
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

<< Πολιηιζμόρ και ηέσνη >> 
   Ο άλζξσπνο δήηεζε πάληα ζηελ ηέρλε ηε ιύηξσζή ηνπ. Ζήηεζε κνξθέο πνπ 
ζα ηνλ εκπόδηδαλ λα πεζάλεη θαη ζα ηνπ έδηλαλ ην αίζζεκα όηη κπνξεί ηελ 
θνπβέληα ηνπ λα ηελ θαηαιάβεη θαη έλαο άιινο. Έηζη ην έξγν ηέρλεο γίλεηαη 
απνθάιπςε ηνπ αλζξώπνπ αιιά θαη αλαθάιπςε ηνπ πνιηηηζκνύ. Τν θύξην 
ζηνηρείν ηεο ηέρλεο είλαη ε ειεπζεξία θαη ε πξνζπάζεηα λα απνθξνύζεη θάζε 
αλαγθαηόηεηα. Γηαηί ε ηέρλε δε δεηά λα ππνηάμεη ηνλ θόζκν, αιιά λα δώζεη 
έλα λόεκα ζηελ αλζξώπηλε πξνζπάζεηα θαη έλα πξόζσπν ζηελ πνξεία ηνπ. 
     Καη ην κεγάιν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηέρλεο είλαη όηη νη κνξθέο πνπ ζηήλεη 
έρνπλ, κε ηελ ίδηα ηελ παξνπζία ηνπο, ηε δπλαηόηεηα λα καο απνθαιύπηνπλ 
ην λόεκα ησλ πνιηηηζκώλ. Μπνξνύλ λα καο κηιήζνπλ γηα ηηο πην θξπθέο 
αλεζπρίεο ελόο θόζκνπ, ηηο πην κεγάιεο ηνπ αγσλίεο, θαη απηό ρσξίο θαλεξή 
πξόζεζε, ρσξίο εηδηθό ζθνπό. Καλέλαλ πνιηηηζκό δελ κπνξνύκε λα ηνλ 
θαηαιάβνπκε ρσξίο λα γλσξίζνπκε ηελ ηέρλε ηνπ, θαη απηή κόλν καο 
επηηξέπεη λα θηάζνπκε ζην βαζύηεξν νπζηαζηηθό ραξαθηήξα ηνπ. Κάζε 
πνιηηηζκόο, όπσο θαη θάζε επνρή ηνπ, έρεη ηε δηθή ηνπ ηέρλε, πξνβάιιεη ηηο 
δηθέο ηνπ κνξθέο. Καη από ηηο κνξθέο απηέο κπνξνύκε λα θηάζνπκε ζηνλ 
άλζξσπν δεκηνπξγό ηνπο θαη ηνλ πνιηηηζκό ρξεώζηε θαη νθεηιέηε ηνπο. 
     Ο θαιιηηέρλεο επεξεάδεηαη θαη ηαπηόρξνλα επεξεάδεη ηελ επνρή ηνπ θαη 
ηνλ θόζκν ηνπ. Παίξλεη θαη ηαπηόρξνλα δίλεη, δέρεηαη θαη εθθξάδεη ηα ζηνηρεία 
πνπ δνπλ γύξσ ηνπ, αιιά θαη κέζα ηνπ. Γη’ απηό καο δίλεη πάληνηε ηελ πνξεία 
ελόο πνιηηηζκνύ, όπσο ηνλ ηξνπνπνηεί ε δεκηνπξγία ηνπ. Γηαηί κ’ απηήλ 
ιπηξώλεηαη αιιά θαη ιπηξώλεη. Γίλεηαη όκσο ν θαζξέθηεο, πνπ όζν θαη αλ 
ηξνπνπνηεί ηελ εηθόλα πνπ δέρεηαη, δελ κπνξεί λα ηεο αθαηξέζεη ην 
ραξαθηήξα ηεο. Γη’ απηό, όζν θη αλ βξίζθνπκε ζε θάζε κεγάιν έξγν έλα 
αηνκηθό ζηπι, κηα πξνζσπηθή παξνπζία, άιιν ηόζν γλσξίδνπκε θαη ηελ ςπρή 
ελόο νιόθιεξνπ θόζκνπ, βιέπνπκε ην πξόζσπν ελόο πνιηηηζκνύ. Γηαηί ην 
θάζε έξγν ηέρλεο, ε θάζε κεγάιε δεκηνπξγία, απνηειεί κηα ζύλζεζε όισλ ησλ 
ζηνηρείσλ ελόο πνιηηηζκνύ. Απηό κπνξεί λα ην θαηαιάβεη θαλείο θαιύηεξα αλ 
παξαζέζεη ζ’ έλα αηγππηηαθό γιππηό, έλα θηλέδηθν πίλαθα, ζε έλα ειιεληθό 
άγαικα, έλα πίλαθα ηεο ζύγρξνλεο δσγξαθηθήο. 
     Αθόκε θαη ν πεξηζζόηεξν αλύπνπηνο ζα θαηαιάβεη όηη βξίζθεηαη ζε 
εληειώο δηαθνξεηηθέο γιώζζεο θαη όηη είλαη αδύλαην λα γίλεη κηα ζπλνκηιία 
αλάκεζα ζ’ απηά ηα έξγα. Σηελ ηέρλε δηαθνξεηηθώλ επνρώλ θαη πνιηηηζκώλ 
δελ κπνξεί λα δεηήζνπκε δηαθνξέο πνηόηεηαο, νύηε λα θάλνπκε 
απινπζηεπηηθέο ζπγθξίζεηο. Δελ ππάξρεη κόλν έλαο ηξόπνο πνπ λα 
εθθξάδεηαη ε νκνξθηά, νύηε ππάξρεη κόλν κία αιήζεηα. Τελ νκνξθηά δελ ηελ 
πιεζηάδεηο κε θακηά ζπληαγή, νύηε ηελ επηηπγράλεηο κε εθ ησλ πξνηέξσλ 
θαζνξηζκέλνπο θαλόλεο. Πξέπεη λα ηε βξεηο κόλνο ζνπ θαη λα κπνξείο κόλνο 



ζνπ λα ηε ληώζεηο θαη όπνπ αιινύ ππάξρεη. Καη θάζε πνιηηηζκόο, κε ηνπο 
ηερλίηεο ηνπ, εθθξάδεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηα ίδηα βαζηθά πξνβιήκαηα. 
Μπνξεί ν Σπέλθγιεξ λα ηζρπξίδεηαη όηη θάζε πνιηηηζκόο έρεη ηα απνιύησο 
δηθά ηνπ πξνβιήκαηα, αιιά απηό ηζρύεη γηα όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ, δελ ηζρύεη 
όκσο γηα ηελ ηέρλε. 
     Η ηέρλε ζ’ όινπο ηνπο πνιηηηζκνύο απνηειεί ηε ζπληζηακέλε ησλ 
πξνζπαζεηώλ ηνπ αλζξώπνπ λα θηηάζεη έλα δηθό ηνπ θόζκν. Να θηηάζεη έλαλ 
θόζκν κνξθώλ , πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα μεθύγεη απ’ ην ράνο ηνπ θόζκνπ 
πνπ δελ έθηηαζε ν ίδηνο θαη πνπ γη΄απηό δελ θαηαιαβαίλεη. Έλαλ θόζκν 
βγαικέλνλ από ηελ ίδηα ηελ ςπρή ηνπ, γη’ απηό παξαζηάηε ηνπ, ζύληξνθό ηνπ 
ζ’ ό,ηη απνηειεί ραξά θαη πόλν. Από ηελ άπνςε απηή ην έξγν ηέρλεο δελ είλαη 
κίκεζε ηνπ έμσ θόζκνπ, αιιά εηθόλα ηνπ κέζα θόζκνπ. Δελ είλαη θάηη πνπ έρεη 
απιώο κνξθή, αιιά κηα κνξθή πνπ είλαη αιήζεηα.  Όρη επεηδή επηδηώθεη λα 
καο πείζεη γηα θάηη , αιιά γηαηί καο δίλεη ηελ πινπνίεζε κηαο πίζηεσο.   
     Τν έξγν ηέρλεο εθθξάδεη έλαλ πνιηηηζκό, ζην βαζκό πνπ απνηειεί ηε 
ζύγθξνπζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηα πξάγκαηα, ηε κνξθή απηήο ηεο 
ζπγθξνύζεσο. Γηαηί κ’ απηό εθθξάδεη ηε κόλε πξαγκαηηθή αιήζεηα, ηελ 
αιήζεηα πνπ δε ρξεηάδεηαη θακηά εμσηεξηθή θύξσζε. Καη θάζε έξγν ηέρλεο 
γίλεηαη κηα λέα θαηαμίσζε ηνπ θόζκνπ, ζην βαζκό πνπ εθθξάδεη ή 
παξνπζηάδεη ηνλ άλζξσπν , απηό πνπ είπε ν Μαιξώ αλζξώπηλε ππόζηαζε. 
Μ΄ απηό ηνλ ηξόπν ε ηέρλε είλαη αμία ηνπ θόζκνπ, γηαηί είλαη αιήζεηα ηνπ 
αλζξώπνπ. Καη είλαη ςπρή θάζε πνιηηηζκνύ, πξόζσπν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, 
έθθξαζε ηεο αγσλίαο ηνπ, ζπλείδεζε ηεο κνίξαο ηνπ. 
 

                                                                                                                    
Χξύζαλζνο Χξήζηνπ  

                                             Καζεγεηήο ηεο Θζηνξίαο ηεο Τέρλεο ζην 
Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
 

1.Να  γπάτεηε  ηην  πεπίλητη  ηος  κειμένος  με  100  λέξειρ.      
25 ΜΟΝ 

 

2.Ποια  είναι  η  δομή  ηηρ  3ηρ  παπαγπάθος;                                   
4 ΜΟΝ 

 
3.Να  γπάτεηε  ζαρ  πλαγιόηιηλοςρ  ζαρ  3ηρ  και  4ηρ  παπαγπάθος.                         

2 ΜΟΝ 

 

4.Να  βπείηε  ηα  ζςνθεηικά  ηυν  παπακάηυ  λέξευν  και  να  γπάτεηε  
από  μία  ζύνθεηη  λέξη  με  ηο  β΄  ζςνθεηικό  ζαρ:                                                              
αποθάισυε, πρόζεζε, αλύποπηος, ζσγθρίζεης                                        4 ΜΟΝ 
 

5.Να  ζσολιάζεηε  ηην  παπακάηυ  θπάζη  ζε  μία  παπάγπαθο  100 – 
120  λέξευν: 
      «Καλέλαλ  ποιηηηζκό  δελ  κπορούκε  λα  ηολ  θαηαιάβοσκε  τφρίς  λα   
γλφρίζοσκε  ηελ  ηέτλε  ηοσ  θαη  ασηή  θαη  κόλο  ζας  επηηρέπεη  λα  θηάζοσκε  
ζηο βαζύηερο  οσζηαζηηθόηερο  ταραθηήρα  ηοσ».                                                                

10  ΜΟΝ 



 
6.Να  βπείηε  από  ένα  ζςνώνςμο  για  ηιρ  παπακάηυ  λέξειρ  ηος  
κειμένος: 
έδηλαλ, θαηαιάβεη, ηζτσρίδεηαη, προβάιιεη, ληώζεης  

5  ΜΟΝ 
 

7.Να  γπάτεηε  από  ένα ανηώνςμο  για  ηιρ  παπακάηυ  λέξειρ  ηος  
κειμένος: 
παροσζία, δσλαηόηεηα, θρσθές, αηοκηθό, αδύλαηο 

5  ΜΟΝ 
 

8.Με  ποια  ζςλλογιζηική  ποπεία  αναπηύζζεηαι  η  1η  παπάγπαθορ  
ηος  κειμένος; Να  δικαιολογήζεηε  ηην  απάνηηζή  ζαρ. 

5  ΜΟΝ 
 
9.Γιαηί  οι  νέοι  απομακπύνονηαι  από  ηην  ηέσνη  και  ιδίυρ  από  ηην  
ποιοηική  καλλιηεσνική  δημιοςπγία; Ποιορ  ο  πόλορ  ηηρ  ηέσνηρ  ζηην  
αγυγή  ηυν  νέυν; Να  καηαθέζεηε  ηιρ  απότειρ  ζαρ  ζε  ένα  άπθπο  
ζαρ, 600  λέξευν, ζε  νεανικό  πεπιοδικό.          

40  ΜΟΝ                                                                                                     


