p.42 Naujuosius prieštaravimus, kuriuos sukelia informacinė visuomenė, galima
pavaizduoti schemiškai. Vyrauja dešinė pusė, o kairėje nurodytos priešingos reakcijos:
gerai žinoma
saugumas
komunitarizmas
bendruomenė
tradicija
fundamentalizmas
praeitis
stabilumas
branda

nauja
laisvė
liberalizmas
individas
impulsai
ambivalentiškumas
ateitis
kitimas
jaunystė

p.43 (naujųjų laikų deficitai):
lėtasis laikas
saugumas
nuspėjamumas
bendrumo jausmas, vienareikšmis identitetas
aiškumas, suvokimas ir rišlumas
švari aplinka
nuoseklus, linijinis, organiškas augimas
tikri išgyvenimai (nei ironiški, nei surežisuoti žiniasklaidos priemonių)
p.73 K. Hamsunas amerikiečius apibūdino kaip nerimastingus. Šis žodis puikiai tinka ir
mūsų dabarčiai apibūdinti. Kai nelieka laiko atokvėpiams ir pertraukoms, žmogus
netenka galimybės atsiriboti nuo savo darbų ir pamatyti visumą. Jis paskęsta
detalėse ir pameta bendrą vaizdą.
p.88 Neverta net abejoti, kad nemalonios pauzės – tarpai, laikas lėtoms mintims – taps
atgyvena.
p. 148 Kai kurie iš jų „perdega“, nesulaukę nė trisdešimt penkerių. Šiandien laikraštyje
perskaičiau straipsnį apie sudėtingos ir lanksčios profesijos moterį, kuri ūmiai mirė nuo
streso, atsivertusi perpildytą darbo kalendorių. Pasak specialistų, ji ne vienintelė:
tvirtinama, kad nuo streso kasmet miršta 10000 japonų. Beje, žodis „perdegęs“, plintantis
eksponentiškai, yra puiki metafora. Juk iš esmės karštis yra ne kas kita kaip greitis.
p.152 Mūsų laikas neturi jokios krypties ir jokio istorinio sąmoningumo, nes visas
dėmesys nukreiptas į tai, kas vyksta čia ir dabar.
p.157 Trukmė ir tęstinumas pralaimi, spontaniškumas ir naujovės laimi.
p.158 Kultūra, kuri negerbia brendimo ir senėjimo, nenutuokia, iš kur yra kilusi, juk
negali nutuokti, kur link eina.
Suaugusiojo gyvenimas visose kultūrose siejamas su atsakomybe, pastovumu ir
įsipareigojimais. Kai žmogus suaugęs, jo asmenybė galutinai susiformavusi. Jis žino, kas

jis yra, kokias vertybes pripažįsta, ir – daugeliu atvejų – atsako už vaikus, sutuoktinį, be
to, dar uošvius ir tėvus. O jaunas žmogus yra nepastovus, abejojantis, žaismingas,
eksperimentuojantis ir atviras visoms galimybėms, kurios tik pasitaiko. Jis dar nespėjęs
priimti įpareigojančių sprendimų. Kalbant mūsų laikų klišėmis, tai reiškia, kad jaunas
(arba jaunatviškas) žmogus yra lankstus, atviras ir pasiruošęs naujiems išbandymams.
Turbūt kiekvienas norėtų įdarbinti tokį žmogų, o ne tą, kuris nebesikeičia ir yra tikras dėl
savo pasirinkimo?
p.161 Laisvalaikis tampa vis smarkesne vartojimo karštlige.
p.164 Ar nėra taip, kad gyvenimas neišvengiamai darosi vis panašesnis į koliažą ir jį
veikiau valdo pavieniai dramatiški įvykiai, idėjos ir atsitiktinumai, o ne bendri ilgalaikiai
planai – taigi greitasis laikas, o ne lėtasis.
(Pasekmės) stresas ir „japių liga“ (nuovargis dėl daugybės projektų, kurių neįmanoma
aprėpti), fundamentalizmas (kai neigiamas didžiulis pasaulio kompleksiškumas) ar
bendro pobūdžio neveiklumas. Politika be vizijų – dar vienas simptomas, galbūt
labiausiai liūdinantis iš visų.
p.167 Vidutinis greitis šiuo metu Manhetene siekia 11 km/h.
p.168 Nekantrumas dažnai kyla iš staigaus perėjimo nuo greitojo laiko prie lėtojo.
p.173 Suskaidytas ir nenustygstantis laikas vis labiau veikia augančios turtingųjų šalių
gyventojų daugumos gyvenimo ritmą.
p.174 Kai informacijos yra per daug, o ne per mažai, aiškumas mažėja atvirkščiai
proporcingai informacijos kiekiui. „Savo informaciją reikia apriboti atsižvelgiant į savo
žinias“.
Informacinės ekonomikos dalyviams labiausiai trūksta kitų dėmesio.
Informacinės visuomenės nariams labiausiai trūksta gerų filtrų.
Pagreitis panaikina atstumą, erdvę ir vietą. „Kai tai, kas tolima, nebėra tolima, iš tikrųjų
nebėra artima ir tai, kas artima“.
Kai susitinka greitasis ir lėtasis laikas, laimi greitasis. Pirmiausia daroma tai, kas
skubiausia. Pralaimi ilgalaikiškumas ir lėtumas.
Greitis yra užkrečiamas.
Greitis sukuria priklausomybę.
Kai laikas suskaidomas į pakankamai smulkias daleles, jis nustoja egzistuoti kaip trukmė.

p.178 Šiandien tik mazochistas gali jaustis dėkingas, gavęs perskaityti tūkstančio
puslapių disertaciją.
Tai, ką galima atlikti greitai, baigia išstumti tai, ką reikia daryti lėtai.
p.179 Gali būti, kad nusprendęs išsamiai perskaityti vieną knygą, užuot permetęs dešimt,
laimėsi daugiau. (Tik reikia būti tikram, kad pasirinkimas teisingas. Ar kam nors dar kyla
klausimas, kodėl ambivalencija yra viena iš įprasčiausių jausenų šiais laikais?)
p.180
(Rekomendacijos)
Tai, ką galima atlikti greitai, reikėtų daryti greitai.
Per visą filosofijos istoriją vos keletas metafizikų yra publikavę ką nors reikšminga iki
savo penkiasdešimtmečio.
p.181 Patyręs dėstytojas gali pasakyti, kad pasiruošti paskaitai jam reikia nuo 10 minučių
iki 30 metų.
Lėtas laikas nėra tas pats kaip daug laiko. (Lėtai skaityti ir greitai skaityti. Lėtai važiuoti
mašina ir greitai.)
Delsumas yra dorybė, jei nuo jo nekenčia kiti.
Lėtumą reikia apginti.
Vėlavimai yra užmaskuotas gėris.
Vasarnamio logika nusipelno didesnio paplitimo.
Būtina sąmoningai kaitalioti lėtąjį ir greitąjį laiką.
p.188 Ribinė važiavimo automobiliu nauda nukrinta iki nulio, kai dviratis tampa
greitesne susisiekimo priemone. Ribinė laisvo priėjimo prie informacijos nauda artėja
prie nulio, kai paprastą vartotoją informacijos srautas labiau trikdo, nei informuoja.
Ribinė gyvenimo šia akimirka nauda nukrinta iki nulio, kai akimirkos taip susispiečia,
kad viena ima slopinti kitą.
p.192 Seminarai ir konferencijos pristatomi nusakant jų tikrąją prasmę – kaip progos
drauge su kolegomis pasimėgauti keliomis lėto laiko valandomis arba dienomis.
Juk visi žino, kad svarbiausia seminarų dalis yra pokalbiai per kavos pertraukėles ir
vakarais – renginių organizatoriai turi tai žinoti ir atitinkamai pritaikyti programą.
p.193 Žmonės, paklausti, kas iš tikrųjų jiems ką nors gyvenime reiškia, paprastai atsako:
„buvimas su artimais draugais“, „šeima“, „galėjimas padėti kitiems“, „gamtos
išgyvenimai“, „pažinimas“, „savotiškos įžvalgos“.

