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Multiple aspecte ale perceperii lucrărilor de artă sunt studiate în diferite domenii ale ştiinţei: filosofie, psihologie, pedagogie, filologie, estetică, metoda de predare a literaturii.
Lucrarea dată este dedicată uneia din cele mai importante probleme ce ţine de percepţia estetică.
În opinia cercetătorilor una din cele mai importante particularităţi ale percepţiei estetice a lucrărilor de artă constă în
activitatea creativă a subiectului percepţiei.
În articol autoarele au analizat şi au specificat caracterul creativ al perceţiei estetice care se manifestă nu în crearea imaginilor, situaţiilor, noilor lucrări, ci în dezvoltarea generală a fiinţei umane, a personalităţilor care se adresează artei.
În lucrare s-a ajuns la concluzia că percepţia estetică este individuală pentru fiecare persoană, şi că, anume activitatea
estetică crează personalitatea care percepe lucrarea de artă.
Cuvinte cheie: creativitate, activitate creativă, percepere estetică, operă de artă, proces creativ reciproc, subiectul perceperii.
A lot of perception aspects of art works are researched in different domains of science: philosophy, psychology, pedagogy,
philology, aesthetics, methods of teaching literature.
The present work is devoted to one of the most important problems of aesthetical perception.
The researchers’ opinion is that one of the most important particularities of aesthetical perception of art works is the
creative activity of the subject of perception.
The authors of the work analysed in this article and put the stress on the creative character of the aesthetical perception,
that manifests itself not in the creation of images, of situations, new works, but in the general development of the human being,
in the personalities that address themselves to art.
In this article the authors came to the conclusion that aesthetical perception is individual for every person, in fact, it is
always the aesthetical activity that creates a personality, that perceives the work of art.
Keywords: creativity, creative activity, aesthetic perception, work of art, reciprocal creative process, perception subject.

„Creativitatea este considerată a fi un concept deosebit de dificil de explicat, chiar dacă nu este
mai dificil decât alte cincepte pe care le acceptăm mai uşor, cum ar fi iubirea, învăţatea sau educaţia”
[1, p. 21]. În cazul creativităţii, e posibilă focalizarea, fie asupra persoanei care creează, asupra lucrării
sau ideii create, fie asupra procesului creativ sau a mediului în care are loc creaţia.
„În arte, cel puţin, noţiunea de creativitate este atât de largă şi răspândită, încât a-i da o definiţie
înseamnă, de fapt, a pune restricţii false la ceea ce nu trebuie să aibă restricţii deloc” [2, p. 18].
Unul din punctele rezistente ale definiţiei dată de M.I. Stein: ” Creativitatea este un proces din
care rezultă un lucru nou, acceptat ca util, bun de ceva sau satisfăcător, de către un grup semnificativ
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de oameni, într-o oarecare perioadă de timp” [3, p.1] este că admite o domensiune socioculturală – o
relaţie dinamică între indivizi şi mediu. Pentru înţelegerea deplină a creativităţii, e necesar să se ţină
cont de factorii cognitivi, motivaţionali şi emoţionali care sunt la fel de importanţi.
Astfel, diverse aspecte ale creativităţii în perceperea operelor de artă sunt cercetate în diferite
domenii ale ştiinţei: filosofie, sociologie, psihologie, pedagogie, filologie, estetică, etc.
În psihologie, în dependenţă de înţelegerea rolului atitudinii active a recipientului, s-au dezvoltat,
referitor la percepere, teoria „pasivă” şi teoria „activă”. După cum remarcă Ş.A.Nadiraşvili, perceperea se consideră un proces activ, iar teoria „activă” de percepere îi corespunde doar în acel caz, când
perceperea se înţelege ca un fenomen, apărut pe baza folosirii active a organelor de simţ şi a atitudinii
interioare active a subiectului [4, p. 157].
În opinia lui A.N.Leontiev teoria „pasivă” sau „de ecran” a perceperii reprezintă teoria, care reproduce concepţia veche senzuală a perceperii, conform căreia chipul este rezultatul nemijlocit al acţiunii unilaterale a obiectului asupra organelor de simţ [5, p.56]. Astfel, la Ş.A.Nadiraşvili, A.N.Leontiev
, ş.a. perceperea se tratează drept un proces activ, ce se efectuează de individ.
A.N.Leontiev afirmă că pentru apariţia chipului nu este suficientă acţiunea unilaterală a obiectului asupra organelor de simţ ale subiectului şi pentru aceasta trebuie să mai existe un proces activ, „de
întâmpinare” din partea subiectului [5, p.58]. În lucrarea sa Деятельность. Сознание. Личность.
A.N.Leontiev a argumentat rolul decisiv al atitudinii active în reflectarea psihologică, în percepere.
Autorul a examinat categoria conştiinţei omeneşti şi categoria personalităţii, apreciindu-le ca fiind
cele mai importante în construirea sistemului unitar al psihologiei ca o ştiinţă concretă despre apariţia, funcţionarea şi constituirea reflectării psihice a realităţii, care înconjoară nemijlocit viaţa indivizilor [5, p.12].
După părerea multor cercetгtorilori una dintre cele mai importante particularităţi ale perceperii
estetice a operelor de artă este activitatea creatoare a subiectului perceperii. Astfel, O.N.Organova scrie
că perceperea estetică în esenţa sa este creatoare nu poate fi înafara trăirilor estetice ale subiectului, fără
conştientizarea conţinutului întruchipat în chipul artistic creat conform experienţei proprii de viaţă.
Experienţa propune introduce inevitabil noi momente în sesizarea şi aprecierea chipului, redându-i
nuanţe individuale în corespundere cu viziunea proprie a personalităţii. Aşadar, subiectul la recepţionarea operele de artă, vrând sau nevrând, participă la procesul de creaţie, completând, concretizând şi
astfel modificând chipurile artistice create de autor [6, p.166].
Anume o asemenea atitudine a cititorului faţă de cele citite l-a uimit la timpul său pe Maxim Gorki, care menţiona că povestind cărţile citite, tot mai des se prindea la gândul că povesteşte incorect,
denaturând cele citite, adăugând la acestea ceva de la sine, din experienţa proprie. Aceasta rezultă din
cauza că faptele din viaţă şi literatură se contopeau într-un tot întreg. Cartea, asemenea omului, este
un fenomen al vieţii, cartea este un fapt viu, vorbitor şi ea este mai puţin un „lucru” decât celelalte care
au fost create sau se creează de om [7, p.116].
Faptul că activitatea creativă a subiectului receptiv este o componentă de bază a perceperii estetice
ne mărturisesc şi concluziile specialiştilor din alte domenii ale artei: D.B.Kabalevski (8) – în domeniul
dezvoltării muzicale a copiilor, B.M.Nemenski (9) – în sfera dezvoltării abilităţilor creative ale copiilor în domeniul artelor plastice, I.L.Liubinski (10) – preocupat de problemele educaţiei şi instruirii
copiilor prin intermediul teatrului etc. Referindu-se la perceperea artei filmului, S.Eizenştein remarca
că fiecare spectator în concordanţă cu individualitatea sa, experienţa, fantezia, asociaţiile proprii, particularităţile caracterului, apartenenţa socială creează chipul subiectului în conformitate cu imaginile
redate de autor care îl orientează ferm către trăirea şi înţelegerea temei. Acesta este chipul gândit şi
realizat de autor, dar totodată este şi un chip realizat şi de creaţia proprie a spectatorului [11, p.171].
Aşadar, perceperea estetică a operelor de artă este posibilă numai în baza creaţiei reciproce care este
manifestarea cea mai înaltă a activităţii de percepere a subiectului. În opinia lui A.I.Kaminski, fără
percepere, tratată ca un proces creativ reciproc, este imposibilă valorificarea artei. În procesul creativ
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reciproc se activizează majoritatea capacităţilor de percepere a subiectului care devine coautorul creatorului [12, p.127]. Remarcăm că caracterul creativ al perceperii estetice constă în transformarea, modificarea specifică a reprezentărilor imaginii percepute ale lucrărilor artistice, în formarea atitudinii
proprii faţă de ele, în aprofundarea asimilării bogăţiei conţinutului ideatico-artistic al operei de artă.
Atitudinea activă a subiectului receptat este condiţionată de caracterul interacţiunii particularităţilor subiectului şi specificului lucrărilor artistice. M.Gorki sublinia într-o scrisoare adresată scriitorilor începători că lucrările lor acţionează asupra cititorului doar atunci, când cititorul vede ceea ce îi
arată scriitorul, iar scriitorul dă posibilitate cititorului să-şi „imagineze” tablourile, chipurile, figurile,
caracterele propuse de scriitor pentru cititorul său, bazându-se pe experienţa proprie şi pe cea acumulată în timpul citirii literaturii, precum şi pe baza impresiilor sau cunoştinţelor sale. De la coincidenţa
experienţei scriitorului cu cea a cititorului depinde şi adevărul artistic – acea convingere deosebită a
artei verbale, care explică forţa influenţei literaturii asupra oamenilor [7, p.116].
În cercetările filosofice ale autorilor O.N.Organova, A.I.Kaminski ş.a. se menţionează că particularităţile perceperii estetice a operelor de artă sunt legate de specificul reflectării realităţii în timpul
perceperii estetice cu caracterul său creativ. Perceperea estetică are loc în procesul creativ de interacţiune
activă a operelor de artă cu recipientul în momentul satisfacerii necesităţilor estetice. Ideea că perceperea estetică este neapărat o activitate creativă, individuală a fost expusă de V.F.Asmus, care remarca
că conţinutul lucrărilor artistice se reproduce de cititor după reperele expuse în lucrare, dar rezultatul final este determinat de activitatea mintală şi spirituală a cititorului. După părerea cercetătorului,
această activitate şi reprezintă creaţia [13, p. 62]. Astfel, autorul operei de artă oferă cititorului o direcţie generală, „puncte de orientare”. Fiecare cititor, trecând de sine stătător pe „urmele” autorului lucrării, efectuează calea sa unică şi irepetabilă; în procesul şi în rezultatul lucrului său creator el percepe,
asimilează în mod individual cele citite, corelându-le cu experienţa sa proprie, adică însuşeşte într-o
măsură mai mare sau mai mică, conştient sau inconştient experienţa spirituală a scriitorului, exprimată în lucrarea sa artistică.
O analiză succintă a cercetărilor teoretice de ordin filosofic permite de a conchide că autorii îşi
concentrează atenţia asupra caracterului creator al perceperii estetice.
Activitatea creatoare se exprimă şi prin faptul că fiecare om percepe operele de artă strict individual. Individualitatea subiectului poate fi manifestată la toate etapele de percepere estetică a operei de
artă. Are loc o creaţie reciprocă specifică a recipientului cu autorii operelor de artă.
Caracterul creativ al perceperii estetice se manifestă nu în crearea chipurilor, situaţiilor, lucrărilor
noi, ci în dezvoltarea generală a omului, în dezvoltarea calităţilor creative ale personalităţii ce se adresează la artă.
În urma studiului efectuat asupra creativităţii în perceperea estetică a operelor de artă putem concluziona că:
— creativitatea nu poate fi definită în mod absolut;
— creativitatea se referă la conştiinţa de sine;
— diverse aspecte ale creativităţii în perceperea operelor de artă sunt cercetate în diferite domenii
ale ştiinţei;
— perceperea estetică a operelor de artă în esenţa sa reprezintă un proces activ de creaţie;
— perceperea estetică este individuală;
— în esenţă, perceperea estetică este întotdeauna o activitate estetică creatoare a personalităţii ce
sesizează opera de artă;
— perceperea estetică a lucrării artistice este chezăşia succesului în formarea personalităţii creatoare.
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