταστάθηκε στη βίλα «Il Tasso» της οδού Benedetto Fortini στη Φλωρεντία.          

 

                                                             
290 C. Garboli, “Breve storia del giovane Longhi”, όπ. π., σ. V. 
291 Andruccioli, όπ. π., σ. 412. 
292

 G. Agosti, “Questioni di ‘‘logica degli occhi’. Cinque lettere di Lionello Venturi a Roberto  Longhi”, στο Autografo, 
IX/26 (1992), σ. 83.       
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1. Συγγραφικό και εκδοτικό έργο: Οι κυριότερες δημοσιεύσεις και εκδοτικές πρωτοβουλίες της 

περιόδου 1912-1940. 

 

Η νεανική του αρθρογραφία επιχειρούσε να «παντρέψει» την ιστορική έρευνα με τη 

στρατευμένη τεχνοκριτική. Το 1912 δημοσίευσε το πρώτο του άρθρο στο περιοδικό La Voce με τίτλο 

Rinascimento fantastico.293 Το 1914 εξέδωσε το βιβλίο Scultura futurista di Boccioni.294 Γενικότερα με 

την αρθρογραφία του στο έντυπο του Prezzolini υποστήριξε σθεναρά τους φουτουριστές295 και 

ιδιαίτερα το Boccioni. Παράλληλα, από το 1914 συνεργαζόταν με το περιοδικό L’Arte του Adolfo 

Venturi.296 Την ίδια χρονιά δημοσίευσε το πλέον φημισμένο δοκίμιο της νεανικής του περιόδου με 

τίτλο Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana.297 Η υποτυπώδης εμπλοκή του στα 

πολεμικά γεγονότα της εποχής, του επέτρεψε να συνεχίσει απερίσπαστος την ερευνητική του 

δραστηριότητα. Σε κείμενα όπως τα Battistello Caracciolo (1915) και Gentileschi padre e figlia (1916), 

αμφότερα δημοσιευμένα στο L’Arte,298 καταπιάστηκε με την προσφιλή του θεματική της «σχολής» του 

Καραβάτζο. 

Το 1919 ξεκίνησε η συνεργασία του με το Il Tempo, από τις σελίδες του οποίου επιτέθηκε στον 

De Chirico.299 Το 1926 συνεργάστηκε με τη Vita artistica, τη διεύθυνση της οποίας ανέλαβε τον επόμενο 

χρόνο από κοινού με τον Emilio Cecchi. Το εισαγωγικό κείμενο, υπογεγραμμένο από τους δύο 

διευθυντές, ανήγγειλε τη ρήξη με το Lionello Venturi και τον «μυστικιστικό ιδεαλισμό» που του 

αποδιδόταν για κείμενα όπως το Il gusto dei primitivi. Στο έργο του σημειώνεται μια απομάκρυνση από 

το ριζοσπαστικό φορμαλισμό της νεότητάς του. Το 1928 μαζί με τον Cecchi ίδρυσε την Pinacotheca, που 

κυκλοφόρησε για ένα περίπου χρόνο. Στο μεταξύ εκδόθηκε η μονογραφία Piero della Francesca (1927). 

Το 1934 εξέδωσε την περίφημη Officina ferrarese, δίνοντας μερικά από τα αντιπροσωπευτικότερα 

δείγματα λεκτικής μεταγραφής της εικαστικής φόρμας. Το 1938 ανέλαβε τη διεύθυνση του La Critica 

d’Arte. Στο συνέδριο ιστορίας της τέχνης του Λονδίνου του 1939 παρέδωσε μια διάλεξη πάνω στον 

Καραβάτζο και τους συνεχιστές του (“Caravaggio e caravaggeschi”) που επρόκειτο να δημοσιευθεί το 

                                                             
293 La Voce, IV (1912), αρ. 52, σς. 976-977. 
294 Libreria della Voce, Φλωρεντία 1914. 
295 Βλ. “I pittori futuristi”, La Voce, 1913. 
296 Σχετικά με το περιοδικό L’Arte δες G. C. Sciolla, όπ. π., σς. 83-84. 

297 L’Arte, XVII (1914), σς. 198-221, 241-256. 
298

 L’Arte, 1915, σς. 58-75, 120-137˙ L’Arte, 1916, σς. 245-314. 
299 “Al dio ortopedico”, Il Tempo, 22 Φεβρουαρίου 1919. Κριτική στην έκθεση του De Chirico στην γκαλερί 
Bragaglia. 
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1943 υπό τον τίτλο Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia. Το 1940 δημοσίευσε στην Critica d’Arte 

το Fatti di Masolino e di Masaccio, όπου εφήρμοσε το τέχνασμα των διαλόγων ανάμεσα στους 

καλλιτέχνες ως μέσο ανάδειξης του προσωπικού στιλ καθ’εκάστου.300 

 

 

2. Fabulae de lineis et coloribus.  

 

Το 1996 ο David Tabbat επιχείρησε μια αποτίμηση της συνεισφοράς του Ιταλού μελετητή από 

τη σκοπιά του τέλους του 20ού αιώνα.301  Αφού επισήμανε το δυσμετάφραστο της πρόζας του ως κύρια 

αιτία της περιορισμένης απήχησης των κειμένων του στο αγγλόφωνο κοινό, ο αρθρογράφος πρότεινε 

την επιστροφή στο Λόνγκι ως αντίδοτο στις «σύγχρονες ακαδημαϊκές αξίες και πρακτικές [που] ενέχουν 

συχνά τον κίνδυνο αντιμετώπισης κάθε έργου, πρώτα και κύρια, ως συμπτώματος κάτι άλλου: 

κοινωνικών και οικονομικών ανταγωνισμών, θρησκευτικών κινήτρων, δυναστικών φιλοδοξιών, 

τεχνολογικών εξελίξεων και άλλων πολλών.»302 Συχνά παραβλέπουμε ότι το καλλιτεχνικό έργο είναι 

«ένα μοναδικό αισθητικό αντικείμενο ικανό να προξενήσει μια ιδιαίτερη και πολύ έντονη εμπειρία.»303  

Η αίσθηση της αποξένωσης του σύγχρονου θεατή μπροστά στο καλλιτεχνικό αντικείμενο 

οφείλεται στην επίγνωση της απόσπασής του σε σχέση με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο 

δημιουργήθηκε για να επιτελέσει συγκεκριμένους σκοπούς. Η επιστημονική έρευνα αποσκοπεί στην 

κατά το δυνατό πληρέστερη «αποκωδικοποίηση» του αντικειμένου την ίδια στιγμή που το καθιστά 

συναισθηματικά απρόσιτο και ως εκ τούτου αινιγματικό. Υπό αυτό το πρίσμα, μια «επιστροφή στο 

Λόνγκι», θα μπορούσε να ισοδυναμεί με επιστροφή στο αντικείμενο καθεαυτό, στη μορφολογική του 

                                                             
300 Piero della Francesca, Valori Plastici, Ρώμη 1927 (Opere Complete, τ. III, 1963, σς. 3-152, 171-185, 207-217) . 
Officina Ferrarese, Le Edizioni d’Italia, Ρώμη 1934 (Opere Complete, τ. V, 1956, σς. 7-122). “Ultimi studi sul 
Caravaggio e la sua cerchia”, Proporzioni, I, 1943, σς. 5-63 (Opere Complete, τ. XI). “Fatti di Masolino e di 
Masaccio”, La Critica d’Arte, xxv-xxvi, Ιούλιος-Δεκέμβριος 1940, σς. 145-191 (Opere Complete, τ. VIII/i). 

301 D. Tabbat, “The Eloquent Eye: Roberto Longhi and the Historical Criticism of Art”, Paragone Arte, 47, 1997, 8-10, 
σσ. 3-27. Το κείμενο πρωτοδημοσιεύθηκε ως εισαγωγή στο Roberto Longhi, Three Studies: Masolino and Masaccio, 
Caravaggio and His Forerunners, Carlo Braccesco, Riverdale-on-Hudson, Nέα Υόρκη, Stanley Moss-Sheep Meadow 
Book, 1996, σσ. ΙΧ-ΧΧΧΙΙΙ.    
302 Όπ. π., σ. 16. 
303 Στο ίδιο. 
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υπόσταση,304 αν φυσικά η ίδια η μορφολογική ή «φορμαλιστική» ερμηνευτική μέθοδος της ιστορίας 

της τέχνης δε συνιστούσε έκφραση συγκεκριμένων αισθητικών-φιλοσοφικών αντιλήψεων. Ο τρόπος 

που «βλέπει» ο Λόνγκι είναι εμποτισμένος από τις φορμαλιστικές και ιδεαλιστικές θεωρίες γύρω από 

τη φύση της τέχνης που αναπτύχθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και κυριάρχησαν στην καλλιτεχνική και 

πνευματική ζωή της Ευρώπης ως το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Σε αυτή την εργασία θα εστιάσουμε στο νεανικό έργο του Ιταλού μελετητή, στις εκκεντρικές, 

μαχητικές, συχνά σατυρικές εκείνες σελίδες ενός αναιδούς και φιλόδοξου νεαρού συγγραφέα που δυο 

πράγματα επιδιώκει: να προκαλέσει και συγχρόνως να καταξιωθεί σε συγκεκριμένους πνευματικούς 

και επιστημονικούς κύκλους, ή, αν προτιμάτε να καταξιωθεί προκαλώντας. Ο τρόπος που 

συμπεριφέρεται στο δύσμοιρο Μπέρενσον, όπως θα δούμε, αποκαλύπτει τα δυο πρόσωπα αυτού του 

Ιανού: του λάτρη, του αφοσιωμένου μαθητή και συγχρόνως του βέβηλου εισβολέα, του θρασύτατου 

ιερόσυλου. Βεβαίως δεν υπάρχει τίποτα το αντιφατικό εδώ. Ο ταλαντούχος, ευφυής κριτικός δε θέλει 

απλώς να διαδεχτεί τους δασκάλους του, τον Toesca, το Venturi, το Berenson ή κι αυτόν ακόμα τον 

Croce. Θέλει να τους εκθρονίσει. Δε θέλει να συνεχίσει το έργο τους. Θέλει να ξαναγράψει την ιστορία 

της ιταλικής τέχνης όπως κανείς άλλος ως τότε. Η γενιά του, ας μην το ξεχνάμε, είναι εκείνη της 

καλλιτεχνικής πρωτοπορίας των αρχών του 20ού αιώνα.  

Το πεπαιδευμένο βλέμμα του Λόνγκι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την οπτική μνήμη των 

πραγματογνωμόνων του 19ου αιώνα, του Giovanni Morelli και του Giovan Battista Cavalcaselle. Ωστόσο, 

θα μπορούσαμε να πούμε πώς δεν υπάρχει τίποτα πιο ξένο στο Λόνγκι από το «αντικειμενικό», 

αποστασιοποιημένο επιστημονικό βλέμμα. Ασφαλώς δεν υπήρξε ο πρώτος που ανέπτυξε προσωπικό 

γούστο στη ζωγραφική. Ανήκε ωστόσο σε μια γενιά Ευρωπαίων που αμφισβήτησε έντονα το 

κλασικιστικό αισθητικό ιδεώδες. Η ανάγνωση της τέχνης του παρελθόντος δεν έμεινε ανεπηρέαστη 

από τις νέες ευαισθησίες305 που διαμορφώθηκαν εντός του καλλιτεχνικού κλίματος της πρωτοπορίας 

και εκφράστηκαν μέσα από την απόρριψη των παραδοσιακών αισθητικών αξιών και της 

αναγεννησιακής κληρονομιάς, προς όφελος μιας ιταλικής εκδοχής του μοντέρνου. Για το Λόνγκι, η 

γνήσια τέχνη δεν θα μπορούσε να είναι ούτε επιδερμική μίμηση (βερισμός), ούτε εξιδανίκευση της 

φύσης (κλασικισμός), ούτε οπτικοποίηση αφηρημένων εννοιών και εικονογράφηση πάσης φύσεως 

                                                             
304 Ο αρθρογράφος αναφέρεται σε πρόσφατες μελέτες πάνω στην ιταλική τέχνη, «βασισμένες εξολοκλήρου στην 
προσεκτική και ευαίσθητη παρατήρηση». Πρόκειται για τα  P. Hills, The Light of Early Italian Painting, New Haven 
και Λονδίνο 1987 και S. Alpers, M. Baxandall, Tiepolo and the Pictorial Intelligence, New Haven και Λονδίνο 1995 
(όπ. π., σ. 27, υπ. 49). 
305 V. Bloch, “Roberto Longhi”, The Burlington Magazine, τομ. 113, αρ. 823, Οκτώβριος 1971, σ. 610. 
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αφηγήσεων (συμβολισμός). Αυθεντική τέχνη δεν μπορεί να είναι παρά εκείνη που αξιοποιεί και 

αναπτύσσει τις εγγενείς εκφραστικές δυνατότητες των ιδιαίτερων μέσων της, δίχως να αναζητά 

στηρίγματα, νόημα και λόγο ύπαρξης πέρα και έξω από τον εαυτό της. Αυθεντική τέχνη είναι η 

χειραφετημένη τέχνη, η τέχνη ως σκοπός, όχι ως μέσο. Ενσάρκωση αυτού του ιδεώδους στα μάτια του 

Λόνγκι συνιστούσαν ορισμένες από τις πιο ρηξικέλευθες όψεις της γαλλικής ζωγραφικής του 19ου 

αιώνα από τον Κουρμπέ ως το Σεζάν. Όχι τυχαία, περιέγραψε τις εντυπώσεις του από την πρώτη του 

επαφή μ’ αυτά τα έργα χρησιμοποιώντας τον όρο «αποκάλυψη». Αυτό που «αποκαλύφθηκε» εμπρός 

του ήταν κάτι κολοσσιαίο. Μια ολόκληρη αντικλασική καλλιτεχνική παράδοση βρισκόταν εκεί˙ μια 

παράδοση που, παραφράζοντας το Βίνκελμαν, θα λέγαμε, γεννήθηκε σε χώμα ιταλικό, πολλούς αιώνες 

πριν, και ανθοφόρησε για τελευταία φορά στο πάτριο έδαφος, πριν αποδημήσει γι άλλους τόπους, στα 

έργα του Καραβάτζο και των επιγόνων του.306 Μια ολόκληρη στιλιστική γενεαλογία ξετυλίχθηκε 

μπροστά στο δαρβινιστή «φυσιοδίφη» μας. Ένα αόρατο νήμα που έμελλε ν’ ακολουθεί εφ’ όρου ζωής, 

άλλοτε προς τα εμπρός άλλοτε προς τα πίσω – τι σημασία είχε; – δίχως ποτέ να χάσει τον 

προσανατολισμό του. Αιώνες κριτικής μυωπίας είχαν φθάσει στο τέλος τους. Η «Λίζα» του Λεονάρντο 

δεν έπιανε μια μπροστά σ’ εκείνη του Ρενουάρ!307  

Αλλά και η ιταλική καλλιτεχνική ζωή της εποχής του ήταν ένα θαυμάσιο πεδίο μάχης για τον 

«πολεμοχαρή» τεχνοκρίτη. Ο Λόνγκι πήρε σαφή θέση υπέρ των φουτουριστών και κατά της – 

επιρρεπούς στην «εικονογραφική παρέκκλιση» – Μεταφυσικής Ζωγραφικής. Όμως η νέα τέχνη, 

υπονομεύοντας τους παλαιότερους μορφολογικούς κώδικες, κατέρριπτε συγχρόνως τα ερμηνευτικά 

σχήματα της παραδοσιακής κριτικής. Η ανάγνωσή της επέτασσε την επινόηση μιας νέας κριτικής 

γλώσσας η οποία, κατά το πρότυπο του Fromentin, μπορούσε με τη σειρά της να ανανεώσει το 

λεξιλόγιο του ιστορικού της τέχνης. 

 

 

 

                                                             
306 Ως συλλέκτης, ο Λόνγκι λανσάρει εξ αρχής τη «σχολή» του Καραβάτζο στην αγορά έργων τέχνης. Για τη 
συλλεκτική του δραστηριότητα, που ξεκινά το 1916, δηλαδή μέσα στην περίοδο που εξετάζουμε, δες M. Gregori, 
“Roberto Longhi as collector”, στο Apollo, τομ. 113, αρ. 231, 1981, σς. 306-10.  
307

  R. Longhi, “Le due Lise”, στο La Voce, 1914. Για τον αντικλασικισμό του Λόνγκι δες επίσης M. Laclotte, 
“Hommage d’une ami français” στο Paragone, τομ. 42, Νοέμβριος 1991, σ. 10.   
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2. 1. Η σχέση του Roberto Longhi με την καλλιτεχνική πρωτοπορία και η πρόσληψη της γαλλικής 

ζωγραφικής του 19ου αιώνα στα νεανικά του έργα. 

 

2. 1. 1. Αποκάλυψη. 

Ο Λόνγκι αντιλαμβάνεται την ιστορία της ευρωπαϊκής ζωγραφικής με στιλιστικούς όρους, ως 

μια μακρά εξελικτική πορεία μεταμόρφωσης του εικαστικού λεξιλογίου, μια επίπονη διαδικασία 

αναζήτησης της πραγματικής του ταυτότητας και εκδίπλωσης της αληθινής του ουσίας. Ολόκληρο το 

ιστοριογραφικό του έργο και πιο εμφανώς αυτό της νεανικής του περιόδου, ακολουθεί έμμονα αυτή 

την ιδέα. Πίσω από κάθε ερμηνεία και αξιολογική κρίση διακρίνεται μια θρησκευτικού τύπου 

προσήλωση σ’ ένα αισθητικό ιδεώδες που διατρέχει την ιστορία της δυτικής τέχνης και αποκαλύπτεται 

μέσα από αναρίθμητες μεταμορφώσεις στο μυημένο παρατηρητή. Η διεργασία αυτή δε συνιστά μια 

μηχανική μετάβαση προς ολοένα πιο εξελιγμένες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά μια 

ακανόνιστη πορεία γεμάτη παλινδρομήσεις, διστακτικά βήματα, αντιφάσεις. Στην ιστορία του Λόνγκι η 

«αληθινή» ζωγραφική εμφανίζεται από καιρό σε καιρό, με διαφορετική κάθε φορά μορφή, άλλοτε 

στην πληρότητά της, άλλοτε τμηματικά, αποσπασματικά, φέρουσα τα σημάδια της παρείσφρησης κάθε 

λογής «εξωκαλλιτεχνικών» στοιχείων. 

Οι μελετητές που συμβουλευθήκαμε – όσο και ο ίδιος ο Λόνγκι ως ιστορικός του… εαυτού του 

– συνηθίζουν ν’ αποδίδουν σημασία πραγματικής «Αποκάλυψης» στην επίσκεψή του στη Μπιεννάλε 

της Βενετίας του 1910. Αυτόν ακριβώς τον όρο χρησιμοποιεί ο ιστορικός μας προλογίζοντας την έκδοση 

των «Νεανικών Κειμένων» του το 1956: «Στη Βενετία, χάρη στον Pica, η Μπιεννάλε προετοίμαζε το 

1910 τις εκθέσεις των Κουρμπέ και Ρενουάρ που υπήρξαν για μένα μια κεφαλαιώδης αποκάλυψη.»308 

Το ιταλικό κοινό της εποχής γνώρισε τον ιμπρεσιονισμό κυρίως μέσα από τις δημοσιεύσεις του 

Ardengo Soffici στη La Voce και το βιβλίο του Vittorio Pica, Gl’impressionisti francesi του 1908.309 

«Πραγματική απελευθέρωση για μας τους νέους», γράφει ο Λόνγκι το 1949, σηματοδότησαν τα άρθρα 

του Σοφφίτσι στη Voce μεταξύ 1909-1912,310 όπως κι ένα προγενέστερο, αφιερωμένο στο Σεζάν, που 

                                                             
308 R. Longhi, “Avvertenze per il lettore”, Scritti Giovanili 1912-1922, Sansoni, Φλωρεντία 1956, σ. viii. 
309 M. Scolaro, “Alcune consonanze tra Italia e Francia: Longhi, Baudelaire e Félix Fénéon”, Claudio Spadoni (επιμ.), 
Da Renoir a De Staël. Roberto Longhi e il moderno, Mazzotta, Μιλάνο 2003, σ. 67.   
310 R. Longhi, “L’impressionismo e il gusto degli italiani”, J. Rewald, Storia dell’impressionismo, Φλωρεντία 1949, σ. 
xx.  
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δημοσιεύθηκε στη Vita d’arte το 1908.311 Σ’ αυτό αναδεικνύεται η υπέρβαση του εμπειρικού 

χαρακτήρα της ιμπρεσιονιστικής ζωγραφικής στο έργο ενός καλλιτέχνη που ήξερε να υποτάσσει την 

επιφανειακή όψη των πραγμάτων στους νόμους του πνεύματος, κυριαρχώντας πάνω στη φύση με τη 

βοήθεια του καλλιτεχνικού του στιλ.312 Στην ίδια κατηγορία κατέτασσε τους Ρενουάρ και Ντεγκά, που, 

όπως κι εκείνος, δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την απόδοση της επίδρασης του φωτός στην 

επιφάνεια των αντικειμένων, αλλά αναζήτησαν τους βαθύτερους νόμους της εικαστικής γλώσσας 

επιζητώντας την αίσθηση του μνημειακού.313 Την άνοιξη του 1910 ο Σοφφίτσι διοργάνωσε την πρώτη 

έκθεση γαλλικού ιμπρεσιονισμού στην Ιταλία, πλάι σε γλυπτά του Medardo Rosso, στο Lyceum της 

Φλωρεντίας. Η έκθεση, που παρουσιάστηκε στη La Voce,314 σηματοδοτεί την απομάκρυνση του 

Σοφφίτσι από την «νεοκλασική» και «αντιμπρεσιονιστική αντίδραση των ναμπί και των συμβολιστών» 

και τη στροφή του υπέρ των ιμπρεσιονιστών.315 Και εδώ όμως επισημαίνεται το μειονέκτημα του 

ιμπρεσιονισμού, δηλαδή ο κατακερματισμός και η διάλυση των μορφών, που θα ξεπεραστεί με το 

Σεζάν, μέσα από τη σύνθεση όγκου και φωτεινότητας σε ένα οργανικό σύνολο.316 

Έχοντας ολοκληρώσει της παραδόσεις ιστορίας της τέχνης για το σχολικό έτος 1913-1914 στα 

ρωμαϊκά λύκεια Tasso και Visconti, ο νεαρός καθηγητής Ρομπέρτο Λόνγκι συνέταξε για τους μαθητές 

του ένα κείμενο, εν είδη συγκεφαλαίωσης, με τίτλο «Σύντομη αλλά αληθοφανής ιστορία της ιταλικής 

ζωγραφικής».317 Η συναρπαστική αυτή εξιστόρηση της περιπέτειας των καλλιτεχνικών μορφών κλείνει 

με μια αναφορά στη «μεγάλη γαλλική τέχνη» του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, που καταλήγει στο 

«μνημειακό απόλυτο» του Σεζάν.318 Ακολουθώντας το υπόδειγμα του Σοφφίτσι, ο Λόνγκι διακρίνει τους 

«αυθεντικούς» συνεχιστές των Κουρμπέ και Μανέ στα πρόσωπα των Ρενουάρ και Ντεγκά, καθώς 

ιμπρεσιονιστές και ντιβιζιονιστές, αν και πλησίασαν τη μεγάλη τέχνη, δεν κατόρθωσαν να τη φθάσουν 

εξαιτίας της αποσπασματικής τους οπτικής.319 Ο Ρενουάρ και ο Ντεγκά, «δυο ονόματα μεγάλα όσο κι 

                                                             
311 A. Soffici, “Paul Cézanne”, Vita d’arte, I, 1908, σς. 49-62. Δες Giuliano Ercoli, “Longhi, Soffici e l’arte 
contemporanea”, C. Spadoni, οπ. π., σ. 85. 
312 Όπ. π., σ. 86. 
313 A. Soffici, “L’impressionismo e la pittura italiana”, La Voce, III, 29 Απριλίου 1909. Αναφέρεται στο G. Ercoli, οπ. 
π., σ. 87.   
314 A. Soffici, “L’impressionismo a Firenze”, La Voce, 12 και 19 Μαΐου 1910. Αναφέρεται στο  G. Ercoli, οπ. π.  
315 Στο ίδιο. 
316 A. Soffici, “L’impressionismo a Firenze”. Αναφέρεται στο ίδιο, σ. 88. 
317 Breve ma veridica storia della pittura italiana. Εκδόθηκε για πρώτη φορά μετά το θάνατο του συγγραφέα, το 
1980. 
318 R. Longhi, Breve ma veridica storia della pittura italiana, Μιλάνο 1994, σ. 106. 
319 G. Ercoli, οπ. π. 
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εκείνα των Τζορτζόνε και Τιτσιάνο»,320 ενσαρκώνουν για το Λόνγκι την ιδέα της μορφικής καθαρότητας, 

στα συμπαγή του σώματα ο πρώτος και στη δόμηση του χώρου ο δεύτερος.321  

Αφετηρία της νεότερης γαλλικής ζωγραφικής αποτελεί, σύμφωνα με το Λόνγκι, το έργο του 

Σαρντέν. Τα σημαντικότερα επιτεύγματά της εντοπίζονται εκεί όπου τίθενται κι επιλύονται καθαρά 

μορφολογικά προβλήματα, δίχως επικλήσεις στην καλλιτεχνική παράδοση και μακριά από ρομαντικές 

συναισθηματικές εξάρσεις.322 Ως εκ τούτου μπορούμε να περάσουμε απευθείας στον επόμενο σταθμό 

αυτού του ταξιδιού, στον Κουρμπέ, χωρίς να χρονοτριβούμε με περιπτώσεις όπως εκείνες των Νταβίντ, 

Ενγκρ και Ντελακρουά.  

Ένα ιδεατό νήμα συνδέει το Σαρντέν, τον Κουρμπέ, το Μανέ, το Ρενουάρ, το Ντεγκά και το 

Σεζάν. Αυτοί είναι οι πρωτεργάτες ενός «χρυσού» 19ου αιώνα. Ποιες όμως είναι ρίζες του; Πέρα από 

κάθε αμφιβολία πρόκειται για τη νατουραλιστική ιταλική παράδοση που μεταλαμπαδεύτηκε στη 

Γαλλία στα πλαίσια μιας πραγματικής «στιλιστικής λεηλασίας». Η μορφοϊστορική μελέτη αναδεικνύει 

δυο βασικές στιλιστικές «γενεαλογίες» αυτής της εξελικτικής διαδικασίας. Η μια, με αφετηρίες τους 

Βενετσιάνους και τον Καραβάτζο, οδηγεί αντίστοιχα στον Μανέ και τον Κουρμπέ.323 Η άλλη 

εγκαινιάζεται από τον Πιέρο και τον Αντονέλλο ντα Μεσσίνα και καταλήγει στο Σεζάν.324 Έτσι, μια 

ιδεατή αλυσίδα μοιάζει να συνδέει τον Πάολο Ουτσέλο με τον «Πάολο Σεζάν», χάρη στην εξάπλωση 

μιας ζωγραφικής «γλώσσας» που, αξιοποιώντας την προοπτική, απελευθερώνει το χρώμα από τους 

περιορισμούς της σχεδιαστικής παράδοσης. Η γέννησή της τοποθετείται στο λεγόμενο «προοπτικό 

συνθετισμό μορφής χρώματος» του Πιέρο ντελλα Φραντσέσκα. Ιδού λοιπόν ο αληθινός «πατριάρχης» 

της μοντέρνας τέχνης, ο θεμελιωτής της «καθαρής ζωγραφικής» σε αντιδιαστολή π.χ. με το Ραφαήλ ή 

το Λεονάρντο, που αναλώθηκαν στην προσπάθεια να «εικονογραφήσουν» την εποχή τους.325 

                                                             
320 R. Longhi, Breve ma veridica storia della pittura italiana 
321 A. “Roberto Longhi 1913-1919. L’orizzonte critico del suo rapporto con l’arte del Novecento”, C. Spadoni, οπ. π., 
σ. 58. 
322 Στο ίδιο, σ. 55. 
323 «Η Ζωγραφική από το 17ο αιώνα κι έπειτα βρίσκεται εκτός Ιταλίας, [αλλά] στηριγμένη στα θεμέλια που έθεσε η 
τέχνη που έλαβε χώρα στην Ιταλία. Ο Καραβάτζο και οι Βενετσιάνοι υπήρξαν πράγματι τα θεμέλια όλης της 
ευρωπαϊκής ζωγραφικής ως τις μέρες μας. 
[…] 
Ο Καραβάτζο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο στηρίζεται η παράδοση της νέας πλαστικότητας της 
ζωγραφικής ύλης και με τη βοήθεια του φωτός˙ παράδοση του στη Γαλλία δίνει τους καλύτερους, από τους Λε 
Ναιν διαμέσου του Σαρντέν ως τον Κουρμπέ.» (R. Longhi, Breve ma veridical storia della pittura italiana, σς. 104-
105.)       
324 Δες Del Guercio, όπ. π., σς. 55-58˙ Ercoli, όπ. π., σς. 88-89.   
325 C. Garboli, 1988, xxvi-xxviii˙ Garboli, 1993, 21-23. 
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Παράλληλα διακρίνεται στα γραπτά του Λόνγκι μια ανάλογη προσπάθεια αποστείρωσης της 

ζωγραφικής του Καραβάτζο. Ενώ ο Λιονέλλο Βεντούρι βλέπει σ’ αυτή έναν ωμό ρεαλισμό, 

διαποτισμένο πότε-πότε με μια ρομαντική διάθεση στην απόδοση των συναισθημάτων, ο ιστορικός 

μας τον ανακηρύσσει θριαμβευτικά ως κατεξοχήν «καθαρό» ζωγράφο, απελευθερωμένο από το βάρος 

της «εικονογράφησης». Η ορολογία του παραπέμπει εμφανώς στο Σεζάν. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται 

στο μορφοπλαστικό ρόλο του φωτός ως βασικού δομικού στοιχείου της εικαστικής επιφάνειας καθώς 

ως μέσου μορφικής απλοποίησης.326 Από αυτές τις παρατηρήσεις συνάγεται ο δυσμετάφραστος 

χαρακτηρισμός «corrente plastico-luminosa» που αποδίδει στο καραβατζικό «κίνημα». Η Mina Gregori 

παρατηρεί ότι με αυτό τον τρόπο ο Λόνγκι μοιάζει να επαναφέρει το σχήμα του μαρκησίου Giustiniani 

όπου ο Μερίζι ενσαρκώνει μια ανώτερη σύνθεση φυσικού και μανιέρας.327 Με όχημα τον κριτικό λόγο, 

ο Λόνγκι μεταφέρει τον καλλιτέχνη στους αντίποδες του «αναλυτικού ρεαλισμού» του Ριμπέρα. Όπως 

επισημαίνει ο Previtali, είναι η εποχή που ο ως κριτικός ενεπλάκη ενεργά στην υπεράσπιση του 

φουτουριστικού κινήματος.328     

 

 

 

 

 

 

                                                             
326 G. Previtali, 2006, xiv-xv. 
327 M. Gregori, 1982, σς. 128-129. Ο μαρκήσιος Vincenzo Giustiniani (1564-1637) συνέγραψε τρία θεωρητικά 
κείμενα γύρω από τις τέχνες (Discorso sopra la pittura, Discorso sopra la scultura, Discorso sopra l’architettura o 
Istruzione necessaria per fabbricare) που δημοσιεύθηκαν συγκεντρωμένα το 1981 από την Anna Banti υπό τον 
τίτλο Discorsi sulle arti e sui mestieri. Στο Discorso sopra la pittura, γραμμένο κάπου μεταξύ 1610-1618, κατατάσσει 
ιεραρχικά τα έργα της ζωγραφικής σε 12 κατηγορίες ή τύπους. Η λεγόμενη «μανιέρα», δηλαδή η υπέρβαση της 
μίμησης σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις της καλλιτεχνικής φαντασίας, τοποθετείται στη δέκατη βαθμίδα, αμέσως 
πριν από τη ζωγραφική εκ του φυσικού, που προϋποθέτει υψηλή δεξιοτεχνία στο χειρισμό του σχεδίου, της 
φωτοσκίασης και του χρώματος και στην οποία διακρίθηκαν κυρίως οι Φλαμανδοί. Στη δωδέκατη και ανώτατη 
βαθμίδα τοποθετείται η επιτυχής εναρμόνιση των δύο προηγούμενων μεθόδων, αρετή που μαρκήσιος αποδίδει 
σε κορυφαίους ζωγράφους της εποχής του όπως ο Καραβάτζο, ο Αννίμπαλε Καρράτσι και ο Γκουίντο Ρένι. (S. Feci, 
L. Bortolotti, F. Bruni, “Giustiniani, Vincenzo”, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, 
τ. 57 (2002), διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-
giustiniani_(Dizionario-Biografico)/).  
328 G. Previtali, όπ. π., σς. xiv-xv. 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-giustiniani_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-giustiniani_(Dizionario-Biografico)/
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2. 1. 2. Η φουτουριστική εμπειρία και το αίτημα της αυτονομίας της τέχνης. 

            

Στις 11 Φεβρουαρίου 1913 ο Λόνγκι παρέστη στα εγκαίνια της Πρώτης Έκθεσης 

Φουτουριστικής Ζωγραφικής στο φουαγιέ του Teatro Costanzi στη Ρώμη, με συμμετέχοντες τους πέντε 

υπογράφοντες του «Τεχνικού μανιφέστου της φουτουριστικής ζωγραφικής» (Balla, Boccioni, Carrà, 

Russolo, Severini) της 11ης Απριλίου του 1910 και τον Ardengo Soffici. Στις 10 Απριλίου 1913 

δημοσιεύθηκε το μακροσκελές άρθρο του Λόνγκι για τους φουτουριστές, πρώτη παρέμβαση του 

κριτικού στα καλλιτεχνικά πράγματα του καιρού του. Ήταν μια απάντηση στις επικρίσεις του 

Appolinaire μετά την εμφάνισή των Ιταλών καλλιτεχνών στο Παρίσι ένα χρόνο νωρίτερα. «Είσαι ο μόνος 

που ήλθε να μας βοηθήσει», του έγραψε στις 14 Απριλίου ο Boccioni.329 Κύρια σημεία της κριτικής του 

Απολλιναίρ ήταν ο συναισθηματισμός της φουτουριστικής ζωγραφικής («la manie de peindre des états 

d’âme») και κατ’ επέκταση η παρωχημένη προσκόλληση τους στο θέμα. Παρά τις καλές τους 

προθέσεις, τα έργα των επίδοξων αυτών πρωτοπόρων, σύμφωνα με το Γάλλο υπερασπιστή του 

κυβισμού, δεν είναι παρά φτωχές απομιμήσεις των πιο προχωρημένων τάσεων της γαλλικής τέχνης της 

εποχής.330 Ο Λόνγκι όχι μόνο αντικρούει τα επιχειρήματα του Απολλιναίρ αλλά, υιοθετώντας ένα 

κυκλικό σχήμα εναλλαγής στατικών και δυναμικών μορφών στην ιστορία της τέχνης που παραπέμπει 

στο Βέλφλιν,331 κι όπου το δεύτερο στάδιο συνιστά υπέρβαση του πρώτου, συνάγει την ανωτερότητα 

του φουτουρισμού έναντι του κυβισμού. Απαντώντας λοιπόν στη «λυρικο-ζωγραφική αναγκαιότητα 

έκφρασης της κίνησης», οι καλλιτέχνες του βάδιζαν απαρέγκλιτα στη «Λεωφόρο της Τέχνης». Όσο για 

το θέμα, λειτουργούσε υποβοηθητικά, ως πρόσχημα˙ δεν είχε καμία σημασία καθεαυτό, υποστήριζε ο 

Λόνγκι – κάπως αυθαίρετα είναι η αλήθεια, δεδομένης της σταθερής προτίμησης των φουτουριστών σε 

μια θεματολογία αντλημένη από το σύγχρονό τους αστικό περιβάλλον. Από τη φορμαλιστική οπτική332 

του Λόνγκι, ο φουτουρισμός σηματοδοτούσε την υπέρβαση της κυβιστικής στατικότητας, της μορφικής 

αυτής «αγκύλωσης», όπως τη χαρακτηρίζει, κατά τον ίδιο τρόπο που ο δραματικός δυναμισμός του 

Μπαρόκ απελευθέρωσε τη φόρμα από την αυστηρή ακαμψία της Αναγέννησης.333 Η φουτουριστική 

απόδοση του δυναμισμού των σωμάτων έμοιαζε, τρόπον τινά, να διασώζει την αίσθηση της φυσικής 

τους οργανικότητας, αποκαθιστώντας τη φυσικότητα της χρονικής αλληλουχίας, μετά την παραβίασή 

                                                             
329 Evangelisti, όπ. π., σ. 82, υπ. 9. 
330 Δες την κριτική του Appolinaire στο L’ Intransigeant, 7 Φεβρουαρίου 1912, αναδημοσιευμένη στο G. 
Apollinaire, Chronique d’ art 1902-1918, Παρίσι, Gallimard, 1960, σ. 271. 
331

 Raimondi, όπ. π., σ. 22. 
332 Δες Volpi, όπ. π., σ. 199. 
333 Δες Evangelisti, όπ. π., σς. 78-81.  
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της από την αφύσικη ακαμψία των μορφών του κυβισμού ή του Ροντέν.334 Στην αλληλογραφία που 

διατηρούσε με το Λόνγκι εκείνα τα χρόνια, ο Λιονέλλο Βεντούρι, που όμοια μ’ εκείνον ενστερνιζόταν 

πλήρως τη φορμαλιστική αντίληψη της ιστορίας της τέχνης, εκφράζει τη διαφωνία του με την οπτική 

του φίλου του, θεωρώντας ανεπιτυχή τη διαπραγμάτευση του πλαστικού προβλήματος απόδοσης της 

κίνησης από τους φουτουριστές και απορρίπτοντας πλάι σ’ αυτούς και τον κυβισμό, τη συμβολή του 

οποίου στη μοντέρνα ζωγραφική δεν αμφισβητούσε κατά τ’ άλλα ο κριτικός μας.335 

Η ανάγνωση του Λόνγκι απηχεί την αντικλασική οπτική του Βέλφλιν, την «ιμπρεσιονιστική» 

ερμηνεία της τέχνης της ύστερης αρχαιότητας του Ριγκλ, την υποδοχή των ιμπρεσιονιστών στα κείμενα 

του Σοφφίτσι καθώς και τα ίδια τα φουτουριστικά μανιφέστα.336 Οι θέσεις του, που 

επαναδιατυπώνονται στο βιβλίο του για τον Μποτσόνι ένα χρόνο αργότερα, είναι ταυτόσημες μ’ 

εκείνες του καλλιτέχνη. Τους δυο άνδρες συνέδεε βαθιά φιλία και αμοιβαία εκτίμηση. Στο κείμενό του 

«Pittura e scultura futuriste» που δημοσιεύθηκε του Μάρτιο του 1914, ο Μποτσόνι γράφει: «ο πίνακας, 

ως ανεξάρτητος οργανισμός, έχει ένα δικό του νόμο, και τα στοιχεία που τον συναποτελούν υπακούουν 

σ’ αυτό το νόμο δημιουργώντας έτσι την ομοιότητα του πίνακα με τον εαυτό του».337 Η ιδέα της 

αυτονομίας της τέχνης αποτελεί κοινό τόπο στα γραπτά των φουτουριστών πλάι σε μια 

αντιακαδημαϊκή αντίληψη της κίνησης και του φωτός που εδράζεται σε τυπικά ιταλικές πλαστικές 

αξίες.338 Η θέση ότι «το θέμα στην τέχνη δεν είναι στην ουσία παρά το ίδιο το έργο» απαντά την ίδια 

περίοδο σε κείμενα καλλιτεχνών όπως ο Kandinskij, o Gleizes κι o Metzinger.339 

«Τα όσα επομένως σας είπα», αναφέρει ο Λόνγκι στην εισαγωγή της σύνοψης της ιστορίας της 

ιταλικής ζωγραφικής, «θα σας έχουν πια πείσει ότι το θέμα, το αναπαριστάμενο γεγονός δεν έχει καμία 

αξία στην πλαστική τέχνη. Υπάρχει μια γραμμική, μορφική, χρωματική σύνθεση που αρέσει 

ανεξαρτήτως θέματος. Ας υποθέσουμε πως το ίδιο το θέμα είχε σημασία: θα ήταν τότε απαραίτητο για 

την κατανόησή του ένα απόθεμα ιστορικών, μυθολογικών κλπ. γνώσεων που ουδεμία σχέση μπορούν 

                                                             
334 Δες Del Guercio, όπ. π., σς. 59-62. 
335 Δες G. Agosti, “Questioni di “logica degli occhi”: 5 lettere di Lionello Venturi a Roberto Longhi (1913-1915)”, 
Autografo, τομ. 26, Ιούνιος 1992, σς. 73-84.  
336Δες Raimondi, όπ. π., σς. 23-25. 
337U. Boccioni, Pittura e scultura futuriste, SE, Μιλάνο 1997, σ. 56.  
338Volpi, όπ. π., σς. 198-199. 
339Volpi, σ. 199. Δες επίσης M. De Micheli, Οι πρωτοπορίες της τέχνης του εικοστού αιώνα, Οδυσσέας, Αθήνα 
1978, σ. 112. Γενικότερα για τη σχέση της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας του 20

ου
 αιώνα με το φορμαλισμό δες το 

κεφ. VIII, “Les mouvements d’avant-gard et l’esthetique formaliste” στο G. Morpurgo-Tagliabue, όπ. π., και 
ειδικότερα σσ. 164-176. 
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να έχουν με μια γλώσσα μορφών και όχι λέξεων. Θα ήταν τότε απαραίτητο να γνωρίζουμε κάτι που 

προϋπήρξε του πίνακα ώστε να κρίνουμε αν είναι καλά φτιαγμένος.340 

[…] 

Αλίμονο λοιπόν στο ζωγράφο που ενδιαφέρεται υπερβολικά για το συμβάν που του 

παραγγέλθηκε να αναπαραστήσει: η μορφική ή χρωματική σύνθεση […] θα χαθεί μέσα σ’ έναν 

περιγραφικό ρεαλισμό που θα συσσωρεύσει τις σχετικές μ’ ένα γεγονός λεπτομέρειες, το οποίο παρά 

την όποια προσπάθεια θα παραμείνει εικονογραφημένο – καθότι καταγεγραμμένο με σημεία – και 

ποτέ εκφρασθέν καλλιτεχνικά μια που το σύμφυτο με τα μέσα του καλλιτέχνη πεδίο δεν περιλάμβανε 

ένα ψυχολογικό αλλά μονάχα ένα μορφικό και οπτικό περιεχόμενο.»341 

Στην πρώτη επιστολή του στο Μπέρενσον, με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 1912, ο Λόνγκι 

περιγράφει τον αυθεντικό καλλιτέχνη ως εκείνον που επιτυγχάνει να «συλλαμβάνει λυρικά και να 

εκφράζει όλη την υλική υπόσταση του κόσμου, δηλαδή την καθαρή ορατότητα ολόκληρης της φύσης». 

Σύμφωνα με τον Ιταλό, «η τέχνη συνίσταται όχι σε μια αισθητηριακή ένταση αυτής της υλικής 

υπόστασης [όπως δηλαδή την αντιλαμβανόταν ο Μπέρενσον], αλλά σ’ εκείνη την οπτικο-λυρική 

πνευματική μεταμόρφωση στην οποία η καλλιτεχνική διάνοια υποβάλει όλη την υλική 

πραγματικότητα.»342 Την ίδια χρονιά δημοσίευσε το άρθρο «Rinascimento fantastico», μια διακήρυξη 

πίστης στις φορμαλιστικές αξίες όπου κυριαρχεί η ιδέα της αυτονομίας της τέχνης και διατυπώνεται το 

αίτημα της απελευθέρωσης της μορφικής δομής του καλλιτεχνικού έργου από το φορτίο κάθε 

περιεχομένου ή εξωτερικής σκοπιμότητας. Ο συγγραφέας μάλιστα αντιμετωπίζει το αντικείμενο της 

μελέτης του όπως ακριβώς οφείλουν, κατά τη γνώμη του, να δουλεύουν οι καλλιτέχνες: υπό το πρίσμα 

μιας αυστηρά μορφολογικής ανάλυσης. Η ζωγραφική δεν υπηρετεί το θέμα, υποστηρίζει, αλλά το 

αντίθετο.343 Όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι η περίοδος της εντρύφησης στη θεωρίας της καθαρής 

ορατότητας σε συνδυασμό με την ενεργό στράτευση στο πλευρό της ιταλικής καλλιτεχνικής 

πρωτοπορίας.  

Δυο χρόνια αργότερα συνέγραψε τη «σύντομη αλλά αληθοφανή» ιστορία της ιταλικής 

ζωγραφικής. Βασικός άξονας αυτής της ιδιότυπης μίξης ιδεαλισμού και μοντερνισμού,344 όπου 

                                                             
340 R. Longhi, Breve ma veridica storia della pittura italiana, σς. 22-23. 
341 Όπ. π., σ. 23. 
342

 B. Berenson – R. Longhi, Lettere e scartafacci 1912-1957, Adelphi, Μιλάνο 1993, σ. 84. 
343 Evangelisti, όπ. π., σς. 78-79. 
344 C. Garboli, όπ. π., σ. xxi. 
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εμφανίζεται πιο «οργανικά και ολοκληρωμένα» από οπουδήποτε αλλού η μεθοδολογική και αισθητική 

οπτική του μελετητή, είναι η ιδέα της ζωής ως τέχνης σε αντιδιαστολή με εκείνη της τέχνης ως 

αντανάκλασης της ζωής.345 Εδώ έχουμε μια αμείλικτη αποπομπή της ζωής, του θεματικού 

περιεχομένου και του ρεαλισμού από το βασίλειο της Τέχνης. Η τέχνη δεν είναι απλώς αποκομμένη 

από τη ζωή αλλά υποκατάστατο και αντίθετό της. Μοναδική και απόλυτη αξία της αληθινής τέχνης, το 

στιλ είναι φορέας «καθαρής πνευματικής και ανιδιοτελούς απόλαυσης για το θεατή˙ συγκίνησης 

αμιγώς μορφικής για τον καλλιτέχνη», ένα είδος «εικαστικής μετάπλασης του κόσμου, με τους δικούς 

του νόμους […] που υπακούουν αποκλειστικά στη λογική και στην «ιστορία» των μορφών.»346 Η 

καλλιτεχνική θέαση του κόσμου διόλου δε συμπίπτει με την, υποταγμένη στις ανάγκες της πρακτικής 

ζωής, καθημερινή θέαση. Μόνο η πρώτη παράγει αληθινή τέχνη δυνάμενη καθώς είναι να τιθασεύει το 

χάος της οπτικής εμπειρίας: «Πρέπει να διακρίνουμε την οπτική του πλαστικού καλλιτέχνη από την 

καθημερινή οπτική του καθενός και του ίδιου του καλλιτέχνη όταν δεν παράγει τέχνη: πράγματι 

κοιτάζουμε συνήθως τον κόσμο εξαιτίας των πρακτικών αναγκών που μας ωθούν να κινούμαστε στο 

χώρο, ή το πολύ-πολύ για τη νοσταλγική ανάκληση κάποιας στιγμής της συναισθηματικής μας ζωής 

(ποιητική τάση), σε αντίθεση με το ζωγράφο [που] βλέπει τον κόσμο από ένα πολύ περιορισμένο και 

ισχυρό σημείο αναφοράς, που συνιστά το δικό του ζωγραφικό τρόπο του βλέπειν, και σ’ εκείνο τον 

τρόπο μετασχηματίζει αναπόδραστα το απέραντο χάος της οπτικής πραγματικότητας.»347  

Ακόμα και η «παρεξηγημένη», εξαιτίας του πρακτικού χαρακτήρα της, αρχιτεκτονική, είναι 

φορέας αισθητικής απολυτότητας. Οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την έμφυτη πλαστική μας 

αντίληψη ή αίσθηση (convinzione plastica) ώστε, όχι μόνο να κατανοήσουμε σε βάθος την τέχνη, αλλά 

να βιώσουμε την ίδια τη ζωή ως τέχνη, να επανακτήσουμε με άλλα λόγια την κυριαρχία της οπτικής μας 

λειτουργίας, επανενεργοποιώντας τη λιμνάζουσα πλαστική μας αντίληψη. Το «καθαρό πλαστικό 

νόημα» της ζωής όμως, είναι νόημα πνευματικής τάξης, όχι μηχανικό παράγωγο μιας αισθητηριακής 

λειτουργίας:  

«Ο ζωγράφος του πλαστικού στιλ μας υποχρεώνει να αποκαταστήσουμε την επαφή 

μας με τη βεβαιότητα της υλικής υπόστασης. Προικισμένος με μια ανώτατη πλαστική αίσθηση 

– ποιος φιλόσοφος θα έπειθε το Τζόττο και το  Μαζάτσο για την ανυπαρξία του κόσμου; – μας 

μεταφέρει στην υψηλότερη πραγματικότητα ενός απόλυτου, αυστηρά καθορισμένου 

συμπαγούς χώρου, όπου στέκονται αταλάντευτα πράγματα και όντα. Εκεί οφείλουμε να […] 

                                                             
345

 Abbate, όπ. π., σ. 18. 
346 Όπ. π., σς. 18-19. 
347 R. Longhi, Breve ma veridica storia della pittura italiana, σ. 9. 
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αγκαλιάσουμε τη ζωή ως καθαρό πλαστικό νόημα. Νόημα που είναι φυσικά πνευματικό. 

Πράγματι όλοι αντιλαμβάνονται τι αίσθηση ηθικής στερεότητας, ζωής στερεής εκπηγάζει από 

έναν κόσμο τοιουτοτρόπως δομημένο˙ τι αίσθηση πλήρους και ειλικρινούς αποδοχής του 

επαχθούς φορτίου της ζωής. Η ίδια η καθημερινή φθορά που μας έκανε να χάσουμε την 

αρχέγονη – και ακριβώς γι αυτό ενδογενώς πνευματική – αίσθηση της ύπαρξής μας, μας κάνει 

να ξεχνάμε κι ένα βαθύτερο σύμβολο της ενέργειάς μας: την κίνηση που εκφράζεται με τη 

γραμμή. Τι ολέθρια η απροσεξία σας μπροστά στην κίνηση, μπροστά στη γραμμή! – λέει τότε ο 

γραμμικός ζωγράφος. Και να που αναλαμβάνει να σας χαρίσει εκείνη τη νέα βαθειά οπτική 

βεβαιότητα διαμέσου της γραμμικής έκφρασης. Η οποία διαφέρει ασφαλώς από την ερμηνεία 

της πραγματικότητας που έδωσε ο πλαστικός, και μάλιστα της αντιτάσσεται: μην πιστεύετε 

υπερβολικά – λέει αυτή – στην τελεσίδικη τοποθέτηση των αντικειμένων στο έδαφος: κάθε 

φόρμα μπορεί επίσης να νικήσει το βάρος μέσω του περιγράμματός της. Το σώμα νικά εδώ την 

αίσθηση της βαρύτητας.348 […] Έτσι κάθε αντικείμενο – διαμέσου της γραμμής – δονείται 

πρώτα απ’ όλα από τη δική του ενέργεια˙ έπειτα, ασυναίσθητα, συμπλέκει τις γραμμές του με 

άλλες πιο μακρινές σ’ ένα ρυθμό. Αυτό το ρυθμό εναπόκειται στον καλλιτέχνη να τον 

ανακαλύψει. Πόσες φορές εσείς οι ίδιοι – μην τρομάζετε – δίχως να το γνωρίζετε 

δημιουργήσατε γραμμική διακόσμηση, ενώ σκεφτόσασταν οτιδήποτε άλλο!»349 

Σ’ αυτή τη μορφή του διαποτισμένου από ιδεαλιστικές φιλοσοφικές αρχές αισθητισμού, η 

τέχνη συνιστά ερμηνεία της πραγματικότητας.350 Ο καθηγητής Λόνγκι διδάσκει λοιπόν στους μαθητές 

του να βλέπουν τον κόσμο – που είναι πνεύμα – με τη ματιά του καλλιτέχνη, ώστε να τους οδηγήσει 

έπειτα στο βίωμα της αισθητικής εμπειρίας. Γιατί ο κόσμος της οπτικής εμπειρίας δεν εκλαμβάνεται 

πλέον ως υπόδειγμα ή σημείο αναφοράς της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά το αντίθετο: η ίδια η 

τέχνη της ζωγραφικής διευθύνει και καλλιεργεί την οπτική μας αντίληψη. Ο ορατός κόσμος δε 

διαφεντεύει πλέον το καλλιτεχνικό βλέμμα, αλλά του υποτάσσεται πλήρως. 

Θα δούμε στη συνέχεια τη σταδιακή μεταβολή της στάσης του Λόνγκι απέναντι στο ρεαλισμό 

και το νατουραλισμό. Κατ’ αρχάς ας έχουμε υπόψη ότι ο νεαρός ιστορικός απεχθάνεται την 

επιφανειακή αναπαραγωγή της οπτικής πραγματικότητας όσο και τη λεγόμενη «εικονογράφηση», όρο 

που χρησιμοποιεί περίπου ως συνώνυμο του ρεαλισμού. Αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών των 

«παρεκκλίσεων» και παράδειγμα προς αποφυγήν αποτελεί το σύνολο σχεδόν της βορειοευρωπαϊκής 
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 Όπ. π., σ. 20. 
349 Όπ. π., σς. 20-21. 
350 Δες Abbate, όπ. π., σς. 18-21. 
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ζωγραφικής του 15ου-16ου αιώνα: «Η ζωγραφική του βορρά είναι αφηγηματική […] η ιταλική ζωγραφική 

είναι ιστορία, δηλαδή ερμηνευμένη πραγματικότητα, αφήνοντας έξω απειράριθμα γεγονότα, που […] 

για εκείνη ειδικά την πλαστική θέαση δε συνιστούν γεγονότα.351 […] Να λοιπόν η τέχνη της απλής 

κατηγοριοποίησης, το φυτολόγιο της ζωής, η θετικιστική τέχνη, η συλλογή λεπτομερειών, η οπτική 

εγκυκλοπαίδεια.»352  

Η περιγραφική συσσώρευση πλαστικά ασήμαντων λεπτομερειών, δηλαδή η εικονογράφηση, 

δεν είναι τέχνη. Επιπλέον η αληθινή τέχνη δε χρειάζεται καμία κοινωνική ή εθνική ταυτότητα. Τέτοια 

στοιχεία είναι εντελώς συμπτωματικά και ασήμαντα, αν και παρέχουν κριτήρια κατηγοριοποίησης 

στους αδαείς:  

«Ποιο δικαίωμα έχει, ή ποιο χρέος, η ζωγραφική να αποκαλείται Ιταλική; Ποια 

ιδιαίτερη Ιταλικότητα συναισθανθήκατε στον Πολλαγιουόλο, στον Τιτσιάνο ή στον Καραβάτζο; 

Θέλω να πω ότι πρέπει να σας καταστεί σαφές το εξής: οι εθνικές ιδιαιτερότητες στην τέχνη δεν 

έχουν καμία σημασία. Η εθνική ιδιομορφία είναι ένα από τα συνηθισμένα στοιχεία που 

χρησιμεύουν στους ψευτο-κριτικούς για να εντάξουν σε πλαίσιο – όπως λένε – την τέχνη 

επειδή δεν μπορούν να την ερμηνεύσουν. Αλλά οι καλλιτέχνες είναι έξω από οποιοδήποτε 

πλαίσιο εξαιρουμένου του αμιγώς καλλιτεχνικού: αυτοί δηλαδή κρατιούνται όλοι από το χέρι 

σχηματίζοντας την αλυσίδα της ιστορικής παράδοσης: μα εκείνη η απλή επαφή αρκεί ώστε μ’ 

ένα μαγικό τρόπο να τους ανυψώσει πολλές πιθαμές πάνω από το έδαφος της πατρίδας, όπου 

βρίσκεται η γεωργία, η βιομηχανία και το εμπόριο: ήτοι υπεράνω της εθνικής καταγωγής και 

του περιβάλλοντος. 

Εάν λοιπόν μίλησα για «εξέλιξη της ιταλικής ζωγραφικής», είναι διότι γνώριζα – εκ των 

υστέρων – ότι μια κάποια ιστορική εξέλιξη πλαστικού στιλ είχε λάβει χώρα ως επί το πλείστον 

στη χώρα μας: αλλά από καθαρή τύχη! […] Μοναδικό a priori είναι η ιστορία της τέχνης˙ το 

«ιταλική» είναι ένα a posteriori […] Να άλλη μια απόδειξη της ανεξαρτησίας της πλαστικής 

τέχνης από το αναπαριστάμενο γεγονός: αυτό μπορεί να έχει εθνικές ρίζες, η τέχνη όμως όχι.353 

                                                             
351 R. Longhi, “Keine Malerei”, στο Il palazzo non finito. Saggi inediti 1910-1926, Μιλάνο 1995, σ. 77. Το κείμενο 
που παρέμεινε αδημοσίευτο όσο ζούσε ο Λόνγκι, γράφτηκε το Νοέμβριο του 1914, «ενώ μαίνεται η μάχη της 
Γαλλίας» (F. Abbate, όπ. π., σ. 22, υπ. 13). 
352 R. Longhi, “Keine Malerei”, στο Il palazzo non finitο. Saggi inediti 1910-1926, Μιλάνο 1995, σ. 81. 
353 R. Longhi, Breve ma veridica storia della pittura italiana, σς. 103-104. 
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Σας λέω λοιπόν περιχαρής: το γεγονός ότι η ιστορία της ιταλικής τέχνης τελείωσε, 

μπορεί να θλίψει στη χειρότερη περίπτωση τους εθνικιστές: αλλά το γεγονός ότι η ιστορία της 

τέχνης δεν τελείωσε, να κάτι που έχει ανυπολόγιστη αξία.»354   

 

 

3. Οι έννοιες «ρεαλισμός» και «νατουραλισμός» στα γραπτά του Λόνγκι και η ιδιότυπη 

«κοινωνιολογία» του. 

Ο Francesco Abbate υποβάλλει σε αυστηρό έλεγχο την ευρέως διαδεδομένη εικόνα του Λόνγκι 

ως «καθαρού» φορμαλιστή. Εκπροσωπώντας τον αριστερό κλάδο των μελετητών-συνεχιστών του, 

διαπιστώνει στοιχεία μιας ιδιότυπης «κοινωνιολογίας» της τέχνης στο έργο του, ιδιαίτερα αισθητά από 

τη δεκαετία του 1920 κι έπειτα. Πρόκειται για απόπειρες ανασύνθεσης του κοινωνικού περιβάλλοντος 

όπου παρήχθη το καλλιτεχνικό έργο με μόνο οδηγό – φαινομενικά τουλάχιστον – αυτό το ίδιο. Ο 

μελετητής σταχυολογεί πλήθος ενδείξεων προκειμένου να στηρίξει την υπόθεση μιας αντιφατικής 

στάσης του Λόνγκι απέναντι στο καλλιτεχνικό φαινόμενο, σύμφωνα με την οποία οι διακηρύξεις πίστης 

στα ιδεώδη του φορμαλισμού και του αισθητισμού αναιρούνται στην πράξη, δηλαδή στο καθαυτό 

ιστοριογραφικό του έργο. Κι αυτό διότι η ανάλυση του εικαστικού έργου δεν είναι πάντα τόσο 

«καθαρή», τουτέστιν αμιγώς μορφολογική, όσο διατείνεται ο ιστορικός. Αντιθέτως, συχνά εμπεριέχει 

ψήγματα μιας εμπνευσμένης εικονογραφικής ανάγνωσης, προσεκτικά διυλισμένης στον κριτικό λόγο, 

μέσω του οποίου επιχειρείται η αποκατάσταση της κοινωνικής τοιχογραφίας πίσω από το έργο.355  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια δεύτερη αντίφαση, που εξελίσσεται παράλληλα και σε 

στενή σχέση με την πρώτη και αφορά την πρόσληψη των δύο όρων που αναφέρουμε στον τίτλο του 

υποκεφαλαίου. 

Η διακηρυγμένη απέχθεια απέναντι στο ρεαλισμό και το νατουραλισμό είναι μια σταθερά του 

νεανικού έργου του Λόνγκι πλάι στη λατρεία του στιλ και τον ιδεαλισμό του Κρότσε. Απούσα μόνο από 

τη διπλωματική του εργασία για τον Καραβάτζο, προβάλλει άλλοτε υπό τη μορφή ομολογίας πίστης 

                                                             
354 Όπ. π., σς. 104-105. Στη διάρκεια του πολέμου ο Λόνγκι δε μετέχει στην εθνικιστική έξαρση μένοντας 
αδιάφορος απέναντι στο ζήτημα της στρατιωτικής συμμετοχής της Ιταλίας, που συγκλονίζει το πνευματικό 
περιβάλλον της εποχής. Κατορθώνει μάλιστα να περιορίσει την εμπλοκή του στις πολεμικές επιχειρήσεις στο 
λιγότερο δυνατό, όπως μας πληροφορεί ο Previtali (1982, σ. 153).   
355 F. Abbate, όπ. π., σ. 10. 
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στην αυτονομία της τέχνης, άλλοτε σε αφορισμούς ή σκωπτικά σχόλια.356 Ο ρεαλισμός ταυτίζεται με τη 

μίμηση, την παραγωγή περιττών αντιγράφων και την «εικονογράφηση». Διατυπώσεις όπως «τίποτα πιο 

ανοίκειο προς τον ακραίο ρεαλισμό από αυτό τον κορμό καθαρότατου στιλ»,357 σηματοδοτούν την 

προσχώρησή του στην καλλιτεχνική πρωτοπορία, αναδεικνύοντας την απόσταση που τον χωρίζει πλέον 

από την περίοδο της «αθωότητας», μόλις δυο χρόνια πριν, όταν καταπιάστηκε με τη μελέτη του 

Λομβαρδού ως φοιτητής του Toesca.358 Είδαμε ότι στο μέχρι πρότινος αδημοσίευτο άρθρο με τίτλο 

“Keine Malerei” (1914) αντιπαραβάλλει τη βορειοευρωπαϊκή καλλιτεχνική παράδοση με την ιταλική, 

διαπιστώνοντας ότι η πρώτη δίνει έμφαση στην «αφηγηματικότητα», δηλαδή στην ανερμήνευτη 

πραγματικότητα, ενώ η δεύτερη στην «ιστορία», στην εικαστική ερμηνεία της πραγματικότητας. 

Ωστόσο η θέση αυτή σύντομα αποδυναμώνεται, αν και με τρόπο σχεδόν ανεπαίσθητο. Εκδιωγμένος 

επίσημα από την πόρτα, από το 1915 κι έπειτα ο ρεαλισμός επανεισέρχεται λαθραία από το παράθυρο, 

καμουφλαρισμένος πίσω από περιφράσεις: «εκείνη η βαθιά αίσθηση της πραγματικότητας που 

ωστόσο δεν άξιζε να συγχέεται λυπηρά με το ρεαλισμό.»359 

Πολύπλοκες ποιητικές φόρμουλες εξαίρουν την ειλικρίνεια της καλλιτεχνικής απεικόνισης 

δίχως άμεση αναφορά στις επίμαχες έννοιες. Οι λεκτικές ακροβασίες αυτού του είδους θα φτάσουν 

στα πρόθυρα μιας αγωνιώδους προσπάθειας συγκάλυψης των απαγορευμένων όρων, οι οποίοι 

αναδύονται πλέον «από κάθε πόρο των πολυπληθών περιφράσεων που προορίζονται να τους 

υποκαταστήσουν.»360 Συχνά, όταν αντιλαμβάνεται την αντίφαση επιχειρεί να τους επανεντάξει στη 

σφαίρα της «Τέχνης», διαχωρίζοντάς τους από τις «αγοραίες» εκδοχές τους: «θα έλεγε κανείς ότι 

βρισκόμαστε εμπρός στις πρώτες «ρεαλιστικές» τοιχογραφίες˙361 δεκτό κι αυτό, υπό την προϋπόθεση 

ότι ως ρεαλισμό σκοπεύει κανείς να εννοήσει εδώ […] τη φόρμα που αποδίδεται όχι μέσω 

προκαθορισμένης μορφοποίησης ζωντανών οργανισμών, αλλά απλώς δια της ιδιαίτερης συνοχής της 

χρωματικής ύφανσης, του χρώματος […] σε επάλληλες ζωηρές στρώσεις, καθαρές και ευγενείς, και 

επιμελώς μελετημένου στις μεταβάσεις της αξίας από τη μια περιοχή στην άλλη.»362 Η λύτρωση από 

αυτή την αγχώδη κατάσταση θα επέλθει εντέλει μέσα από τη βαθμιαία αποκατάσταση της σημασίας 

                                                             
356 Βλ. όπ. π., σ. 31. 
357 R. Longhi, “Due opere di Caravaggio”, στο Scritti giovanili. 
358 F. Abbate, όπ. π., σ. 28, υπ. 33. 
359 R. Longhi, “Battistello”, στο Scritti giovanili, σ. 183. 
360

 F. Abbate, όπ. π., σ. 39. 
361Αναφέρεται στις τοιχογραφίες στο San Nicolò in Carcere. 
362 R. Longhi, “Gentileschi padre e figlia”, στο Scritti giovanili, σ. 225. 
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της μίμησης στην τέχνη. Στο “Quesiti caravaggeschi: I precedenti”, κείμενο του 1929, ο νατουραλισμός 

συνιστά πλέον κορυφαία έκφραση της λομβαρδικής «εικαστικής ποίησης».363  

Έχει προηγηθεί η αποκατάσταση της άλλοτε απεχθούς εικονογράφησης σ’ ένα άρθρο του 1918 

στη Rassegna d’ arte με τίτλο “Gli illustratori francesi”. Απαλλαγμένος από την παλαιότερη αδιαλλαξία 

κι «από εκείνο το σχεδόν θεολογικό μίσος που τόσο μεθοδικά επιδεικνύουν οι οπαδοί της 

πεμπτουσιακής τέχνης», διαπιστώνει ότι η τέχνη της εποχής του αναλώνεται «στην αναζήτηση μιας 

ίσως υπερβολικά μεταφυσικής καθαρότητας».364 Ο ιστορικός δείχνει να συνειδητοποιεί σταδιακά πως 

«μια άτεγκτη υπεράσπιση της πλαστικής ιδιαιτερότητας δε συμπίπτει κατ’ ανάγκη με μια ολότελα 

πουριστική στάση» και πως «στιλ δε σημαίνει απαραίτητα «γεωμετρικό στιλ.»365     

Προσωπικά δε βρίσκω τίποτα το αντιφατικό ή παράδοξο στο φαινόμενο που επισημαίνει ο 

Abbate στην κατά τ’ άλλα οξυδερκέστατη ανάλυσή του. Στην πραγματικότητα ο Λόνγκι δεν πρόδωσε 

ποτέ το ιδεώδες της καθαρής ζωγραφικής όπως εκείνος το αντιλαμβανόταν. Αντιθέτως, το υπηρέτησε 

πάντα με συνέπεια και ζήλο ιεραπόστολου. Το ερώτημα είναι τι αντιλαμβανόταν ως «καθαρή 

ζωγραφική»; Ο Abbate έχει την απάντηση μπροστά στα μάτια του αλλά εστιάζει αλλού. Σκοπός του 

είναι να εμφανίσει ένα διχασμένο Λόνγκι ως απάντηση στη μονοδιάστατη προσέγγιση του έργου του 

και σε μεγάλο βαθμό το επιτυγχάνει. Επανενώνοντας τα δύο κομμάτια του διχοτομημένου ιστορικού 

λαμβάνουμε, κατά τη γνώμη μου, μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα εικόνα. Σύμφωνα με όσα έχουμε δει, η 

έννοια της «καθαρής ζωγραφικής» για το Λόνγκι ισοδυναμεί με μια μορφή – ας μου επιτραπεί ο όρος – 

«αφηρημένου νατουραλισμού», προϊόντος μια ιδιότυπης πρόσληψης της γαλλικής ζωγραφικής του 

19ου αιώνα υπό το πρίσμα της φορμαλιστικής θεωρίας της καθαρής θέασης, όπως αυτή διατυπώνεται 

από τον κλασικιστή γλύπτη Χίλντεμπραντ. Υπενθυμίζουμε τη χαρακτηριστική ανάγνωση του 

φουτουρισμού ως πλαστικής διαπραγμάτευσης της κίνησης καθεαυτής. Αντιλαμβάνομαι ότι η 

διατύπωση και μόνο του ερωτήματος «πώς θα ζωγράφιζε ο Ρομπέρτο Λόνγκι αν ήταν ζωγράφος;» είναι 

ικανή να προκαλέσει τουλάχιστον ανατριχίλα στον αποδέκτη μιας εργασίας που θέλει να είναι 

επιστημονική. Τι άλλο είναι όμως εκείνες οι ευφάνταστες «λεκτικές μεταγραφές» έργων τέχνης που 

                                                             
363 F. Abbate, όπ. π., σς. 76-78. Στα χρόνια της ωριμότητας ο Λόνγκι εξελίχθηκε σε πολέμιο του ακραίου 
φορμαλισμού της αφηρημένης τέχνης (βλ. σ.93). Όχι τυχαία, η αποκατάσταση της μίμησης λαμβάνει χώρα μέσα 
από την αδιάκοπη μελέτη του Καραβάτζο και της «σχολής» του (δες σς. 96-101). Ακούραστος συνοδοιπόρος, ο 
Λομβαρδός ακολουθεί σε κάθε του βήμα τον ιστορικό μας, μεταμορφώνεται μαζί του και συγχρόνως τον 
μεταμορφώνει, καθώς ο ένας γίνεται είδωλο του άλλου στη διάρκεια αυτής τη μαγευτικής εξερεύνησης του 
κόσμου των καλλιτεχνικών μορφών.  
364

 R. Longhi, Scritti giovanili, σ. 403. 
365 G. Previtali, 1982, σς. 162-163. 
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κατακλύζουν τις σελίδες των νεανικών γραπτών του ιστορικού μας, αν όχι απεγνωσμένες προσπάθειες 

λεκτικής ζωγραφικής; Κάθε περιγραφή είναι ένας δεύτερος πίνακας, ένα αντίγραφο που αναπαριστά το 

πρωτότυπο μέσα από την ιδιαίτερη γραφή του δημιουργού-αντιγραφέα του.  

 

 

4. Το ζήτημα της γραφής. 

 

Είναι γεγονός ότι αυτή η γραφή εγείρει απροκάλυπτα λογοτεχνικές αξιώσεις. Ως καταραμένο 

καλλιτέχνη τον απεικονίζει μάλιστα o Garboli,366 ενώ η Mina Gregori βλέπει σ’ αυτόν μια ενσάρκωση 

του ιδεώδους του κριτικού-καλλιτέχνη του 19ου αιώνα, όπως εκφράστηκε από το Baudelaire, το Walter 

Pater και τον Oscar Wilde.367 Πρόκειται για μια αυστηρά υποκειμενική, συγκινησιακά φορτισμένη και, 

ως εκ τούτου, μεροληπτική προσέγγιση του καλλιτεχνικού έργου, με ιδιαίτερη μέριμνα για την 

αισθητική ποιότητα του κειμένου. Η ερμηνεία υποκαθίσταται ή καλύτερα συμπίπτει με μια μορφή 

αναδημιουργίας ή μετάπλασης της εικόνας σε κριτικό λόγο. Η απόκριση στην εικαστική δημιουργία 

συνιστά εκ νέου δημιουργική πράξη που συνίσταται στην εξεύρεση του λεκτικού της ισοδυνάμου. 

Ακροβατώντας ανάμεσα στη λατρεία της τέχνης και το φθόνο για τον παραγωγό της, δείχνει κάποτε 

διατεθειμένος να δολοφονήσει αυτόν για να ιδιοποιηθεί εκείνη.368 Οφείλουμε βέβαια να λάβουμε 

υπόψη ότι, όπως επισημαίνει η Gregori, «ο Λόνγκι έγραφε για γενιές που πίστευαν, όπως κι ο ίδιος, 

στην ποίηση ως μέσο [μετάδοσης] της γνώσης.»369 

Το πρόβλημα εντούτοις παραμένει: δεδομένης της συγγραφικής δεξιοτεχνίας και το πάθος του 

για τη μορφή της περιγραφής με πρόσχημα την περιγραφή της μορφής, ποία είναι η αμιγώς 

επιστημονική αξία αυτών των γραπτών; Απαντώντας στην κριτική του Petraccone, ο Λόνγκι υποστηρίζει 

ότι η λεκτική ισοδυναμία δε συνιστά αυτοσκοπό αλλά εργαλείο ερμηνευτικής προσέγγισης ενός 

                                                             
366 C. Garboli, όπ. π., σ. xxii. 
367 Μ. Gregori, 1982, σ. 126. Δες επίσης P. V.Mengaldo, “Note sul linguaggio critico di Roberto Longhi” στο AA. VV., 
Critica e storia letteraria. Studi offerti a Mario Fubini, v. ΙΙ, Liviana, Πάδοβα 1970, σς. 491-531 και E. Hüttinger, 
“Pluralismo di stili nell’opera di Roberto Longhi. Un tentativo di storiografia dell’arte”, Paragone, XXVII, 311 (1976), 
σς. 23, 25-26. 
368 D. Tabbat, “The Eloquent Eye: Roberto Longhi and the Historical Criticism of Art”, Paragone, Ιούλιος –
Νοέμβριος 1996, σ. 21. 

369 M. Gregori, 1982, σ. 138. 
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αντικειμένου που βρίσκεται έξω από αυτή. Η επιχειρούμενη λογοτεχνική μετάπλαση αποσκοπεί στη 

μορφολογική αποκωδικοποίηση του έργου τέχνης, με βάση την υπαγωγή λόγου και τέχνης σ’ ένα κοινό 

επιστημολογικό πεδίο:370  

«Εφόσον πρόκειται να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τις μορφολογικές ποιότητες έργων 

τέχνης, θεωρούμε πως αφού καθορίσουμε ιστορικά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που 

χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για την ιστορική ερμηνεία του υπό εξέταση έργου, είναι 

δυνατό και επωφελές να καθορίσουμε και να αποδώσουμε την ιδιαίτερη δομή του έργου με τις 

κατάλληλες λέξεις, με ένα είδος λεκτικής μεταβίβασης που θα μπορούσε να έχει λογοτεχνική 

αξία, αλλά πάντα και μόνο […] υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί μια στέρεη σχέση με το έργο 

που επιδιώκει να παρουσιάσει. Φρονούμε ότι είναι εφικτό να συγκροτήσουμε ορισμένες 

λεκτικές ισοδυναμίες κάποιων εικόνων˙ ισοδυναμίες που προκύπτουν σχεδόν γενετικά, 

ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σταδιακά το έργο δημιουργείται και μορφοποιείται. Δε 

γνωρίζουμε αν αυτό συνιστά μετάφραση […] αλλά δεδομένου ότι μια προσωπική εμπλοκή 

είναι αναπόφευκτη για οιονδήποτε επιχειρεί να καταπιαστεί με την ιστορία, θεωρούμε ότι 

αυτή μας η μέθοδος έχει θέση στην ιστορική κριτική των πλαστικών τεχνών˙ ως επαλήθευση 

αυτού εκλαμβάνουμε το γεγονός ότι εκείνες οι «μεταγραφές έργων τέχνης» δε θα είχαν το 

παραμικρό νόημα και αποτέλεσμα έξω από τη θεμελιώδη και διαρκή σχέση που διατηρούν και 

επιδιώκουν να διατηρούν με το έργο που τις παρήγε.»371 

Στην περίπτωση του Λόνγκι, η ενόραση του πίνακα και η γλωσσική του μετάπλαση 

συντελούνται στα πλαίσια μιας ενιαίας αισθητικής εμπειρίας˙ δε συνιστούν διακριτές διεργασίες όπως 

η επιστημονική παρατήρηση και η καταγραφή των μετρίσιμων δεδομένων της. «Όποιος επιδιώκει να 

«μεταφράσει» έναν πίνακα και να αποδώσει ένα λεκτικό του ισοδύναμο θα λειτουργήσει ως 

υπερμεταφραστής: ένας μεταφραστής πρώτου βαθμού, από τη στιγμή που αποκρυπτογραφεί ένα 

μήνυμα και το ανακωδικοποιεί˙ κι ένας μεταφραστής δεύτερου βαθμού, καθότι υποκαθιστά έναν τύπο 

επικοινωνίας μ’ έναν άλλο και συγκροτεί γλωσσικά τον πίνακα […] Η γραφή δεν προϋποθέτει τη 

συγγραφική ευχέρεια αλλά την αγωνία της αποκρυπτογράφησης». Επομένως, καταλήγει ο Garboli, 

«για να διακρίνουμε στο Λόνγκι το συγγραφέα οφείλουμε ν’ αφαιρέσουμε, ούτως ειπείν, το Λόνγκι από 

                                                             
370 C. Garboli, 1980, σς. 7-8. 
371 R. Longhi, κριτική στο Luca Giordano του Petraccone, στο Scritti giovanili, σ. 456. 
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το Λόνγκι: να αφαιρέσουμε από το όλον της εμπειρίας του Λόνγκι το μεταφραστή […] Είναι ο πίνακας 

που παράγει το συγγραφέα την ίδια στιγμή που ο συγγραφέας συγκροτεί γλωσσικά τον πίνακα.»372 

Είναι όμως αυτή η «υπερμετάφραση» επιστήμη; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το έργο του Λόνγκι 

είναι καρπός εξονυχιστικής μορφολογικής ανάλυσης και, συγχρόνως, βαθύτατης γνώσης της 

καλλιτεχνικής γραμματείας. Ο συγγραφέας μας διατηρεί ωστόσο μια άμεση συναισθηματική εμπλοκή 

με το αντικείμενο της έρευνάς του, απ’ όπου προκύπτει η χαρακτηριστική λογοτεχνική μορφή των 

κειμένων του. Άλλωστε κάθε μετάφραση συνιστά ερμηνεία και, ως τέτοια, εμπεριέχει την προβολή του 

υποκειμένου στο αντικείμενο. Ίσως η λογοτεχνία δύναται να θεωρηθεί ως μια πρώιμη μορφή 

επιστήμης ή κατά τον ορισμό του Κρότσε, ως μια ενορατική μορφή γνώσης. Από την άλλη πλευρά είναι 

εξαιρετικά αμφίβολο αν η «καθαυτό» επιστήμη, η όποια νηφάλια και αποστειρωμένη επιστημονική 

μέθοδος, είναι σε θέση να συλλάβει πληρέστερα και βαθύτερα την πραγματικότητα της ανθρώπινης 

δημιουργίας απ’ όσο μια τόσο ευφυής και συναρπαστική μορφοϊστορική μυθοπλασία. 

                

 

5. Ο Λόνγκι αναζητά το προσωπικό του στίγμα ανάμεσα στο φορμαλισμό του Μπέρενσον και 

τον ιδεαλισμό του Κρότσε. 

Η εμπλοκή του νεαρού μελετητή στα καλλιτεχνικά δρώμενα της εποχής και η προσχώρησή του 

στο αντιθετικιστικό πνευματικό περιβάλλον, συνεπάγονταν μια προσέγγιση του καλλιτεχνικού 

φαινομένου που υπερέβαινε τις διδαχές του ακαδημαϊκού του δασκάλου Πιέτρο Τοέσκα, εκείνου του 

«μεσαιωνικού καλόγερου» όπως τον περιγράφει ο ίδιος το 1950.373 Βεβαίως ο Τοέσκα απέδιδε 

τεράστια σημασία στην εξονυχιστική μορφολογική ανάλυση του καλλιτεχνικού έργου,374 δίχως ωστόσο 

να παραβλέπει την αξία του ως «ιδιαίτερη μαρτυρία της ζωής, των ηθών, κοντολογίς της ιστορίας μιας 

                                                             
372 C. Garboli, 1980, σς. 9-10. Το ίδιο εκείνο 1920, ο  Marcel Proust (1871-1922) έγραφε ότι τα καθήκοντα του 
συγγραφέα συμπίπτουν μ’ εκείνα του μεταφραστή. Για τις αναλογίες ανάμεσα στο Λόνγκι και τον Προυστ δες  C. 
Garboli, 1980, σς. 15-18. 
373 Στο «Omaggio a Pietro Toesca», Proporzioni, iii, σς. v-ix.  
374 Βλ. G. Romano, Storia dell’ arte. Toesca, Longhi, Wittkower, Previtali, Donzelli Editore, Ρώμη 1998, σ. xiii. E. 
Filippi, Critica d’ arte e storia dell’ arte in Italia a partire dagli anni Trenta: appunti per un consuntivo. Estratto dagli 
atti dell’ Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, τομ. CLVI (1997-1998) – Classe di scienze morali, lettere ed arti, σ. 
556.        
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περιόδου», όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια των παραδόσεων του ακαδημαϊκού έτους 1907-1908.375 

Πέρα από το πανεπιστήμιο, όπως αφηγείται πολύ αργότερα ο ίδιος,376 ο Λόνγκι αναζητούσε μια 

διαφορετική οπτική. Από το 1909 αλληλογραφούσε με το διευθυντή της Voce, Giuseppe Prezzolini, 

εκφράζοντάς του τη δυσφορία του απέναντι στο ακαδημαϊκό περιβάλλον της Φιλοσοφικής του Τορίνο 

με φράσεις όπως «Θεέ μου τι μούχλα, τι δυσωδία!» Σε ένα μεταγενέστερο γράμμα προς τον Prezzolini, 

το Δεκέμβριο του 1913, ο Λόνγκι αναφέρει για τον παλιό καθηγητή του ότι επέμενε μακάρια να 

προσεγγίζει την ιστορία από τη σκοπιά του επιστήμονα, παρόλο που, χαμηλοφώνως έστω, αναγνώριζε 

«τη νομιμότητα μιας θεωρίας της ιστορίας, λες και μια νέα θεωρία δεν επέτασσε έναν νέο τρόπο να 

κάνουμε [ιστορία]».377 Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Κρότσε είχε θέσει τα θεμέλια μιας ιδεαλιστικής 

θεωρίας της ιστορίας θίγοντας ζητήματα όπως «η αναγωγή της ιστορίας στη γενική έννοια της τέχνης» 

ή «οι σχέσεις θεμελιώδους ομοιότητας μεταξύ τέχνης και ιστορίας», τον απόηχο των οποίων 

διακρίνουμε στην κριτική του Λόνγκι πάνω στη μελέτη του W. Pater για την Αναγέννηση.  

Το ίδιο εκείνο εξαιρετικά παραγωγικό φθινόπωρο του 1912, ως μεταπτυχιακός φοιτητής ο 

Λόνγκι δημοσίευσε επίσης μια κριτική του Correspondance et fragments inedits του E. Fromentin  

καθώς και το δοκίμιο «Rinascimento fantastico». Αυτά τα κείμενα με την εκκεντρική, δυσνόητη γραφή 

που προκαλούσε σύγχυση στους αναγνώστες της Voce,378 περιέχουν μια ορολογία που παραπέμπει 

ευθέως σε δύο γραπτά του Κρότσε, την Αισθητική και το δοκίμιο «L’ intuizione pura e il carattere lirico 

dell’arte»,379 καθώς και στη μελέτη The Central Italian Painters of the Renaissance380 του Μπέρενσον.  

Γνωρίζουμε ότι μεταξύ 1912-1913 ο Λόνγκι μυήθηκε στη θεωρία της «καθαρής ορατότητας» 

μέσα από το βιβλίο του von Hildebrand. Το αντίτυπο του βιβλίου που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του 

ιστορικού της τέχνης στη Φλωρεντία είναι γεμάτο υπογραμμίσεις και χειρόγραφες σημειώσεις, όπως κι 

εκείνο της Αισθητικής του Κρότσε. Υπενθυμίζουμε ότι ο τελευταίος παρουσίασε τις θέσεις των Φίντλερ, 

Χίλντεμπραντ και φον Μαρέες γύρω από τη φύση των εικαστικών τεχνών ως μια ενιαία θεωρία με το 

δοκίμιο «La teoria dell’arte come pura visibilità» του 1911, κείμενο καθοριστικής σημασίας για τη γενιά 

                                                             
375 Σημειώσεις Ιστορίας της τέχνης από τα μαθήματα του καθηγητή Toesca (έτος 1907-1908) από τους R. Longhi, T. 
Celotti, Τορίνο 1908, σ. 634. Αναφέρεται από τη Bellini, όπ. π., σ. 11, υπ. 11. 
376 R. Longhi, “Avvertenze per il lettore” στο Scritti giovanili. 
377 G. Prezzolini, La Voce, 1908-1912. Cronaca, antologia efortuna di una rivista, σς. 410-411. Παρατίθεται από τον 
Previtali, 1982, σς. 144-145. 
378

 Δες Bellini, όπ. π., σς. 12-13. 
379 Στο Problemi d’ Estetica, Μπάρι 1910, σς. 3-30. 
380 Νέα Υόρκη και Λονδίνο 1897. 
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ιστορικών και κριτικών της τέχνης που ωριμάζει κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα.381 Σ’ αυτό ο 

φιλόσοφος πραγματεύεται πρωτίστως το έργο του Κ. Φίντλερ, καθότι ο Χίλντεμπραντ κουβαλούσε, 

κατά τη γνώμη του, «τις προκαταλήψεις και τους περιορισμούς ενός καλλιτέχνη».382  

Τα πρώτα δείγματα κριτικού λόγου του Λόνγκι συνιστούν απόπειρες μιας κριτικής 

επεξεργασίας των αρχών του Κρότσε, με κύριο άξονα τη διάκριση μεταξύ γενικευτικής και ειδικής 

αισθητικής: «Το μελαγχολικό αποτέλεσμα της νέας αισθητικής, το μόνο σπουδαίο προτέρημα της 

οποίας υπήρξε ο λυρικός χρωματισμός ολόκληρης της τέχνης, το δε όχι μικρότερης σημασίας 

μειονέκτημα της οποίας υπήρξε η μη διάκριση μεταξύ των ξεχωριστών πεδίων κάθε τέχνης, ρίχνοντας 

σε ανυποληψία την τεχνική περισσότερο από κάθε νατουραλισμό.»383 

Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1912 συνέταξε την πρώτη του επιστολή προς το διεθνώς καταξιωμένο, 

αν και ακόμα άγνωστο στο ιταλικό κοινό,384 Μπέρναρντ Μπέρενσον, τον Αμερικανό μελετητή, που 

διέμενε τότε στο λόφο του Σετινιάνο, στα περίχωρα της Φλωρεντίας.385 Όπως σημειώνει ο Previtali, οι 

μελέτες του Μπέρενσον αντιπροσώπευαν «το πιο χτυπητό παράδειγμα» μιας νέας μεθοδολογίας της 

ιστορίας της τέχνης386 που συνδύαζε την παράδοση της πραγματογνωμοσύνης με την αυτονόμηση της 

ιστορίας της στιλιστικής εξέλιξης.387 Εξαρχής ο εικοσιδυάχρονος αποστολέας αυτοσυστήνεται ως 

θιασώτης του ιδεαλισμού του Κρότσε. Η στράτευσή του συνιστά «φυσική αντίδραση ενός πνεύματος 

ελεύθερου και αυθεντικού απέναντι στον «αγοραίο θετικισμό» που καθηλώνει την ιταλική κουλτούρα 

του τέλους του αιώνα».388 Βεβαίως δεν είναι λιγότερο εχθρικός προς έναν εξίσου αγοραίο ιδεαλισμό,389 

ενώ παίρνει από νωρίς αποστάσεις και από τον ίδιο τον Κρότσε στο σημείο όπου ο τελευταίος επιχειρεί 

«να ενοποιήσει στο μοναδικό υπόβαθρο της λυρικότητας όλες τις τέχνες».390 Πιο αξιόπιστη όταν 

                                                             
381 «Οι ιστορικοί της τέχνης της τελευταίας γενιάς» σχολιάζει ο Ercoli, «επιχείρησαν να εναρμονίσουν [τις αρχές 
του Κρότσε], με τη μέθοδο που θαυμάσια διέδωσε ο Μπέρενσον […] καθώς και με τις έννοιες της λεγόμενης 
«καθαρής ορατότητας», που ο ίδιος ο Κρότσε […] είχε συμβάλλει να γίνουν γνωστές στην Ιταλία» (Ercoli, σ. 6). 
382 B. Croce, παρατίθεται από τη F. Bellini, όπ. π., σ. 23.  
383 R. Longhi, “Rinascimento fantastico”, στο Scritti giovanili, σ. 3. 
384 Previtali, 1982, σ. 145. 
385 Βλ. Παράρτημα 2. 

386 G. Previtali, 1982, σ. 145. 
387 Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός μελετητής αποτελούσε πρότυπο κοινωνικής καταξίωσης και μάλιστα «ζωντανή 
απόδειξη πως ο σύγχρονος κόσμος επιτρέπει να ανέλθει κανείς την κοινωνική κλίμακα, δίχως να προδώσει την 
τέχνη», στα μάτια ενός νέου φοιτητή που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες (βλ. G. Previtali, 1982, σ. 154). Ο 
Previtali θεωρεί εξάλλου το σκληρό επαγγελματικό ανταγωνισμό υπεύθυνο για τη ρήξη στις σχέσεις μεταξύ των 
δύο ανδρών, καθώς ήδη στη διάρκεια του πολέμου ο Λόνγκι εμφανίζεται ως απειλή για την πρωτοκαθεδρία του 
Μπέρενσον στους μιλανέζικους κύκλους (σ. 155).   
388

 S. Andruccioli, όπ. π., σ., 411.  
389 Βλ. G. Previtali, 1982, σς. 146-147. 
390 S. Andruccioli, σ. 412. 
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εφαρμόζεται στο πεδίο της λογοτεχνίας, η μέθοδος του Κρότσε τείνει να συσκοτίσει την ιδιαίτερη φύση 

των πλαστικών τεχνών. Είναι γεγονός άλλωστε ότι την περίοδο αυτή ξεκίνησε ένας γόνιμος διάλογος 

ανάμεσα στο φιλόσοφο και τους κριτικούς Λόνγκι και Λιονέλλο Βεντούρι γύρω από «τη δυσκολία 

εναρμονισμού της αρχής της ενότητας των τεχνών με την θεώρηση της ιδιομορφίας της εικαστικής 

διαλέκτου.»391 Δια του υποδείγματος του Μπέρενσον ο Λόνγκι επιχείρησε να υπερβεί «εκείνο το 

γενικευτικό ιδεαλισμό που ήδη φαινόταν να οδηγεί σε μια μορφή αισθητίζοντος μυστικισμού, και, 

πράγμα που με απογοήτευε περισσότερο, σε μια κριτική αλαλία (inefabilità di giudizio critico) που θα 

είχε αποκλείσει κάθε δυνατότητα λεκτικής απόκρισης στα έργα τέχνης».392 Δεύτερο προβληματικό 

σημείο ήταν το ζήτημα της τεχνικής, την οποία οι ιστορικοί της τέχνης επιδίωκαν να απεγκλωβίσουν, 

«λυρικοποιόντας» τη,393 από το πεδίο της πρακτικής όπου την είχε απομονώσει ο Κρότσε.394  

Στην πρώτη εκείνη επιστολή ο Λόνγκι δε διστάζει να δηλώσει τη συστράτευσή του στην 

ιδεαλιστική παράταξη εκείνων που «εμπιστεύθηκαν τη σκέψη και τη δραστηριότητά τους στο 

βαθύτατα ανανεωτικό μοντέλο που εισήγε ο πνευματικός καθοδηγητής Μπενεντέττο Κρότσε.» Με το 

θράσος και τον ενθουσιασμό μιας δυναμικά ανερχόμενης ιδιοφυίας, έτοιμης να εκθρονίσει, να 

βεβηλώσει τα ίδια της τα είδωλα, εξαγγέλλει στο ίνδαλμά του την πρόθεση να το… επανερμηνεύσει 

υπό ένα ιδεαλιστικότερο πρίσμα. Μεταφράζει λ.χ. τη διάκριση μεταξύ Εικονογράφησης και Τέχνης (ή 

Διακόσμησης) ως «ουσιωδώς πνευματική διαφορά ανάμεσα στην πρακτική (ηδονιστική) βαθμίδα της 

εικονογράφησης και τη θεωρητική (φανταστική) βαθμίδα όπου ανήκει η Τέχνη». Για το Μπέρενσον, 

εικονογράφηση σημαίνει «απλή αναπαραγωγή αντικειμένων είτε του εξωτερικού είτε του εσωτερικού 

μας κόσμου». Ο Λόνγκι μεταχειρίζεται αυτή την έννοια για να εξοστρακίσει από το βασίλειο της 

«Τέχνης» κάθε ίχνος «συναισθηματικής αντανάκλασης, ιστοριογραφίας, παράδοσης, ψυχολογίας».395 

Τον Ιταλό ιδεαλιστή προβλημάτιζαν ωστόσο οι θετικιστικές καταβολές της σκέψης του Μπέρενσον, που 

ήταν διαποτισμένη από τη διδασκαλία του καθηγητή του στο Χάρβαρντ, William James. Ο Τζέιμς στη 

μελέτη του The Principles of Psychology396 πραγματεύεται έννοιες όπως η «δύναμη οπτικοποίησης», η 

«απτική όραση» και οι «εικόνες του νου». Ο Μπέρενσον είχε εντρυφήσει σ’ αυτές397 και διατύπωσε τον 

όρο «ideated sensations» για να περιγράψει την αυξημένη αίσθηση ζωτικότητας του παρατηρητή 

                                                             
391 Ercoli, όπ. π., σ. 6. 
392 R. Longhi, “Avvertenze per il lettore”, σ. viii.  
393 G. Previtali, 1982, σ. 147. 
394 Ercoli, όπ. π. 
395 F. Bellini, όπ. π., σς. 14-15. Για την έννοια της εικονογράφησης στο Μπέρενσον δες B. Berenson, I pittori Italiani 
del Rinascimento, μτφρ. E. Cecchi, Φλωρεντία 1974, σς. 121-127.        
396 Νέα Υόρκη 1893. 
397 F. Bellini, όπ. π., σ. 15, υπ. 37. 
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μπροστά το έργο τέχνης. Και σ’ αυτό το σημείο ο Ιταλός μεταφραστής αντιπροτείνει μια σημαντική 

τροποποίηση.398 

Ένα κεφάλαιο της μελέτης του Μπέρενσον πάνω στους ζωγράφους της βόρειας Ιταλίας (The 

North Italian Painters) τιτλοφορείται «Change of visualisation». Σ’ αυτό περιγράφεται η εναλλαγή τριών 

καλλιτεχνικών οπτικών στην Ιταλία μεταξύ των ετών 1275 και 1575. Πρόκειται διαδοχικά για τη 

γραμμική θέαση των καλλιτεχνών της Σιένας, την πλαστική θέαση των Nicola Pisano, Arnolfo και Giotto 

και, τέλος, την πλαστικο-ζωγραφική θέαση του Giovanni Bellini.399 Όπως σημειώνει η Bellini, αυτή η 

σχηματοποίηση της μορφοϊστορικής εξέλιξης πηγάζει από το Τζέιμς και βρίσκει έρεισμα στη θεώρηση 

του Χίλντεμπραντ. Στο Πρόβλημα τη μορφής διαβάζουμε πως «η ικανότητα της φαντασίας να 

ερμηνεύει και να μεταφράζει τις μορφές μπορεί να διαπλαθεί διαφορετικά ανάλογα με τα άτομα και 

τις εποχές».400 Καρπούς γόνιμης επεξεργασίας αυτών των ιδεών συνιστούν δύο σημαντικά κείμενα του 

νεαρού Λόνγκι: το άρθρο για τον Πιέρο που έγραψε το 1913 και δημοσίευσε τον επόμενο χρόνο και η 

«Σύντομη αλλά αληθοφανής ιστορία της ιταλικής ζωγραφικής», το αδημοσίευτο για πολλές δεκαετίες 

εγχειρίδιο του 1914. Εδώ ανιχνεύεται η παράλληλη εξέλιξη δύο οπτικών παραδόσεων. Η μια είναι η 

λεγόμενη «σχεδιαστική», από την οποία προέρχονται οι μεταγενέστεροι κλάδοι της «γραμμικής» και 

της «πλαστικής». Ο πρώτος κλάδος ξεκινά από τους Σιενέζους για να καταλήξει στο Ντεγκά, ενώ ο 

δεύτερους με αφετηρία τη ρομανική γλυπτική απολήγει στον Κουρμπέ. Η δεύτερη παράδοση, η 

«χρωματική», συνδέει τους Βενετσιάνους με τους ιμπρεσιονιστές. Στην αρχική επιστολή προς το 

Μπέρενσον εκθέτει αυτή τη φόρμουλα, την οποία υιοθετεί στο “Rinascimento fantastico”.401  

Στις αρχές του 1913 ο Λόνγκι ρωτά ανοιχτά το Μπέρενσον αν υπάρχει κάποια σύνδεση των 

θέσεών του με τις θεωρίες του Φίντλερ και των συνοδοιπόρων του.402 Είναι η περίοδος που 

                                                             
398 Βλ. Παράρτημα 2. 

399 B. Berenson, I pittori Italiani del Rinascimento, σς. 247-248. F. Bellini, όπ. π., σ. 21. 
400A. Hildebrand, Il problema della forma, μτφρ. S. Lodovici, Μεσίνα-Φλωρεντία 1949, σ. 90. Παρατίθεται στο 
Bellini, όπ. π., σ. 21, υπ. 63. 
401 Δες επίσης R. Longhi, “Rinascimento fantastico”, Scritti giovanili, σς. 9-11 και C. Garboli, σς. xxvi-xxvii. 
402 Γράμμα Ιανουαρίου 1913, F. Bellini, όπ. π., σς. 22-23. Δύσπιστός απέναντι στους φιλοσόφους ο Μπέρενσον, 
βρίσκεται εγγύτερα σ’ εκείνη ακριβώς την εκδοχή της καθαρής ορατότητας που υποτιμούσε ο Κρότσε. Το 
Πρόβλημα της μορφής εκδόθηκε το 1893, τρία χρόνια πριν το The Florentine Painters του Μπέρενσον. Στη 
βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Μπέρενσον φυλάσσονται ένα σχολιασμένο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης, ένα της 
αγγλόφωνης έκδοσης του 1907 κι ένα μιας αχρονολόγητης γαλλικής μετάφρασης (όπ. π., υπ. 81˙ G. Previtali, 1982, 
σ. 150, υπ. 31).  
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κυριολεκτικά «ξεκοκαλίζει» το βιβλίο του Χίλντεμπραντ.403 O Previtali παρατηρεί ότι ο Λόνγκι έβρισκε σ’ 

αυτό, «σ’ ένα επίπεδο συστηματικής επεξεργασίας, απαντήσεις στους βασικούς θεωρητικούς του 

προβληματισμούς: την ενότητα και την αυτονομία των παραστατικών τεχνών˙ το χαρακτήρα του έργου 

τέχνης ως αυτάρκους συστήματος˙ τη σχετικότητα των διαφορετικών εκφραστικών μέσων τόσο υπό την 

έννοια της αμοιβαίας σχετικότητας όσο και υπό την έννοια της εκφραστικής τους λειτουργικότητας (τις 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσά τους και, συγχρόνως, την καθυπόταξή τους στην «αρχιτεκτονική» του 

έργου). Έβρισκε ακόμα (και μ’ ένα θαυμαστό τρόπο, δεδομένου του εμφανούς κλασικισμού του γλύπτη 

Χίλντεμπραντ) τη δυνατότητα δικαίωσης της μοντέρνας τέχνης (ιμπρεσιονιστές) […] εάν αληθεύει […] 

ότι τα κείμενα για τους φουτουριστές ζωγράφους (1913) και, ακόμα περισσότερο, για τη 

φουτουριστική γλυπτική του Μποτσόνι (1914) ενδείκνυνται σε μεγάλο βαθμό να διαβαστούν ως 

σύγχρονες απόπειρες εφαρμογής των αρχών του Χίλντεμπραντ.»404 Πράγματι, το άρθρο του για τους 

φουτουριστές φέρει έκδηλα τα σημάδια αυτής της μελέτης, ιδιαίτερα στο σημείο όπου επισημαίνεται ο 

«αρχιτεκτονικός» χαρακτήρας της μοντέρνας ζωγραφικής.405 Αλλά και η περίφημη φόρμουλα του 

«προοπτικού συνθετισμού φόρμας-χρώματος» στο δοκίμιο του 1914 για τον Πιέρο οφείλει πολλά στις 

παρατηρήσεις του Χίλντεμπραντ αναφορικά με το χρώμα ως μέσο υποβολής της αίσθησης της 

απόστασης, «όντας τα χρώματα δυνάμεις που ενώνουν και διαχωρίζουν, που φέρνουν κοντά ή 

απομακρύνουν».406 Ο Previtali διαπιστώνει ότι διαμέσου του Χίλντεμπραντ ο Λόνγκι επανασυνδέεται 

με τη θετικιστική κουλτούρα, καθότι οι θέσεις του Γερμανού επανενεργοποιούν, τρόπον τινά, ορισμένα 

στοιχεία αισθησιαρχίας και νοησιαρχίας με τα οποία τον είχε διαποτίσει το πνευματικό περιβάλλον του 

Τορίνο καθώς και η γαλλική σκέψη του 19ου αιώνα. Ταυτόχρονα ανακαλύπτει τη Σχολή της Βιέννης, σε 

εκπροσώπους της οποίας, όπως οι Wickhoff, Riegl και Βέλφλιν, ο Schlosser εντοπίζει «πολλαπλούς 

δεσμούς με την κουλτούρα του Διαφωτισμού από τη μια πλευρά και μ’ εκείνη του θετικισμού από την 

άλλη».407 Ο ίδιος ο Λόνγκι ισχυρίζεται πως ανακάλυψε μόνος του τη Σχολή της Βιέννης και πως ο 

Μπέρενσον, όπως του έλεγε, δεν την εκτιμούσε ιδιαίτερα.408       

                                                             
403 Κρίνοντας από την εικόνα του αντιτύπου του βιβλίου που σώζεται στη βιβλιοθήκη του Λόνγκι (βλ. F. Bellini, σ. 
23). Όπως μας πληροφορεί ο Previtali, ο Λόνγκι είχε στην κατοχή του τη γερμανική έκδοση του 1913 καθώς και μια 
γαλλική μετάφραση, πιθανότατα προγενέστερη (Le problème de la forme dans les arts figuratifs, traduit de l’ 
allemande par Georges M. Baltus, Paris-Strasbourg, s.a.) (G. Previtali, 1982, σ. 149, υπ. 29). 
404 G. Previtali, 1982, σ. 149. 
405 F. Bellini, όπ. π., σς. 23-24. 
406 A. Hildebrand, σ. 73. Παρατίθεται από τη F. Bellini, όπ. π., σ. 24. 
407 Βλ. J. von Schlosser, “La scuola viennese di storia dell’ arte. Sguardo ad un secolo di lavoro di erudite tedeschi in 
Austria”, στο La storia dell’ arte nelle esperienze e nei ricordi di un suo cultore, Laterza, Μπάρι 1936, σς. 61-163. 
Αναφέρεται από τον Previtali, 1982, σ. 150. 
408 R. Longhi, “Avvertenze per il lettore”, σ. x. 
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Ο υπότιτλος «Καθαρή εικαστική κριτική» που συνοδεύει το άρθρο του 1913 για το Mattia Pretti 

προσδίδει στο κείμενο το χαρακτήρα ενός μανιφέστου. Είναι μια πολεμική κραυγή που θα μπορούσε 

να ακολουθεί το σύνολο των τίτλων των πρώτων γραπτών του Λόνγκι ή ακόμα και ν’ αντικαθιστά κάθε 

κύριο τίτλο, εκτοπίζοντας στη θέση του υπότιτλου τις επιμέρους περιπτώσεις, με μια απλή αντιστροφή 

των όρων κατά το υπόδειγμα της F. Bellini. Στο δοκίμιο “La teoria dell’ arte come pura visibilità” ο 

Κρότσε αναφέρει: «Η εικαστική τέχνη είναι διαύγεια της αυτόνομης θέασης». Αυτή η αρχή «είναι η 

αναγκαία συνθήκη κατανόησης και αφήγησης της ιστορίας της τέχνης, για την οποία όλοι 

ματαιοπονούν καθόσον τη συγχέουν με την ιστορία των ιδεών, των συναισθημάτων, των πρακτικών 

αναγκών, με τη βιογραφία και με την ψυχολογία των καλλιτεχνών και πάει λέγοντας».409 Στις 21 Μαΐου 

του 1914 ο Λόνγκι γράφει στο Μπέρενσον: «βλέπω καθαρά ή τουλάχιστον πιστεύω πως βλέπω καθαρά 

πολλά ζητήματα όπου δεν είχα προηγουμένως επαρκώς διεισδύσει». Λίγες μέρες μετά συντάσσει τη 

σύνοψη της ιταλικής ιστορίας της τέχνης για τους μαθητές του, απόσταγμα και απόπειρα 

συστηματοποίησης μελετών πάνω στη φύση των πλαστικών τεχνών και τα προβλήματα της ιστορικής 

τους εξέλιξης.410 «Η πνευματική διαδικασία της δημιουργίας είναι ίδια για τον καλλιτέχνη και για τον 

ποιητή», αναφέρει, αλλά με την επισήμανση ότι «το πεδίο πραγματικότητας που ενδιαφέρει τον ένα 

δεν αφορά τον άλλο». Έχοντας αφομοιώσει τις αρχές της θεωρίας του Φίντλερ, εξηγεί: «ενώ ο ποιητής 

μεταπλάθει διαμέσου της γλώσσας την ψυχολογική ουσία της πραγματικότητας, ο ζωγράφος 

μεταπλάθει την οπτική της ουσία: το αίσθημα για τον εικαστικό καλλιτέχνη δεν είναι άλλο από τη 

θέαση και το στιλ του, δηλαδή η τέχνη του δομείται εξολοκλήρου πάνω στα λυρικά στοιχεία της θέασής 

του».411 Όπως παρατηρεί η Bellini, «ο Χίλντεμπραντ τον έχει πλέον καθοδηγήσει στην ανάγνωση του 

έργου τέχνης ως αυτόνομου συστήματος, ως αρχιτεκτονικής με δικούς της εσωτερικούς νόμους, 

επιτρέποντάς του να παρακάμψει το περιεχόμενο, τη βιογραφία των καλλιτεχνών, τα προβλήματα 

εθνικής ή γεωγραφικής τάξης ώστε να αναφερθεί αποκλειστικά στην εξέλιξη της γλώσσας της 

καλλιτεχνικής απεικόνισης μέσα από την αλληλοδιαδοχή των διαφόρων καλλιτεχνικών θεάσεων που 

εδώ ο Λόνγκι αποκαλεί, κατά το υπόδειγμα το Βέλφλιν, ως στιλ.»412 

 

 

                                                             
409 B. Croce, “La teoria dell’ arte come Puravisibilità (Von Marées, Fiedler, Hildebrand)”, στο Scritti vari di erudizione 
e di critica in onore di Rodolfo Renier, Τορίνο 1912, σ. 262. 
410

 F. Bellini, όπ. π., σ. 24. 
411 R. Longhi, Breve ma veridica storia della pittura Italiana, σ. 9. 
412 F. Bellini, όπ. π., σς. 24-25. 
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6. Η ιστορική αντίληψη του Λόνγκι: ταύτιση ιστορίας και κριτικής ή ιστορία χωρίς παρελθόν. 

Ο Cesare Garboli παρατηρεί ότι ο Λόνγκι «ουδέποτε υπήρξε τόσο ευαίσθητος απέναντι στην 

κροτσική αριστερά ώστε να προσφέρει σπονδές σ’ εκείνη την «αγροτική» ψευτο-κοινωνιολογία (quel 

blando sociologismo ‘agricolo’) για την οποία τα έργα τέχνης ριζοβολούν στην ιστορία σαν τα φυτά στην 

κοπριά.»413 Πιστός στο «αυστηρό ιδεαλιστικό αξίωμα ότι η ιστορία ταυτίζεται με τη δημιουργικότητα», 

αντιλαμβάνεται την ιστορία της τέχνης ως δίκτυο απολύτων.414 «Το επίπεδο της ιστορίας αποκολλάται, 

αποσυνδέεται από το βάθος του χρονολογικού ορίζοντα˙ καταβαραθρώνεται˙ και στη θέση του 

αναδύονται σε πρώτο επίπεδο, άπειρα σημεία, περισσότερο ή λιγότερο φωτεινά, τα ξεχωριστά έργα 

τέχνης: η ιστορία της τέχνης είναι το πλέγμα τους, ο αστερισμός που [φευγαλέα πάντα] σχηματίζεται. 

Μια «ιστορία» που προϋπάρχει των έργων, για το Λόνγκι, δεν έχει κανένα νόημα».415 Και αλλού ο 

Garboli μεταχειρίζεται το ίδιο «κοσμικό» ερμηνευτικό σχήμα: «ένα πλέγμα απολύτων ατελείωτο και 

αεικίνητο, με σύνδεση συγκαλυμμένη ή πρόδηλη […] ένας γαλαξίας, εκείνος ο γαλαξίας σε αέναη 

μεταμόρφωση και κίνηση που είναι για το Λόνγκι η «ιστορία της τέχνης.»416  

Κριτική και ιστορία της τέχνης συμπίπτουν στην «καθαρή εικαστική μέθοδο»: «Οι βασικές 

κατηγορίες [του Petraccone] ενάντια σ’ αυτή την κριτική εστιάζουν στο ότι αυτή λανθασμένα επιδιώκει 

να απαρνηθεί την ιστορία και την ιστορική μέθοδο˙ ότι αυτή υποπίπτει στο σφάλμα της ψευδο-

αισθητικής κριτικής, υποκαθιστώντας δηλαδή το εικαστικό έργο τέχνης με μια αισθητική 

αναπαράσταση […] Εμείς όμως αισθανόμαστε […] απαλλαγμένοι απ’ αυτό το ειδεχθές ανόμημα και, αν 

κάποτε μπορέσαμε να το διαπράξουμε, αυτό θα έπρεπε να αποδοθεί όχι στην αρχή της καθαρής 

εικαστικής κριτικής, αλλά στις εγγενείς ατέλειες που υπάρχουν ακόμα στο τελειοποιήσιμο […] 

υπόβαθρό της. Κάνοντας τεχνοκριτική σκοπεύαμε πάντα να κάνουμε ιστορία, και έχουμε μάλιστα 

εξαρχής διακηρύξει την πεποίθησή μας πως «η κριτική συνέπιπτε με την ιστορία». Θεωρήσαμε πως 

τεκμηριώσαμε αυτή μας τη διακήρυξη μέσα από ξεχωριστές ιστορικές μελέτες που φέραμε πάντοτε εις 

πέρας με τη βοήθεια αυτής της «καθαρής» εικαστικής μεθόδου, πάντα δηλαδή μέσω μιας ακριβούς 

παρατήρησης όλων των μορφικών στοιχείων που, εξεταζόμενα προσεκτικά μέσα από το συσχετισμό 

καλλιτεχνικών έργων, εντάσσονται αναπόφευκτα σε ακολουθίες ιστορικής εξέλιξης, η σχέση των 

οποίων με μια οποιαδήποτε χρονολογική ιστορία είναι ωστόσο ελάσσονος σημασίας.»417 Επίσης: 

                                                             
413 C. Garboli, 1980, σ. 20. 
414 Στο ίδιο. 
415

 Στο ίδιο. 
416 C. Garboli, 1988, σ. x. 
417 R. Longhi, κριτική στο Luca Giordano του Petraccone, στο Scritti giovanili, σ. 455. 
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«Καθήκον μου είναι γενικά να προσανατολίσω το γούστο σας […] Για να σας κατευθύνω καλύτερα 

χρειάζεται να περάσουμε τώρα στην ιστορία. Δηλαδή να περάσουμε από το γούστο στην κριτική – που 

δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από ιστορία διότι τρέφεται αποκλειστικά μέσα από την επαφή με τις 

διάφορες δημιουργίες και την ανίχνευση των μεταξύ τους σχέσεων. […] Θέτοντας το ζήτημα των 

σχέσεων μεταξύ δύο έργων, ανακύπτει και το ζήτημα της έννοιας της Ιστορίας της Τέχνης, όπως 

τουλάχιστον εγώ την αντιλαμβάνομαι, δηλαδή ως ιστορία της εξέλιξης των πλαστικών στιλ και μόνο: οι 

εναλλαγές της γραμμής, του χρώματος και της μορφής μέσα από το έργο των ευφυών καλλιτεχνών, όχι 

όσων απλά βιοπορίζονται από τη ζωγραφική. Με βάση αυτά τα απλά κριτήρια, μην περιμένετε 

επομένως από μένα πλήθος ονομάτων, χρονολογιών, λίγο έως πολύ ανεκδοτολογικού τύπου 

βιογραφικών στοιχείων˙ παρά μόνο την ιδεατή αλυσίδα που συνδέει τους κορυφαίους ιταλούς 

καλλιτέχνες ανάλογα με τις στιλιστικές τους επιδιώξεις. Πού δεν είναι και λίγο.»418 Ως εκ τούτου 

υιοθετεί πλήρως «εκείνη την καθαρή εικαστική μέθοδο (quel puro metodo figurativo), αυτή την ιστορία 

των μορφών, εκείνη την εικαστική κριτική που κάλλιστα θα μπορούσαμε να συλλάβουμε – όπως 

πρόσφατα την εξήγγειλε εξάλλου ο Βέλφλιν – υπό τη μορφή της «Kunstgeschichte ohne Namen» […] κι 

εγώ προσθέτω χωρίς ημερομηνίες.»419  

Η αυστηρά μορφοϊστορική μέθοδός του υποβαθμίζει κάθε διαλεκτική σχέση μεταξύ τέχνης και 

ιστορίας, εστιάζοντας αποκλειστικά στους μορφολογικούς δεσμούς κάθε έργου με άλλα. 

Τοιουτοτρόπως δημιουργούνται στιλιστικές οικογένειες στη βάση μορφολογικών κατηγοριοποιήσεων 

που προσιδιάζουν σε φυσικές επιστήμες όπως η βοτανολογία ή η παλαιοντολογία. Η φορμαλιστική 

αυτή μέθοδος ανάλυσης και συσχετισμού, βρίσκει ιδανικό πεδίο εφαρμογής στην τεκμηρίωση της 

πατρότητας των καλλιτεχνικών έργων,420 δραστηριότητα συνδεδεμένη στενά με το εμπόριο. Ο 

ιστορικός μετατρέπεται σε ιχνηλάτη που αναζητά τις οδούς διάδοσης καλλιτεχνικών ιδιωμάτων. Η 

εγκυρότητα των γραπτών πηγών ελέγχεται μέσα από την εξέταση των ίδιων των έργων.421 

Στη φιλοσοφία του Κρότσε υπάρχει μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στη θεωρητική και την 

πρακτική σφαίρα. Είδαμε όμως ότι για το Λόνγκι το χάσμα ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή είναι 

αγεφύρωτο. Αλλά και η γλώσσα των πλαστικών τεχνών διαφέρει από εκείνη της ποίησης. Κάθε μια 

εκφράζει ένα διαφορετικό πεδίο της πραγματικότητας. Ενώ ο ποιητής μεταπλάθει δια του λόγου την 

ψυχολογική της ουσία, ο ζωγράφος μεταπλάθει την οπτική. Μέσα από αυτή τη διάκριση ο Λόνγκι 

                                                             
418 R. Longhi, Breve ma veridica storia della pittura italiana, σς. 25-26. 
419

 R. Longhi, Scritti giovanili, σ. 458. 
420 M.Gregori, 1982, σς. 127, 133-134. 
421 Όπ. π., σ. 133. 
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επιδιώκει ν’ απαλλάξει το έργο τέχνης από κάθε δεσμό με το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου. 

«Η τέχνη είναι αποκλειστικά μορφή και στην υπέρτατη πραγματικότητα της μορφής όλο το οξυγόνο 

που ανήκει στην εμπειρία μας ως κοινών θνητών αφαιρείται ολοκληρωτικά. Θα λέγαμε μάλιστα ότι το 

μήνυμα του έργου τέχνης αποκτά αξία, για το Λόνγκι, μόνο τη στιγμή που ξεκινά να φθίνει προς το 

σημείο μηδέν ο δείκτης της συγγένειάς του με την ανθρώπινη σφαίρα.»422 Οι τέχνες της εικόνας δεν 

πρέπει να μετατραπούν σε εικονογραφημένη λογοτεχνία.423 Εντέλει η τέχνη δεν είναι γλώσσα καθότι δε 

μιλά για κάτι άλλο.424 Αν και διαθέτει εγγενή εκφραστική δύναμη ενός ιδιαίτερου είδους, η φόρμα 

είναι καταδικασμένη σε μια μορφή πολιτισμικής αλαλίας (mutismo culturale), υπάγεται σ’ ένα 

αρχέγονο επίπεδο εκφραστικής λειτουργίας. Φυλακισμένη στην υλική της υπόσταση, αποτελεί 

μαρτυρία του εαυτού της και μόνο. Ο ίδιος ο Κρότσε είχε εξάλλου απαξιώσει το θέμα στην τέχνη.425 

Όπως είδαμε, η υποβάθμιση του θεματικού περιεχομένου είναι συνυφασμένη με την αρχή της 

αυτονομίας της τέχνης στα νεανικά κείμενα του ιστορικού. Όμως ο Κρότσε ισχυρίζεται πως η τέχνη 

«τρέφεται» από όλες τις άλλες μορφές ανθρώπινης δραστηριότητας, από τα συναισθήματα και τα 

πάθη, από τις ιδέες. Για το Λόνγκι η τέχνη είναι αυτάρκης και αυθύπαρκτη. Αποτελεί, θα λέγαμε, τη 

μόνη αυθεντική μορφή ύπαρξης. Μόνο οι αμύητοι επιχειρούν να την ερμηνεύσουν εντάσσοντάς τη σε 

κάθε είδους πλαίσια. Μεταξύ τέχνης και ιστορίας δεν υφίσταται διαλεκτική, καθότι οι δύο έννοιες 

ταυτίζονται, όπως ταυτίζεται η τεχνοκριτική με την ιστορία της τέχνης.426  

Στο διαρκώς αναμορφούμενο γαλαξία αεικίνητων σημείων του Λόνγκι απουσιάζει η διάσταση 

του χρόνου. Αν ο Βέλφλιν συνέλαβε μια ιστορία δίχως ονόματα, ο Λόνγκι προχωρά ένα βήμα παραπέρα 

αφαιρώντας και τις ημερομηνίες, ως απάντηση σ’ έναν ιστορικισμό που θεωρούσε χονδροειδώς 

θετικιστικό.427 Μόνο η τέχνη είναι ιστορική, μόνο η δημιουργικότητα και η αυθεντικότητα προσδίδουν 

αξία και νόημα στην ύπαρξη. Το παρελθόν δεν είναι πραγματικότητα που ανακτάται από την ιστορική 

επιστήμη. «Έξω από την πάντα παρούσα πραγματικότητα του έργου τέχνης, το παρελθόν είναι η 

φανταστική μνήμη, ασήμαντη και τυχαία, μιας πραγματικότητας οριστικά χαμένης […] Μόνο στην 

ιστορία της τέχνης, όπου παρελθόν και παρόν, ιστορία και ιστοριογραφία, res gestae και historia rerum 

                                                             
422 C. Garboli, 1988, σ. xii. 
423 Όπ. π., σ. xiv. 
424 Όπ. π., σ. xv. 
425 Στο ίδιο. 
426 Όπ. π., σ. xxxvii. 
427 Ο όρος «ιστορικισμός» προσλαμβάνει αρνητική χροιά στα κείμενα του Λόνγκι, κερδίζοντας μια θέση στη 
«μαύρη λίστα» του, πλάι στη «λογοτεχνία», την «ψυχολογία» και τον «ουμανισμό». Στο μεταγενέστερο έργο του 
προσδιορίζεται από επίθετα όπως «ρητορικός», «παρωχημένος», «νωθρός», «αφελής» ή «ασαφής», 
υποδηλώνοντας τη χρήση του από τους Κρότσε και Λιονέλλο Βεντούρι (G.Previtali, 1982, σ. 151). 
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gestarum συμπίπτουν στην ομόχρονη πραγματικότητα μιας αίσθησης που καταργεί το χρόνο, δύνανται 

να πραγματοποιηθούν τα όνειρα του ιδεαλισμού.»428  

Αυτός ο φορμαλιστικός αισθητισμός απορρέει, σύμφωνα με το Garboli, από τον απόλυτο 

ιδεαλισμό του Gentile. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο φιλόσοφος και ιστορικός της φιλοσοφίας Giovanni 

Gentile (1875-1944) βρέθηκε στο πλευρό του Κρότσε στον αγώνα κατά του θετικισμού που διεξήγαγαν 

οι δυο τους από τις σελίδες του περιοδικού La Critica. Από το 1912 με το δοκίμιο L’atto del pensiero 

come atto puro και το 1913 με το La riforma della dialettica hegeliana,  ξεκίνησε να επεξεργάζεται το 

ιδεαλιστικό φιλοσοφικό του σύστημα. Εδρασμένο σε μια αναθεώρηση της σκέψης του Hegel, είχε ως 

κεντρικούς πυλώνες τα έργα Teoria generale dello spirito come atto puro (1916) και Sistema di logica 

come teoria del conoscere (1917-22). Η κριτική του στο Χέγκελ πήγαζε από τη σκέψη του Fichte. 

Σύμφωνα με το Τζεντίλε, οι όροι της διαλεκτικής της ζωής του πνεύματος είναι ο συγκεκριμένος 

στοχασμός, δηλαδή η πράξη, και ο αφηρημένος στοχασμός, δηλαδή ο συλλογισμός ενός αντικειμένου 

τεχνηέντως θεωρούμενου ως ανεξάρτητου από το σκεπτόμενο υποκείμενο, που συνιστά τη μοναδική 

πραγματικότητα. Το πνεύμα ενυπάρχει στον εαυτό του στο βαθμό που νοείται ως πράξη του 

στοχασμού. Ο Τζεντίλε απέρριπτε τον ιστορικισμό αντιμαχόμενος την αρχή της κυκλικότητας, τη 

διάκριση μεταξύ ιστορίας και ιστοριογραφίας και τη λατρεία του παρελθόντος.429 Πιθανολογείται ότι ο 

Λόνγκι ήλθε σ’ επαφή με το έργο του φιλοσόφου της περιόδου της Voce. Στο δοκίμιο “Veritas filia 

temporis” του 1912 λ.χ. η ιστορία ορίζεται ως «attualità dello spirito nel suo svolgimento». Το πνεύμα 

είναι ιστορία, γράφει ο Τζεντίλε, «η οποία δε συνίσταται – ο Μπρούνο το επισημαίνει ρητά – στην 

ανώφελη χρονολογία, αλλά στην πλήρη και συγκεκριμένη πορεία του πνεύματος.»430 «Ecce Longhi», 

αναφωνεί ο Garboli.431 Όταν ο Κρότσε κρίνει αυστηρά το “Rinascimento fantastico” του Λόνγκι το 1919, 

στόχος του είναι η περί πνεύματος αντίληψη του Τζεντίλε.432       

Ο Λόνγκι αντιλαμβάνεται το έργο τέχνης ως ενσάρκωση του πνεύματος, ως το «πράγμα 

καθεαυτό» με σάρκα και οστά: «Οι πίνακες ήταν για το Λόνγκι το ίχνος, το αποτύπωμα που αφήνει το 

                                                             

428 C. Garboli, 1988, σ. xl. 
429 C. Garboli, όπ. π., σ. Xl. Για τη φιλοσοφική διένεξη μεταξύ Κρότσε και Τζεντίλε δες B. Croce, “Intorno 
all’idealismo attuale” La Voce, 13 Νοεμβρίου 1913 και 13 Ιανουαρίου 1914˙ G. Gentile, “Intorno all’idealismo 
attuale. Ricordi e confessioni”, La Voce, 11 Δεκεμβρίου 1913. Για το ζήτημα καθώς και συνολικά για το έργο του 
Τζεντίλε και τη σημασία του δες επίσης N.Bobbio, όπ. π., σς. 202-206 (ειδικότερα σ. 203)˙ P. D’Angelo, όπ. π., σς. 
73-115 (ειδικότερα σς. 81-82)˙  M. E. Moss, Il filosofo fascista di Mussolini. Giovanni Gentile rivisitato, επιμ. G. 
Spadafora, Armando, Ρώμη 2007, σς. 47-50˙ A. Simonini, όπ. π., σς. 133-135. 
430

 C. Garboli, όπ. π., σ. xli. 
431 Στο ίδιο. 
432 Στο ίδιο. 
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πνεύμα στο πέρασμά του, αλλά και το σημάδι, η μαρτυρία του «πράγματος καθεαυτού» επιτέλους 

ενσαρκωμένου, επιτέλους απτού και ορατού».433 Η έννοια της ιστορίας ως χρονικής αλληλουχίας 

παραμένει ξένη στο Λόνγκι όσο και στο Τζεντίλε.434 Ενώ στη «φιλοσοφία του πνεύματος» το παρελθόν 

είναι σχεδόν το παν,435 είναι η λατρεία του παρόντος στην παθιασμένη αναζήτηση της αισθητικής 

εμπειρίας που γεννά τους συλλέκτες και τους κριτικούς, κατεξοχήν κυνηγούς της αισθητικής 

απόλαυσης, όπως ο Λόνγκι και ο Μπέρενσον. Κι αν ο Αμερικανός τη γευόταν ως ελιξίριο ευεξίας που 

κάνει τη ζωή ομορφότερη και πλουσιότερη, ο Λόνγκι τη βίωνε ως υποκατάστατο, ως δίοδο προς μια 

υψηλότερη σφαίρα ύπαρξης, τη μόνη όπου μπορεί κανείς ν’ αναζητήσει νόημα και αξία. Σύμφωνα με 

το Garboli, η διαφορά αυτή σηματοδοτεί το πέρασμα από το 19ο αιώνα στον 20ο.436 

Όλα τα προβλήματα της καλλιτεχνικής δημιουργίας βρίσκονται λοιπόν μπροστά στα μάτια μας 

και δε μένει παρά να τα «διαβάσουμε» και να τα «μεταγράψουμε». Η γραφή αναδημιουργεί το ήδη 

υπάρχον437 μια και το έργο τέχνης καθαυτό συνιστά τη μόνη προσβάσιμη πραγματικότητα. Ως 

συνέπεια, περιγραφή και ερμηνεία ταυτίζονται στη μεταφραστική πράξη: η περιγραφή-μετάφραση 

είναι ή μόνη εφικτή ερμηνεία.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
433 Όπ. π., σ. xlii. 
434 Ο Γκράμσι επισήμανε το στενό δεσμό ανάμεσα στον ακτουαλιστικό ιδεαλισμό του Τζεντίλε και το 
φουτουριστικό κίνημα, θεωρώντας τα συγγενικές εκδηλώσεις μιας νέας μορφής ρομαντισμού (στο ίδιο). 
435 Στο ίδιο. 
436

 Όπ. π., σ. xliii. 
437 C. Garboli, 1980, σ. 19. 
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Παράρτημα 1 

 

Το 1914 ο Λόνγκι γράφει στους νεαρούς μαθητές του: «Δεν επεδίωξα παρά να σας εξηγήσω την 

εκφραστικότητα της ζωγραφικής διαλέκτου. Δεν έχουμε να κάνουμε με λέξεις – φορτισμένες με ψυχικό 

και ιστορικό νόημα – αλλά με φόρμες, γραμμές και χρώματα: δεν πρόκειται να διαβάσετε ένα βιβλίο, 

αλλά να δείτε έναν πίνακα. Ολόκληρο το αισθητικό του μήνυμα δεν μπορεί παρά να περικλείεται 

μεταξύ των τεσσάρων πλευρών της κορνίζας. Το ζήτημα είναι να το κατανοήσει κανείς και αυτό 

προσπάθησα να σας κάνω να πετύχετε. 

 Τα όσα επομένως σας είπα, θα σας έχουν πια πείσει ότι το θέμα, το αναπαριστάμενο γεγονός 

δεν έχει καμία αξία στην πλαστική τέχνη. Υπάρχει μια γραμμική, μορφική, χρωματική σύνθεση που 

αρέσει ανεξαρτήτως θέματος. Ας υποθέσουμε πως το ίδιο το θέμα είχε σημασία: θα ήταν τότε 

απαραίτητο για την κατανόησή του ένα απόθεμα ιστορικών, μυθολογικών κλπ γνώσεων που ουδεμία 

σχέση μπορούν να έχουν με μια γλώσσα μορφών και όχι λέξεων. Θα ήταν τότε απαραίτητο να 

γνωρίζουμε κάτι που προϋπήρξε του πίνακα ώστε να κρίνουμε αν είναι καλά φτιαγμένος.438 

 […] 

 Αλίμονο λοιπόν στο ζωγράφο που ενδιαφέρεται υπερβολικά για το συμβάν που του 

παραγγέλθηκε να αναπαραστήσει: η μορφική ή χρωματική σύνθεση […] θα χαθεί μέσα σ’ έναν 

περιγραφικό ρεαλισμό που θα συσσωρεύσει τις σχετικές μ’ ένα γεγονός λεπτομέρειες, το οποίο παρά 

την όποια προσπάθεια θα παραμείνει εικονογραφημένο – καθότι καταγεγραμμένο με σημεία – και ποτέ 

εκφρασθέν καλλιτεχνικά μια που το σύμφυτο με τα μέσα του καλλιτέχνη πεδίο δεν περιλάμβανε ένα 

ψυχολογικό αλλά μονάχα ένα μορφικό και οπτικό περιεχόμενο. 

 Ο ζωγράφος μπορεί κάλλιστα να εξευγενίζει τον κόσμο, αναπαριστώντας ευγενή πρόσωπα σε 

ευγενές περιβάλλον, αλλά αυτό θα είναι πάντα εικονογράφηση και όχι τέχνη. 

 Να λοιπόν άλλη μια διάκριση για να θυμάστε: εκείνη ανάμεσα στην πλαστική τέχνη και την 

εικονογράφηση, ήτοι την εικονογραφημένη λογοτεχνία. 

 Και είναι γνωστό ότι η εικονογραφημένη λογοτεχνία δεν είναι πλέον λογοτεχνία, ας την πω 

ποίηση, και δεν είναι ακόμα πλαστική τέχνη, τουτέστιν ζωγραφική.»439 

 

                                                             
438 R. Longhi, Breve ma veridica storia della pittura italiana, σς. 22-23. 
439 Όπ. π., σ. 23. 
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Παράρτημα 2 

«Η κριτική σας, για μένα και για λίγους ακόμα, είναι η πρώτη που μπορεί να ονομαστεί 

ζωγραφική ή εικαστική μετά το Βαζάρι. Μάλιστα ο Βαζάρι παγιδεύτηκε στην ατυχή μίξη ζωγραφικής 

(αισθητικής) κριτικής και εικονογραφικής κριτικής, ενώ εσείς εδραιώσατε τη διάκριση μεταξύ Τέχνης 

και Εικονογράφησης με τρόπο που ουδείς, θεωρώ, πρόκειται να την εκριζώσει. 

[…] 

Φιλοσοφικά, σας το γνωστοποιώ αμέσως, ανήκω στην παράταξη των ιδεαλιστών 

(πνευματοκρατικών) που εμπιστεύθηκαν τη σκέψη και τη δραστηριότητά τους στο θεμελιακά 

ανανεωτικό σχήμα που εισήγε ο καθοδηγητής Μπενεντέττο Κρότσε. Θα γνωρίζετε πως σε αυτό το 

σύστημα όλη η πραγματικότητα αφομοιώνεται από τη γνωστική δημιουργικότητα του πνεύματος, που 

είναι όλο το πραγματικό, και δε δύναται να γνωρίσει τίποτα πέρα από τον εαυτό του˙ και πως το 

μεγαλύτερο προτέρημα του Κρότσε, κι εκείνο που του απέφερε περισσότερους οπαδούς, υπήρξε η 

απαράμιλλη απελευθέρωση της αισθητικής, η γένεση της πνευματικής αυτονομίας της τέχνης, 

ιδωμένης ως μια απόλυτη βαθμίδα γνώσης: τη φαντασία. 

Από την τέχνη αποκλείεται έτσι κάθε στοιχείο νοησιαρχίας ή μεταφυσικής: αυτή κείται 

θαυμαστά μόνη και ασφαλής στη λυρική της ανανέωση. 

Ο Κρότσε συνένωσε όλες τις τέχνες στο μοναδικό υπόβαθρο της λυρικότητας και αυτό υπήρξε 

το μεγάλο του προτέρημα […] Μα εξαιτίας των περιορισμένων καλλιτεχνικών του γνώσεων, καθότι [οι 

γνώσεις του] είναι αποκλειστικά φιλολογικές, κατέληξε να πραγματεύεται τις διάφορες τέχνες 

σύμφωνα με μια βασικά ιστορικιστική οπτική γωνία, αξιόπιστη μόνο για τη λογοτεχνία. 

Κοντολογίς δε στάθηκε ικανός να διακρίνει το διαφορετικό και αμετάγγιστο ενορατικό πεδίο 

(μια και αποκαλεί τη λυρική εντύπωση του καλλιτέχνη ως ενόραση) που ανήκει σε κάθε τέχνη, και πως 

επί παραδείγματι δεν είναι εφικτή αισθητικά η μετάλλαξη του περιεχομένου των εικαστικών τεχνών σ’ 

εκείνο της λογοτεχνίας. 

[…] 

Επιχειρώντας να σας ερμηνεύσω (και ασφαλώς θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ερμηνεία, 

δηλαδή η ιστορία, εναρμονίζεται πάντα με τη φιλοσοφική οπτική [του ερμηνευτή]) εκκινώ από το 

λυρικό πλαίσιο του Κρότσε και βέβαια δεν δύναμαι να προσδώσω αληθινή φιλοσοφική αξία, μια και 
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για μας η μόνη φιλοσοφία είναι ο ιδεαλισμός, στο καθαρά φυσιολογικό σας υπόβαθρο […] Εν ολίγοις 

τα όσα λέτε γύρω από τις ideated sensations, έχουν για μένα αξία στο βαθμό που μπορούν να 

ερμηνευθούν από την πνευματοκρατική θεώρηση της ενόρασης. Ο όρος «sensations» αντιπροσωπεύει 

το σημείο εκκίνησης της φυσιολογίας [ενώ ο όρος] «ideated» την νοητική προσθήκη που είναι φυσική 

για το θετικισμό. Όμως για μας η δημιουργία του καλλιτέχνη δεν είναι τόσο περίπλοκη και ασυνάρτητη: 

αυτή είναι απλώς ενόραση, γνώση ανόθευτη από πρακτικότητα, αναπαράσταση μιας λυρικής 

κατάστασης του πνεύματος. Περιττό ν’ αναφέρω πως ό,τι ισχύει για τη δημιουργική διαδικασία, ισχύει 

εξίσου για τη διαδικασία της κριτικής, της αισθητικής απόλαυσης-αποτίμησης (για να 

συνεννοούμαστε). 

Εκκινώντας από θετικιστικές βάσεις καταλήγετε σε έναν αναπόφευκτο κριτικό ηδονισμό, 

καθότι ο θεατής, έστω και νοερά, συνδέει τις ideated sensations του έργου τέχνης με τα μέλη του 

σώματός του, αν πρόκειται για tactile values ή για movement, ή βιώνει μια απλή αισθητήρια δόνηση 

εάν πρόκειται για χρώμα. Εφόσον, καθώς φαίνεται, περιορίσατε το χρώμα σ’ ένα στάδιο προλογικό, 

αμιγώς αισθησιοκρατικό.  

[…] 

Επιτρέψτε μου τώρα να σας πω ότι εσείς ο ίδιος μου δώσατε τη δυνατότητα να σας ερμηνεύσω 

πνευματοκρατικά, καθότι ουσιωδώς πνευματική είναι η διάκρισή σας μεταξύ Τέχνης και 

Εικονογράφησης. Διότι η διαφορά ανάμεσα […] στην Εικονογράφηση και την Τέχνη δε μπορεί να 

έγκειται παρά στην ουσιωδώς πνευματική διαφορά ανάμεσα στην πρακτική (ηδονιστική) βαθμίδα της 

Εικονογράφησης και στη θεωρητική (ιδεατή) βαθμίδα της Τέχνης. Μα αν θέλατε να περικλείσετε εκ 

νέου και την τέχνη στο δημιουργικό και δεκτικό ηδονισμό, η διάκριση μεταξύ αυτής και της 

εικονογράφησης δε θα μπορούσε να σταθεί φιλοσοφικά. 

[…] 

Στη φιλοσοφία του πνεύματος, επομένως και στη φαντασία, δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ 

υλικού και πνευματικού κόσμου, μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού, καθόσον όλα είναι πνευματικά 

εξίσου από τη στιγμή που τα προσλαμβάνουμε όχι αισθητηριακά αλλά πνευματικά, και, αν είμαστε 

καλλιτέχνες, τους προσδίδουμε λυρισμό.  

[…] 
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Προσωπικά βλέπω, ή πιστεύω πως βλέπω, δύο μεγάλες οπτικές παραδόσεις στην ιστορική 

εξέλιξη της τέχνης: τη σχεδιαστική, που διακλαδώνεται σε δύο επιμέρους παραδόσεις, την πλαστική 

και τη γραμμική, και τη χρωματική. Όπως θα δούμε, μεταξύ τους δεν υπάρχει διαφορά βαθμίδας από 

πνευματικής απόψεως. 

Ασφαλώς, εφόσον το πνεύμα στην πορεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θεωρητική και 

πρακτική βαθμίδα, οι γνώσεις και οι πνευματικές παραδόσεις παρέχουν επίσης το απαραίτητο για τη 

μεταβολή του τρόπου θέασης περιβάλλον, που αντιστοιχεί εντέλει και σε μια μεταβολή του 

αντικειμένου της αναπαράστασης. 

Πράγματι. Η σχεδιαστική παράδοση εξελίσσεται με φόντο τον ουμανιστικό ιντελεκτουαλισμό, 

καθολικού ή κλασικίζοντος τύπου, και κατά συνέπεια η βασική παράσταση της τέχνης είναι ο 

άνθρωπος […] 

Για ν’ αναφέρω μερικά ονόματα, η πρώτη παράδοση έχει ως εκπροσώπους της πλαστικής 

σχολής τους γλύπτες του ρομανικού ρυθμού, το Τζόττο, το Μαζάτσο, το Μαντένια, το Μικελάντζελο, 

τον Καραβάτζο, τον Κουρμπέ˙ και της γραμμικής οπτικής (ή της κίνησης), το διεθνές ύφος των αρχών 

του 15ου αιώνα, τον Πιζανέλλο, τους Σιενέζους και τους Γιαπωνέζους, τον Πολλαγιόλο, το Μποτιτσέλλι, 

το Λεονάρντο, τον Τιέπολο, το Ντεγκά. 

Η χρωματική παράδοση αναδύεται φορτωμένη ιστορικισμό και ηδονιστική εικονογράφηση με 

τους Βενετσιάνους και τέτοια συνεχίζεται με το Ρούμπενς, μέχρις ότου, στηριζόμενη στη μεγάλη 

φιλοσοφική ανανέωση του 18ου-19ου αιώνα που καθορίζει τη φύση ως δημιουργία του πνεύματος […] 

αποδίδει τελικά αυτό που έπρεπε να δώσει με τον ιμπρεσιονισμό. 

Ανέφερα ονόματα, αλλά ουδείς καλύτερα από σας είναι σε θέση να τα αντιληφθεί με ακρίβεια 

ως γεγονότα.»440                     

 

 

 

                                                             

440 B. Berenson-R. Longhi, Lettere e scartafacci. 1912-1957, όπ. π., σς. 81-88.  
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