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2004թ. քաղաքները համախմբելու նպատակով ստեղծվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի՝ 

աշխարհի Կրեատիվ (ստեղծարար) քաղաքների ցանց, որն արվեստն ու մշակույ-

թը դիտարկում է իբրև այդ քաղաքների տնտեսական զարգացման հիմնական բա-

ղադրիչ, իսկ վերջնական նպատակը սոցիալական, տնտեսական և մշակութային 

առաջընթացին նպաստելն է: 

Մինչ օրս Կրեատիվ քաղաքների շարքում ընդգրկվել է 19 երկրի 31 քա-

ղաք, որոնք միմյանց հաղորդակցվում են մշակութային փորձով ու ձգտումով, 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարով: 

Մարդկային միտքը, ցանկությունները, մոտիվները, ստեղծագործական 

հնարավորություններն ու երևակայությունը շատ հաճախ դիտարկվում են որպես 

քաղաքների զարգացման ռազմավարական հայեցակարգ: 

Կրեատիվ քաղաքի կենսական ուժը մարդն է (հետագա շարադրանքում 

կրեատիվությունը և ստեղծարարությունը մենք ընդունում ենք որպես համաժեք 

եզրույթ): Ստեղծարարությունը մարդու մտքի տարածությունն է՝ ենթադրելով 

բազում մտքերի տարածությունների առկայություն: Ըստ էության, մշակույթը և 

կրեատիվությունը ներհյուսված են: Վերջինս քաղաքների համար կենսուժ է, որ 

մշտապես օգնում է մարդկանց ապրելու՝ ավանդույթի սահմանները հաղթահարե-

լով: Մշակութային ռեսուրսները հիմնային արժեքային բաղադրիչներ են, որոնցով 

էլ վերաիմաստավորվում է քաղաքի ստեղծագործական ներուժը: Ինչ խոսք, 

անցյալի ժառանգությունն ընդունակ է ոգեշնչելու և ապագայի հանդեպ վստահու-

թյուն ներշնչելու: Այս համատեքստում անչափ կարևոր է ճշտել, թե ինչպե՛ս է 

ձևավորվում քաղաքը նորարարությունների կենտրոն դարձնող միջավայրը: Ի՞նչ 

սկզբունքներով են պայմանավորված բնապահպանական այն մոտեցումները, 

որոնք միտված են քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, որո՞նք են տեղեկատ-

վական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ նոր քաղաքի զարգացման գործին նպաս-

տող ստեղծագործական ազդակները: 

Այս հարցադրումները նախևառաջ պահանջում են ճշտել, թե ինչ չափորո-

շիչներից պետք է օգտվել Գյումրի քաղաքի ստեղծագործական պոտենցիալը 

բացահայտելու և արդյունավետ օգտագործելու նպատակով: Առաջարկվող դափո-

րոշիչները հետևյալն են. 

ա) նոր մտածելակերպ ունեցող մարդկանց ընդգրկում համայնքի զարգացման 

ծրագրերում, համալիր և ամբողջական մոտեցում քաղաքի հիմնախնդիրները 

վերլուծելիս, որը արմատապես կարող է փոխել որոշումների ընդունման 

մեթոդները,  

բ) քաղաքի ստեղծագործական պոտենցիալի և ռեսուրսների գնահատում, 

քաղաքային կյանքի կառավարման նոր եղանակներ, 

գ) գործունեության ընթացքում կիրառվող նոր հասկացություններ ու բառեզրույթ-

ներ (նոր երևույթի համար՝ նոր գնահատում): 

Կրեատիվ մտածողության չափման հոգեբանական գործիքներն ըստ 

Տորենսի թեստի հետևյալն են. 



                 Ստեղծարար քաղաքը՝ ազգային ինքնության ու արժեքների կրող  
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ա) վերբալ, բ) պատկերային, գ) առանձին ստեղծագործական հնարավո-

րություններ, դ) հիմնախնդրի էությունը բացահայտելու ընդունակություն, ե) 

կարծրատիպերին հակադրվելու ունակություն:1 

Առհասարակ մշակութային ժառանգությունը պատմության, հասարակու-

թյան կոլեկտիվ հիշողության հետ կապն է, ամրապնդում է մեր կենսական զգա-

ցողությունն ու ընկալումը և կարող է մեզ նախապատրաստել ապագայի հետ 

հանդիպման: Ամեն դեպքում մշակութային ժառանգությունն անցյալի ստեղծա-

գործական փորձի ու ձգտումների հանրագումարն է, իսկ ստեղծագործության ար-

գասիքը հնարավորություն է տալիս հասարակությանն առաջ ընթանալու: Կրեա-

տիվությունը միշտ չէ որ նորով է պայմանավորված, հաճախ դրսևորվում է հնի 

հանդեպ նոր մոտեցմամբ: Մշակույթի բոլոր մակարդակները՝ լեզուն, օրենքները, 

տեսությունը, արժեքները, ամեն հաջորդ սերնդի կողմից միաժամանակ կարիք 

ունեն վերաիմաստավորման ու վերաթարմացման: Բոլոր դեպքերում մշակութա-

յին ռեսուրսները պետք է կենսագործել ողջախոհության սկզբունքներով՝ համա-

պատասխանեցնելով հասարակության իրական հնարավորություններին: 

Կրեատիվությունը ներկայանում է որպես թաքնված հնարավորությունների 

դրսևորում և մարդկային ներուժի ստեղծագործական կիրառում: Այն թելադրում է 

վերանայել ընթացակարգերը և գործող սկզբունքները, հետևաբար նաև ապագա-

յում գործարկվող սցենարները: Կարելի է նախկինում անհամադրելի համարվող 

երևույթներն այնպես զուգադրել, որ ստեղծվեն անսպասելի համակցություններ, 

քանի որ ստեղծագործական լինելը ոչ թե իրավիճակ է, այլ գործընթաց: Առհասա-

րակ ստեղծագործականությունը մտածողության այնպիսի կերպ է, որն ընդվզում 

է, եթե անձը հարմարվել է որևէ իրավիճակի կամ դերի: Այն դրսևորվում է անձի 

նախաձեռողականությամբ, ներըմբռնողության պահից իսկ անցնում է մշակութա-

յին արժեքների ներդրումների բովով, հաստատվում արդյունքների տարածմամբ 

ու գնահատմամբ, մինչդեռ կարծրատիպային մտածողությունը հաճախ հակառակ 

սկզբունքով է առաջնորդվում՝ մարդկանց ստիպելով հեռու մնալ նախաձեռնողա-

կանություն դրսևորելուց: Կրեատիվությունը հիմնախնդիրների հանդեպ ներա-

ռում է ոչ միայն բարձր զգայունակություն, այլև գիտելիքների հակասականություն 

և դեֆիցիդ: Հարկ է մարդկանց ներգրավել մշակութային և կրթական բաց միջա-

վայր, շարունակաբար զարգացող միջավայր: 

Ընդհանրապես, գյումրեցու կրեատիվ մտածողությունն առավելապես 

դրսևորվում է հարուստ երևակայության, ճկուն մտքի, հնարամտության, հումորի, 

ոչնչից ինչ-որ բան ստեղծելու կարողության մեջ՝ այս ամենը մշակույթի ընկալման 

ձևերով: Քաղաքի առանձնահատկությունը կրեատիվության ինքնատիպ ընկալ-

ման մեջ է, որը գաղտնագրում է այն կրողների ներաշխարհը: Նրանց ստեղծարա-

րությունը ներառում է հիմնախնդիրների հանդեպ ոչ միայն բարձր զգայունակու-

թյուն, այլև մտքի հակասականություն: Պարադոքսների քամին ասես պտտվում է 

Գյումրի քաղաքի վրայով… 

Ոչ հեռավոր անցյալում քաղաքն ընկալվում էր անվտանգության ու վստա-

հության բացակայությամբ: Այսօր՝ գերարագ ժամանակներում, գյումրեցին, շնոր-

հիվ ստեղծագործ լինելու, ոչ դրական ազդակները տրանսֆորմացնում է՝ վերածե-

լով ստեղծագործական էներգիայի, արդյունքի:  

Գյումրին տոհմիկ արժեքների քաղաք է՝ պատմական հիշողության դար-

ձով, կենսագրություն ունեցող քաղաք, և չի կարելի այն ընկալել տարերային 

                                                 
1 Чарльз Аэндри. Креативный город, М. 2006. 



Կարինե Սահակյան, Ռոզա Հովհաննիսյան 
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բռնկումների ձևով: Նրան բնորոշ մշակութային ընդհանուր ֆոնը ստեղծագործա-

կան գենի յուրօրինակ շարունակություն է: Այս քաղաքում ստեղծարարությունը 

մեկօրյա պատմություն չունի. հոգևոր դաշտը մի օրում չի ստեղծվում: Այն հատ-

կանիշ է դառնում և ակտուալացվում է միայն այն ժամանակ, երբ միջավայրը թույլ 

է տալիս: Հետևաբար այստեղ անհրաժեշտ են սոցիալականացման որոշակի պայ-

մաններ ստեղծարարության ձևավորման համար: Ստեղծարար լինելն ավելին է, 

քան ինտելեկտը՝ պայմանավորված միջավայրի գործոններով: Մարդ-սոցիում 

հարաբերություններն են թելադրում մեր ստեղծագործ լինելը, որը, ըստ էության, 

անսովոր գաղափարների ընդունակությունն է մտածողության ավանդական 

կարծրատիպերից դուրս: Պրոբլեմային իրավիճակից ելք գտնելու կարողությունը, 

էապես նորի որոնումն է ոչ ստանդարտ մոտեցումներով՝ ի հակակշիռ առօրեա-

կանության: 

Գյումրեցու ստեղծարար մտածողությունն առավելապես ինքնատիպ 

դրսևորում է ստանում նրա բանավոր խոսքում ու բարբառում. նրա բանավոր 

խոսքը հատու է և ավարտուն, ռիսկային, այն ունկնդրի մտաշխարհում ապածած-

կագրվում է եզակիության ու ինքնատիպության շնորհիվ: Խոսքը բանաձևային է, 

պատկերավոր ու դիպուկ, որը բացատրվում է այն կրողների երգաստեղծության 

ու վնպերգելու շնորհով: Մինչև իսկ կորստի ու վշտի գերխիտ ապրումների դեպ-

քում գյումրեցին վիպերգեց իր ապրածն ու տեսածը, շարունակական վերապատ-

մումների մեջ խոնարհված քաղաքը նորից կերտեց՝ արթնացնելով իր մեջ հարալե-

զին: Այսպիսով՝ վիրավոր քաղաքի համար դեղ ու դարման դարձրեց իր անկրկնե-

լի բանավոր պատումները:  

Սրանով հանդերձ, կրեատիվությունը մարդկային հոգեկան ապրումների 

վերարտադրություն է և ինֆորմացիա ազգի ու գենոֆոնդի ինքնապաշտպանական 

մեխանիզմների մասին: Կոնկրետ Գյումրիում կրեատիվ լինելը դրսևորվում է ազ-

գաբնակչության պատմական հիշողության, ներքին ռեսուրսներին ապավինելու 

ու հանրային շփումների շնորհիվ, քանի որ կան ազգային կորեր, որոնք էքստ-

րեմալ իրավիճակներում նորովի դրսևորումներ են ստանում: 

Անձի ստեղծարարությունը թռիչքաձև բնույթ ունի. հնարավոր է՝ այն 

ծագել է աննախադեպ գենետիկ մուտացիաների հետևանքով, հաճախ էլ պայմա-

նավորված է մարդկային կյանքի որակով, հետևաբար առնչվում է ոչ միայն ստեղ-

ծագործությանը, այլև հմտությունների օգտագործմանը: Այնտեղ, որտեղ մենք 

ապրում ենք, կարող ենք ավելի լավը դարձնել մարդկային կյանքի նոր որակների 

որոնմամբ: Անշուշտ, ստեղծարարությունը կյանքի նոր որակներով է պայմանա-

վորված ոչ միայն ստեղծումով, այլև հմտությունների օգտագործմամբ 

21-րդ դարը զարգացող քաղաքների ժամանակաշրջան է: Ի՞նչպես կարող 

ենք քաղաքը կենսունակ դարձնել ու կառավարել մարդկային երևակայությունն ու 

տաղանդը: Համաշխարհային քաղաքների ուրբանիստական համակարգում քա-

ղաքների դինամիկան արմատական փոփոխությունների է ենթակա: Հետևաբար 

անհրաժեշտ է կազմել քաղաքի ինտելեկտ քարտեզը: 

Մինչդեռ այսօր չկա ժամանակակից քաղաքի ըմբռնում, ինչպե՞ս ստեղծել 

որակյալ քաղաքային միջավայր, ինչպիսի՞ն պետք է լինեն քաղաքային ռազմավա-

րությունները, ի՞նչն է պետք փոխել և ինչպիսի՞ հաջորդականությամբ: Մեր քաղա-

քը բացառիկ իրավիճակում է: Մեզանում չեն ուսուցանում քաղաքի հանդեպ վե-

րաբերմունք, սրանով հանդերձ պետք է առանձնացնել քաղաքի բրենդը. այսօր 

Գյումրին քաղաք չեմպիոն է, սպորտային հաջողությունների ու հաղթանակների 

քաղաք: Հարկ է պատմական Կումայրի-Գյումրի-Ալեքսանդրապոլ-Գյումրի կեր-



                 Ստեղծարար քաղաքը՝ ազգային ինքնության ու արժեքների կրող  

 

163 

պարների վրա ընդունել քաղաքի զարգացման նոր մարտահրավերներ բոլոր բնա-

կիչների համար, ինպես նաև բարելավել քաղաքացու հոգեբանական որակը: 

Ցանկալի է, որ Գյումրի քաղաքի բրենդը զգայական իմաստով համահունչ 

լինի իր բնակիչներին: Անհրաժեշտ է զգալ, բացահայտել ու վերապրել քաղաքի 

ոգին, հասկանալ ի՛նչն է միավորում քաղաքացիներին, և ո՛րն է նրանց ինքնու-

թյան առանցքը: Այս համատեքստում էական է նաև քաղաքի բնակիչների հոգե-

բանական կողմնորոշման համակարգը: Քաղաքի բնութագրիչներից են ավանդա-

կանն ու արդիականը՝ նույն խաչմերուկում: 

Ինչ խոսք, ազգային ծեսերն ու տոները, ժողովրդական արհեստներն ու 

արհեստավորական ավանդույթների պահպանումը նպաստում են ազգաբնակչու-

թյան հոգեկան հավասրակշռմանը, հզորացնում քաղաքի հոգեբանական պաշտ-

պանական մեխանիզմները, ակտիվացնում ներքաղաքային մշակութային կյանքը, 

ստեղծում միջմշակութային հաղորդակցման հնարավորություն՝ նոր սերնդի մեջ 

դրական վերաբերմունք ձևավորելով ավանդական արժեքների հանդեպ և նպաս-

տելով ավանդույթների փոխանցմանը: 

Թվում էր՝ ստրեսը սպառեց խոնարհված քաղաքի հարմարվողական կա-

րողությունները, բայց տոները և տոնական մշակութային դրսևորումները գյումրե-

ցու կյանքում ինքնամաքրման ու ինքնահաստատման նշանակություն են ձեռք բե-

րել: Ստեղծածար քաղաքը՝ ազգային ինքնություն ու արժեքներ կրող, իր պատ-

մամշակութային ժառանգությամբ ու ավանդական մշակութային նկարագրով 

կարող է դառնալ ժամանակակից արվեստի միջազգային կենտրոն, քանի որ այս-

տեղ բոլոր նախադրյալները կան քաղաքի զարգացման նոր տեսլականը փայփա-

յելու համար...  
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