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Митець і  світ: творчо-етична дилема сучасності 

 Етична проблематика зайняла центральне місце у думці мислителів XXI століття. Бог, цінності, 

духовне життя почали відкидатись на задвірки, як нереальні та несуттєві. Творчість постає 

корелятом, в якому a priory «приховане» духовне життя. 

 Життя, рух, розвиток — необмежені категорії. Як акциденції людської природи, вони стають 

обмеженими, проте дух перевищує природу. Без духовного життя людина сама собі вибудовує 

ліміти. Існує нерозуміння делікатності та вищості духовної сфери. 

 “Мислити можна не тільки відповідно до здорового глузду — крім категорій науки, існують й 

інші категорії. Користаючись з них, ми робимо наше життя повнішим”
1
. Повноцінність та 

досконалість бунтує проти частковості, якою може стати як матеріальна, так і духовна сторона. 

 Часто людина не може виявити проблеми, аж доки про неї не оголосить мистецтво. Її погляд на 

світ розфокусований, їй важко вловити всі змісти реальності, і мистецтво — це світ такий, яким 

він є, але в мініатюрі.  

 Творчість — це вічно живий звір, “дух, що тіло рве до бою”. Творчість по своїй суті є здорова, 

але, з іншої сторони, вона відображає існуючі у суспільстві хвороби. Людина, а особливо 

митець, митець «працює із наслідками, а не з причинами”
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. Змінити існуючий стан справ можна 

лише змінивши причини
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. Мистецтво безневинне, хоча не завжди безпечне. 

 Досвід поета нашого часу не завше достатній, аби роз’яснити сенс його твору, однак це не 

відбирає від нього права на поетичну вільність. Твір — це не лише фарби і слова, а й світ 

емоцій митця, який контактує зі світом зовні. Зовнішнє оформлює світ внутрішнього, яке, в 

свою чергу, може не погоджуватись з першим, проте це не відкидає пережиття: пережиття 

кращого чи гіршого, білого чи чорного.
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 Поет, перш за все, є спостерігачем і слухачем. 

Суспільство часто не здогадується, що поетичний досвід є наслідком побаченого і почутого 

автором. Часто суспільство творить, а митець переповідає. 

 Творчість не оправдовує себе і не вимагає оправдання: воно необхідне самій людині. Бердяєв, 

багато з робіт якого присвячені темі творчості, називає її «відповіддю людини Богові»5. Поет 

постає зв’язковим, який поєднує у собі досвід духовного і суспільного життів.  

 Через творчість людина відповідає на поклик Бога та висвітлює дилеми, якими живе 

суспільство
6
. “Для справи відкуплення і спасіння можна обійтись без творчості. Але для 
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царства Божого творчість людини необхідна”
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. Споглядання прекрасного у світі досвідчує  

одкровення духовної сфери, яке є серцем твору.   
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