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I 

 

IZVLEČEK 

Ustvarjalnost se pojavlja v pomembnih političnih strategijah, ki določajo nadaljnji razvoj 

držav in celotnih regij, zato je poleg ožjega vsebinskega razmisleka o njej pomemben tudi 

razmislek o njenem pomenu v politično-ekonomsko-družbenem kontekstu. V teoretični nalogi 

sem opravil dokaj obsežen pregled ekonomskega razvoja industrijskega kapitalizma, družbene 

in politične klime predvsem od druge polovice 20. stoletja dalje. Razvoj ustvarjalnosti je bil 

vzporeden s političnim, ekonomskim in družbenim razvojem, kar ni naključje. Koncept 

ustvarjalnosti, ki je vsekakor potreben temeljitega razmisleka, se velikokrat tudi zlorablja. Kot 

ustvarjalne se tako na primer razlagajo stvari, ki bi jih na podlagi strokovnih dognanj zelo 

težko razglasili za takšne. 

 

Ključne besede: ustvarjalnost, rutina, kapitalizem, ustvarjanje 

 

 

ABSTRACT 

The concept of creativity appears in many important political strategies determining further 

development of countries and whole regions. Therefore, in addition to a narrow conceptual 

deliberation, an analysis of its role in the political, economic and social context is of great 

importance. In the theoretical thesis I have established an extensive review of economic 

development of industrial capitalism, and the social and political conditions mainly from the 

second half of the 20
th

 century on. The development of creativity runs parallel to political, 

economic and social development; and this is not a coincidence. The concept of creativity is 

in a dire need of a thorough redeliberation. The concept in question is also often misused; for 

example, many things are considered to be creative, but do not fall into this category if expert 

opinions are taken into account. 

 

Key-words: creativity, routine, capitalism, creation 
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1 UVOD 

 

Ideja oziroma koncept pričujočega dela se mi je sprva zdel tako blizu, vendar hkrati tako 

daleč. Posledično je v meni zorel kar nekaj časa, preden sem prišel do točke, ko sem se 

odločil, da je izdelan do stopnje, ki je primerna za zapis. Lahko bi se poistovetil s Pečjakovo 

(1987, str. 23) mislijo: »Čeprav se sliši čudno, ima avtor celoto pred seboj hitreje in prej kot 

posameznosti. Ta celota je shematska in neizdelana, sestoji iz nekaj temeljnih principov ali 

opisov.« Kot primer tovrstnega delovanja navede izumitelja kosilnice z vrtečo se plastično 

nitko Robertsa, ki je imel takoj jasno predstavo o nitki, ki reže travo. »Vse drugo, motor, držaj 

itd. si je zamislil kasneje« (prav tam). 

 

O sami ustvarjalnosti in idejah, na kakšne načine spodbujati ustvarjalnost, je bilo napisanih 

veliko člankov in knjig. V njih sem pogrešal zlasti nekoliko širši, ne le družbeni, temveč tudi 

ekonomsko-politični okvir, preko katerega bi ustvarjalnost lahko umestili v prostor. 

Nenazadnje je ustvarjalnost pomembna tema mnogih politik. Še posebej je bila izpostavljena 

v začetku trenutne ekonomske krize, ki je najhujša po krizi v tridesetih letih dvajsetega 

stoletja (Krugman, 2011). Evropska komisija je v prepričanju, da je vzrok za krizo prav v 

pomanjkanju ustvarjalnih sposobnosti Evropske unije, kot odgovor na krizo leto 2009 

razglasila za Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacij (ELUI). Prav zaradi omenjene 

prepletenosti ustvarjalnosti s politiko in ekonomijo sem velik del pozornosti usmeril tudi v 

analizo trenutnih in nedavnih ekonomsko-političnih razmer, ki so med drugim omogočile, da 

je ustvarjalnost dobila tako pomembno vlogo, kot jo ima danes. 

 

Pri obravnavi ustvarjalnosti pa zelo hitro trčimo ob velik problem. Večina avtorjev se 

opredelitvi ustvarjalnosti izogiblje, opredelitve tistih, ki »si drznejo posegati na to področje«, 

pa je treba »nekako izluščiti iz kontekstna razprave« (Trstenjak, 1981, str. 31). Objektivnost 

ustvarjalnosti je zelo varljiva, saj se, ko se že zdi, da govorimo o nečem povsem objektivnem, 

to izkaže kot tako ali drugače subjektivno (prav tam). Ni presenečenje, če je Pečjak (1987, str. 

9) ob govorih in člankih o ustvarjalnosti dobil občutek, »da so podobni poskusom odvozlati 

gordijski vozel«. Sklene, da »tega vozla ni mogoče odvozlati, ker je preveč zavozlan. Treba 

ga je presekati.« (prav tam) Sam kljub temu vozla po Aleksandrovem vzoru ne bom razvozlal 

z mečem, ampak bom pobrskal, če kljub temu kje vendarle obstaja drugačna rešitev, ki bi vrv 

ohranila celo. 
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V diplomskem delu sem se najprej posvetil nekoliko bolj podrobni predstavitvi družbene, 

gospodarske in politične situacije, ki je koncept ustvarjalnosti nenazadnje ustvarila in mu dala 

zagon. V drugem poglavju sledi razmislek o tem, kaj je ustvarjalno, in nadalje v tretjem 

poglavju predstavitev nekaj glavnih kriterijev za določanje ustvarjalnega. Četrto poglavje 

obravnava teorijo, ki predstavi, kako pride do ustvarjalnega delovanja in kateri pogoji morajo 

biti izpolnjeni za to. Povsem na koncu se bom kratko dotaknil še osebnosti ustvarjalnega 

človeka, vprašanja, ki je bilo in je pri iskanju ustvarjalnosti še vedno aktualno. 
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2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Položaj in pomen ustvarjalnosti v perspektivi družbe, politike in ekonomije. 

2. Kakšne so možnosti za razvoj ustvarjalnosti v okviru obstoječega družbenega, 

ekonomskega in političnega stanja? 

3. Kakšne so možnosti in potrebe za razvoj ustvarjalnosti, če presežemo trenutne 

družbeno, ekonomsko in politično stanje? 
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3 POPULARIZACIJA USTVARJALNOSTI 

 

O ustvarjalnosti se je sprva govorilo samo v povezavi z umetniškim ustvarjanjem, šele ne tako 

dolgo nazaj so raziskovalci začeli iskati ustvarjalnost tudi izven umetnosti, v matematiki in 

naravoslovnih znanostih (prim. Helson, 1983; Roe, 1952, v Cropley, 2001, str, 5) ter v 

arhitekturi in inženirstvu (prim. Facaoaru, 1985; MacKinnon, 1983, prav tam). »V filozofiji 

odpre problem človekove ustvarjalnosti šele Marx v svojem znamenitem eseju o človekovi 

alienaciji« (Jurman, 2004, str. 84). Kljub razširitvi pogleda na ustvarjalnost je njena 

obravnava do nedavnega še vedno imela močan pridih estetike in duhovnosti, podobno kot na 

umetniškem področju. V zgodnejših raziskavah ustvarjalnosti leta 1955 so tako še vedno 

ugotavljali, da je ustvarjalnost plod navdiha (prim. Ghiselin, 1955, v Cropley, 2001, str. 18). 

Šele v zadnjih nekaj desetletjih se je ustvarjalnost začelo obravnavati kot nekaj povsem 

praktičnega in strokovnega (Cropley, 2001, str. 5). Lahko bi rekli, da se je zgodil prenos 

težišča iz emocionalnega v racionalno. Sennett (2009, str. 290) temu nasprotuje in opozarja, 

da ustvarjalnost še vedno nosi s seboj velik del romantičnega pridiha, ki se kaže predvsem v 

obravnavi ustvarjalnosti kot skrivnostnega navdiha v glavi genija. Podobno kot v preteklosti 

pri umetniškem ustvarjanju je tudi danes moč zaznati diskurz o prisotnosti »ustvarjalnega 

potenciala«, ki se kaže preko posameznikovih končnih produktov – podobno kot se slikarjev 

navdih v sliki (Jurman, 2004, str. 86). Tudi Trstenjak (1981, str. 15) meni, da se zaradi 

dolgoletnega, predvsem umetniškega ozadja ustvarjalnosti ta še do danes ni znebila 

aksiomatičnega postavljanja iluminacije, inspiracije in genialnosti kot enih izmed svojih 

glavnih oznak.  

 

Prelomna leta v popularizaciji ustvarjalnosti so bila petdeseta leta 20. stoletja. Pečjak (1987, 

str. 5) v uvodu svojega učbenika o ustvarjalnosti, ki ga je začel pisati leta 1984, ugotavlja, da 

je samo v Jugoslaviji v zadnjih petnajstih letih izšlo enajst knjig o ustvarjalnosti, medtem ko 

je pred tem leta 1962 izšla zgolj ena knjižica s 45 stranmi. To je bila sploh prvo jugoslovansko 

delo o ustvarjalnosti, naslovljeno Ustvarjalno mišljenje (prav tam). »Po letu 1950 je naraslo 

število razprav o ustvarjalnosti v Psychological Abstracts z eksponentno naglico od 

povprečnih prejšnjih letnih deset na več sto v letih od 1960 do 1970« (Trstenjak, 1981, str. 8). 

Na podlagi analize publiciranja v svetovnem merilu vidimo, da je med letoma 1940 in 1950 

po svetu izšlo okoli 200 knjig in revij o ustvarjalnosti, med letoma 1950 in 1970 že 2200, od 

1970 do 1975 pa kar 2300 (Piryov, 1981, v Pečjak, 1987, str. 6). Povedano drugače, v petih 
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letih je v svetovnem merilu izšlo za 100 knjig in revij o ustvarjalnosti več kot poprej v 

dvajsetih letih skupaj, kar priča o pravem razcvetu tematiziranja področja ustvarjalnosti. 

 

Da je do poglobljenega zanimanja raziskovalcev za ustvarjalnost res prišlo relativno pozno, 

priča tudi letnica ustanovitve v svetovnem merilu najpomembnejše revije za področje 

preučevanja ustvarjalnosti The journal of creative behaviour. Revija, ki je bila ustanovljena 

leta 1967, je zavezana h gojenju znanja, ki prispeva k razumevanju fenomena ustvarjalnosti v 

njegovem najširšem smislu (The Journal of Creative Behaviour, b. d.). Na podlagi zgornje 

analize publicistične dejavnosti na področju ustvarjalnosti vidimo, da leto ustanovitve revije 

ni bilo naključno, saj je ustvarjalnost takrat dobivala pravi zagon. 

 

 

3.1 Kaj je sprožilo snežno kepo ustvarjalnosti? 

 

Iz zgornjega pregleda izdaj knjig in revij je povsem jasno, da so bila petdeseta leta 20. stoletja 

tista, v katerih je ustvarjalnost na lestvici popularnosti psiholoških tem skočila povsem v 

ospredje. Raziskovanje ustvarjalnosti je postalo izredno moderno od približno leta 1960, ko si 

je pridobilo celo status »modnega trenda« (Trstenjak, 1981, str. 8). 

 

Ob tem se je treba vprašati, kaj je povzročilo, da se je sprožila snežna kepa, ki se vali še 

danes. Prva odmevna razprava o ustvarjalnosti se je odvijala leta 1950, ko je Guilford v 

American psychological association predaval o svojih odkritjih, do katerih se je dokopal s 

sodelavcem Torrancem v službi ameriškega letalstva. Ugotovila sta namreč, »da so se osebe, 

ki jih je IQ izpričal kot genije, izkazale za nesposobne« (Trstenjak, 1981, str. 7).  

 

Drugi in, kot se zdi, odločilni dogodek pri popularizaciji ustvarjalnosti pa se je zgodil leta 

1957, ko je Sovjetska zveza v vesolje uspešno izstrelila prvi umetni satelit, ki so ga 

poimenovali Sputnik (Trstenjak, 1981, str. 7 in Cropley, 2001, str. 5). Izstrelitev Sputnika je 

bila takrat za Američane pravi šok, saj so bili prepričani, da je njihov vesoljski program 

neprimerno boljši od sovjetskega. Za Američane je bil zato poraz v tako imenovani vesoljski 

tekmi še toliko bolj boleč, saj so bili prepričani, da jim nasproti stoji manjvreden tekmec. 

Razsežnost presenečenja dobro opiše tudi takratno poimenovanje izstrelitve Sputnika: 

»Sputnikov šok« (»Sputnik shock«) (Cropley, 2001, str. 5). 
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»V ZDA je odločilne kroge v znanosti, industriji in trgovini obšla mrzlična zavest, da bodo v 

tekmi s socialistično velesilo, Sovjetsko zvezo, podlegli, če ne bodo načrtneje vzpodbujali in 

vzgajali mladih ljudi v ustvarjalnosti. »Duh časa« je na mah zahteval temeljito preučevanje 

ustvarjalnih sil v človeku« (Trstenjak, 1981, str. 7). V Ameriki se je v različne vladne 

administracije v tistem času po začetnem šoku naselil strah, »da lahko Sovjetska zveza v 

naslednjih tridesetih letih premaga ameriško gospodarstvo« (Giddens, 2000, str. 13). Zaradi 

tega postane jasno, da so Američani začeli mrzlično iskati magično formulo uspeha, ki bi jim 

povrnila položaj prve med državami – formulo so našli v ustvarjalnosti. 

 

V tem času je dojemanje ustvarjalnosti začelo postajati veliko manj duhovna in veliko bolj 

instrumentalna. Ustvarjalnost so namreč začeli obravnavati kot rešilni vzvod, s katerim bodo 

Američani zopet postali glavna svetovna velesila (Cropley, 2001, str. 5). Rusi, ki so bili v 

njihovih predstavah drugorazredni, so jih namreč premagali v znanosti, ki je takrat veljala za 

Olimp vsega človeškega védenja. Američani so začeli poudarjati vlaganje v tako imenovani 

človeški kapital (glej Walberg in Stariha, 1992, v Cropley, 2001, str. 5), tako da so »diskusije 

o ustvarjalnosti postale pomembne pri poslu in proizvodnji« (prav tam). Nasploh Trstenjak 

(1981, str. 15) opozarja, da je bilo raziskovanje ustvarjalnosti značilno izključno za Zahod, ki 

je to področje »ponovno odkril« in populariziral; ustvarjalnost je tako Zahod vgradil v jedro 

kapitalizma (glej Schumpeter, 2011). Socialistične dežele na drugi strani, kar je bila tudi 

Jugoslavija, ustvarjalnosti niso prav dobro poznale. Vzrok za to Trstenjak (prav tam) pripiše 

pomanjkanju motivacije, ki je Zahodu (ZDA) ob »Sputnikovem šoku« ni manjkalo. 

 

»Ustvarjalni ljudje so bili obravnavani kot ključni vir, potreben za osvajanje tržnih deležev in 

konkurence; na primer preko ustvarjalnega dizajna, ustvarjalne produkcije ali oglaševanja. To 

je povzročilo, da se je precejšnji poudarek začel namenjati tudi ustvarjalnemu vodenju in 

menedžmentu inovacije (primer Rickards, 1994). Do tega poudarka pa ni prišlo zgolj v 

poslovnem svetu in industriji ampak tudi v vladah, oboroženih silah in v drugih podobnih 

velikih organizacijah, kljub temu, da bi administrativne postopke težko povezali z 

ustvarjalnostjo. V tehnološko manj razvitih državah, kjer je bolj kot svetovna dominacija 

pomembno fizično preživetje države in preživetje nacionalne identitete, je ustvarjalnost 

pogosto obravnavana kot ključ do hitrega ekonomskega in socialnega razvoja. To dvoje naj bi 

prineslo izboljšanje na področju vzgoje, prehrane, zdravstvenega varstva, strpnosti do 

manjšin, demokracije in politične stabilnosti« (Cropley, 2001, str. 5).  
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Če je ustvarjalnost, kot pravi Cropley (prav tam) ključ do hitrega ekonomskega in socialnega 

razvoja, potem se za ključavnico, ki jo odpira, nedvomno skriva neomejena gospodarska rast. 

Politiki imajo morebiti različne poglede na socialno politiko, vendar je ta nedvomno pogojena 

z uspešno gospodarsko rastjo. Zaradi tega je v politiki gospodarska rast glavna in soglasna 

prioriteta vseh vlad (Hamilton, 2007, str. 13-14). 

 

»Odgovor na skoraj vsako vprašanje je »višja gospodarska rast«. Če se razmahne 

brezposelnost, lahko le rast ustvari delovna mesta. Šole in bolnišnice so finančno 

podhranjene: rast bo izboljšala stanje proračuna. Ne moremo si privoščiti zaščite okolja: 

rešitev je rast. Revščina se je utrdila: rast bo rešila revne. Razdelitev dohodka je nepravična: z 

rastjo bomo pridobili vsi. Že desetletja nam obljubljajo, da bo rast odprla možnosti, o katerih 

so prejšnje generacije lahko le sanjale. Gospodarska rast bo prinesla življenje z vedno daljšim 

prostim časom, več brezplačnih storitev, pripomočke, ki nas bodo odrešili garanja v 

gospodinjstvu, priložnost za osebnostno rast, vznemirljiva vesoljska potovanja in zdravila za 

vse bolezni človeštva. Mik rasti je neskončen.« (Hamilton, 2007, str. 14).    

 

Hamilton (prav tam) ugotavlja, da je vsa moderna zahodna družba postala obsedena z rastjo. 

Naša obsedenost z njo pa naj bi se kazala kot fetiš, ki je definiran »kot neživ predmet, ki se 

mu pripisuje magično moč.« (prav tam). Vanj je vloženo upanje in načrti državljanov, 

povečevanje dohodka pa je najbistvenejši smoter sodobne družbe (Hamilton, 2007, str. 14–

15). Ustvarjalnost bi si lahko v kontekstu, kot ga je začrtal Hamilton, prevedli v nekakšno 

mantro. Mantra je duhovna pot, orodje, ki ga nekatera azijska verstva uporabljajo za dosego 

najrazličnejših ciljev. Odnos med ustvarjalnostjo in gospodarsko rastjo tako zelo spominja na 

razmerje mantre in fetiša, pri katerem s pomočjo mantre, torej svetega verza, ki ga vseskozi 

ponavljamo v mislih ali na ves glas, pridemo z magično močjo do končnega cilja – ta je v 

našem primeru gospodarska rast. 

 

Obsedenost z rastjo in ustvarjalnostjo pa v 20. stoletju ni bila linearna, kar je mogoče razbrati 

tudi iz literature, ki jo bom na kratko prikazal v pričujočem odstavku. V enem izmed zgornjih 

odstavkov lahko vidimo, da so se dela na področju ustvarjalnosti začela skoraj z eksponentno 

hitrostjo množiti v 70. letih 20. stoletja. Schumpetrova teorija o ustvarjalnem uničenju–  

dotaknil se je bom tudi v nadaljevanju –, ki je ustvarjalnost tesno povezala z ekonomskim 

uspehom in razvojem družbe nasploh, je pravi zagon dobila šele v poznem 20. stoletju 
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(McCraw, 2007, str. 503). V 80. letih  20. stoletja, torej dolgo po Schumpetrovi smrti, je 

njegova teorija zopet postala aktualna in tudi odmevna (McCraw, 2007, str. 503). McCraw, 

Schumpetrov biograf, ga poimenuje »Prerok inovacije (Prophet of innovation)« (McCraw, 

2007). Pritisk politike in družbe po ustvarjalnosti sta zaznala tudi Pečjak (1987) ter Strauss 

(1988) in še mnogi drugi, ki jih na tem mestu ne bom našteval. Pečjak (1987, str. 5) je 

naslednje besede zapisal leta 1984: »Odprem Delo (sic) in na drugi strani vidim izvleček 

govora Staneta Dolanca na občinskem komiteju v Sečnji v Vojvodini z naslovom: 

„Ustvarjalnejše delo, to naj bo prva naloga“. Podobne naslove videvamo skoraj vsak dan. V 

soboto je bila beseda ustvarjalnost z izvedenkami in sopomenkami omenjena kar 

osemnajstkrat. Ali smo postali obsedeni z ustvarjalnostjo?« Tudi Strauss (1988, str. 326) 

zaznava povečano pozornost, ki jo družba in odgovorni posvečajo ustvarjalnosti. Glede na to, 

da se je skrb za spodbujanje ustvarjalnosti pojavila šele ne tako dolgo nazaj (prav tam), je 

povsem na mestu preizpraševanje o tem, kako smo naenkrat odkrili ustvarjalnost in jo 

potisnili na piedestal. Da bi razumeli proces, s pomočjo katerega je lahko ustvarjalnost 

dosegla tovrstni status, je poleg trenutnih razmer treba dobro poznati tudi nekoliko širši 

zgodovinski kontekst, ki je soustvarjal današnje stanje. Podrobneje bi rad predstavil zlasti 

liniji ekonomskega in družbenega razvoja v zadnjem stoletju, za kateri menim, da sta v 

pretežni meri pripeljali do izjemne popularizacije ustvarjalnosti. 

 

 

3.1.1 Pregled ekonomskega razvoja 

 

»Kapitalizem je preoblikoval svet, vendar se je tudi sam preoblikoval« (Fulcher, 2010, str. 

51). Schumpeter (2010, str. 35) podobno kot že Marx (prav tam) opozarja na pomembnost 

zavedanja, da je kapitalizem evolucijski proces, pri čemer je videl novost, ki je posledica 

ustvarjalnosti, kot ključno gibalo napredka, ki kapitalizmu daje zagon. »Kapitalizem je tedaj 

po naravi oblika ali metoda ekonomske spremembe in nikoli ni in niti ne more biti statičen« 

(prav tam).  

 

Fulcher (2010, str. 51) razdeli razvoj industrijskega kapitalizma na tri stopnje: anarhični 

kapitalizem, uravnalni kapitalizem in ponovno marketizirani kapitalizem. »Teh stopenj in 

poimenovanj, ki jim jih bomo pripisali, ne smemo jemati preveč resno. So le priročen način za 

izpostavljanje posebnih značajev različnih obdobij in medsebojnih povezav njihovih glavnih 

značilnosti« (prav tam). Trenutno se nahajamo v tretji stopnji kapitalizma, ki gotovo ni 
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zadnja. Če hočemo resnično razumeti, kje smo, si je treba kratko ogledati v razvoj kapitalizma 

vse do 18. stoletja. Pregled je opredeljen glede na britansko zgodovino, saj se je tam prvič 

pojavil industrijski kapitalizem (prav tam). 

 

Anarhični kapitalizem 

 

Ta stopnja kapitalizma sega približno v 18. in zgodnje 19. stoletje. V tem času je prišlo do 

preboja industrijskega kapitalizma, v katerem »dejavnosti kapitalističnih podjetnikov 

večinoma nista omejevali ne organizirana delovna sila ne država« (Fulcher, 2010, str. 51). 

Čeprav je država po popolnoma anarhični situaciji začela v tem času sprejemati določene 

zaščitne ukrepe za delavce (med katerimi je bilo veliko otrok), pa sama ni bila vpletena v 

tedanje gospodarstvo (Fulcher, 2010, str. 52). Prihajalo je namreč do »deregulacije 

pomembnih vidikov gospodarskega življenja« (prav tam). Prva, anarhična stopnja kapitalizma 

je bila podobna današnji, tretji stopnji kapitalizma (Fulcher, 2010, str. 51). Ukrepi in 

dogajanje, ki jih bom omenil v nadaljevanju in je do njih prišlo v dobi anarhičnega 

kapitalizma, se zdijo veliko bolj sveži, kot priča njihova starost. 

 

Leta 1815 je bil ukinjen državni mehanizem, »ki je bil v 16. stoletju vzpostavljen za 

regulacijo vajeništva, višine mezd in cen hrane« (Fulcher, 2010, str. 52). Na željo 

industrialcev se je uveljavljala deregulacija, saj so hoteli, »da višino mezd določa trg delovne 

sile in ne država« (Fulcher, 2010, str. 53). Prosto trgovino so hoteli tudi zato, da bi podpirala 

izvoz, »pa tudi zato, ker jim je uvažanje poceni hrane omogočalo plačevati nižje mezde« 

(prav tam). Z nižjimi cenami hrane in s tem nižjimi življenjskimi stroški so lahko industrialci 

upravičili nižje mezde, ki so jih izplačevali delavcem. Posledica tega je bila opustitev uvoznih 

dajatev na koruzo leta 1846 (prav tam). 

 

Državnega socialnega skrbstva skorajda ni bilo, kar je predstavljalo ob vse večjem številu 

revnih resen problem. Država je hotela preprečiti, da bi bili breme za lokalno skupnost, zato 

so jih prisilili k delu po noveli Zakona o revščini iz leta 1834. Ta je predvidevala opustitev 

zunanje pomoči in uvedbo notranje. V praksi je to pomenilo, da so podporo dobili le tisti, ki 

so šli delat v »prisilne delavnice«, namenjene le za delo nezmožnim osebam (prav tam). To so 

dosegli tako, da so poskrbeli, »da so bile tam razmere slabše, kot so jih bili vajeni najslabše 

plačani delavci« (prav tam). Zakon je sprožil med ljudmi zelo velik odpor, v praksi pa se je 

nadaljeval stari sistem pomoči (Fulcher, 2010, str. 53–54).  
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»Kompetitivna proizvodnja manjšega obsega, šibka organizacija delovne sile, deregulacija 

gospodarstva, močan državni aparat in minimalno državno socialno skrbstvo so bili 

medsebojno spodbujajoči se elementi te stopnje v razvoju kapitalizma« (Fulcher, 2010, str. 

54). Zaradi vsega naštetega ne čudi dejstvo, da je bilo to obdobje stavk, uporov, razbijanja 

strojev in zločinov zoper lastnino. Vse to je ogrožalo »tako proizvodnjo kot red, medtem ko 

so sindikati in radikalna politična gibanja neposredno ogrožali kapitalistične delodajalce in 

državo« (Fulcher, 2010, str. 53). Država je zato v tem času kljub umikanju iz družbene in 

ekonomske sfere morala vseeno zelo okrepiti svojo institucionalno moč. To je od nje 

zahtevalo pričakovanje industrialcev, »saj so tržne sile lahko prosto delovale samo v okviru 

urejene družbe« (prav tam). 

 

Uravnalni kapitalizem 

 

Stopnja uravnalnega kapitalizma sega od druge polovice 19. stoletja vse do 70. let 20. stoletja, 

ko je doživela svoj vrhunec (prav tam). V tej stopnji se je z različnimi ukrepi začela 

obvladovati splošna anarhija na trgu. 

 

Med najpomembnejše pogonske sile nove stopnje šteje Fulcher (prav tam) razredno 

organizacijo. »S stabilnejšo gospodarsko rastjo od 19. stoletja naprej, vznikom večjih 

proizvodnih enot in oblikovanjem močnejših sindikalnih organizacij so se ustvarili pogoji, v 

katerih je delavsko gibanje naposled lahko zaživelo in obstalo« (prav tam). Pred tem so 

predvsem majhne proizvodne enote močno otežile organiziranost delavcev (prav tam, str. 52). 

 

V tem času je država naredila velik korak naprej od svoje represivne vloge z vojsko na čelu, 

ki jo je pošiljala nad uporne državljane (Fulcher, 2010, str. 53, 57). S strani države je bilo 

narejenih zares veliko ukrepov za izboljšanje položaja delavstva, kar bom skušal strniti z 

nekoliko daljšim citatom: 

 

»Država je namesto zatiranja nezadovoljstva delavskega razreda začela z upravljanjem preko 

vključevanja, kar pomeni z vključevanjem in zastopanjem delavskega razreda. Na političnem 

področju je vključevanje pomenilo širjenje volilne pravice, najbolj izrazito leta 1867, in 

posledično tekmovanje obstoječih političnih strank za glasove delavskega razreda, kar je 

odložilo vznik delavske stranke do 20. stoletja. /…/ Država je tudi vse bolj prevzemala 
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odgovornost za blaginjo ljudi. Ta proces se je začel sredi 19. stoletja z ukrepi na področju 

javnega zdravstva, vendar so temelje sodobne socialne države postavili šele v desetletju pred 

prvo svetovno vojno z zagotavljanjem državnih pokojnin, podpore za brezposelne, invalide in 

materinstvo, s plačano boleznino in brezplačno zdravstveno oskrbo pri splošnih zdravnikih. 

Snovanje socialne države se je zaključilo v 40. z zagotavljanjem brezplačnega 

srednješolskega izobraževanja, ustanovitvijo Nacionalne zdravstvene službe in 

zagotavljanjem univerzalne varnostne mreže z razširitvijo socialnih podpor. Za blaginjo je 

ključnega pomena zaposlovanje, izkušnje gospodarske krize v 30. pa so »polno zaposlenost« 

uvrstile med najvišje prioritete vseh vlad v povojnem obdobju« (Fulcher, 2010, str. 57). Z 

omenjenimi ukrepi so želeli vzpostaviti čim večjo enakost, kar je bila takrat v politiki izjemno 

pomembna tema (Fulcher, 2010, str. 60). 

 

V tem času so iz trga prek nacionalizacije umaknili tudi veliko drugih panog in služb. Proces, 

imenovan občinski socializem, »je dobavo plina in vode prenesel v javno last in zagotovil 

mestni transport v javni lasti« (Fulcher, 2010, str. 58). Poleg naštetega je prišlo tudi do 

javnega zagotavljanja stanovanj, prehoda telefonskih podjetij v javno last, podržavljanja ali 

ustanavljanja cele vrste panog, kot so na primer pridobivanje elektrike, radiotelevizija, civilno 

letalstvo, železnice, premogovništvo in še mnoge druge (prav tam). Fulcher (prav tam) meni, 

da do nacionalizacije ni prišlo »zaradi socialističnih prepričanj o koristi javnega lastništva, 

ampak nacionalističnih interesov po javnem lastništvu ključnih služb in zaradi neučinkovitosti 

razdrobljenih ali zaostalih panog, ki se niso uspele modernizirati.« Giddens (2000, str. 12) pa 

nasprotno meni, da so to obdobje v veliki meri zaznamovala prav socialistična načela in s tem 

socialistično vodenje gospodarstva, s katerim so želeli »počlovečiti kapitalizem«. Pretekla 

spoznanja iz obdobja anarhičnega kapitalizma so namreč očitno pokazala, »da [je] 

kapitalizem, če ga prepustimo njegovim lastnim metodam in sredstvom, gospodarsko 

neučinkovit, da družbo deli na dva dela, ob tem pa se dolgoročno ni sposoben obnavljati. /…/ 

Po Marxu naj bi socializem obstal ali padel zaradi sposobnosti, da ustvari družbo, ki bo 

bogatejša kot kapitalistična, ob tem pa naj bi bilo bogastvo razdeljeno bolj pravično« 

(Giddens, 2000, str. 12–13). Glede na razvoj države blaginje in njeno zagotavljanje sredstev 

ter zaščite državljanov se je še četrt stoletja po drugi svetovni vojni zdelo, »da se bo 

socialistično načrtovanje gospodarstva uveljavilo tako na Vzhodu kot na Zahodu« (Giddens, 

2000, str. 13). V tem času je namreč uravnalni kapitalizem dosegel svoj največji uspeh 

(Fulcher, 2010, str. 59), koncept laissez fair iz časa anarhičnega kapitalizma pa se je zdel 

mrtev (Giddens, 2000, str. 13). 
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Čeprav je država začela jemati pod svoje okrilje državljane že v začetku obdobja uravnalnega 

kapitalizma, pa je do tridesetih let regulacija trga vseeno upadala (Fulcher, 2010, str. 54). Leta 

1929 je prišlo v Ameriki do zloma borze na Wall Streetu in s tem do velike depresije (Fulcher, 

2010, str. 128), ki je ekonomiste presenetila. Nihče ni namreč vedel, kako sploh razmišljati o 

depresiji (Krugman 2011, str. 78), saj do takrat v kapitalizmu ni prišlo še do nobene krize v 

tolikšnem obsegu (Fulcher, 2010, str. 127). Zaradi nereguliranega trga je ta povsem podivjal. 

Slavni ekonomist John Maynard Keynes (Krugman, 2011, str. 81) je stanje finančnih trgov v 

tistem času komentiral takole: »Ko razvoj kapitala države postane stranski produkt igralniške 

dejavnosti, naloga zelo verjetno ne bo dobro opravljena.«  

 

Krizo so zaustavili s t. i. New Dealom in obširnim naborom regulacijskih zakonov, katerih 

naloga je bila zagotoviti, da se slabi časi ne bi več ponovili (Krugman, 2011, str. 47). Zadnji 

korak v reguliranju trga pa se je zgodil leta 1944 na konferenci v Bretton Woodsu. Na slavni 

konferenci so države udeleženke sprejele mednarodni monetarni sistem, ki bi svetu zagotovil 

prepotrebno stabilnost ter enakost po zaključku vojne (Krugman, 1998). Namesto da bi države 

zmagovalke poraženke kaznovale, so pozornost raje usmerili k temu, kako bi v bodoče lahko 

takšno vojno preprečili (prav tam). Pri tem so bile ključne prav ugotovitve Keynesa, sicer 

člana britanske delegacije na konferenci (prav tam, Mikesell, 1994 str. 4), ki so se nanašale na 

analizo razmer v času prve svetovne vojne. Njegova analiza je med drugim uspela razložiti 

vzpon Adolfa Hitlerja na oblast (prav tam). Katastrofalne politične učinke je imela prav 

depresija. »Čeprav sodobna konvencionalna modrost povezuje vzpon Hitlerja z nemško 

hiperinflacijo leta 1923, ga je na oblast pripeljala nemška depresija v začetku tridesetih let 

prejšnjega stoletja, ki je bila, zahvaljujoč deflacijski politiki kanclerja Heinricha Brüninga, 

celo hujša kakor v preostali Evropi« (Krugman, 2011, str. 23). Keynes je na koncu konference 

dejal, da bo na podlagi sklepov konference »bratstvo ljudi postalo več kakor le fraza« 

(Williamson, str. 17, v Klein, 2010, str. 221). 

 

Med drugim je tudi nadvse boleča izkušnja druge svetovne vojne (ne smemo pozabiti tudi 

prve) pripomogla k skupnemu »zmanjševanju pomena tržnih razmerij v človeških življenjih, 

kar se je kazalo s splošno reakcijo proti razčlovečenju kot posledici tržnih sil, ki so vse bolj 

oblikovale življenja ljudi v obdobju preboja kapitalizma« (Fulcher, 2010, str. 60). 
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Ponovno marketizirani kapitalizem 

 

V 70. letih se je zrušil uravnalni kapitalizem, čeprav pred tem ni bilo resnih dvomov o njem. 

V 80. se je uveljavila doktrina, ki v marsičem spominja na stopnjo anarhičnega kapitalizma. V 

obdobju ponovno marketiziranega kapitalizma je prišlo do ponovne oživitve tržnih sil 

(Fulcher, 2010, str. 60), za katere se je pred tem zdelo, da pripadajo »obdobju, ki je 

preseženo« (Giddens, 2000, str. 14). Pomembna mejnika za ponovno vzpostavitev tovrstne 

miselnosti sta bili izvolitvi Ronalda Reagana za predsednika ZDA in Margareth Thatcher za 

ministrsko predsednico Velike Britanije. Socialna demokracija se je nenadoma znašla »pod 

vedno hujšim izzivom zagovornikov svobodnega trga – filozofije, ki so jo na splošno 

opisovali kot neoliberalizem«, torej novi liberalizem (Giddens, 2000, str. 14). 

 

Povod za tovrstni »dramatičen zasuk v desno« (Krugman, 2011, 55) v politiki je bila 

nedvomno gospodarska kriza v 70. letih, ko se je ob »zaustavljenem razvoju mednarodnega 

gospodarstva pokazalo, da so uspešni krogi, ki so v dveh desetletjih pred tem omogočali rast, 

navsezadnje začarani krogi« (Fulcher, 2010, str. 134). Za razliko od krize v 30. letih, ko je 

upadlo povpraševanje, je v 70. prišlo do prevelikega povpraševanja, kar se je odražalo v 

višanju plač in cen (Fulcher, 2010, str. 134–135). Slednje se je povezalo v spiralo, ki jo je bilo 

zelo težko presekati. »Najbolj očiten primer tega je bila rast cen številnih osnovnih 

proizvodov, predvsem nafte, ki je postopoma povečevala stroške v industriji in trgovinske 

cene, s tem je udarila po dobičkih in znižala realne plače in tako zmanjšala kupno moč. 

Dobičke so ožemale povišice plač, delno zaradi nadaljnje rasti sindikalne organiziranosti in 

konkurence med sindikati, delno zaradi odziva delavcev na povišice cen in davkov z 

zahtevami po višjih plačah, s katerimi bi ohranili svoj življenjski standard.« (Fulcher, 2010, 

str. 134).  

 

Če si ogledamo delež skupnega bogastva v rokah enega odstotka najbogatejših gospodinjstev 

v ZDA (Duménil in Lévy, 2012, str. 38–39), lahko vidimo, da se je delež od leta 1945 pa do 

leta 1965 gibal okoli 35 % vsega bogastva. Nato so do izraza prišli vsi ukrepi države in 

sindikatov za zaščito državljanov oziroma delavcev, ki so bili uvedeni v času uravnalnega 

kapitalizma. Povzročili so »spektakularno zmanjšanje neenakosti«, kar se je najbolj odražalo 

na premoženju vladajočih razredov (Duménil in Lévy, 2012, str. 39). Delež bogastva v rokah 

enega odstotka najbogatejših je tako v nadaljnjih desetih letih padel s prej omenjenih 35 % na 

zgolj 20 % (prav tam). 
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Našteto je pripeljalo delodajalce do različnih poskusov zniževanja stroškov dela, »kar je 

pomenilo bodisi ohranjanje mezd na isti višini, bodisi odpuščanje delavcev, bodisi 

povečevanje produktivnosti, kar je bilo med delavci vse osovraženo, zato so se sindikati 

upirali. Ko se je uravnalni kapitalizem uveljavil, sta se tako članstvo kot moč sindikatov 

okrepila, zato so imeli močno izhodišče za nasprotovanje spremembam, ki so jih upravičeno 

videli kot uperjene proti interesom svojih članov« (Fulcher, 2010, str. 61–62). Zaradi moči 

sindikatov, ki jim jo je v času uravnalnega kapitalizma s svojo podporo omogočala tudi 

država, so bile vse spremembe blokirane. Velika Britanija je nato v 80. dotolkla sindikate, ki 

so onemogočali prosto delovanje trga. Posebej znana sta bila stavka in kasnejši obračun s 

stavkajočimi rudarji v Veliki Britaniji. M. Thatcher je policiji dala široka pooblastila za 

preprečevanje sindikalne taktike, sama sindikalna gibanja in članstvo v njih pa se je poskušalo 

(in v nekaterih poskusih dejansko uspelo) kriminalizirati (Fulcher, 2010, str. 66). 

 

Država se je začela umikati iz številnih področij, na katere je posegla v času uravnalnega 

kapitalizma. Zdelo se je, da je cilj državno reguliranih sprememb anarhično stanje izpred 200 

let. Različne panoge in storitve v javnem sektorju se je s privatizacijo vrnilo nazaj na trg, s 

katerega so bile vzete v času uravnalnega kapitalizma (Fulcher, 2010, str. 63). Tržne sile, ki so 

bile zaradi ukrepov uravnalnega kapitalizma omejene, je bilo treba oživiti s popolnim 

umikom države iz trga (Fulcher, 2010, str. 64). Država je izpod svojega okrilja stran potisnila 

zaposlene in ostale državljane, ki jih je pred tem z različnimi ukrepi ščitila pred tržnimi 

silami. 

 

Poleg omenjenega načina se je tržne sile obnavljalo tudi z zmanjševanjem in v nemalo 

primerih tudi s popolnim ukinjanjem državne regulacije gospodarskih dejavnosti (prav tam). 

Na tem mestu se Schumpetrova teza (2010, str. 59), da ni nič »tako trdoživo kakor spomin 

kakega naroda«, izkaže za popolnoma napačno. Kot sem omenil že v prejšnjem poglavju, sta 

bila v obdobju uravnalnega kapitalizma sprejeta dva pomembna svežnja regulatornih ukrepov 

in zakonov, prvi po in med veliko krizo v 30. letih, drugi pa po drugi svetovni vojni. Krizo v 

30. je povzročil prav pretirano svoboden trg, zato je bila kot odgovor na krizo sprejeta kopica 

različnih regulatornih zakonov in ukrepov, ki so skrbeli, da se kriza ne bi več ponovila 

(Krugman, 2011, str. 47). Večino teh varovalnih zakonov pa so v 80. letih preklicali ali na 

novo formulirali (glej Krugman, 2011, str. 50–57). Kot neposreden odgovor na krizo v 70. 

letih so preklicali drugi pomembni sveženj regulatorjev, in sicer mednarodne sporazume iz 
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Bretton Woodsa, katerih namen je bil ravno antikatastrofičen (Sennett, 2008, str. 30). 

Preprečevali so namreč finančne špekulacije in nestabilnost trga, ki so navsezadnje omogočili 

Hitlerjev vzpon na oblast v obubožani Nemčiji (Klein, 2010, str. 221). 

 

Hamilton (2007, str. 17) meni, da so bili od 70. let prav ekonomisti tisti, ki so oznanjali fetiš 

rasti in hkrati povsem obvladovali javno razpravo ter narekovali javno politiko. Vsi omenjeni 

ukrepi v času marketiziranega kapitalizma pa so povzročili postopno rast prej omenjenega 

deleža skupnega bogastva v rokah enega odstotka najbogatejših gospodinjstev v ZDA. Ta se 

je z 20 % v letu 1975 v naslednjih desetih letih povzpel na povprečnih 35 %, nato pa je 

praktično vseskozi bolj ali manj zvezno rasel, dokler ni v poznih devetdesetih letih dosegel 

skoraj rekordnih 40 % (Duménil in Lévy, 2012, str. 39). Prav tako je zgovoren podatek o 

razmerju med povprečno plačo direktorja velike ameriške korporacije in srednje rangiranega 

zaposlenega. Leta 1974 je bilo to razmerje 30 : 1, leta 2004 pa medtem že 350–400 : 1. Realni 

zaslužek se je v tem času povečal za zgolj 4 odstotke (Sennett, 2009, str. 35). 

 

»Neenakost je narasla, število tistih, ki so živeli v revščini, je s približno 25 milijonov v 70. 

naraslo na okrog 35 milijonov v letu 2002« (Fulcher, 2010, str. 86). OECD v svoji statistiki 

beleži trend, po katerem absolutna revščina praktično konstantno upada, relativna pa se 

povečuje. »Dohodkovna neenakost se povečuje v vseh članicah OECD. V večini od njih, so 

vse dohodkovne skupine situirane bolje kot pred desetimi leti, vendar je pri skupinah z višjimi 

dohodki opaziti, da so pridobile največ. Tovrstna povečana neenakost se odraža v višji stopnji 

relativne revščine v večini članic OECD« (OECD, 2010, str. 11). Ob tem OECD poudari, da 

je jasno, da od splošnega povišanja ravni bogastva niso pridobili vsi člani družbe, temveč le 

tisti na vrhu (prav tam). 

 

Razmerje med ekonomskim in družbenim 

 

Na vse omenjene premike v kapitalizmu pa ne smemo gledati zgolj kot na igro ekonomistov, 

pri kateri so državljani le nemi stranski opazovalci. Neoliberalizem ni temeljil samo na veri v 

prosto delovanje tržnih sil, temveč tudi na veri v svobodo posameznika (liberalizem), kar je 

bila v tistem času glasna in realna zahteva ljudi; ti dve premisi sta prevladovali tako v 

ideologiji kot v politiki (Fulcher, 2010, str. 63). Tudi več kot dvesto let prej, v času 

anarhičnega kapitalizma, deregulacija ni bila usklajena zgolj ekonomsko v smislu svobodnega 

delovanja trga, temveč tudi s tedanjim vzponom liberalne vere v svobodo posameznika 
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(Fulcher, 2010, str. 53), kar sta identična razloga za deregulacijo iz 70. let. Naj spomnim, da je 

ustvarjalnost ravno v 70. letih doživela eksponentno rast popularnosti. 

 

Iz zgornjih treh poglavij bi lahko povsem enostavno zaključil, pri tem pa sploh ne bi bil 

pretirano pristranski, da je kolektivizem slab v smislu povečevanja dobička, saj so ljudje bolj 

organizirani in jih je težje izkoriščati. Zaradi tega je bilo potrebno kolektivizem razbiti, ta 

proces pa so vodili prav ekonomisti, ki so skušali pod pretvezo svobode uvesti nazaj 

individualizem, pri čemer se je odgovornost iz državnih rok preselila v posameznikove. Ključ 

do uspeha v svetu individualne odgovornosti leži v vsakem posamezniku posebej, ta je 

odgovoren, da ga tudi razvija (Bauman, 2002, str. 13). Ključ pa je ustvarjalnost. 

 

Tovrstno gledanje se zdi precej ozko in močno spominja na različne teorije zarote kapitala 

proti državljanom. Kot vzroka za popularizacijo ustvarjalnosti ne moremo pripisati izključno 

ekonomskim razmeram in posledično zahtevam kapitala po večjih dobičkih, tako tudi vzrokov 

za spremembe v družbi ne moremo pripisati slednjemu. V nadaljevanju bom poskušal 

omenjeni diskurz preseči, vendar bi se pred tem rad dotaknil tudi nekaterih relevantnih 

diskusij in avtorjev, ki se bolj kot k družbenim vzrokom trenutnega duha časa nagibajo k 

opcijam, ki bi jim lahko dodali zarotniški predznak. 

 

Hamilton (2007, str. 135) je tako na primer kritičen do postmodernistov in zagovornikov tretje 

poti (glej Giddens, 2000), saj po njegovem mnenju ne vidijo, »kako v tej družbeni in 

ekonomski preobrazbi osrednje mesto še vedno zavzema korporacijska moč.« Po njegovem 

mnenju teoretiki postmoderne ne le premalo upoštevajo ekonomijo, temveč so nanjo celo 

popolnoma pozabili in zato »ne vidijo ničesar drugega razen procesa kulturnih sprememb« 

(prav tam). Ob tem ekonomijo definira kot »razmerja, ki se vzpostavljajo med ljudmi in 

blagom in storitvami, ki jih ljudje proizvajajo in trošijo« (prav tam). 

 

»Čeprav ne smemo zapasti v marksistično deterministično pojmovanje ekonomske baze, nad 

katero se dviga celokupna politična in kulturna nadstavba, je treba uvideti, da proces kulturne 

spremembe in diferenciacije oblikujejo in omejujejo prav ideološke in kulturne potrebe 

ekonomskih, korporativnih in predvsem marketinških organizacij in sistemov. Posameznik se 

ne more vzpostaviti zunaj institucij. Zagovorniki tretje poti s svojo »politiko življenjskega 

stila« tega nočejo razumeti in se ne morejo ustrezno odzvati na postopke, s katerimi so 

korporacije skozi marketing zgrabile in se polastile avtentičnosti, po kateri ljudje hrepenijo, in 
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jim dale »avtonomijo« v kateri ostajajo ujeti na povsem nov način« (Hamilton, 2007, str. 

135).  

 

Dejanski oris zgornje kritike Hamiltona lahko vidimo na naslednjem primeru. Giddens (2000, 

platnica), ki je s svojim konceptom tretje poti »močno vplival na politični razvoj Tonya Blaira 

in britanskih novih laburistov«, vidi cilj tega koncepta v pomoči »državljanom najti pot skozi 

velike spremembe našega časa: globalizacijo, spremembe osebnega življenja in spremembe v 

odnosu do narave« (Giddens, 2000, str. 71). Politika tretje poti je potemtakem zgolj medij, ki 

ublaži pritisk ekonomije na državljane. Sprememb pretirano ne problematizira in se o njih ne 

preizprašuje, ampak jih poskuša državljanom narediti čim bolj prijazne. Podobno kot 

neoliberalizem je tudi politika tretje poti opustila kolektivizem, zato išče »nova razmerja med 

posameznikom in skupnostjo« ter na novo definira pravice in odgovornosti (prav tam).  

 

Beauvois (2000, str. 218) v zaključku svojega dela naredi grobo, a zelo zgovorno razdelitev 

psihologov oziroma profesorjev na tri vrste. Pravkar omenjena Giddensova (2000, str. 71) 

pozicija skoraj na las spominja na tretjo vrsto profesorjev (prav tam): 

 

»Prvi si zaradi nagnjenja ali teoretske izbire okoliščin prizadevajo pokazati verige, ki jih 

morajo ljudje celo v »svobodni deželi« vleči za sabo. Drugi zaradi konec koncev enakih 

razlogov radi kažejo krila svojih subjektov in preverjajo, ali jih bodo ponesla proti vedrim ali 

krasnim nebesom. So pa tudi takšni, ki so bolj anglosaksonski ali bolj pod vplivom 

Anglosaksoncev in znajo zaradi svoje profesionalnosti zelo dobro odkriti verige, hkrati pa se 

pod vplivom ideologije strinjajo, da so te verige konec koncev krila, resda nekoliko 

nenavadna, a resnično ustvarjena za letenje.« 

 

Bauman (2002, str. 9) podobno kot Hamilton (2007, str. 135) meni, da kapitalizem v svoji 

zadnji različici dejansko definira trenutni družbeni red (je njegova baza), ki je »izražen 

večinoma v ekonomskih pojmih«. Trdnost daje trenutnemu družbenemu redu prav imunost na 

izzive neekonomskih dejavnosti, kot so na primer moralni vzvodi in politika. 

 

»Ne gre za to, da bi ekonomski red, ko se je enkrat usidral, po svoji meri koloniziral, na novo 

izobrazil in spreobrnil preostalo družbeno življenje; ta red je začel obvladovati vse človeško 

življenje zato, ker je vse drugo, kar bi se v tem življenju lahko zgodilo, postalo v primerjavi z 

vztrajnim in kontinuiranim reproduciranjem tega reda nepomembno in neučinkovito.« 
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(Bauman, 2002, str. 9) 
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Prav učinkovitost in uspešnost sta tisti lastnosti, ki tudi po Schumpetrovemu (2011, str. 6, 

107–154) mnenju najbolje opišeta kapitalizem. Hkrati pa sta prav ti dve lastnosti njegovi 

grobarki, ali kot zapiše sam: »/…/ ravno njegova uspešnost spodjeda družbene institucije, ki 

ga varujejo in tako »neizogibno« ustvarjajo razmere, v katerih ne bo mogel več živeti /…/.« 

(Schumpeter, 2011, str. 6).   

 

Vpliv neposrednih interesov korporacij na družbeni tok 

 

Če smo bili z zgornjim razmišljanjem še na dokaj varnem območju nezarotništva oziroma na 

njegovem robu, pa z naslednjim razmišljanjem zakorakamo naravnost v polje, ki bi ga lahko 

označili za polje zarote. Pred tem se vrnimo nazaj v zibelko demokracije in si oglejmo, v 

kakšno razmerje so Grki postavili politiko in ekonomijo ter kakšni so vzroko za takšno 

pozicioniranje. Grki so skrbno ločevali ekonomijo in politiko, kar lahko vidimo že po tem, da 

sta bila kraja, namenjena ukvarjanju s politiko in ekonomijo, ločena (Sennett, 2008, 94). 

»Platonu se je zdelo, da ekonomija deluje na podlagi potreb in pohlepa, politika pa bi morala 

delovati na podlagi tega, kar je pravično in pravilno« (Sennett, 2008, str. 95). Ločevanje je 

torej bilo večstopenjsko: krajevno in tudi po dejavnosti oziroma poklicu predstavnikov. 

Veljalo je namreč, »da so se ljudje zaradi ekonomske dejavnosti manj zmožni ukvarjati s 

politiko« (prav tam). Pozicija se zdi zelo podobno današnji, ki zagovarja nevmešavanje 

države v svobodni trg (Giddens, 2000, str. 23), vendar je podobnost zgolj navidezna. Danes ni 

zaželeno, da bi se politik vmešaval v gospodarstvo, obratno pa ne velja, kot je veljalo v stari 

Grčiji. Pogosto lahko namreč slišimo in beremo, da je celo zaželeno, da se ekonomija prepleta 

s politiko in izobraževanjem (Komisija evropskih skupnosti, 2006b, str. 2). Ekonomija namreč 

velja za tako imenovani realni sektor, torej tisti »pravi« sektor, v skladu s tem pa se tudi v 

državi vedno bolj uveljavlja podjetniški način vodenja . »V zadnjih dveh desetletjih smo priča 

renesansi figure podjetnika in obenem smo tarče agresivne ideološke kampanje, ključne 

besede katere so prav »inovativnost«, »podjetniška iniciativa«, »drznost«, »fleksibilnost« in 

»konkurenčnost««. (Krašovec, 2011, v Schumpeter, 2011, str. 179). Prav nič pa se ne bi 

zmotili, če bi k omenjenim ključnim besedam dodali tudi ustvarjalnost (npr. Evropska 

komisija, 2009, str. 8). 

 

V tem in predvsem v vplivu ekonomije na politične odločitve vidi zelo velik problem tudi 

Krugman (2011, str. 73–76). K temu ga je napeljalo preprosto vprašanje, »zakaj so bili tvorci 

politike tako slepi za tveganja finančne deregulacije – od leta 2008 pa tudi, zakaj so bili slepi 
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za tveganja neprimernega odziva na gospodarsko krizo?« (Krugman, 2011, str. 73). Odločitve 

politikov namreč za večino ljudi niso (bile) dobre, medtem ko so bile za peščico ljudi pri vrhu 

zelo dobre. Krugman (prav tam) si na zastavljeno vprašanje odgovori: »Denar kupi vpliv; 

velik denar kupi velik vpliv.« Ta drzna teza nujno potrebuje prepričljivo obrazložitev. 

Krugman (2011, str. 73–73) naniza nekaj konkretnih primerov, kako so se politiki po izteku 

političnega mandata, če so bili ustrežljivi korporacijam, uspešno zaposlovali na odlično 

plačanih delovnih mestih v istih korporacijah. Tem so z različnimi spremembami zakonov ali 

celo njihovo odpravo omogočali visoke zaslužke, za kar so bili kasneje tudi nagrajeni. Ob tem 

je povsem na mestu tudi misel Uptona Sinclaira (Krugman, 2011, str. 73): »Težko dosežemo, 

da bi človek nekaj razumel, ko pa je njegova plača odvisna od tega, da ne razume.« Temu 

pojavu pravimo »vrtljiva vrata«, »ki politike in uradnike na koncu vodijo k zaposlitvi v 

industriji, ki bi jo morali nadzirati« (Krugman, 2011, str. 75). 

 

Kljub zgovornosti odkritih primerov korupcije v obliki prispevkov kampanjam, osebnih 

nagrad, kot je npr. zelo dobro plačano delovno mesto, pa Krugman (2011, str. 74) opozarja, da 

»moramo o vlogi denarja pri oblikovanju politike razmišljati večplastno.« Meni, da gre v 

veliki večini primerov za mehkejšo in manj prepoznavno obliko korupcije. »Politiki so 

nagrajeni za svoja stališča, ki se jih zaradi tega še trdneje oklepajo, dokler v svojih glavah 

niso zares kupljeni, vendar od zunaj težko razlikujemo med njihovimi resničnimi in plačanimi 

prepričanji« (prav tam). Poleg omenjenega »bogastvo prinaša tudi dostop, dostop pa prinaša 

osebni vpliv.« Najbogatejšim je dovoljen vstop v vse pomembne urade v ZDA (npr. Bela hiša 

ali senat) in »so zaradi daril, ki jih prenašajo, pa tudi zaradi svojih osebnosti lahko zelo 

prepričljivi« (prav tam). Tovrsten primer prostega vstopa in vplivanja iz samih uradov ZDA je 

tudi ameriško Nacionalno združenje orožarjev (National rifle association – NRA), katerega 

vodstvo sestavljajo vidni predstavniki orožarske industrije, ki želijo s svojim močnim vplivom 

doseči popolno liberalizacijo trga z orožjem. Svoje interese zagovarjajo neposredno prek 

republikanskih kongresnikov, v kongresu pa imajo tudi vodjo svojega lobija, Chrisa Coxa. 

Nedavno je imel NRA letni kongres v Houstonu, kjer so se člani ostro zoperstavili napovedim 

Obame, da bo po krvavih strelskih obračunih državljanom omejil dostop do najmočnejšega 

strelnega orožja. Zaživela je tudi pobuda za strožji nadzor prodaje orožja. Pobudo je podprla 

večina demokratskih kongresnikov, pa tudi nekaj republikanskih. Slednjim, ki so načeloma 

glavni zagovorniki orožarske politike, je Chris Cox na kongresu javno in jasno obljubil, da je 

po poteku njihovega političnega mandata v kongresu njihova politična kariera končana 

(Mrevlje, 2013, Orožje vsakemu Američanu).  
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V tem kontekstu so zanimive tudi ugotovitve Keitha Poola in Howarda Rosenthala, ki sta 

»odkrila močno povezavo med deležem skupnega prihodka zgornjega odstotka in stopnjo 

polariziranosti v kongresu.« (Krugman, 2011, str. 76). Na podlagi rezultatov glasovanj v 

kongresu v zadnjem stoletju sta merila politično polariziranost. Ugotovitve so naslednje 

(Krugman, 2011, str. 76): 

 

»Prvih trideset let po drugi svetovni vojni, za katere je značilna presej enakomerna 

porazdelitev dohodka, je zaznamovalo tudi večje sodelovanje med strankama, saj je precejšnja 

skupina sredinskih politikov sprejemala odločitve bolj ali manj soglasno. Od leta 1980 pa se 

je republikanska stranka skupaj z naraščajočimi dohodki elite pomaknila v desno in politični 

kompromis je postal skoraj nemogoč.« 

 

Povezanost kapitala in politike pa ni značilna zgolj za Ameriko. Tovrsten primer je po 

besedah Badiouja (2008, str. 39) tudi Sarkozyjev pobeg z milijarderjevo jahto na večer 

njegove prve izvolitve za predsednika Francije. Po mnenju Badiouja (prav tam) pobeg 

nikakor ni bila »napaka ali nerodnost«, kot so to želeli kasneje predstaviti. »Seveda, šel je 

pozdravit in se zahvalit svojim tihim družabnikom, svojim botrom, visokim finančnikom, 

katerim pokorno služi. Predvsem pa je naznanil, da bo odslej tako: ni boljšega od osebne 

koristi, vse je zdaj podrejeno pravilu služenja dobrinam. To je edino pravilo tega sveta, ki ga 

skoz in skoz izgrajuje obtok kapitala« (prav tam). 

 

Nemški družbeni kritik, Hans Magnus Enzensberger je bistvo zgornjega odstavka zapisal na 

primeru Nemčije – lahko pa bi bilo govora o praktično katerikoli državi (Beck, 1994, str. 22 v 

Giddens, 2000, str. 57): 

 

»Politiki so užaljeni, ker se ljudje vedno manj zanimajo zanje /…/ (toda) novosti in odločitve, 

ki se nanašajo na našo bodočnost zdaj že nekaj časa ne prihajajo iz vrst politikov /…/. 

(Nemška) zvezna vlada je razmeroma stabilna in razmeroma uspešna, kljub, in ne po zaslugi, 

ljudem, ki se nam pačijo na predvolilnih plakatih /…/. Nemčija si nesposobno vlado lahko 

privošči, ker ljudje, ki nas dolgočasijo v dnevnih novicah resnično niso pomembni.« 

 

Iz zgornjega bi lahko izpeljali tezo, da politiki niso več odgovorni volivcem, temveč zgolj 

kapitalu. Ni nujno, da gre pri tem za neposredne interese zgolj ene multinacionalke ali pa 
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banke, ampak za širši interes kapitala na splošno – primer NRA ali pa celo primer 

Mednarodnega denarnega sklada, ki sledi v nadaljevanju. Po besedah Becka (2003, str. 14) 

»globalno delujoče gospodarstvo spodkopava temelje nacionalne ekonomije in nacionalnih 

držav.« Države naj bi se vodilo kot podjetja (Beck, 2003, str. 23), pa tudi države bi si med 

seboj morale konkurirati po vzoru podjetij – njihova naloga, če bi hotele vzdržati konkurenco 

svetovne družbe, naj bi bila privabljanja kapitala, ljudi in znanja (Beck, 2003, str. 17). Vse to 

pa se najlažje privabi z »odpravljanjem investicijskih ovir« (beri: z odpravljanjem ekoloških, 

sindikalnih, socialnodržavnih, davčnih regulacij).« (Beck, 2003, str. 15). Na ta način se 

kapitalizem znebi dveh njegovih osrednjih regulatorjev: politike in socialne države (Beck, 

2003, str. 14). Becku (2003, str. 15) se zato zdi podpora politike svobodnemu trgu popolnoma 

nerazumljiva, ali kot pove sam: 

 

»Vsaj meni se zdi nehotena ironija, da nekateri politiki pozivajo k trgu, trgu in k še več trga in 

očitno sploh ne opazijo, da si tako mrtvičijo svoj lastni življenjski živec, da si namreč zapirajo 

pipico denarja in moči. Je kdo že kdaj bil priča tako nepremišljenemu, veselo izvajanemu 

javnemu samomoru?« 

 

Politiki na ta način dolgoročno ukinjajo funkcijo politika, vendar kratkoročno gledano s tem 

skrbijo za nadaljevanje svojih karier, neodvisno od (ne)zadovoljstva volivcev, ki so jih 

postavili na politične položaje: 

 

»Pomislili bi, da bo ministrski predsednik neke države počel stvari, ki mu bodo pomagale pri 

ponovni izvolitvi. To je prevladujoča strategija, pa naj bo obzorje še tako črno. Toda v dobi 

globalizacije in združevanja Evrope so voditelji majhnih držav po mojem mnenju v nekoliko 

drugačni situaciji. Če zapustijo položaj, ki ga Davos ceni, je v Evropski komisiji, 

Mednarodnem denarnem skladu in še kje veliko služb, za katere so morda primerni, tudi če 

jih njihovi državljani popolnoma prezirajo. V nekaterih primerih jim tak prezir lahko celo 

koristi: če se pokorijo željam »mednarodne skupnosti« kljub množični nenaklonjenosti 

njihovih domačih volivcev, ji s tem pokažejo solidarnost.« (Yglesias in Slate, v Krugman 

2011, str. 75). 

 

Zadnji dve poglavji sta na prvi pogled vsebinsko zelo daleč od obravnavane snovi te 

diplomske naloge. A potrebno se je zavedati, da se ustvarjalnost pojavlja v pomembnih 

političnih strategijah, ki določajo načrte nadaljnjega razvoja držav in celotnih regij, zato je 
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poleg ožjega vsebinskega razmisleka o njej pomemben tudi razmislek o njenem kontekstu in 

v politično-ekonomsko-družbenem pomenu. Res se zdi vmešavanje ekonomskega razvoja 

industrijskega kapitalizma ter politike v ustvarjalnost nepotrebno in celo utrujajoče, vendar se 

je za razumevanje implikacije ustvarjalnosti v vsakdanjem življenju treba zavedati, da se 

ustvarjalnost, ki je sicer lahko pomembna in pozitivna lastnost, velikokrat tudi zlorablja. 

Mantra ustvarjalnosti se pojavlja kot pomemben del politik razvoja, kar dokazuje tudi 

Evropska unija, ki je leto 2009 razglasila za Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacij. Ker je 

sama ustvarjalnost lastnost s tako pozitivnim prizvokom, se zdi, da v njeno implikacijo pa tudi 

v resničnost prezentacije, kot nam jo predstavljata politika in ekonomija, nihče zares ne 

podvomi oziroma ti dvomi niso slišani (npr. Strauss, 1987). To je lahko zelo problematično, 

saj se za izgovorom večje ustvarjalnosti skriva cel nabor možnih sprememb na različnih 

področjih, predvsem pa v izobraževanju, ki ga tudi Evropska komisija vidi kot enega ključnih 

faktorjev za zagotavljanje gospodarske rasti v okviru strategije Evropa 2020 (Evropska 

komisija, 2011, str. 3). Ustvarjalnost in inovativnost sta postali dve izmed strateških izzivov 

na področju izobraževanja in usposabljanja (Komisija evropskih skupnosti, 2009, str. 8). 

Podobno kot opozarja Hamilton (2007, str. 135), da postmoderni avtorji ter avtorji tretje poti 

premalokrat oz. sploh ne opozarjajo na korporativistično moč in spremembe utemeljujejo z 

družbenimi spremembami, se je treba zavedati tudi obratnega; to je, da tolikšna 

korporativistična moč ne bi bila možna brez družbenih sprememb, ki bi jo posredno ali pa 

neposredno omogočale. Da je popularnost ustvarjalnosti v zadnjih šestdesetih letih tako zelo 

zrasla, gre velika večina zaslug družbenemu delovanju, ki je bilo zlorabljeno s strani nekih 

drugih, ekonomskih interesov (Hladnik - Milharčič, 2013, Objektiv, 3.8. 2013). Dobronamerni 

družbeni apeli po spremembah so se zaradi teh interesov spremenili ravno v svoje nasprotje. 

Med temi apeli je bil v zadnjih 40 letih najbolj glasen tisti, ki je zahteval osvoboditev od 

trdnih, skoraj totalitarnih teženj držav, ki so v prizadevanju za zagotavljanje večje enakosti 

med državljani močno posegale v njihovo svobodo. Omenjena osvoboditev, razvoj ponovno 

marketiziranega kapitalizma in popularizacija ustvarjalnosti se po časovni premici pojavijo 

istočasno. Odgovora na vprašanje, ali je to zgolj naključje ali pa za to obstaja logična razlaga, 

se bom dotaknil v nadaljevanju. 

 

 

3.1.2 Pregled družbenega razvoja 

 

Pri pregledu družbenih razmer, ki so pripeljale do današnjega stanja, ko ustvarjalnost zavzema 
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tako pomembno mesto, se ne bom obračal toliko nazaj kot pri razlagi kapitalizma. 

Retrospektiva bo segala do leta 1947. Takrat je namreč izšlo najprepoznavnejše delo tako 

imenovane kritične teorije družbe, Dialektika razsvetljenstva, ki sta ga napisala prav 

ustanovitelja kritične teorije (Bauman, 2002, str. 37) Adorno in Horkheimer (Fürst, 1991, str. 

14). Kritična teorija družbe, znana tudi pod imenom Frankfurtska šola, je nastala kot odziv na 

takratni razraščajoči se uravnalni kapitalizem, kjer je bil človek podrejen »funkcionalni 

industrijski superstrukturi« ter velikemu državnemu oziroma družbenemu stroju (Fürst, 1991, 

str. 177). Gre za obdobje moderne, ki je bila obsedena z redom in je v sebi nosila težnjo po 

totalitarizmu. V družbi je prevladala razsvetljenska logika, ki razum postavlja na prvo mesto 

(Fürst, 1991, str. 177): »Um je popolnoma vpet v družbeni proces, edini kriterij je zdaj 

njegova operativna vrednost, njegova vloga v procesu obvladovanja narave in človeka.« Kot 

opozarja M. Fürst (prav tam), je »redukcija uma v instrument kar se da popolne 

operacionalizacije« značilna tudi za trenutno obdobje kapitalizma. Kot bom pokazal kasneje, 

je na ta način zreducuran tudi sam pojem ustvarjalnosti. Ključ do uspeha naj bi bil v 

pragmatični usmerjenosti industrijske družbe, ki znanstveno mišljenje določa po kriteriju 

produktivnosti (prav tam) 

 

»Pojem je postal golo sredstvo, s katerim si prihranimo delo, popolnoma racionaliziran 

mišljenju ne daje več nobenega odpora. Kot da bi se tudi samo mišljenje, podrejeno natančno 

zarisanemu načrtu, zreduciralo na raven industrijskega procesa – skratka, kot da bi tudi iz 

njega naredili sestavni del produkcije.« 

 

V duhu racionalizacije je bila torej v ospredju težnja po totalni kontroli vsakega segmenta ne 

le industrijskega procesa, temveč družbe nasploh. Zaradi tega je prišlo do pomislekov in 

strahov, »da bosta prvi žrtvi križarskega pohoda prav individualna svoboda in avtonomnost« 

(Bauman, 2002, str. 35). 

 

Ena izmed glavnih ikon te dobe, ki je dober primer udejanjenja pravkar zapisanega, je bila po 

Baumanovih (prav tam) besedah fordovska tovarna. Ta je »zvedla človeške dejavnosti na 

preproste, rutinske in v splošnem vnaprej določene gibe, namenjene ubogljivemu in 

mehanskemu izvajanju, ki ne potrebuje umskih zmožnosti, pri tem pa izključila vso 

spontanost in individualno iniciativo.« (Bauman, 2002, str. 35). Za tovrstno proizvodnjo, ki je 

pravzaprav proizvodnja za tekočim trakom, je Adam Smith, »čigar analize o delovanju trgov 

so zagovorniki svobodnega trga v dvajsetem stoletju povsem iznakazili« (Hamilton, 2007, str. 
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18), menil, da ljudi dela topoumne (Sennett, 2008, str. 60). Kljub temu pa je menil, da je 

tovrstna proizvodnja vseeno najbolj učinkovita, kar je bil ultimativni cilj proizvodnje 

(Sennett, 2009, str. 47–48). Zdi se, da se je učinkovitosti podrejalo vse, tudi človeka. 

»Smithov model je pojasnjeval, kako je treba kompleksno nalogo razstaviti na več delov, da 

lahko nekaj učinkovito izdelamo – bodisi kočijo ali sir« (Sennett, 2008, str. 23). Učinkovitost 

je povsem enostavno meril po tem, »koliko nečesa je mogoče izdelati v najkrajšem času /…/« 

(prav tam).  

 

V Fordovem načinu proizvodnje je bilo vse povsem transparentno, saj se so bile ločnice med 

»zasnovo in izvedbo, iniciativo in ubogljivostjo, inventivnostjo in določenostjo« (Bauman, 

2002, str. 73) jasne tako kot tudi ukazi, ki so se prenašali brezkompromisno po sistemu od 

zgoraj navzdol (Cohen, 2011, str. 8). Celotna organizacija močno spominja na vojaško 

ureditev, kar pa ni naključje. 

 

Max Weber je namreč že konec 19. stoletja ugotavljal, kako se je civilna družba militarizirala 

– »korporacije so čedalje bolj delovale kot vojske, v katerih ima vsakdo svoje mesto, vsako 

mesto pa svojo funkcijo.« (Sennett, 2008, str. 18). Bistvo takšne strukture je piramidna 

struktura, kjer so razmerja določena izrazito hierarhično, vse se zdi zabetonirano in fiksno 

(Sennett, 2008, str. 23–25). Človek je vpet v različne institucije, ki mu v svoji uniformnosti 

jemljejo individualnost in ga postavljajo v »železni oklep« (Weber, 2002, str. 206 v Sennett, 

2008, str. 25, 123). 

 

»Kritična teorija je tiste, ki naj bi zagotovili prave razmere za samopotrjevanje, obtožila 

nepoštenosti ali neučinkovitosti: svobodi izbire je bilo naloženih vse preveč omejitev in način, 

kako je bila strukturirana in vodena moderna družba, je vključeval totalitarno težnjo, ki je 

grozila, da bo scela odpravila svobodo in svobodno izbiro nadomestila z vsiljeno ali skrivoma 

izurjeno dolgočasno homogenostjo.« (Bauman, 2002, str. 64) 

 

Zdi se, da so se ideje, ki jih je jasno artikuliral že Weber in jih je nadalje izkristalizirala 

Frankfurtska šola, med ljudmi uveljavile šele leta maja 1968. Maja tistega leta so se v Franciji 

začeli odvijati protesti. Alain Badiou, ki se je teh protestov aktivno udeleževal, je svoje 

spomine nanje zapisal takole (Badiou, 2008, str. 32): »Takrat smo imeli milijone stavkajočih, 

vsakodnevne demonstracije, zavezništvo mladih iz različnih smeri, delavcev in študentov, 

kakršnega še nikoli nismo videli. Vsi so bili vzneseni zaradi te množične novosti. V nekaterih 
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uglednih četrtih so izobesili celo rdeče zastave! Povsod je bilo čutiti napetost, povsod upanje 

na zmanjšanje zasužnjenosti.« 

 

Protesti so se iz Francije širili v ZDA, druge države Zahodne Evrope in na Japonsko (Cohen, 

2011, str. 17). V ZDA je imel istega leta v študentskih nemirih pomembno vlogo prav 

Marcuse (Fürst, 1991, str. 14), eden izmed glavnih predstavnikov Frankfurtske šole (Fürst, 

1991, str. 177). Sorbonski ekonomist Cohen (2011, str. 18–19) meni, da je šlo pri tem gibanju 

predvsem »za vznik mladine kot avtonomne družbene sile.« Glede na opis Badiouja (2008, 

str. 37) je šlo za zavezništvo med mladimi intelektualci in delavci. 

 

Gibanje, ki je izbruhnilo maja 1968, se je začelo leta 1965 in kot množičen pojav trajalo do 

leta 1975. Gibanje je vztrajalo v »nekakšni veseli brezbrižnosti do državnih in trgovinskih 

zakonov sveta, s katerimi so nas zasipavali« (Badiou, 2008, str. 38). Kljub vsemu zanosu, s 

katerim Badiou opisuje tisto obdobje, pa leta 1976 v knjižici Théorie de la condradiction 

»divje napade tisto dediščino leta '68, ki pomeni kritiko koncepta revolucije.« (Kurnik, 2008, 

str. 133). 

 

»Spet za nazaj lahko rečemo, da je kritična teorija hotela dezaktivirati in nevtralizirati, še raje 

pa popolnoma odpraviti težnjo po totalitarnosti v družbi, za katero so domnevali, da je 

endemično in trajno obremenjena s totalitarnimi nagnjenji. Glavni namen kritične teorije je 

bila obramba človekove avtonomnosti, svobode izbiranja in samouveljavljanja ter pravice, da 

smo in ostanemo drugačni.« (Bauman, 2002, str. 35). 

 

Kaj oziroma kje je šlo torej pri maju 1968 narobe, da je njegova dediščina vredna takšne 

kritike človeka, ki se je goreče udeleževal protestov? Če se zopet vrnem na kritično teorijo, ki 

je predstavljala idejno bazo takratnim dogodkom, lahko vidimo, da je bila njena naloga 

»obramba zasebne avtonomije pred napredujočimi četami »javne sfere«, pred bolečinami pod 

zatiralsko vladavino vsemogočne brezosebne države in njenih birokratskih krakov ali njihovih 

pomanjšanih replik.« (Bauman, 2002, str. 51). To je bilo gibanje za individualizacijo, za 

obrambo zasebnega pred javnim, ki je zagovarjalo individualno svobodo. Bistvo 

individualizacije, ki je razumljena kot podružbljanju zgodovinsko protisloven proces, je 

odpiranje prostora za posameznikovo svobodo (Beck, 2001, str. 109). Danes, kot meni 

Bauman (2002, str. 51), je naloga kritične teorije obrnjena ravno na glavo, saj je zdaj njena 

glavna naloga ubraniti izginjajočo javno sfero. Pravkar zapisano se zdi precej nejasno, če ne 
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že celo protislovno, zato bom v nadaljevanju skušal navidezni klobčič odmotati. 

 

Maja 1968 se je začela valiti kepa individualizacije, ki je pomenila »taljenje vseh trdnih teles« 

(Bauman, 2002, str. 11), ki sta jih zgradila uravnalni kapitalizem in tradicija. V imenu želje po 

osvoboditvi, ki dobesedno pomeni »osvoboditi se okov(ov), ki onemogočajo gibanje« 

(Bauman, 2002, str. 24), so se pretopili in razrahljali praktično vsi spomeniki industrijske 

družbe: družbeni razredi, družinske forme, položaji spolov, zakon, starševstvo, poklic (Beck, 

2001, str. 105). Tu posredi vstopa v sistem prav ustvarjalnost, ki pomaga napajati obsesivno in 

vselej nedokončano modernizacijo. Nepotešljiva žeja po ustvarjalnem uničevanju oziroma 

uničevalni ustvarjalnosti uporablja ustvarjalnost za »čiščenje prostora« v imenu »nove in 

izboljšane« zasnove, za »razgrajevanje«, »izrezovanje«, »opuščanje«, »stapljanje« ali 

»krčenje« v prid temu, da bi v prihodnje isto počeli bolj zmogljivo, in za zviševanje 

produktivnosti ali konkurenčnosti (Bauman, 2002, str. 38). 

 

Po drugi strani pa je celoten proces osvobajanja povzročil, da je prišlo tudi do razgraditve 

transparentnosti, ki je bila značilna za moderno. Jasne meje in določitve, ki so bile v veljavi v 

tistem obdobju, sedaj niso izginile, ampak so postale implicitne, skrite za prijaznim obrazom 

laissez faira, vendar še vedno zelo jasne s še hujšimi sankcijami (prim. Gaber, 2009). Prišlo je 

do ločitve avtoritete od moči, ki sta se v uravnalnem kapitalizmu pojavljali kot eno. Zaradi 

procesa osvobajanja so se rušile avtoritete, ki so prej prevzemale odgovornost od ljudi. Sedaj 

je odgovornost na ljudeh samih, čeprav imajo avtoritete še vedno odločujočo moč nad njimi 

(Sennett, 2008, str. 42–45). 

 

Kot v svoji izjemni analizi opozarja socialni psiholog Jean Léon Beauvois (2000, str. 14–17), 

ima podelitev svobode v praksi prav nenavadno moč, saj povzroči, da subjekti prej storijo 

neko stvar, ki je spontano ne bi, kot pa če se jim to isto ukaže. V svojem delu na podlagi 

številnih slikovitih eksperimentov ugotavlja, da v primeru, če osebe, ki jim drugi ljudje 

pripišejo določeno avtoriteto, »na pravilen način ravnajo s svobodo podrejenih agentov, potem 

to podrejenih agentov ne le ne spremeni v avtonomna bitja, temveč jih pripelje celo do tega, 

da imajo svoje podrejanje za vrednoto« (Beauvois, 2000, str. 137). Obstaja torej razlika med 

»subjektivno« in »objektivno« svobodo. To, kar se ljudem »subjektivno« zdi svoboda, v 

resnici to sploh ni. Ljudje so lahko povsem zadovoljni s svojo usodo, čeprav ta usoda v 

»objektivnem« smislu ni taka, kot jo sprejemajo. Četudi ljudje živijo v suženjstvu, se počutijo 

svobodne »in jih zatorej nič ne žene, da bi se osvobodili, tako da so se odrekli možnosti, da bi 
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postali resnično svobodni, ali pa so jo zapravili« (Bauman, 2002, str. 25). To je tudi težava 

transparentnosti (glej Sennett, 2008, str. 24), ki sem jo omenjal že zgoraj: ljudje so se v času 

uravnalnega kapitalizma brez dvoma počutili ujete in nesvobodne, v času postmoderne pa jih 

je treba zaradi njihove nekompetentnosti presoje lastnega položaja »prisiliti ali premamiti, v 

vsakem primeru pa napeljati k temu, da izkusijo potrebo po »objektivni« svobodi in zberejo 

pogum in odločenost bojevati se zanjo« (prav tam). Beck (2001, str. 192) ob tem opozarja na 

naslednje: 

 

»/…/posameznik je sicer izločen iz tradicionalnih vezi in preskrbovalnih navezav, vendar to 

zamenja za prisile trga dela in potrošne eksistence ter standardizacij in kontrol, ki so v njih 

vsebovane. Namesto tradicionalnih vezi in družbenih form (družbeni razred, mala družina) 

stopijo sekundarne instance in institucije, ki zaznamujejo življenjsko pot posameznika, in ga v 

nasprotju z individualnim samorazpolaganjem, ki se uveljavi kot forma zavesti, naredijo za 

igračo mode, razmerij, konjuktur in trgov.« 

 

Svoboda vsakemu posamezniku nalaga odgovornost, ki jo nosi na svojih ramenih (Bauman, 

2002, str. 27). S tem so se z liberalno ideologijo odprle vse zapornice za subjektivizacijo in 

individualizacijo družbeno in institucionalno ustvarjenih tveganj in protislovij. »Za vsakega 

posameznika institucionalni položaji, ki ga determinirajo, niso več samo dogodki in razmere, 

ki se usujejo nanj, temveč vsaj tudi posledice odločitev, ki jih je sam sprejel, ki jih mora videti 

kot take in jih kot take predelati« (Beck, 2001, str. 198–199). Če ljudje na primer zbolijo, je to 

zato, ker niso živeli dovolj zdravo, če ostanejo brez dela, pa je to posledica njihove napačne 

odločitve glede šolanja, nezadostnega prizadevanja pri iskanju dela ali pa ker so preprosto leni 

– v smislu za vsakega se najde delo, če le želi (Bauman, 2002, str. 45). Življenje tako postane 

»razreševanje sistemskih protislovij«, na katere posameznik sam v bistvu nima oziroma ne 

more imeti vpliva (Beck, 2001, str. 199). 

 

»Biti »prepuščen lastni iznajdljivosti« nakazuje na duševne stiske in agonijo neodločenosti, 

medtem ko »odgovornost na lastnih ramenih« daje slutiti hromeči strah pred tveganjem in 

neuspehom brez pravice do pritožbe in možnosti povračila« (Bauman, 2002, str. 27). Edino 

zdravilo za biti posameznik je, da si še bolj in bolj prizadevamo. Ob tem je zgovoren citat iz 

Alice v čudežni deželi (Carroll, 1978, str. 34, v Bauman, 2002, str. 69), ki pravi: »Tu pri nas, 

da boš vedela, moraš teči, kolikor te noge nesejo, da ostaneš na istem mestu. Če hočeš priti 

kam drugam, pa moraš teči najmanj še enkrat tako hitro!« Vse to ustvarja negotovost in 
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vseprisotni strah pred napako, nevednostjo, površnostjo (Bauman, 2002, str. 104). Bauman 

(2002, str. 27) na podlagi tega zaključi, da vse to ne more biti tisto, kar svoboda zares pomeni, 

saj »če »dejanska« svoboda, dosegljiva svoboda zares pomeni vse to, ne more biti zagotovilo 

sreče in ne cilj, za katerega se je vredno bojevati.« 

 

Zdi se, da so bili ljudje v času uravnalnega kapitalizma v nekaterih pogledih celo bolj 

svobodni, kljub vsem institucijam, za katere se je zdelo, da jim jemljejo avtonomnost. 

Bauman (2002, str. 66) in Giddens (2000, str. 44) menita, da je potrebno v imenu krepitve 

individualne svobode, nekoliko paradoksalno, okrepiti javno sfero in s tem uravnotežiti 

individualizem in kolektivno odgovornost. Individualizem je namreč uničil večino preteklih 

družbenih struktur, kar je stopnjo svobode posameznikov kvečjemu zmanjšalo (Hamilton, 

2007, str. 102). Če želimo, da bodo ljudje pripravljeni tvegati in prevzemati za to tudi 

odgovornost, jim moramo v kriznih situacijah zagotoviti zaščito (Giddens, 2000, str. 105). 

Zgolj tako lahko ljudje delujejo kot svobodni in avtonomni posamezniki, ki »prevzamejo 

nadzor nad svojo usodo in si izberejo, kar resnično želijo.« (Bauman, 2002, str. 51) 

 

Če naredim grob presek do sedaj napisanega, lahko vidimo, da je časovna linija od petdesetih 

let dvajsetega stoletja praktično enaka za vse tri obravnavane teme: popularizacija 

ustvarjalnosti, ekonomski razvoj in družbeni razvoj. Do preloma je pri vseh treh temah prišlo 

približno okrog leta 1970. Takrat se je zgodil prehod iz uravnalnega v ponovno marketizirani 

kapitalizem na krilih družbenih zahtev po individualizaciji oziroma osvoboditvi od težnje po 

totalitarnosti (maj 1968). Trditev, da so bile družbene razmere tiste, ki so vzpodbudile prehod 

v ponovno marketizirani kapitalizem, nikakor ni pretirana. Liberalizem, ki demokraciji kot 

sistemu politične oblasti daje vsebino in ga obravnavamo kot ideologijo (glej Beauvois, 2000, 

str. 9–12), je proti koncu obdobja uravnalnega kapitalizma postajal vedno bolj aktualen. Zlasti 

močno se je uveljavil v ekonomiji, kjer se je vedno bolj krepila vera v laissez fair. Glavna na 

tem področju je bila čikaška šola ekonomije katere gonilna sila je bil v petdesetih letih 

dvajsetega stoletja Milton Friedman. S svojim gurujem Friedrichom Hayekom se je povezal 

leta 1947 (Klein, 2010, str. 54, 58). Istega leta je izšla Adornova in Horkeimerjeva Dialektika 

razsvetljenstva. Obe teoriji sta si dokaj podobni, zlasti v zahtevi po osvoboditvi človeka kot 

individuuma. Kritična teorija je dobila širši družbeni naboj maja 1968, medtem ko je 

neoliberalizem zaživel z izvolitvijo M. Thatcher in Reagana. Že v 60. letih so želele ZDA v 

Čilu s pomočjo Friedmana, ki je izšolal čilske ekonomiste (tako imenovani čikaški fantje), 

zamenjati izrazito levo vlado s sebi naklonjeno oblastjo. Toda v Čilu so Friedmanovi 
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ekonomisti v spopadu idej naleteli na popoln poraz. »Ne le, da se je ekonomska razprava 

pomikala vedno bolj v levo, čikaški fantje so bili tako obrobni, da na čilskem volilnem 

prizorišču sploh niso nastopali« (Klein, 2010, str. 66–67). Odpor ljudi, ki so vedno bolj 

podpirali socialistično alternativo, so strli šele kasnejši radikalnejši ukrepi vladavine terorja 

Augusta Pinocheta (Klein, 2010, str. 79–100). Čilski primer, ki ni osamljen, kaže na to, da 

nekaterih prepričanj ljudem ni mogoče preprosto vsiliti s politično propagando, sploh če gre 

za korenite spremembe v življenju ljudi. Ob tem je na mestu opozorilo, da ekonomskih 

institucij, kakršnekoli že so, ne moremo razumeti, če ne upoštevamo neekonomskih 

fenomenov, ki neposredno vplivajo nanje (Coleman, 1994 v Kanjuo Mrčela, 2008, str. 139). 

Želja po takšni spremembi mora dozoreti med ljudmi, ko pa gre za vprašanje 

individualizacije, ki povzroči razpadanje človeških vezi, pa to odpre velikanski prostor za 

vdor ideologije, kar se je zgodilo tudi v primeru z neoliberalizmom (Bauman, 2002, str. 20–

21, Beauvois, 2000, str. 96–98). 

 

Na krilih družbenih zahtev po avtonomnem in svobodnem posamezniku je na oblast prišla 

struja novega liberalizma, neoliberalizma, ali, točneje, neoklasične ekonomije (Hamilton, 

2007, str. 97). Prav ta neoliberalna politična filozofija pa je s seboj prinesla obilico ideologije, 

ki je ljudem obljubljala zagotovitev »priložnosti za izražanje njihove svobodne volje« 

(Hamilton, 2007, str. 96), dala pa jim je ravno nasprotno: postali so igračke trgov. 

Neoliberalizem je slonel na neoklasični ekonomiji, ki je predvsem zagovarjala svoboden trg, 

temu pa se je prilagodil tudi pogled na družbo, ki je postajala vedno bolj odvisna od trga (prav 

tam). Država blaginje je po tej teoriji vir vsega zla, saj naj bi bila »za družbo pogubna, 

medtem ko svobodni trg ni, saj temelji prav na lastni pobudi posameznikov« (Giddens, 2000, 

str. 21). Država blaginje uničuje pobudo posameznikov in ubija podjetniškega duha. Pri 

prostem delovanju trga pa prihaja do enakosti, kar ljudi motivira, »da se v skladu s svojimi 

sposobnostmi in napori povzpnejo do sebi primernih položajev« (Giddens, 2000, str. 14). Če 

si država blaginje prizadeva zmanjšati neenakost med državljani, neoliberalizem temelji prav 

na ustvarjanju neenakosti, saj ta ljudi ne uspava in jih prisili v aktivnost. Odkod naj 

potemtakem prihaja blaginja, če pa je treba državo blaginje odpraviti? »Rešitev je v 

gospodarski rasti, ki naj jo spodbuja svobodni trg. Izvor blaginje ne sme biti v državni 

pomoči, temveč v maksimirani gospodarski rasti, torej v skupnem bogastvu, ki ga ustvarja trg, 

kadar mu pustimo, da sam dela svoje čudeže« (Giddens, 2000, str. 22). Za ustvarjanje 

»skupnega bogastva« pa nujno potrebujemo ustvarjalno kulturo in podjetniško prožnost 

(Zorrinho, 2009, str. 13). 
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Vzporedno z vzponom družbene zahteve po osvoboditvi pa se je s koncem 60. let 20. stoletja 

krepila tudi popularnost ustvarjalnosti, kar vsekakor ni zgolj naključje. Menim, da je 

ustvarjalnost tesno stkana z individualiziranim posameznikom, saj lahko ta za hip stopi iz 

sence sebi podobnim individuom prav s pomočjo ustvarjalnosti. Poleg tega v skrajno 

individualiziranem svetu velja, da je do »skupnega bogastva« upravičen samo tisti, ki ga 

pomaga ustvarjati. Kot sem že omenil, pa vzrok, zakaj nekdo ne sodeluje pri ustvarjanju 

skupnega bogastva, sploh ni pomemben, saj to a priori kaže na nesposobnost subjekta. Zelo 

zgovorna je spodnja zgodba, ki državo blaginje povsem zbanalizira in kaže na očitno 

avtorjevo nepoznavanje njenega bistva (Marques, 2009, str. 361): 

 

»Kokoš je želela narediti torto, pri čemer se je na pomoč obrnila na svoje prijatelje. Vsi so 

zavrnili njeno prošnjo za pomoč pri izdelavi okusne torte – mogoče zaradi pomanjkanja časa 

ali spretnosti, iz lenobe in podobno. Ko je kokoš naredila torto, pa so vsi čakali, da bi jo lahko 

poskusili, čeprav pri njeni izdelavi niso sodelovali.« 

 

Avtor zaključi, da je danes vse premalo slaščičarjev in vse preveč ljudi, ki bi želeli okusiti 

sladkarije. Očitno je, da tudi »skupno bogastvo« (in s tem tudi ustvarjalnost) podobno kot 

državljan postaja vedno bolj individualizirano. V porabniški družbi je udeleženost v 

porabniški odvisnosti postala absoluten pogoj vsake individualne svobode, hkrati pa gradnik 

identitete (Bauman, 2002, str. 107). 

 

»Ljudje, ki so postali obsedeni s kopičenjem bogastva, se neizogibno osredotočajo na svoj 

lastni položaj in položaj svoje ožje družine. /…/ Pehanje za bogastvom je nadalje bistveno 

tekmovalne narave: če hočemo biti uspešni, moramo izriniti svoje tekmece; naša premoč je 

odvisna od šibkosti drugih.« (Hamilton, 2007, str. 46) 

 

Če k temu dodamo še idejo po prostem trgu, ki je prepuščen samemu sebi, pridemo že blizu 

Hobbesovemu Leviathanu, kjer sta najpomembnejša elementa preživetja moč in iznajdljivost 

(Palmer, 2002, str. 370). Slikovit oris Hamiltonovega citata najdemo v nekem afriškem reku, 

ki po mnenju Marquesa (2009, str. 363) odlično opiše današnje razmere, kjer je prav 

ustvarjalnost tista, ki naj bi omogočila, da je tek lažji. Na krilih ustvarjalnosti namreč lev dobi 

puško, gazela pa skuter. To omenjenega boja prav nič ne zmanjša, ga pa naredi bolj udobnega: 
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»Vsako jutro se v Afriki prebudi gazela. 

Ve, da mora teči hitreje kot lev, ali pa jo bo ta ubil. 

Vsako jutro se prebudi lev. 

Ve, da mora teči hitreje kot gazela, ali pa bo umrl od lakote. 

Ni pomembno, ali si lev ali pa gazela. 

Ko sonce vzide, moraš začeti teči.« (prav tam) 
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4 KAJ JE USTVARJALNOST? 

 

Običajno je, da se na začetku vsakega diplomskega dela predstavi in definira ključne pojme. 

Po nekoliko daljšem začetnem delu, s katerim sem ustvarjalnost umestil v aktualni družbeno-

ekonomsko-politični sistem, naposled tudi sam prehajam na definicijo ustvarjalnosti. Čeprav 

govori diplomsko delo prav o ustvarjalnosti, pa se lahko zdi zgornje vprašanje nekoliko 

smešno, če ne celo podcenjujoče. Pojem ustvarjalnosti se namreč zelo pogosto pojavlja v 

splošnem diskurzu in zato seveda vsi vemo, kaj pomeni. Zaradi tega se zdi vsaka definicija 

povsem odveč. 

 

Pečjak (1987, str. 7), ki je sicer psiholog in ne jezikoslovec, je besedo ustvarjalnost v letu 

1987 kljub temu pogumno uvrstil na prvo mesto najbolj profaniranih besed v vsakdanjem 

jeziku. Zaradi prepogoste rabe prihaja do pojava, znanega kot semantično nasičenje. 

Raziskave, opravljene na tem področju, so pokazale, da pogosto rabljene besede spremenijo 

pomen v smeri ničelne vrednosti (prav tam). Tovrstne besede, znane tudi kot glasovni olupki, 

ki jih je poleg besede ustvarjalnosti še veliko, pravilno zaznavamo in jih ohranjamo v 

spominu, vendar ne mislimo na to, kaj pomenijo (prav tam). Te besede se nam zaradi globoke 

ukoreninjenosti zdijo same po sebi umevne, zato se zdi tudi razpravljanje o njih nesmiselna 

izguba časa. 

 

Takšna pozicija pa je pri ustvarjalnosti neupravičena, saj ustvarjalnost velja v strokovnih 

krogih (za razliko od javnega mnenja) za sestavljanko, paradoks, nekateri jo celo enačijo z 

uganko oziroma skrivnostjo (Boden, 1994b, str. 75). V večini primerov se predstave o 

ustvarjalnosti začnejo razhajati že ob vprašanju v naslovu tega poglavja. Razlog za to tiči 

predvsem v dejstvu, da »zakonov človekove ustvarjalnosti nista odkrili ne znanost in ne 

umetnost, obstajajo o tem problemu le teorije, s katerimi se da bolj delno kot splošno razložiti 

proces ustvarjanja« (Jurman, 2004, str. 106). »Večina teorij pa niso posebne teorije 

ustvarjanja, temveč izhajajo iz drugih psiholoških teorij ali sistemov« (Pečjak, 1987, str. 139). 

Nekaj primerov tovrstnih teorij bom na kratko orisal tudi v nadaljevanju. Pečjak (prav tam) je 

do v nadaljevanju navedenih teorij in tudi do vseh ostalih, ki jih ne bom posebej omenjal, 

dokaj kritičen, saj meni, da so nepopolne, »ker ne zajemajo vseh vidikov ustvarjanja«. 

Pečjaku pritrjuje tudi Jurman (2004, str. 84), ki opozarja, da ustvarjalnost vsakdo analizira »s 

svoje strani, toda s celostnega vidika ta problem zaenkrat ni zadovoljivo rešen.« 
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Pečjakova in Jurmanova kritičnost do različnih teorij ustvarjanja pa se zdi še kako upravičena, 

saj lahko ob analizi literature bralec hitro opazi, da avtorji v strokovnih krogih še zdaleč niso 

enotni niti glede definicije samega pojma. »O ustvarjalnosti se pojavlja nešteto opredelitev, od 

katerih v splošnem ne uspe nobeni celovito obrazložiti tega pojava« (Jurman, 2004, str. 84). 

Velikokrat se tako znajdemo v skrajno zoprni situaciji, ko avtorji mnogokrat celo ne vedo, kaj 

drugi razumejo pod tem pojmom (Trstenjak, 1981, str. 8). S tem v mislih je treba ustvarjalnost 

obravnavati skrajno previdno in z veliko mero skeptičnosti, saj se lahko v tovrstno 

netransparentno področje hitro pririnejo tudi teorije, ki niso plod nepristranskega 

raziskovanja, temveč ideologij (glej poglavje ena). 

 

Cropley (2001, str. 5) opozarja, da je pojem ustvarjalnosti zaradi (pre)široke rabe postal 

razpršen in negotov. Z njim se srečujemo na mnogo področjih, kjer so pogledi na ustvarjalnost 

in s tem kriteriji, kaj je ustvarjalno, različni. A. MacNemar (v Trstenjak, 1981, str. 8) je 

situacijo slikovito opisal takole: »Vsakdo, ki pogleda prek plota na področje kreativnosti, 

zastrmi nad očitnim kaosom.« Zaradi tega je na tem področju odprto široko sivo polje, v 

katerem se kot ustvarjalno razlaga marsikatero stvar, katere ustvarjalnost je pravzaprav 

dvomljiva, vendar pa tega zaradi negotove teoretske baze ne moremo s popolno gotovostjo 

niti ovreči niti dokazati. V nadaljevanju bom poskušal široko polje ustvarjalnosti zamejiti z 

nekaterimi koncepti, ki so na področju ustvarjalnosti že širše strokovno priznani. Na ta način 

bom poskušal ustvariti trdno podlago, na kateri bodo lahko zanesljivo stala tudi naslednja 

poglavja.  

 

Kot primer prakse, ki je dala veliko podatkov o ustvarjanju (Pečjak, 1987, str. 138), vendar je 

kot samostojna teorija ustvarjalnosti v marsičem neuporabna, bom na kratko predstavil 

povezavo ustvarjalnosti s (psiho)patologijo, na katero se velikokrat sklicujejo zagovorniki 

psihoanalitične in humanistične teorije ustvarjanja (prav tam). Čeprav Pečjak (prav tam) 

klinični praksi priznava veliko vrednost, pa opozarja, da se podatke dostikrat prilagaja teoriji, 

namesto da bi ti slednjo podkrepili. Doprinos te teorije k razumevanju ustvarjalnosti je torej 

pomemben, vendar podobno kot ostale teorije (glej Jurman, 2004, str. 106–127) predstavlja 

zgolj del celotnega mozaika ustvarjalnosti. 

 

Ustvarjalnost se velikokrat, predvsem v preteklosti (Cropley, 2001, str. 20), povezuje z 

različnimi duševnimi bolniki (paranoja, psihoza, shizofrenija ...), ki naj bi presenečali s svojo 
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originalnostjo. Ta je posledica njihovih blodnih idej, ki jim ne moremo oporekati izvirnosti v 

statističnem smislu, lahko pa ob soočenju z realnimi zakonitostmi in resničnostjo sveta 

(primeri v Pečjak, 1987, str. 17, 109–111; Trstenjak, 1981, str. 242; Cropley, 2001, str. 21). Na 

povezavo med duševnimi bolniki in ustvarjalnostjo na umetniškem področju je morebiti 

vplivala tudi psihoanalitična teorija, saj naj bi po njej ustvarjalnost izhajala iz motnje oziroma 

iz stanja, ki je podobno nevrozi (Pečjak, 1987, str. 151-152); to stališče je bilo tudi kritizirano 

(Pečjak, 1987, str. 149). Ustvarjalnost je bila razumljena kot prehodno stanje, njena korist pa 

se je kazala predvsem v terapevtski funkciji. Prek nje naj bi oseba ponovno doživljala tegobe 

svojega življenja. To ji omogoči, »da probleme ponovno predela in jih reši na zrelejši način, 

kot pred tem, ko še ni imela tega uvida« (prav tam, str. 149). Potemtakem duševno zdrav 

človek naj ne bi imel potrebe po ustvarjanju, kar pa je na podlagi današnjih spoznanj 

nesmiselno (prav tam). 

 

S pregledom tovrstnih bolj ali manj aktualnih teorij, ki obravnavajo ustvarjalnost vsaka na 

svoj način, bi lahko nadaljeval in naposled izluščil relevanten presek vseh teorij. Kot je 

razvidno iz zgornjega primera, je pri nekaterih teorijah kljub siceršnjemu doprinosu k 

razumevanju ustvarjalnosti kar nekaj spoznanj, za katera lahko danes z gotovostjo trdimo, da 

so napačna. Ker se mi ne zdi smiselno obravnavati tovrstnih spoznanj in ker sta njihovo 

analizo opravila že Jurman in Pečjak, sam tega ne bom ponavljal. Pri obravnavi ustvarjalnosti 

bom izhajal iz sodobnih odmevnejših spoznanjih o ustvarjalnosti, ki seveda vključujejo tudi 

pretekla spoznanja, in tudi iz predstav, kaj oziroma kakšna naj bi ustvarjalnost bila. 

 

Če torej odmislimo pravkar opisane teorije in si ogledamo pomen ustvarjalnosti v najširšem 

pomenu besede, nas to pripelje k naslednji definiciji: »ustvarjalnost je temeljna antropološka 

funkcija, brez katere človek nikoli ne bi bil človek« (Jurman, 2004, str, 190). Človekovo 

bivanje zaznamujeta večna želja in gonja po tem, da bi presegel samega sebe, ustvarjalnost in 

inovativnost dejansko osmišljata njegovo življenje. Po Jurmanovem (2004, str. 84) mnenju je 

»vprašanje ustvarjalnosti staro toliko kot razvoj človeštva«. Meni, da v tem, ko gre človek 

preko znanega in pokaže nekaj novega, boljšega, kar še ne obstaja, posebna draž, lastna 

človeški vrsti (prav tam). To bi lahko parafraziral tudi s slikovito priredbo Descartesovega 

slavnega izreka: »Ustvarjam – torej sem!« (Mayer, 2010, str. 9). 

    

Razlog, da ustvarjalnost za človeka predstavlja tako osnovno funkcijo, leži v njegovi naslednji 

razvojni značilnosti, ki obenem človeka tudi loči od živali. Živali za razliko od človeka zaradi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lorenčič, Tadej; diplomsko delo 

36 

 

svojega nagonskega delovanja, ki je ukoreninjeno v njihovo živčevje, niso oziroma ne morejo 

biti ustvarjalne v delovanju (Jurman, 2004, str. 190). Bistvo živali po Marxu je ponavljanje 

vedno istega (Pečjak, 1987, str. 153), torej izvrševanje vnaprej določenega programa, ki mu 

pravimo nagon. Pri človeku so genetski zapisi, ki določajo način zadovoljevanja neke 

življenjske potrebe močno zbledeli. Primanjkljaj nagonov pa človek kompenzira z veliko 

sposobnostjo učenja (Ščuka, 2007, str. 29–30). »Le ustvarjalne dejavnosti izpričujejo človeka 

kot človeka in ga hkrati ločujejo od živali« (Pečjak, 1987, str. 47). Ustvarjalnost je pri človeku 

tako njegova eksistenčna funkcija, po Marxu generično bistvo (Pečjak, 1987, str. 153), ki 

opredeljuje njegov smisel življenja in obstajanja (Jurman, 2004, str. 190). 

 

Izgon iz raja bi lahko bil simbolni mejnik, ko smo se skoraj povsem osvobodili nagonske 

pogojenosti – pod nagonsko kontrolo so ostale le osnovne življenjske funkcije (Ščuka, 2007, 

str. 29–30). Zgodbi o Adamu in Evi oziroma izgonu iz raja je sorodna tudi zgodba o Pandorini 

skrinjici, ki govori o tem, kako je Pandora zaradi svoje radovednosti odprla skrinjico, za 

katero ji je bilo izrecno ukazano, naj je ne odpira (Sennett, 2009, str. 1–4). Zgodbi o Adamu in 

Evi ter o Pandorini skrinjici sta zanimivi predvsem zato, ker opisujeta sam začetek poti 

človeške vrste. V obeh primerih zasledimo zelo velik pomen radovednosti, ki jo Trstenjak 

(1987, str. 146) imenuje »psihološka korenina ustvarjalne miselnosti in dejavnosti«. 

Radovednost po njegovem mnenju pomeni »odprtost ali zanimanje za vprašanja, za probleme. 

Kjer ni te odprtosti, ni postavljanja vprašanj,« ustvarjalnost pa s tem postane nemogoča (prav 

tam). 

 

Zgodbi potrjujeta ugotovitve, ki veljajo tudi danes. Ustvarjanje novega in preraščanje samega 

sebe je namreč »integralni del človeka, njegovo bistvo« in je zapisano že v sami naravi 

človeka (Mayer, 2010). Zgodbi poleg človekove prirojene sle po znanju kažeta tudi na 

nevarnosti, če se človek pusti zapeljati temu čudenju, navdušenju, radovednosti, ki vodijo v 

ustvarjalnost. Sama želja in naposled tudi odprtje Pandorine skrinjice je, čeprav je (nehote, 

nevede) povzročilo zasejanje bede med človeško vrsto, dojeto kot povsem nevtralno oziroma 

celo pozitivno dejanje (Sennett, 2009, str. 2).  

 

Robert Oppenheimer, znan tudi kot oče atomske bombe, je v svojem dnevniku zapisal: »Ko 

vidiš, da je nekaj tehnično ljubko (sweet), se pri tem ne ustaviš, ampak greš naprej in to 

narediš. Šele po tehničnem uspehu, ko je delo opravljeno, začneš razpravljati, kaj storiti s tem. 

Tako je bilo z atomsko bombo.« (Sennett, 2009, 2). Oppenheimer je v tem pogledu prevzel 
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vlogo Eve in Pandore. Z njegovimi besedami si lahko pomagamo pojasniti tudi njuno izvorno 

draž ob zavedanju možnosti po odkritju nečesa novega, drugačnega, pa čeprav je to lahko 

nekaj tako uničevalnega kot je v Oppenheimerjevem primeru atomska bomba. Moderni teolog 

Reinhold Niebuhr meni, da je v človekovi naravi prisotna vera, da je treba vse, kar se zdi 

mogoče, preizkusiti (prav tam). 

 

Iz zgoraj zapisanega lahko sklepamo, da že(l)ja po znanju vodi ljudi naprej, kar pa nemalokrat 

prinese tudi to, da si škodujejo (prav tam). Živalim nagoni zagotavljajo preživetje, človeka pa 

lahko po drugi strani želja po znanju in odkrivanju poleg napredka pahne tudi v pogubo 

(primer atomske bombe). To priča o sami pomembnosti in intenziteti ustvarjalnosti pri 

človeku. 

 

Z zgornjimi primeri sem želel bolj nazorno pokazati, da poleg logičnega sklepa o 

kompenzaciji nagonov prek umskega ustvarjanja človeka ne poznamo dejanskega izvora 

ustvarjalnosti. Razprave in študije posameznih primerov, ki jih je sicer nekorektno 

posploševati, kažejo na to, da je ustvarjalnost oziroma radovednost, ki je predpogoj 

ustvarjalnosti, del nas. Drugih, bolj oprijemljivih in znanstveno dokazljivih izvorov 

ustvarjalnosti ne poznamo. To je del tiste skrivnosti oziroma uganke o ustvarjalnosti, o kateri 

govori tudi Margaret A. Boden (1994). Do podobnega sklepa o ustvarjalnosti so prišli tudi 

humanistični psihologi, ki trdijo, da je človek že po naravi uglašen za ustvarjanje (Pečjak, 

1987, str. 152). 

 

Glede na to, da je ustvarjalnost ne le del človeka, temveč tudi njegova značilna lastnost, preko 

katere se potrjuje, je njegova dejavnost »ne glede na to, ali je smotrna (delo) ali nesmotrna 

(igra), vedno prežeta z ustvarjalnostjo in jo je mogoče zaznati v vseh oblikah človekovega 

učinkovanja.« (Jurman, 2004, str. 190). Ustvarjalnost se pojavlja pri vseh ljudeh, vendar pri 

vsakem človeku v drugačni stopnji (prav tam). Kakor ne moremo trditi, da je človekova 

inteligenca ničelna, saj bi to praktično pomenilo, da je mrtev, tako tudi ne moremo reči, da 

nekdo ni ustvarjalen (Cropley, 2001, str. 11). Kot pri inteligenci lahko tudi pri ustvarjalnosti 

govorimo o kontinuumu (Trstenjak, 1981, str. 19). 

 

Človek vedno poišče situacije v katerih se lahko uresničuje (Jurman, 2004, str. 190). To so po 

Jurmanovem (prav tam) mnenju dobro razdelali humanistični psihologi (Maslow, C. Bühler, 

Rogers), ki so za najvišji smoter človekove aktivnosti postavili njegovo samouresničitev. 
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»Vsak človek je in tudi mora biti na neki način ustvarjalen, sicer postane njegovo življenje 

nesmiselno. Da bi zadostil potrebi po ustvarjalnosti, poskuša svojo aktivnost usmerjati v 

iskanje situacij, v katerih lahko uresniči svoje interese, sposobnosti in druge osebnostne 

lastnosti, ki jih nosi v sebi kot potencial, ki teži k samopotrditvi« (Jurman, 2004, str. 190–

191). 

 

Če privzamemo tezo, da imamo ljudje v sebi predispozicijo, ki nam omogoča ustvarjalnost, 

ali je torej potemtakem že vsako človekovo delo ustvarjalno, kot namiguje zgornji Jurmanov 

(2004, str. 190) citat? 

 

Marx je bil glede tega vprašanja jasen. Trdil je, da je ustvarjalno samo tisto, kar ustreza 

človekovemu bistvu in je »akt porajanja sebe, razcvet človekovih možnosti in moči« (Pečjak, 

1987, str. 153). Človekovo bistvo pa je pretvarjanje, spreminjanje in razvoj. »Pravo človekovo 

delo označujejo ustvarjalnost, univerzalnost, zavestnost, svobodnost, družbenost in 

zadovoljstvo« (prav tam). Nasprotje tega je videl v tovarniškem delu, ki zahteva zgolj 

ponavljanje enostavnih gibov. Obsodil je enolično, ponavljajoče se mehanično delo kot 

človekovemu bistvu tuje. V tem pogledu je človek zreduciran na raven živali, ki je obsojena 

na ponavljanje vedno istega (prav tam). Tovrstno delo se je pojavilo za časa uravnalnega 

kapitalizma in je zaradi narave delovnega procesa onemogočalo svobodno izražanje 

človekove ustvarjalnosti. Postalo je odtujevalno, »tako da je omejevalo in pohabljalo 

delavčeve sposobnosti« (Hamilton, 2007, str. 139). Nasprotno Jurman (2004, str. 191) meni, 

da je v industrijski psihologiji, sociologiji in organizaciji dela napačno prepričanje, »da 

mnoga dela človeku ne dajejo možnosti, da bi pri njihovem izvajanju lahko pokazal svojo 

ustvarjalnost.« Tudi pri strogo deljeni delitvi dela, kjer je delavec zadolžen le za majhen del 

proizvodnje izdelka (na primer pri delu za tekočim trakom), isto delo opravijo različni delavci 

vsak na svoj način. To bi v praksi pomenilo, da tudi človek, ki dela za tekočim trakom in je 

njegovo delo skrajno specializirano, to delo opravlja z nekoliko drugačnimi gibi kot 

sodelavec, ki ga ob končanem delavniku nadomesti. V tem vidi Jurman (prav tam) človekovo 

ustvarjalnost in dokaz, da je človek lahko pri vsaki svoji aktivnosti ustvarjalen, »le narava 

dela pri tem odloča o njegovih večjih ali manjših možnostih za uresničevanje njegove 

ustvarjalnosti« (prav tam). Ob tem Jurman (prav tam) opozarja, da je zelo pomembno, 

kolikšna svoboda je omogočena delavcu pri načinu izvajanja dela. 

 

Pri taylorskem ali fordovskem načinu proizvodnje pa je količina svobode, ki je podeljena 
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delavcu na nekem skrajno specializiranem delovnem mestu, vprašljiva. Gre za skrajni tip 

racionalizacije proizvodnje, kjer delavec opravlja delo podobno avtomatizirano kot robot. S 

tem se zmanjša količina porabljenega časa, delo je tudi z vidika števila gibov in energije 

najbolj ekonomično (Jurman, 2004, str. 191). Vendar ne glede na opisano vprašljivost količine 

svobode človekova anatomsko-fiziološka telesna zgradba in struktura njegove osebnosti po 

Jurmanovem (prav tam) dokazujeta, da je človek pri vsaki aktivnosti lahko ustvarjalen. Ob 

navezavi na Marxove zgornje besede bi lahko takšni ustvarjalnosti oporekali. Povsem realno 

je, da dva človeka še tako enostavne stvari ne bosta opravila na povsem enak način, vendar bo 

na visoko specializiranem delovnem mestu, to opravilo hitro postala rutina, ki duši in odtujuje 

človekovega duha. Marx je obsodil prav »enolično, ponavljajoče se mehanično delo kot 

nehumano in tuje človekovemu bistvu« (Pečjak, 1987, str. 153). 

 

Podobno poudari tudi Trstenjak (1981, str. 19), in sicer, da je ustvarjalnost v svojem jedru 

redna sestavina vsakega specifično človeškega delovanja. Pri tem implicira na pravo človeško 

delovanje, to je tisto, ki se loči od živalskega. Torej, vsak človek je ustvarjalno bitje, vendar 

pa vse njegovo početje ni ustvarjalno. Njegovo delovanje je lahko ustvarjalno, ni pa to nujno. 

Obstajajo tudi primeri, ko je človekova ustvarjalnost odveč, časovno preveč potratna in celo 

neproduktivna. 

 

Poglejmo si to na primeru zavezovanja vezalk na čevljih. Bistvo ustvarjalnosti leži v 

preseganju tradicionalnega in ustaljenega (Mednick, 1962, v Cropley 2001, str. 36). V 

angleško govorečem prostoru uporabljajo za opis tega besedno zvezo »to go beyond« 

(Cropley, 2001, str. 49), torej iti onstran, preko znanega in uveljavljenega (Grad, Škerlj, 

Vitorovič, 1989). Če bi po nareku ustvarjalnega moral pri zavezovanju vezalk vsak izumljati 

svoj vozel, ki bi bil tako hiter in enostaven za zavezovanje ter povrhu še učinkovit, enostaven 

in hiter za odvezovanje, bi bilo to skrajno neracionalno. Obstaja namreč povsem uveljavljena 

in učinkovita tehnika zavezovanja vezalk, ki se jo je treba samo priučiti in ob tem ni treba 

izgubljati dodatne energije za izumljanje svojega, enkratnega vozla. Nenazadnje tovrstni 

napredek človeške vrste sploh ne bi bil mogoč, če bi moral vsakdo znova izumljati nove 

načine reševanja povsem vsakodnevnih problemov (Strauss, 1988, str. 335). Takim 

problemom pravimo rutinski problemi in se jih lahko reši brez zatekanja h ustvarjalnosti 

(Cropley, 2001, 49). Ustvarjalnost lahko v tovrstnih primerih deluje celo kot zaviralec, saj 

lahko oseba v iskanju neke skrite rešitve spregleda popolnoma učinkovite in očitne rešitve 

(prav tam). Oseba lahko tako najde rešitev, ki je pretirano zapletena. Vendar pa je brez koristi 
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opraviti z več, kar lahko opravimo z manj (Palmer, 2002, str. 91). To načelo poenostavitve se 

imenuje Ockhamova britev in pravi: »Če dve teoriji pojasnita opazljivo dejstvo, je boljša tista, 

ki je bolj preprosta.« (Palmer, 2002, str. 511). Einstein ni videl bistva ustvarjalnosti v tem, da 

se najde kakršnakoli rešitev problema, ki je sicer učinkovita, ampak v tem, da se izmed vseh 

možnih rešitev prepozna tudi najbolj elegantno (Cropley, 2001, str. 9). 

 

Seveda pa še vedno obstaja verjetnost, da najbolj eleganten način zavezovanja vezalk sploh še 

ni bil odkrit. 
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5 KRITERIJI ZA DOLOČANJE USTVARJALNOSTI 

 

Na podlagi zgornjega razmišljanja pridemo do točke, ko se vprašamo, kako prepoznamo 

ustvarjalno? Za določitev, kaj konkretno lahko štejemo pod ustvarjalno, potrebujemo 

določene kriterije. Razmislek o temu ponuja spodnji primer. 

 

Antropologinja Margarete Mead je preučevala tri kulture s treh otokov in prišla do naslednjih 

zaključkov: »Arapeši z Nove Gvineje so zelo kritični do umetniškega oblikovanja svojih 

izdelkov. Če začne posameznik izrezovati okrasek, ga mimoidoči tako graja, da preneha. Zato 

je njihova upodabljajoča umetnost zelo skromna. Čisto drugače je na otoku Samoa, kjer radi 

plešejo in barvajo drevesno skorjo. Ker je hvala povsem nekritična, njihova umetnost ne 

dosega visoke ravni. Spet drugače je na otoku Bali, kjer se domačini skoraj nepretrgano 

ukvarjajo z raznimi oblikami umetnosti. /…/ Pohvale pa dobijo le za dobre umetniške storitve 

(sic). Zato so na visoki ravni.« (Mead, 1973, v Pečjak, 1987, str. 107). 

 

Ko je M. Mead dosežke ljudstev med seboj primerjala je očitno zaznala med njihovimi 

kulturami kvalitativno razliko, ki jo je ovrednotila kot nizko in visoko na podlagi nekih 

kriterijev zunaj vseh treh ljudstev. Razlike ljudstva sama zaradi nesposobnosti širšega 

primerjalnega pogleda zaradi geografskih razlik niso mogla narediti, zato svoje ravni 

ustvarjalnosti niso mogla problematizirati. Pravzaprav je zelo verjetno, da se omenjena 

ljudstva sploh niso spraševala o ravni svoji ustvarjalnosti. Kot opozarja Strauss (1988, str. 

326), poleg naše zahodne družbe namreč ni nobene takšne, ki bi ustvarjalnosti namenjala 

tolikšno pozornost. Če zaupamo v kompetentnost M. Mead za presojanje kvalitete 

ustvarjalnosti in v pravilnost njenih kriterijev za presojanje le-te, lahko vidimo, da je na 

Samoi, kjer je vsaka oblika ustvarjanja sprejeta povsem nekritično, raven ustvarjanja nizka. 

Nasprotno je z ljudstvom na otoku Bali, kjer so pohvale deležne samo dobre umetniške 

stvaritve. 

 

Margarete Mead je torej stopnjo ustvarjalnosti ugotavljala na podlagi zahodnih kriterijev. Pri 

presojanju kontinuuma ustvarjalnosti je ključna predvsem kompetentnost opazovalca 

(Cropley, 2001, str. 100, Boden, 1994a, str. 5). Csikszentmihalyi (1996, v Cropley, 2001, str. 

100) je šel celo tako daleč, da je trdil, da noben pojem ali produkt ni ustvarjalen sam po sebi, 

temveč je tak zgolj na podlagi pohvale strokovnih opazovalcev. Če torej določeno število 
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opazovalcev trdi, da je nekaj ustvarjalno, je ustvarjalno ne glede na svojo dejansko pojavnost 

(prav tam). 

 

Pomembno vprašanje, ki se postavlja ob raziskovanju ustvarjalnosti, je torej, »kdaj lahko 

neko človekovo dejanje ovrednotimo kot ustvarjalno in kdaj ne.« (Jurman, 2004, str. 127). 

Kot opozarja Strauss (1988, str. 334), je treba najprej določiti, ali izraz ustvarjalnost 

razumemo v objektivnem ali v subjektivnem smislu. 

 

»Je ustvarjalec nekdo, ki proizvaja absolutne novosti, ali pa nekdo, ki ga veseli, ko ustvarja 

sam, čeprav so tisto, kar dela, drugi naredili prej ali pa to delajo ravno tako dobro kakor on?« 

(prav tam). 

 

Boden (1994b, str. 76) prav tako loči dva vidika ustvarjalnosti po Straussovem zgledu. En 

vidik je psihološki, drugi pa zgodovinski. Psihološki vidik ustvarjalnosti se nanaša na 

odkritje, ki se pojavi v glavi individuuma, vendar pa je do istega odkritja prej prišlo že veliko 

ljudi. Zgodovinski vidik ustvarjalnosti pa pomeni odkritje, do katerega se prej ni dokopala še 

nobena oseba in je absolutno prvo. 

 

Na podlagi teorije o kompetentnem opazovalcu lahko rečemo, da je ustvarjalec tisti, katerega 

dela družba prepozna za ustvarjalno. V tem primeru subjektivni vidik ustvarjalnosti ni 

relevanten. S tem pa med drugim trčimo tudi ob vprašanje ustvarjalnosti pri otroku, ki je v 

svojem delovanju zelo ustvarjalen, vendar v subjektivnem smislu (Cropley, 2001, 91). Za 

nekatere avtorje (Armstrong, 1999, 6–11) je otrok rojeni genij, pri katerem se lahko 

ustvarjalnost ob nepravilnem postopanju zatre. Spet drugi avtorji (prim. Smith in Carlsson, 

1983, v Cropley, 2001, str. 91) pa menijo, da otrok pred desetim letom ne more biti 

ustvarjalen, saj ne upošteva omejitev zunanjega sveta, podobno kot npr. psihični bolniki, 

omenjeni zgoraj. Vendar pa po drugi strani ne moremo zgolj zaradi njihove omejene 

kognitivne osnove trditi, da otroci niso ustvarjalni. Vigotsky (Cropley, 2001, str. 91) je menil, 

da to pomeni zgolj to, da je ustvarjalnost pri otrocih »manj bogata« kot pri odraslih. 

Ustvarjalnost pri odraslih je bolj objektivna, saj upošteva kognitivne in socialne omejitve 

zunanjega sveta. Menim, da je otrok ustvarjalen prav zaradi vzroka, ki njegovo ustvarjalnost 

postavlja pod vprašaj. Otrok morda res ni ustvarjalec absolutnih novosti, vendar pa je po drugi 

strani nek njegov izdelek, ki presega razvojni nivo njegovih let, na podlagi ocene 

kompetentnega opazovalca lahko razglašen za ustvarjalnega. Tudi Pečjak (1981, str. 221) 
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opozarja, da otrokove ustvarjalnosti ne smemo presojati po stvaritvah odraslih, temveč se 

moramo vživeti v njihov miselni svet, ki je poln transformacij. To velja zlasti takrat, ko 

imamo na voljo določene kriterije, po katerih lahko neko vrsto izkazane ustvarjalnosti 

uvrstimo na prej omenjeni kontinuum ustvarjalnosti. Zato bom v nadaljevanju predstavil 

nekaj od bolj uveljavljenih oziroma pogosto uporabljenih kriterijev za ugotavljanje 

ustvarjalnosti. 
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5.1 Izvirnost 

 

O izvirnem govorimo, ko pred nami stoji nekaj »novega, svojskega, redkega, v skrajnem 

primeru nekaj edinstvenega in neponovljivega« (Pečjak, 1987, str. 12). Izvirnost velja za 

najbolj zanesljivo, nedvomno merilo ustvarjalnosti. Kot pravi Pečjak (prav tam), je ustvarjalni 

odgovor vedno in nujno izviren. Trstenjak (1981, str. 36) gre celo tako daleč, da pomen 

izvirnosti enači s pomenom ustvarjalnosti. Celotno relacijo ustvarjalnosti in izvirnosti 

Trstenjak (prav tam) razloži na način, ki je na prvi pogled nekoliko zapleten. Najprej opozori, 

da kljub pojmovni enakosti in očitnemu etimološkemu neskladju izraza nimata enakega 

pomena. 

 

»Ustvarjalnost poudarja novost, da nastane nekaj novega, česar še prej ni bilo. Izvirnost pa 

hoče povedati, da moramo iskati izvor dela prav v isti osebi, o katere delu govorimo, ne pri 

kakšni drugi, se pravi gre za nekaj edinstvenega, česar pri nobeni drugi osebi ne najdemo niti 

zdaj niti kdaj poprej, torej nekaj, kar nima precedence, kar je unprecedented, »nepredhodno«« 

(Trstenjak, 1981, str. 36). Ustvarjalnosti in izvirnosti je skupno to, da gre za »nastanek nečesa, 

česar še prej ni bilo, kar je torej novo ali enkratno, še brez predhodnikov« (prav tam). Razlika 

med pojmoma je tako zelo drobna, in sicer gre pri ustvarjanju za samo dejanje, rezultat 

katerega je neka novost, po drugi strani pa gre pri izvirnosti za poudarek na samem izvoru, 

enkratnosti dela (prav tam). 

 

Na tem mestu je treba tudi opozoriti, da lahko ustvarjalnost delimo na »večjo« in »manjšo« 

(Gustafson, 1988, v Cropley, 2001, str. 85). Pod večjo ustvarjalnost spadajo vse tiste novosti, 

o katerih se zdi, da govori Trstenjak, in so posledica pomembnejših prebojev. Vendar pa je 

enako pomembna tudi manjša ustvarjalnost, pri kateri gre za izboljšavo že znane stvari, 

pojma. Ob tem sicer res ne gre za novost v absolutnem pomenu besede, vendar to še vedno ne 

zmanjšuje pomembnosti inovacije. Kirton (1989, v Cropley, 2001, str. 110) v zvezi s prvimi 

govori o inovatorjih, v zvezi z drugimi pa o adaptorjih. Da gre za ustvarjalnosti precej 

podobna procesa, je Kirton (prav tam) dokazal s tem, ko je obe skupini testiral s testi 

ustvarjalnosti in ugotovil, da so se udeleženci pri njih odrezali popolnoma enako. 

 

Poudarek je torej predvsem na novosti oziroma inovaciji (Bajec, 1995). Novost je stalnica pri 

skoraj vseh razpravah o ustvarjalnosti (Cropley, 2001, str. 14). Tudi Evropska unija je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lorenčič, Tadej; diplomsko delo 

45 

 

ustvarjalnost in inovacije združila v Evropskem letu ustvarjalnosti in inovacij 2009, pri čemer 

se ustvarjalnost razume kot predpogoj za inovacije (Komisija evropskih skupnosti, 2008, str. 

3). Te so torej mišljene kot produkt ustvarjalnosti. Inovacije so postavljene za končni cilj vseh 

dejavnosti celotne Evropske unije, saj »imajo inovacije ključen pomen za sposobnost Evrope, 

da se učinkovito odzove na izzive in priložnosti, ki jih prinaša globalizacija« (Komisija 

evropskih skupnosti, 2008, str. 2). Bistvene so torej hitre inovacije, s katerimi se spodbuja 

nove zamisli (Komisija evropskih skupnosti, 2008, str. 2). 

 

Inovacija se tako zdi bistven mehanizem razvoja, na kar je prvi opozarjal prav »Prerok 

inovacije«, Schumpeter (McCraw, 2007). Po njegovem mnenju preživetje na trgu in nato tudi 

uspeh zagotavljajo prav novo potrošniško blago, nove metode produkcije ali transporta, novi 

trgi in nove oblike industrijske organizacije. Staro je treba nenehno uničevati in hkrati 

nenehno ustvarjati novo. Ta proces, ki temelji prav na inovacijah, je Schumpeter (2010, str. 

36) poimenoval proces ustvarjalnega uničevanja. Da bi resnično razumeli pomen inovacije v 

sistemu, ki ga živimo, si moramo ogledati osnovni mehanizem razvoja. Ko podjetje na trg 

lansira neko novost, enkraten izdelek, ki prinaša velik profit, poruši ravnovesje, ki se v 

ekonomiji imenuje popolna konkurenca (Schumpeter, 2010, str. 27). To v teoriji pomeni, da je 

v tem stanju »proizvodnja dosegla svojo maksimalno točko in so vsi dejavniki v polni 

uporabi« (prav tam). V praksi pa to pomeni, da podjetja »širijo svojo proizvodnjo do točke, na 

kateri so dodatni stroški, ki si jih morajo nakopati, da bi ustvarila še eno še tako manjše (sic) 

povečanje obsega proizvodnje (marginalni stroški), natanko enaki ceni, ki jo lahko iztržijo za 

to povečanje, tj. da bodo proizvedla toliko, kolikor lahko, ne da bi ob tem utrpela izgubo.« 

(Schumpeter, 2010, str. 27). Ideja, ki leži za tem konceptom, je ohranjanje vrednosti in 

dobičkov podjetij tudi za ceno izboljšav, ki naj bi ustvarjale zgolj dodatne stroške 

(Schumpeter, 2010, str. 54). Takšna pozicija je po Schumpetrovemu (prav tam) mnenju 

zgrešena, saj je smisel dobičkov njihova maksimizacija in ne zgolj ohranjanje. Na podlagi 

tega bo podjetje »vselej sprejelo novo metodo proizvodnje, če verjame, da bo bolje kot 

trenutno uporabljena metoda zagotovila večji dotok prihodnjega prihodka na enoto temu 

ustreznega dotoka prihodnjih odhodkov« (Schumpeter, 2010, str. 55). 

 

Z uvedbo novosti zaživijo kratkoročni monopoli. »Vsak uspešen kotiček lahko za trenutek 

postane monopol. Podjetje, ki se je specializiralo za papirnate nalepke na steklenicah za pivo, 

se lahko – ko možni konkurenti ugotovijo, da bi bili navidezni dobri dobički uničeni takoj, ko 

bi sami vstopili na to področje – znajde v položaju, v katerem se po mili volji premika po 
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skromnem, a še vedno končnemu razdelku krivulje povpraševanja, vsaj dokler kovinske 

tablice ne raztrgajo te krivulje na koščke« (Schumpeter, 2010, str. 62). Primeri dolgoročnega 

monopola se zaradi nenehnega uvajanja novosti pojavijo še redkeje kakor primeri popolne 

konkurence (Schumpeter, 2010, str. 58). Prav realni obeti dobička, ki ga prinaša inovacija, 

hitro pritegne pozornost ostalih, ki skušajo inovacijo posnemati (McCraw, 2007, str. 255). S 

tem se sicer začne vzpostavljati stanje popolne konkurence (vzpostavi se le redko), ki pa je 

samo po sebi slabo za napredek, saj sabotira izboljšave in novosti (Schumpeter, 2010, str. 54). 

Ker torej morebitna konkurenca ne spi, »se je potrebno zateči k zaščitnim ukrepom, kakršni 

so patenti ali začasna tajnost postopkov ali v nekaterih primerih vnaprej zavarovane 

dolgoročne pogodbe« (Schumpeter, 2010, str. 42). V primeru, ko slednjih ni mogoče vnaprej 

zavarovati, pa treba »prav tako uporabiti druga sredstva, da bi verjetne kupce privezali na 

investicijsko podjetje« (Schumpeter, 2010, str. 43). Treba je torej poseči po ukrepih, ki so 

usmerjeni proti dejanski in potencialni konkurenci (McCraw, 2007, str. 255). Dolgoročno 

investiranje je v hitro spreminjajočih se pogojih »podobno streljanju v tarčo, ki je nerazločna 

in se povrhu še premika, in sicer sunkovito« (prav tam). Če povedano karikiram, bi lahko 

rekel, da kar je dopoldne še novo, je lahko popoldne že zastarelo, in prav zaradi tega 

mehanizma nenehnega uničevanja starega zgoraj opisano stanje ravnovesja popolne 

konkurence ni možno. Stanju popolne konkurence se trg približa, vendar ga v hipu zruši 

inovacija (Schumpeter, 2007, str. 68). Zaradi tako hitrega tempa inovacij v ciklu ustvarjalne 

destrukcije propadejo številna podjetja (Schumpeter, 2007, str. 45). Posledica tega so 

odpuščanja, kar potencira v nezadovoljstvo ljudi, vendar bi v duhu ustvarjalne destrukcije 

zaposlitev vseeno morali hitro dobiti nazaj. Najzanesljivejša pot k neuspehu je, ko se preneha 

z ustvarjanjem (McCraw, 2007, str. 495). Inovacije so namreč tiste, ki celotne nacionalne 

ekonomije ženejo naprej, zato se je treba zavedati, da dolgoročni napredek odtehta 

kratkoročno bolečino, kot je na primer zaprtje nekega podjetja (McCraw, 207, str. 266). 

 

 

5.2 Produkt 

 

Določitev kriterijev za definiranje ustvarjalnosti je nujno, saj je ustvarjalnost sama po sebi 

zelo težko merljiva. Ustvarjalnost v najširšem pomenu je empirični obravnavi težko dostopna, 

saj jo je zelo težko kvantitativno določati (Trstenjak, 1981, str. 36, 59). Na podlagi zgornjega 

kriterija je vsako merjenje ustvarjalnosti z vnaprej določenimi odgovori neprimerno in tako 
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ponudi netočne rezultate. Kot opozarja Pečjak (1987, str. 15): »Neizvirni odgovori niso nujno 

posledica neizvirnega mišljenja, temveč vprašanj, ki izvirnih odgovorov ne dopuščajo.« 

 

Ni čudno, da se je tekom raziskovanja ustvarjalnosti, to dostikrat povezovalo z nekimi 

otipljivimi proizvodi (glej MacKinnon, 1962, v Trstenjak 1981, str. 30). Samo (izviren) 

produkt je namreč, objektivno gledano, zanesljiv dokaz človekove ustvarjalnosti (Jurman, 

2004, str. 127). Na podlagi produkta lahko neposredno operacionalno sklepamo na delovanje 

človeka (Trstenjak, 1982, str. 15). Prek tega kriterija lahko relativno enostavno naredimo 

pregled ustvarjalnih oseb, od tiste najmanj ustvarjalne pa vse do tiste najbolj ustvarjalne, ki se 

lahko pohvali z največ izvirnimi produkti. Tovrstna obravnava je relativno razširjena, saj se 

danes zdi ideja ustvarjalnosti brez produktov paradoksalna (Nichols, 1972 v Cropley, 2001, 

str. 10). Povsem na mestu je vprašanje, ali je sploh možno govoriti o ustvarjalnosti, če ta ne da 

kakršnegakoli otipljivega produkta. 

 

Trstenjak (1981, str. 15) je do tovrstnega pristopa izrazito kritičen in ga označuje kot »očitno 

ameriškega«, saj produkt kot izhodišče za študij ustvarjalnosti na prvo mesto postavljajo 

večinoma ameriški raziskovalci. Prav tako je po njegovem mnenju produkt kot kriterij 

ustvarjalnosti izraz porabniške miselnosti. Ob tem se sprašuje, »ali nima morda kdo celo zelo 

visok ustvarjalni potencial, je torej zelo ustvarjalen, ima veliko ustvarjalnost, ne da bi bil 

sploh kdaj kaj produciral ali ustvaril?« (prav tam). Prepričan je, da takšne osebe obstajajo, 

zato produkt kot kriterij ustvarjalnosti zavrača. 

 

Trstenjakov pogled deli tudi Albert (1990, v Cropley, 2001, str. 9), ki je opozoril, da 

obravnava produktov kot glavnega koncepta pri preučevanju ustvarjalnosti ni pravilna. 

Namesto tega predlaga, da bi se bilo pri preučevanju bolj smiselno osredotočiti na proces 

ustvarjanja. Tudi nasploh je v izobraževanju in psihologiji opazen premik od obravnave 

ustvarjalnosti kot učinka k obravnavi ustvarjalnosti kot vzroka. To pomeni, da je fokus raje 

kot k ustvarjalnim produktom usmerjen k ustvarjalnim ljudem in procesom (Cropley, 2001, 

str. 9). Z drugimi besedami bi lahko rekli, da je bolj kot cilj pomembna pot. To zopet vrne 

ustvarjalnosti kvalitatitno komponento, ki jo s kvantificiranjem prek produktov delno izgubi. 
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5.3 Učinkovitost 

 

Zgolj presoja v smislu izvirnosti oziroma novosti pa sama po sebi ni dovolj. Kot ne moremo 

trditi, da je vsako človekovo delo ustvarjalno, tako tudi ne moremo trditi, da je vsaka nova 

stvar ali dognanje nujno ustvarjalno. Lahko bi rekli, da je vsako ustvarjalno mišljenje izvirno, 

vendar pa po drugi strani ni vsako izvirno mišljenje že tudi ustvarjalno (S. Whiting, 1958, str. 

2, v Trstenjak, 1981, str. 27); ali kot pove tudi Pečjak (1987, str. 16): »Marsikateremu vedenju 

ne moremo odrekati izvirnosti, vendar bi mu težko priznali ustvarjalnost.« Kot skrajni primer 

v podkrepitev te teze lahko služi izvirnost duševnih bolnikov, ki sem jih omenil že nekoliko 

prej. Njihove ideje veljajo za izvirne, nove, presenetljive, enkratne, vendar so popolnoma 

neprilagojene stvarnosti, kot bi rekel Getzels (Trstenjak, 1981, str. 37 in Pečjak, 1987, str. 20). 

Izvirna stvaritev oziroma neka novost mora ustrezati določenim zunanjim kriterijem 

kakovosti (Cropley, 2001, str. 14). V nasprotnem primeru lahko govorimo o tako imenovani 

»kvaziustvarjalnosti«, ki je sicer sama po sebi izvirna in nova, vendar pa je njena povezava s 

splošnimi dejstvi šibka ali pa je sploh ni (Cropley, 2001, str. 14–15, 153). Novost mora 

potemtakem vzdržati logični preizkus stvarnosti in za to, da je ustvarjalna, ne zadošča že 

samo dejstvo, da je nova. 

 

Trstenjak (1981, str. 37) slednje zelo nazorno ilustrira: »Seveda pa ima ta redkost kot sodilo 

izvirnosti svoje meje ali bolj svoja določila. Saj utegne biti tudi kakšen docela zgrešen 

odgovor tako bedast, da je v svoji neumnosti in zmedenosti res kar edinstven, enkraten, 

statistično »redek«. In vendar ne bomo imeli takih bedastoč za »izvirne« ali ustvarjalne.« 

Novost mora imeti potemtakem nekakšen smisel (prilagojenost stvarnosti po Getzelsu), kar 

pomeni, da ima določeno mero koristnosti ali uporabnosti. Pogoj prilagojenosti stvarnosti je 

pomensko nad kriterijem uporabnosti, čeprav se ga mnogokrat enači z njim. 

 

Cropley (2001, str. 15) predstavi kriterij učinkovitosti, katerega končni učinek je prav tako 

smiselnost. Učinkovitost ima dve komponenti oziroma dva dodatna kriterija: notranjega in 

zunanjega (Cropley, 2001, str. 8). Zunanji kriterij učinkovitosti pomeni, da mora biti določen 

proizvod uporaben (Cropley, 2001, str. 99). Ali bolj natančno: neka novost mora biti uporabna 

oziroma učinkovita pri razrešitvi določenega problema (Cropley, 2001, str. 8). Notranji kriterij 

učinkovitosti pa poudari v osnovi estetsko komponento izdelka. Pri tem kriteriju je 

pomembno, da je proizvod oziroma rešitev problema sama na sebi, ne oziraje se na njeno 
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uporabnost, notranje usklajena in logična (Cropley, 2001, str. 99). Cropley (prav tam) pri tem 

poudari, da ima zunanja učinkovitost navadno prednost pred notranjo, ko govorimo o 

praktičnih rešitvah (npr. konstrukcijska trdnost mostu je pred njegovo lepoto). Pri rešitvah in 

izdelkih, kjer je pomembna predvsem njihova estetska komponenta, pa je uporabnost 

podrejena lepoti. Zdi se, da Cropley iz koncepta učinkovitosti izpusti kriterij prilagojenosti 

stvarnosti, vendar je nekako že zajet v notranjem kriteriju učinkovitosti. Pogoj, da neko stvar 

dojemamo kot prilagojeno stvarnosti, je tesno povezana s tem, kako privlačna je videti 

opazovalcu (Cropley, 2001, str. 15). Rešitev je sama po sebi lahko uporabna in v skladu z 

vsemi fizikalnimi zakonitostmi realnosti, a če ni prilagojena tudi socialni resničnosti 

stvarnosti, ne bo sprejeta kot uporabna. Kljub temu dejstvu pa je vseeno zelo velik poudarek 

prav na uporabnosti. Čeprav je poudarek na prilagojenost stvarnosti pri konceptu 

učinkovitosti nekoliko nejasen, vseeno menim, da je na takšen način pomensko razširjeni 

koncept učinkovitosti ustrezen kriterij za ugotavljanje ustvarjalnosti. Kljub navidezno 

elegantni rešitvi bom učinkovitost vseeno obravnaval z vidika uporabnosti in prilagojenosti 

stvarnosti, saj je Cropleyjev koncept notranje, torej estetske komponente ustvarjalnosti, sam 

po sebi nekoliko nejasen. Po drugi strani pa se zdi, kot sem že omenil, kriterij zunanje 

ustvarjalnosti preozek. 
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5.3.1 Koristnost ali uporabnost 

 

Kriterij koristnosti za presojanje ustvarjalnega delovanja je bil in je še pogosto prisoten pri 

raziskovalcih in tudi snovalcih politik. Po mnenju S. Whitinga (Trstenjak, 1981, str. 27) je 

ustvarjalno nujno izvirno in koristno obenem. Nove ideje so tako ustvarjalne le v primeru, da 

služijo kakšni človekovi potrebi (Trstenjak, 1981, str. 27).  Ameriški raziskovalci so 

ustvarjalca definirali kot osebo, ki je s svojimi produkti družbeno in gospodarsko koristna 

(Jurman, 2004, str. 86). 

 

Področje ustvarjalnosti se je sprva resneje začelo raziskovati v sklopu psihologije učenja, kjer 

je E. Hilgard (1959, str. 162–180, v L. Kemmler, 1969, str. 103–114, v Trstenjak, 1981, str. 

29) preučeval razmerje med reševanjem problemov in ustvarjalnostjo. V nasprotju s svojimi 

predhodniki je prvi poudaril, »da (gre) pri ustvarjalnosti predvsem za odkrivanje, se pravi 

postavljanje, odpiranje problemov ne pa za njihovo reševanje« (prav tam). Istega leta so 

Guilford (1959, v Cropley, 2001, str. 47) in večina ameriških raziskovalcev pod vplivom 

porabniške miselnosti, ki na prvo mesto postavlja uporabnost (Trstenjak, 1981, str. 15), 

zagovarjali stališče, da je »ustvarjalnost neposredno povezana z reševanjem problemov.« 

 

Ameriškim raziskovalcem tako še na misel ni prišlo, »da je osnovnejše in za kreativnost res 

specifično že odpiranje problemov samih; saj je golo reševanje problemov večkrat že in 

nucleo nakazano v problemu samem. Videti problem zahteva navidezno večjo bistrost in 

samostojnost kot pa rešiti problem, ki so ga drugi že odkrili. Saj videti ali odkriti problem je 

včasih že skoraj isto kot videti ali odkriti obenem njegovo rešitev« (Trstenjak, 1981, str. 18). 

V skladu s tem razmišljanjem Pečjak (1987, str. 23) meni, da je »hipoteza najbolj ustvarjalna 

faza znanstvenega raziskovanja. Kasnejše delo je namenjeno zgolj preverjanju hipoteze in je 

manj ustvarjalno.« 

 

Prav ideja o koristnosti ustvarjalnosti je bila tista, ki je v 50. letih prejšnjega stoletja pognala v 

tek množično raziskovanje ustvarjalnosti. Namen ustvarjalnosti je bil v doseganju svetovne 

prevlade na področju vesoljske tehnologije. Kot sem omenil že v prvem poglavju, je bil glavni 

povod za raziskovanje ustvarjalnosti izstrelitev sovjetskega Sputnika leta 1957 v vesolje, s 

čimer so Rusi, ki so veljali za manjvredne, prehiteli Američane v dirki za osvajanje vesolja 

(Cropley, 2001, str. 5). Politika in stroka je prav v ustvarjalnosti videla pot do odličnosti. 
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Tudi danes se glavni cilj spodbujanja ustvarjalnosti pri večjem delu politikov, za razliko od 

nekaterih predvsem neameriških raziskovalcev, ni spremenil. V manifestu ELUI (Evropski 

embasadorji Ustvarjalnosti in inovativnosti, 2009, str. 1) je mogoče v sicer bolj diplomatski 

preobleki najti zapis, ki močno spominja na pravkar opisane želje po svetovni prevladi, ki so 

jo izražale ZDA v 50. letih: »Če želi biti Evropa v tem novem svetu med prvimi, mora postati 

ustvarjalnejša in inovativnejša.« 

 

Evropski parlament in Svet obrazložitev, zakaj so leto 2009 določili za ELUI začneta takole 

(Komisija evropskih skupnosti, 2008, str. 2): »Evropa mora okrepiti svojo sposobnost za 

ustvarjalnost in inovacije iz socialnih ter gospodarskih razlogov.« Pred tem je Evropski svet 

decembra  2006 navedel (prav tam), da »Evropa potrebuje strateški pristop, katerega cilj je 

oblikovanje inovacijam prijaznega okolja, kjer se znanje pretvori v inovativne izdelke in 

storitve.« Namen Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti je pravzaprav oživljanje 

gospodarstva, ki je zašlo v krizo. Ustvarjalnost je v tem kontekstu orodje in nekakšna 

schumpetrovska pot iz krize: »Evropska komisija se že dalj časa zaveda, da je ustvarjalno 

razmišljanje ključ do uspeha v svetovnem gospodarstvu. Inovativnost je bistveni del paketa 

ukrepov Evropske komisije proti podnebnim spremembam in njenega načrta o oživljanju 

gospodarstva EU, ki ga je prizadela najhujša kriza v zadnjih desetletjih.« (Leto 2009 je 

evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti, 2009) 

 

Na podlagi teh jasnih opredelitev funkcije ustvarjalnosti je treba tehtati tudi vse nadaljnje 

predloge in ukrepe, ki jih EU predlaga za izboljšanje stanja na področju ustvarjalnosti. Ti 

predlogi in ukrepi so v službi dvigovanja evropske konkurenčnosti, ali z drugimi besedami, 

bruto domačega proizvoda (BDP) Evropske unije. Proces ustvarjalnega delovanja je tako 

enačen s produkcijo novih izdelkov in storitev (torej s samo inovacijo ali novostjo), katerih 

ključni namen je dvigovanje BDP in s tem takojšnji učinek v dvigu konkurenčnosti Evrope v 

primerjavi z drugim svetom. Zdi se, da je edino relevantno merilo pri presojanju ustvarjalnosti 

tržna uspešnost in s tem zaslužek. Pogoj za to pa je ustvarjalnost, usmerjena v uporabne 

proizvode, ki so tržno uspešni. Kot praktični prikaz pravkar zapisanega naj služi spodnji 

primer. 

 

Na tako imenovanem portalu za inovativne Imam idejo, katerega avtor je Javna agencija 

Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), se nahajajo informacije o 

inovacijskem procesu, temelječem na zgoraj omenjeni hiperprodukciji idej, katerih življenjski 
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cikel prikazuje spodnja slika (Inovacijski proces, b. d.): 

 

 

Slika 1: Življenjski cikel ideje. 

 

Inovacijski proces je štirifazen in sestoji iz ideje, invencije, potencialne inovacije in inovacije. 

Osnova procesa je ideja ali zamisel, ki zgolj nakazuje uresničitev ali izvedbo nečesa. Ni 

nujno, da neka ideja pomeni pravi korak do rešitve določenega problema. Ideji bi v tem 

primeru lahko rekli grob osnutek, ki je lahko tudi produkt procesa možganske nevihte 

(brainstorming), zato je treba njeno ustreznost najprej preveriti. Ko gredo ideje skozi 

raziskovalno sito, lahko govorimo o invenciji. »Invencija je nova zamisel, ki je obetavna in 

rešuje problem ali nerešeno potrebo, ni nujno pa, da se v prihodnosti izkaže kot uporabna. /…/ 

Nanaša se lahko na nov proizvod, storitev, proces ali sistem.« (Inovacijski proces, b. d.). V 

tretji fazi pridemo do tako imenovane potencialne inovacije, ki je že plod razvoja v obliki 

prototipa ali uspešno izvedene poskusne proizvodnje. »Potencialna inovacija je do 

uporabnosti dognana invencija, ki pa še ni dala nove koristi, ki bi bila potrjena na trgu« (prav 

tam). Končna, 4. faza inovacijskega procesa je inovacija, ki je rezultat razvojno-

raziskovalnega dela. Če pogledamo zgornjo sliko vidimo, da je za eno uspešno inovacijo 

potrebno približno 50 idej. Uspešna inovacija se smatra kot tista uporabna novost, »katere 

koristnost se je potrdila na trgu« (prav tam) ter »prinaša novo, večjo uporabnost« (prav tam). 

Pri procesu razvoja ideje do tržnega proizvoda se četrta faza ujema s fazo »trg – koristnost«. 

V tem primeru naj bi bil trg z odzivi kupcev tisti, ki pokaže realno sliko uspešnosti razvoja 

proizvoda (prav tam). 

 

Tudi OECD (2002, v Marques, 2009, str. 365) razume znanstveno in tehnološko inovacijo 
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predvsem kot transformacijo ideje v nov proizvod, ki se lahko dobro prodaja. Philips (1991, 

str. 484, v Marques, 2009, str. 365) podobno kot tudi OECD (2002, v Mareques, 2009, str. 

365) definira inovacijo kot »gibanje ideje od /…/ (njenega) rojstva do komercialnega uspeha 

bodisi kot proizvod ali kot proces.« 

 

Pečjak (1987, str. 17) na kriterij koristnosti ali uporabnosti odgovarja z argumentom, da 

uporabnost ni vedno neposredno razvidna. Zaradi tega dejstva ne moremo kar takoj, brez 

razmisleka, ob bok ustvarjalnosti postaviti tudi uporabnosti. Kot opozarja Pečjak (prav tam), 

za tisto, kar se danes ne zdi koristno in uporabno, ni nujno, da tudi jutri ne bo. Preden se 

pokaže uporabnost neke ideje, lahko minejo desetletja, celo tisočletja. Primera tovrstnih idej 

sta naslednja (Pečjak, 1987, str. 17): 

 

1. »Grški filozof Demokrit je pred kakima dvema tisočletjema trdil, da snov sestoji iz 

atomov, ki jih povezuje sila. Šele pred nekaj desetletji sta atomska bomba in nato 

atomska elektrarna dokazali koristnost ideje o atomih.« 

2. »Italijanski slikar in tehnik Leonardo da Vinci je že pred 500 leti risal načrte letal, 

tankov, podmornic in celo ure. Večina njegovih zamisli bi delovala, če bi imeli dovolj 

močan vir energije (ki ga tedaj niso imeli). Šele v tem stoletju smo jih uresničili.« 

 

Nemalokrat se tudi zgodi, da so stvari uporabne na povsem drugem področju in v drugem 

času, kot so sprva predvidevali (glej zgornja primera), in zato znanstvena odkritja ne morejo 

in ne smejo biti zvedljiva na uporabnost, ki jo od njih pričakujemo. Na to je opozoril tudi 

Edouard Brézin, predsednik francoske Akademije znanosti, ki je izjavil, da »nismo odkrili 

elektrike s tem, ko smo iskali nove sveče« (Cohen, 2011, str. 62–63). V tem kontekstu lahko 

slutimo, da mnogo stvari sploh ne bi odkrili, če bi bili podrejeni kriteriju neposredne 

uporabnosti. 

 

Kot opozarja Cohen (2011, str. 63) pa bi bilo narobe, če bi razpravo zaključili samo na 

podlagi te ugotovitve. Treba se je zavedati, da znanost in tehnologija ne predstavljata dveh 

hermetično zaprtih svetov. Povezave med temeljnimi in aplikativnimi raziskavami so 

kompleksne, zato moramo to dvoje biti sposobni uravnotežiti. Kot sem poskušal pokazati, so 

raziskovalci ranljivi zaradi kratkoročnega razmišljanja industrialcev. Vendar pa po drugi strani 

tudi raziskovalci ne smejo spregledati družbenih zahtev, ki so naslovljene nanje (prav tam). 

Ustvarjalci novega morajo biti sposobni iti preko znanega in biti neobremenjeni z znanim in 
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uporabnim, vendar morajo po drugi strani vseeno imeti posluh za družbene zahteve, ki so 

največkrat zahteve po uporabnosti. 

 

Ker je razmerje med temeljnimi in aplikativnimi raziskavami tako kompleksno, pa prihaja do 

različnih interpretacij prave poti, na katero bi se morali kot družba podati. Če sklepamo na 

podlagi zgornjih opisov hitrih inovacij, ki so nedvomno tudi posledica potrošniške družbe, 

lahko vidimo, da se tehtnica premika bolj na stran aplikativnega in je za temeljno vedno manj 

prostora. Po mnenju mnogih standard življenja neke nacije temelji prav na tehnologiji, ki naj 

bi predstavljala osnovo za kvalitetno življenje – za primer avtor (Marques, 2009, str. 362) 

vzame računalnik, ki je pomenil drastično spremembo tako na ekonomskem kot tudi 

socialnem področju. Tehnologijo, torej aplikativno znanje, Caraça (1993, str. 68, v Marques, 

2009, str. 364) definira takole: 

 

»Tehnologija je nabor znanstvenega in empiričnega znanja, ki se neposredno nanaša 

(applicable) na proizvodnjo in izboljšavo ali uporabo dobrin in storitev.« 

 

V prid diktatu uporabnosti in hitrih idej govori tudi kritična ugotovitev ekonomistov Petersa 

in Watermana (1982, v Pečjak, 1987, str. 18), ki v svojem poročilu ugotavljata, da »imajo 

novatorji v ameriški industriji dostikrat težave samo zato, ker so inovacije v prvi fazi razvoja 

premalo uporabne in ne obetajo preveč«. K temu velja dodati, da industrija svojim 

raziskovalcem vseeno ne da tako prostih rok pri razvoju, kot je to v navadi na primer na 

univerzah. Ti raziskovalci imajo po vsej verjetnosti še kako dobro v mislih zapisano zahtevo 

po uporabnosti, vendar naj bi bile njihove inovacije kljub temu neobetavne že v prvi fazi 

razvoja. 

 

Ob tem se je treba tudi zavedati, da en raziskovalec stane slovensko podjetje »65.000 evrov 

na leto, za raziskovalno skupino z vsaj tremi potrebuje podjetje torej okoli 200.000 evrov na 

leto.« (Emri v George ne bo shodil brez države, Uroš Škerl Kramberger, Dnevnik, 28. 3. 

2013). Podjetje mora za financiranje takšne skupine poslovati s približno tremi do štirimi 

milijoni evri dobička (prav tam). Vsa ostala podjetja, ki ne dosegajo takega dobička in so 

odvisna od kapitala investitorjev, katerih namen je »plemenitenje« vloženega denarja in s tem 

ustvarjanje dobička, pa si tovrstnih raziskav enostavno ne morejo privoščiti. Vsak investitor 

namreč pričakuje, da se mu bo vloženi denar čim hitreje in v čim večjem znesku povrnil. Ob 

tem pa ni pomembna narava same dejavnosti, ampak zgolj njen potencial za ustvarjanje 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lorenčič, Tadej; diplomsko delo 

55 

 

dobička (Fulcher, 2010, str. 23). 

 

Da ne bi prišlo do prevelikega razmetavanja dobička, poskrbijo tudi borze in upravljavski 

sveti po svetu, ki podjetje preko špekuliranja s cenami delnic takoj, ko zabrede s »prave« poti, 

nanjo vrnejo. Do tovrstnega usmerjanja pride neodvisno od ravnanj v samih podjetjih in bi ga 

lahko razumeli kot varnostno blazino za dobičke delničarjev. Kot zapiše Bauman (2002, str. 

191), z znižanjem bonitetnih ocen in vrednosti delnic nemudoma »kaznujejo vsako novico o 

širitvi osebja, povečanem zaposlovanju v podjetjih, ki se »pogrezajo« v drage dolgoročne 

projekte.« Po drugi strani pa s pozitivnimi trendi ocenjujejo vse korake, ki podpirajo 

»zmanjševanje, krčenje in odcepljanje« (prav tam). Prav moč borze, da »nagrajuje uničevalce 

delovnih mest«, vidi Beck (2003, str. 18) kot najusodnejše. V modi je postalo čaščenje »kulta 

delnic« kot ga imenuje Beck (2003, str. 17–18).  

 

Do takšnega stanja je pripeljala splošna ureditev novodobnega kapitalističnega sistema (od 

70. let dalje), ki postavlja investitorje v hierarhični lestvici moči nad direktorje podjetij. 

Investitor namreč ni več pasivna institucija ali posameznik, ki se v delovanje samega podjetja 

načeloma ne vmešava (Sennett, 2008, str. 30). Delničar naj bi bil zgolj oseba z denarjem, ki v 

določenem podjetju prepozna možnost za dobiček. (Schmupeter, 1920, str. 70–74, v McCraw, 

2007, str. 74). V to podjetje vloži denar, samo delovanje pa je izključno stvar podjetja. V 

najslabšem primeru, torej če podjetje s svojim delom ne zasluži dovolj in propade, pa naj bi 

bila odgovornost izključno na plečih investitorja oziroma delničarja. Podjetnik nikoli ne nosi 

odgovornosti (finančnega) tveganja (Schmupeter, 1920, str. 66, 137, v McCraw, 2007, str. 74). 

 

Schumpeter (2012, str. 121) ob tem opozarja na nevarnost izginevanja lika lastnika. Vpliv nad 

podjetjem je namreč razdeljen med tri veje: 

 

1. plačani izvršni organi ter vsakršni direktorji in poddirektorji, 

2. veliki delničarji, 

3. mali delničarji. 

 

»Prva skupina si poskuša pridobiti naklonjenost uslužbencev (koncept lojalnosti, Sennett, 

2008, str. 46–48) in se zelo redko, če sploh kdaj, istoveti z interesi delničarjev – z njimi se ne 

istoveti niti v najugodnejših primerih, tj. kadar se istoveti z interesi koncerna kot takega. 

Druga skupina je, celo kadar ima svojo povezavo s koncernom za trajno in celo kadar se vede 
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tako, kakor naj bi se po finančni teoriji vedli delničarji, enako oddaljena od lastnikovih 

funkcij in ravnanj. O tretji skupini, malih delničarjih, pa lahko rečemo, da ji pogosto ni kaj 

dosti mar za tisto, kar je za večino od njih nepomemben vir prihodkov« (Schumpeter, 2010, 

str. 122). Skratka nobeden od zgoraj naštetih ne zavzame brezpogojne drže, ki jo zajema izraz 

lastnina (prav tam). Goli paket delnic postaja nadomestilo zidov tovarne in strojev v njej, kar 

odvzame ideji lastnine življenje (Schumpeter, 2010, str. 123). To pomeni, da človekova »volja 

do obstoja in boja ni taka, kakršna je bila volja človeka, ki je poznal lastništvo in svoje 

dolžnosti v polnem pomenu te besede« (Schumpeter, 2010, str. 144). Nobeden se več ne 

zavzema zares za lastnino, saj je povsem dematerializirana. Bistveni fokus delovanja podjetja 

je podrejen ustvarjanju realne ali pa imaginarne vrednosti delnic, torej dobička za delničarje. 

Prevladujejo interesi delničarja (Sennett, 2008, str. 31), saj ta poseduje kapital, od katerega je 

podjetje neposredno eksistencialno odvisno. 

 

To mu omogočajo čedalje bolj prefinjeni finančni instrumenti (primer Krugman, 2012, str. 

56), ki so zopet postali aktualni z vrstami deregulacij trga med leti 1972 in 1980 (Krugman, 

2012, str. 55). Povzročili so, da so »lahko investitorji podjetja ustvarili ali uničili, uprava pa je 

lahko to le nemočno opazovala« (Sennett, 2008, str. 31). Delničarji so lahko upravi podjetja 

povsem nepoznani in velikokrat dobesedno tuji. Velikokrat so tudi indiferentni do kulture, ki 

so jo v podjetju skovala dolgotrajna razmerja in zavezništva (prav tam).  

 

V obdobju kapitalizma, ki ga živimo in se je pričel v 70. letih 20. stoletja (Fulcher, 2004, str. 

60–69; Krugman, 2011) se lik lastnika, ki ga »pogreša« tudi Schumpeter, skoraj povsem 

izbriše. »Večja mobilnost kapitala, priljubljeno vlaganje na delniške trge in širjenje panoge 

finančnih storitev so povečali pomen tržnega vrednotenja podjetij. V skladu z novo modno 

doktrino »vrednosti za delničarja« si vodstveni delavci niso več prizadevali, da bi vlagali v 

prihodnost ali razvijali podjetja ali uravnavali potrebe svojih raznolikih interesov, ampak 

edino s povečevanjem dobičkov kar najbolj povečali vrednost svojih delnic. Menedžerji so 

dobili pobudo, da to storijo z možnostjo ugodnega nakupa delnic, s katerimi so bili nagrajeni 

za povečevanje cen delnic svojega podjetja« (Fulcher, 2004, str. 86). 

 

V veliko primerih pa menedžerjem sploh ni bilo treba kupovati delnic, saj »zahvaljujoč 

delniškim opcijam so spodbude direktorjev podjetij umestili med obresti delničarjev, kar 

pomeni, da so se direktorji podjetij enostavno začeli obnašati kot delničarji« (Cohen, 2011, 

str. 21). Fulcher (2004, str. 86) zaključi, da so bili v času uravnalnega kapitalizma, o katerem 
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piše tudi Schumpeter (2010), menedžerji do neke mere ločeni od lastnikov, torej delničarjev, 

sedaj pa sami zopet vse bolj postajajo lastniki in tudi prevzemajo logiko lastnikov – 

dobičkonosnost na prvem mestu. V času uravnalnega kapitalizma, ko se je dogajala tako 

imenovana menedžerska revolucija, so si namreč prizadevali, da bi vlogo delničarjev prenesli 

na menedžerje (Fulcher, 2004, str. 56). »Ti naj bi, namesto da bi si preprosto prizadevali 

povečevati prihodke, upoštevali interese vseh, ki so imeli deleže v podjetju« (prav tam). S tem 

so bili zmožni menedžerji ideji lastnini vsaj nekoliko vrniti življenje, ki ga je po 

Schumpetrovemu (2010, str. 123) mnenju izgubila. Danes je, kot opozarja Fulcher (2004, str. 

86), zlasti problematičen proces, ko se do neke mere izenačuje lastnika z delničarjem, vendar 

je lik lastnika mnogo širši od lika delničarja. Slednjemu je pomembna maksimizacija njegovih 

vložkov, lastnika pa žene naprej motiv največje koristi za podjetje. Iz tega torej ne sledi, da 

direktorji znova postajajo lastniki, ampak prej to, da izgubljajo še tisto malo prave lastniške 

vloge, ki so jo imeli. V tem pogledu predstavlja podjetje zgolj molzno kravo kapitala. Za 

primeri tovrstne logike in posledično ravnanja se ni treba ozirati daleč preko meja, saj imajo 

izrazit pridih domačnosti. 

 

V lovu za čim hitrejšim in čim večjim dobičkom je ključno, da denar čim hitreje kroži. 

Ameriški pokojninski skladi, ki veljajo za večje institucionalne investitorje, so leta 1965 

delnice obdržali v povprečju 46 mesecev, do leta 2000 pa se je večji del portfeljev zamenjal v 

povprečno 3,8 meseca (prav tam). »Trgovanje na podlagi cene delnic je spremenilo 

tradicionalno vrednotenje uspešnosti, denimo razmerja med ceno in zaslužkom – slovit zgled 

je tehnološki razcvet v devetdesetih letih 20. stoletja, ko so se v podjetjih brez zaslužkov 

vrednosti delnic divje povečevale« (Sennett, 2008, str. 31). 

 

Takšen primer je poslovanje ameriške družbe Facebook, ki je bila ustanovljena leta 2004 (Sta, 

2012c). V dopolnitvi vloge za prvo javno ponudbo svojih delnic (IPO), je bila vrednost 

podjetja ocenjena na 70 do 87,5 miljarde dolarjev, kar znese od 28 do 35 dolarjev na delnico 

(Sta, 2012c). Približno 10 dni kasneje, nekaj dni pred izdajo delnic, pa je bila vrednost 

podjetja ocenjena že na 93 do 104 milijarde dolarjev, kar znese 34 do 38 dolarjev na delnico 

(Sta, 2012b). Delnice so bile 18. maja (Sta, 2012b) prodane po ceni 38 dolarjev, vendar po 

prvem trgovalnem dnevu te vrednosti niso več dosegle (Sta, 2012a). Vrednost delnice je bila 

17. avgusta še samo 19,73 dolarja. Po tej ceni je ta dan prodal svoj delež delnic tudi prvi 

zunanji vlagatelj, ki je v podjetje leta 2004 vložil pol milijona ameriških dolarjev. S prodajo 

delnic je zaslužil 395,8 milijona dolarjev, kar je več kot 79.000-odstotni donos v osmih letih 
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(Sta, 2012a). 

 

Na tem mestu se zastavlja vprašanje, kako in na podlagi česa je podjetje postalo v tako 

kratkem času toliko vredno? Jan Toporowski opozarja, da pri tem ne gre za dejansko, fizično 

vrednost podjetja, temveč samo za njegovo knjižno vrednost, ki se jo s špekulacijami napihuje 

ali znižuje. To pomeni, da denarja v fizični obliki tam nikoli ni bilo. »To je bil samo vpis v 

njihove bančne račune kot vrednosti njihovega imetja. Padec vrednosti ni rezultat obračanja 

kapitala, ampak samo računovodska ocena, ki jo vnesejo v knjige.« (Toporowski v Hladnik - 

Milharčič, 2012). Vrednost nečesa v kapitalizmu določa zgolj nekaj ljudi na trgu, ki prodajajo 

in kupujejo. Iz tega sledi ena izmed večjih norosti kapitalizma. »Najpomembnejše pri podjetju 

je danes njegova knjigovodska vrednost na borznih trgih. Če tam nima vrednosti, ni vredno 

delati.« (prav tam). Vse torej temelji na imaginarni vrednosti podjetja, ki je to nikoli ni 

dejansko fizično ustvarilo. Po drugi strani pa, tudi če podjetje posluje z dobičkom, to še vedno 

ne pomeni nič, če špekulantje dosežejo, da je vrednost podjetja nična. Toporowski (prav tam) 

ima ta pojav za najvišjo stopnjo odtujenosti. Vseeno se je ob tem treba zavedati, da gre pri 

opisu za skrajne primere absurdov kapitalizma in (za zdaj) ne za stalne prakse. 

 

Zaradi zgoraj opisanega je torej ključno, da podjetja vzdržujejo videz privlačnosti za 

investitorje. Najboljši znak podjetja, vrednega investiranja, je fleksibilnost ali dinamičnost, 

skratka, podjetje kot institucija stalnih sprememb. »Da je prej kot stabilno podjetje povsem 

dobro delovalo, ni bilo več dovolj. /…/ Institucionalna solidnost se je investitorjem zdela 

negativna in ne pozitivna investicija. Stabilnost je veljala za slabost, ki je trgu sporočala, da 

podjetje ni inovativno, da ne zna najti novih priložnosti oziroma da se ne zna kako drugače 

spopasti s spremembami« (Sennett, 2008, str. 32). Sennett tu uporablja preteklik, ker ima v 

mislih obdobje poznega 20. stoletja, ko je prihajalo do omenjenih sprememb. Spremembe, ki 

jih Bauman (2002, str. 7) opiše kot »utekočinjanje« ali »taljenje trdnih teles«, pa so aktualne 

še danes. 

 

Na podlagi tega je sedaj zaskrbljenost ekonomistov Petersa in Watermana v poročilu Poslovni 

svet v iskanju vrhunskih dosežkov (Pečjak, 1987, str. 18) veliko bolj jasna in tudi na mestu. 

Naložba v resno raziskovalno in s tem ustvarjalno delo, ki je navadno izjemno drago, je z 

vidika investitorja, željnega dobička, precej tvegana. Poleg tega se na podlagi teh (po vsej 

verjetnosti dolgotrajnih) raziskovanj, lahko dokoplje do inovacij, ki na prvi pogled enostavno 

ne obetajo preveč in so premalo uporabne. Z drugimi besedami, uspešnost teh inovacij na trgu 
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je ekonomsko preveč negotova. To predstavlja svojevrsten paradoks, saj je eden izmed 

glavnih kriterijev ustvarjalnosti prav uporabnost, vendar pa po drugi strani uporabnost sploh 

ni toliko pomembna kot sam zaslužek.  

 

 

5.3.2 Prilagojenost stvarnosti in socialni kriterij 

 

Pečjak (1987, 20) je izjemno kritičen do kriterija uporabnosti in koristnosti, saj je, kot sem 

pokazal že tudi v zgornjem poglavju, »šibak, negotov, relativen in dostikrat tudi 

neuporabljiv.« Zaradi tega zaključi, da »na tej podlagi ni mogoče zanesljivo presojati 

produktov človeške uporabnosti.« (prav tam). 

 

Uporabnost pogosto pojmujemo ozko, kot izključno praktično korist. »Uporaben ni samo 

žepni računalnik, ki ga uporabljajo dijak, natakar, blagajnik ali trgovec za računanje. 

Uporabnost je mnogo širši pojem. Uporabna je tudi hipoteza, ki pojasnjuje pomanjkljivosti v 

našem znanju ali ki potrjuje ali zavrača znanstveno teorijo« (Pečjak, 1987, str. 18). 

 

»Dolgoročno je uporabno vsako spoznanje, ki ustreza stvarnosti, ker je stvarnost potencialni 

vir vseh uporab. Pri tem velja naslednje pravilo: čim bolj je kako spoznanje neposredno 

uporabno, tem ožje je področje uporabnosti; čim manj je neposredno uporabno, tem širše je.« 

(prav tam). Odkritje elektrike je imelo neprimerno širši potencial, ki je bistveno presegal 

namen in zamisli njenih izumiteljev (Cohen, 2011, str. 3). Adorno (Bauman, 2002, str. 54) 

meni, da nuja takojšnje uporabe ter iskanje tržne vrednosti ogrožata resnično vrednost misli: 

»Manj ko je mogoče moškim in ženskam, zatopljenim v vsakdanji boj za preživetje, misel 

pojasniti z njim znanimi in smiselnimi izrazi, bolj se ta misel približa standardom človeštva; 

manj ko jo lahko upravičimo z izrazi otipljivih koristi in rab ali z izrazi z nalepke s ceno iz 

supermarketa, višja je njena humanizacijska vrednost.« 

 

Humanizacijska vrednost ustvarjalnosti se torej ne skriva nujno v uporabnosti. 

 

Getzels (Trstenjak, 1981, str. 39) je uvedel pojem prilagojenost misli stvarnosti. Pojem, ki 

služi kot kriterij, je uvedel sicer predvsem zato, ker je hotel razjasniti zmedo, ki je nastajala z 

enačenjem ustvarjalnosti z vsem, kar je neprilagojeno, enkratno, izjemno (Trstenjak, 1981, str. 

39). Slednje namreč nečesa še ne »naredi« izvirnega in ustvarjalnega, če je to napačno in 
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enostavno neprilagojeno stvarnosti. »Koristne misli (tudi dolgoročno koristne) so nujno 

prilagojene stvarnosti, ker drugače ne bi mogle biti koristne, kar velja zlasti za izume in 

inovacije« (Pečjak, 1987, str. 20). 

 

Ob tem je nezanemarljiva tudi pomembnost prilagoditve ustvarjalnosti družbeni realnosti. Ni 

dovolj, da je izvirno delo prilagojeno zgolj fizični, otipljivi stvarnosti, pomembno je, da je 

prilagojeno tudi socialni stvarnosti. Njene meje je jasno mogoče zaznati šele takrat, ko jih 

prestopimo, saj pod socialno stvarnost spadajo predvsem nenapisana pravila. »Počelo 

ustvarjalnosti ni samo posameznik, marveč tudi družba. Ali točneje: dejavnik ustvarjalnosti je 

posameznik v sodelovanju z družbo; in obratno; dejavnik ustvarjalnosti je družba, kolikor 

spodbuja posameznika« (Trstenjak, 1981, str. 17). Družba pa spodbuja posameznika na 

podlagi samih vrednot in prepričanj, ki jih goji v skladu z duhom časa. Okolje namreč ni zgolj 

v vlogi pasivnega sprejemnika vsega, kar lahko ponudi ustvarjalen posameznik (Cropley, 

2001, str. 7), ampak je tudi v vlogi sodnika. Preko vzgoje na prvem mestu sama vpliva na to, 

kaj se posamezniku zdi sprejemljivo, po drugi strani pa tudi neposredno vse tiste, ki prestopijo 

prag sprejemljivega, sankcionira. Tako bodo samo nekatere rešitve sprejemljive v nekem 

določenem času in kulturi. Eden tovrstnih primerov je Galileo Galilej, ki je bil, čeprav je 

imela njegova teorija trdne temelje v resničnosti, preganjan kot heretik. 

 

Naslednji tovrstni primer lahko najdemo pri francoskem matematiku Galoisu (Cropley, 2001, 

str. 8), pri katerem so po njegovi smrti odkrili vrsto matematičnih zapiskov, ki so bili po 

pazljivem preučevanju razglašeni za povsem nerelevantne. Matematični predlogi, ki jih je 

osnoval Galois so bili zagotovo izvirni, vendar stroka kljub temu v njih ni videla nikakršne 

prilagojenosti stvarnosti, kaj šele uporabnosti. Šele ko je minilo vrsto let in je celotna 

matematična stroka v znanju dovolj napredovala, je spoznala pravo vrednost Galoisovega 

dela. Galoisu so takrat naposled le priznali zasluženo ustvarjalnost, zaradi katere so se mu še 

nekaj let prej skoraj posmehovali. Podobno kot pri Galileju tudi v tem primeru problem 

odkritij ni bil v tem, da bi bila v neskladju s stvarnostjo, prej nasprotno, vendar družba 

oziroma »kompetentni razsodniki« niso bili dovolj napredni, da bi Galoisovo delo razumeli. 

Kljub temu pa sta primera vseeno nekoliko različna, saj je pred Galilejem obstajalo že nekaj 

del, ki so z dokaj veliko gotovostjo potrjevala resničnost njegovih besed, medtem ko so bile 

Galoisove misli dejansko enkratne. V prvem primeru je šlo torej verjetno v veliko večji meri 

za ideološko nestrinjanje kot pa za nestrinjanje, osnovano na strokovnih argumentih. 
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Zgornja primera pokažeta tudi zmotno mišljenje Piryova (1984, v Pečjak, 1987, str. 20), ki 

meni, da »lahko določimo izvirnost in uporabnost ustvarjalnih produktov s socialnim 

soglasjem. Čim bolj sprejemajo ustvarjalni produkt uporabniki, tem večja je njegova 

ustvarjalna vrednost.« Pečjak (prav tam) njegove misli komentira takole: »Znano je, da ljudje 

radi nasedajo kiču, ki nima velike ustvarjalne vrednosti in ni zelo izviren.« Na tej točki se 

lahko ozremo v prejšnje poglavje in vidimo, kako neprimerno je ocenjevanje stopnje 

ustvarjalnosti nekega produkta na podlagi njegovega (pričakovanega) tržnega uspeha, ki naj 

bi domnevno kazal na njegovo uporabnost. 

 

Prilagojenost stvarnosti kot kriterij je po drugi strani lahko varljiva še iz enega zornega kota. 

Kot sem namreč že omenil, je bistvo ustvarjalnosti iti preko poznanega, zato lahko pretirana 

prilagojenost stvarnosti ustvarjalnost tudi povsem zaduši. »Skrajna prilagodljivost utegne biti 

namreč že istovetna s skrajno trpnostjo, popolno nesamostojnostjo, kar živalsko 

determiniranostjo in neiniciativnostjo« (Trstenjak, 1981, str. 38). »Skrajno prilagojen odgovor 

je namreč preveč odvisen od situacije, da bi bil izviren. Podoben je bolj pogojnemu refleksu 

kot produktivni misli. Na drugi strani pomeni prilagojen odgovor tudi skrajno prožnost in 

izvirnost. Prav za izume je značilna prilagojenost situaciji, saj brez nje sploh ne bi delovali« 

(Pečjak, 1987, str. 22). Ob tem je očitno, da gre za lovljenje dokaj občutljivega ravnotežja, saj 

imamo na eni strani nujnost po prilagojenosti stvarnosti, na drugi strani pa nujnost po 

neprilagojenosti. Hkrati pa se je treba zavedati, da tudi sam ustvarjalni proces spreminja 

realnost oziroma njeno dojemanje. »Vsaka »nova« misel in novo dognanje namreč nehote 

prejšnje znanje tako ali drugače dopolnjuje, izpolnjuje in s tem obenem spreminja, popravlja, 

včasih kar močno ali v celoti zanika, čeprav je dotlej veljalo za »pravilno«« (Trstenjak, 1981, 

str. 40). Za ilustracijo podkrepitev pravkar povedanega se lahko zopet spomnimo na primer 

Galileja. 

 

Tako imamo pred seboj znova sicer zelo relevanten kriterij za določanje ustvarjalnosti, vendar 

pa po drugi strani, kot vidimo, »prilagodljivost ne more biti zanesljiv kriterij ustvarjalnosti« 

(Pečjak, 1987, str. 22). 
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5.4 Kvantiteta ali kvaliteta? 

 

Na podlagi analize zgoraj naštetih kriterijev je dilema iz naslova tega poglavja povsem 

upravičena. Ni se mogoče znebiti občutka, da je ustvarjalnost podrejena predvsem tržnemu 

uspehu. Od tržne analize je odvisno, kaj bo plod ustvarjalnosti in ali bo nek proizvod sploh šel 

v promet ali ne (Pečjak, 1987, str. 201). Če nek proizvod na trgu ne naleti na dober odziv 

oziroma je že predvidevanje tako, potem ne bo realiziran. Kot pravi Pečjak (prav tam): 

»Nobena odločitev ne gre mimo analize trga.« Če je vse odvisno od tržnega uspeha neke 

inovacije in je tako inovacija zanimiva premo sorazmerno s količino denarja, ki jo prinese, 

potem se zastavlja vprašanje, ali je ustvarjalnost v kvalitativnem smislu sploh relevantna in 

potrebna. Lahko bi namreč rekli, da kvaliteto neke inovacije določa kvantiteta denarja, ki ga 

ta prinese; kot pravi Hamilton (2007, 55): »Neka dejavnost prispeva k naši nacionalni blaginji 

le toliko in natanko toliko, kolikor je namenjena prodaji.« Zdi se, da slednja predpostavka 

popolnoma izniči kategorijo kvalitete. Vendar, kot opozarja Trstenjak (1981, str. 24), 

»resnična blaginja človeške vrste raste le s kvalitativnim izboljšanjem življenja.« Spet po 

drugi strani pa je možno, da kvantiteta govori o uspehu kvalitete neke inovacije. To dilemo je 

treba razjasniti, za kar je zopet treba poznati osnovne principe delovanja sistema, v katerem 

živimo. 

 

Ključni mehanizem, ki poganja kapitalizem je potrošnja –  »vse je v povpraševanju« 

(Krugman, 2011, str. 27). Mezdni delavci so ključni pri zagotavljanju povpraševanja (Fulcher, 

2010, str. 25). Idealen scenarij, ki si ga lahko zamislimo v kapitalizmu, je, da bi ljudje porabili 

neto dobiček/plačo/mezdo v celoti (Schumpeter, 2010, str. 51). Če tega ne storijo, »temveč ga 

pustijo neizrabljenega ali z njim poplačajo bančne kredite, se lahko s tem zmanjša celotna 

poraba v gospodarstvu.« (prav tam) Hamilton (2007, str. 11) meni, da je kapitalizem prav 

zaradi tega dejstva, danes krhek kot še nikoli, saj ga je mogoče razbiti že »enostavno« s tem, 

da opustimo materialistično rutino. Sam to imenuje politika sestopa (glej Hamilton, 2007, str. 

181–183). Kot opozarja Schumpeter (2010, str. 51), se v takem primeru začnejo podirati 

domine v gospodarstvu, ki naposled konča v depresiji, v kakršno smo zapadli s koncem 2007. 

»Manjša poraba pomeni manjšo zaposlenost, ker podjetja ne proizvajajo stvari, ki jih ne 

morejo prodati, torej ne najemajo delavcev, saj jih za proizvodnjo ne potrebujejo« (Krugman, 

2011, str. 27). V primeru presežka delovne sile delavce odpustijo ali pa jim znižajo plače, kar 

še bolj zmanjša povpraševanje (Fulcher, 2010, str. 126). S tem so vsi pogoji za spiralni padec 
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izpolnjeni. 

 

Bistvena je torej poraba oziroma povpraševanje, ki pelje sistem naprej. V takem primeru, ko 

največkrat odloča zaslužek, sta kvaliteta mišljenja in napredek v znanju in kulturi manj 

pomembna (Trstenjak, 1981, str. 146). Inovacija je postala popolnoma nevalidirana z drugih 

vidikov kot zgolj z vidika tržnega potenciala (Laval, 2005, str. 220). Zaradi tega velikokrat 

sploh ni jasno, ali neka tako imenovana inovacija, dejansko prinaša napredek ali pa je zgolj 

ena izmed »običajnih« reproduktivnih stvari (prav tam). 

 

Trstenjak (1981, str. 31–33) obravnava razmerje med kvaliteto in kvantiteto kot razmerje med 

produktivnostjo in reproduktivnostjo oziroma poustvarjanjem. Ob tem naredi dokaj 

kompleksno analizo produktivnosti in reproduktivnosti z vseh možnih vidikov. Čeprav je 

celotna analiza izjemno zanimiva, bom na tem mestu strnil zgolj najpomembnejše ugotovitve. 

 

V prvotnem etimološkem pomenu, je ustvarjalnost definirana kot »iz nič nekaj narediti«, se 

pravi, česar prej ni bilo (Trstenjak, 1981, 31). 

 

»Čeprav je ta »iz nič« v jedru protisloven, kajti iz niča dobimo vedno le nič, pa je vendarle 

prav v tem pojmovanju nečesa »docela novega«, česar »prej ni bilo«, obenem izražena razlika 

od gole produktivnosti ali proizvodnosti, ki tudi pomeni pridelovanje nečesa »novega«, česar 

prej ni bilo.  

Če se je kljub temu do današnjih dni ohranjala dvojnost izražanja med ustvarjalnostjo in 

produktivnostjo, je že s tem obenem nakazana razlika: z ustvarjalnostjo hočemo temeljiteje, 

koreniteje in močneje izraziti prav to »novost« proizvodov v nasprotju s prejšnjim stanjem, ko 

sedanjega še ni bilo.« (prav tam) 

 

Na podlagi tega lahko naredimo sklep, da obstaja kvalitativna razlika med ustvarjanjem in 

produktivnostjo, saj lahko, kot opozarja Trstenjak (1981, str. 32), hitro »zaidemo v zagato 

istovetenja med ustvarjanjem in poustvarjanjem«, torej reprodukcijo. Reproduktivno oziroma 

poustvarjalno delovanje sicer »tudi producira, večkrat celo zelo veliko, učinkovito in uspešno, 

toda le v smeri ponavljanja, množenja in kopičenja že znanih in podobnih stvari, se pravi v 

smeri golega kvantitativnega pomnoževanja nekdaj nove kvalitete, njenih lastnosti in 

vrednot« (Trstenjak, 1981, str. 33). Trstenjak (1981, str. 23–24) ključno težavo današnjega 

časa vidi prav v istovetenju izraza ustvarjalnosti s produktivnostjo v smislu reprodukcije. 
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Kvantificiranje vidi kot edino in vodilno normo življenja, »ki je ustvarila tip sodobne 

porabniške družbe in ogroža človeštvo« (Trstenjak, 1981, str. 24). Po drugi strani pa je tudi 

res, da ni nobene kvalitete brez kvantitete (prav tam). Kot meni Beck (2003, str. 90) je osebna 

svoboda tesno povezana z zaslužkom. Ob tem je treba opozoriti, da ta povezava ni neskončno 

premo sorazmerna. Raziskave srečnosti v življenju so namreč pokazale, da je osebna sreča 

sicer povezana z zaslužkom, vendar zgolj do neke mere (Hamilton, 2007, str. 34–38). Tako na 

primer na podlagi rezultatov raziskav ni razlike v zadovoljstvu med ljudmi, ki na leto 

zaslužijo 20.000 $, in tistimi, ki zaslužijo 80.000$ (Hamilton, 2007, str. 34). 

 

Ena od glavnih značilnosti kapitalistične proizvodnje pa je prav tendenca po čezmerni 

proizvodnji. V predkapitalističnih družbah sta bili proizvodnja in potrošnja neposredno 

povezani, v kapitalizmu pa se blago čedalje bolj proizvaja za prodajo na trgih, kar je 

neposredno povezavo razgradilo (Fulcher, 2010, str. 126). Blago se torej proizvaja zaradi 

pričakovanja, da ga bo mogoče prodati. »Konkurenca med proizvajalci sproži težnje k širjenju 

proizvodnje, ker večje količine znižujejo stroške, nižajo cene in povečujejo tržne deleže« 

(prav tam). Ob tem je pri razvoju izdelka najdražja njegova zasnova, ki določa tudi do 70 % 

cene izdelka (Cropley, 2001, str. 157). Cropley (prav tam) vidi v ustvarjalnosti priložnost, da 

ta odstotek zniža in s tem doprinese k občutnim prihrankom oziroma, drugače povedano, k 

večjim dobičkom. Vloga ustvarjalnosti tu ni v izdelavi nekega izdelka, ki bo izviren, 

kvaliteten, ampak predvsem v njenem prispevku k višjim zaslužkom. Kot sem že omenil v 

enem izmed prejšnjih poglavij, je razvoj novega izdelka izjemno drag in obenem negotov. 

Velikim vložkom se je torej treba izogibati, kar je dobro za zaslužek, a ob tem trpi kvaliteta. 

 

Upad kvalitete izdelkov je bil očiten sredi 1970 predvsem v ameriških in britanskih podjetjih 

(Sennett, 2009, str. 242). To je bil ravno čas prehoda iz uravnalnega v ponovno marketizirani 

kapitalizem, ko so podjetja zaradi upadanja dobičkov, začela varčevati pri kvaliteti svojih 

izdelkov. Danes menedžerji in poslovne šole kot odziv na to obdobje pojejo hvalnice »iskanju 

odličnosti«. Odličnost je postala ena izmed pomembnejših tem, podrobneje pa sta jo 

obravnavala poslovna guruja Peters in Waterman (1984, v Sennett, 2009, str. 242). Sennett je 

do »iskanja odličnosti« kritičen, saj meni, da pri tem ne gre za nič več kot zgolj za 

leporečenje. 

 

Sennett (2009, str. 45) meni, da je v večini primerov kvaliteta danes drugotnega pomena. 

Pomembna je namreč funkcionalnost izdelka, torej da deluje, bistveno manj pa, da je narejen, 
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kot bi moral biti – pravilnost. Prav ta komponenta izdelku daje namreč pravo kvaliteto. V 

idealnem svetu konflikta med funkcionalnostjo in pravilnostjo izdelka ne bi smelo biti, v 

realnem svetu pa je konflikt zelo očiten (prav tam). 

 

»Dober primer tega konflikta sem videl, ko sem znova obiskal skupino programerjev, s 

katerimi sem se nekoč pogovarjal, programerjev v velikem podjetju, proizvajalcu programske 

opreme, katerega imena iz pravnih razlogov ne smem omeniti. Tem programerjem ni bilo 

prav, da podjetje prodaja nedokončano programsko opremo, potem pa te verzije zaradi težav 

in pritožb uporabnikov »popravlja«. Programerji so bili sicer močno nenaklonjeni sindikatom, 

postopoma pa so se vendarle združili v ohlapno organizirano gibanje, imenovano »Craft in 

Code«, in zahtevali, da se podjetje odpove tej zelo donosni, za kakovost pa škodljivi praksi. 

Želeli so, da bi imeli zadosti časa, da bi programe dobro naredili /…/« (Sennett, 2008, str. 73–

74) 

 

Še več, že na podlagi prvega primera lahko slutimo, da izdelki v realnem svetu ne zadostijo 

niti prvemu kriteriju funkcionalnosti, saj so že narejeni z vnaprej vgrajeno življenjsko dobo. 

Nemški Saarbücher Zeitung (v Kocbek, 2013a) je objavil rezultate raziskave nemške zveze 

potrošnikov, kjer ugotavljajo naslednje: 

 

»Proizvajalci elektronskih in električnih aparatov, kot so tiskalniki, električne zobne ščetke, 

mobilni telefoni, gospodinjski aparati, zabavna elektronika, uporabljajo tehnične trike, da se 

aparat največkrat takoj po izteku garancijske dobe pokvari. /…/ Proizvajalci uporabljajo tudi 

manj kakovostne materiale, zaradi katerih aparati delujejo manj časa, kot bi lahko. /…/ To 

velja tudi za čevlje, tekstilne izdelke, pohištvo. /…/ V tiskalnike recimo proizvajalci 

vgrajujejo števce, ki jih po določenem številu natisnjenih strani preprosto blokirajo. Kdor ta 

števec najde in ga zavrti nazaj, mu tiskalnik spet brez problemov dela. /…/ Pri prenosnih 

računalnikih so vgrajene komponente večinoma zlepljene z ohišjem, zaradi česar jih je zelo 

težko popravljati, popravilo je zaradi tega tudi bistveno dražje. V slušalke vgrajujejo slabše 

materiale, tako da se žice tudi pri običajni rabi hitreje prelomijo. Proizvajalci pralnih strojev v 

grelce vgrajujejo slabše materiale, zaradi katerih ti hitreje pregorijo, zlasti v zadnjih letih se 

število okvar pralnih strojev zaradi odpovedi grelca zelo povečuje.« 

 

Ob tem ne moremo mimo vprašanja, kako je mogoče, da potrošniki sprejemajo pomanjkljive 

izdelke, ki se (pre)hitro kvarijo, kot nekaj normalnega (Sennett, 2008, str. 101). Del odgovora 
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na to vprašanje se skriva v razmerju med kvaliteto in kvantiteto. Že v času anarhične dobe, ko 

je prišlo do razcveta industrijskega kapitalizma, se je pojavila skrb, da bo sama kvantiteta med 

seboj enakih oziroma podobnih izdelkov ljudi privedla do otopitve čutov. Množica produktov, 

ki je prihajala ven na koncu tekočega traku, namreč ni vzbudila nikakršnega osebnega odziva 

in žara (Sennett, 2009, str. 109). Predpostavka je bila torej ta, da s povečevanjem kvantitete 

izgubljamo čut za kvaliteto. Tej tezi v prid govorijo tudi sodobna spoznanja. Če si bežno 

ogledamo del teorije patološkega narcisa, ki jo Žižek (1985, str. 120) in Lasch (1992, str. 38–

50) označita kot formo, ki jo spodbuja poznokapitalistična družba, vidimo, da prav kvantiteta 

igra pomembno vlogo. Nenehno zasipavanje z novim potrošniškim blagom in vzbujanje 

zahtev po njem »zapira prostor želji«, kar popolnoma onemogoči izkusiti »paradoks želje« 

(Žižek, 1985, str. 125). Slednje Žižek označi za velik problem trenutne »permisivne«, 

»potrošniške« družbe, ki fiksira patološki narcisizem prav s tem, ko osebe tako pasivizira, da 

ne vejo, kaj hočejo, in jih s tem dela za igračke mode, kot bi rekel Beck. Ker je človek zasipan 

z blagom, to zatre njegovo iniciativo, hkrati pa onemogoči razvoj samoobvladovanja ali 

samodiscipline (Lasch, 1992, str. 207). Sennett (2008, str. 11–121) predstavi pet načinov 

pasivizacije ljudi, pri čemer vidi v sami pasivizaciji porabnika kot aktivnega in ne pasivnega 

participatorja. Načinov pasivizacije na tem mestu ne bom opisoval, njihova skupna točka pa 

je, da zaradi načela preobilja npr. informacij »uporabniku prijazne izkušnje« zapirajo prostor 

za človekovo aktivno participacijo. Ob tem Bauman (2002, str. 81–82) opozori še na eno 

pomembno stvar. V kolektivni študiji, ki so jo za prodajalce porabniških dobrin opravili 

ekonomisti, so ugotovili, da porabnikovi cilji niso izbrani racionalno, obenem pa se porabniki 

nikdar ne zmotijo v svoji izbiri (Bianchi, 1998, str. 6, v Bauman, 2002, str. 81). A če se človek 

nikdar ne zmoti, tudi ne more biti prepričan, da ima prav. 

 

»Če ni zgrešenih potez, ni ničesar, s čimer bi za kakšno potezo rekli, da je boljša, in torej 

ničesar, s čimer bi prepoznali pravo potezo med njenimi alternativami – niti pred in niti 

potem, ko jo naredimo. To, da ni nevarnosti, da bi naredili napako, ima dobre in slabe strani – 

gotovo je to dvomljivo veselje, saj je cena, ki jo zahteva, stalna negotovost in želja, ki 

verjetno ne bo nikoli zadovoljena. Za prodajalce je to dobra novica, obljuba, da bodo ostali v 

poslu, za kupce pa zagotovilo, da bodo še naprej bíli smrtni boj.« (Bauman, 2002, str. 82) 

 

Obratno sorazmerje med kvaliteto in kvantiteto se v današnjem času odraža tudi skozi 

količino odpadkov, ki jih proizvedemo. Stvari, če se že same predčasno ne pokvarijo, 

zavržemo, že mnogo preden jim poteče življenjska doba. V Veliki Britaniji je bilo leta 2005 
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naprodaj 92 % rabljenih avtomobilov, ki so bili brez (predvidenih) visokih servisnih stroškov 

vozni vsaj še 5 let. Na 86 % novokupljenih računalnikov v letu 2004 so bili nameščeni enaki 

programi kot na starih računalnikih kupcev (Sennett, 2009, str. 109–110). 

 

V Nemčiji so leta 2001 odvrgli 109.083 ton majhnih električnih in elektronskih aparatov, leta 

2011 pa že 176.494 ton (Kocbek, 2013c). Skoraj 62-odstotnega povečanja količine odpadkov 

skoraj zagotovo ne moremo pripisati zgolj nekvalitetnosti, kot pravi teorija načrtovane 

zastarelosti. Ta vzrok pretirane potrošnje vidi v tem, da podjetja izdelujejo izdelke, ki naj ne bi 

trajali dolgo (Sennett, 2008, str. 97). Če se doseže visok standard, potem povpraševanje 

potihne (Sennett, 2008, str. 102). Na to nevarnost je upozarjal tudi Schumpeter (2010, str. 

107), ki je v njej videl celo vzrok za propad kapitalističnega sistema. Sennett (2008, str. 97) 

teoriji načrtovane zastarelosti priznava določeno težo, a meni, da preveliko potrošnjo razloži 

nezadovoljivo. Sennett (2009, str. 110) gleda na tolikšno povečanje odpadkov z dveh vidikov: 

 

1. Potrošniki raje kupujejo potencialno moč novih izdelkov kot pa moč, ki jo bodo 

dejansko izkoristili. Primer tega so zmogljiva terenska vozila, s katerimi se večinoma 

vozi otroke v šolo in domov, ali pa iPod, ki lahko shrani in predvaja deset tisoč pesmi. 

»Kako naj si človek izbere deset tisoč pesmi in kje naj najde čas, da jih naloži? Po 

kakšnih načelih naj razvrsti petsto ur glasbe v mali beli škatlici? Si sploh lahko 

zapomni naslove deset tisoč pesmi, da se lahko v katerem koli trenutku odloči, katero 

bi rad poslušal? /…/ Ni presenetljivo, da je Michael Bull, avtor raziskave o tem, kako 

ljudje uporabljajo walkman, primitivnega sorodnika iPoda, ugotovil, da ljudje znova 

in znova poslušajo istih dvajset ali trideset pesmi – večina ljudi namreč nima dovolj 

glasbenega spomina za kaj več.« (Bull, 2000, v Sennett, 2008, str. 105) 

2. Potrošniki so bolj vzburjeni ob pričakovanju kot pa ob sami rabi. Z uporabo stvari 

izrabimo. »Morda si res iz vsega srca želimo neko obleko, nekaj dni zatem, ko jo 

dejansko kupimo in oblečemo, pa nas oblačilo manj veseli. V tem primeru domišljija 

močno deluje v fazi pričakovanja, z uporabo pa čedalje bolj slabi. Današnja ekonomija 

krepi táko strast, ki požira sebe samo, tako v nakupovalnih središčih kakor v politiki« 

(Sennett, 2008, str. 95). 

 

Na podlagi do sedaj zapisanega v tem poglavju bi lahko nekoliko zmedeni prišli do sklepa, da 

čeprav ustvarjalnost postavlja kvaliteto pred kvantiteto, se jo kljub vsemu v prvi vrsti 

obravnava kot kvantitativno kategorijo. Kvaliteta je povsem drugotnega pomena, saj v končni 
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fazi ni potrebna zaradi specifičnega socialnega ustroja, ki ga ustvarja poznokapitalistični 

sistem. Proda se torej lahko praktično vse, tu se pod vprašaj postavlja mantro ustvarjalnosti, 

uspeh prodaje pa je odvisen najbolj od »zgodbe« – in ne kvalitete –, ki stoji za nekim 

izdelkom. Slednje bom skušal pokazati v nadaljevanju. 

 

Sodobna proizvodnja poleg že omenjene količine, temelji tudi na tako imenovani »platformni 

izdelavi blaga« (Sennett, 2008, str. 99). Platforma, kot pove že ime, predstavlja osnovo, ki pa 

je deležna najrazličnejših drobnih variacij, tako da končni izdelki postanejo različne blagovne 

znamke (prav tam). Tako lahko majica, ki jo prodajajo v tiskarnah za nekaj evrov, s primernim 

potiskom in odtisom imena znamke postane vredna tudi več kot desetkratnik prvotne cene. 

 

»Z moderno tehnologijo lahko hitro spremenimo obliko in velikost steklenic in škatel; tudi 

vsebino v elektronski proizvodnji veliko hitreje spremenimo kakor na starem tekočem traku – 

tam so bila orodja primerna le za eno delo« (prav tam). Omenjene spremembe proizvajalci 

poimenujejo pozlata, kar je po Sennettovem (prav tam) mnenju več kot primeren opis. 

»Prodajalec, ki bi rad prodal predmet, ki je pravzaprav standarden, poveča vrednost s hitro in 

zlahka izdelanimi manjšimi razlikami, tako da je pomembna zgolj zunanjost. Porabnik mora 

imeti občutek, da je blagovna znamka pomembnejša od samega predmeta« (Sennett, 2008, str. 

99–100). Sennett (2008, str. 100) ob tem za primer vzame razmerje med znamkami znotraj 

Volkswagnovega koncerna (VAG). Čeprav imajo avtomobili Audi in Škoda praktično v 90 % 

enako industrijsko DNK, se prve uspešno prodaja za tudi več kot dvakratnik cene drugih. Ob 

tem se postavlja vprašanje, »kako je mogoče 10-odstotno razliko v vsebini napihniti v 100-

odstotno razliko v ceni?« (prav tam, str. 100). Treba je upoštevati tudi, da sta platformi tako 

Audija kot Škode odlične kakovosti. Če bi bilo v ospredju strogo utilitaristično gledanje skozi 

racionalno prizmo načela koristnosti (Palmer, 1995, str. 310–311), bi kupci raje izbirali škode, 

Audi kot znamko pa bi lahko ukinili. Audi kot znamka pa danes vendarle cveti in je v 

prodajnem zaletu. V tem primeru, kot je zgoraj potrdila že študija S. M. Bianchi (1998, str. 6, 

v Bauman, 2002, str. 81), cilji potrošnikov očitno niso izbrani racionalno. »Pri ustvarjanju 

dobička je zato najpomembnejša izmišljena razlika. Če je mogoče razliko poudariti na 

določen način, bo gledalca pograbila porabniška strast. /…/ Prodajalec kupčevo pozornost na 

to, kaj predmet sploh je, spelje vstran in prodaja z njim povezane asociacije …« (Sennett, 

2008, str. 101) 

 

Pri tem lahko vidimo, da je ključni faktor pri vzpostavljanju želje dobro zastavljeno 
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oglaševanje. Zanimiv je primer analize stroškov izdelave para superg Nike Air Pegasus, ki v 

Združenih državah Amerike stane sedemdeset dolarjev (Cohen, 2011, str. 40). Struktura 

stroškov je torej naslednja (Cohen, 2011, str. 40–41): 

 

1. strošek plačila delavca ali verjetneje delavke, ki ga izdela, znaša 2,75 $, 

2. strošek usnja, blaga, strojev, s katerimi par čevljev obdelajo, ter strošek prevoza in 

carin do Los Angelesa znaša 13,25 $, 

3. strošek oglaševanja čevlja znaša približno 19 $, 

4. strošek distribucije 35 $. 

 

Po Cohenovem mnenju (prav tam) je glavna Nikova dejavnost prav ta, da fizični predmet 

navadnih superg spremeni v družbeni objekt, ki ga bodo ljudje želeli nositi. Da bi ljudje 

superge spoznali in bi te postale predmet poželenja, »mora podjetje plačati stroške reklame in 

promocij, ki bodo superge prikazovale na nogah uspešnih športnikov in zaradi katerih se bo 

pri gledalcih pred televizijskimi zasloni porodila želja, da bi jih nosili tudi sami« (prav tam). 

Če se torej lahko navadne superge spremeni v zaželen družbeni predmet, potem za prodajni 

uspeh ni pomembna ustvarjalnost pri izdelavi izdelka, temveč ustvarjalnost pri trženju izdelka 

oz. ustvarjanju »zgodbe«. Prodaja se torej v večini povsem homogene izdelke, z 

oglaševanjem pa se te iste osnovne izdelke povzdigne v nekaj posebnega (Sennett, 2008, str. 

99). 

 

Promocijo »inovacij« postavlja na eno izmed vrhnjih lestvice pomembnosti tudi Evropska 

unija . Ob tem se sicer spretno izogiba direktnemu omenjanju oglaševanja ali pa marketinga, 

vendar je namen jasen. Zdi se, kot da je končni cilj ukrepov, ki jih predlaga, marketing 

narediti nepotreben, saj bi ljudje bili nekritično pripravljeni sprejemati »inovacije« vseh vrst 

(Komisija evropskih skupnosti, 2006a, str. 3). Na ravni EU je treba v širšem smislu 

»spodbujati inovacijam prijaznejšo kulturo« oziroma, z drugimi besedami, treba je 

»usmerjeno razvijati inovacijam prijazne trge« (Komisija evropskih skupnosti, 2006a, str. 12). 

Kot sem pokazal pri analizi stroškov superg, si oglaševanje odreže velik delež cene. Te na 

videz dokaj drzne misli bom podkrepil v nadaljevanju med drugim tudi z analizo nekaterih 

dokumentov EU. 

 

Visoka šola za edukacijo v Coimbri na Portugalskem od leta 2002 organizira mednarodne 

tedne za učitelje, ki obravnavajo vnaprej določeno temo. Leta 2009 je bil teden posvečen 
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Evropskemu letu ustvarjalnosti in inovacije. V zborniku, ki je izšel, eden od gostujočih 

profesorjev, Marques (2009, str. 368), poudarja prav pomen sodelovanja podjetij s kupci. 

Podjetje mora biti v intenzivnem stiku s stranko, saj ta predstavlja vir informacij o željah in 

potrebah, iz katerega podjetje neposredno črpa snov za razvoj produktov. »Inovacijski proces 

je izziv, ki je tesno povezan in determiniran z intenziteto, naravo in vsebino interakcij med 

uporabniki in ustvarjalci inovacij«, tj. podjetji (Marques, 2009, str. 368). Omenjena 

interakcija je razumljiva, a kot sem opozoril že v tem in v prejšnjih poglavjih, se je treba 

vprašati o kvaliteti same ustvarjalnosti, če je neposredno podrejena potrebam in tržnemu 

uspehu. 

 

Evropska komisija postavlja tesno sodelovanje med podjetji in porabniki na zelo pomembno 

mesto, saj je svoj predlog za razglasitev leta 2009 za Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacije 

utemeljila prav na slednjem. Da bi bilo sodelovanje med podjetji in porabniki kar se da 

učinkovito, Evropska komisija predlaga, da je treba čim bolj povezati podjetja s šolami, 

univerzami ter zasebnimi in javnimi organizacijami (Komisija evropskih skupnosti, 2008, str. 

3). Na ta način naj bi se ustvarjalne sposobnosti v svetu hitrih inovacij razširile na vso 

populacijo. Pri tem je treba spodbujati takšne kompetence, ki bi omogočile, da bi ljudje 

sprejeli spremembo kot priložnost in bili odprti za nove ideje (Evropska komisija, 2008). »S 

primernimi kompetencami uporabniki kot potrošniki zagotavljajo inovacijam prijazno tržno 

okolje, poleg tega pa lahko rešijo nepredvidene težave in sodelujejo pri razvoju izdelkov in 

storitev. Pozitivni učinek udeležbe potrošnikov pojasnjuje, zakaj so proizvajalci novih 

tehnologij, ki tesno sodelujejo z uporabniki, uspešni pri inovacijah« (Komisija evropskih 

skupnosti, 2008, str. 3). Evropska komisija (Komisija evropskih skupnosti, 2006a, str. 3) prav 

tako meni, da mora Evropa »postati družba, ki temelji na znanju in je inovacijam prijazna, v 

kateri se javnost ne boji inovativnosti, ampak jo pozdravlja, je ne zavrača, ampak jo podpira, 

ter v kateri je inovativnost del temeljnih družbenih vrednot in velja koristna za vse 

državljane.« 

 

Jasno je, da pri tem ustvarjalnosti ne more biti obravnavana kot humanistični koncept, ki ga 

poudarja Cropley (2001, str. 135). Pravkar opisana politika, ki bi jo EU razširila v vse pore 

družbe, v največji meri s pomočjo izobraževalnega aparata, je izrazito ekonomska. To potrjuje 

tudi Schumpetrov zapis iz leta 1911 (1911, str. 65, v McCraw, 2007, str. 72), ki zagovarja 

tezo, da morajo podjetja na trgu ustvariti povpraševanje po svojih izdelkih. Podobnost z izjavo 

Evropske komisije je izjemna. Izhajal je iz prepričanja, da je »spontanost človeškega hotenja 
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majhna« (prav tam). Proizvajalec je tisti, »ki kot pravilo vpelje ekonomsko spremembo. Če je 

potrebno, mora potrošnike izobraziti o njej v taki meri, da si želijo novih stvari oziroma stvari, 

ki se razlikujejo v določeni meri od stvari, ki jih imajo že v uporabi« (prav tam). Človekove 

potrebe sicer res niso velike, a če jih pravilno stimuliramo, postanejo nenasitne. McCraw 

(2007, str. 73) poudari, da je temelj kapitalizma ustvariti »nenasitnost želja, ki so jih 

podjetniki uspeli potrošnikom vcepiti kot potrebe.« To močno relativizira pomen 

ustvarjalnosti in pojma inovacije. Kot menita Strauss (1988, str. 336) in Laval (2005, str. 220), 

je inovacija postala sama sebi namen oziroma cilj. V njeno vsemogočnost se ne dvomi, se je 

ne analizira drugače kot z dobičkom, zaradi česar je vprašljiva kvaliteta, ki naj bi jo prinašala. 

Ekonomisti sicer ne priznavajo nekvalitetnih izdelkov na trgu, saj je po njihovem mnenju 

konkurenca tista, ki zagotavlja inovacije in njihovo kvaliteto (Komisija evropskih skupnosti, 

2006a, str. 4). O nepravilnosti te teorije pa smo se v tem poglavju že lahko prepričali z več 

zornih kotov. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lorenčič, Tadej; diplomsko delo 

72 

 

6 KAKO ČLOVEK USTVARJA? 

 

6.1 Ustvarjalnost kot posledica spéče genialnosti 

 

Danes zelo priljubljena teorija, ki se pojavlja v mnogih priročnikih, obravnava ustvarjalnost 

kot odraz prirojene otrokove genialnosti (Armstrong, 1999, str. 6). Vsak človek, točneje 97 %, 

se rodi s prirojeno ustvarjalnostjo (Armstrong, 1999, str. 4). Otrokove genialne sposobnosti je 

treba na »nežne načine prebujati«, saj lahko zaradi pomanjkanja spodbud zunanjega sveta 

»spijo« (prav tam). Genialnost je po avtorjevem mnenju eksistencialno pomembna, saj bi 

človek, če bi se na okolje odzival samo na ustaljene, nagonske načine, že zdavnaj izumrl (prav 

tam). 

 

Pri Armstrongovi (1999) teoriji je poudarek predvsem na subjektivnem vidiku ustvarjalnosti. 

»Globoka inteligenca se skriva v navidezno naključnih gibih dojenčka, v neskončni igri 

triletnega otroka s kockami, v napeti igri predšolskega otroka s punčkami ali tovornjaki in v 

domišljijskih risbah osemletnika« (Armstrong, 1999, str. 6). Vzorec genialnosti se torej skriva 

v raznovrstni ustvarjalnosti oziroma razigranosti, »ki v nekem obdobju odlikuje tako rekoč 

vsakega otroka, ne pa v napornem razumskem raziskovanju, značilnem za delo odraslih« 

(prav tam). 

 

Zaradi teh izhodišč je treba prirojeno genialnost pri otroku skrbno paziti in je ne omejevati z 

zunanjimi prisilami. V obdobju otroštva in mladostništva je treba prepoznavati in ceniti 

otrokove sposobnosti in dosežke brez presojanja in mu hkrati nuditi »tenkočutno podporo« 

(Armstrong, 1999, str. 10). 

 

V času odraščanja pa otrok vseeno doživlja obdobja stagnacije, včasih pa tudi nazaduje. Otrok 

pogosto trči ob različne frustracije, uporništvo in jezo, kar pa je po navadi zgolj pokazatelj 

njegovega ustvarjalnega zastoja: »Ko so otroci čemerni ali jezni, bi se morali starši zavedati, 

da je to lahko posledica prebijanja skozi zapletene labirinte učnega procesa. Starši naj bodo 

takrat taktni in potrpežljivi, otroku pa naj jasno povedo, kaj je zanje še sprejemljivo 

obnašanje. Hkrati naj ohranijo v zavesti, da v njihovem otroku prebiva genij in da si otrok 

dejavno prizadeva, da bi iz svojih bojev izšel kot zmagovalec« (Armstrong, 1999, str. 11). Ob 

tem Armstrong (1999, str. 10) poudari, da je naloga staršev vse do obdobja zrelosti otroka 
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oziroma mladostnika, da »občudujejo mladostnikovo brilijantnost s spoštljive razdalje« in ji 

omogočijo, »da se razvija na svoj način«. Na ta način zagotovijo, da se bo prirojena 

genialnost ohranila skozi življenje. Ob branju teh vrstic bi imela na marsikatero trditev 

komentar tudi Lasch (1992) in Žižek (1985). Predstavljam si, da bi ti komentarji leteli 

predvsem na škodljivost držanja otroka v predojdipalni fazi, ki vodi v pojav patološkega 

narcisizma. 

 

Cropley (2001, str. 137) meni, da »nedisciplinirano, razdiralno, predrzno, neubogljivo, 

agresivno ali poniževalno vedenje nikakor ne sme biti sprejeto v imenu gojenja ustvarjalnosti. 

Točnost, ubogljivost, spoštovanje do drugih po eni strani, ali dober spomin, hitrost in 

natančnost po drugi, so očitno pomembne karakteristike tako v šoli kot tudi v življenju 

samem.« Obenem opozarja, da lahko, kadar so omenjene lastnosti preveč poudarjene in je 

odkrivanje, samorazvijanje, razmišljanje, eksperimentiranje ali inoviranje onemogočeno, 

rečemo, da je vzgoja preveč enostranska. Heinelt (1974, v Cropley, 2001, str. 14) je prvo 

stanje, ko se oseba enostavno prepusti tokovom, pri čemer je izrazito nekonformna, 

poimenoval psevdoustvarjalnost. Ta je skupaj s kvazikreativnostjo pogosto enačena z 

ustvarjalnostjo, čeprav ne ene ne druge ne moremo uvrstii na področje ustvarjalnega. 

Psevdokreativnost je zelo privlačen koncept, saj odstrani potrebo po učinkoviti novosti in 

ostalih naštetih kriterijih. Prav tako odstrani zahtevo po trdem delu, ki gre z roko v roki z 

ustvarjalnostjo (Cropley, 2001, str. 59). Prav to Armstrong (1999, str. 6) vidi kot zaviralec in 

ne kot predpogoj ustvarjalnosti, kot to meni Cropley. 

 

Armstrong (1999, str. 33–34) gre celo tako daleč, da staršem ponudi napotke, kako se 

zoperstaviti šoli, če ocenijo, da ta zavira genialnost njihovega otroka. Navsezadnje je to tudi 

starševska dolžnost. Za razvijanje otrokove genialnosti je najbolj koristna spontana igra brez 

nadzora staršev (Armstrong, 1999, str. 29) ter »posebna učna doživetja«, ki jih družina in 

sorodniki pripravijo za otroka (Armstrong, 1999, str. 23). Strauss (1988, str. 331) po drugi 

strani ne vidi nikakršne razlike med urjenjem otroka s tovrstnimi »nežnimi« metodami, kot je 

ravnanje z »barvnimi pigmenti, s papirjem, čopiči, z glino, deskami …«, in zahtevo, da se 

otrok v spisu odzove na besedilo nekega mrtvega ali živega avtorja. Slednje namreč po 

Armstrongovem mnenju že spada v kategorijo nepotrebnega odraslega razumskega dela, ki 

utesnjuje genialnost. Kot utemelji svojo tezo Strauss (prav tam), namreč v obeh primerih 

povabimo otroka, »naj se spopade z neznano resničnostjo ali skupkom neznanih resničnosti 

materialne ali duhovne narave«. Ob tem velja dodati, da rezultati raziskave Timss 2011 (Japelj 
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Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012, str. 369–371) kažejo, da so dosežki otrok, ki obiskujejo 

vrtec, v šoli višji od tistih, ki vrtca ne obiskujejo. Enake ugotovitve podobnih raziskav navaja 

tudi Armstrong (1999, str. 34), ki vidi največjo težavo šol v odmaknjenosti od »resničnega 

življenja«. To se kaže med drugim pri poudarku na abstraktnih miselnih procesih, »ki so bolj 

ali manj nestvarni«, poučevanje pa poteka »brez kakršnekoli povezave s smiselnimi 

dejavnostmi« (Armstrong, 1999, str. 35). Tudi z anatomskega vidika je znanstveno dokazano, 

da živčne projekcije, ki povezujejo nevrone, pri bogatejših dražljajih postanejo bogatejše in 

kompleksnejše (Strauss, 1988, str. 330). 

 

Kako torej otrok postane ustvarjalec? Otroku je treba omogočiti, da se lahko ukvarja s 

stvarmi, ki so mu blizu (Armstrong, 1999, str. 24), hkrati pa paziti da se otroka prezgodaj ne 

vpisuje v programe, ki naj bi pospešeno razvijali otroške sposobnosti. »Takšni programi 

zlorabljajo naravno genialnost zgodnjega otroštva in nasilno uvajajo otroke v svet odraslih 

mnogo prezgodaj« (Armstrong, 1999, str. 8). Bistvo leži v tako imenovanem kristalizacijskem 

doživetju. Gre za »učni dogodek v otroštvu (ali kasneje), ki sproži v človeku odločitev, da se 

bo usmeril v določen poklic ali da se bo lotil kakšnega drugega večjega življenjskega 

podviga« (Amrstrong, 1999, str. 23). Kristalizacijsko doživetje je v tem kontekstu zelo 

podobno navdihu, ideji, tudi tako imenovani aha-izkušnji (Armstrong, 1999, str. 24). 

Ustvarjalnost je po tej teoriji nekaj spontanega, nekaj, kar je v osebi in se izrazi tako, da 

otroku nudimo prosto pot in različne, zanj primerne učne situacije. Vsakršna prisila je dojeta 

kot inhibitor genialnosti. Tovrstni koncept ustvarjalnosti je po eni strani podoben Deweyjevi 

smeri razmišljanja, vendar je veliko bolj všečen; Trstenjak bi ga verjetno označil za tipično 

ameriškega. Koncept je namreč v skladu s smernicami tekoče moderne, kjer vsakršna 

avtoriteta in jasna pravila predstavljajo grožnjo svobodnemu izrazu osebnosti in razvijanju 

njenih kreativnih potencialov (Žižek, 1985, str. 122). 

 

 

6.2 Εὕρηκα! 

 

»Rojstvu nove ideje pravijo psihologi »aha-izkušnja« /…/(,) in čimbolj je odkrita ideja nova, 

tem močnejši je naš »aha«.« (Pečjak, 1987, str. 23) Cropley (2001, str. 18) se ob tem sprašuje, 

ali je dovolj za ustvarjalnost, če idejam zgolj pustimo prosto pot. Zgodnje študije 

ustvarjalnosti so sicer potrjevale tezo, da do ustvarjalnosti pride nenadoma, z navdihom, 
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vendar pa sodobni raziskovalci navdihu ne pripisujejo več tako pomembne vloge (prav tam). 

Pečjak (1987, str. 40) razlikuje med iluminacijo oziroma inspiracijo, aha-izkušnjo in 

vpogledom. Latinski koren besede inspiracija pomeni vdih, torej gre za nek nenaden, bliskovit 

pojav. Ideja pride v glavo »v enem vdihu« in se od aha-izkušnje razlikuje v tem, da sledi fazi 

inkubacije (Pečjak, 1987, str. 40) Inkubacijo bi lahko poimenovali kot čas, ko »zorijo 

podatki«, s samim problemom pa se človek v tem času ne ukvarja, temveč ga pusti »zoreti« 

(Pečjak, 1987, str. 39). Pojem vpogled je uvedel Köhler (v Pečjak, 1987, 49), ki je preučeval 

kognitivne sposobnosti šimpanzov. Njegovo pozornost je pritegnil predvsem šimpanz z 

imenom Sultan (prav tam): 

 

»V sobi z gladkimi stenami, ki so onemogočale plezanje, je bilo šest mladih šimpanzov. 

Eksperimentator je obesil banano na strop in položil zaboj na tla sredi sobe, dva ali tri metre 

stran od vabe. Vseh šest šimpanzov je nekaj časa skakalo proti banani, toda Sultan je kmalu 

odnehal. Hodil je po sobi gor in dol, nenadoma pa se je ustavil ob zaboju, ga porinil pod 

banano, se povzpel nanj, skočil in odtrgal banano. Od trenutka, ko je prijel zaboj, do trenutka 

ko je zgrabil banano, je poteklo samo 20 sekund. Drugega dne je postopek gladko ponovil.« 

 

Eksperiment priča o tem, da lahko osebe pridejo do nečesa novega tudi brez poprejšnje vaje in 

izkušnje. Vpogled je zelo podoben aha-izkušnji (Pečjak, 1987, str. 49), pri kateri se realnost 

prestrukturira kakor prej še v nobenem izkustvu (Trstenjak, 1981, str. 47). Trstenjak ob tem v 

nasprotju s Pečjakom aha-izkušnje ne dojema kot nenaden pojav, ampak bolj kot pojav, 

neodvisen od poprejšnjih ravnanj in izkušenj. S tega vidika je rojstvo ideje zares nenaden in 

spontan izbruh. 

 

Tudi v več različnih pomembnih raziskavah, ki so temeljile na študijah primerov posameznih 

(pri)znanih ustvarjalcev, so ugotovili, da je do navdihov pri ustvarjalcih prihajalo povsem 

spontano, ne da bi se sami za to posebno trudili (Ghiselin, 1955; Simonton, 1988; Wallace and 

Gruber, 1989, v Cropley, 2001, str. 18). Mozart je na primer v svojih pismih očetu poudarjal, 

da svojih del ni nikoli popravljal, saj naj bi se mu porodila v glavi naenkrat ter v svoji končni 

obliki. Tovrstna pričevanja ustvarjalcev so raziskovalce vodila do sklepa, da se je treba pri 

ustvarjanju zgolj sprostiti, ideje pa se bodo nato spontano pojavljale. Še več, uveljavilo se je 

mnenje, ki ga je moč zaslediti tudi pri Armstrongu (1999), da sta trdo delo in ustvarjalnost 

nezdružljiva oziroma protislovna (Cropley, 2001, str. 18). Trdo delo se je zdelo nepotrebno, 

saj ga je odvečnega naredil med drugim tudi talent (Sennett, 2009, str. 37). 
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Danes vemo, da ugotovitve teh raziskav ne stojijo na trdnih temeljih že zaradi samega načina 

raziskovanja, ki ni preveč objektivno (Cropley, 2001, str. 18–19). To se zrcali tudi v tem, da je 

bilo najdenih nekaj Mozartovih zgodnejših verzij glasbe, na katerih so bile očitne sledi 

popravkov (prav tam). Pri nekaterih delih so našli resnično zelo malo popravkov, vendar pa 

vsebina drugih Mozartovih pisem, ki jih zgornje raziskave niso upoštevale ali pa poznale, 

razkriva, da je v mislih nenehno popravljal svoje zamisli, preden jih je prelil na list papirja 

(Sennett, 2009, str. 37). Raziskovalci niso odkrili nobenega primera inovacije, ki bi bila plod 

enega samega preskoka brez nadaljnjega dela na izpopolnjevanju njenih podrobnosti. Odkrili 

so sicer veliko preskokov – nekatere večje, spet druge manjše –, vendar nikoli tako velikih, da 

bi lahko obstali sami zase oziroma bili končni (Perkins, 1994, str. 131). Kasneje, po objavi 

rezultatov zgornjih raziskav (Ghiselin, 1955; Simonton, 1988; Wallace and Gruber, 1989, v 

Cropley, 2001, str. 18), se je tudi pri drugih ustvarjalcih, zajetih v raziskavah, izkazalo, da 

njihovi prebliski le niso bili zgolj srečna naključja oziroma odraz njihovega talenta. Kot 

opozarja Sennett (2009, str. 37–38), moramo biti »sumničavi ob trditvah, ki zadevajo prirojen, 

netreniran talent.« Izjave v smislu »Lahko bi napisal dober roman, če bi le imel čas« Sennett 

označi za navadno narcisistično fantazijo. 

 

»Ker se inspiracija pojavlja nenadoma, nepričakovano, v nenavadnih okoliščinah, na videz 

brez napora, in ker se mislecu zdi, da pride do spoznanj »od zunaj«, je bila predmet številnih 

mističnih interpretacij. V inspiraciji so videli poseben način občevanja z bogom ali duhovi. 

Imeli so jo za božje razsvetljenje« (Pečjak, 1987, str. 41). Danes se v večini primerov 

inspiracije in z njo ustvarjalnosti ne povezuje več z bogovi in duhov, vendar mistični pridih 

ostaja. Sennett (2009, str. 290) se v svojih delih, v katerih obravnava mojstrstvo (Glej Sennett, 

2008 ter Sennett, 2009), ki ima veliko vzporednic z ustvarjalnostjo, iz tega razloga izrecno 

izogiba rabi besede ustvarjalnost. Po njegovem mnenju nosi pojem ustvarjalnosti s seboj 

preveč »romantične prtljage« in se ga neupravičeno povezuje s skrivnostno inspiracijo, ki se 

rodi v glavi genija. 

 

Najstarejši primer inspiracije, o katerem imamo dovolj verodostojne podatke, sega vse v 

antično Grčijo, v tretje stoletje pred našim štetjem (Pečjak, 1987, str. 40): 

 

»Kraj Sirakuze Hieron /…/ je posumil, da mu je zlatar vlil v krono tudi nekaj srebra. Toda 

krona je bila že narejena. Zato je naročil Arhimedu, naj odkrije goljufijo, ne da bi pri tem 
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poškodoval krono. Arhimed je dolgo razmišjal, vendar zaman. Potem je nehal misliti na 

problem. Nekega dne pa se je kopal v kopalnici. Pri tem je opazil, da so v vodi potopljeni udje 

izgubili del teže. V glavo mu je šinila ideja, ki ga je kasneje privedla do tega, čemur pravimo 

Arhimedov zakon: vsako telo, ki je potopljeno v tekočini, izgubi del svoje teže, ki je enak teži 

prostornine tekočine, katero je telo spodrinilo. Odkril je, da bi se dala ugotoviti čistost zlata s 

prostornino spodrinjene vode. Arhimeda je odkritje tako prevzelo, da je nag stekel po cesti in 

kričal: »Heureka! Heureka!« (kar pomeni: Našel sem! Našel sem!)« 

 

O zgodbi ne moremo z gotovostjo trditi, ali je v vseh podrobnostih popolnoma resnična, 

vendar pa na njeni podlagi lahko sklenemo, da Arhimedova inspiracija ni prišla kar od 

nikoder. »Čeprav prihaja inspiracija nepričakovano, pa se niti v enem od primerov, ki jih 

najdemo v verodostojnih poročilih, ni pojavila, ne da bi mislec že vnaprej preučil problem. 

Ideja se nikoli ne pojavi iz niča. Vedno je bila prej faza preparacije. Razsvetljenci so v njej 

naporno iskali rešitev in preizkušali razne možnosti. Šele ko kljub temu iskanju niso prišli do 

rešitve ali ideje, so problem odložili« (Pečjak, 1987, str. 41). 
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6.3 Pomen znanja 

 

V nasprotju s predstavljenim pristopom prepuščanja toku veliko avtorjev pri ustvarjalnosti 

daje glavni poudarek širokemu splošnemu znanju, globoko specializiranem znanju na 

področju delovanja osebe, zmožnosti uporabe specialnih orodij (npr. pri kiparjenju), 

obvladovanju inštrumentov (npr. glasba). Znanje, specialne sposobnosti, obvladovanje načina 

izvajanja veščine in podobno igrajo pomembno vlogo na vseh področjih ustvarjalnosti, čeprav 

je pomembnost določenega elementa na nekem področju večja, kot na drugem. 

 

Tudi veliko ustvarjalcev samih zanika inspiracijo in daje prednost znanju in vztrajnosti ter 

nenazadnje tudi rutini. Cropley (2001, str. 19) je priredil Edisonov slavni izrek, pri čemer je 

besedo genij zamenjal z ustvarjalnostjo. Pečjakov (1987, str. 41) prevod istega izreka, z 

upoštevano Cropleyjevo modifikacijo se glasi takole: »Ustvarjalnost je 1 % inspiracije in 99 

% znojenja.« Izrek se v originalu glasi: »Genius is 1 % inspiration, 99 % perspiration.« 

Skupna značilnost skoraj vseh inovacij je dolgotrajnost iniciative, ki je bila potrebna zanjo. 

»Praktično ne najdemo primera, ko bi lahko govorili o nenadnem preboju in o prototipih, ki 

so bili dokončani v samo nekaj tednih. V bistvu se je skoraj vsaka zgodba o invenciji razvijala 

več let, z mnogo napačnimi začetki in slepimi ulicami« (Perkins, 1994, str. 131). 

 

Pogoj, da je nek človek lahko resnično ustvarjalen, leži v bazi znanja, ki mora biti dovolj 

široka, obenem pa tudi dovolj poglobljena. Poglobljeno znanje imenujemo ekspertno znanje 

(Cropley, 2001, str. 45). Pomembnost slednjega kaže primer rojstva Einsteinove relativnostne 

teorije. Einstein je na podlagi svojega poglobljenega znanja prišel do spoznanja, da obstoječe 

teorije elektrodinamike gibajočih se teles enostavno niso ustrezne (Fromm, 1998, v Cropley, 

2001, str. 45). Zato se je lotil osnovanja takšne teorije, ki bi bila ustrezna – to je relativnostna 

teorija. 

 

Ustvarjalno mišljenje je spontan proces (Pečjak, 1987, str. 16). Če se navežem na Sennetta, ni 

dovolj, da si vzameš čas, sedeš za mizo in se odločiš, da boš napisal dober roman, četudi imaš 

dovolj gradiva. Zgolj dobra volja in motivacija sta premalo. Sam proces ustvarjalnosti po 

drugi strani lahko pospešiš s tem, »da intenzivno razmišljaš o problemu ali gradivu in 

preizkušaš razne možnosti rešitve« (prav tam). Kot opozarja Cropley (2001, str. 56), lahko 

pride do učinkovite novosti le v primeru prisotnosti kognitivnih elementov, kot sta 
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konvergentno in divergentno mišljenje, védenje, spretnosti in podobno. Prisotnost teh 

elementov definira nivo dosežene ustvarjalnosti. Za podkrepitev pravkar zapisanega si 

oglejmo primer Vincenta Van Gogha (Cropley, 2001, str. 57). Njegovo zgodnje delo je gnalo 

osebno razočaranje v ljubezni in želja po nudenju utehe ljudem. To ga je vodilo v duhovniški 

poklic, ki ga je opravljal, preden je postal slikar. Kljub izredni motivaciji za slikanje pa 

vendarle ni imel dovolj tehničnega znanja, zato se je pri 32 letih vpisal na Akademijo za 

umetnost v Antwerpnu. Tam je med šolanjem razvil svoj tako značilni občutek za barvo in 

svetlobo. Preden so njegove stvaritve postale zares ustvarjalne, je moral torej usvojiti tehnične 

spretnosti (prav tam). 

 

V splošnem velja, da je za usvojitev znanja in spretnosti, potrebnih za ustvarjalnost, potrebno 

približno od 10 do 15 let (Elshout, 1990, v Cropley, 2001, str. 45; Milner, 1992, str. 54). 

Takšno dolgo obdobje velja tudi v primeru tako imenovanih čudežnih otrok, kot je bil Mozart. 

Ta je začel skladati nadvse ustvarjalno glasbo že v zgodnjih najstniških letih, vendar se je 

pričel glasbeno izobraževati že pri štirih (prav tam). Tudi Sennett (2009, str. 20) poda 

približno oceno, koliko časa je potrebnega, da človek doseže nivo ekspertnosti oz. mojstrstva 

kot ga sam imenuje. Po Sennettovem mnenju je potrebnih približno 10.000 ur izkušenj, da 

lahko govorimo npr. o vrhunskem glasbeniku ali mizarju. Ta časovna opredelitev je nekoliko 

bolj natančna kot Elshoutova (1990, v Cropley, 2001, str. 45) in Milnerjeva (1992, str. 54), saj 

če rečemo, da je potrebnih od 10 do 15 let, ne vemo, koliko dela je dejansko vloženega. Če se 

nekoliko poigram s številkami: če se človek z izbranim področjem ukvarja 5 ur na dan (35 ur 

na teden) in si ob tem ne jemlje prostih dni, potem traja približno pet let in pol, preden doseže 

raven ekspertnosti. 

 

 

6.3.1 Strateško, konkretno znanje ali kompetence? 

 

Vse od leta 1925 je v Franciji po poročanju Lavala (2005, str. 92) znotraj šole prisotna velika 

napetost med »ekonomsko logiko prilagajanja in republikansko skrbjo za emancipacijo 

državljana«. Republikanska koncepcija vzgoje temelji na humanističnih principih (Laval, 

2005, str. 91), ki nudijo vsakemu enako možnost za uspeh (Laval, 2005, str. 199) in si 

prizadevajo vzgojiti moralnega človeka in državljana ter ne le delavca z določenimi znanji, ki 

jih bo lahko uporabil v službi (Laval, 2005, str. 90). Šola je torej s tega vidika v prvi vrsti 

razumljena kot socializacijska ustanova in šele nato kot institucija, ki skrbi za poklicno 
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usposabljanje: »Poklicna šola ni predvsem industrijska ustanova, temveč predvsem vzgojno-

izobraževalna in poučevalna ustanova.« (Pelpel in Troger, 1993, str. 49; v Laval, 2005, str. 

91). Delodajalci so si prizadevali, da bi bile šole namenjene predvsem oblikovanju poklicnih 

sposobnosti s čim višjo stopnjo alternacije. Alternacija je »način izobraževanja oziroma 

usposabljanja, pri katerem se pouk v šoli izmenjuje z delom v podjetju« (Laval, 2005, str. 89). 

Pri tovrstnem usposabljanju delavec »ne bo imel preveč teoretske prtljage«, ki ga spodbuja, 

naj »zapusti svoj položaj« (Brucy, 1998, str. 56, v Laval, 2005, str. 90). Čeprav je šlo za 

povsem drugačno obdobje kapitalizma, ki je bil v nasprotju z današnjim bistveno bolj trden in 

»netekoč«, pa je retorika delodajalcev, kot opozarja tudi Krugman (2012, str. 35), praktično 

identična današnji: 

 

»Mislim, da je naša sedanja delovna sila predvsem neprilagodljiva in neusposobljena. Ne zna 

se odzvati na priložnosti, ki jih industrija nemara ponudi. To prinaša velike neenakosti – 

zaposlitev s polnim delovnim časom, veliko nadur, visoke plače in veliko blaginjo za 

določene skupine, hkrati pa nizke plače, kratek delovni čas, brezposelnost in najverjetneje 

bedo za druge.« 

 

Avtor zgornjega citata je Ewan Clague, trditve podobne njegovim, pa danes po Krugmanovem 

(2012, str. 35) mnenju slišimo marsikje: »Da so naši temeljni problemi globlji od zgolj 

pomanjkanja povpraševanja, da preveč delavcev nima pravih znanj, kot jih zahteva ekonomija 

21. stoletja, ali da jih je preveč obtičalo na napačnih mestih oziroma v napačni industriji.« 

Neposredno podkrepitev Krugmanove misli tako npr. najdemo v Trilling in Fadel (2012 str. 

152), kjer avtorja menita, da je do trenutne ekonomske krize prišlo med drugim tudi zato, ker 

imamo v »21. stoletju državljane izobražene za 20. stoletje«. Članek, v katerem se nahaja citat 

iz prejšnjega odstavka, pa ni sodoben, temveč je bil objavljen že leta 1935. »Avtor je trdil, da 

bi brezposelnost ostala visoka tudi ob velikem porastu povpraševanja po ameriških delavcih, 

ker ti delavci ne bi bili sposobni za tako delo. Vendar se ni mogel bolj motiti: ko je 

povpraševanje – zahvaljujoč vojaškim pripravam pred vstopom Amerike v drugo svetovno 

vojno – končno naraslo, so bili vsi tisti milijoni brezposelnih delavcev povsem sposobni 

znova zavzeti produktivno vlogo« (Krugman, 2012, str. 35). 

 

Pred nekaj leti je bila opravljena raziskava, v kateri so štiristo direktorjem večjih korporacij 

zastavili enostavno vprašanje: »Ali so diplomanti resnično pripravljeni za delo?« Direktorji so 

enoglasno odgovorili, da niso (21st century skills, str. 7). Študentje so imeli pomanjkljivo 
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znanje pri nekaterih tako imenovanih osnovnih kompetencah, kot so (prav tam): 

 

1. ustna in pisna komunikacija, 

2. kritično mišljenje in reševanje problemov, 

3. profesionalnost in delovna etika, 

4. skupinsko delo in sodelovanje, 

5. delo v nehomogenih skupinah, 

6. uporaba tehnologije, 

7. vodstvene sposobnosti in vodenje projektov. 

 

Različne ocene po svetu temu pritrjujejo in ugotavljajo, da pomanjkanje tovrstnih znanj 

podjetja na leto stane okoli 200 milijard dolarjev. Tolikšen znesek je namreč namenjen 

»iskanju in najemanju visoko kompetentnih talentov in izobraževanju novih zaposlenih o 

kompetencah, ki jih nimajo.« (prav tam). To kaže predvsem na neustreznost uveljavljenega 

izobraževanja, ki ni uglašeno s potrebami podjetij in nima stika s tako imenovanim »problemi 

resničnega sveta« (Trilling in Fadel, 2012, str. 58). Tudi Evropska komisija poudarja ravno 

prepletanje poslovnega sveta in univerz, pri čemer gre še korak naprej, saj sama podjetja 

postavi v vlogo glavnih evalvatorjev ustreznosti univerzitetnih programov (Komisija 

evropskih skupnosti, 2006b, str. 2). S tem gre torej za to, da mora vse izobraževanje »težiti k 

temu, da bi bolj upoštevali »naslovnika storitve«, se pravi podjetje« (Laval, 2005, str. 37): 

 

»Hkrati z zagotavljanjem inovativnega modela za spodbujanje in pospeševanje sprememb pri 

obstoječih univerzah lahko prispeva (Evropski tehnološki inštitut, opomba T. L.) k večji 

zmogljivosti Evrope na področju znanstvenega izobraževanja, raziskav in inovacij, zlasti s 

spodbujanjem multidisciplinarnosti in razvijanjem trdnih partnerstev s poslovnim svetom, ki 

bodo zagotovila njegovo ustreznost.« 

 

Danes visoko plačane službe, za katere je treba pripravljati študente, zahtevajo visoko stopnjo 

kompleksnih spretnosti, strokovnosti in ustvarjalnosti. Kot je izjavil Richard Riley(v Trilling 

in Fadel, 2012, str. 3), minister za izobraževanje v Clintonovi administraciji, je treba študente 

pripravljati za  službe, ki še sploh ne obstajajo, in za uporabo tehnologij, ki sploh še niso bile 

izumljene. To je potrebno zato, da bi bili ti isti študentje sposobni reševati probleme, za katere 

sploh še ne vemo, da so problemi. Ob tem je glavna skrb izobraževalnih institucij, da učence 

naučijo učenje učenja (Komisija evropskih skupnosti, 2008, str. 3). V času nenehnih 
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sprememb se zdi najboljše vodilo Alana Kayja, »posebno daljnovidnega tehnologa in 

edukatorja«, ki pravi takole (Trilling in Fadel, 2012, str. 146): »Najboljši način, da predvidimo 

prihodnost, je, da jo izumimo.« 

 

V svetu nenehnih sprememb je internet glavni nosilec informacij, ki so na dosegu enega klika. 

Zaradi tega ni potrebe po njihovemu memoriziranju, prav tako je memoriziranje potrata 

dragocenega časa (Trilling in Fadel, 2012 str. 26 - 27). Bistveno je, da so se učenci sposobni 

hitro odpovedati dosedanjemu znanju in se naučiti novega (unlearn – relearn) (Trilling in 

Fadel, 2012, str. 3). Najpomembnejša spretnost, ki jo danes zahtevajo v vseh bolje plačanih 

službah in bo po napovedi avtorjev na prvem mestu gotovo ostala celotno 21. stoletje, je 

zmožnost hitre priučitve in uporabe novega znanja. V to sili zaposlene in tiste, ki vstopajo v 

svet zaposlitve, izredno hiter tempo menjavanja ne le služb, temveč tudi poklicev (Mekina, 

2012). Danes lahko nekdo, ki z osemnajstimi leti vstopi na trg delovne sile, pričakuje, da bo v 

prihodnjih štiriindvajsetih letih svojega življenja zamenjal enajst različnih služb, do konca 

kariere pa štiri poklice (Trilling in Fadel, 2012, str. 10). Avtorji ob tem opozarjajo, da bi se ob 

tempu, ki ga trenutno živimo in se iz dneva v dan stopnjuje, lahko ta številka že v bližnji 

prihodnosti povzpela na dvaindvajset služb. 

 

Zaradi naštetih razmer ni niti ena sama mešanica znanj »recept za uspešne inovacije v vseh 

okoliščinah. Inovacijski procesi so čedalje bolj omreženi, multidisciplinarni in problemsko 

usmerjeni ter postavljajo vedno višje zahteve za splošne spretnosti, kot sta učenje učenja in 

sposobnost učinkovitega vzajemnega delovanja z drugimi« (Komisija evropskih skupnosti, 

2008, str. 3). Ob tem moramo upoštevati še zelo visok tempo zastaranja znanja. »Že zdaj v 10 

letih zastara v večini strok kar 50 % znanja, v hitro razvijajočih se celo 80 %, in ta odstotek se 

nenehoma povečuje« (Pečjak, 1987, str. 174). Zaradi tega so bistvene »dovolj prilagodljive 

ključne kompetence, ki lahko v posameznikovem življenju prispevajo k razvoju ustreznih 

sposobnosti« (Komisija evropskih skupnosti, 2009, str. 2). Evropska unija je zato oblikovala 8 

ključnih kompetenc, »ki ljudem omogočajo, da spremembe vidijo kot priložnost« in »ostanejo 

dojemljivi za nove zamisli« (Komisija evropskih skupnosti, 2009, str. 1). Ključne kompetence 

so torej naslednje (Evropska komisija, 2007, str. 3): 

 

1. sporazumevanje v maternem jeziku, 

2. sporazumevanje v tujih jezikih, 

3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 
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4. digitalna pismenost, 

5. učenje učenja, 

6. socialne in državljanske kompetence, 

7. samoiniciativnost in podjetnost ter 

8. kulturna zavest in izražanje.  

 

»Kliše o ameriškem šolstvu pravi, da šole v tej državi ne dajo veliko na to, da učenci kaj 

vedo, ampak se ukvarjajo s tem, da vedo, kako naj kaj izvedo« (Sennett, 2008, str. 80–81). 

Sennett je v ta namen analiziral tako imenovane Scholastic Aptitude Tests (SAT), katerih 

namen ni bilo odkrivanja znanja, temveč kako med mladimi iz kulturno prikrajšanih okolij 

najti način za odkrivanje potenciala za učenje. Cilj izpraševalcev je bil ozek – za univerze, 

kakršna je Harvard, so hoteli poiskati novo elito z nedotaknjenim talentom (Lemann, 1999, v 

Sennett, 2008, 81). Sennett (2008, str. 83) ugotavlja, da so testi zahtevali od mladostnikov 

umsko plitkost. »Če se človek ukvarja s pomenom, če se poglablja vanj, utegne zapraviti čas 

in zato slabo opraviti izpit; tako bi verjetno ravnal nekdo, ki se s testom ukvarja v duhu 

mojstrstva. Glede tega je izpit v samem jedru »mehak« – za to povsem operativno 

razmišljanje je potrebna umska plitkost.« (Sennett, 2008, str. 83). Umsko življenje ljudi je v 

času trajanja prizadevanja, da bi poiskali naravno meritokratsko elito, postalo plitko in ozko. 

»Iz tega iskanja so izključili družbene reference, čutno sklepanje in čustveno razumevanje, pa 

tudi verovanje in resnico« (prav tam). 

 

Tudi Laval (2005, str. 68–69) je izjemno kritičen do politike kompetenc brez trdne baze 

znanja, ki jo med drugim zagovarjajo tudi evropske institucije: 

 

»Prav šola naj bi mlademu človeku ponudila »paket temeljnih kompetenc« – ta izraz 

uporablja Evropska komisija –, predvsem pa se mora posvetiti temu, da »nauči učenja«, da 

ponudi nekakšen splošen okvir brez posebej opredeljene substance. Vsebina te vednosti se 

večinoma nanaša na prejšnje produktivne rabe, kar je v skladu z instrumentalno logiko 

vednosti. /…/ Kakovost in količina pridobljenih znanj nista pomembni, saj so ta znanja lahko 

povsem nekoristna, celo moteča. Najpomembneje je, da se je delavec sposoben vse življenje 

še naprej učiti to, kar mu bo poklicno koristilo. /…/ Pogoji za to stalno sposobnost so 

ustvarjalnost, zadovoljstvo v skupini, uporaba temeljnih kodov. Z drugimi besedami, po 

konvergentnih analizah industrijskih krogov in političnih sfer, da mora šola priskrbeti orodja, 

ki posamezniku zadostujejo za avtonomijo, potrebno za nenehno samousposabljanje, za stalno 
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»samoučenje«. Zato mora šola opustiti vse, kar spominja na »akumuliranje odvečnih, 

vsiljenih, motečih vednosti. Tako bi life long learning manj pripravljal na »diplomo«, ki bi 

odpirala dostop do zaposlitve in kariere, in bolj na »temeljne kompetence, ki jih je mogoče 

spremeniti v trgovsko blago« (marketable skills), delavcu pa omogočajo, da se neprenehoma 

prilagaja gospodarskim spremembam in potrebam trga. Ni preveč težko razumeti, da se mora 

v gospodarstvu /…/ delavec /…/ s kar največjo lahkoto reciklirati. Pojem »vseživljenjsko 

učenje« tako omogoča sintetično artikulacijo dviga ravni kompetenc zaposlenih in 

fleksibilnosti načinov pridobivanja vednosti, kar ustreza hitrim tehnološkim in ekonomskim 

spremembam modernega kapitalizma.« 

 

Na tem mestu pa naletimo na nekaj logičnih zagat. Glede na izjemno hitrost zastaranje znanja 

do 80 % na 10 let in ob stremljenju, da bi bil sleherni državljan inovator, je na mestu 

Straussovo (1988, str. 335) opozorilo, da se zdi precej dvomljivo, da »bi družba, ki bi hotela, 

da so vsi njeni člani novatorji, sploh lahko živela.« Pri taki predpostavki bi bila družbena 

reproduktivna sposobnost blokirana, saj ustvarjalna destrukcija vedno stremi k rušenju vsega 

starega, torej samih temeljev. Še posebej dvomljiva je tudi zmožnost napredka takšne družbe, 

»saj bi si nenehno prizadevala, da bi pridobljeno potratila« (prav tam). 

 

Milner (1992, str. 53) prav tako vidi eno izmed ključnih napak prav v prilagajanju visokega 

šolstva interesom industrije s profesionalizacijo, njegove misli pa so podobne Straussovim 

(1988, str. 335). Šola je po njegovem mnenju dobila nalogo, »da se v celoti uskladi z dano 

organiziranostjo trga dela« (Milner, 1992, str. 53). Vendar pa je ta naloga v industrijski družbi, 

za katero je značilna ravno spremenljivost te organizacije, očitno paradoksalna. Poklici se 

spreminjajo, reorganizirajo, izginjajo, se pojavljajo ter drugače razporejajo svojo hierarhijo 

ravno zaradi tehničnih sprememb. Zaradi tega otroka ne moremo pripraviti že vnaprej na kak 

jasen niz pogojev (Dewey, 2012, str. 8). Takoj ko šola konzervira neka ozko instrumentalna 

znanja za prenos, v istem trenutku vsa logika spremembe postane brez smisla in bistveno 

otežena. Če tega ne želimo, potem vsebina znanj ne sme biti »preveč natančno določena s 

stanjem stvari v danem trenutku in s predvidevanji, ki jih ta dopušča« (prav tam). Milner 

(1992, str. 54) na koncu sklene: 

 

»S predano skrbjo, da bi čim tesneje povezali šolsko institucijo s produktivno uporabnostjo – 

tudi če smo jo prekrstili v družbeno uporabnost –, dejansko ustvarimo togost in nesposobnost, 

da bi pripravili kakršnokoli spremembo: tako proizvajamo fosile.« 
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Na videz se zdi, da logika kompetenc slednje presega, saj »postavi pod vprašaj pogosto 

preveč togo delitev med abstraktnim in konkretnim« (Laval, 2005, str. 73). Tako imenovane 

poklicne kompetence ni mogoče zvesti zgolj na šolska znanja, ampak je odvisna od 

»vedenjskih vrednosti« in »sposobnosti delovanja«. Šola je tako pozvana, »naj učence 

prilagodi poklicnim vedenjem, ki bodo od njih pozneje zahtevana. /…/ Ne gre za to, da bi 

odpravili vednosti, temveč za to, da v njih vidijo le še orodja ali zaloge operativnih znanj, ki 

jih je mogoče mobilizirati za reševanje nekega problema, za obdelavo informacij, za 

realizacijo nekega projekta. Kompetence, ki naj bi omogočala, da se zavemo konkretnega 

položaja, ni mogoče opisati /…/ brez predpisanih nalog, ki jih je mogoče opazovati in 

objektivizirati po preciznih merilih. Evalvacija – če je le mogoče, v operativnem položaju – 

postane središče procesa učenja in spodbuja razstavljanje vednosti na ločene naloge in 

številne realizacije in operacije« (Laval, 2005, str. 78). 

 

Diskurz kompetenc je prav zaradi svoje širine in neomejenosti dejansko svoje nasprotje. Ker 

je bistvo v širših kognitivnih in adaptacijskih sposobnostih človeka (Laval, 2005, str. 78), je 

znanje, ki je nujno potrebno za ustvarjalno delovanje, sicer dojeto kot orodje, vendar takšno, 

ki ga je po uporabi treba čimprej zavreči in si priskrbeti drugega (unlearn – relearn). 

Figurativno bi se lahko izrazil, da danes delavnica, polna orodja, ni zaželena. Vendar, kakor 

sem omenil že v zgornjih poglavjih, tako kot pri ostalih področjih tudi pri ustvarjalnosti velja 

rek »Iz nič ni nič«. Milner (1992, str. 54) pri tem opozarja, da mora biti znanje, ki ga je treba 

v šolah prenašati, dovolj gibčno, »da ostane združljivo z vedno spreminjajočimi se 

tehnologijami in predvsem da zajamčimo tistemu, ki ga poseduje, obvladovanje vsake 

spremembe, sedanje ali prihodnje. To predpostavlja strateško znanje – abstraktno, teoretično 

in pogosto formalno.« 

 

 

6.3.2 Združitev rok in glave 

 

Poti do abstraktnega, teoretičnega in formalnega znanja sta dve. Prva je tista, ki se je 

uveljavila v »starem«, »arhaičnem« oziroma »tradicionalnem« pedagoškem sistemu do 

zgodnjega 20. stoletja. Gre za tako imenovano frontalno podajanje dejstev in simbolov, ki si 

jo morajo učenci vtisniti v spomin. »Bistvo tradicionalne sheme je vsiljevanje od zgoraj in od 

zunaj. /…/ Poučujejo se končni in končani izdelki; zelo malo pozornosti posvečamo potem, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lorenčič, Tadej; diplomsko delo 

86 

 

po katerih smo prišli do njih, ali pa spremembam, ki jih bo prihodnost gotovo prinesla. V 

veliki meri so to kulturni produkti družb, ki so predvidevale, da bo prihodnost zelo podobna 

preteklosti.« (Dewey, 2012, str. 80). Vendar pa, kot opozarja kar nekaj avtorjev (Strauss, 1988; 

Cropley, 2001; Sennett, 2008 in 2009, Trstenjak, 1981,…), če se morajo otroci zgolj učiti na 

pamet, naučeno snov hitro pozabljajo in slabo napredujejo. Potrebne so zato drugačne, nove 

metode, »da bi pri otroku vzbudili zanimanje za to, kar ga učimo, namesto da se tega uči na 

pamet« (Strauss, 1988, str. 329). S tem se tradicionalna namembnost šole ne bi spremenila. 

»Otrok bi se še zmeraj učil: seveda bolje in bolj inteligentno, kakor se mu je posrečilo prej, 

kljub temu pa bi se učil, to se pravi, sprejemal spoznanja in druge dosežke preteklosti.« 

Pogosto se namreč izpodbija tradicionalno poslanstvo šole, ki naj bi oviralo njegov prosti 

razvoj (prav tam). Sennett (2008 in 2009) in Dewey (2012) vidita drugo pot do hkrati širokega 

in tudi poglobljenega znanja prek edukacije izkušnje, ki jo bom v nadaljevanju poskušal na 

kratko predstaviti. 

 

Dewey verjame, da edukacija ne bi smela biti striktno priprava na prihodnost (Dewey, 2012, 

str. 9), saj jo to dela neuspešno (Dewey, 2012, str. 10). Poleg problema stalnih civilizacijskih 

sprememb (Dewey, 2012, str. 8) je tu še problem, da »šolo razume (otrok, op. T. L.) kot kraj 

za podajanje informacij, učenje lekcij ali oblikovanje navad. Vrednost teh dejavnosti 

večinoma leži v oddaljeni prihodnosti; otrok jih mora postoriti zaradi nečesa, kar bo počel v 

prihodnosti; so zgolj nekakšna priprava. Zaradi tega te dejavnosti nikoli ne postanejo 

življenjske izkušnje otroka in tako niso nikoli zares edukativne.« (Dewey, 2012, str. 10). 

Otroka s tovrstno edukacijo »potisnemo v pasivno držo sprejemanja in vpijanja«, posledica 

tega pa sta »trenje in potrata« (Dewey, 2012, str. 13). Dewey gre celo tako daleč, da kritizira 

»vzpostavitev kakršnegakoli namena edukacije, ki bi ji zunaj nje določali cilje in merila«, saj 

naj bi to zelo zmanjšalo smotrnost procesa vzgoje (prav tam). To pomeni, da moramo slediti 

otrokovemu naravnemu toku in vzgojo razumeti kot neprestano preoblikovanje izkušenj; »da 

sta proces in namen edukacije isto« (Dewey, 2012, str. 12). Pri obravnavi otroka tako ne 

smemo biti »nagnjeni k zanašanju na lažne in zunanje spodbude«. (Dewey, 2012, str. 13). 

 

Ta koncept je relativno težko razumeti, sploh z organizacijskega vidika šole. Šola je 

navsezadnje institucija, skozi katero gredo generacije in s tem množice otrok, zato je 

individualizacija edukacije na takšni ravni zelo zahtevna, čeprav verjetno ne gre dvomiti v 

učinkovitost prenašanja znanja na takšen način. Tega se deloma zaveda tudi Dewey (2012, str. 

30), ki meni, da je problematično vodenje »otrok en masse, kot skupka enot«. Znanje je na ta 
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način mogoče zgolj prelivati v njihove glave, kar pa otroke pasivizira (prav tam). 

 

Do te točke se zdi, da je Armstrong (1999) pri pisanju svoje knjige vzel za vzor ravno 

Deweyja, vendar se tu njegova (1999) pot odcepi od Deweyjeve. Dewey namreč poudari, da 

sama izkušnja in to, da se ima otrok lepo, ni dovolj. Otroka je po njegovem mnenju treba prek 

neposrednih izkušenj vpeljati v »bolj formalne predmete kurikula.« Dewey ne meni, da je 

naporno mentalno delo značilno za svet odraslih in kot tako predstavlja ravno nasprotje 

ustvarjalnosti (Armstrong, 1999, str. 6). Napor je pomemben element pri učenju, zato Dewey 

(2012, str. 13) poziva k odstranjevanju situacij, katerih glavna naloga je predvsem varčevanje 

z naporom. Tak primer je na primer predstavljanje poljubnih simbolov otroku, katerih 

koristnosti za mentalni razvoj Dewey (prav tam) sicer ne izpodbija. Problematično je zlasti, če 

jih predstavimo same zase, saj tako »postanejo množica od zunaj vsiljenih, poljubnih in 

nesmiselnih idej« (prav tam). 

 

Ključno pri učenju je, da sta potrebi osnovne edukacije – izkušnja in neznano, oddaljeno – 

»pogosto nepovezani ali pa si celo nasprotujeta« (Dewey, 2012, str. 59). Pomembno je, da je 

potreba po domačem, izkušenem »podlaga za prehod k neznanemu in oddaljenemu« (prav 

tam). To povezavo Dewey (prav tam) označi za vsakdanjo modrost, vendar pa je v praksi ta 

modrost skrajno nejasna, saj prvega skoraj ni. Otroku o izkušnjah govorimo in ga 

»neposredno uvajamo v čudno, tuje in nemogoče« (prav tam). Simbolična slika šolskega 

poslopja po Deweyju (2012, str. 50) tako kaže štiri vogale, ki predstavljajo prakso, notranjost, 

sredico pa prikazuje teorija. »Z drugimi besedami, namen teh oblik prakse v šoli ni predvsem 

v njih samih ali v tehnični spretnosti kuharjev, šivilj in kovačev, temveč v njihovi povezavi, 

na družbeni strani, z življenjem zunaj /…/« (Dewey, 1959, str. 82, v Gaber, 2010, str. 43). 

 

Otroka se mora pri njegovih izkušnjah tudi usmerjati in mu ne zgolj prepuščati proste poti, saj 

je v tem primeru napredek lahko »zgolj naključen« (Dewey, 2012, str. 33). Tak primer je 

risanje drevesa kot navpične črte z vodoravnimi vejami ob straneh (Dewey, 2012, str. 33–34) 

ali mame s tremi prsti na roki (Gaber in Tašner, 2009, str. 293). V obeh primerih je otroka v 

nasprotju z Armstrongovim mnenjem (1999, str. 6) treba jasno opomniti na neustreznost risbe 

(glede na pričakovano, letom primerno risbo), saj če bi dovolili, »da take reči ponavlja iz 

dneva v dan, bi svoje nagibe prej razvajal kot razvijal« (Dewey, 2012, str. 33). S tem se nad 

otrokom poleg omenjenega razvajanja nagibov vrši tudi nevidni del Bernsteinove pedagogike 

(glej Gaber in Tašner, 2009). Kljub Deweyjevi kritičnosti glede tega vidika pa sam domišljijo 
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zelo ceni (Dewey, 2012, str. 41). Pri tem je na mestu njegovo opozorilo o pomembnosti 

discipline, ki izvira iz ukvarjanja z vsebovanim (Dewey, 2012, str. 54). Domišljijo je torej 

treba negovati, vendar pa naj bo ta, čeprav se zdi to na prvi pogled protislovno, usklajena z 

realnostjo. »Domišljija ni stvar nemogočih vsebin, temveč konstruktivno obravnavanje 

katerekoli vsebine pod vplivom kake prežemajoče ideje« (Dewey, 2012, str. 59). Podobno je z 

ustvarjalnostjo, ki je v isti luči ne smemo zamenjevati s kvaziustvarjalnostjo (Cropley, 2001, 

str. 137). 

 

Kot domišljijo samo Dewey zelo zameji tudi izkušnjo (2012, str. 83). Ni ustrezna vsakršna 

izkušnja, ampak mora biti ta izkušnja kvalitetna – na primer taka, da omogoča razvoj 

samoobvladovanja in možnost bogatejših prihodnjih izkušenj s tem, ko ne povzroča okorelosti 

in pomanjkanja občutljivosti in odzivnosti (prav tam, str. 83–84). 

 

Dewey meni, da je ročno, na videz instrumentalno delo v šolah, kot je na primer šivanje in 

tkanje, nujno potrebno (Dewey, 2012, str. 20, 23). Če vidimo v tem pripravo učencev na 

kasnejši poklic, pridemo do ozkega utilitarnega pojmovanja, ki v šoli ne sme biti sprejemljivo. 

Dejavnosti v šoli tako »ne smejo biti zgolj praktična sredstva, metode rutinskega zaposlovanja 

ali pridobivanje boljših tehničnih sposobnosti kuharjev, šivilj in tesarjev. /…/ Cilj ni 

ekonomska vrednost proizvodov, temveč razvoj družbene moči in vpogleda. Z osvoboditvijo 

od ozkih koristnosti in odprtostjo za možnosti človeškega duha se praktične dejavnosti v šoli 

oblikujejo v zaveznice umetnosti ter centre naravoslovja in zgodovine« (Dewey, 2012, str. 

23). 

 

Ključna je skladnost dela in misli, ki je podlaga za »pristno in urejeno moralno vzgojo« (prav 

tam, str. 10). Metoda, namen in razumevanje morajo obstajati v zavesti tistega, ki opravlja 

delo. To posameznikovo delo osmišlja in mu daje pomen. 

 

»Platon na nekem mestu govori o sužnju kot nekom, ki v svojih delih ne izraža lastnih idej, 

temveč ideje drugega človeka. /…/ Svet, v katerem živi večina, je svet, v katerem imajo vsi 

svoj poklic in zaposlitev, kjer imajo vsi kaj početi. Nekateri so upravitelji, drugi podrejeni. 

Vendar pa je tako pri enih kakor pri drugih pomembno to, da mora vsakdo prejeti izobrazbo, 

ki mu omogoča, da v svojem vsakdanjem delu vidi vse, kar je v njem veliko in človeško 

pomembno. Koliko zaposlenih je danes le privesek naprave, ki jo uporabljajo!« (Dewey, 

2012, str. 25) 
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Če dopolnim Deweyja, danes ljudje niso le privesek stroja, temveč na podlagi strogo 

instrumentalnega znanja, ki se ga morajo hitro priučiti in uporabiti ter se ga potem še hitreje 

odučiti, sami prevzemajo vse značilnosti stroja. Na stroj se enostavno namesti program, ki ga 

stroj izvršuje toliko časa, dokler obstaja potreba naročnika. Ko potreba izgine, se program 

enostavno zbriše in naloži se novega. Ob tem so delavčeve roke zgolj medij, preko katerega 

se delo izvrši, glava je ob tem ločena. Skrajni primer opisanega je naslednji (Kocbek, 2013b): 

 

»Phil Richards, 52-letni delavec v klavnici, pravi, da so zaposleni tam, samo še »ljudje stroji«. 

Za stroje ni pomembno, ali se počutijo dobro ali imajo slab dan. Da bi delal še bolj 

učinkovito, ima Richards na ušesih slušalke, prek katere mu nadzorniki sporočajo, kaj mora 

narediti naslednje in koliko časa ima, da naročeno naredi. Mantra, ki jo posluša je:hitreje, še 

hitreje, več, še več. /…/ A to je šlo, dokler se delavec, ki so mu hitrost tekočega traku vedno 

povečevali, ni najprej znašel v zobniku stroja, potem pa v norišnici.« 

 

To je v skladu z današnjo skrajno racionalno kapitalistično logiko, o kateri z zanosom govori 

že Schumpeter in ki človeka opredeljuje kot bistveno ekonomsko bitje in bistveno zasebnega 

posameznika (Laval, 2005, str. 63). »Ta koncepcija zahteva, da je »izbira poklica« 

enodimenzionalna: pomemben je zgolj dohodek, ki ga bo prinašal izbrani poklic« (prav tam, 

str. 48). S tem se dokončno zapre pot k razvoju ustvarjalnega duha in zainteresiranega 

vpogleda v družbene in znanstvene vrednosti človekovega dela (Dewey, 2012, str. 25–26). 

 

Dewey (2012, str. 23, 25) in Sennett (2009, str. 20, 46), oba predstavnika empiristov in 

pragmatične veje pogleda na človeško ustvarjalnost, izpostavita v svojih delih očitno kritiko 

svojih manj pozornih – po Deweyju (prav tam, str. 23) manj inteligentnih – bralcev. Njuna 

teorija se v njihovih očeh zdi instrumentalna in skrajno utilitaristična, kar pa oba odločno 

zanikata. Še več, popolnoma jasno je, da sta sama ena izmed večjih kritikov prav tega, kar 

jima je očitano. Sennett (2009, str. 20) poudarja, da tovrstna edukacija preveč spominja na 

besedo materializem, ki je od Marxa naprej umazana, danes pa jo »mažejo« predvsem 

potrošnikove fantazije in pohlep. Sam bi rad materializem očistil negativnega prizvoka in mu 

vdahnil ne le instrumentalno, temveč tudi psihološko zavezo, s katero poveže roke z glavo. 

Sennett (2009, str. 46) za nesmiselno označi tezo, da bolj kot se ljudje učijo in urijo v določeni 

veščini, bolj ozkogledi postanejo, saj svojo pozornost posvečajo le možnemu in 

posameznemu. Pri tem je zanimiva Sennettova suverenost pri tej izjavi, saj so številne 
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(Ericsson and Smith, 1991; Root-Bernstein, Bernstein and Garnier, 1993, v Cropley, 2001, str. 

46) raziskave izpostavile in dokazovale obstoj problema, ki ga sam zanika. Čeprav ne gre 

zanikati pomena splošne široke baze znanja in ekspertnosti (mojstrstva), pa lahko to človeka v 

razmišljanju izrazito omeji. Uspešno in poglobljeno delo skozi daljše časovno obdobje lahko 

zagotovi osnovo, na kateri pride do ustvarjalnosti, vendar pa lahko tovrstno znanje privede do 

tako imenovanega tunelskega vida (prav tam). Če se namreč človek dovolj dolgo ukvarja z 

določenim problemom, se mu lahko zaradi seta ponavljajočih oz. podobnih izkušenj način 

razmišljanja zoži, se utiri. Zelo zgovoren prikaz tega so Luchinsove naloge (Pečjak, 1987, str. 

32): 

 

1. Imate tri posode, ki merijo 21, 127 in 3 litre. Kako bi izmerili 100 litrov? 

Do rešitve pridemo prek formule B – A – 2*C, pri čemer je B posoda z največjo 

prostornino, A posoda s srednjo prostornino, C pa posoda z najmanjšo prostornino. 

2. Imate tri posode, ki merijo 78, 100 in 1,5 litra. Kako bi izmerili 19 litrov? 

Formula enaka prvi. 

3. Imate tri posode, ki merijo 16, 7 in 93 litrov. Kako bi izmerili 63 litrov? 

Formula enaka prvi. 

4. Imate tri posode, ki merijo 7, 15 in 2 litra. Kako bi izmerili 4 litre? 

Velik delež ljudi bi računal po ustaljeni formuli, čeprav je veliko enostavneje in krajše 

2 + 2 = 4. Po daljši in zapletenejši poti ljudje računajo, ker so prejšnje izkušnje to pot 

utrdile. 

 

Sennett svojo tezo prepričljivo utemelji, česar se bom dotaknil tudi v nadaljevanju, še prej pa 

si na kratko oglejmo še eno navidezno priložnost za Sennettove kritike. 

 

Kritiko na račun instrumentalnosti si namreč Sennett (2012, str. 265) prisluži s strani 

nepozornega bralca tudi zaradi zavračanja danes nadvse aktualne ideje totalnega in 

vsemogočnega človeka, ki razpolaga s širokim portfeljem kompetenc. Ideja, da bi človek 

negoval eno samo zmožnost in jo izpilil do popolnosti, se danes zdi kot čisti anahronizem. S 

tem podobno kot A. Schaff (Pečjak, 1987, str. 153–154) zanika s strani Marxa postavljeni 

ideal vsestransko ustvarjalnega človeka, ki se ukvarja z vsem. Razvoj ustvarjalnosti je po 

Sennettu (2009, str. 265) pogojen s počasnim učenjem, rutino in navado, kar pa danes v 

»instant družbi« ni več cenjeno in je razumljeno kot omejujoče. 
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Do zgoraj omenjenih miselnih blokad pride po Sennettovem mnenju (Sennett, 2009, str. 113) 

zaradi prevelike instrumentalnosti, saj če pri učenju poudarjamo tudi psihološko, meta 

komponento učenja, do tega pride težje. Treba je poskrbeti, da pri delu ne pride do preloma 

med delavčevo osebnostjo in gibi, podobno kot je bilo to sprva značilno le za delo za tekočim 

trakom (Strauss, 1988, str. 328). 

 

»Človeka lahko naučiš, kako narisati ravno črto, potegniti krivuljo in jo izklesati z 

občudovanja vredno hitrostjo in natančnostjo. Njegovo delo bo popolno. A če ga od njega 

zahtevaš, naj o kateri koli od teh oblik razmisli, pretehta, ali ne bi mogel s svojim razumom 

najti boljše, bo okleval. Premišljeval bo, in sicer skoraj gotovo napačno. Skoraj gotovo bo 

naredil napako, ko se svojega dela zopet loti kot premišljujoče bitje. A s tem si iz njega 

naredila človeka, prej je bil zgolj stroj, živo orodje.« (Ruskin, 2003, str. 35, v Sennett, 2009, 

str. 113). 

 

Zgornji citat bo postal še bolj jasen z naslednjo obrazložitvijo, ki jo Sennett (2009, str. 6–11) 

povzame po svoji učiteljici H. Arendt. Gre za diskurz med dvema vrstama človeka, animal 

laborans in homo faber. Pri vrsti animal laborans gre, kot nakazuje že ime, za žival, garača, ki 

je obsojen na rutino. Pri delu je tak človek vsrkan v nalogo, zaprt od zunanjega, podobno kot 

Oppenheimer, ki je atomsko bombo imenoval za »prisrčen« problem, ali pa Eichmann, ki je z 

vso zavzetostjo nenehno izboljševal plinske celice. Pomembno je zgolj, da je produkt končan, 

vse ostalo je nepomembno. Ob tem je glavno vprašanje, ki si ga zastavlja ob delu: »Kako?« 

Za razliko od H. Arendt Sennett (2009, str. 7) meni, da je animal laborans zmožen misliti tudi 

med delom in ne zgolj, ko je izdelek končan. Homo faber, ki dobesedno pomeni človek 

izdelovalec, se ob delu ne sprašuje zgolj »Kako?«, temveč tudi »Zakaj?« Ni pomembno samo 

to, da bo neka stvar končana, temveč je pomembna njena širša družbena vloga, človek pa se 

ob tem tudi zaveda samega sebe kot izdelovalca in človeka. Homo faber presoja svoje 

materialno delo in se iz njega uči, animal laborans pa je ob tem miselno izoliran od sveta in 

samega sebe. Ta značilnost postavlja homo faberja nad animal laborans, za njegovega 

nadrejenega in ne za sodelavca (Sennett, 2009, str. 8). Douglas Harper (1987, str. 21; v 

Sennett, 2009, str. 248) pravega strokovnjaka, ustvarjalca oziroma mojstra opiše kot nekoga 

»z znanjem, ki mu omogoča, da vidi preko elementov metode njihov vseobsegajoč namen in 

povezavo. /…/ Znanje je tisto, v katerem sta izdelovanje in popravljanje del kontinuuma.« 

 

Glavna metoda, ki po Sennettovem (2009, str. 38) mnenju omogoči razvoj resničnega 
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mojstrstva, je repeticija oziroma rutina. »Iti znova in znova čez neko dejanje omogoči 

samokritičnost. Moderna edukacija dojema učenje s ponavljanjem kot nekaj, kar paralizira 

mišljenje. V strahu pred zdolgočasenimi otroki jim želi predstavljati vseskozi raznovrstno 

stimulacijo, razsvetljeni učitelj pa se izogiba rutini; vendar pa na ta način otroke prikrajša za 

izkušnjo učenja njihove lastne doživete izkušnje in njeno spreminjanje ter prilaganje od 

znotraj« (prav tam). S tem se ljudi pasivizira, saj je pri učenju izjemno pomembno 

razumevanje odpora na katerega človek ob tem naleti (prav tam, str. 226). Zgovoren primer 

opuščanja rutine v prid prijaznejši šoli, ki je na pohodu zadnjih 15 let (Musek Lešnik, 2011a), 

se kaže v upadu bralne pismenosti. Če so bili leta 1991 (raziskava RLS 1991) slovenski šolarji 

ob koncu osnovne šole bolj bralno pismeni od povprečnih vrstnikov v razvitih državah, danes 

že občutno zaostajajo za povprečjem (PISA 2009). Posebej očiten je bil padec pismenosti 

učencev po končani osnovni šoli, ki se je zgodil med 2006 in 2009, »ko je rastel delež 

dijakov, ki so pretežni del osnovne šole opravili v devetletki« (Musek Lešnik, 2011c). Ob tem 

je treba poudariti, da »devetletkarji niso bili boljši od svojih vrstnikov v starem osemletnem 

programu, čeprav so v šolo hodili eno leto dlje in v tem času imeli skoraj 350 ur več 

slovenščine. Za enako bralno pismenost, kot so jo osemletkarji dosegli v treh letih s približno 

500 urami slovenščine, so devetletkarji rabili štiri leta šole in v njih približno 850 ur 

slovenščine« (Musek Lešnik, 2011c). Vzrok za tako stanje leži predvsem v tem, da šolarji 

berejo in pišejo manj, ker so se spremenile oziroma omilile tudi zahteve šole, ki so postale 

učencem prijaznejše. 

 

»Če si zamišljamo življenje trenutnih dražljajev, kratkotrajnega delovanja, brez trajnostnih 

rutin, življenje brez navad, si v resnici zamišljamo brezumno življenje« (Sennett, 1998, str. 

44; v Bauman, 2002, str. 29) 

 

Pri tem ne gre za rutino samo po sebi. Rutina lahko namreč »ponižuje, lahko pa tudi varuje« 

(prav tam), zato je koristna le toliko časa, dokler je človek lahko skoncentriran na neko stvar, 

s katero se ukvarja. Z naraščajočim obvladovanjem veščine pa narašča tudi sposobnost 

koncentracije (prav tam, str. 38, 176–177). Sennett (prav tam, str. 38, 46) izpelje na podlagi 

tega dve variaciji pravila Isaaca Sterna: 

 

1. boljša kot je tvoja metoda, dlje lahko vadiš, ne da bi ti ob tem postalo dolgočasno, 

2. boljša kot je tvoja metoda, bolj nemogoči so tvoji standardi. 
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Zgoraj omenjeni hevreka-trenutki sicer lahko razrešijo zastoj v razmišljanju, vendar pa so ti 

trenutki vsebovani v rutini (prav tam, str. 38). Rutina je ključna, da se roke in glava združijo, 

saj je delavec motiviran za boljše delo zgolj, če ima razvito samozavedanje (self-

consciousness), tega pa pridobi prav z rutino (prav tam, str. 51), ki mu pomaga čez odpore, na 

katere naleti pri učenju (prav tam, str. 226). Končni produkt takšnega stremljenja brez konca, 

saj konec, torej fiksni cilj, pomeni ustavitev procesa razvoja (prav tam, str. 38), je mojstrstvo 

oziroma optimalno izhodišče za razvoj ustvarjalnosti (glej, prav tam, str. 209–213). 

 

»Široka definicija mojstrstva bi lahko bila tole: nekaj dobro narediti zaradi dela samega. 

Samodisciplina in samokritičnost sta pomembni na vseh področjih mojstrstva; standardi so 

pomembni, prizadevanje za kakovost pa v idealnih razmerah postane samo sebi namen« 

(Sennett, 2008, str. 72). 

 

 

6.4 Ustvarjanje kot transfer izkušenj 

 

Če si ogledamo slovarsko oziroma etimološko definicijo ustvarjalnosti, ta pravi: »Nekaj 

narediti za bivajoče ali izoblikovati nekaj iz nič« (Boden, 1994b, str. 75). To razkriva tudi 

paradoksalnost koncepta ustvarjalnosti. »Iz nič« je v jedru protisloven, kajti iz niča dobimo 

vedno le nič (Trstenjak, 1981, str. 31). V matematiki je tako na primer zmnožek vsakega, še 

tako visokega števila z nič vedno nič. Kljub temu pa je v besedni zvezi »iz niča« vsebovano 

pojmovanje nečesa »povsem novega«, česar »prej ni bilo«, kar loči ustvarjalnost od gole 

reprodukcije in ji s tem daje pomembno dimenzijo »novega« (prav tam). 

 

Temu pojmovanju, v katerem je vsebovana velika mera romantičnosti in obskurnosti, pa se v 

resnih znanstvenih vodah v zadnjem času zelo izogibajo. Ustvarjalnost je v najbolj splošnem 

definirana kot »nova kombinacija starih idej« (Boden, 1994b, str. 75), pri čemer je na mestu 

upoštevanje vseh že omenjenih pasti, ki jih lahko ta definicija prinaša s seboj. Presenečenje, 

ki spremlja ustvarjalnost, pa je posledica neverjetne, izvirne kombinacije že poznanega (prav 

tam). Dodatni element presenečenja je vsebovan, če gre za nenavadno kombinacijo nečesa, 

kar poznamo v drugačnem kontekstu (prav tam, str. 76). 

 

Kot nekoliko drugačno izhodišče za razumevanje procesa ustvarjalnosti pri človeku nam 
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lahko služi razmislek o ustvarjalnosti računalnika, stroja. Z vznikom računalnikom se je 

začelo preučevanje umetne inteligence, katere fokus je »omogočiti računalnikom, da bi 

opravljali takšne naloge, ki so značilne za človeški um: gledanje, govorjenje, pripovedovanje 

zgodb ter logično oziroma analogno mišljenje« (Boden, 1994b, str. 84). Prva oseba, ki se je 

začela s tem poglobljeno ukvarjati, je bila Lady Lovelace, prijateljica in sodelavka Charlesa 

Babbagea, ki je skonstruiral t. i. analitični stroj (Analytical Engine). Njena teza je, da bi 

omenjeni stroj lahko »skladal dovršena in znanstvena glasbena dela vsakršne stopnje, 

kompleksnosti in obsega« (prav tam). Kljub temu pa je vztrajala, da ustvarjalnost, ki bi jo 

izkazoval stroj, ne bi pripadala samemu stroju, ampak bi bila dokaz inženirjeve ustvarjalnosti. 

Stroj namreč nima nobenih preferenc po ustvarjalnosti, če mu ni ukazano, da jo izvaja – 

računalnik je torej zmožen narediti zgolj tisto, kar mu omogoča program. To sicer ne pomeni, 

da računalnik ne more biti ustvarjalen, temveč nam to da predvsem pomemben vpogled v 

razumevanje človeške ustvarjalnosti. Če bi spisali podatkovno dovolj kompleksen program in 

vanj vnesli funkcionalne načine (generativna pravila) povezovanja tega znanja v koherentne 

in možne celote, bi bil računalnik s takšnim programom lahko ustvarjalen. Podobno je pri 

ljudeh – ustvarjamo na podlagi tistega, kar poznamo. Ideja o ustvarjalnosti kot prostem toku 

idej je s tem dokončno ovržena in, kot sem že omenil, zgolj plod romantičnosti in 

narcisističnih fantazij. 

 

Ključno pri razumevanju mehanizma ustvarjanja je poznavanje koncepta mej konceptualnega 

prostora. Ustvarjanje je namreč raziskovanje in transformacija konceptualnih prostorov, pri 

čemer se je nujno treba zavedati njegovih meja. Dimenzije konceptualnega prostora 

predstavljajo »organizacijska načela, ki združujejo in dajejo strukturo določenemu področju 

mišljenja. Meje, obrisi, poti in struktura konceptualnega prostora je začrtana in organizirana z 

mentalno reprezentacijo. /…/ Tovrstni načrti konceptualnih prostorov so lahko uporabni (ne 

nujno zavestno) za raziskovanje – in spreminjanje – obravnavanih prostorov. Konceptualne 

prostore se lahko raziskuje na različne načine. Določena raziskovanja nam kažejo zgolj nekaj 

o sami naravi relevantnega konceptualnega prostora, ki je poprej nismo posebej opazili. /…/ 

Nekatera raziskovanja nam za razliko od prvih kažejo meje prostora in opozarjajo na točke, v 

katerih bi lahko spremenili konceptualni prostor« (Boden, 1994b, str. 79–80). 

 

Da bi premagali omejitve v konceptualnem prostoru, ga je treba na neki način spremeniti, 

vendar pa za to ni nujno treba trčiti ob njegove meje. Majhno spremembo v relativno 

površinski dimenziji konceptualnega prostora si lahko predstavljamo kot »odprtje vrat 
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neobiskane sobe v obstoječi hiši« (prav tam, str. 80). Velika sprememba, transformacija, 

takšna, ki se zgodi blizu temeljev konceptualnega prostora, je podobna »nenadni zgraditvi 

nove hiše, ki je v osnovi drugačna (čeprav sorodna) od prve« (prav tam). 

 

Kompleksen primer strukturnega raziskovanja in spremembe lahko najdemo v razvoju 

postrenesančne zahodne glasbe. Ta glasba je bila osnovana na generativnem sistemu, 

imenovanem tonalna harmonija. Od njenih začetkov pa vse do konca 19. stoletja so bile 

harmonične dimenzije tega prostora deležne nenehnih modifikacij, ki so odpirale možnosti 

(sobe), vsebovane v njej že vse od začetka. Konec 19. stoletja pa je prišlo do velike 

transformacije prostora, ki je ustvarila precej nepoznan, vendar soroden prostor atonalnosti 

(prav tam, str. 80–81). 

 

Zgornji primer in tudi mnogi drugi kažejo na to, da je osnova za večje transformacije 

konceptualnega polja v večini primerov najprej raziskovanje prostora ter odpiranje manjših in 

večjih sob. Raziskovanje konceptualnih prostorov je torej neke vrste ustvarjalnost (prav tam, 

str. 82). Načeloma velja, da kompleksnejši kot je prostor, večji je potencial za njegovo 

raziskovanje (prav tam, str. 114). 

 

Teorija konceptualnega prostora potrjuje pomembnost širokega in poglobljenega znanja, brez 

katerega raziskovanje konceptualnih prostorov ne bi bilo možno (Boden, 1994a, str. 10). 

Obvladovanje konceptualnega prosora sploh v prvi vrsti omogoča, da dobro spoznamo 

njegove dimenzije in meje, saj v nasprotnem primeru zgolj ribarimo v kalnem. »Vselej 

ustvarjamo le na podlagi nečesa, kar potemtakem moramo temeljito poznati, pa čeprav zato, 

da mu lahko nasprotujemo ali ga presežemo« (Strauss, 1988, str. 331). Tako na primer Racine 

ne bi nikoli »napisal Bérénice niti drugih del, če se v šolskih klopeh ne bi bil na pamet učil 

Sofokla in Evripida in če ga dolga intimnost z grškimi tragiki pa latinskimi pesniki in 

komediografi ne bi bila naučila, kakor sam poudarja, obdelati nemara neznatno vsebino tako, 

da dobi dramatično moč« (prav tam). 
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7 OSEBNOST USTVARJALCA 

 

Že ko je bilo znanstveno raziskovanje ustvarjalnosti v začetku petdesetih letih dvajsetega 

stoletja bolj kot ne v povojih, je bila ena izmed ključnih ugotovitev Guilforda (Trstenjak, 

1981, str. 7), ki je zagnala samo raziskovanje, ta, da so se osebe, ki imajo visok inteligenčni 

kvocient in bi jih lahko uvrstili med genije, izkazale za »nesposobne«. Terman (Jurman, 2004, 

str. 109) je s svojimi študijami nadarjenih, objavljenimi leta 1959, dokončno zrušil mit o 

vsemogočnosti človekove inteligentnosti oziroma njegovih kognitivnih sposobnosti. Ugotovil 

je, da so le redke osebe, ki so imele inteligenčni kvocient (IQ) višji od 140 in so sicer 

dosegale blestečo akademsko kariero, ki jim je zagotovila visok socialno-ekonomski status, 

pokazale zadovoljive ustvarjalne rezultate. 

 

»To dejstvo je v celoti obrnilo pozornost ameriških psihologov, ki so se ukvarjali s 

problemom ustvarjalnosti, od inteligentnosti k drugim človekovim osebnostnim potezam. 

Inteligentnost ni več primarna značilnost preučevanja, temveč dobi sekundarni pomen in se 

jemlje kot ena izmed človekovih osebnostnih potez.« (Jurman, 2004, str. 109) 

 

Vse te ugotovitve so sprožile val številnih raziskav, ki še danes predstavljajo dobršen del 

raziskav o ustvarjalnosti (Pečjak, 1987, str. 89). Zbiranje podatkov o ustvarjalčevi osebnosti 

vključuje pet vidikov (Jurman, 2004, str. 85; Trstenjak, 1981, str. 12): 

 

1. prvi izhaja iz kontrasta, ki ga človek daje na osnovi lastnega opisa o doživljanju 

sveta in o tem, kako ga doživljajo drugi ljudje, 

2. drugi vidik se nanaša na opise posameznika, kakor ga vidijo drugi ljudje, 

3. tretji se nanaša na posameznikove uspehe na testih storilnosti, 

4. četrti izhaja iz učinkov metod, s katerimi se preučuje posameznikove delovne 

navade in življenjski stil, 

5. peti vidik zajema posameznikovo življenje na osnovi biografskih podatkov, ki pa 

slonijo predvsem na doseženih produktih. 

 

Zelo veliko raziskav pri tovrstnem raziskovanju temelji prav na zadnjem vidiku, ki je od vseh 

najbolj problematičen (Trstenjak, 1981, str. 12). Primer tovrstne analize je Freudova (1947, v 

Cropley, 2001, str. 53) retrospektivna analiza Leonarda da Vincija. Res je sicer, da je 
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raziskovanje znanih ustvarjalcev s priznanimi produkti ustvarjalnosti dokaj varen način, saj je 

ustvarjalnost omenjenih ljudi že zagotovljena (Cropley, 2001, str. 53), vendar se v tem načinu 

skriva tudi mnogo pasti. Dostopne biografske podatke, ki so jih raziskovalci zbirali, je bilo 

velikokrat zaradi časovne oddaljenosti nemogoče preveriti, pa tudi sami podatki o nekem 

ustvarjalcu niso bili dovolj kompleksni, da bi lahko zadovoljivo odkrili vse raziskovane plati 

njegove ustvarjalnosti. Podatki so bili prav tako premalo analizirani z »analizo družbe, v 

kateri je ustvarjalec živel in delal.« (Trstenjak, 1981, str. 12) Problematični pa so tudi drugi 

vidiki raziskovanja osebnostnih lastnosti, saj večinoma temeljijo na podatkih, ki jih osebe 

prikličejo iz spomina. Tovrstni primer je zavajajoče poudarjanje aha-trenutka (vznika ideje), 

pri čemer oseba povsem zanemari pomembnost kognitivne predpriprave (Cropley, 2001, str. 

72). Ta vidik raziskovalci velikokrat tudi sami zanemarijo in opišejo ustvarjalnost kot 

nenadno iluminacijo, ki je plod osebnostnih značilnosti (glej Jurman, 2004, str. 109). 

 

 

7.1 Dinamika med osebnostjo in ustvarjalnostjo 

 

Raziskovalci navadno menijo, da osebnost vpliva na ustvarjalnost, vendar je iz teoretičnega 

vidika pravilno ravno nasprotno, in sicer, da ustvarjalnost vpliva na osebnost (Cropley, 2001, 

str. 54). Vpliv ustvarjalnosti na osebnost lahko po Cropleyju (2001, str. 54–55) obravnavamo 

z dveh vidikov: 

1. Ko nekdo ustvari neko novost, je izpostavljen kritiki drugih ljudi, zato bo zaradi 

tega razvil samozavest, pripravljenost za deviacijo od znanega, odprtost za nove 

ideje in druge podobne značilnosti. Sam vidim ta vidik kot nekoliko 

problematičen, saj se zastavlja vprašanje, ali omenjenih značilnosti posameznik ne 

potrebuje že za samo stvaritev neke novosti. 

2. Ljudje se odločajo za določeno področje delovanja v skladu s svojo osebnostjo. 

Tako se na primer ljudje, ki jim je blizu neformalnost, izražanje občutij in čustev 

pa ne, zgrinjajo na področja, ki to dopuščajo ali celo spodbujajo, medtem ko se 

tisti, ki imajo raje formalnost in čutijo potrebo po izražanju čustev ter občutij, 

aktualizirajo na drugih področjih. Določeno področje je tako povezano z 

določenimi osebnostnimi tipi; ne zato, ker bi osebnostni tipi ljudi naredili 

ustvarjalne, ampak zato, ker neko področje ustvarjalnosti privlači določene ljudi. 

Tudi Dellas in Gaier (1970, Cropley, 2001, str. 55), ki sta obravnavano področje 
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raziskovala, sta ugotovila, da so določene osebnostne značilnosti determinante 

ustvarjalnega vedenja in ne obratno. Tudi številne druge raziskave ugotavljajo 

podobno. Cox (v Jurman, 2004, str. 110–111) je ugotovil, da imajo tako slikarji, 

književniki, glasbeniki, znanstveniki in filozofi različne osebnostne značilnosti. 

Nekatere od njih se ponavljajo, spet druge pa so značilne prav za določeno 

področje dela. 

 

Pečjak (1987, str. 93–97) je analiziral celo vrsto raziskav, s katerimi so raziskovalci 

ugotavljali osebnostne lastnosti, potrebne za ustvarjanje. Meni, da se med ustvarjalnimi 

ljudmi pojavljajo določene osebnostne lastnosti, ki veljajo za vse. Te so: nekomformizem, 

radovednost, široki interesi, osebna neodvisnost in izvirnost (Pečjak, 1987, str. 92). Ostale 

lastnosti so po njegovem mnenju značilne za posamezne skupine ustvarjalcev. Jurman (2004, 

str. 112) po drugi strani meni, da na podlagi velike množice osebnostnih potez težko naredimo 

kakršen koli presek ali sklep. Do težave namreč pride, ker so osebnostne poteze »približno 

enake vsebine, a jih vsak imenuje drugače« (prav tam). Ker osebnostne poteze niso 

opredeljene enako široko, to v prostor vnaša zmešnjavo. Poleg tega je problem tudi v tem, da 

»osebnostne poteze raziskovalci razdrobijo v množico lastnosti, ki so pri eni vrsti ustvarjalcev 

kombinirane na en način, pri drugi vrsti pa na drugega« (prav tam). Jurman (prav tam) torej v 

nasprotju s Pečjakom meni, da »doslej še nihče ni ugotovil števila takih struktur, ki so 

ustvarjalne in povsem različno strukturirane.« S tem pa se kritika na račun osebnostnih 

lastnosti ne konča. 

 

Z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da k ustvarjalnosti pomemben delež prispevajo tudi 

osebnostne značilnosti. Pomembne značilnosti, kot so nekonformnost, fleksibilnost, 

intuitivnost, radovednost, odprtost, samosprejemanje, bi lahko bile tudi plod 

zdravorazumskega sklepanja, povezanega z ustvarjalnostjo (Cropley, 2001, str. 68). Cropley 

meni, da je vprašanje osebnosti pri ustvarjalnosti pomembno, vendar je kritičen do seznama 

točno določenih značilnosti, ki bi jih po njegovem mnenju lahko enostavno uganili, ne da bi 

bilo treba ob tem opraviti kakršnokoli raziskavo. Helsonova (1996, v Cropley, 2001, str. 70) je 

raziskovala idealizacijo ustvarjalnega tipa osebnosti, ki se je začela graditi v petdesetih letih 

dvajsetega stoletja. Ugotovila je, da se osebnostne značilnosti tistih, ki jih imamo za 

ustvarjalne, bistveno ne razlikujejo od značilnosti ljudi, ki so manj ustvarjalni. Zato ne 

moremo govoriti o enotnem tipu ustvarjalne osebnosti. Obenem je na mestu tudi opozorilo, da 

te ugotovitve ne zanikajo dejstva, da so določene značilnosti povezane z ustvarjalnostjo (prav 
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tam). 

 

Ustvarjalne osebe je McMullan (1978, Cropley, 2001, str. 71) označil s sedmimi 

»polarnostmi«: 

 

1. odprtost v kombinaciji s težnjo po zapiranju nedokončanih gestaltov, 

2. zatekanje k domišljiji v kombinaciji z vzdrževanjem močne povezave z realnostjo, 

3. kritična in destruktivna drža skupaj s konstruktivnim reševanjem problemov, 

4. hladna nevtralnost v kombinaciji s strastnim angažmajem, 

5. egocentričnost v kombinaciji z altruizmom, 

6. samokritičnost in dvom vase skupaj s samozavestjo in zaupanjem vase, 

7. napetost in koncentracija skupaj s sproščenostjo. 

 

Te polarnosti oziroma nasprotja se zdijo vzajemno nekompatibilna, in ko se pojavijo skupaj, 

definirajo po MacMullanu (prav tam) tako imenovano paradoksno osebnost. Csikszentmihalyi 

(1996, v Cropley, 2001, str. 71) pa vidi v tej paradoksalnosti kompleksno osebnost. Poudarja, 

da je za ustvarjalnost pomembno, da osebnost sestavlja mnogo nasprotij, ki pa morajo biti 

med sabo usklajena. Ena izmed zaželenih značilnosti je tako tudi androginost, ki stereotipno 

moške in ženske lastnosti združuje v uravnoteženo celoto (Cropley, 2001, str. 71). Za 

spodbujanje ustvarjalnega vedenja je torej pomembna uravnotežena oziroma harmonična 

osebnost, v kateri so dobro integrirana različna nasprotja. 

 

Dewey (2012, str. 9) meni, da mora šola človeku pomagati poiskati njegovo mesto v družbi, 

kjer bo lahko karseda pripomogel oziroma služil v dobro družbe, vendar je pred tem ključno, 

da spozna vse, kar je v njem »veliko in človeško pomembno« (prav tam, str. 25). Podobno kot 

Sennett na prvo mesto postavlja najprej vzgojo človeka kot človeškega bitja, torej 

republikanski model vzgoje (2012, str. 8–9): 

 

»Pripraviti ga za prihodnost pomeni, da mu omogočimo obvladovanje sebe – pomeni, da ga z 

vadbo pripravimo na polno in vešče uporabljanje vseh njegovih sposobnosti; da njegova 

ušesa, oči in roke postanejo razpoložljiva sredstva; da je s svojo presojo sposoben doumeti 

pogoje in okoliščine svojega delovanja; pomeni, da je navajen delovati ekonomični in 

učinkovito. Takšno uravnavanje zahteva, da so posameznikove lastne zmožnosti, okusi in 

interesi deležni nenehne pozornosti; vzgojo moramo nenehno pretvarjati v psihološke vidike. 
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Skratka, verjamem, da je posameznik, ki naj bi bil deležen edukacije, družbeni posameznik; 

ter da je družba organska zveza posameznikov. Če otroku odvzamemo družbeni dejavnik, 

nam ostane zgolj abstrakcija; če iz družbe izločimo individualni dejavnik, pa nam ostane zgolj 

negibna množica brez življenja.« 

 

Kot sem omenil že v prejšnjih poglavjih, lahko vidimo, da »negibna množica brez življenja« 

tudi pri politiki EU ni zaželena. Množica mora biti namreč gibna toliko, da troši in s tem 

poganja kolesje kapitalizma – EU brez kančka sramu pove, da je njen ideal človeka popolni 

potrošnik. Od izobraževalnega sistema EU pričakuje, da bo pri učencih razvijal kritične 

veščine, ki jih poleg razvijanja ustvarjalnih in inovativnih veščin postavlja na najvišje mesto 

prioritet (Komisija evropskih skupnosti, 2008, str 5). V kontekstu ostalih izjav se zdi 

postavljanje razvoja kritičnosti pri učencih nekoliko paradoksalno: učenci naj bi sicer bili 

kritični, a le dokler njihova kritičnost ne pride navzkriž z njihovo željo po trošenju. Vendar, 

kot opozarja Ščuka (2012, str. 55): »Ozaveščen posameznik pač ni niti hvaležen potrošnik, 

niti ponižen vernik, niti vdan volilec.« Človeka v polnem pomenu besede, torej takega z 

vsestransko razvito osebnostjo, vidi podobno kot Dewey (2012) in Sennett (2008), torej kot 

bitje oz. bitja, »ki zmoremo ozavestiti sebe, dogajanje zunaj sebe, ta dogajanja doživljati, jih 

vrednotiti in jim določiti smisel. Te zmožnosti nam omogočajo, da smo sposobni obvladovati 

sebe, svoja čustva in nagone, ter s tem postati svobodni.« 
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8 SKLEP 

 

Kljub širitvi in s tem popularizaciji ustvarjalnosti zunaj meja umetniškega ustvarjanja ima ta 

danes še vedno romantičen pridih, ki se kaže v obravnavi skrivnostnega navdiha v glavi 

genija. Do popularizacije je prišlo okoli 50. let 20. stoletja, o čemer priča tudi analiza 

publiciranja na temo ustvarjalnosti v svetovnem merilu. 

 

Ustvarjalnost se je že v samem začetku popularizacije začelo povezovati s formulo 

gospodarskega uspeha. Ustvarjalni ljudje so postali ključni vir za osvajanje tržnih deležev, ki 

so s seboj nosili obljubo splošnega blagostanja. Ustvarjalnost je bila tista, ki je bila najbolj 

odgovorna za konkurenčnost države. Na ta način je bila ustvarjalnost vgrajena v samo jedro 

kapitalizma. 

 

Vzporedno z rastjo popularizacije ustvarjalnosti je potekal še tok družbenih zahtev po 

osvoboditvi od totalitarne organizacije življenja s strani države. Proces liberalizacije je začela 

t. i. kritična teorija, katere glavne ideje so bile izražene na množičnih protestih maja 1968. 

Ideje liberalizma pa je prav tako vzporedno gradila čikaška šola ekonomistov v tako 

imenovani neoklasični ekonomski teoriji, ki je danes širše znana pod imenom neoliberalizem. 

Z izvolitvijo M. Thatcher in R. Reagana je neoliberalizem v sedemdesetih zadihal. Njegov 

poudarek je posebej močen na področju individualnosti. Spontano družbeno zahtevo po 

osvoboditvi je uporabil za ideologijo in jo pripeljal do točke, kjer je svoboda zgolj privid. 

Kapital je pronical v vse sfere življenja in s svojo politiko nagrajevanja povzročil, da je 

politika na njegov račun izgubila velik del avtonomije in s tem moči odločanja. Politiki 

postajajo odgovorni kapitalu, ne volivcem, zato ne čudi dejstvo, da je zaupanje v politiko 

izjemno majhno. Vedno bolj očitna je velika prepletenost politike in ekonomije, ki nista strogo 

ločeni, kot sta bili še v antični Grčiji. Veliko denarja gre v lobiranje za odločitve, ki niso v 

prid državljana, ampak kapitala. Eden od pokazateljev tega je tudi delež skupnega bogastva v 

rokah enega procenta najbogatejših gospodinjstev, ki od 70. let nenehno narašča. 

 

Če se v tej točki ozremo nazaj k ustvarjalnosti, lahko vidimo, da je v 70. letih širom sveta 

prav tako skoraj eksponentno poraslo število publikacij na temo ustvarjalnosti. Tu ne gre za 

naključje, saj je bilo v času uravnalnega kapitalizma vse urejeno podobno kot v vojaški 

strukturi, kjer je imel vsak točno določeno mesto v sistemu. Zaradi tega ni bilo prostora za 
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individualizem in s tem ustvarjalnost. Od 70. let naprej pa je kot posledica procesa 

liberalizacije zelo velik poudarek prav na slednjem. Z nastopom neoliberalizma postane 

ključna vera v svobodo in odgovornost posameznika, pri čemer je bistvena ustvarjalnost. 

 

Ustvarjalnost se je tako vedno pogosteje pojavljala v različnih ekonomskih in političnih 

strategijah. V diskurzu ustvarjalnosti je začela vedno večji delež zajemati logika tržnih 

deležev. Vedno bolj se je rahljala povezava med ustvarjalnostjo in kvaliteto. Tudi sama 

ustvarjalnost je postajala vedno bolj podobna reprodukciji in začela podlegati konceptu 

čezmerne produkcije, ki jo napaja nereflektirana potrošnja. Ni bilo več pomembno, da je 

nekaj zares ustvarjalno, temveč zgolj, da se proda. Še več, danes zelo velik del ustvarjalnosti 

zajema prav izumljanje načinov za prodajo nekega blaga. Sodobni marketing namreč ne 

temelji na prodaji dejanskega blaga, temveč na prodaji imaginarne podobe izdelka. Znanje, ki 

ga ni mogoče neposredno pretvoriti v denarni ekvivalent, je nevredno. 

 

Fetiš gospodarske rasti, kjer bomo vsi pridobili do stopnje, ko bomo vedno bolj ekonomsko in 

socialno varni, se je izkazal za napačnega, saj je ustvarjalnost na krilih individualizacije boj za 

obstanek zgolj zaostrila. Zaostrila ga je nekoliko paradoksalno, in sicer z izumljanjem 

načinov, kako olajšati delo. Vzporedno s tem se je namreč pojavila zahteva po večji 

produktivnosti, ki so jo ti načini omogočili. Ustvarjalnost je tako koncipirana kot ključna 

lastnost uspešnega gospodarstva. Ni torej naključje, da se je leta 2008 vzrok za gospodarsko 

krizo iskalo prav v pomanjkanju ustvarjalnosti. 

 

Če si ogledamo kriterije ustvarjalnosti, teorijo o nastanku in pogojih ustvarjalnega delovanja, 

ter osebnost ustvarjalnega človeka, opazimo skoraj popolno neskladje z aktualnim duhom 

časa, ki ga narekuje kapitalizem. To seveda ne pomeni, da danes prava ustvarjalnost ni 

mogoča in da nismo ustvarjalni. Ob celotni spodbujeni hiperprodukciji je to skoraj povsem 

nemogoče. Razgradila se je Webrova državna organiziranost po vzoru vojske, kjer je imelo 

vse in vsak svojo uporabno vrednost. Uporabna vrednost in dejstvo, da je neko delo narejeno 

dobro izključno zaradi dela samega, sta manj pomembna, pomemben je zgolj končni 

izkupiček. Ustvarjalna oseba je predvsem tista, ki je gospodarsko koristna. Ni pomembna 

narava dejavnosti, ampak zgolj dobiček, ki ga prinaša. Možnosti za razvoj širše zastavljene 

ustvarjalnosti v okviru trenutnega družbenega, ekonomskega in političnega stanja se zdijo 

minimalne, saj enostavno preveč prevladuje komponenta kapitala. 
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Današnji družbeni ritem je zelo visok, kar povečuje nezmožnost reflektiranja življenja. Kar 

danes velja še za najnovejše, je lahko jutri že povsem zastarelo. Živimo v dobi, kjer znanje 

zastara zelo hitro. Tudi šolski sistem je pod vedno hujšim pritiskom tega tempa, ki ga 

narekuje gospodarska rast. Dogaja se, da tudi šolski sistem ni sposoben refleksije oziroma mu 

ta ni dovoljena in da v imenu sodobnega diktata ustvarjalnosti spreminja in sprejema učne 

programe, ki jo na daljši rok kvečjemu zavirajo in je ne spodbujajo. Zdi se, da tudi šolski 

sistem ni imun na nenehno spremenljivost in obenem uničevanje starega. V šole tako na 

primer prodira logika učenja učenja, nižanja standardov znanja, preganjanja rutine, lova za 

izjemno abstraktnim konceptom kompetenc ipd. Učenci se morajo biti sposobni hitro 

odpovedati dosedanjemu znanju in se naučiti novega (unlearn – relearn). Pri tem je povsem 

povsem nepomembno dejstvo, da je za doseganje prave ekspertnosti, ki vodi v ustvarjalnost, 

potrebnega veliko časa. Če želimo pri otrocih gojiti ustvarjalnost, šola ne sme biti preveč 

določena s trenutnim, saj tako ustvarja žive fosile. Argument zagovornikov sodobnega 

koncepta ustvarjalnosti proti temu dejstvu pa se skriva v že omenjenem konceptu učenja 

učenja. Učencu tako šola naj sploh ne bi dala nobenega konkretnega znanja, ampak bi ga 

samo naučila, kako se naj čim bolj efektivno uči, neuporabno snov pa čim prej pozabi. 

 

Če želimo resnično graditi na ustvarjalni družbi, potem se je treba zavedati, da za to 

potrebujemo široko znanje, do katerega ne vodi nobena bližnjica in ki zahteva naporno umsko 

delo.  

Ob tem je seveda treba reflektirati šolstvo na tak način, da bo učenec v procesu šolanja bolj 

vpleten, da šola zanj ne bo zgolj kup tujih izkušenj, ki vodijo v hitro pozabljanje. Tu Sennett 

in Dewey v razmislek ponudita nekaj tehtnih stališč. 

 

Zelo pomembno se mi zdi Deweyjevo (2012, str. 9) stališče, da mora šola človeku pomagati 

poiskati njegovo mesto v družbi, kjer bo lahko karseda pripomogel oziroma služil v dobro 

družbe, vendar je pred tem ključno, da spozna vse, kar je v njem »veliko in človeško 

pomembno« (prav tam, str. 25). Pomembno je torej, da otroka v prvi vrsti vzgajamo za 

človeka. Vendar pa tako vzgojen otrok ni v skladu s sistemom, v katerem živimo, saj 

enostavno ne bo dober potrošnik. Če otroku omogočimo, da spozna tisto, kar je v njem veliko 

in človeško pomembno ter imamo do njega velika pričakovanja, pride do ustvarjalnosti 

spontano, saj ustvarjalnost ni nekaj, za kar se preprosto odločimo. Umetno ustvarjena gonja 

po ustvarjalnosti postane tako povsem odveč. Sennett se v svojih delih načrtno izogiba govoru 

o ustvarjalnosti, saj meni, da gre za preveč nejasen in s čustvi nabit izraz, s katerim je mogoče 
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tudi manipulirati. Tudi Dewey problema ustvarjalnosti posebej ne omenja. 
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