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Articolul examinează dimensiunile conceptuale ale culturii artistice, prezintă elementele constitutive, funcţiile şi scopul 
acesteia drept fenomen social prioritar. Or, semnifi caţia existenţial-antropologică a culturii artistice/artei se focalizează pe 
aprofundarea spiritualităţii, păstrarea veridicităţii omului, având un rol fundamental în umanizarea şi orientarea personal-
ităţii umane. Sunt analizate dimensiunile formative ale culturii artistice şi capacitatea de a infl uenţa personalitatea umană 
prin particularităţile fenomenologice ale artei, prin esenţa sa simbolică şi fi lozofi că cu referire la  fondul afectiv şi raţional al 
fi inţei umane. De asemenea, este studiată interdependenţa relaţională dintre nivelul educaţiei artistice şi abilităţile activităţii 
artistice, precum şi nivelul culturii artistice a societăţii/personalităţii. 
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Th e article examines the conceptual dimensions of artistic culture, presents its constituent elements, functions and pur-
pose as a privileged social phenomenon. As well as, the existential-anthropological signifi cance of artistic culture / art focuses 
on deepening spirituality, preserving the truthfulness of man, having a fundamental role in humanizing and orienting human 
personality. Th ere are analyzed the formative dimensions of artistic culture and the ability to infl uence the human personality 
through the phenomenological peculiarities of art; its symbolic and philosophical essence referential to the aff ective and ration-
al background of the human being; the relational interdependence between the level of artistic education and the ability of the 
artistic activity and respectively the level of the artistic culture of the society / personality.
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Introducere 
Odată cu evoluţia vieţii spirituale și culturale a umanităţii, formarea conștiinţei identitare, cu-

noașterea și acumularea unui fond ontologic cultural, se reliefează formele activităţii artistice. Altfel 
vorbind, apariţia umanităţii este marcată legic de apariţia culturii artistice – unei noi forme de auto-
conștiinţă. Evoluţia culturii artistice aduce diverse forme de artă, modele artistice, forme de expresie, 
gândire și sublimare, procedee și procese ale creaţiei artistice, forme și metode ale cunoașterii și edu-
caţiei artistice. Conceptul știinţifi c privind cultura artistică a apărut și s-a aprobat în conștiinţa socială 
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și lumea știinţifi că relativ recent, fi ind legiferat în cea de-a doua jumătate a sec. XX. Concomitent cu 
cercetarea activităţii artistico-culturale a anilor 1970, în Rusia a fost datată apariţia acestui termen 
într-un șir de lucrări știinţifi ce, potrivit cărora: „Majoritatea cercetătorilor susţin că cultura artistică 
este condiţionată de existenţa socială a artei și reprezintă un sistem de relaţii sociale interdependen-
te, centrate în jurul artei (Волкова Е.В., Глотов М.Б., Диков Д., Журавлев В.В., Зись А.Я., Каган 
М.С., Коган Л.Н., Конев В.А., Лукин Ю.А., Петров В.М., Селиванов В.В., Соколов К.Б., Фохт-
Бабушкин Ю.У., Шехтер Т.Е.)” [1 p. 47].  

Actualmente, fenomenul culturii artistice și procesele inerente acesteia sunt cercetate de mai mul-
te știinţe umaniste, printre care: culturologia, sociologia, psihologia artei, pedagogia, psihologia, se-
miotica, fi losofi a culturii, antropologia, estetica, teoria și istoria artei etc.  

În Dicţionarul termenilor artistici, potrivit cercetărilor culturii artistice ale teoreticianului Д.С. 
Недович, este oferită următoarea defi niţie: „Cultura artistică reprezintă gradul de dezvoltare a artelor 
în anumite hotare istorice. În cel mai apropiat mod, cultura artistică este legată de stilul epocii, precum 
este constituită din multitudinea datelor artei pure și decorative, unite de o formare originară unică, 
caracteristică unei epoci date” [2 p. 419].  

Elemente structural-constitutive ale culturii artistice
În urma analizei cercetărilor din domeniu, au fost evidenţiate trei elemente constitutive de bază ale 

culturii artistice, care asigură funcţionarea, producerea, răspândirea și asimilarea valorilor artistice și 
operelor de artă, relaţionarea și interacţiunea cărora deţine un rol determinant în formarea/cultivarea/
abilitarea personalităţii artistice. Elementele structural-constitutive ale sistemului culturii artistice sunt 
(Figura 1):  

1. Arta (operele de artă, patrimoniul artistic, conceptele de „valoare” și „stil”).
2. Sistemul instituţional: instituţii ce asigură dezvoltarea/perpetuarea, creaţia, păstrarea/conserva-

rea, răspândirea și educaţia culturii artistice.
3. Conștiinţa artistică colectivă/individuală, mediul cultural-artistic (spiritual) – societatea drept 

purtător și creator al artei (activităţile artistice culturale, politica statală în domeniu). 
Arta, primul component constitutiv, reprezintă un tip special al activităţii umane și rezultatul 

acestei activităţi de transformare a lumii în conformitate cu legile „artisticului”. Vorbind despre artă, 
subînţelegem, mai întâi de toate, „arta pură” și genurile ei majore. Or, fi ecare gen al artei posedă un 
limbaj artistico-simbolic (semiotic) specifi c, prin care este revelată imaginea artistică – imaginea lu-
mii transpusă prin conștiinţa, percepţia și viziunea  asupra lumii a artistului. Așadar, existenţa artei 
subînţelege procesul și rezultatul cunoașterii lumii în parametri artistici, determinând un sistem de 
coordonate faţă de care se aliniază celelalte categorii estetice, fi ecare epocă culturală formând propriul 
ideal artistic și modelul său artistico-estetic (vizionar).

Sistemul instituţional al culturii artistice include: totalitatea instituţiilor care transmit și cultivă va-
lorile artistice – muzeele, teatrele, bibliotecile; instituţiile de învăţământ cu profi l artistic care asigură 
transmiterea/dezvoltarea tradiţiilor artistice; instituţiile de cercetare știinţifi că care prezumă dezvolta-
rea tuturor știinţelor aferente artei, proceselor și activităţii artistice.

Conștiinţa artistică colectivă și individuală reprezintă nucleul purtător al valenţelor, sensurilor și 
codurilor simbolice, din care este constituită arta, cadrul de realizare/funcţionare a culturii artistice, 
valorilor și funcţiilor artistice, care condiţionează apariţia mediului cultural-artistic (spiritual) al so-
cietăţii. 

Pătrunzând în esenţa noţiunii din diversele perspective analizate mai sus, putem concluziona că 
cultura artistică reprezintă o unitate variabilă, din punct de vedere istoric, care intră în sistemul cul-
turii societăţii în calitate de subsistem și se cristalizează în jurul artei, fi ind o modalitate specială de 
mediere a relaţiilor interumane în procesul de formare a personalităţii. 
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Figura 1. Elemente structural-constitutive ale culturii artistice drept fenomen social.

Sursa: Alexandra Clapatiuc.

Dimensiuni conceptuale și formative
Fiind unul dintre domeniile esenţiale ale culturii, cultura artistică este constituită din ansamblul 

valorilor artistice și din sistemul de funcţionare, de reproducere a acestora, determinat istoric, care 
asigură refl ectarea intelectual-afectivă a realităţii în imagini artistice, efectuând, astfel, transformarea/
tezaurizarea valorilor sociale în valori artistice. În acest sens, cultura artistică deţine funcţiile de: 

(1) formare a percepţiei și conștiinţei artistice colective/individuale; 
(2) transmitere a valorilor general-umane, normelor, cunoștinţelor și experienţei artistice; 
(3) spiritualizare și umanizare a societăţii prin intermediul fenomenelor artei; 
(4) abilitare a potenţialului creator/artistic al societăţii/individualităţii.
O caracteristică fenomenologică a culturii artistice rezidă în capacitatea imperativă de a păstra va-

lorile artistice în formă imaginativ-simbolică, stabilită de societate în diferite epoci istorice, constituită 
din idealurile și valorile artistice de natură artistică. La originea activităţii și aprecierii artistice stau 
viziunile oamenilor despre „artistic”, ca element determinat, din punct de vedere social-istoric. Fiind 
inclusă în logica activităţii artistice, categoria „artisticului” presupune, imanent, și utilizarea altor ca-
tegorii estetice, cum ar fi : frumos – urât, înalt – jos, comic – tragic etc.   

Apartenenţa culturii artistice la sfera cunoașterii emoţional-imaginative este condiţionată de rolul 
simbolic care aparţine artei. Așadar, este recunoscută legitimitatea tratării culturii artistice ca formă 
simbolică a culturii, bazată pe înţelegerea simbolului drept calitate esenţială a imaginilor artistice, 
calitate prin care are loc conectarea culturii artistice/artei la problematica fi lozofi ei: estetică – com-
partiment al fi losofi ei care studiază frumosul, etică – știinţa care studiază normele morale stabilite în 
societate, fi lozofi a minţii, epistemologie, metafi zică – compartimente ale fi lozofi ei care studiază între-
bările fundamentale ale cunoașterii legilor universale (adevărului absolut). Altfel spus, anume prin 
caracterul simbolic al artei devine posibilă tezaurizarea triadei valorilor fundamentale ale umanului 
bine – frumos – adevăr (I. Kant), consemnată în Grecia Antică prin termenul de areté – virtute, unitate 
dintre cele trei valori fundamentale. Simbolurile în artă servesc nu doar pentru transmiterea conţinu-
tului-idee, dar au, totodată, semnifi caţie autonomă prin caracterul său vizual-simbolic ideal, revela-
toriu sub aspect umanist și spiritual. În acest sens, С.В. Лапина oferă următoarea defi niţie: „Cultura 
artistică este una dintre elementele sistemului de funcţionare a „celei de-a doua naturi” umane. Posibil 
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că este unul dintre cele mai stabile elemente umaniste ale culturii, în general, în care se exprimă într-o 
formă iconico-simbolică specială imaginea fi ecărui tip concret de cultură despre valorile spirituale ale 
epocii culturale date. Anume în aria culturii artistice se creează o viziune integră a tuturor particulari-
tăţilor, difi cultăţilor și legităţilor existenţei culturii, exprimată într-o formă specială a limbajelor unor 
genuri concrete de artă” [3 p. 63]. 

Examinând capacitatea abilă a artei de a infl uenţa personalitatea umană, putem spune că me-
canismul de percepţie a artei utilizează abilităţile psihicului individului de a se oferi infl uenţei artei 
prin relaţionarea fenomenelor și proceselor refl ectate în artă cu experienţa propriei vieţi; abilitatea de 
a fi  compătimitor și de a se relaţiona în raport cu conţinuturile artei de ordin artistic, estetic, moral 
și vizionar. Or, infl uenţa artei se evidenţiază prin faptul că acţionează concomitent asupra raţiunii și 
sentimentelor omului, generând reacţii afectiv-atitudinale. 

Capacitatea omului de a percepe calităţile emoţional-afective și de creaţie artistică l-au determinat 
să-și exprime propriile trăiri în forme artistice, fapt care a cauzat apariţia culturii artistice ca fenomen. 
Așadar, importanţa culturii artistice este condiţionată de referenţialul său afectiv (emoţional-imagi-
nativ) și raţional (conceptual-ideatic) al cunoașterii și expresiei realităţii. Calităţile emoţional-afective 
determină specifi citatea conţinutului și formei operei de artă, care presupun o reacţie emoţională, 
empatie și, totodată, un început raţional, o concepere a structurilor, aspectelor formale/conceptuale 
și a conţinuturilor ideatice, ceea ce contribuie la sesizarea artei ca fi ind un mijloc unic al înţelegerii/
cunoașterii celor mai subtile mișcări ale construcţiei/personalităţii umane.

Conceptele de „cultură artistică” și „artă” sunt deseori confundate, arta fi ind elementul central și 
fundamental al culturii artistice. Or, specifi citatea fenomenologiei artei constă în capacitatea sa cultu-
rologică imensă, care creează un șir de forme de activitate – creaţie artistică, percepţie artistică, critică 
artistică, stabilind astfel un „câmp cultural” în jurul său. 

În contextul analizelor operate, observăm că în literatura știinţifi că nu există o apreciere deter-
minată în defi nirea culturii artistice în actualitate. Cu toate acestea, considerăm relevabilă viziunea 
cercetătorului Л.С. Закс, potrivit căruia, „scopul culturii artistice constă în „menţinerea, asigurarea 
existenţei sociale necesare, funcţionarea, reproducerea istorică și dezvoltarea artei” [4 p. 27]. Astfel, 
cultura artistică poate fi  defi nită ca un sistem complex de relaţii sociale, structurale, informaţionale, 
de valori și de activitate, în care arta reprezintă „obiectul central și scopul culturii artistice” [4 p. 27]. 
Așadar, arta deţine rolul unui sistem de activităţi artistice, reprezentând mecanismul fundamental 
de funcţionare a culturii artistice. Potrivit cercetătorului, cultura artistică reprezintă un depozit (re-
zervor) al valorilor, care sunt păstrate în plenitudinea experienţei generaţiilor umane și reprezintă 
„sistemul relaţiilor internivelare și multiplanare (…), un spaţiu-câmp individual, supraindividual, 
în interiorul căruia acţionează subiecţii artei, se formează și funcţionează conștiinţa artistică” [4 p. 
28]. 

Cultura artistică presupune crearea valorilor artistice în sine, creaţia artistică, înnobilarea, spiri-
tualizarea diferitor materiale, obiecte, procese și crearea operelor de artă. De asemenea, în contextul 
celor abordate se înscrie și opinia cercetătoarei М.А. Маниковская, care menţionează: „În contrast 
cu diformitatea kitschului, irelevanţa simulacrelor, cultura artistică păstrează legătura ideatică cu 
creaţiile artistice, fortifi când prin aceasta rudenia lor de esenţă. Sensul ontologic al culturii artistice 
determină semnifi caţia sa existenţial-antropologică durabilă, esenţa căreia  constă în aprofundarea 
spiritualităţii, păstrarea veridicităţii omului” [1 p. 47]. Deci, cultura artistică deţine un rol semnifi ca-
tiv în umanizarea personalităţii și formarea acesteia în spiritul valorilor umaniste, fi ind, totodată, o 
parte a culturii spirituale a personalităţii, dimensiunii metafi zice a acesteia, asemenea unei religiozi-
tăţi specifi ce, determinate de capacitatea artei de a eleva fi inţa umană, de a o converti spre valori ale 
umanului. 

Astfel deducem că infl uenţa formativă a culturii artistice asupra subiectului reprezintă unitatea 
asimilării fenomenelor/operelor de artă, mediului artistic, atmosferei artistice din societate în inter-
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acţiune cu alţi factori de formare a personalităţii, o deosebită atenţie revenindu-i cercetării aspectului 
personalizat al comunicării omului și fenomenelor culturii/artei. În acest sens, ne raliem poziţiei men-
ţionate de cercetătorul И.Т. Пархоменко, potrivit căruia: „Nivelul culturii artistice al unei societăţi 
depinde primordial de nivelul educaţiei artistice a personalităţii. Profunzimea intereselor în domeniul 
artei, capacitatea de a înţelege și aprecia opera de artă aprofundează substanţial personalitatea, ceea 
ce, la rândul său, aduce la o conștientizare mai completă a sensului existenţei sale în lume” [5 p. 22]. 
Infl uenţa direcţionată a culturii artistice asupra omului prin educaţie artistică avansează formarea tu-
turor elementelor culturii artistice a personalităţii. Ideea este susţinută de T. Hubenco și L. Prisacaru: 
„Familiarizarea cu limbajul artelor plastice sensibilizează elevii faţă de cultura plastică naţională și 
universală și oferă o posibilitate efi cientă de formare/dezvoltare a sentimentelor estetice și a compe-
tenţelor de percepere și exprimare a mesajului artistico-plastic” [6 p. 4]. Rezultatul educaţiei artistice 
constă în activarea și dezvoltarea tuturor simţurilor omului.  

Așadar, cultura artistică poate fi  examinată prin prisma a patru tipuri de activitate umană – de 
transformare,  de cunoaștere,  de orientare (valori) și  de comunicare. Toate aceste tipuri de activităţi 
interacţionează foarte strâns, dar nu se dizolvă una în cealaltă. Fuziunea lor organică formează al 
cincilea tip de activitate – activitatea artistică, la fundamentul căreia se afl ă abilitatea de a percepe 
complet viaţa refl ectată în artă sau de a crea opere de artă. Astfel, se constată că abilitatea activităţii 
artistice întrunește abilitatea de a crea, cunoaște, aprecia și generaliza (sintetiza). Anume această 
abilitate integratoare reprezintă fundamentul culturii artistice și arată nivelul dezvoltării unei perso-
nalităţi [7]. 

Concluzii
Cultura artistică reprezintă un fenomen superior și fundamental al existenţei și dezvoltării umane 

de revelare a potenţialului artistic și creator al unei societăţi sau a unui individ – educaţia artistică, for-
marea abilităţilor activităţii artistice, a unui sistem de opere, valori, relaţii, procese și instituţii aferente 
cunoașterii/percepţiei, transmiterii/tezaurizării și  dezvoltării/creării artei, ca parte a culturii umaniste 
și spirituale a societăţii/personalităţii.
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