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Įvadas

Šiandieninėje visuomenėje kūrybiniai miestai 
yra vieni iš stipriausių pasaulio miestų, tampa 
visa ko centru, todėl natūralu, kad jie pradėjo 
jungtis į tinklus, kurie miestus pagal tam tikrus 
kriterijus priskiria vienai ar kitai kultūrinei 
kategorijai.

Tačiau ar priskiriant miestą vienai ar ki-
tai kultūrinei kategorijai nenukenčia miesto 
tapatumas? Ar nepasitaiko taip, kad miestas 
priskiriamas populiaresnei kategorijai, kuri 
vėliau duos didesnį pelną iš turizmo, o ne tai, 
kuri atitiktų miesto tapatumą?

Šis klausimas nėra labai plačiai tyrinėja-
mas, nėra apibrėžtas aiškus santykis tarp kūry-
binio miesto tinklų ir miesto tapatumo. Tačiau 
tiek mažai dėmesio šiai temai skiriama tikrai 
be pagrindo. Vis dažniau miestas nori priskirti 
save kūrybinio miesto kategorijai dėl matomų 
labai sėkmingų miestų pavyzdžių, tačiau toks 

aklas kūrybinio miesto statuso siekimas gali 
būti pražūtingas miesto tapatumui. 

Taigi, norint rasti tinkamą kūrybinio miesto 
ir jo tapatumo santykį, straipsnyje pirmiausia 
nagrinėjama, kas apskritai yra kūrybinis mies-
tas. Palygintos skirtingų autorių apibrėžtys ir 
pastabos. Taip pat aptarti indeksai, padedantys 
apskaičiuoti, ar tam tikras miestas yra kūrybi-
nis, ar ne. 

Nustačius, kas yra kūrybinis miestas, svarbu 
paminėti ir šioje srityje kylančią problematiką. 
Pagrindinė miestų problema, norint tapti kū-
rybiniu miestu, yra jo uždarumas. Pasak Filipo 
Vudso, „Miestų uždarumas virsta socialinės 
atskirties problema ir pažaboja miesto kūrybinį 
potencialą“ (Wood, Landry 2008: 239). Miestui 
siekiant tapti kūrybiniu, būtinas atvirumas, nau-
jos idėjos, nuolatinis tobulėjimas ir stipri ben-
druomenė, palaikanti miesto kūrybingumo siekį.
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Taip pat aptariami kūrybiniai miestų tin-
klai. Daugiausia dėmesio skiriama UNESCO 
kūrybinių miestų tinklų kategorijoms. Nagri-
nėjama, pagal ką ir kodėl vienas ar kitas miestas 
pretenduoja patekti būtent į tą kategoriją, kuriai 
priskirtas. 

Aptariama, kas yra miesto identitetas, kas jį 
sudaro ir kokie veiksniai veikia. Bandyta aptarti 
Vilniaus miesto tapatumą. 

Rašant šį straipsnį, susidurta su literatūros 
šaltinių stoka. Galbūt taip yra dėl kitų autorių 
mažo domėjimosi šia tema. Todėl, atlikus ben-
drinę teorinės medžiagos analizę, pasirinkti 
keli užsienio miestai, kurie pripažinti visame 
pasaulyje kaip kūrybiniai, ir nagrinėjami būtent 
jų atvejai. Nustatyta, koks buvo miesto identite-
tas ir ar jis nepasikeitė, miestui tapus kūrybinių 
miestų tinklų dalimi. 

1.  Kūrybinių miestų tinklai teoriniu  
požiūriu

Pirmiausia norint aptarti ir geriau suprasti 
kūrybinių miestų tinklus, reikia įvardyti, kas 
apskritai yra kūrybinis miestas, kaip jis skir-
tingų autorių suprantamas ir kokiais būdais 
nustatoma, ar miestas kūrybinis, ar ne. 

1.1.  Kūrybinio miesto samprata  
ir jo kriterijai

Šiandieniniame pasaulyje sparčiai tiesiasi ir 
raizgosi nauji tinklai, naikinantys ribas tarp 
miestų, o miestų centrus paverčiantys dar inten-
syvesniais ir galingesniais. Miestai yra vartoto-
jai, kurie ilgainiui negalės išgyventi, todėl buvo 
sukurta nauja koncepcija: kūrybinis miestas 
(Landry 2005). Nors kūrybingo miesto kon-
ceptas atsirado dar 1980 m., susikūrus Europos 
Sąjungos projektui – Europos kultūros sostinė, 
tačiau tik vėliau ėmė ryškėti kūrybinio miesto 
nauda ir pradėta juo labiau domėtis. Galima 
teigti, kad kūrybinis miestas atsirado plintant 
globalizacijai. Būtent ji paskatino miestus nuo 
gamybos pereiti prie paslaugų, kurios ilgainiui 

tapo dažniausiai paremtos vien tik kūrybiniu 
potencialu. 

Norint aiškiai apibrėžti, kas yra kūrybinis 
miestas, privalu susipažinti su kelių pagrindi-
nių autorių mintimis apie kūrybinio miesto 
sampratą.

C. Landry – kūrybinio miesto sąvokos po-
puliarintojas, būtent jo dėka pastaruoju metu 
taip dažnai kalbama apie kūrybinius miestus. 
C. Landry miesto matymo kampas remiasi 
kultūra ir menu. Puikus pavyzdys – nedidelis 
Anglijos provincijos Hėjaus miestelis prie 
Vajaus upės (Hay-on-Wye), municipalinę po-
litiką sukoncentravęs į knygų miesto kūrimą, 
įsteigė ir palaikė gausybę knygynų ir netruko 
tapti nauju žmonių traukos centru. Šiame 
knygų mieste per metus apsilanko daugiau nei 
110 tūkst. žmonių (Langer 1984). Urbanistiniu 
požiūriu kūrybinio miesto politikos pagrindi-
nis tikslas yra kurti ir valdyti viešąsias erdves. 
Anot C. Landry, kūrybinis miestas vadovaujasi 
darnios plėtros principais, kai priimant kie-
kvieną sprendimą paisoma ekologijos. Norint 
miestui tapti kūrybiniu, nederėtų aklai sekti 
jau esamais pavyzdžiais, o reikėtų ieškoti sa-
vitumo ir jį išskyrus pritaikyti jau esamas pa-
tirtis (Chaerles 2005). Tačiau kokie yra tikslūs 
kriterijai, kuriuos C. Landry taiko kūrybiniam 
miestui? Norėdamas kuo aiškiau juos apibrėžti, 
C. Landry pasirinko Londoną ir išskyrė argu-
mentus, kodėl Londonas yra kūrybinis miestas 
(Landry 2005):

 − visos kūrybinės veiklos sritys – tiek tra-
dicinės, tiek šiuolaikinės turi būti reikš-
mingos ir suprantamos visuomenei. Labai 
svarbus visuomenės istorinis ir dabartinės 
konjunktūros ryšys su tomis kūrybinėmis 
veiklos sritimis;

 − kūrybinės veiklos privalo būti inovaty-
vios;

 − kultūra ir turizmas turi būti tiesiogiai su-
siję. Visos turistams siūlomos kūrybinės 
veiklos sritys turėtų būti orientuotos į vie-
tos ir žmogaus santykį;

 − kūrybiniame mieste negali būti atskirtas 
komercinis menas (filmai, serialai, rekla-
ma ir pan.) nuo ne tokio komercinio (te-
atras, koncertai ir pan.); 
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 − būtina meninė specializacija aukštojo 
mokslo institucijose dėl bendro visuome-
nės meninio išprusimo;

 − kiekviena kūrybinė veikla turi tikti vi-
siems ir negali būti jaučiama jokia kul-
tūrinė diskriminacija, nes didžiuosiuose 
miestuose (šiuo atveju Londone) labai 
daug įvairių kultūrų ir tautybių žmonių.

Taigi pagal šiuos kriterijus, pasak C. Landry, 
galima įvertinti, ar miestas yra kūrybinis, ar 
ne. Jais vadovaujantis, galima parinkti reikia-
mą strategiją, kad miestas taptų kūrybinis. 
Apibendrinant galima teigti, kad, šio autoriaus 
nuomone, kūrybinis miestas yra tas, kurio kū-
rybinės veiklos sritys, skirtos visuomenei, yra 
suprantamos, inovatyvios, intensyviai skleidžia-
mos ir daugiakultūrės.

Kitas autorius (Howkinsas 2001) į kūrybinį 
miestą žvelgia kitu kampu, kaip į kūrybinės 
ekonomikos variklį. Sparčiai augant didmies-
čių ekonomikai, vis didesnį vaidmenį turi 
kūrybos ekonomika, kuri per trumpą laiko 
tarpą tapo viena pelningiausių sričių. Trum-
pai tariant, J. Howkinsas teigia, kad kūrybinis 
miestas yra tas, kuriame ekonominė vertė 
naudojama pasitelkus asmens kūrybines galias. 
Taigi, daugiausia būtent kūrybininkai kelia 
tokio miesto ekonomiką. Tačiau kas tie kūry-
bininkai? J. Howkinsas savo knygoje „Kūrybos 
ekonomika“ teigia, kad kūrybininkai yra žmo-
nės, gebantys kurti kažką nauja, generuodami 
originalias ir prasmingas idėjas.

Pagal šį autorių, ar miestas kūrybinis, ar ne, 
galima spręsti įvertinus šiuos rodiklius: 

 − išduodamų patentų skaičių;
 − sudaromų autorinių sutarčių skaičių;
 − įregistruotų prekės ženklų skaičių;
 − kūrybinės industrijos produktų importą 
ir eksportą.

Jei mieste vyrauja kūrybos ekonomika ir 
būtent kūrybininkų sukurti produktai labiausiai 
didina bendrąjį vidaus produktą (BVP), tai šis 
miestas gali būti vadinamas kūrybiniu.

Kitas autorius kalba apie kūrybinį miestą 
kaip apie vietą, kurioje gyvena nauja kūrybi-
ninkų klasė, ir yra įvardijęs indeksus, pagal ku-

riuos galima nustatyti, ar miestas yra kūrybinis 
(Florida 2003).

Florida savo knygoje „Miestai ir kūrybininkų 
klasė“ dažniau vartoja sąvoką kūrybiniai centrai, 
o ne kūrybiniai miestai. Jo teigimu, kūrybiniai 
centrai susidaro ten, kur nori gyventi kūrybinė 
klasė. Dažniausiai ši žmonių klasė koncen-
truojasi tuose miestuose, kurie ekonomiškai 
stipresni, taip pat plačiai paplitusi kūrybinė 
ekonomika, inovacijos ir aukštosios technologi-
jos. Kūrybininkų miestuose netraukia pastatai, 
stadionai, parduotuvės ar panašūs dalykai, juos 
miestuose domina pati aplinka – tolerantiška, 
įvairi, ir galimybė save realizuoti kaip kūrybingą 
asmenį.

Taip pat Florida pateikia indeksus, pagal ku-
riuos galima nustatyti, ar miestas yra kūrybinis:

 − aukštųjų technologijų augimo indeksas – 
tai indeksas, rodantis, kiek auga aukštųjų 
technologijų paplitimas mieste;

 − gėjų indeksas – pagal šį indeksą galimą 
nustatyti, ar mieste vyrauja įvairovė; kuo 
daugiau gėjų mieste, tuo mažesnė diskri-
minacija ir tuo didesnė įvairovė, o būtent 
šie veiksniai ir traukia kūrybininkų klasę. 
Taip pat gėjų indeksas yra glaudžiai susi-
jęs su aukštosiomis technologijomis, šeši 
iš dešimties 1990 m. ir penki iš dešimties 
2000 m. miestų, garsėjančių aukštosiomis 
technologijomis, rinkimuose buvo miestai 
su didele gėjų populiacija. Taip pat didė-
janti gėjų populiacija rodo ir galimą aukš-
tųjų technologijų plitimą tame mieste;

 − bohemos indeksas – tai rašytojų, dizaine-
rių, muzikantų, aktorių, režisierių, tapyto-
jų, skulptorių, fotografų ir šokėjų skaičius 
mieste. Šis indeksas, taip pat kaip ir gėjų, 
dažniausiai  tiesiogiai proporcingas aukš-
tųjų technologijų indeksui – jei jis aukš-
tas, aukštas ir bohemos indeksas;

 − „melting pot“ indeksas  rodo, kiek imi-
grantų yra šalyje. Tai, pasak Floridos, taip 
pat svarbu, nes tame mieste, kur didelė 
žmonių įvairovė, yra ir didelė tolerancija, 
o ji patraukli kūrybininkų klasei, kuri pa-
verčia miestą kūrybiniu.
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Tai pagrindiniai indeksai, pagal kuriuos, 
Floridos teigimu, galima įvertinti, ar miestas 
kūrybinis, nes pagal šiuos indeksus galima nu-
sakyti, ar miestas patrauklus kūrybininkų klasei. 

Nors autoriai miestą kaip kūrybinį tyrinėja 
iš skirtingų pozicijų, galima įžvelgti ir panašu-
mų. Pirmiausia, kad miestas būtų kūrybinis, 
jis turi būti inovatyvus, taip pat jame turi vykti 
kūrybinė veikla, kuri būtų nauja ir originali. 
Miestiečiai turi būtų tolerantiški, o dėl to, 
tikėtina, kad tokiame mieste bus aukštas gėjų 
ir „melting pot“ (imigrantų) indeksai. Taip 
pat kūrybinis miestas turi pasižymėti puikiais 
ekonominiais rodikliais, t. y. mieste turi būti 
kūrybinė industrija. 

Taigi, kūrybiniam miestui svarbu ir tiesio-
ginė komunikacija su jo gyventojais, kad jie 
suprastų, kas yra kūrybinė veikla, kūrybinė 
industrija, kad imtų domėtis, ir, jei dar nebuvo 
jos dalis, – ja taptų. Labai svarbu kūrybinio 
miesto koncepciją nagrinėti dar universitete ir 
siekti, kad visi studentai būtų susipažinę bent 
jau su kūrybinio miesto samprata. Pagal visus 
apibendrintus ir pridėtus kriterijus galite matyti 
sukurtą kūrybinio miesto modelį (1 pav.).

1.2. UNESCO kūrybinių miestų tinklai

Nustatę, kas apskritai yra kūrybinis miestas ir 
pagal kokius kriterijus juo tampama, galime 
pradėti nagrinėti, kas yra kūrybinių miestų 
tinklai ir kodėl jie kuriasi.

Apskritai miestai jau kuris laikas stengiasi 
susiburti į tinklus, taip išskirdami tam tikrus 
savo bruožus ir juos sustiprindami. Pirmieji, 
kurie pradėjo tyrinėti pasaulinio miesto kon-
cepciją, buvo Friedmanas ir Wolfas (1982). 
Jie bandė apibrėžti, kas yra pasaulinis miestų 
tinklas (King 1990: 12). 

Dažniausiai miestų tinklai atsiranda dėl 
noro gerinti infrastuktūrą arba ekonominius 
miesto rodiklius, tačiau globali organizacija 
UNESCO1, nenorėdama apsiriboti vien tik to-
kio pobūdžio tinklais, 2004 m. sukūrė kūrybinių 
miestų tinklą, kurio tikslas – miestų galėjimas 
dalytis mintimis ir geriausiomis patirtimis, 
norint sustiprinti miestų ne tik kultūrinę, bet ir 
socialinę ir ekonominę pozicijas. Miestui tapus 
šio tinklo dalimi, jis turi galimybę save vertinti 
globaliu mastu, stiprinti šalies kūrybos ekono-
miką ir kūrybinį turizmą.

Tačiau svarbu paminėti, kad ne vien UNES-
CO yra įkūrusi kūrybinių miestų tinklus. Taip 
pat gana populiarus Kanados kūrybinių miestų 
tinklas, kurio mastas mažesnis nei UNESCO, 
tačiau tikslas panašus – skleisti idėjas apie 
kūrybingumą, dalytis patirtimi, domėtis ir tirti 
kūrybinių miestų potencialą.2

Tai yra du pagrindiniai ir ne pelno siekian-
tys kūrybinių miestų tinklai. Dar yra keletas 
organizacijų, siūlančių savo planavimo ir stra-
tegijų kūrimo paslaugas, kurios turėtų paversti 
miestą kūrybiniu ir padėtų prisijungti prie 
kūrybinių miestų tinklo.

Tačiau šitame darbe nagrinėti pasirinktas 
žinomiausias tinklas, kuriam priklauso viso 

1 UNESCO oficialus internetinis puslapis: http://www.
unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creati-
ve-industries/creative-cities-network/about-creative-
cities/

2 Kanados kūrybinių miestų tinklo oficialus interneti-
nis puslapis: http://www.creativecity.ca/

1 pav. Kūrybinio miesto modelis 
Šaltinis: sukurta remiantis Charles, L. 2005. The 
Creative City; Florida, R. 2003. Cities and the Creative 
Class; Howkins, J. 2010. Kūrybos ekonomika

http://www.creativecity.ca/
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pasaulio miestai. Norint tapti UNESCO kūry-
binių miestų tinklų dalimi, reikia suburti trijų 
ar  keturių žmonių komandą, kurie atstovautų 
miesto privačiam, viešam ir teisiniam sekto-
riams. Reikia pateikti parašką, prie kurios būtų  
pridėtas aprašas apie miestą ekonominiu, soci-
aliniu ir kultūriniu kontekstu. Taip pat turėtų 
būti aiškiai ir pagrįstai pateikta informacija apie 
pasirinkto tinklų sektoriaus atitikimą.

Tapęs UNESCO kūrybinių miestų tinklų 
dalimi, miestas privalo vykdyti visus įsipa-
reigojimus, kitaip bus pašalintas iš šio tinklo. 
Vienas svarbiausių įsipareigojimų yra ataskaitų 
pateikimas apie pasikeitimus mieste, jam ta-
pus kūrybinių miestų tinklų dalimi mikro- ir 
makrolygmeniu. Tokios ataskaitos nepaprastai 
svarbios norint užtikrinti UNESCO tinklų nau-
dą ir dar labiau ją padidinti.

1.3. UNESCO kūrybinių miestų tinklų 
klasifikavimas

Kaip jau minėta, miestas gali pretenduoti į 
skirtingas kūrybinio miesto tinklų kategorijas, 
kurias išsirenka pats miestas, tačiau jas turi aiš-
kiai pagrįsti ir atitikti šiuos kriterijus:

 − literatūros miestas turi tam tikrą skaičių 
kokybiškų ir įvairių leidyklų, pradinėje, 
vidurinėje mokyklose ir universitete pri-
valomai dėstomi mokomieji dalykai, su-
siję su vietine ir užsienio literatūra. Lite-
ratūros miestas rengia literatūrinius ren-
ginius, kurie skatina vietinių ir užsieninio 
leidinių leidybą. Taip pat  aktyviai reiškia-
si knygynai ir privatūs knygų pardavėjai, 
aktyvus knygų vertimas į pagrindines 
kalbas, o užsienio – į vietinę ir aktyvus 
medijos įtraukimas į literatūros leidinių 
reklamavimą ir populiarinimą;

 − filmų miestas turi visą infrastruktūrą, 
reikalingą filmams kurti, taip pat filmų 
su savo miesto kultūros ar savitumo kon-
tekstu. Iš to miesto turėtų būti kilę bent 
keli filmų kūrėjai, miestas rengia kino fes-
tivalius, turi kinematografijos palikimą, 
t. y. kino muziejų, archyvus ar kino mo-

kyklą. Norint tapti filmų miestu, privalu 
turėti bent vieną filmą apie savo miestą;

 − muzikos miestas pasižymi muzikos kū-
ryba, muzikinių festivalių organizavimu 
tiek vietiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu, 
muzikos industrijos reklamavimu viso-
mis formomis. Jame yra muzikos moky-
klų, konservatorijų, akademijų ir aukštųjų 
mokyklų, kurios specializuojasi muzikos 
srityje. Taip pat turėtų būti ne vienas cho-
ras, orkestras ir, žinoma, kultūrinių vietų, 
skirtų muzikiniams renginiams, – tiek 
atvirų, tiek uždarų;

 − amatų ir tautodailės miestas turi gilias 
tradicijas tam tikroje amatų ir tautodailės 
srityje, taip pat turi jos šiuolaikinės pro-
dukcijos. Mieste yra daug amatininkų ir 
tautodailės meistrų, taip pat centrų, kur 
galima išmokti šio meno. Jei miestas nori 
patekti į šią kategoriją, turi nuolat popu-
liarinti amatus ir tautodailę, rengdamas 
muges, festivalius, parodas ar pan. Taip 
pat turėti su tuo susijusią infrastruktūrą: 
muziejus, parduotuves, nuolatines turga-
vietes ir pan.;

 − dizaino miestas yra susikūręs dizaino in-
dustriją. Aplinkoje privalo vyrauti dizai-
nas (architektūroje, viešosiose erdvėse, 
monumentuose, urbanistiniuose planuo-
se, transporte ir pan.) ir būti susijęs su 
kita sritimi (pvz., architektūra ir interje-
ras, darnusis dizainas, urbanistinis dizai-
nas ir pan.). Dizaino miestas turi dizaino 
mokyklas, dizainerių būrelius, veikiančius 
ne tik vietiniu, bet ir nacionaliniu lygme-
niu, taip pat parodų rengimo, pristatymų 
ir mugių, susijusių su dizainu, patirtį;

 − medijos menų mieste kultūros ir kūry-
binių industrijų plėtra vyksta taikant                                                 
skaitmenines technologijas, dėl jų kultū-
ra visiems tampa prieinamesnė. Tokiame 
mieste medijų menas turi būti sėkmin-
gai integruotas į urbanistinę miesto sritį. 
Taip pat turi klestėti elektroninis menas, 
įtraukdamas į savo veiklos sritis visuo-
menę. Na, ir, žinoma, turėtų netrūkti 
įvairių studijų, skirtų medijos meno at-
stovams;
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 − kulinarijos miestas turi įsišaknijusias ku-
linarijos tradicijas, būdingas tam miestui, 
turi  garsius virėjus (šefus), kulinarų ben-
druomenes, kurios yra ypatingos ir dirbta 
naujoviškai, o virtuvėje naudoja vietinės 
kilmės produktus ir gamina visiems žino-
mus tradicinius patiekalus. Taip pat mies-
te yra stipri vietinio maisto pramonė, pa-
tirtis organizuojant įvairius su kulinarija 
susijusius festivalius ir renginius. Taip pat 
ši sritis turi atitikti visus darnios plėtros 
kriterijus, yra vertinama vietinių gyvento-
jų, turi įvairių mokyklų, universitetų, ku-
riuose galima išmokti kulinarijos meno.

Taigi nėra taip lengva tapti vienu ar kitu 
UNESCO kūrybiniu miestu, reikia atitikti aukš-
tus kriterijus ir labai daug dirbti, norint paversti 
savo miestą kūrybinių miestų tinklų dalimi.

2 pav. schemoje matyti, kokie miestai atitiko 
visus kriterijus ir kokios kategorijos kūrybiniu 
miestu jie tapo. 

Kaip matyti, daugiausia miestų savo stipriąja 
puse laiko dizainą, taip pat literatūrą, o štai fil-
mų ir medijos meno miestų kol kas UNESCO 
kūrybinių miestų tinkluose vos keli. Būtent dėl 
medijų miestų stokos, ko gero, yra kalti labai 

aukšti kriterijai, tikrai ne visi miestai gali pasi-
girti itin paplitusiomis aukštomis technologijo-
mis, o jei ir gali, jos ne visada būna orientuotos į 
medijas. Ši sritis dar gana nauja, neturi tokių gi-
lių tradicijų kaip amatai, kulinarija ar literatūra, 
todėl ir miestuose dar nėra taip stipriai išplėtota. 
Todėl dėl šių dviejų veiksnių UNESCO medijų 
miestu kol kas dar gali vadintis tik Prancūzijoje 
įsikūręs Lionas.

Matant šią schemą, taip pat nesunku įžvelg-
ti, kad aktyviausiai prie tinklo jungiasi Kinija ir 
Jungtinė Karalystė. Kinija taip aktyviai reiškiasi 
dėl savo miestų įvairovės ir didelio noro kelti 
turizmą. Jungtinė Karalystė turi gilias literatūros 
ir kino (būtent šioms kategorijoms priklauso JK 
miestai) tradicijas, todėl nepraleidžia progos 
prisijungti prie UNESCO kūrybinių miestų 
tinklų.

2. Miestų tapatumo sąvoka

Tapatumo žodžio reikšmė kilusi iš lotyniškų 
žodžių „identitetas“ ir „identicus“, kurių šaknis 
„iden-“ reiškia „tas pats“, „vienodas“ (Lee, Yoon, 
Kang 2012). Vadinasi, miesto tapatumui reikia 

2 pav. Kūrybinių miestų tinklų klasifikavimas ir jiems priklausantys miestai
Šaltinis: sudaryta pagal UNESCO kūrybinių miestų tinklo oficialų tinklalapį: http://www.unesco.org/new/en/
culture/themes/creativity/creative-industries/creative-cities-network/who-are-the-members/

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/creative-cities-network/who-are-the-members/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/creative-cities-network/who-are-the-members/
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grupės žmonių, kurie turėtų kai ką bendra, 
kažkokį bendrumą, kuris ir sukurtų miesto 
tapatumą. Tapatumas, kaip ir kultūra, su kuria 
individas susitapatina ir taip ją papildo, – judri 
dalis, kurios ribos nuolat perkeliamos, sąvei-
kaujant su kitomis individualiomis dalimis ir 
gyvenamąja visuma (Kačerauskas 2006).

Tapatumas miestui be galo svarbus; jis 
atskleidžia miesto veidą, privalumus ir tik dėl 
tapatumo miestas yra atpažįstamas kitų mies-
tų kontekste. Tačiau iš ko jis susideda? 3 pav. 
matyti, kad miesto tapatumą sudaro istorija, 
kultūra, socialinės ir ekonominės miesto cha-
rakteristikos. 

Tačiau to miesto tapatumui neužtenka, tai 
tik priemonės, kurios jį suformavo, bet vargiai 
gali išlaikyti. Taip yra, nes miesto tapatumo 
pagrindas ir atspindys yra jo gyventojai, tik jie 
gali plėtoti ir toliau vystyti miesto įvaizdį. Nuo 
jų požiūrio ir vykdomos veiklos priklauso tapa-

tumo išsaugojimas arba jo pasikeitimai. Būtent 
miestiečiai – pagrindiniai miesto tapatumo 
formuotojai, nes jie priešinasi individualizacijos 
ir socialinės atomizacijos procesui, linkę burtis 
į bendruomenines organizacijas. Tai ilgainiui 
sukelia priklausomybės jausmą, o daugeliu 
atvejų – suformuoja ir bendruomeninį kultūrinį 
tapatumą (Castells 2006).

 Nors žmonėms ir įgimtas kolektyvinis jaus-
mas, formuojantis miesto tapatumą, juos labai 
stipriai veikia globalizacija. Ši globalizacija ir 
informacionalizmas, atsiradę dėl turto, tech-
nologijų ir galios tinklų, transformuoja mūsų 
pasaulį. Jie didina mūsų gamybinį pajėgumą, 
kultūrinį kūrybingumą ir komunikacijos poten-
cialą, tačiau kartu visuomenės tampa beteisės. 
Valstybinės institucijos remiasi kultūra, istorija 
ir geografija, todėl staigus istorijos paspar-
tėjimas ir galios abstrahavimas kompiuterių 
tinkluose ardo esamus socialinio valdymo ir 

3 pav. Miesto tapatumo sandara ir miesto tapatumui įtakos turintys veiksniai
Šaltinis: sudaryta pagal Soon-In Lee, Se-Kyun Yoon, Hyoung-Mo Kang. 2012. “A Study on the Revitalization of 
Public Design for the Reconstruction of City Identity“, 2, 7, 11 ir 14 p.
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politikos mechanizmus. Dėl tos priežasties dau-
gelis žmonių praranda savo gyvenimo, aplinkos, 
darbų, ekonomikų, vyriausybių, miestų kon-
trolę (Castells 2006). Tai reiškia, kad žmogus 
ilgainiui praranda ir miesto tapatumui turėtą 
stiprią įtaką.

Tačiau globalizacija miesto tapatumą veikia 
ne tik per žmogaus galių praradimą. Globaliza-
cija veikia tiesiogiai patį žmogų, jo supratimą 
ir požiūrį į miestą, o taip keičiasi ir miesto ta-
patumas. Pavyzdžiui, žmonės, pradėję daugiau 
keliauti, pamato įvairių miestų ir skirtingų jų 
tapatumo išraiškų, kuriuos grįžę nori pritaikyti 
savo miestui, ima priskirti nesamas etiketes ir 
po truputį atsisako savo tikrojo miesto tapa-
tumo. Taip yra sukuriamas dirbtinis miesto 
įvaizdis, kuris jo gyventojams atrodo puikiai 
atspindintis miesto esmę, o pasauliniame kon-
tekste gali pasirodyti visai neįdomus, nes nėra 
unikalus. 

Taip pat dėl globalizacijos poveikio miestai 
pradėjo burtis  prie įvairių sąjungų, kurios 
vienodina miestus. Tačiau įsitraukimą į įvairių 
sąjungų gretas galima prilyginti jau anksčiau 
aprašytam faktui apie žmogaus įtakos pra-
radimą savo gyvenimui, miestui, aplinkai, 
valstybei ir kt.

Dar viena sritis, veikianti miesto tapatumą 
ir sietina su globalizacija, – tai emigracija ir 
imigracija. Esant ypač aktyviems šiems reiš-
kiniams, norom nenorom kinta miesto tapa-
tumas. Atvykėliams nerūpi jų laikinos vietos 
tapatumas, o tikrieji to miesto gyventojai išvykę 
taip pat neskleidžia ir nepalaiko savo miesto 
tapatumo. Kartais grįžę net bando pakeisti 
savo miesto tapatumą pagal tą miestą, kuriame 
laikinai gyveno. 

Taip pat globalizacija skatina miestų mo-
dernizavimą, kuris, skverbdamasis į miestus, 
be tam tikros kontrolės gali visiškai sunaikinti 
esamą miesto tapatumą.

Tačiau globalizacija turi ne vien neigiamų 
padarinių. Dėl jos miestai tampa atviresni 
naujovėms, dar kūrybiškesni, gali pasimokyti 
iš kitų miestų patirčių ir sėkmingiau vykdyti 
įvairią veiklą.

Dar vienas veiksnys, kuris taip pat šiek tiek 
veikia miesto tapatumą, yra įstatymų, saugančių 
miesto identitetą, stoka. Jei būtų priimti tam 
tikri įstatymai, būtų lengviau suvaldyti globa-
lizacijos procesą. 

Visi aptarti veiksniai, veikiantys miesto 
identitetą, parodyti 3 pav. 

Apibendrinant galima teigti, kad, norint 
išlaikyti miesto tapatumą ir paversti jį į mo-
dernų  ir patrauklų miesto gyventojams, reikia 
vadovautis šiais aspektais:

 − miesto tapatumas turi būti paremtas 
miesto istorija, kultūra, tradicijomis ir   
paveldu;

 − tapatumas turi būti priimtinas miesto gy-
ventojams;

 − miesto tapatumas turi būti pritaikytas šiai 
dienai, modernus ir inovatyvus;

 − turi būti jaučiama parama valdžios, kuri 
įstatymais ar nutarimais ribotų veiklos 
sritis, kenkiančias miesto tapatumui;

 − miesto tapatumas turėtų būti reklamuoja-
mas ir aiškiai išdėstomas jo gyventojams.

Na, ir, žinoma, joks iš šių požiūrių nebūtų 
veiksmingas, jei gyventojai nepripažintų miesto 
tapatumo. Be jų jis taptų tik teoriniu modeliu, 
o ilgainiui apskritai išnyktų. Tačiau tai būtų 
nenaudinga turizmui ir miestui,  kaip vienam 
stipriam vienetui.

Dėl tokios miesto tapatumo svarbos ir buvo 
pasirinkta ištirti, ar miesto pasirinkta UNESCO 
kūrybinių miestų tinklų kategorija palaiko ir 
įtvirtina miesto tapatumą, ar jį griauna.

Vilniaus miesto tapatumas

Norint vėliau ištirti, kokia UNESCO  kūrybinių 
miestų kategorija tiktų Vilniui, pagal šio miesto 
tapatumą būtina aptarti vyraujančią nuomonę 
apie Vilniaus miesto tapatumą.

Miesto tapatumas kaip sąvoka yra gana 
aiški. Tačiau, kai reikia įvardyti tam tikro 
miesto tapatumą, darosi vis sunkiau. Galime 
pirmiausia į Vilniaus tapatumą žvelgti pačiu 
paprasčiausiu kampu, žmonių susikurtu vaiz-



106 Eglė Štuopytė  UNESCO kūrybinių miestų tinklų poveikis miesto tapatumui

du apie miestą. Dauguma vilniečių, paklausti, 
su kuo asocijuojasi jų miestas, turbūt imtų 
vardyti Gedimino pilį, senamiestį, Katedrą, 
Nerį ir kitas jiems puikiai pažįstamas erdves. 
Taip yra dėl to, kad žmogui labai lengva miestą 
sieti su tam tikrais statiniais ar vietomis, nes 
tai yra matyta ir suprantama, tačiau šio darbo 
tikslas – nustatyti, koks miesto tapatumas yra 
artimiausias vienai iš UNESCO kūrybinių 
miestų tinklų kategorijai. Todėl bus nagrinė-
jama, kokiam kultūriniam tapatumui priski-
riamas Vilnius.

Kultūrinio tapatumo sąvoka Vilniui nėra 
svetima, ją jau gana seniai nagrinėja įvairūs 
autoriai (Čepienė 2008; Lukšienė 2000; Grigas 
2001 ir kt.).

Pirmiausia, norint atskleisti miesto tapatu-
mą, būtina panagrinėti jo istoriją, nes Lietuvos 
miestai sunkiau įsitvirtino miesto tapatumą dėl 
įvairių istorinių priežasčių. Būnant Sovietų są-
jungoje, nebuvo galimybių rodyti miestų išskir-
tinumo ir laisvai tai demonstruoti. Todėl Vilnius 
tik atgavęs nepriklausomybę pradėjo ieškoti ne 
tik miesto, bet ir jo gyventojų tapatumo. Tačiau, 
nespėjus Vilniui įtvirtinti savo tapatumo, pasau-
lyje sparčiai pradėjo plisti globalizacijos proce-
sas, kuris silpnam, nesusiformavusiam miesto 
tapatumui kelia įvairių  pavojų. Šiandieninis 
jaunimas gyvena visiškai kitaip nei vyresnioji 
karta. Skiriasi jų požiūriai, kalbos vertinimas, 
tradicijų puoselėjimas, savo miesto gerbimas 
ir tausojimas. Manoma, kad toks požiūris yra 
vienas iš veiksnių, kodėl tokiais dideliais mastais 
didėja emigruojančio jaunimo skaičius.

Jei miesto tapatumas yra visai jaunas, kaip 
Vilniaus, tai jis bus ne tik neįsitvirtinęs, bet ir 
nepastovus. Todėl šiame skyrelyje nebus įvardy-
ta jokių Vilniaus miesto tapatumo variantų. Ty-
rimo metu bus pabandyta atskleisti tą tapatumą.

3. UNESCO kūrybinių miestų  
kategorijos ir miesto tapatumo sąryšis

Vertingas tas miesto tapatumas, kuris natūraliai 
susikūręs per ilgą laiko tarpsnį, o ne dirbtinai 
sukurtas viena ar kita proga. Todėl, jei miestas 

nusprendžia tapti kūrybinių miestų tinklų 
dalimi, jis privalo kategoriją pasirinkti labai 
atsakingai ir nepamiršti atsižvelgi į miesto ta-
patumą. Tik tuomet miestas taps stipriu savo 
kultūros nešėju ir skleidėju, o ne paviršutinišku 
prisitaikėliu prie tos dienos tendencijų.

Norint atskleisti, ar miestai pasirinko kate-
goriją, UNESCO kūrybinių miestų tinkluose 
atitinkančią jų tapatumą, būtina panagrinėti 
kelių miestų atvejus. 

3.1. Edinburgo miestas 

Edinburgas iš visų UNESCO kūrybinių mies-
tų tinklų kategorijų pasirinko literatūros ir 
2004 m. tapo pirmuoju literatūros miestu. Vien 
tik tai, kad šis miestas atitiko visus kriterijus 
(1.3 poskyris), rodo, kad Edinburgas tikrai sti-
prus miestas literatūrine prasme. Tačiau ar tai 
atspindi jo tapatumą? Kadangi nėra atlikta tokių 
tyrimų, pirmiausia bandyta nustatyti šį faktą 
turizmo prasme. Štai faktai, pagrindžiantys, kad 
Edinburgo tapatumą stipriai išreiškia literatūra:

 − per miesto pažinimo turą aplankomi 2 li-
teratūros muziejai, poetų skveras ir kavinė 
(Elephan House Cefe), kurioje J. K. Rowl-
ing parašė garsųjį romaną Harry Potter3, 
taip pat praeinama pro Centrinę biblio-
teką.  Skirti 3 val. turui su literatūra susi-
jusiems objektams yra tikrai daug, todėl 
aiškiai matyti, kad tokie turai sudaromi 
norint atskleisti tikrąjį miesto veidą. Šiuo 
atveju ypač siekiama supažindinti turistus 
su literatūrine Edinburgo puse;

 − sukurti net 6 turai, skirti tik literatūrai4;
 − Edinburge yra 12 antikvarinių knygų par-
duotuvių, 13 knygų perpardavinėtojų par-
duotuvių, 13  nepriklausomų knygų par-
davėjų parduotuvių, 14 specialiųjų knygų 
knygynų ir 9 panaudotų knygų knygynė-

3 New Edinburgh tours oficialus internetinis puslapis: 
http://www.newedinburghtours.com/daily-tours.
html

4 Edinburgo literatūros turų sąrašas: http://www.cityof-
literature.com/ecol.aspx?sec=3&pid=120&item=1

http://www.newedinburghtours.com/daily-tours.html
http://www.newedinburghtours.com/daily-tours.html
http://www.cityofliterature.com/ecol.aspx?sec=3&pid=120&item=1
http://www.cityofliterature.com/ecol.aspx?sec=3&pid=120&item=1
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liai. Vadinasi, Edinburge yra 61 skirtingas 
knygynas, o tai tikrai gana daug vienam 
miestui;

 − Edinburgo centre yra išsidėstę 13 garsių 
rašytojų namų;

 − rengia tokius festivalius kaip „One Book 
– One Edinburgh“, „Edinburgh Book Festi-
val“, „Litaraly Salon Evnings“, „Edinburgh‘s 
Poetry garden“ ir kt.;

 − kas savaitę vyksta bent 10 įvairių knygų 
pristatymų, apie knygas viešų diskusijų;

 − yra 9 skirtingi knygų klubai.

Apibendrinus šiuos duomenis, galima teigti, 
kad Edinburgo tapatumą nusako literatūra. 
Edinburgas turi gilias literatūros tradicijas, iš 
čia yra kilę daug pasaulyje žinomų rašytojų (Ar-
tūras Konanas Doilis, Viljamas Douglas, Ada-
mas Smitas, Viljamas Dunbaras  ir kt.), todėl 
istoriškai miestas tikrai garsėjo kaip literatūros 
miestas. Vėliau šis miesto tapatumas niekur 
nedingo, priešingai, atsiradus J. K Rowling,  
jis tik dar labiau sustiprėjo ir įsitvirtino. Todėl 
drąsiai galima teigti, kad  tiek patys Edinburgo 
gyventojai, tiek ir svečiai laiko miestą literatūros 
simboliu, o pats miestas tikrai pateisina šį vardą.

3.1. Čengdu miestas

Čengdu miestas 2010 m. tapo UNESCO gastro-
nomijos miestu. Ar šio Kinijos miesto išskirti-
numas yra kulinarija? Tikriausiai dauguma jo 
gyventojų atsakytų, kad taip, o turistai jiems 
pritartų dėl šių faktų:

 − Čengdu – tai miestas, kuris pirmasis pa-
saulyje turėjo profesionalų šefą. Taip pat 
pirmasis Kinijoje įkūrė virtuvės muziejų 
ir virtuvės pramonės bazę5. Ne veltui šis 
miestas jau nuo seno vadinamas gurmanų 
miestu. Šiam miestui labai svarbi kokybiš-
ka ir gera virtuvė;

 − Čengdu miesto virtuvė turi daugiausia 
įvairių skonių visame pasaulyje;

5 http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001917/ 
191773E.pdf

 −  mieste gaminama tik iš vietinių produk-
tų, kuriais aprūpinami dar trys miestai. 
Šie produktai traukia garsius Amerikos, 
Prancūzijos, Tailando, Japonijos ir Korė-
jos šefus;

 − Čengdu mieste yra 10 skirtingų gurmanų 
kvartalų (China Alley, Jinli, Yi Pin Tian 
Xia, Wen Shu Fang, Jinsha Gourmet Bloc-
ks, Xinjin River Food Block, Dujiangyan 
Night Beer Gallery ir kt.), traukiančių ne 
tik vietinius gyventojus, bet ir turistus;

 − šis Kinijos miestas pasaulyje garsėja savo 
užkandžiais. Čia galima rasti apie 50 už-
kandžių barų, o juose paskanauti daugiau 
nei 400 skirtingų užkandžių6;

 − išleista daugiau nei 100 kulinarinių kny-
gų tik su Čengdu miestui būdingais re-
ceptais;

 − kasmet šiame mieste surengiami bent 9 
renginiai, susiję su virtuve, – tai įvairūs 
maisto festivaliai, teminiai vakarai ar pas-
kaitų ciklai, sutraukiantys ne tik vietinius 
ar smalsuolius turistus, bet ir viso pasau-
lio garsiausius virtuvės šefus;

 − Čengdu mieste turistai nepraleidžia pro-
gos paragauti tradicinės „Hot Pot“ vaka-
rienės, kurios metu, naudodami daugybę 
skirtingų ingredientų, patys restorano 
svečiai pasigamina sau vakarienę, taip tu-
rėdami galimybę iš arti susipažinti su šio 
miesto virtuve.

Taigi, UNESCO suteiktas gastronomijos 
miesto vardas tikrai atskleidžia ir sustiprina 
Čengdu miesto tapatumą.

Panagrinėję kelis atvejus, galime teigti, kad 
miestai renkasi UNESCO kūrybinių miestų 
tinklų kategoriją pagal savo miesto tapatumą. 
Todėl tapti šio tinklo dalimi miestui naudinga 
ne tik dėl turizmo, savo miesto populiarinimo 
pasaulyje, kitų miestų patirties, bet ir dėl savo 
miesto tapatumo įtvirtinimo ir aktyvinimo. Juk 
miestui tapus, pavyzdžiui, UNESCO muzikos 
miestu, jo gyventojai, kurie nesiejo savo miesto 
su muzika, natūraliai pradės ja domėtis tiesiog iš 

6 http://www.whatsonchengdu.com/guide-74-cheng-
du-the-city-of-gastronomy-in-the-world.html

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001917/191773E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001917/191773E.pdf
http://www.whatsonchengdu.com/guide-74-chengdu-the-city-of-gastronomy-in-the-world.html
http://www.whatsonchengdu.com/guide-74-chengdu-the-city-of-gastronomy-in-the-world.html
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smalsumo ar iš pareigos, norėdami užsienio tu-
ristams pagrįsti, kodėl miestas gavo tokį vardą. 
Visa tai turės didžiulę įtaką stipriam ir aiškiam 
miesto tapatumui.

Kokia yra Vilniaus padėtis? Ar jo esamas 
tapatumas analogiškas vienai iš UNESCO 
kūrybinių miestų tinklų kategorijai? Gal tam 
tikras Vilniaus tapatumo užuomazgas reikėtų 
išplėtoti įsitraukus į UNESCO tinklus? Į visus 
šiuos klausimus bus atsakoma atlikus tyrimus 
analitinėje šio darbo dalyje.

Išvados

Remiantis moksline medžiaga ir apibendrinus 
visus faktus, galima daryti tokias išvadas apie 
UNESCO kūrybinių miestų tinklo poveikį 
miesto tapatumui:

 − C. Landry – autorius, kuris vienas pirmų-
jų įvardijo kūrybinio miesto sampratą ir 
apibrėžė, kad kūrybinis miestas yra tas, 
kurio kūrybinės veiklos sritys skirtos vi-
suomenei, yra suprantamos, inovatyvios, 
intensyviai skleidžiamos ir daugiakultū-
rės;

 − J. Howkinsas kūrybiniu miestu laiko tą, 
kurio ekonominį pagrindą sudaro kū-
rybinė ekonomika, kurios pelną sudaro 
parduotas kūrybinis produktas. Kitaip 
tariant, toks miestas klesti iš kūrybinės 
industrijos veiklos sričių;

 − Florida kūrybinį miestą laiko kūrybinin-
kų gyvenamąja vieta. Čia svarbi ne vieta, 
ne pats miestas, o žmonių klasė. Kur ji 
nuspęs apsistoti, tas miestas ir bus kūry-
binis, ekonomiškai sėkmingas ir socialiai 
patrauklus jo gyventojams;

 − miestai jau kuris laikas stengiasi susiburti 
į tinklus, taip norėdami išskirti tam tikrus 
miesto bruožus ir juos sustiprinti. Toks 
polinkis paskatino ir UNESCO kūrybinių 
miestų tinklų susikūrimą;

 −  pagal savo turimas savybes miestas gali 
pasirinkti UNESCO kūrybinių miestų 
tinklų kategoriją;

 − UNESCO kūrybinių miestų tinklo kate-
goriją miestai renkasi apgalvotai ir atsi-

žvelgdami į savo kultūrinį tapatumą, taip 
siekdami jį sustiprinti ir pristatyti visam 
pasauliui;

 − labai svarbu, kad UNESCO kūrybinių 
miestų tinklo kategorijos sutaptų su mies-
to tapatumu, nes jo vaidmuo miesto gyve-
nime nepaprastai svarbus;

 − miesto tapatumas neigiamai veikiamas 
daugybės veiksnių, tačiau pats stipriausias 
– globalizacija, kuri vienodina ir silpnina 
miestų tapatumą.
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THE INFLUENCE OF THE UNESCO CREATIVE CITIES 
NETWORK ON CITY’S IDENTITY

Eglė Štuopytė

This article aims to define a creative city and ways to become one. Moreover, it focuses on the analysis of rea-
sons, for which cities are trying to be part of a network. Next, the author reviews the UNESCO creative cities 
network and its classification. Additionally, a research is undertaken on city’s identity and its significance. 
Furthermore, the author attempts to find the connection between a city’s identity and the UNESCO creative 
cities network classification. For this purpose the author surveys two cities that belong to the UNESCO creative 
cities network and finds out whether the classification chosen by the cities matches their identity. Finally, the 
influence of the UNESCO creative cities network on city’s identity is addressed. 

Keywords: UNESCO, creative city, creative cities network, city’s identity.
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