
СТВАРАЛАШТВО 
 
 

 Према најблажем критеријуму стваралаштво је способност изналажења оригиналних идеја и 
решења проблема. По овом критеријуму сви људи су ствараоци јер маштају и сањају. Под 
стваралаштвом се најчешће подразумевају оригиналне идеје  које су зачетак значајних уметничких 
дела, научних открића и технолошких проналазака. Постоји и најстрожи критеријум према којем 
стваралаштво представљају епохална открића која су значајна за сва времена (писмо, точак, ватра 
итд.). 
 По Грејаму Валасу, постоји четири фазе стваралачког мишљења: 
1. Фаза припреме – у овој фази стваралац интензивно размишља о проблему или теми која га 
интересује, прикупља податке, покушава да нађе решење, али не успева. Овај интензиван рад је 
праћен замором који је увод у следећу фазу. 
2. Фаза инкубације или нерада (лат. incubare – зрење, мировање) – ова фаза може да траје неколико 
сати, недеља, месеци или дуже. Стваралац наставља да размишља о проблему који га интригира, 
иако тога није свестан. Мисаона активност се чак појачава и продубљује. Присутан је привид 
прекида активности због тога што се стваралац бави другим активностима.  
3. Фаза инспирације или надахнућа је тренутак изненадног јављања решења проблема или идеје. 
Ствараоци га описују као тренутак просветљења. Тај увид је, заправо, производ дугог периода 
инкубације. Важно је нагласити да увид не мора да буде тачан. 
4. Фаза провере или верификације – у овој фази се проверава тачност решења или идеје.  
 Особе са умним количником изнад 130 сматрају се даровитим или талентованим. 
Понекад се уздижу до нивоа генија. Генијалност подразумева стваралаштво у најстрожем смислу те 
речи. Геније је особа која је створила оригинално дело (уметничко дело, технoлошки проналазак или 
научно откриће), које има шири друштвени значај, тј. нема претходника у историји човечанства. 
Многа истраживања су показала да за достизање еминентности (генијалности) у некој области није 
одговоран само висок ниво интелигенције, већ и одређене особине личности. Према Барону то су: 

 Снажно Ја и емоционална стабилност 
 Самоувереност 
 Самодовољност 
 Јака потреба за независношћу 
 Висока лична доминантност и убедљивост у мишљењу 
 Одбацивање конформистичких притисака у мишљењу 
 Сколоност ка реду, методу, тачности 
 Интересовање за изазов који пружају противречности, изузеци и неред 

Када говоримо о даровитости не може се заобићи хипотеза прага. У питању је претпоставка да је за 
достизање еминентности у некој области нужан услов да појединац има IQ од бар 120. То је тзв. праг. 
Када је нечији IQ изнад овог прага, на његов успех почињу у већој мери да утичу особине личности.  
 Одговарајући материјални и образовни услови нужан су, али не и довољан услов за 
стваралаштво. Ипак, дешава се да управо тежак живот делује подстицајуно на ствараоца.  
  
Задаци: Одговори на питање бр. 12  (уџбеник стр. 115). 
Сети се Дерека Паравићинија и Стивена Вилтшира. Да ли су они генији? 
Документарни филм о Стивену Вилтширу: https://www.youtube.com/watch?v=phkNgC8Vxj4 
Документарни филм о Дреку Паравићинију: https://www.youtube.com/watch?v=yzYd8ci_X5A 
Можда вас заинтересује и: https://www.youtube.com/watch?v=DLpCfHH1OVU 


