
Kai kalbama apie vertybes, dažniausiai jos 
įvardijamos kaip tam tikri vertinami sub-
jektai – šeima, draugai, darbas, jausmai – 
meilė, laimė, laisvė, arba savybės – drąsa, 
pasitikėjimas savimi, grožis. O ar tokia savy-
bė kaip kūrybiškumas yra vertybė? Atlikus 
internetinę paiešką lietuvių kalba kūrybiš-
kumas kaip vertybė niekur nėra minimas, 
tačiau tinklapiuose anglų kalba ši savybė 
(angl. creativity) dažnai įtraukiama į ver-
tybių sąrašą. Tai kaip turėtų būti iš tikrųjų?
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Pagal apibrėžimą, vertybės – tai 
specifiškos mus supančio pasaulio 
objektų ir reikšmių charakteristikos, 
turinčios teigiamą reikšmę žmogui, 
kolektyvui, visuomenei. Objektai ir 
reiškiniai tampa vertybėmis tik dėl 
to, kad jie įtraukiami į žmonių vi-
suomenės būties sferas. Todėl ver-
tybės paprastai yra tokie nuo vi-
suomenės priklausomi objektai ir 
reiškiniai, kurie, patenkindami kuriuos 
nors žmogaus poreikius bei interesus, 
turi teigiamos reikšmės (zodynas.lt).
 

Kūrybiškumas yra vienas iš 
sudėtingiausiai apibūdinamų 
žmogaus elgsesio bruožų. Tai vis reči-
au pasireiškianti žmonių savybė, kuri 
labai reikalinga šiuolaikiniame nau-
jovių pasaulyje. Darosi vis sunkiau 
sudominti žiūrovą, skleidžiama in-
formacija darosi perteklinė, o norint 
būti pastebėtam reikia entropijos, 
kuri sukuriama būtent kūrybiškai 
mąstant. Kūrybiškumo negalima 
sukurti, tai yra natūralus reiškinys, 
būdingas tik kai kuriems žmonėms.

Jau pats žodis “kūrybiškumas” nusako, 
kad kažkas yra “kuriama”. Štai kūrybiškas 
vieno Lenkijos meno universiteto studen-
tas sukūrė kėdę, sulankstomą iš vieno kar-
tono lakšto ir atlaikančią iki 100kg svorį. 
Šią kėdę perlanksčius ją galima naudoti 
kaip lentyną ar net kompiuterio padą. 
Tai įdomus, estetiškas ir lengvai perke-
liamas baldas, kurio dar niekur neteko 
matyti, tad galime teigti, kad kūrybišku-
mas sukuria tai, kas neįprasta ir įdomu. 

Kūrybiškumas taip pat padeda atkur-
ti ir pagyvinti tai, kas sena ir neįdomu 
– nekūrybiška. Menininkė iš Telšių ėmė-
si restauruoti senas kėdes ir dekoruoti 
jas šiuolaikiškai. Kėdes ji parsineša iš są-
vartyno ir paverčia jas smagiu spalvo-
tu baldu.  Šį pomėgį ji ruošiasi paversti 
verslu - jau kuriamas jos internetinis tin-
klapis, kuriuo bus reklamuojamos kėdės 
bei foteliai ir bus galima juos nusipirkti. 

Kūrybiškumas vis labiau naudojamas ir 
ne meno srityse.  Yra sukurta net keletas 
teorijų, patarimų ir metodų, kaip kūry-
biškiau priimti sprendimus versle,   ieš-
koma kūrybingesnių metodų medicinoje, 
technologijose, o ypač rinkodaroje - įprasti 
būdai nebėra nei įdomūs nei veiksmingi. 
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Kūrybiškumas padeda sukurti neįprastus dalykus, paverčia tai, 
kas sena ir bjauru į naują ir gražų, padeda surasti naujus geresnius 
sprendimus sudėtingoms ar net neįmanomoms problemoms, tai yra 
turi teigiamą reikšmę. Kūrybingi gali būti tik žmonės, tad kūrybiš-
kumas yra ir visuomenės dalis. Įvertinus kūrybiškumą pagal verty-
bių apibrėžimą galime drąsiai įtraukti kūrybiškumą į vertybių sąrašą.
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