
 

1 
 

     ELENA TREPULĖ,  2019   

PERENIALAI: ŽYDINTYS DAUGIAMEČIAI  

Žydintys daugiamečiai arba perenialai (perenials, angl. k.) – tai naujas terminas skirtas 
apibūdinti įvairaus amžiaus žmones, kurie aktyviai suvokia save ir juos supantį pasaulį. Jie išlieka 
smalsūs, būna mentoriais kitiems, jaučia aistrą gyventi ir veikti, pasitiki savimi. Be to, nepriklausomai 
nuo to, kada yra gimę, jie išlieka šiuolaikiški. Amerikietė verslininkė ir startuolių kūrėja Gina Pell 
panaudojo šį terminą apibūdinti save ir panašius bendraminčius, kurių gyvybingumas ir aistra gyventi 
netelpa į tradicinį amžiaus skirstymą. Šio termino autorė prisipažįsta (Pell&Parker, 2018), jog 
perenialų terminą, apibūdinantį aktyvius ir aktualius įvairaus amžiaus žmones, jai padėjo išrinkti jos 
vyras naujienų tinklaraštininkas ir puikių antraščių autorius.  

Ji ragina žmones negalvoti apie tai, ką jiems derėtų daryti pagal jų amžių, o galvoti apie tai 
kokia veikla jiems kelia smalsumą, o tada tai sekti ir eiti tuo keliu. Gina Pell tokius žmones mato  kaip 
visada žydinčius, įvairaus amžiaus žmones, gyvenančius dabartyje, suvokiančius tai, kas vyksta 
aplinkoje, mokančius naudotis technologijomis ir turinčius įvairaus amžiaus draugų. Tai žmonės, 
kurie dalyvauja visuomenėje, bendradarbiauja su kitais, mąsto globaliai, nebijo rizikuoti, siekti tikslų 
ir dėl to stengtis. Pell mano (Ridinger, 2017), kad perenialai yra tie, kurie prasibrauna pro stereotipus, 
kuriuos kuria įvairios amžiumi paremtos klasifikacijos ir skirstymai, rūšiuojantys žmones į kartas, 
kaip pavyzdžiui, mileniumai (millennials, angl.k.), Y karta ar kūdikių karta (baby boomers, angl. k.). 

Sodininkai pasakytų, kad visada žydintys daugiamečiai augalai, tokie kaip ramunės ar 
lelijos gyvuoja daugiau nei dvejus metus, šiltuoju metu žydi, šaltuoju periodu apvysta, o pavasarį vėl 
atsigauna ir auga iš šaknų. Šie augalai yra visada žydintys daugiamečiai. Tačiau Gina Pell (Waters, 
2017) žydinčiais daugiamečiais vadina įvairaus amžiaus aktyvius žmones, kurie žydi, suvokia pasaulio 
aktualijas, smalsiai mokosi, išmano technologijas, bičiuliaujasi ir moko kitus. Savo tinklaraštyje 
„Susipažinkite su žydinčiais daugiamečiais“ („Meet the Perennials“, angl.k.) ji vardina žinomus žmones, 
kurie gali būti tokių žmonių pavyzdžiais: TV laidų vedėja Ellen DeGeneres, dainininkas Tony Bennett, 
buvusi pirmoji ponia Michelle Obama ir kiti. Svarbiausia yra tai, kad tai - nėra apibrėžimas pagal 
amžių, bet pagal požiūrį į gyvenimą ir gyvenimo būdą. Jie nežiūri į gyvenimą, kaip tiesiąją nuo gimimo 
iki mirties, bet stumdo tradicinių supratimų ribas, užsiimdami veikla, kuri jiems yra įdomi ir aktuali 
bei atitinka gyvenimo aktualijas.  

Perenialų vertybės ir elgesys gana tiksliai atitinka jų bendravardžių gamtoje savybes 
(Gilbert, 2018):  

• Žydi metai iš metų; 
• Siekia naujų pradžių – leidžia naujus ūglius; 
• Pasinaudoja naujomis galimybėmis – auga ir plečiasi; 
• Prisideda prie gerovės kūrimo aplinkui – gražina aplinką ar duoda vaisius; 
• Tobulėja psichologiškai, intelektualiai ir fiziškai – kasmet atsinaujina; 
• Daro teigiamą poveikį. 
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NUO DEMOGRAFIJOS PRIE PSICHOGRAFIJOS 

Vartotojiška visuomenė skatina vartotojus skirstyti pagal kategorijas, o vienas 
populiariausių skirstymų yra pagal amžių. Rinkodaros specialistai linkę visuomenę skiststyti į X,Y ar Z 
kartą, kūdikių bumo kartą, paauglius, senjorus ir pan., o kiekvienai kartai, žinoma, priskiriami 
stereotipai, kaip, pavyzdžiui, Y kartos žmonės nelinkę sunkiai dirbti, juos labiau domina patogus 
gyvenimo būdas ir pan. Tačiau demografinės analizės ne visada aptinka perenialus, nes būdami surišti 
socialiniais tinklais, vidutinio amžiaus žmonės keičia savo gyvenimo būdą ir preferencijas, kurios 
tampa jaunatviškesnės ir nebeatitinka stereotipinių amžiaus skirstymų. Pavyzdžiui, šiandien pradinės 
mokyklos mokinių tėvų susirinkime galime sutikti anksti vaikų susilaukusių trisdešimtmečių, kurių 
gyvenimo būdas yra mažiau aktyvus už penktą dešimtį įžengusius tėvus, kurie iki ketvirtos dešimties 
darė karjerą ir keliavo, o dabar susilaukė vaikų ir penkiasdešimtetį švenčia ne senjorų sanatorijoje, o 
eidami į pradinukų tėvų susirinkimus ir nė nemanydami mažinti gyvenimo tempo.  Dėl to net ir 
rinkodaros specialistams aktuali tampa ne tik demografija, bet ir psichografija, padedanti žmones 
skirstyti pagal jų pažiūras, lūkesčius ir kitus psichologinius kriterijus.  

Net ir kalbant apie tai, kur perenialai norėtų gyventi, jie pageidauja įvairovės ir 
kaimynystės su įvairiomis kartomis. „New York Times“ leidinio1 nekilnojamo turto skiltyje aprašant 
55+ gyventojams skirto kvartalo statybą perenialai komentaruose pateikė nemažai aktualių įžvalgų.  
Kai kurie žmonės minėjo, jog nė kiek nebijo senti, tačiau gyventi apsupti vien tik senų žmonių 
nenorėtų, o verčiau norėtų dalintis kaimynyste su Y kartos žmonėmis ir jaunomis šeimomis.  Kiti 
minėjo, jog gyventi net ir puikiose senjorams įrengtose kurortinėse zonose, kur žmonės prabudę 
tenori eiti į pramogų klubą, taip pat nenorėtų, nes gyvenant su įvairaus amžiaus žmonėmis su 
skirtingomis pažiūromis ir tikslais yra kur kas įdomiau ir aktualiau. Dar kiti minėjo, jog gyvenant su 
įvairiomis kartomis jaučiasi reikalingi, nes yra vertinama jų patirtis ir išmintis, jie mielai skolina 
jaunimui įvairius įrankius, o patys jaunėja ir mokosi vien su jaunais kaimynais pabendraudami.  

Net ir jaunatviškiems perenialams ateina laikas, kai tampa aktualu, kad gyvenamoji vieta 
būtų kiek pritaikyta vyresnio amžiaus gyventojams. Į tai atsižvelgia nemažai iniciatyvų tokių kaip 
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Amžiui draugiškų miestų ir bendruomenių iniciatyva, 
paskatinusi šimtus miestų ir bendruomenių tapti prieinamesnėmis įvairaus amžiaus žmonėms.  

Visada žydintys daugiamečiai – perenialai – tai ne švelnus eufemizmas perkopusiems 
keturiasdešimtmetį. Tai - gyvenimo aistrą jaučiantys žmonės, kuriems amžius nėra jokia riba. Jie 
įsitraukia į gyvenimo tėkmę, o jei jos nėra, patys ją sukuria, ima mentoriauti kitiems, yra kūrybingi, 
pasitinkintys savimi ir kitais, linkę bendradarbiauti, rizikuoti ir matyti globalų pasaulio vaizdą.   

APIE KARTAS  

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad iki XIX a. žodis „karta“ tiesiog buvo siejamas su tėvais ir 
jų palikuonimis kas maždaug 25 metus. Tačiau vėliau terminas mutavo, imdamas reikšti socialinę 
kohortą, priklausomai nuo gimimo metų. Kūdikių bumo karta (baby-boomers, angl.k.), kuriai 
priskiriami gimusieji (1946–1964 m.) buvo pirmoji aiškiai įvardinta karta, apibrėžta pagal aiškius 
požymius. Na o vėliau, rinkodaros specialistai ypač išpopuliarino Y kartos, dar vadinamos mileniumais 

                                                             
1 Are You a Perennial? https://smartliving360.com/are-you-a-perennial/ 
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arba Interneto karta (gimusieji 1982-2004), ypatumus ir vartojimo įpročius bei pavertė juos 
stereotipiniais lengvų privilegijų ieškotojais (Pell&Parker, 2018).  

Tačiau brėžiant labai griežtas ribas tarp kartų  - kūdikių kartos, X, Y ar Z kartos, 
tolerancija  silpnėja ir ima formuotis segregacijos požymiai. Kadangi Y kartos atstovai tampa ypač 
svarbūs darbo rinkoje, jiems skiriamas padidintas dėmesys, kitoms kartoms skiriant minimaliai 
dėmesio (Pell&Parker, 2018). Tačiau visuomenei demokratėjant ir žmonėms renkantis laisvesnį ir 
nuo amžiaus nepriklausantį gyvenimo, darbo, veiklos ir net rengimosi būdą, griežtas skirstymas pagal 
kartas nebepasiteisina net rinkodaroje. Grotaženklis #perennials, apibūdinantis žmones labiau pagal 
psichografiją, nei pagal demografiją, įtraukiant įvairių kartų žmones, tampa kaip niekada aktualus.  

Kartų, susijusių su žmonių gimimo metais, išryškinimas ir išpopuliarinimas siejamas 
daugiausiai su rinkodaros poreikiais ir bandymu numatyti bei po to diktuoti vartotojų poreikius pagal 
jų amžių tampa vis mažiau aktualus ir varžantis. Kai kurios kompanijos, kaip Amazon ar Netflix 
(Pell&Parker, 2018), tai perprato ir siūlo paslaugas ne pagal vartotojų amžių, bet pagal 
rekomendacijas, paremtas vartotojų elgesiu ir preferencijomis. Priklausymas Y kartai nebūtinai 
reiškia, jog gyvenate tėvų namo palėpėje, auginate apšepusią barzdelę ir geriate ekologiškai 
pagamintą alų. Taip pat ir vidutinis amžius nebūtinai turi būti krizė. 

PERENIALAI  –  NE ŽODŽIO „SENI“ PAKAITALAS 

Nors poreikis įvesti šį naują terminą atsirado būtent todėl, kad vidutinio amžiaus žmonės 
bei aktyvūs pensininkai ėmė jaustis neadekvačiai būdami vadinami senjorais ar trečio amžiaus 
asmenimis, perenialai visiškai nereiškia vien tik 40+ ar 50+ ar 60+ ar t.t. asmenis, o apibūdina žmones 
pagal požiūrį, pagal pasirengimą augti ir tobulėti.  

Tad visada žydintys daugiamečiai – perenialai – yra žmonės, kurie nelinkę savęs apibrėžti 
pagal amžiaus tarpsnius ir tam derančią elgseną ar gyvenimo būdo modelius, bet yra smalsūs, aktyvūs 
ir proaktyvūs, siekiantys savo svajonių ir tikslų, nepriklausomai nuo amžiaus. Tipiškai – tai 40+ 
amžiaus vyrai ir moterys, visai nelaikantys savęs vidutinio amžiaus „nuo kalno“ judančiais žmonėmis, 
netrukus – vos sulaukus 50-ies būsiantys įvardinti senjorais, o išėjus į pensiją priskirtais senukams. 
Tai įvairaus amžiaus suaugusieji, gyvenantys jaunatvišką gyvenimo būdą, tobulėjantys, siekiantys 
savo tikslų, karjeros, kuriantys savo verslą ar veiklą, smalsūs ir suvokiantys globalias pasaulio 
tendencijas.   

Galbūt pakeitus „etiketes“ pasikeis ir tam tikri lūkesčiai bei bus iškonstruoti stereotipai, 
varžantys šiuolaikinius brandžius žmones, ir ribojantys jų tobulėjimo ir augimo potencialą. Galbūt tai 
padės kurti įtraukias bendruomenes, kur įvairaus amžiaus žmonės galės praturtinti vieni kitus, 
neskirstant pagal „kartas“ ir joms primetamus stereotipus.  
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