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I  KNYGA

_

ĮVADAS





Ši knyga gali būti skaitoma atskirai, nors ji ir yra dalis ciklo 
Incerto, kuris sujungia: a) praktines diskusijas, b) filosofi-

nius pasakojimus ir c) mokslinius bei analitinius atsitiktinumo 
problemų komentarus, susijusius su tuo, kaip gyventi, valgyti, 
miegoti, diskutuoti, kovoti, draugauti, dirbti, linksmintis, ap-
sispręsti esant neapibrėžtai situacijai.

Knyga skirta plačiai skaitytojų auditorijai, tačiau neturėtu-
me apsigauti, tai esė, o ne darbų, parašytų kur kas nuobodžiau 
ir techniškiau, populiarinimas (šiuo atveju nekalbu apie tech-
ninį priedą prie Incerto).

Rizikuoti savo kailiu apima keturias temas: a) žinių nea-
pibrėžtumas ir patikimumas (tiek praktinis, tiek mokslinis, 
darant prielaidą, jog tai skirtingos prieigos) ar, ne taip man-
dagiai sakant, niekų, šūdmalystės demaskavimas, b) simetrija 
žmonių santykiuose: sąžiningumas, teisingumas, atsakomybė, 
abipusiškumas, c) dalijimasis informacija sudarant sandorius, 
d) racionalumas sudėtingose sistemose ir tikrame pasaulyje.

Tai, kad visos šios temos persipynusios, tampa aišku, kai 
žmogus... surizikuoja savo kailiu.* Tokia rizika būtina ne vien 

 * Norėdami įsitikinti, kad etika, moraliniai įsipareigojimai ir įgūdžiai yra persipynę 
realiame pasaulyje, apsvarstykite šį pavyzdį. Kai jūs sakote žmogui, užimančiam at-
sakingas pareigas, pavyzdžiui, savo buhalteriui: „Aš pasitikiu tavimi“, ar tai reiškia, 
kad jūs pasitikite jo etine pozicija (jis slapčia neperves pinigų į Panamą); o gal tikite, 
kad jis sugeba profesionaliai atlikti savo užduotis; ar turite galvoje abu dalykus? Šioje 
knygoje ginama pozicija, kad tikrame pasaulyje mes negalime atskirti etikos nuo žinių 
ir kompetencijos.
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dėl sąžiningumo, verslo veiksmingumo ar siekiant suvaldyti 
riziką, ji taip pat būtina ir norint suprasti pasaulį.

Pirma, tai yra šūdmalystės, niekų atpažinimas ir išfiltravi-
mas, atskleidžiant skirtumą tarp teorijos ir praktikos, tarp kos-
metinės ir tikros ekspertizės, tarp akademiškumo (blogąja šio 
žodžio reikšme) ir tikro pasaulio. Sekant jogiberizmu*, akade-
minei bendruomenei nėra skirtumo tarp akademinio ir realaus 
pasaulio, bet tikrame pasaulyje toks skirtumas akivaizdus.

Antra, čia kalbama apie simetrijos ir abipusiškumo defor-
macijas gyvenime: jei kuri nors veikla ar santykiai teikia naudą, 
reikia už tai prisiimti ir riziką, negalima leisti kitiems mokėti 
už jūsų klaidas. Jei surizikavote ir dėl to kiti patyrė žalą, turite 
už tai sumokėti tam tikrą kainą. Jei manome, kad su kitais 
reikia elgtis taip, kaip norime, kad su mumis būtų elgiamasi, 
privalome sąžiningai ir lygiomis dalimis dalintis atsakomybe.

Jei išsakėte nuomonę ir kažkas į ją atsižvelgė, tai sukuria 
moralinę atsakomybę ir už padarinius. Jei viešai reiškiate eko-
nomines pažiūras:

Nesakykite, ką jūs „manote“, bet paprasčiausiai 
atskleiskite, kokį akcijų paketą esate įsigijęs.

Trečia, ši knyga apie tai, kiek praktiškai dera dalintis infor-
macija su kitais – ką būtent naudoto automobilio pardavėjas 
privalo (ar neprivalo) pasakyti pirkėjui, kuris ketina į šį auto-
mobilį investuoti didžiąją dalį santaupų.

Ketvirta, tai knyga apie racionalumą ir tvarumą. Tikrame 
pasaulyje racionalumas nėra tai, kas svarbu The New Yorker 
žurnalistui ar psichologui, kurie turi reikalą su naiviais pirmo-
jo lygmens tvarkos modeliais, bet kai kas giliau ir statistiškai 
labiau susijusio su mūsų išgyvenimu. Nesuklyskite manyda-

 * Joggy Berra (1925–2015) – JAV beisbolo žaidėjas ir treneris, garsėjęs „sparnuoto-
mis frazėmis“. (Vert. pastaba.)



ĮVADAS    19

mi, kad tai, kas šioje knygoje įvardijama kaip rizika savuoju 
kailiu, tėra teisingų paskatų problema paprasčiausiai pasi-
dalinti nauda (kaip tai įprastai suprantama finansų valdymo 
moksle). Ne. Tai susiję su simetrija ir reiškia kur kas daugiau, 
nei pasidalinti žalą, sumokant baudą, jei reikalai susiklosto 
ne taip.

Ši idėja jungia motyvaciją, padėvėto automobilio pirkimą, 
etiką, sutarčių teoriją, mokymąsi (tikras gyvenimas vs akade-
miškumas), Kanto imperatyvą, municipalinę valdžią, rizikos 
mokslą, ryšį tarp intelektualų ir tikrovės, biurokratų atskaito-
mybę, probabilistinį socialinį teisingumą, pasirinkimų teoriją, 
dorą elgesį, beprasmę veiklą, teologiją. Laikas čia sustoti.

MAŽIAU AKIVAIZDŪS RIZIKOS SAVO KAILIU ASPEKTAI

Tikslesnis (nors ir ne toks provokuojantis) šios knygos pava-
dinimas turėtų būti: Mažiau akivaizdūs rizikos savo kailiu as-
pektai: paslėptos asimetrijos ir jų padariniai. Labai nemėgstu 
knygų, kuriose rašoma apie akivaizdžius dalykus. Mėgstu būti 
nustebintas. Todėl, laikydamasis rizikos savo kailiu stiliaus, vi-
siškai nenoriu skaitytojų versti keliauti keliais, kurių kryptys ir 
posūkiai lengvai nuspėjami. Tai turi būti nuotykis. Aš mėgstu 
nuotykius.

Todėl ir ši knyga parašyta atitinkamai. Skaitytojui tikrai 
pakanka perskaityti kokius šešiasdešimt puslapių, kad įsitikin-
tų, koks svarbus ir visuotinis yra rizikos savo kailiu principas 
(iš esmės tai ne kas kita kaip simetrija), taip pat jog jis reiškiasi 
įvairiausiais aspektais. Tačiau niekada neverta pernelyg įsivelti 
į bandymus pagrįsti, kodėl tai, kas svarbu, yra tikrai svarbu: 
begaliniai aiškinimai gali tik nuvertinti ginamą principą.

Nenuobodus maršrutas reiškia, kad mes akcentuosime an-
trą žingsnį: tai, kaip principas taikomas, atskleisdami paslėp-
tas asimetrijas, kurios paprastai iš karto nekrenta į akis. Taip 
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pat analizuosime jo taikymo padarinius. Dalis jų nelabai ma-
lonūs, tačiau dauguma – netikėtai naudingi. Supratę, kaip vei-
kia rizikos savo kailiu principas, galėsime išspręsti ir sudėtingą 
mįslę, kuri glūdi po smulkmeniškai sukurta tikrovės matrica.

Štai pavyzdžiai.
Kaip nutinka, kad labiausiai nepakenčiamos mažumos 

valdo pasaulį ir primeta mums savo skonį ir stilių? Kaip uni-
versalizmas sunaikina tuos žmones, kuriems turėjo pagelbėti? 
Kodėl šiandien vergų daugiau nei Romos imperijos laikais? 
Kodėl chirurgai neatrodo kaip chirurgai? Kodėl krikščionių 
teologai nenuilsdami tvirtina, kad Jėzus Kristus turėjo žmo-
gaus prigimtį, kuri skiriasi nuo dieviškosios? Kaip istorikai 
kelia sumaištį nuolat kalbėdami apie karus, o ne apie taiką? 
Kodėl pigūs signalai (be jokios rizikos) patiria nesėkmes tiek 
ekonominėje, tiek religinėje terpėje? Kodėl kandidatai į poli-
tikus, turintys akivaizdžių trūkumų, mums atrodo tikresni nei 
biurokratai su nepriekaištingomis rekomendacijomis? Kodėl 
mes dieviname Hanibalą? Kodėl įmonės žlunga, kai tik pa-
sisamdo profesionalius vadybininkus, kurie labai nori būti 
naudingi? Kodėl vienų tautų pagonybė simetriškesnė nei kitų? 
Kokią užsienio politiką turėtume įgyvendinti? Kodėl labdaros 
organizacijoms galima duoti pinigų tik tuomet, jei jos veikia 
paskirstomuoju būdu (naujoviškai kalbant, yra „uberinės“)? 
Kodėl genai ir kalbos plinta skirtingai? Kodėl bendruomenės 
dydis yra svarbus (jūreivių bendruomenė, kai tik išsiplečia, 
jos nariai pradeda mažiau bendrauti ir daugiau pyktis)? Ko-
dėl elgsenos ekonomika neturi nieko bendro su realiu žmonių 
elgesiu, o rinkos teturi mažai bendro su jų narių šališkumu? 
Kodėl racionalumą galima sutapatinti vien su išlikimu? Kokia 
logika pagrįsta rizika?

Šios knygos autoriui rizika savo kailiu – tai pirmiausia kal-
bėjimas apie teisingumą, garbę ir pasiaukojimą, dalykus, kurie 
yra egzistenciškai svarbiausi žmogui.
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Jei rizikos savo kailiu principą paverstume elgesio taisykle, 
sušvelnintume reikšmingas atskirtis, pagimdytas civilizacijos: 
pavyzdžiui, tarp tikros veiklos ir pigaus kalbėjimo (plepalų), 
intencijų ir padarinių, praktikos ir teorijos, garbės ir reputaci-
jos, kompetencijos ir šarlatanizmo, konkretumo ir abstraktu-
mo, etiškumo ir teisėtumo, autentiškumo ir paviršutiniškumo, 
prekybos ir biurokratijos, verslininko ir administratoriaus, 
jėgos ir įvaizdžio, meilės ir naudos siekio, Koventrio ir Briu-
selio, Omahos ir Vašingtono, paprastų žmonių ir ekonomistų, 
autorių ir redaktorių, mokslo ir mokslininkų bendruomenės, 
demokratijos ir valdžios, mokslo ir scientizmo, politikos ir po-
litikų, meilės ir pinigų, dvasios ir raidės, Katono Vyresniojo ir 
Baracko Obamos, kokybės ir reklamos, įsipareigojimų ir sig-
nalų, taip pat, o tai svarbiausia, tarp kolektyvo ir individo.

Tačiau pirmiausia dviem miniatiūromis pabandykime su-
jungti keletą įvardintų taškų, kad skaitytojas pajustų, kaip idė-
jos gali pranokti kategorijas.


