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Klasikiniai amerikietiski valomo zomso bateliai su 
lengvais kauciuko padais Hush Puppies virsmo taskq 
pasieke mazdaug 1994-i4Jq pabaigoje-1995 metij pra-
dzioje. Iki to laiko sis modelis beveik neturejo paklau-
sos. Bateliq pardavimas nukrito iki 30 000 porij per 
metus, o parduodama buvo daugiausiai provincijos 
rinkose ir maẑ  miesteliij seimyninese parduotuvese. 
Hush Puppies gaminanti kompanija Wolverine planavo 
palaipsniui nutraukti batij, padariusii} juos zymius, ga-
myb̂. Taciau tada jvyko kazkas keista. Madq fotosesi-
joje du Hush Puppies vadovai - Ovenas Baksteris ir 
Dzefris Luisas - susitiko su stilistu is Niujorko, kuris 
jiems papasakojo, kad klasikiniai Hush Puppies staiga 
tapo madingi Manheteno centrines dalies klubuose ir 
baruose. „Mums pasake, - prisimine Baksteris, - kad 
sie bateliai buvo pardavinejami perpardavimo parduo
tuvese Rytiniame kaimelyje ir Sohe. Zmones ejo \-
mos ir Tetes parduotuves, mazas parduotuveles, kur jij 
dar buvo, ir viskq ispirko". Baksteris ir Luisas is pra-
dzii} sutriko. Jiems atrode nejtiketina, kad batai, kurie 
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akivaizdziai buvo nebemadingi, galejo vel grjzti j ma-
d̂ . „Mums pranese, kad pats Izaokas Mizrahi devejo 
siuos batus, - sake Luisas. - Manau, kad buti} ŝ zinin-
ga prisipazinti, jog tuo metu mes neturejome jokio su-
pratimo, kas yra tas Izaokas Mizrahi". 

Atejus 1995 rudeniui, jvykiai pradejo pletotis itin 
sparciai. Pirmiausia paskambino dizaineris Dzonas 
Bartletas. Jis norejo Hush Puppies savo pavasario ko-
lekcijai. Paskui paskambino dizainere Anna Sui is 
Manheteno, kuri taip pat norejo sii} batij savo madoms 
demonstruoti. Los Andzelo dizaineris Dzoelas Fit-
zdzeraldas uzdejo dvidesimt penkiij pedij aukscio pri-
puciamcj sunj takŝ  - Hush Puppies prekinio zenklo 
simbolj - ant savo parduotuves Holivude stogo, o greta 
esancî  meno galeriĵ  payerte nedidele Hush Puppies 
parduotuvele. Jam dar tebedazant parduotuv? ir jren-
ginejant joje lentynas, jejo aktorius Py-vy Hermanas ir 
paprase dvieji} porij batij. „Kalbos sklido is liipi}} lu-
pas", - prisimena Fitzdzeraldas. 

1995 metais kompanija pardave 430 000 klasikinii} 
Hush Puppies bateliij pori}, kitais metais - keturiskart 
tiek, o dar kitais - dar daugiau, ir Hush Puppies dar sy-
kj tapo pagrindiniu Amerikos vaikinij jvaizdzio ele-
mentu. 1996 metais Hush Puppies laimejo geriausio 
aksesuaro prizcj, jteiktij per Linkolno centre vykusiq 
Madq dizaineriij tarybos apdovanojimi| pietus, o fir-
mos prezidentas stovejo scenoje kartu su Kalvinu Klei-
nu ir Dona Karan ir prieme priẑ  uz laimejim̂ , kuris. 
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kaip jis pats pirmas butq link§s pripazinti, beveik visai 
nepriklause nuo ji} kompanijos. Hush Puppies staiga 
prasiverze, o visa tai prasidejo nuo burelio vaikinq is 
Rytinio kaimelio ir Soho. 

Kaip tai atsitiko? Tie keli pirmieji jaunuoliai, kas 
jie bebuvo, neturejo jokio ŝmoningo tikslo isrekla-
muoti Hush Puppies batus. Jie avejo juos butent del 
to, kad niekas kitas nenorejo jij aveti. Paskui sî  uz-
gaid̂  pereme du mady dizaineriai, panaudoj? batus 
aukstajai madai. Batai tebuvo salutinis akcentas. Nie
kas nemegino isplatinti Hush Puppies. Taciau kazko-
kiu budu butent taip ir atsitiko. Batai perejo tam tikr̂  
populiarumo taskq ir paplito. Kaip trisdesimties do-
lerii} vertes batij pora per dvejus metus nuejo kelî  
nuo grupeles Manheteno centro hipiq ir dizaineriq 
iki visi} didziqjij Amerikos prekybos centrif? 

1. 
Ne taip seniai buvo laikas, kai tokiij beviltiskai 

skurdzii} Niujorko mikrorajonij, kaip Braunsvilis ir ry-
tine Niujorko dalis, gatves sutemus virsdavo vaiduokliq 
miestais. Paprasti darbo zmones nesiryzdavo vaikscioti 
saligatviais. Vaikai bijojo vazinetis gatvemis dviraciais. 
Senyvi zmones nesededavo atviruose prieangiuose ir 
ant parkq suoleliij. Narkotikij pardavinejimas buvo ne-
suvaldomas, o karai tarp gaujij sioje Bruklino dalyje 
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buvo taip placiai paplit?, jog dauguma zmoniij sute
mus ijungdavo apsaugfj savo butuose. Policininlcai, dir-
b? Braunsvilyje devintajame desimtmetyje ir paskuti-
nio desimtmecio pradzioje, pasakoja, jog tais laikais, 
vos tik saulei nusileidus, jij racijos pratrukdavo sneko-
mis tarp patruliuojanciij pareigQnij ir dispeceriq apie 
visas jmanomas ziauriij ir pavojingij nusikaltimij rusis. 
1992 metais Niujorke nuzudyti 2154 zmones ir padary-
ti 626 182 rimti nusikaltimai, o didziausias jij skaicius 
teko siems pavojingiausiems rajonams - Braunsviliui ir 
rytinei Niujorko daliai. Taciau tuo metu jvyko kai kas 
keista. Tam tikru mistisku kritiniu momentu nusikals-
tamumo lygis pradejo kisti - jis erne mazeti. Per pen-
kerius metus zmogzudysciij sumazejo 64,3 procento -
iki 770, o bendras nusikaltimij skaicius nukrito beveik 
per pus? - iki 355 893. Braunsvilio ir rytinio Niujorko 
saligatviai vel atgijo: vaikai vel pradejo vazinetis dvira
ciais, o namij prieangiuose pasirode senyvi zmones. 
„Buvo laikas, kai saudymasis gatvese buvo jprastas da-
lykas, tarsi tai butij kur nors Vietnamo dziunglese, -
pasakoja inspektorius Edvardas Mesardis, vadovaujan-
tis policijos nuovadai Braunsvilyje. - Dabar as nebegir-
dziu pabukl̂  ugnies". 

Niujorko policija pasakytij, jog tai, kas jvyko Niu
jorke, jvyko del tvirtos miesto policijos strategijos. Kri-
minologai pazymi narkotikij prekybos sumazejimcj ir 
gyventojij senejimq. Tuo tarpu ekonomistai teigtij, kad 
del laipsnisko miesto ekonomikos kilimo paskutinia-
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me desimtmetyje daugelis tij, kurie galejo tapti krimi-
nalistais, gavo darbo. Tai jprasti socialiniij problemij 
daugejimo ir mazejimo paaiskinimai, taciau galiausiai 
ne vienas paaiskinimas nera toks jtikinamas kaip tei-
ginys, jog Rytinio kaimelio vaikinai sukele Hush Pup
pies atgimimq. Pokyciai narkotikij prekyboje bei eko-
nomikoje, gyventojij amziaus vidurkio kitimas - visa 
tai yra ilgalaikes tendencijos, pasireiskiancios visoje sa-
lyje. Jos nepaaiskina, kodel nusikalstamumas Niujor
ke sumazejo kur kas daugiau nei kituose salies mies-
tuose ir kodel visa tai jvyko per tokj ypac trumps lai-
k̂ . Be abejo, svarbi ir ta pazanga, kurî  padare poli
cija. Taciau visgi lieka mjslinga spraga tarp policijos 
veiklos pokyciij masto ir padariniij dydzio tokioms vie-
tovems kaip Braunsvilis ir rytine Niujorko dalis. Ga
liausiai nusikalstamumas nemazejo palengva palaips
niui gerejant Scjlygoms. Jis krito staiga. Ar keliij eko-
nominiij ir socialiniij rodikliij pokyciai gali bQti nusi-
kalstamumo sumazejimo dviem trecdaliais per penke-
rius metus priezastis? 

2 
Virsmo taskas - tai idejos biografija, o pati ideja yra 

labai paprasta. Esme tokia: madij tendencijij atsiradi-
m̂ , nusikalstamumo atoslugio ir kilimo bangas, taip 
pat nezinomij knygij virtimq bestseleriais, rukymo pa-
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didejim̂  tarp paauglî  arba is lupq j iOpas perduoda-
mi} ziniq paplitimo reiskinj ar bet kokius kitus mjslin-
gus pokycius, zymincius kasdienj gyvenim̂ , galima ge-
riausiai suprasti, galvojant apie siuos reiskinius kaip 
apie epidemijas. Idejos, produktai, informacija ir elge-
sio budai plinta taip pat kaip ir virusai. 

Hush Puppies iskilimas ir Niujorko nusikalstamu
mo mazejimas yra vadoveliniai epidemijij kilimo pa-
vyzdziai. Nors gali atrodyti, kad jie yra gana skirtingi, 
jq pagrindinis, esminis veikimo modelis yra tas pats. 
Visi} pirma jie yra aiskus uzkreciamo elgesio pavyz-
dziai. Niekas neorganizavo reklamos ir nepasake zmo
nems, kad tradiciniai Hush Puppies yra puikus bate
liai ir jie tureti} pradeti siuos batus aveti. Tie vaikinai 
paprasciausiai avejo siais batais eidami j klubus ir ka-
vines arba vaiksciodami centrinemis Niujorko gatve
mis, ir taip darydami demonstravo kitiems zmonems 
savo mad̂ . Jie uzkrete zmones Mi^sh Puppies virusu". 

Nusikalstamumas Niujorke neabejotinai mazejo 
panasiai. Neatsitiko taip, kad daugelis busimq zmog-
zudzii} 1993 metais staiga susedo, pasitare ir nu-
sprende daugiau nebedaryti nusikaltimij. Neatsitiko 
ir taip, kad policijai pavyko sutrukdyti daugybei si-
tuacijij, kurios kitu atveju biitij blogai pasibaigusios. 
O atsitiko taip, kad nedaugelis zmoniij nedaugelyje 
situaciji}, kuriomis policija ar naujos socialines paje-
gos turejo tam tikros jtakos, pradejo elgtis visai ki-
taip, o toks ji} elgesys panasiomis situacijomis papli-
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to tarp kitij galimij kriminalistij. Kazkokiu budu dau-
gybe Niujorko zmoniij per trumps laik̂  „uzsikrete" 
antikriminaliniu virusu. 

Antra skiriamoji siq dviejij pavyzdziij charakteris-
tika yra ta, jog abiem atvejais mazi pokyciai turejo 
didelii} padariniq. Visos galimos priezastys, del kuriq 
Niujorko nusikaltimij rodiklis sumazejo, yra ties riba 
[vykq pokyciai, ir tq pokyciq daugejo. Kokaino pre-
kyba nusistovejo. Gyventojij amziaus vidurkis padide-
jo. Policijos pajegos siek tiek sustiprejo. Visgi pa-
dariniai buvo dramatiski. Tas pats atsitiko ir su Hush 
Puppies. Kick buvo tij vaikinij, kurie pradejo aveti 
siais batais Manheteno centre? Dvidesimt? Penkias-
desimt? O gal simtas - bet ne daugiau. Regis, jij 
veiksmai be jokios pasalines pagalbos pradejo tarp-
tautin? mados tendenciĵ . 

Galiausiai abu pokyciai jvyko greitai. Tai nebuvo 
nuoseklus ir letas formavimasis. Naudinga perziure-
ti nusikaltimij lygio Niujorke diagram̂ , tarkim, nuo 
septintojo desimtmecio vidurio iki paskutinio desimt
mecio pabaigos. Ji panasi j milziniskq arkij. 1965 me
tais mieste padaryta 200 000 nusikaltimij ir nuo to 
laiko sis skaicius drastiskai augo, padvigubedamas 
per dvejus metus, ir beveik nesikeisdamas iki tol, kol 
astuntojo desimtmecio viduryje pasieke piko reiks-
m? - 650 000 nusikaltimij per metus. Siame lygyje jis 
isliko pastovus du kitus desimtmecius, o 1992 metais 
nukrito zemyn taip pat staigiai, kaip ir pakilo prieSj 


