
The following text is an extract from Status Anxiety by Alain de Botton, published in 2004.The extract 
is taken from a chapter entitled "Art" and quotes the poet and critic Matthew Arnold, Professor of 
Poetry at Oxford in the 1860s.  

English source text: 

What is art good for? The question was in the air in Britain in the 1860s and, according to many 
commentators, the answer was: not very much. It wasn't art that had made the great industrial towns, 
laid the railways, dug the canals, expanded the empire and made Britain pre-eminent among nations. 
Indeed, art seemed capable of sapping the very qualities that had made these achievements 
possible; prolonged contact with it risked encouraging effeminacy, introspection, homosexuality, gout 
and defeatism. ln 1865, John Bright, MP for Birmingham, described cultured people as a pretentious 
cabal whose only claim to distinction was 'a smattering of the two dead languages of Greek and Latin'. 
The Oxford academic Frederic Harrison held an equally caustic view of the benefits of prolonged 
communion with literature, history or painting. 'Culture is a desirable quality in a critic of new books, 
and sits well on a possessor of belles lettres,' he conceded, but 'as applied to everyday life or politics, 
it means simply a turn for small fault-finding, love of selfish ease, and indecision in action. The man of 
culture is one of the poorest mortals alive. For simple pedantry and want of good sense no man is his 
equal. No assumption is too unreal; no end is too unpractical for him.' 

When these practically minded disparagers looked around for a representative of art's many 
deficiencies, they could find few more tempting targets than the poet and critic Matthew Arnold. He 
had the impudence to keep hinting, in a variety of newspaper articles, that art might be one of the 
most important pursuits of life. This in an age when for the first time one could travel from London to 
Birmingham in a single morning and Britain had earned itself the title of workshop of the world. 
The Daily Telegraph, stout upholder of industry and monarchy, mockingly accused him of trying to 
lure the hard-working, sensible people of the land 'to leave their shops and duties behind d1em in 
order to recite songs, sing ballads and read essays'. 

Arnold accepted the ribbing with good grace until, in 1869, he was goaded into writing a systematic, 
book-length defence of what he believed art was for and why exactly it had such an important function 
to play in life - even for a generation that had witnessed the invention of the foldaway umbrella and 
the steam engine. Arnold's Culture and Anarchy began by acknowledging some of the charges laid at 
art's door. ln the eyes of many, it was nothing more, than 'a scented salve for human miseries, a 
religion breathing a spirit of cultivated inaction. It is often summed up as being not practical or-as 
some critics more familiarly put it -all moonshine'. 

All great artists are, said Arnold, imbued with 'the aspiration to leave the world better and happier than 
they find it’. They may not always embody such an aspiration in an overtly political message, they 
may not even be conscious of such an aspiration, and yet, within their work, there will almost always 
be a protest against the state of things and so an effort to correct our insights or to educate us to 
perceive beauty, to help us understand pain or to reignite our sensitivities, to nurture our capacity for 
empathy or to rebalance our moral perspective through sadness or laughter. Arnold concluded his 
argument with a pronouncement upon which this chapter is built. Art, said Arnold, is 'the criticism of 
life'.

Portuguese target text: 

Para que serve a arte? A pergunta pairava no ar na Grã-Bretanha na década de 1860 e, na opinião 
de muitos comentadores, a resposta era: não serve para grande coisa. Não tinha sido a arte a 
construir as grandes cidades industriais, a colocar os caminhos-de-ferro, a escavar os canais, a 
expandir o império e a proporcionar à Grã-Bretanha um lugar de destaque entre as nações. De facto, 
a arte parecia ser capaz de minar precisamente as qualidades que tinham tornado estas conquistas 
possíveis; o contacto prolongado com ela arriscava-se a fomentar a efeminação, a introspecção, a 
homossexualidade, a gota e o derrotismo. Em 1865, John Bright, deputado por Birmingham, 
descrevia as pessoas cultas como um conluio pretensioso cujo único argumento de superioridade 
consistia num “conhecimento superficial das duas línguas mortas – o Grego e o Latim”. Frederic 
Harrison, membro da academia de Oxford, defendia uma visão igualmente cáustica acerca dos 
benefícios da comunhão prolongada com a literatura, a história ou a pintura. “A cultura constitui-se 
como uma qualidade desejável para um crítico de livros acabados de publicar e é apropriada para 



um possuidor das belles lettres”, admitia ele; no entanto, “enquanto algo aplicado à vida quotidiana 
ou à política, representa simplesmente uma propensão para a mesquinhez da crítica permanente, 
para o amor pela despreocupação egoísta e para a indecisão nos momentos de agir. O homem de 
cultura é um dos seres humanos mais medíocres à face da terra. Pelo simples pedantismo e pela 
falta de bom senso, é um homem sem igual. Para ele, nenhuma hipótese é demasiado irreal, 
nenhum objectivo é demasiado impraticável.” 

Quando estes detractores, com as suas mentes práticas, procuraram em seu redor um representante 
das muitas insuficiências da arte, conseguiram descobrir poucos alvos mais tentadores do que o 
poeta e crítico Matthew Arnold. Este tinha o descaramento de continuar a insinuar, em diversos 
artigos de jornal, que a arte poderia ser uma das actividades mais importantes da vida. Isto numa 
época em que, pela primeira vez, era possível viajar entre Londres e Birmingham apenas numa 
manhã e em que a Grã-Bretanha tinha ganho para si o título de fábrica do mundo. O Daily Telegraph,
forte defensor da indústria e da monarquia, acusava-o, em tom de chacota, de tentar aliciar as gentes 
trabalhadoras e sensatas da terra a “abandonarem as suas oficinas e os seus deveres para poderem 
declamar poesias, cantar baladas e ler ensaios”. 

Arnold aceitou a zombaria de boa vontade até que, em 1869, foi levado a escrever uma defesa 
sistemática, com a dimensão de um livro, daquilo que ele acreditava serem os propósitos da arte e 
exactamente por que motivos esta tinha uma função tão importante a desempenhar na vida – até 
para uma geração que tinha testemunhado a invenção do guarda-chuva desdobrável e da máquina a 
vapor. O livro Culture and Anarchy de Arnold começava por reconhecer algumas das acusações de 
que a arte era alvo. Aos olhos de muitos, esta não era nada mais do que “um bálsamo perfumado 
para as angústias humanas, uma religião que respira um espírito de inacção culta. É muitas vezes 
considerada resumidamente como não sendo prática ou – como enunciam alguns críticos de modo 
mais informal – um total disparate”. 

Todos os grandes artistas, afirmou Arnold, estão imbuídos da “aspiração de deixarem um mundo 
melhor e mais feliz do que aquele que encontraram”. Podem nem sempre dar corpo a esta aspiração 
através de uma mensagem manifestamente política, podem nem sequer estar conscientes desta 
aspiração e, contudo, dentro do seu trabalho, existirá quase sempre um sinal de protesto contra o 
estado das coisas e, por isso, um esforço para corrigir os conhecimentos que temos ou para nos 
ensinar a perceber a beleza, para nos ajudar a compreender a dor ou para reacender as nossas 
sensibilidades, para alimentar a nossa capacidade de empatia ou para reequilibrar a nossa 
perspectiva moral através da tristeza ou do riso. Arnold concluiu a sua tese com uma declaração 
sobre a qual se constrói este capítulo. A arte, afirmava Arnold, é “a crítica da vida”. 


