
262

УниверзитетуметностиуБеограду,Факултетдрамских 
уметности–Катедразатеоријуиисторију,Београд

DOI10.5937/kultura1963262R
УДК159.954:316.613
330.831.8:316.75

прегледнирад

ОТЕТЕРЕЧИ
ОДБРАНАКРЕАТИВНОСТИИ 

УСЛОВИРАДИКАЛНЕ 
ИМАГИНАЦИЈЕ

Сажетак: У ра ду се ис пи ту ју са вре ме на ту ма че ња пој ма кре
а тив ност и ин стру мен та ли за ци ја са мог кон цеп та ка ко у нео
ли бе рал ном дис кур су та ко и у јав ним по ли ти ка ма ко је по ста ју 
сто жер све ду бљих не јед на ко сти у дру штву. Осврт на ис тра
жи ва ња ди вер гент не про дук ци је из дру ге по ло ви не 20. ве ка, као 
те ме ља свих дру гих пси хо ло шких сту ди ја, и ана ли за им пли цит них 
со ци јал них аген ди ис тра жи ва ча от кри ва три спор не тач ке те о
риј ских по ла зи шта у ко ји ма се кре а тив ност по сма тра ис кљу чи
во као адап тив на спо соб ност, ва ли ди ра на про дук том – ис хо дом 
ин ди ви ду ал ног ис по ља ва ња. Од го вор на ово ре ду ко ва но схва та ње 
кре а тив но сти до ла зи од ис тра жи ва ча усме ре них на раз у ме ва ње 
емер гент них про це са уну тар ко лек ти ва. У но вим сту ди ја ма они 
по твр ђу ју при мат со ци јал не ин тер ак ци је у раз во ју са зна ња, по
ме ра ју ћи фо кус са адап тив не на тран сфор ма тив ну функ ци ју, са 
про дук ти ви зма на про це су ал ност, са ин ди ви ду ал не на груп ну ра
зи ну кре а тив но сти. Чи ни се сто га по све оправ да но кре а тив ност 
да нас ис пи та ти у све тлу ши рих со ци јал них по ма ка, раз ма тра ју ћи 
усло ве Ка сто ри а ди со вог кон цеп та ра ди кал не има ги на ци је, уто
ли ко пре што су за не ма ре на свој ства кре а тив но сти за јед нич ки 
ресурс, као и услов ме ња ња. 

Кључне речи: кре а тив ност, ко лек тив, тран сфор ма тив на 
функци ја, про це су ал ност, ра ди кал на има ги на ци ја 

У фил му „Оч њак” Јор го са Лан ти мо са [Yor gos Lant hi mos, 
2009] јед на по ро ди ца жи ви у изо ла ци ји. Де ца ра сту ван до
ма ша ја спољ ног све та, кре ћу се у удоб ном кућ ном при тво ру, 
при ви ду ра ја, опа са ни зи до ви ма ко ји их, по ре чи ма њи хо вих 
ро ди те ља, шти те од сва ког ри зи ка. У том ра ју, од ра сли кон
стру и шу ствар ност по соп стве ном на хо ђе њу; то је па ра лелни 
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свет ис кри вље них ин фор ма ци ја у ко ме де ца упо зна ју и при
хва та ју је ди ну до ступ ну ре ал ност, без мо гућ но сти ње не 
про ве ре и раз у ме ва ња. Ис кри вље ња су из ра зи та и по др жа на 
раз ли чи тим ро ди тељ ским си му ла ци ја ма: ма че је опа ки пре
да тор ко је је по је ло бра та, ави о ни ко ји из над њи хо вих гла ва 
про ле ћу су за пра во ма ке те ко је од ра сли спо ра дич но уба цу ју 
у дво ри ште, де ца на пу шта ју ро ди тељ ску ку ћу тек ка да им 
ис пад не оч њак. Реч је о си стем ској па то ло ги ји, за кљу ча ној у 
ре фе рент ни оквир уског оп се га и сте пе на кон тро ла ви со ког  
као зи до ви ко ји рај шти те од спољ них де ло ва ња и мо гу ћих 
про ме на. Дис тор зи ја опа жа ја је пот пу на и не у пит на. Мо ре је 
ко жна фо те ља, пи штољ је пти ца, пу то ва ње је пар кет, а зом
би ји су ма ло жу то цве ће. Ни је то са мо свет по ре ме ће них од
но са и при ви да, већ си стем се ми о тич ке ма ни пу ла ци је ко ји 
не ма ал тер на ти ве. Као ни по ре дак, чи ни се, у ко ме жи ви мо. 
И за и ста, јед на од те мељ них прет по став ки по сти де о ло гиј
ских ре жи ма је сте да је тр жи шна па ра диг ма је ди на мо гу ћа, 
ну жна, чак и при род на – уте ме ље на у ево лу ци о ним про це
си ма и не у мит ном про гре су. Кон стру и са ње тог ул ти ма тив
ног, на вод но „нај бо љег од свих све то ва” – зах те ва дис кур
зив но уто чи ште. Тра жи се оно у но вим зна ко ви ма, за пра во 
ору ђи ма ко ји озна чи те ље одва ја ју од пр во бит но озна че ног, 
и ве зу ју за но ва зна че ња. И као што те ле фон у рај ској по ро
ди ци зна чи сла ник, та ко и нео ли бе рал на твр ђа ва чу ва сво је 
бе де ме, те сло бо да озна ча ва при ват ну сво ји ну, де мо кра ти ја 
оли гар хи ју, а јед на кост тр жи шну утак ми цу. Би зар на су та 
из ви то пе ре ња ко ли ко и ап сурд на, јер су озна чи те љи ху ма ни
стич ких вред но сти до след но узур пи ра ни у функ ци ји ка пи
та ла. То ни је слу чај но. Упра во ре чи ко је озна ча ва ју по тре бе 
или ква ли те те људ ско сти ла ко је ко ри сти ти за екс пло а та ци
ју. Ни је ни рет ко – чи ни се то кроз чи та ву исто ри ју ци ви
ли за ци је, ма да нам се са да мо же учи ни ти из о штре ни је јер 
се кон се квен це до жи вља ва ју не по сред но. У јед ној од ра них 
со ци оп си хо ло шких ана ли за, Ле Бон [Gu stav Le Bon]1 под цр
та ва ка ко ре чи као што су де мо кра ти ја, јед на кост и сло бо да 
ста па ју у се би нај ра зли чи ти је не све сне те жње и на ду у њи
хо во оства ре ње, те ме ђу при пад ни ци ма хе те ро ге них го ми ла 
бу де ве ли чан стве не и нео д ре ђе не сли ке, због че га су по себ
но по год не за ре то рич ку ма ни пу ла ци ју. И ма да се оп сег ре чи 
од ко јих је је дан је зик са ста вљен ме ња вр ло ла га но то ком 
го ди на, ипак се не пре ста но ме ња ју сли ке ко је од ре ђе не ре чи 
бу де и зна че ње ко је се уз њих ве зу је. Јед на од та квих ре чи, 
нај пре при сво је них а по том и аси ми ло ва них нео ли бе рал ним 
дис кур сом, је сте и кре а тив ност.

1 Le Bon, G. (1920) Psi ho lo gi ja go mi la, Be o grad: SB Cvi ja no viċ, str. 101102.
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Да нас се она по ја вљу је уче ста ло и про вла чи кроз раз ли чи
те ди сци пли не. По јам кре а тив ност [engl. cre a ti vity] мо же 
се про на ћи на ду пло ви ше ин тер нет адре са не го реч де мо
кра ти ја, док атри бут кре а тив но [engl. cre a ti ve] су ве ре но 
до ми ни ра у свим апо те о за ма ка пи та ли зма, укра ша ва ју ћи  
ви ше од две ми ли јар де стра ни ца. По чет ком 2019. го ди не, у 
ап страк ти ма ре цен зи ра них на уч них ча со пи са, реч кре а тив
но сти се ја вља у 42 423 академских радова [EB SCO, 2019], 
од ко јих је го то во 90% на пи са но то ком по след њих два де сет 
го ди на, што је де вет пу та ви ше но у чи та вом јед ном ве ку 
ко ји је прет хо дио. Ма да ути сак о про ли фе ра ци ји са др жа ја 
тре ба при ми ти са из ве сним опре зом због ефек та тех но ло
шких про ме на, по раст ин те ре со ва ња је еви ден тан. И ван 
ака дем ских по стиг ну ћа, у оп се гу јав них по ли ти ка, атри бут 
кре а тив но се по ка зао као до стој но ору ђе по стим пе ри је. У 
свим зва нич ним стра те шким до ку мен ти ма о раз во ју Уни је, 
ско ро да не ма ви ше ре чи о кул ту ри и умет но сти, пој мо ви 
су ис кљу че ни и за ме ње ни су ро га том чи ја из вед ба не са мо 
да ко шта ма ње, већ до стој но па ри ра дру гим ин стру мен ти ма 
про фи та: – кон цепт кре а тив них ин ду стри ја усто ли чен је као 
мо гу ћа оп ци ја за из ра бљи ве об ли ке естет ског ис по ља ва ња, 
као и за да љу про из вод њу не јед на ко сти на ко ји ма по ре дак 
по чи ва. Де лу је про сто, као да је све про шло глат ко, и без 
ика квих от по ра. Сре ћом – ни је. Би ће да ни је са свим ла ко 
од у ста ти од ре чи ко ја оба ве зу је на про ме ну, из ве стан пре о
крет у уну тра шњој ко ли ко и спољ ној ре ал но сти, те би мо
гла озна ча ва ти и је дан од по след њих ре сур са чо ве чан ства. 
Или чо веч но сти?  Ка ко је уоп ште до шло до то га да се кре а
тив ност за о би ла зи, као реч ту ђа, узур пи ра на, као ору ђе ка
пи та ла, или да се атри бут кре а тив но при па ја са мо но вим 
видови ма екс пло а та ци је? 

У Окс форд ском реч ни ку ен гле ског је зи ка из 1933. још увек 
не ма име ни це кре а тив ност, ма да су ем пи риј ска ис тра жи
ва ња кре а тив ног про це са већ за по че та2, а пр ви спи си Ви ли
ја ма Да фа (Wil li am Duff) о по ре клу кре а тив но сти да ти ра ју 
из 1767. го ди не.3  Уче ста ла упо тре ба пој ма по чи ње тек по
ло ви ном ве ка, ка да је Џој П. Гил форд [Joy P. Gu il ford], као 
пред се да ва ју ћи кон вен ци је АПА [A me ri can Psycho lo gi cal 
As so ci a ti on] и је дан од нај у ти цај них пси хо ло га тог вре ме
на, у свом увод ном обра ћа њу по звао на уч ну за јед ни цу да се 
по све ти си сте мат ском про у ча ва њу кре а тив но сти, а по себ но 
спо соб но стима ко је ле же у осно ви ди вер гент ног ми шље ња 

2 Wal las, G. (1926) The art of tho ught, New York: Har co urt Bra ce. 
3 Da cey, J. Con cepts of Cre a ti vity: A Hi story, in: Encyclo pe dia of cre a ti vity, 

eds. Run co, M. A. and Prit zker, S. A. (1999), San Di e go, CA: Aca de mic 
Press, p. 815.
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– јед не од мен тал них опе ра ци ја ко ју је Гил форд из дво јио у 
струк ту ри људ ског ин те лек та због то га што омо гу ћу је про
дук ци ју ви ше раз ли чи тих и ори ги нал них ре ше ња4. Убр зо 
су за по че та оп се жна ис тра жи ва ња ди вер гент не про дук ци
је, сам по јам по стао је си но ним за кре а тив ност, а пси хо ме
триј ски при ступ до ми нан тан у ис тра жи ва њи ма кре а тив них 
спо соб но сти. И за и ста, упа дљи ва су по стиг ну ћа пси хо ме
триј ских сту ди ја кре а тив но сти, по себ но у до ме ну раз во ја 
и ва ли да ци је мер них ин стру ме на та5. Ме ђу тим, Гил фор дов 
го вор и ње го ва да ља ис тра жи ва ња, по ред то га што су по кре
ну ла ла ви ну но вих сту ди ја, са др жа ли су и те о ри ју кре а тив
но сти уз ту ма че ње са мог пој ма у од но су на прет по ста вље не 
функ ци је. Ана ли зом им пли цит не со ци јал не аген де у те о риј
ском по ла зи шту мо же се ви де ти ка ко је уте ме љен нео ли бе
рал ни кон цепт кре а тив но сти, а по том и мит о кре а тив ном 
пред у зет ни ку – том из у зет ном по је дин цу ко ји се, за хва љу ју
ћи сво јој до ми шља то сти, успе шно про би ја на „сло бод ном” 
тржи шту.  Пр ва спор на тач ка ко ја је до при не ла кон со ли да
ци ји овог ми та и узур па ци ји са мог пој ма од но си се на ту ма
че ње кре а тив но сти као адап тив не спо соб но сти.

Кре а тив ност као адап тив на спо соб ност

По Гил фор ду, кре а тив ност је мо гу ћи од го вор на убр за ње 
иза зва но ра пид ним со ци јал ним и тех но ло шким про ме на
ма ко је на ме ће „дух вре ме на” [Ze it ge ist]. Вој ни, еко ном ски 
и  ин ду стриј ски зах те ви по рет ка, тр ка у на о ру жа њу и но
вим стра те ги ја ма про бле ми су ко ји дик ти ра ју убр за ни раз
вој, и ви сок сте пен ин вен тив но сти. При ла го ђа ва ње у по љу 
по ли тич ких и пер со нал них ре ла ци ја зах те ва има ги на тив
на ре ше ња, ка же Гил форд, пра те ћи со ци јал дар ви ни стич ку 
па ра диг му у ко јој се ком пе ти ци ја за ре сур се по сма тра као 
ну жан и при ро дан ис ход по пу ла циј ског ра ста. У тој бор би 
за оп ста нак јед ног на чи на жи во та кре а тив ност мо же би
ти кључ на, јер се иза зо ви на ме ћу на свим ин те лек ту ал ним 
фрон то ви ма, ка ко на уч ним и кул тур ним та ко и еко ном ским6. 
Оста је не ја сно да ли су има ги на тив на ре ше ња под скуп ним 
на зи вом кре а тив ност у функ ци ји адап та ци је чо ве ка на про
ме не, или су њи хов сто жер, од но сно усло вља ва ју све бр же 
про ме не хи пе р про дук ци јом но вих тех но ло шких ре ше ња 

4 Gu il ford, J. P. (1950) Cre a ti vity, Ame ri can psycho lo gist 5, p. 444.
5 Long, H. (2014) An Em pi ri cal Re vi ew of Re se arch Met ho do lo gi es and Met

hods in Cre a ti vity Stu di es (2003–2012), Cre a ti vity Re se arch Jo ur nal, 26(4), 
pp. 427438; Thysa, E., Sab be, B. and De Her ta, M. (2014) The as ses sment 
of cre a ti vity in cre a ti vity/ psycho pat ho logy re se arch – a syste ma tic re vi ew. 
Cog ni ti ve Ne u ropsychi a try, 19(4), рp. 359377.

6 Gu il ford, J.P. [1959], према: Ver non, P. E. (1970) Cre a ti vity, Har mon
dsworth: Pen guin, p. 168. 
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зарад хе ге мо ни стич ких те жњи За па да7.  Чи ни се да Гил фор
ду ова ди стинк ци ја ни је кључ на, и ма да исту па као на уч ник, 
пре тен ду ју ћи да чу ва при вид не у трал но сти, у ње го вим ре
чи ма очи те су по ли ти ка екс пан зи о ни стич ког ка пи та ли зма и 
хлад но ра тов ска ре то ри ка ре пу бли кан ске де сни це.   

Пар го ди на пре Гил фор до ве чу ве не бе се де, о кре а тив но сти 
го во ри Карл Ро џерс [Carl Ro gers], је дан од по кре та ча „тре ће 
си ле” пси хо ло ги је и фе но ме но ло шког при сту па у про у ча ва
њу чо ве ка. На ску пу да ле ко скром ни јег оби ма и од је ка но 
што је АПА кон вен ци ја, Ро џерс ис ти че ва жност обра зо ва
ња у раз во ју кре а тив них лич но сти – ин ди ви дуа ко је ће би
ти осло бо ђе не кон фор ми стич ких при ти са ка те спо соб не за 
кон струк тив но  и ори ги нал но де ло ва ње  у све ту ко ји се стал
но ме ња8. Чи ни се да су Ро џер со ви ста во ви у су прот но сти са 
Гил фор до вим, јер је ве ро вао да кре а тив ност мо ра оста ти у 
слу жби чо ве ка и ње го вог за до вољ ства, да се мо ра раз ви ја ти 
у функ ци ји чо ве ко ве до бро би ти, а не упо тре бља ва ти про
тив ње га. Раз ли ке се де лом мо гу опа зи ти. У Ро џер со вим ис
ка зи ма пре по зна ју се од бра на ин ди ви ду а ли зма, за сту па ње 
лич ног осна жи ва ња и за до вољ ства, као и од луч на со ци јал
де мо крат ска ори јен та ци ја. Очи та је и стреп ња за пси хич ко 
здра вље чо ве ка ко ји се су о ча ва са стал ним тех но ло шким 
про ме на ма, као и бри га за бу дућ ност чо ве чан ства у це ли
ни.  Ме ђу тим, и Ро џерс у кре а тив но сти ви ди адап тив ну спо
соб ност ко ја ће чо ве ку по мо ћи да се из бо ри са ско ко ви тим 
про ме на ма око се бе: „Ако чо век не мо же да по стиг не но ве и 
ори ги нал не адап та ци је сво јој око ли ни јед на ко бр зо као што 
на у ка мо же про ме ни ти ту око ли ну, на ша кул ту ра ће про па
сти”9. Чак и ако осмо три мо Ро џер со ве из ја ве са из ве сном 
до зом бо ле ћи во сти и уз по што ва ње ху ма ни стич ке по тке ко ју 
ис трај но бра ни,  ну жно је при ме ти ти да  је ње го ва со ци јал на 
аген да ве о ма бли ска Гил фор до вој, са мо су ак цен ти не што 
дру га чи ји.

Не ма сум ње да кре а тив ност мо же би ти усме ре на на адап та
ци ју, сто га се та ко мо же и из у ча ва ти, али је упит но у ко јој 
ме ри свој ство нор ма тив не ког ни ци је, као што је кре а тив
ност, мо же би ти све де но на ору ђе со ци јал ног ин же ње рин га, 
и ко ри шће но у слу жби по де ша ва ња чо ве ка тр жи шном дик
та ту. При то ме се тр жи шна утак ми ца, да под се ти мо, на ме ће 
као не при ко сно ве на да тост, ана лог на при род ним за ко ни ма, 
и по се би не про мен љи ва – иде о ло шки кон структ ту ма чи се у 

7 Po pe, R. (2005) Cre a ti vity: The ory, hi story, prac ti ce, Ro u tled ge.
8 Ro gers, C. према: Ver non, P. E. (1970) Cre a ti vity, Har mon dsworth: Pen guin, 

p. 168.
9 Исто, стр. 138.
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све тлу ево лу ци о них про це са, што пред ста вља гру бу ло гич
ку гре шку со ци јал дар ви ни зма. Под ре ђе ни том „при род ном” 
по рет ку у ко ме се ин ди ви дуа мо же са мо и мо ра сва ка ко при
ла го ђа ва ти, Гил фор до ви след бе ни ци раз ви ја ју кон цепт кре а
тив ног ре ша ва ња про бле ма (CPS – Cre a ti ve Pro blem Sol ving), 
ко ји про на ла зи ши ро ку при ме ну у сфе ри би зни са и јав них 
по ли ти ка. С дру ге стра не, Ро џер со ве иде је при ме њу ју се у 
со ци о кул ту рал ним и обра зов ним прак са ма, у ко ји ма и да
нас кре а тив ност слу жи за раз вој раз ли чи тих ком пе тен ци ја, 
ма да не и као ком пе тен ци ја по се би. Кре а тив ност се по сма
тра као лек за све не да ће са вре ме ног све та, ча роб ни шта
пић по рет ка, као пут за ре ша ва ње про бле ма, од го вор на сва 
пи та ња, ни по што као пред у слов да се пи та ња по ста ве или 
ак ту ел не со ци јал не ре ла ци је про бле ма ти зу ју. Ти ме се по ти
ску ју свој ства има нент на кре а тив но сти – она ко ја омо гу ћу
ју ра ди кал ну про ме ну окол но сти ка да су оне у су прот но сти 
са по тре ба ма ве ли ког бро ја љу ди. Са вре ме ни ис тра жи ва чи 
рет ко раз ма тра ју тран сфор ма тив ни по тен ци јал кре а тив но
сти, не ги ра ју ћи ти ме њен кључ ни аспект или пак од у ста ју
ћи од ње га. При том, при на гла ша ва њу адап тив не функ ци је, 
па жња је го то во у пот пу но сти усме ре на на ка рак те ри сти ке 
про дук та, што ука зу је на дру гу спор ну тач ку у да нас до ми
нант ним, и ма хом јед но стра ним ту ма че њи ма  кре а тив но сти.

Кре а тив ност као про дукт

На уч ни про дор на кон Гил фор до вог апе ла ре зул то вао је мно
штвом но вих уви да али и ту ма че ња ко је је Мел Ро удс [Mel 
Rho des] са ку пио и си сте ма ти зо вао у ве ро ват но нај ци ти ра
ни јем члан ку ика да на пи са ном о кре а тив но сти10. Из вео је 
оп се жну ана ли зу свих до ступ них де фи ни ци ја, а већ по ло ви
ном пе де се тих би ло их је ви ше од че тр де сет, и пред ло жио  
4П мо дел  ко јим по ка зу је да се кре а тив ност мо же из у ча ва
ти из че ти ри раз ли чи те пер спек ти ве: по тен ци ја ла лич но сти 
[Per son], про це са [Pro cess], про дук та [Pro duct] и при ти ска 
сре ди не [Press]. Да нас се у ве ћи ни ис тра жи ва ња кре а тив
ност де фи ни ше у од но су на про дукт, да кле на осно ву кри
те ри ју ма ко ји омо гу ћу ју да се је дан про дукт од ре ди као 
кре а ти ван. Мо же се учи ни ти да је усме ре ност на про дукт 
ре флек си ја хи пер про дук ти ви зма ко ји до сти же го то во ста
тус ма ни је уну тар ак ту ел ног дру штве ноеко ном ског окви ра, 
што де лом мо же би ти тач но. Ипак, раз ло зи су ви ше ме то
до ло шке при ро де. У пси хо ло шком екс пе ри мен ту, кре а тив ни 
про дукт или од го вор су је ди ни ко ји оста ју као ма те ри јал ни 
траг и омо гу ћу ју пре ци зно и ре ла тив но по у зда но ме ре ње на 

10 Rho des, M. (1961) An analysis of cre a ti vity, Phi Del ta Kap pan, 42,  
рр. 305–310.
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осно ву иза бра них па ра ме та ра. Сто га се про це на кре а тив но
сти сни ма њем ква ли те та или кван ти те та од го во ра ко ри сти и 
ка да се ис тра жу ју спо соб но сти лич но сти, свој ства про це са 
или кон тек сту ал ни ути ца ји ко ји мо гу де ло ва ти на про цес и 
уче сни ке у ње му. Са ста но ви шта ем пи риј ске пси хо ло ги је, 
ова кав при ступ је ме то до ло шки оправ дан јер од го ва ра зах
те ви ма по зи ти ви зма. Ме ђу тим, у ту ма че њи ма се че сто пре
ви ђа да про дукт мо же да ти са мо де ли мич не уви де у ди на ми
ку кре а тив них про це са, ко ји су по сво јој су шти ни сло же ни, 
си мул та ни и ре кур сив ни, па је и са ма прет по став ка да про
дукт мо же би ти не по сред на ре флек си ја свих дру гих аспе ка
та кре а тив но сти по гре шна и, за рад праг ма тич но сти, до во ди 
до ре дук ци је уви да и сим пли фи ка ци је. Упит ност ова квог 
на чи на де фи ни са ња по ста је још еви дент ни ја ка да се раз мо
тре па ра ме три ко ји се при ме њу ју при про це ни кре а тив ног 
про дук та. 

Да нас по сто ји ви сок сте пен са гла сно сти у на уч ној јав но сти 
око кри те ри ју ма ко ји је дан про дукт мо гу ква ли фи ко ва ти као 
кре а ти ван. Пр ви је но ви на, око то га не ма мно го спо ра. Да би 
био про це њен као кре а ти ван, је дан про дукт мо ра би ти ори
ги на лан, уни ка тан, је дин ствен – сла жу се ис тра жи ва чи ма
хом ко ри сте ћи си но ни ме у сво јим де фи ни ци ја ма. Код дру гог 
кри те ри ју ма по сто ји не што ве ће ва ри ра ње при ли ком из бо ра 
атри бу та. Ко ри сте се ре чи као што су ко ри стан, при мен љив, 
упо тре бљив, по де сан, ква ли те тан, вре дан, аде ква тан, адап
ти ван, це лис хо дан, свр сис хо дан, ка ко би се об ја снио зах тев 
функ ци о нал но сти у од но су на за да так, или пак укла па ње у 
вред но сни оквир по сто је ћег дру штве ног по рет ка11. Ну жност 
ути ли тар но сти ти ме уки да прет по став ку о ау то но ми ји кре
а тив ног про дук та, а са мој кре а тив но сти a pri o ri при пи су је 
адап тив не функ ци је: дру штве на ко ри сност но ви не услов је 
при хва та ња – ди ску ту је се у све тлу мо гу ћих кон се квен ци, 
те се и етич ност по ја вљу је као ре ле ван тан фак тор ва ло ри
за ци је. Ипак, про це на ко ри сно сти од ре ђе них по сту па ка или 
њи хо вих ис хо да за ви си од ак ту ел не ди стри бу ци је мо ћи, те 
овај кри те ри јум дик ти ра про дук ци ју ко ја је ис кљу чи во у 
слу жби ја ча ња и пер пе ту и ра ња по рет ка. У умет но сти то по
ста је очи глед но. Апо ло гет ска функ ци ја прет по ста вље на је 
кри тич кој. Оно што је но во би ће дра го це но ако успе да об
ли ку је со ци јал ну пер цеп ци ју у по зи тив ном или бар оправ
да ном све тлу, да из ме сти ре ла ци је, ни по што ако их ме ња. 
Ка да се кре а тив ност де фи ни ше пу тем про це не про дук та на 

11 Di e drich, J., Be ne dek, M., Ja uk, E. and Ne u ba u er, A. (2015) Are cre a ti ve ide
as no vel and use ful?, Psycho logy of Aest he tics, Cre a ti vity, And The Arts, 9(1), 
pp. 3540; Ri stic, I., Skorc, B. and Man dic, T. (2016) No velty and co he ren ce 
in gro up cre a ti ve pro ces ses, Psi ho lo gi ja, 49(3), pp. 213–229. 
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осно ву на ве де них кри те ри ју ма, у овом тре нут ку сво ди се на 
сер вис екс пло а та тор ског си сте ма, што кон цепт кре а тив не 
ин ду стри је јав но и ве ри фи ку је. 

У по ку ша ју да се не у тра ли ше аспект дру штве не мо ћи при
ли ком вред но ва ња про дук та пред ло же на је ре де фи ни ци
ја кре а тив но сти као ин тен ци о нал не но ви не, што знат но 
олак ша ва при ме ну кри те ри ју ма у раз ли чи тим до ме ни ма и 
ди сци пли ни ма12. Ипак, већ де фи ни са ње пој ма кре а тив ност 
кроз ре ду ко ва ње на свој ства про дук та не до стат но је, јер се 
уда ља ва од он то ло шких од ред ни ца, те и ре ле вант ност са мог 
кон цеп та сра змер но опа да. Мањ ка вост до ла зи до из ра жа ја 
уто ли ко ви ше уко ли ко се про дукт по сма тра са мо у све тлу 
ин ди ви ду ал ног ис по ља ва ња, што ука зу је на тре ћу спор ну 
тач ку са вре ме них ту ма че ња.

Кре а тив ност као ин ди ви ду ал на спо соб ност

Да нас је ве ћи на ем пи риј ских сту ди ја усме ре на на кре а тив
ност ин ди ви дуе, ње не ко ре не, ви до ве, свој ства и ре зул та те. 
Ди на ми ка груп ног кре а тив ног про це са и по тен ци јал ност 
ис хо да ма хом су за не ма ре ни, или су ис пи ти ва ни са гру па
ма ко је то тек тре ба да по ста ну, са љу ди ма ко ји се ме ђу соб
но не по зна ју те обра сци по ве за но сти ни су раз ви је ни, док 
је раз вој људ ских ре ла ци ја усло вљен вре мен ским те сна
цем екс пе ри мен та. И ре зул та ти та квих гру па у скла ду су са 
ква ли та тив ним ли ми ти ма ре ла ци ја у фор ма тив ној фа зи, те 
број ни ис тра жи ва чи ола ко за кљу чу ју да гру па мо же до не
ти ви ше ште те но ко ри сти јер огра ни ча ва кре а тив ни про
цес13. Под ба ци ва ње гру пе у по гле ду кре а тив но сти ту ма че но 
је раз ли чи тим  ефек ти ма, ме ђу ко ји ма су не га тив но при
мо ва ње и ког ни тив на ин тер фе рен ци ја14, мар ги на ли за ци ја 
ори ги нал них иде ја15, груп но ми шље ње и пре у ра ње ни кон
сен зус16, ком пе ти ци ја ко ја иза зи ва про дук циј ску блокаду, 

12 We is berg, R. W. (2015) On the Use ful ness of “Va lue” in the De fi ni tion of 
Cre a ti vity, Cre a ti vity Re se arch Jo ur nal, 27(2), pp. 111124.

13 Nij stad, B. A., Di ehl, M. and Stro e be, W. Cog ni ti ve sti mu la tion and in ter
fe ren ce in ideage ne ra ting gro ups, in: Gro up cre a ti vity. In no va tion thro ugh 
col la bo ra tion, eds. Pa u lus, P. B. and Nij stad, B. A. (2003), New York: Ox ford 
Uni ver sity Press, pp.137–159; Pa u lus, P. B. (2000) Gro ups, te ams and cre a
ti vity: The cre a ti ve po ten tial of idea ge ne ra ting gro ups, Ap plied Psycho logy: 
An In ter na ti o nal Re vi ew, 49, pp. 237–262.

14 Smith, S. M. The con stra i ning eff ects of ini tial ide as, in: Gro up cre a ti vity. In
no va tion thro ugh col la bo ra tion, eds. Pa u lus, P. B. and Nij stad, B. A. (2003), 
New York: Ox ford Uni ver sity Press, pp. 15–30.

15 Stas ser, G. and Bir chme i er, Z. Gro up Cre a ti vity and Col lec ti ve Cho i ce, in: 
Gro up cre a ti vity. In no va tion thro ugh col la bo ra tion, eds. Pa u lus, P. B. and 
Nij stad, B. A. (2003), New York: Ox ford Uni ver sity Press.

16 Ja nis, I. L. (1982) Gro up think (2nd ed.), Bo ston: Ho ug hton Mif in.
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сма њи ва ње мо ти ва ци је и од го вор но сти17, као и  фе но мен 
со ци јал ног пре пу шта ња по зна ти ји под ко ло кви јал ним из
ра зом free ri ding, што би се мо гло пре ве сти као „хва та ње 
кри ви не” или „за бу ша ва ње”18. За пра во, оно што је у свим 
овим ис тра жи ва њи ма оста ло не ис пи та но је су ефек ти са
рад ње уте ме ље не у до жи вља ју пси хо ло шке си гур но сти ко
ја омо гу ћу је по ја ву по ве ре ња, уза јам ног пре по зна ва ња и 
раз ме не. Сто га је, уз по др шку се лек тив не ар гу мен та ци је, 
ин ди ви ду ал на кре а тив ност вр ло ра но про гла ше на су пер и
ор ном у од но су на груп ну. У сен ци су оста ла ис тра жи ва
ња ко ла бо ра тив ног уче ња19, ор га ни за ци о не кре а тив но сти20  
и тим ског ра да21, а гла со ви ко ји за го ва ра ју кон цепт кре а
тив не си нер ги је ути ша ни и са свим скрај ну ти спрам гро мо
гла сне ис тра жи вач ке прак се усме ре не на кре а тив не до ме те 
поје дин ца.  

Ви ше је мо гу ћих раз ло га за ово ис кри вље но на уч но огле да
ло. Ис тра жи ва ња кре а тив но сти у дру гој по ло ви ни XX ве ка 
нај ве ћим де лом из во де се на ве ли ким аме рич ким уни вер зи
те ти ма и под сна жним ути ца јем Гил фор до ве те о ри је ди вер
гент не про дук ци је о раз ли чи тим инди ви ду ал ним спо соб но
сти ма ко је од ре ђу ју ни во кре а тив но сти. Јав ним мне њем до
ми ни ра ин ди ви ду а ли стич ка па ра диг ма уте ме ље на три ве ка 
ра ни је мрач ном Хоб со вом ви зи јом се бич ног чо ве ка ко јом и 
да нас сво ја уве ре ња прав да ју за го вор ни ци ре пу бли кан ске 
де сни це. С дру ге стра не со ци ја де мо крат ски по кре ти усме
ре ни на ре фор му по сто је ћег си сте ма за ла жу се за еман ци
па ци ју и раз вој сва ког чо ве ка, оства ри ва ње ње го вих по тен
ци ја ла и за до вољ ста ва, по себ но пра ва на сло бо ду мишље ња 

17 Di ehl, M. and Stro e be, W. (1991) Pro duc ti vity loss in ideage ne ra ting gro
ups: Trac king down the bloc king eff ect, Jo ur nal of Per so na lity & So cial 
Psycho logy, 61, pp. 392–403. 

18 Ka rau, S. J. and Wil li ams, K. D. (1993) So cial lo a fing: A me taanalytic re vi
ew and the o re ti cal in te gra tion, Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy, 
65, pp. 681–706.

19 Johnson, D. W. and Johnson, R. T. Co o pe ra ti ve le ar ning and so cial in ter de
pen den ce the ory, in: The ory and re se arch on small gro ups, eds. Tin da le, R. 
S., He ath, L., Ed wards, J., Po so vac, E. J., Bryant, F. B., Su a rezBal ca zar, Y., 
Hen der sonKing, E. and Myers, J. (1998), New York: Ple num, pp. 9–35. 

20 Wo od man, R.W., Sawyer, J. E. and Grif n, R. W. (1993) To ward a the ory of 
or ga ni za ti o nal cre a ti vity, Aca demy of Ma na ge ment Re vi ew, 18, pp. 293–321.

21 Agrell, A. and Gu staf son, R. In no va tion and cre a ti vity in work gro ups, in: 
Hand bo ok of work gro up psycho logy, ed. West, M. (1996), Chic he ster, UK: 
Wi ley, pp. 317–344; Ben nis, W. and Bi e der man, P. W. (1997) Or ga ni zing ge
ni us: The sec rets of cre a ti ve col la bo ra tion, Re a ding, MA: Ad di son We sley; 
Puc cio, G. J. Te ams, in: Encyclo pe dia of cre a ti vity, eds. Run co, M. A. and 
Prit zker, S. A. (1999), San Di e go, CA: Aca de mic Press, pp. 639–649; West, 
M. A. (2002) Spar kling fo un ta ins or stag nant ponds. An in te gra ti ve mo del of 
cre a ti vity and in no va tion im ple men ta tion in work gro ups, Ap plied Psycho
logy: An In ter na ti o nal Re vi ew, 51, pp. 355–389.
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и ис по ља ва ња, те са истом же сти ном бра не бе де ме но вог 
ин ди ви ду а ли зма, а сво јом ре то ри ком ви ше са кри ва ју но што 
мо гу об у зда ти про из вод њу све ду бљих не јед на ко сти услед 
екс пан зи је ка пи та ли стич ких струк ту ра. Да ка ко, ин ди ви ду а
ли стич ки при ступ у до ба Хлад ног ра та ја ча сра змер но ан ти
ко му ни стич кој про па ган ди и ин ду ко ва ној па ни ци услед „ба
у ка” ко ји пре ти „иза че лич не за ве се” та ко да се сва ка иде ја 
ко ја се од но си на ко лек тив не прак се из јед на ча ва са дис то
пиј ском сли ком то та ли тар них ре жи ма. Пра во би чу до би ло 
да су ис тра жи ва чи кре а тив но сти оста ли иму ни пред та ко 
сна жним тен ден ци ја ма, уто ли ко пре што по ку ша ји очу ва
ња објек тив но сти кроз при вид на уч не не у трал но сти на ко је 
пре тен ду ју пси хо ло шке ди сци пли не, као по пра ви лу во де 
аси ми ла ци ји у до ми нант ну иде о ло шку ма три цу, ко ја по том 
мо же би ти по врат но оја ча на ис тра жи вач ким прак са ма и ве
ри фи ко ва на ре зул та ти ма. Иста тен ден ци ја мо же се уо чи ти 
у свим дру гим пси хо ло шким ди сци пли на ма. Чи та ву со ци
јал ну пси хо ло ги ју по је ди ни ау то ри из два ја ју по то ме што 
се ба ви про у ча ва њем по је дин ца у кон тек сту, док су груп ни 
про це си, као и ди на ми ка ин тер пер со нал них ре ла ци ја уну
тар ко лек ти ва ко ји има ју сво је раз вој не за ко ни то сти, по сма
тра ни као пред мет ма хом со ци о ло шких или ан тро по ло шких 
сту ди ја22. Та ко је и со ци јал на пси хо ло ги ја кре а тив но сти, 
ко ја је до би ла за ма јац осам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
за сно ва на на екс пе ри мен ти ма у ко ји ма се ис пи ту ју ефек ти 
кон тек сту ал них фак то ра на кре а тив ност по је дин ца23. 

Тек по чет ком овог ве ка, груп на кре а тив ност до би ја за слу
же ну па жњу и по ста је пред мет ем пи риј ских сту ди ја, нај пре 
у до ме ну умет но сти. Кит Со јер [Ke ith Sawyer] из во ди оп се
жне сту ди је из во ђач ких фор ми, пра ти пред ста ве им про те а
тра и на сту пе џез ор ке ста ра, и де фи ни ше кре а тив ност као  
„на ста ја ње не чег но вог и свр сис ход ног”  по ре клом од осо бе, 
гру пе или  дру штва24. За пра во, ово је јед на од рет ких де фи
ни ци ја у ко јој се при зна је и пре по зна је мо гућ ност ко лек тив
не кре а ци је, у ужем и у ши рем со ци јал ном окви ру. По ла зе ћи 
од хо ли стич ке пре ми се, Со јер пред ла же кон цепт емер гент
не кре а тив но сти, сма тра ју ћи да ис хо ди ко лек тив них прак
си из ра ња ју из ре ла ци ја и не мо гу би ти об ја шње ни зби ром 
ин ди ви ду ал них спо соб но сти и по стиг ну ћа. Раз вој но вог 

22 Rot, N. (2005) Osno vi so ci jal ne psi ho lo gi je, Be o grad: Za vod za udž be ni ke i 
na stav na sred stva.

23 Ama bi le, T. M. (1996) Cre a ti vity in con text. Up da te to the so cial psycho logy 
of Cre a ti vity, Bo ul der, CO: We stvi ew; Ri stić, I. (2010) Po če tak i kraj kre a
tiv nog pro ce sa, Be o grad: Hop.La!

24 Sawyer, R. K. (2006) Ex pla i ning cre a ti vity: the sci en ce of hu man in no va tion, 
Ox ford; New York: Ox ford Uni ver sity Press, p. 33. 
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ко лек тив ног кон струк та не за ви си од по је ди нач них до при
но са, ни ти са мо од њи хо вог кван ти те та или ква ли те та, већ 
пре све га од со ци јал не ин тер ак ци је. Ди на ми ка и ква ли тет 
од но са уну тар струк ту ре од ре ђу је по тен ци јал за на ста ја ње, 
раз вој и ис по ља ва ње кре а тив но сти ме ђу уче сни ци ма. Ути
ца ји оства ре ни у уза јам ном де ло ва њу то ком про це са ме ња
ју са ме уче сни ке, та ко да они мо гу оти ћи да ље но што би 
то ика да мо гли са ми25. Сто га про цес, као и ње го ви ис хо ди, 
не при па да ју ни ко ме по је ди нач но, ни ти мо же мо ре ћи чи ји 
је до при нос ве ћи и ва жни ји, јер оно што се зби ва на ста је 
из укр шта ња, и за сни ва се на тек ус по ста вље ним ре ла ци
ја ма ко је мо же мо на зва ти кре а тив ним. Со је ро во ту ма че ње 
кре а тив но сти прет по ста вља са рад њу за сно ва ну на јед на ко
сти, раз у ме ва њу и по ве ре њу, као и на ком пле мен тар но сти 
раз ли чи тих цр та и спо соб но сти свих уче сни ка у про це су. 
У ве ли кој ме ри осла ња се на те о ри ју Ле ва Ви гот ског (Lev 
Semyono vich Vygotsky) о уло зи кре а тив но сти и при ма ту 
соци јал не ин тер ак ци је у раз во ју са зна ња. 

По Ви гот ском, сва ко људ ско би ће по се ду је спо соб ност сим
бо лич ких опе ра ци ја ко ја му омо гу ћу је да не за ви си од ди
рект ног пер цеп тив ног по ља, већ да про це сом има ги на ци је –  
ства ра њем пред ста ва – ме ња уну тра шњу ре ал ност ко ја се 
по том мо же тран спо но ва ти у про ме ну спољ не. Сто га је ма
шта, као јед на од кључ них  сим бо лич ких функ ци ја, оки дач 
про ме не јер  омо гу ћу је сло же ни ми са о ни акт ко ји у се би са
др жи но ви ну, што га ујед но чи ни и ства ра лач ким26. Увек се 
оства ру је у за јед ни ци, ин си сти ра Ви гот ски, ни ка да људ ско 
би ће не оста је за тво ре ни си стем ко ји функ ци о ни ше не за ви
сно, јер је услов по ма ка упра во раз ме на са дру ги ма и прин
цип уза јам ног гра ђе ња. Реч је, да кле, о за јед нич ком ства ра
лач ком ак ту – ког ни тив ни раз вој по сма тра се као сло жен и 
ди на ми чан про цес у ко ме је про ме на уну тар лич но сти од
ре ђе на со ци јал ном раз ме ном. Ну жан је Дру ги ко ји про цес 
по кре ће, ма да се ње гов ути цај не огле да ди рект но, ни ти се 
при ма не по сред но, јер сам чин по и ма ња ни је па си ван, већ се 
за сни ва на про ме ни при мље ног у окви ру уну тра шњих ше ма 
ко је се исто вре ме но ме ња ју. Упра во у су сре ту уну тра шњег и 
спо ља шњег отва ра се про стор мо гу ћег по ма ка – зо на на ред
ног раз во ја у ко јој се ис тра жу ју по тен ци ја ли и по тре бе, док 
се но ве исто вре ме но ства ра ју27. Тек ка да је но ви на креира на 

25 Škorc, B. (2012) Kre a tiv nost u in ter ak ci ji. Psi ho lo gi ja stva ra laš tva,  
Be o grad: Mo start.

26 Vygotsky, L. S. (1998) Ima gi na tion and Cre a ti vity in Child hood, So vi et 
Psycho logy, 28(10), pp. 8496.

27 Vygotsky, L. S. (1925/1971) The psycho logy of art, Cam brid ge: The MIT 
Press.
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уну тар лич но сти, она мо же по врат но ме ња ти спољ ни ре а ли
тет. Сто га се и кре а тив ност ту ма чи „као ра сту ћа, по зи тив на 
спо соб ност здра вих љу ди, као тран сфор ми шу ћа си ла у сва
ко ме” ко ја ме ња чо ве ка и исто вре ме но дру штво у ко ме чо век 
де лу је28.  

У кул ту рал ноисто риј ској пер спек ти ви, те о ри ја Ле ва Ви гот
ског о на стан ку ви ших ког ни тив них функ ци ја оста је не до
вр ше на, али да је ва жно упо ри ште со ци јал ном кон струк ти
ви зму, и основ за раз у ме ва ње од но са лич них и со ци јал них 
про ме на – не у све тлу ре про дук ци је си сте ма, већ ње го ве ре
кре а ци је. 

Ни је, да кле, адап та ци ја свр ха, ни ти раз лог да се кре а тив
ност из у ча ва. Про ме на је при мар на. Тран сфор ма тив ни по
тен ци јал је свој ство има нент но кре а тив но сти  ко је се оства
ру је кроз ре ла ци је, кре ће од Дру гог и ка Дру гом. Тај по тен
ци јал ни је ре ак ти ван јер је про ме на усло вље на ак ти ви те том 
на уну тра шњем и спољ ном пла ну. Сто га де фи ни са ти кре а
тив ност као ста ти чан, до вр ше ни од го вор на спољ не да то
сти – про дукт ко ји мо же би ти ви ше или ма ње ис пла тив, у 
за ви сно сти од сво је упо треб не вред но сти – сва ка ко је мо гу
ће, али не и при хва тљи во. Про це су ал ност је та ко ја опо ни ра 
ста бил ном, утвр ђе ном мо ду су си стем ске струк ту ре и омо гу
ћу је тран сфор ма ци ју. Не ма оче ки ва ног про дук та ни ти за да
тог ис хо да – про цес но си сво ју не из ве сност, ори јен ти сан ка 
бу дућ но сти, ди на ми чан и отво рен. Екви фи нал ност је јед на 
од ње го вих кључ них од ред ни ца, уте ме ље на у игри, фан та
зи ји и има ги на ци ји, ко ја про ме ну ан ти ци пи ра и омо гу ћу је.  

След стве но, кре а тив ност тре ба раз у ме ти и као ди ја лек тич
ки про цес ко ји ни је уско ве зан за про дук ци ју јед ног де ла, 
чак ни опу са, већ се мо же по сма тра ти у све тлу тро стру ке 
вре мен ске осе: из ра ња из ме ђу и гре дру штве них, лич них и 
исто риј ских ну жно сти, из по тре ба ко је су уко ре ње не у од ре
ђе ном вре ме ну, али се на до ве зу ју на по тре бе ко је су на ста
ле ра ни је, пре при су ства не по сред них ак те ра, и од ре ђе не су 
мо гућ но сти ма ко је их вре мен ски пре ва зи ла зе29. Укр шта ње 
вре мен ских оса, уну тра шњег и спо ља шњег, лич ног и со ци
јал ног, от кри ва ви ше слој ност али и оп сег мо гу ће тран сфор
ма ци је ко ја се оства ру је на ра зи ни од но са, у по љу ко лек тив
ног.  Про це си се не ис цр пљу ју пра вље њем за јед нич ке кре а
ци је, од но се се и на кре и ра ње за јед ни це ко ја он да по врат но 

28 Škorc, B. (2012) Kre a tiv nost u in ter ak ci ji. Psi ho lo gi ja stva ra laš tva, Be o
grad: Mo start.

29 Vygotsky, L. S. (1998) Ima gi na tion and Cre a ti vity in Child hood, So vi et 
Psycho logy, 28(10), pp. 8496.
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де лу је на оне ко ји је пра ве, раз ви ја ју ћи но ве прав це њи хо вог 
де ло ва ња.30  

Да, тре ба пре кар да ши ти. Из раз ма тра ња груп не кре а тив но
сти ис ко ра чи ти у то ко ве дру штве них про це са. По ме ри ти фо
кус са адап тив не на тран сфор ма тив ну функ ци ју, са про дук
ти ви зма на про це су ал ност, са ин ди ви ду ал не на колективну 
ра зи ну, али не са мо у из дво је ним до ме ни ма умет но сти, на
у ке или обра зо ва ња. Чи ни се по све оправ да но, у овом тре
нут ку, кре а тив ност ис пи та ти у све тлу ши рих со ци јал них по
ма ка, уто ли ко пре што су за не ма ре на свој ства кре а тив но сти 
за јед нич ки ре сурс, као и услов ме ња ња. 

„Чо ве чан ство се ства ра та ко што јед на ко из вла чи пи та ње 
зна че ња ко јем од мах да је и од го вор”, ка же Ка сто ри а дис 
[Cor ne li us Ca sto ri a dis], ма да по тра га за од го во ром увек тра је 
јер, по при ро ди, људ ска има ги на ци ја не ће ста ти и пред ста
вља глав ну по кре тач ку си лу уну тар дру штве них то ко ва31. 
След стве но, дру штво је у не пре кид ном про це су са мо ства
ра ња и са мо де тер ми на ци је, а ин сти ту ци је у ње му гра де се 
за хва љу ју ћи има нент ној со ци јал ној кре а тив но сти. Ка сто ри
а дис је озна ча ва пој мом ра ди кал на има ги на ци ја, би ра ју ћи 
овај атри бут да би на пра вио ди стинк ци ју у од но су на има
ги на ци ју „дру гог ре да”, ко ја је по се би ре про дук тив на и/или 
ком би на то рич ка. Ра ди кал на има ги на ци ја прет хо ди раз два ја
њу ре ал ног и фик тив ног, по сто ји по се би, са мим тим што 
као „ре ал ност”по сто ји за нас. Та моћ на ста ја ња ex ni hi lo –  
оп ста је без узроч ни ка, ма да је усло вље на ре ла ци ја ма, и ис
хо ди ште има у ди на мич ком по љу има ги нар них зна че ња ко је 
јем чи ау то ин сти ту ци о нал ност дру штва: „не ма су че ља ва ња 
по је дин ца и дру штва: по је ди нац је со ци јал на кре а ци ја” као 
што по тен ци јал но или већ чи ни ин сти ту ци ју и кре и ра зна
че ње32. Сто га је ра ди кал на има ги на ци ја, свој стве на сва ком 
чо ве ку и ана лог на дру штве но има ги нар ном, ко је тре ба да 
осми шља ва све „што се мо же по ја ви ти, у дру штву као и над 
њим. Има ги нар но дру штве но зна че ње чи ни да ства ри бу ду 
упра во те ства ри, по ста вља их као то што је су – при че
му је то што по ста вље но зна че њем ко је је не раз дру жи во 

30 Ilić, V. (2016) O kre a tiv no sti u vre me nu me di ja, Kre a tiv nost i me di ji, Za greb: 
Cen tar za fi lo zo fi ju me di ja i me di o loš ka is tra ži va nja, str. 179188.

31 Đor đe vić, M. (2000) Is ku še nja de mo kra ti je, u: Ma sta, kri ti ka i slo bo da,  
Re pu bli ka, str. 248.

32 Ca sto ri a dis, C. Ra di cal ima gi na tion and the so cial in sti tu ting ima gi nary, 
in: Ca sto ri a di Re a der, ed. Cur tis, D. A. (1997) Mal den, USA: Blac kwell  
Pu blis hers Ltd, p. 332.
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и прин цип ег зи стен ци је, и прин цип ми шље ња, и прин цип 
вред но сти и прин цип де ла ња.”33

„Има ги нар ноима ги на тив но зна че ње” дру штве них ин сти ту
ци ја на ста је из сна ге све сне ау то ном не људ ске лич но сти ко ја 
је сто жер про ме не, као и стал не те жње да се да љим про це
сом са мо ар ти ку ла ци је об ли ку је ау то ном но дру штво. Ме ђу
тим, „та ј рад зна че ња не пре ста но је угро жа ван (а у крај њој 
ли ни ји сваг да већ и по ра жен) Ха о сом на ко ји оно на и ла зи и 
Ха о сом ко ји оно са мо увек из но ва ства ра”, ка же Ка сто ри а
дис34, а за тим на дру гом ме сту об ја шња ва да су упра во због 
то га чи ње ни це о ау тоин сти ту ци о нал но сти дру штва увек „и 
ско ро сву да ма ски ра не, са кри ве не у дру штви ма са мом ин
сти ту ци јом. И ско ро увек, ско ро сву да та ин сти ту ци ја са др жи 
уста но вље ну пред ста ву сво га соп стве ног вандру штве ног 
по ре кла. Хе те ро ном ни ка рак тер ин сти ту ци је дру штва ле жи 
у чи ње ни ци да дру штве ни за кон ни је узет као ства ра ње дру
штва већ је пре схва ћен као не што што по ти че из сфе ре ко ја 
је ван до ма ша ја жи вих људ ских би ћа”35. На спрам при ви да 
хе те ро ном но сти, јер је чо век са мре жом ин сти ту ци ја увек 
и са мо де ло ра ди кал не има ги на ци је, Ка сто ри а дис за го ва ра 
про је кат иди ви ду ал не и ко лек тив не ау то но ми је, ко ји ле жи у 
осно ви сло бод ног дру штва у „ко јем сви гра ђа ни има ју јед
на ке мо гућ но сти да уче ству ју у до но ше њу за ко на, у вла ди, у 
суд ском по ступ ку и нај зад у ин сти ту ци ја ма дру штва.”36 Реч 
је, на из глед, о по зна том иде а лу де мо кра ти је ко ја још ни је 
до стиг ну та, а сво је фал си фи ка те има у ли бе рал ним оли гар
хи ја ма За па да. Глав ни циљ је „уки да ње су прот но сти из ме
ђу др жа ве – не за ви сног ме ха ни зма – и дру штва, кре и ра њем 
јед не ствар не по ли тич ке за јед ни це, јед не дру штве не гру пе 
ко ја је у ста њу да са ма со бом упра вља.”37. Ипак, већ прет
по став ка да је та кво дру штво де фи ни са но емер ген ци јом, да 
је у не пре кид ном про це су са мо ар ти ку ла ци је, кроз пре и спи
ти ва ња и по нов но ства ра ња зна че ња, да је усло вље но са мо 
де ло ва њем ра ди кал не има ги на ци је, ко ја по ти че од ин ди ви
ду ал не а те жи ко лек тив ној ау то но ми ји – чи ни га кре а то крат
ским, те сра змер но сло же ни јим за раз уме ва ње од носа ко ји 
му прет хо де.  

33 Ka sto ri a dis, K. (1984) In sti tu ci je druš tva i re li gi je, Kul tu ra broj 656667, 
Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 196.

34 Исто.
35 Ka sto ri a dis, K. (2000) Na sle đe i re vo lu ci ja, u: Ma sta, kri ti ka i slo bo da,  

Re pu bli ka, 248.
36 Ka sto ri a dis, K. (1992/2000) Raz go vor o jed nom pro jek tu. In di vi du al na i ko

lek tiv na au to no mi ja, u: Ma sta, kri ti ka i slo bo da, Re pu bli ka, 248.
37 Ka sto ri a dis, K. (2009) An tič ka de mo kra ti ja i njen zna čaj za nas, Tre ći  

pro gram, 143144, IIIIV, str. 27. 
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Из ве стан па ра докс кри је се у то ме што „свет, би ће, у су шти
ни је сте Ха ос, Ам бис, Без дан. Он је ме ња ње и са моме ња
ње. Он по сто ји са мо та ко што је увек и бив ство ва њека, он 
је ства ра лач кора за ра лач ка вре ме ни тост”, ин си сти ра Ка
сто ри а дис38. След стве но, ако је чо век у стал ном бек ству, у 
стал ном по ри ца њу Ха о саАм би саБез да на, те у па нич ној 
бор би за сми сао те жи струк ту ри ко ја га мо же осло бо ди ти 
анк си о зно сти, при пи си ва ње хе те ро ном ног ка рак те ра ин сти
ту ци ја ма је ис ход ко ји исто вре ме но ин хи би ра, са кри ва, суб
вер ту је деј ство ра ди кал не има ги на ци је. И ма да ње на сна га 
мо же би ти са чу ва на у ау то ном ној лич но сти, тран спо но ва ње 
ау то но ми је из ин ди ви ду ал не у ко лек тив ну ни је ли не ар но, 
ни ти мо же би ти по сле ди ца зби ра ња про стим оку пља њем. 
Сто га се пи та ње (ме та)емер ген ци је из о штра ва при са мом 
раз ма тра њу свих ра ни јих ис ку стве них по ку ша ја ко ји нас 
пра те: усло ви у ко ји ма се про це си са мо ин сти ту ци о на ли за
ци је дру штва од ви ја ју на ме ћу раз ли чи те ви до ве огра ни че ња 
(би оп си хо ло шке, со ци о кул ту рал не, исто риј ске), сто га де ло
ва ње на ди на ми ку као и на ква ли тет са мих про це са зах те
ва ви ши сте пен ау то ре флек сив но сти и ин тен ци о нал но сти 
уну тар ре ла ци ја ко је су де фи ни са не има ги нар ним дру штве
ним зна че ње ма или им пак прет хо де. Тре ба раз у ме ти ин хи
би то ре, ре ла ци о не мо ду се, пси хо ло шке усло ве ау то но ми је 
на ин ди ви ду ал ном и ко лек тив ном пла ну. Пра те ћи кон цепт 
ра ди кал не има ги на ци је, чи ни се да кре а тив ност тек тре ба 
пре по зна ти и раз у ме ти у све тлу емер гент них про це са, по
тен ци ја ла за јед ни це да се ме ња и уну тар се бе ин тер ве ни
ше, усло ва по ве зи ва ња ње них ак те ра у но вим прак са ма или 
со ци јал ним кон струк ти ма ко ји ће тек на ста ја ти. Да ка ко, то 
ни је лак за да так, ма да не ми но ван, и сва ка ко до сто јан јед не 
на уч не ди сци пли не за чо ве ка.  

Или, пак, мо же мо од у ста ти и, као у фил му Јор го са Лан ти мо
са, оста ти при та је ни и пре стра вље ни, на кон што се би иш чу
па мо оч њак за ко ји су нам ре кли да ће сам ис па сти, јед ном 
ка да до ђе вре ме да се оса мо ста ли мо.
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THE WORDS TAKEN AWAY

DEFENCE OF CREATIVITY AND THE CONDITIONS OF 
RADICAL IMAGINATION

Abstract

This paper examines contemporary interpretations of creativity and 
instrumentalisation of the concept itself, both in neoliberal discourse 
and in public policies that have become the driver of ever deeper 
society inequalities. A review of divergent production research from 
the second half of the 20th century, as the foundation of all further 
psychological studies, and the analysis of implicit social agendas 
reveal three controversial points of theoretical starting points in which 
creativity was viewed exclusively as adaptive ability validated by the 
product – the outcome of individual achievement. A response to this 
simplified concept of creativity has arrived from researchers focused 
on emerging processes within the collective. In new studies, they have 
confirmed the primacy of social interaction in a cognitive development, 
shifting the research focus from adaptive to transformative function, 
from productivity to processuality, from individual to group level of 
creativity. Therefore, at this moment, it seems to be fully justified to 
examine creativity in the light of wider social changes, considering the 
conditions of Castoriadis’s concept of radical imagination, especially 
because the neglected features of creativity are a common resource, as 

well as a requirement of change.

Keywords: creativity, collective, transformative function, processual
ity, radical imagination


