
1 S K Y R I U S 

Kasdienio g y v e n i m o t r a n s f o r m a c i j a 

Kazkas cia vyksta, bet jus 
nezinote kas, ar ne, pone Jonesai? 

Bobas Dylanas 

V 

S tai mintinis eksperimentas. Pasirink? tipisk^ zmogij is gatves per-
kelkime j j is 1900 m. j X X a. 6-4J} desimtmetj. Tada, tarkime, k^ 
nors is 6-ojo desimtmecio Austino Powerso sti l iumi nukelkime j 

si§ dien§. Kuris is j i j patirs didesn? permainq? 
Is p i rmo zvilgsnio atsakymas atrodo akivaizdus. Zmogus is X X a. 

pradzios patek^s \} desimtmetj bQtij apimtas pagarbios baimes pa-
sauliui, pripildytam gluminanciq technologinii} stebuklij. Vietoj arkliq 
traukiamij karietij jis isvystij automobilii j , sunkvezimiij ir autobusij 
gaus^ gatvese ir greitkeliuose. Miestuose pamatytij horizont^ uzsto-
jancius neaprepiamus dangoraizius ir milziniskus tiltus, jungiancius 
upes ar jlankas, kurias kadaise galejo jveikti t ik keltai. Aukstai skrie-
ti} skraidomosios masinos, kuriomis perkelti zmones per zemyn^ ar 
vandenynus pakanka vos keliij valandij, nereikia dienij ar savaiciij. 
§is keliautojas, is 1900 m. patek?s j 6-4JJ desimtmetj, namie sau keli§ 
skintqsi per keist^ nauj^ aplink^, gausiai pristatyt^ elektros prietaisij: 
radijo imtuv4 ir televizoriij, skleidzianciq muzikos garsus ir rodanciij 
gyvus vaizdus, saldytuvij, islaikanciij daiktus saltus, skalbiamqjq ma-
sini}, automatiskai isplaunanciij drabuzius, i r dar daug ki tq nematytq 
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daiktq. Didziulls naujas prekybos centras atstotij kasdienj ejlm^ pas 
maisto prekiautojus, siulydamas daugyb? technologiskai patobulinto 
maisto, tokio kaip t i rp io j i kava ar saldytos darzoves - jau isvirtos i r 
pagardintos. Pats gyvenimas zymiai pailgetq. Daugeliui anksciau mir-
tini} ligq dabar butij galima uzkirsti keli^ injekcijomis ar isgydyti jas 
piliulemis. Siam keliautojui laiku del fizines aplinkos naujoviq - kas-
dieniq mechanizmq greicio ir galios - bOtij sunku orientuotis. 

Kita vertus, kazkam is X X a. 6-ojo desimtmecio atklydus j dabartj 
butij nesunku tyr inet i fizinj nQdienos peizaz^. Nors mums malonu 
manyti, kad musij amzius - tai beribiq technologinii} stebukli} amzius, 
taciau antrasis keliautojas laiku suprastq atsidur^s pasaulyje, nedaug 
tesiskirianciame nuo to, is kurio atvyko. { darb^ jis tebevazineti} au-
tomobil iu. Jei keliaut^ traukiniu, - turbut isvykti} tuo paciu marsrutu 
ir is tos pacios stoties. Jis t ikriausiai jsesti} j lektuv^ tame paciame 
oro uoste, galeti} tebegyventi priemiescio name, nors ir didesniame. 
Matyti} daugiau televizijos kanali}, spalvoti} vaizdi}, televizoriij ekranai 
bati} didesni i r plokstesni, taciau esme islikti} tokia pati, i r jis vis dar 
galetq ziureti kartojamas savo megstamas 6-ojo desimtmecio laidas. 
Jis zinoti}, kaip naudotis daugeliu namq ukio prietaisq - net asmeni-
niu kompiuteriu su gerai zinoma QWERTY klaviatura - arba greitai 
ismokti} tai daryti. Is t ikr i j j i} jis buti} gerai susipazin^s su beveik viso-
mis siq dienq technologijomis, isskyrus t ik kelet^ isimcii}, tokii} kaip 
internetas, CD i r DVD leistuvai, bankomatas ir bevielio rysio telefo-
nai, kompiuteriai ir kisenines pramogq sistemos. Galbut, nusivyl^s 
pazangos tempu, jis pasidometi}, kodel mes neuzkariavome kosmines 
erdves ar kurgi visi robotai. 

Be abejones, vien del didelii} akivaizdziq technologinii} pokycii} ke
liautojas laiku is 1900 m. j X X a. 6-§j} desimtmetj isgyventi} didesn? 
permain^, taciau kitas keliautojas laiku lengvai suvokti}, kad to am-
ziaus antr^j^ pus? mes teuzsiememe didziulii} naujoviq, taip lemusiij 
jo pirmosios puses pokycius, tobu l in imu ' . 

Beje, kuo ilgiau jie uztruktij savo naujuosiuose namuose, tuo labiau 
abu keliautojai laiku suprastq subtilius permainos aspektus. Netiketai, 
nublankus technologijq spindesiui, kiekvienas imti} pastebeti pakitu-
sias tos visuomenes, j kur i^ pateko, normas ir vertybes, skirtings zmo-
nii} kasdienio gyvenimo ir darbo pobudj. O cia j i j situacija visiskai 
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pasikeist^. Turint mintyje prisitaikym^ prie kasdienio gyvenimo so-
cialinii} strukturq, r i tmi} ir modeliij , antrasis musi} keliautojas laiku 
daug labiau pasimestij. 

Ateivis is X X a. pradzios suvokti}, kad 6-ojo desimtmecio socialinis 
pasaulis nepaprastai panasus j jo paties. Jei dirbti} gamykloje, rasti} 
beveik tokj patj darbo pasidalijim^, tokias pacias hierarchines valdy-
mo sistemas. Jei dirbti} biure, panirti} j t^ paci^ biurokratij^, taip pat 
kopti} bendrais karjeros laiptais. Atkakti j j darb^ 8.00 ar 9.00 val. ir 
iseiti} tiksliai 17.00 val., o gyvenimas butq tvarkingai padalytas sky-
riais - namai ir darbas. Jis vilketi} kostium^ ir ryseti} kaklaraistj. Dau-
guma jo verslo partnerii} buti} baltieji, ir vyrai. Vargu ar butij pakit? j q 
vertybes ir biuro politika. Darbo vietoje jis retai tepamatytij moterq, 
isskyrus sekretores, o profesijos srityje beveik niekada nebendrauti} su 
kitos rases zmogumi. Jis vesti} jaunas, paskui greitai susilaukti} vaiki}, 
santuoka buti} vienintele, ir tikriausiai vis^ likusj gyvenim^ dirbti} toje 
pacioje bendroveje. Laisvalaikiu jis suprasti}, kad i i lmai i r televizija 
beveik visiskai isstume gyvus scenos sou, taciau jo rekreacine veikla 
buti} beveik tokia pati kaip ir 1900 m. - zaisti} beisbol^ ar dalyvau-
tq bokso varzybose, galbut pamegti} golf^. Jis dalyvauti} klubuose ar 
pilietinese grupese, kaip dera jo socioekonominei klasei, vadovauti}si 
tais paciais socialiniais skirtumais i r lygiai to paties tiketijsi is savo 
vaiki}. Jo gyvenimo temp^ formuoti} organizacijq vertybes ir normos. 
Jis suvokti} gyven^s „bendroves zmogaus" gyvenim^, taip vykusiai 
nuzymet^ rasytoji} Sinclairo Lewiso, Johno Kennetho Galbraitho, 
Wil l iamo H . Whyteb ir C. Wrighto Millso^. 

Mus4 antrasis keliautojas laiku buti} gerokai priblokstas svaiginamij 
socialiniq ir kul tur in i i} permaini}, jvykusii} nuo X X a. 6-ojo desim
tmecio i k i nudienos. Darbe jis atrasti} nauj^ aprangos kod^, nauj^ 
darbo grafik^ ir naujas taisykles. Jis isvystq biuro darbuotojus, v i l k i n -
cius laisvai, it zmones, besiilsincius savaitgalj, - dzinsus ir marskinius 
atvira apykakle, ir buti} sokiruotas suzinoj?s, kad kai kurie ji} uzima 
postus valdzios strukturose. Jam pasirodyti}, kad zmones ateina i r is-
eina is darbo kada panorej?. Jaunesnieji gaiety pademonstruoti aus-
karus netiketose vietose ir tatuiruotes. Moterys ir net ne baltieji gali 
buti vadovais. Individualumas ir saviraiska vertinami labiau uz prisi-
ta ikym§ prie organizacijos normij . Ir vis delto siam keliautojui laiku 
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sie zmones atrodytij keistai puri toniski . Jo ne sio laikmecio pokstai 
taptij nesmagiai leksti. Rukyti jis bQtij isguitas j automobiliij stovejimo 
aikstel?, o dvi martinio taures per pietus sukeltij nuosirdij susirupini-
m^. Nuostatos i r israiskos, kur i i j niekada ne nenumane, nuolat zeistq. 
Jis be paliovos patirtij nepatogumq, nezinodamas, kaip elgtis. 

Sis keliautojas laiku gatveje isvystij daug didesnes, nei kada nors ga
lejo jsivaizduoti, skirtingas etnines grupes - azijieciq, indij , afrikieciq, 
Lotynij Amerikos gyventojij i r k i tq , tarpusavyje susimaisiusiij keistais 
ir galbut nederamais santykiais. Ten butij misri i j rasiij ir tos pacios ly-
ties por4, linksmai pravardziuojamij „gejais" (pagal angl. gay - links-
mas, istvirk^s - vert.). Kai kurie siij zmoniij elgtijsi jprastai - stai 
apsiperkanti ir vaiko vezimelj stumianti moteris, bufete pietaujantis 
biuro darbuotojas, o k i t i , kaip antai: suaug? vyrai, vi lkintys pr iglu-
dusi^ aprang^ ir prazvimbiantys aukstqjij technologijij motociklais, 
ar moterys keistomis naujomis ratukinemis paciuzomis ir vienomis 
sportinemis liemenelemis, - stebintij nejprastine veikla. 

Atrodyt4, kad imones nuolat yra uzsiem?, taciau niekada nedir-
ba tada, kai tai privalo daryti . Jis galetij pamanyti, kad jie t inginiai , 
bet vis delto jnik? j veikl^. Jie suvokia, kas yra karjera, taciau nera 
pastovus - ar kas uzsibuna bendroveje ilgiau negu trejus metus? Ru-
pestingi, bet nedraugiski: kas nutiko damij klubams, masonij lozems 
ir kegliij zaidimo lygoms? Kodel ne visi eina j baznyciq? Net jei fizi-
ne aplinka atrodytij palyginti panasi, vietos pojiitis butij gluminamai 
kitoks. 

Nors i r pirmasis keliautojas laiku turejo prisitaikyti prie tam t ik r i j 
drastiskij technologini i permainij , antrasis isgyvena gilesn?, labiau 
persmelkianci^ transformacij§. Antrasis pateko j laik^, kai gyvenimo 
biidas i r pasauleziura neabejotinai pakit? - j t^ met^, kai senoji tvarka 
zlugusi, kai nuolatine kaita i r netikrumas patys tap? suprantami kaip 
kasdiene norma. 
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Jega, sukelusi permainq 

Kas sukele si§ transformacija? Kas nutiko per t^ laik^ nuo X X a. 6-ojo 
desimtmecio ik i nudienos, ko nebuvo jvyk? ankstesniu pereinamuoju 
laikotarpiu? Mokslininkai ir zinovai pateikia daug teorijij ir nuomo-
nii j , kokios tos permainos - geros ar blogos. Vieni l iudi del nykstanciij 
tradiciniij socialiniq ir kul tur ini i j formq, k i t i pranasauja rozin? ateitj, 
daugiausia grindziam^ naujosiomis technologijomis. 

Tikroj i varomoji jega - tai zmogaus kiirybingumas, kaip pagrindinis 
miisij ekonomikos ir visuomenes skatinamasis veiksnys. Tiek darbe, 
tiek kitose gyvenimo srityse kurybingum^ vertiname kur kas labiau ir 
ugdome j j kur kas intensyviau nei kada nors anksciau. Kurybinis impul-
sas - savybe, isskirianti mus, zmones, is k i t i j biologiniij rusiij, - dabar 
yra toks nevarzomas, kaip dar niekada nebuvo. Sios knygos tikslas - is-
nagrineti, kaip ir kodel taip yra, bei istirti to impulso sukeltas pasekmes, 
besiritancias per musij pasaulj. 

Daug kas sako, kad dabar gyvename informacijos ar ziniij ekonomikos 
s^lygomis. Taciau esme ta, kad pirm^ kart§ musij ekonomik^ valdo kiiry
bingumas. Kiirybingumas - „galimybe kurt i naujas reiksmingas formas", 
kaip j j apibudina Webster zodynas, tapo lemiamu konkurencinio prana-
sumo saltiniu. Beveik visose industrijose - nuo automobiliij i k i mados, 
maisto produktq ir paciij informacini^ technologijij (toliau IT - vert.) -
zvelgiant j tolesn? ateitj, laimetojai yra tie, kurie gali kurt i ir kuria. Taip 
buvo visada - nuo zemes ukio revoliucijos ik i pramonines revoliucijos, 
taciau per kelis pastaruosius desimtmecius mes neabejotinai pripazjstame 
kiirybingum^, juo pagrjsta nuolatine musij veikla. 

Deanas Keithas Simontonas, siuo klausimu pasizymej?s mokslinin-
kas, ki irybingum^ apibudina kaip veikl^, teikianci^ kazk^ naudinga ir 
veiksminga bei tai, kas pasaulyje dar nera zinoma, arba, kaip jis t rum-
pai nusako, kas yra „naujumo, naudingumo ir netiketumo junginys"^. 
Klaidinga, kaip daugeliui budinga, manyti, kad kiirybingumas gali b i i t i 
redukuotas j nauJ4 jspudingq isradimij, naujij produkt^ ir naujij jmoniij 
kurim^. Dabartineje ekonomikoje kiirybingumas yra placiai jsigalej?s ir 
intensyvus: jis skatina pavieni i produktij tobuUnim^ ir procesus, pade-
dancius visa tai islaikyti gyvybinga tiesiog tiek, kiek tai atitinka pradinj 


