
LOOVUSE ABC

Mis on loovus?
Loovus ja leidlikkus

Loovust aetakse segi leidlikkusega. Näiteks naela kasutamine ust sulustava riivina, kui 

riivipulka pole käepärast, pole loovus vaid on parimal jul leidlikkus hädaabinõuna, muud ei 

ole üle jäänud. Loovus seostub eelkõige innovatiivsusega – lahendada probleem, leiutada 

miski,  luua  uus  meetod  või  moodustada  “kunstiline”  objekt.  Seejuures,  v.a  viimane 

kategooria,  mõõdetakse  loovust  rakendatavusega.  St  esemed  ja  ideed  asetatakse 

halastamatult kasulikkuse ja otstarbekuse koordinaadistikule.

Psühholoogia on üritanud juba varakult diagnoosida, selgitada välja jooned, mille põhjal 

eristada  loovaid  indiviide  mitte-loovatest.  Mis  iseenesest  ei  pruugi  selgust  luua,  vaid 

ajendab kavalpäid, kes sarnaselt Caligulale – kuulnud Caesari langetõvest –  simuleerivad 

eeskuju.

Sellegi poolest olgu need üldisel kombel välja toodud:

• 1. Iseseisvus ehk autonoomsus – loovad inimesed on tegudes-mõtetes sõltumatud 

ja mittekonformistlikud.

• 2.  Nad  tunnevad  mõnda  valdkonda,  mis  on  nõutav  kõrgemaks  tegevuseks, 

täielikult.

• 3. Nad ei pruugi olla täielikud st universaalid, kui da Vinci välja arvata.

• 4. Tunnevad huvi vasturääkiva, ebasümmeetrilise vastu.

• 5. Võivad olla ekstsentrilised, samas end väga hästi tunda.

• 6. Üksitöötavad, sissepoolepööratud, otsimata tuge teiste arvamustest.

• 7.  Kõrge  intelligentsiga,  mis  siiski  ei  valitse  intuitsiooni  üle.  Konvergentse  ja 

divergentse  intelligentsustüüpide  vastandamise  puhul  kalduvad  loovad  olema 

viimast (esimene on mõõdetav IQ testidega, teine ideederikkuse ja algupärasuse 

ehk originaalsusega).

• 8. Uudsusvõimelisus, mis põhineb arvatavalt regulaarsuse katkestustes, mis loovad 

uue  kogemuse,  omavahel  vastanduvad  intellekt  ja  intuitsioon,  teadvuslik  ja 

mitteteadvuslik,  vaimne  tervis  ja  vaimuhaigus,  konventsionaalne  ja 

ebakonventsionaalne, keerukas ja lihtne.

• 9. Vahetevahel seostub võimega kiiresti  ideid läbi  töötada (E. Paul Torrance)  – 
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voolavus, paindlikkus (kasutada ideesid ja tööriistu ebatavalisel viisil), originaalsus 

uued ideed ja tooted.

Looja sotsiaalne taust
Mihalyi  Csikszentmihalyi uuris  90  üldtunnustatud  ja  mõjuka  innovaatori-loovisiku 

isikuomadusi. Nende tausta uurimus näitas, et neil oli korralik lapsepõlv ja naid said kodust 

kaasa  kindla  väärtusvõrgustiku.  Ainuke  erinevus  kõige  tavalisemast  elujoonest  oli  ühe 

vanema kaotamine (tavaliselt  isa),  mille  järel  neid  mõjutas  mõni  tugiisik.  See uurimus 

selgitas välja ka suure hulga neid, kes olid saanud negatiivse kogemuse alg-ja põhikoolist.

Nende võimed tulenesid mõnest muust allikast:  Albert Einstein ei saanud läbi põhikooli 

matemaatikaõpetajaga (kes distsiplineeris hinnetega), ent teda mõjutasid onud, kes olid 

füüsikaentusiastid.  Paljud  loovad  inimesed  pidid  läbi  tegema  ringiga  minekuid  karjääri 

jooksul. Nad lõid omad tingimused ja ei lasknud end segada asjadest, mille üle neil polnud 

võimu.  Neid  juhib,  seespoolt  vaadates,  teatud  sisemine  suundumus  ja  pühendumine 

eesmärgile. Seejuures ilmnes, et tunnustus on sõltunud sellest, kelle käes on arvamuse 

juhtimine või ukse hoidmine. Tihti  ei  ole sellest sisse saanud indiviidid selle tõttu, kuigi 

leiutis on läbi läinud, et ollakse vähemuse (mitte-oma) esindaja.

Seega loovust takistab rassiline, rahvuslik, religioosne või sooline diskrimineerimine.

Loovuse faasid
Mark Runco pakkus välja järgmise skeemi:

• 1. orienteerumine – informatsiooni kogumine,

• 2. inkubatsioon – probleemi defineerimine, lahenduse otsimine (suur hulk infot),

• 3. illuminatsioon – divergentne mõtlemine,

• 4. verifikatsioon – võrdlemine teiste töödega,

• 5. kommunikeerumine – töö avaldamine,

• 6. kehtestamine – ühiskondlik kasutamine, st omaksvõtmine või tagasilükkamine.

Loovus konstrueerub siin tunnustuse varal. Samas on see mudel avatud tühikäigulisele 

simulatsioonile, mille kesta taga pole ilmnevusest enamat – pealtvaatajate ajapuudus ja 

pinnapealsus  paneb  lootma  neid  lootma  enda  erakordsele  taipamisvõimele  mitte 

läbinägelikkusele.
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