
Nusivylimas 
Istorijos pabaiga nukeliama j ateitj 

Zmones m^sto pasakojimais — ne faktais, skaiciais ar lygtimis — ir 
kuo sis pasakojimas yra paprastesnis, tuo geriau. Savq pasakojimtj 
ir mitti turi kiekvienas asmuo, kiekviena grupe ir nacija. Taciau 
X X amziaus pasaulinis elitas Niujorke, Londone, Berlyne ir Mas-
kvoje sudeste tris didziuosius pasakojimus: fasistu,, komunistii ir 
liberalq,, — visi trys tvirtino galj paaiskinti praeit[ ir ispranasauti 
pasaullo ateitj. Antrasis pasaulinis karas is varzybi^ pasallno faslstii 
pasakojim^^, ir nuo penktojo desimtmecio pabaigos iki pat devin-
tojo desimtmecio galo pasaulis tapo dviej^ istorijn, — komunizmo 
ir liberalizmo — musio lauku. Galiausiai komunizmo pasakojimas 
taip pat zlugo, ir vyraujanciu zmonijos praeities aiskinimu ir ne-
pakeiciamu jos ateities vadovu tapo liberalizmo istorija — ar bent 
taip atrode pasaulio elitui. 

Liberalizmo pasakojimas slovina laisves vert^ ir gali^. Jis tei-
gia, kad tukstancius metq zmonija gyveno engiama despotiskq. 
rezimq, kurle stlpriai ribojo zmoniq polltlnes teises, ekonomines 
galimybes ir asmenines laisves, grieztai varze individii, ideJ4 ir 



prekii^ judejim^. Taciau zmones kovojo del laisves ir taip pamazu 
j i vis labiau jsigalejo. Zveriskus diktatorius keite demokratiniai 
rezimai. Nevarzomas verslas sutrauke ekonominius suvarzymus. 
Zmones ismoko m^styti savo galva ir klausyti sirdies, uzuot aklai 
paklus^ fanatiskiems sventlkams ir Incrtiskoms tradlcijoms. Sie-
nas, griovius ir spygliuotos vielos uzkardas pakeite atviri keliai, 
tvirti tiltai ir judrus oro uostai. 

Liberalizmo Istorija prlpazjsta, kad pasaulyje ne viskas yra to-
bula ir kad dar liko jveikti nemazai kliuciii. Didzi^j^^ planetos dalj 
valdo tironai, o netgi pacii4 liberaliausiii salii^ pilieciai kencia nuo 
skurdo, smurto ir prlespaudos. Bet mes bent jau zinome, k̂ ^ rei-
kia daryti, kad jveiktume sias bedas: duoti zmonems daugiau lais
ves. Turime ginti zmogaus teises, suteiktl vlsiems balsavlmo teis^, 
kurti laisv^sias rinkas Ir leisti Individams, idejoms ir prekems kuo 
lengviau judeti po vls^ pasaulj. Pasak sios liberalizmo panace-
jos — kuri^ su nezymiomis pataisomis prieme tiek George'as W. 
Bushas, tiek Barackas Obama, — jei mes ir tollau llberalizuosime 
ir globalizuosime savo politin^ ir ekonominj sistemas, planetoje 
jsivyraus taika ir klestejimas.' 

Salys, kurios prie slo nesustabdomo pazangos zygio prisijungia 
pacios, taika ir klestejimu bus apdovanotos greiciau. Salys, kurios 
bando neisvengiamybei priesintis, srebs skaudzias pasekmes, kol 
taip pat isvys svles^, atvers sienas ir liberallzuos savo visuomen^, 
politik^ ir rink^. Tam prireiks siek tiek laiko, bet, anksciau ar ve-
liau, netgi Siaures Koreja, Irakas ir Salvadoras atrodys kaip Danija 
ar Ajova. 

Paskutiniame praeito ir pirmame sio amziaus desimtmetyje 
minetas pasakojimas tapo visuotine mantra. Daugybe vyrlausy-
biq, pradedant Brazilljos ir baigiant Indijos, prieme liberalizmo 
receptus siekdamos prisijungti prie nepermaldaujamo istorijos 
zygio. Nesugebantys to padaryti atrode kaip fosilijos is praeju-
sios eros. 1997 m. JAV prezidentas BiUas Clintonas uztlkrlntai 
papriekaistavo Kinijos vyriausybei, esq, nenoredama liberalizuoti 
Kinijos politikos j l „eina pries istorijos tekm^".^ 

Taciau nuo 2008 m. pasaulines finansq. krizes viso pasaulio 
zmones vis labiau nusivilia liberalizmo istorija. | madq, vel grjzo 
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sienos ir uzkardos. Dideja priesinimasis imigracijai ir prekybos 
sutartims. Tariamai demokratines vyriausybes pakerta teisines 
sistemos nepriklausomyb^, varzo spaudos iaisv^, o bet koki^ opo-
ziciJ4 vaizduoja kaip isdavyst^. Kietos tokiq saliq kaip Turkija ir 
Rusija galvos eksperimentuoja su naujais neliberaiios demokrati-
jos tipais ir atviromis diktatiiromis. Siandien nedaug kam pakak-
ti4 pasitikejimo tvirtinti, kad Kinijos komunistq partija eina pries 
istorijos tekm^. 

2016 m. — pazymeti „Bi'exit" balsavimu Britanijoje ir Donaldo 
Trumpo iskilimu Jungtinese Valstijose — zenklino laiko task^, kai 
si didziule nusivylimo banga pasieke pagrlndines liberalizmo vals-
tybes Vakarq Europoje ir Siaures Amerikoje. Nors vos pries kele-
rius metus amerikieciai ir europieclai dar bande jega liberalizuoti 
Irak^ ir Libij^, dabar daugybe Kentukio ir Jorksyro gyventojn 
liberalizmo vizijq, laiko arba nepageidautina, arba nepasiekiama. 
Kai kurie is ji\g nenori atsisakyti savo rasiniq, nacionaliniii 
ar lyties privilegijq. K i t l (teisingai ar klaldlngai) nusprende, kad 
liberalizacija ir globalizacija yra milzinisko masto reketas, saujelei 
elito suteikiantis gallq liaudles masiq s^skaita. 

1938 m. zmones galejo rinktls Is triji:|^ v i s u o t i n i L j pasakojimij, 
1968 m. pasirinkimas susiaurejo iki dviejq, 1998 m. rodesi, kad 
liko tik viena demesio verta istorija, o 2018 m. mums tiesiog 
nebera is ko rinktis. Ne kiek nekelsta, kad liberalizmo elitas, 
pastaraisiais desimtmeciais viespatav^s didesneje pasaulio dalyje, 
dabar jauciasi pritrenktas ir sutrik^s. Juk padetis uztikrinciausia, 
kai yra vienas viskq^ paaiskinantis pasakojimas. Viskas tada tobu-
lai aisku. Staiga likti be pasakojimo — balsu. Viskas praranda bet 
kokiq^ prasm^. Liberalai dabar mazumel^ panasus [ sovietij elitq^ 
devintajame desimtmetyje: nesupranta, kaip istorija nukrypo 
nuo numatyto kurso, ir stokoja kitos prizmes tikrovel Interpre-
tuoti. Sutrikimas vercia juos m^styti apokaliptinemis s^vokomis, 
tartum faktas, kad istorija nepasieke [sivaizduotos laimingos pa
baigos, gali reiksti tik viena: j i darda j armagedonq^. Nesugebeda-
mas patikrinti tikroves protas metasi prie katastrofinii^ scenariji^. 
Kaip asmuo, jsivaizduojantis, kad astrus galvos skausmas reiskia 
ne kq. kita, o mirtinq, smegentj auglj, dauguma liberalq bijo, kad 
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„Brexit" ir Donaldo Trumpo iskilimas pranasauja zmoniq civi-
Uzacijos gal̂ .̂ 

Nuo uodij iki minciij zudymo 

Sutrikimo ir salimais kybancios gresmes pojutj gilina spartejantys 
ardomojo technologljq. poveikio tempai. Libcrali politine sistema 
susiformavo pramones eroje ir buvo skirta garo varikliq,, naftos 
perdirbimo jmoniq ir televizoriq pasauliui valdyti. Jai sunku do-
rotis su sunkumais, gimdomais nesibaigianciii informaciniq, tech-
nologiji4 ir biotechnologijq revoUuciju. 

Tiek politikai, tiek rlnkejai vargial pajegia suprasti naujas 
technologijas, ks^ jau kalbeti apie sprogstamojo jq, potencialo 
suvaldym^. Nuo paskutinio praeito amziaus desimtmecio inter-
netas pakeite pasaulj labiau nei bet koks kltas veiksnys, taciau 
interneto revoliucijai vadovavo inzinieriai, o ne politines partijos. 
O gal jus del interneto balsavote? Demokratine sistema vis dar 
bando suprasti, kas j ^ istiko, ir yra menkai tepasiruosusi grumtis 
su kitais sukretimais, tokials kaip dirbtinio intelekto iskilimas ir 
blokq. grandines {blockchain) revoliucijos. 

Jau siandien kompluteriai finansln^ sistemq. padare tokla. su-
deting^, kad tik nedaugelis zmoniq geba ] \. Dirbtinlam 
intelektui tobulejant, netrukus galime pasiekti task^, kai finan-
sine sistema apskritai atsldurs anapus zmogaus supratimo ribij. 
Kaip tai paveiks politinius procesus? Ar jslvaizduojate vyriausyb^, 
kuri nuolankiai lauks, kol algoritmas patvirtins jos sudaryt^ biu-
dzet^ ar naujq. mokesciq. reform^.? O lygiarangiai blokq^ grandinii^ 
tinklq rysiai ir tokios krlptovaliutos kaip bitkoinas gall visiskai 
pertvarkyti plnigln^ sistemq, tad radikalios mokescitj sistemos 
taps neisvengiamos. Pavyzdziui, gali tapti nejmanoma ar bepras-
miska apmokestinti dolerj, nes daugumoje prekybos operacijq 
nebebus aiskiai atsiskaitoma nacionaline ar bet kokia kita valiu-
ta. Todel realu, kad vyriausybes bus priverstos isradineti visiskai 
naujus mokescius — galbut bus jvesti mokesciai informacljal (kurl 
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bus ir pats vertingiausias ekonomikos turtas ir vienintelis dalykas, 
kuriuo keiciamasi daugelyje finansiniii operacijq). Ar politine sis
tema pajegs susidoroti su krize anksciau, nei jai baigsis pinigai? 

Dar svarbiau tai, kad informaciniq technologijtj ir biotech-
nologijq. revoliucijos dvynes gali pertvarkyti ne tik musq ekono
mikos bei visuomenes struktur^, bet ir patj must| kunq ir prot^. 
Mes, zmones, praeityje ismokome valdyti mus supantj pasaulj, 
bet savo vidinj pasaulj tepajegeme kontroliuoti labal menkai. 
Mokejome sur^sti uztvankq^ ir sustabdyti upes tekm^, taciau ne-
nutuokeme, kaip sustabdyti kdno senejimq. Mokejome sukons-
truoti laistymo sistem^, bet ne nejsivaizdavome, kaip konstruoti 
smegenis. Jeigu aplink galvq nakcia zyze uodai, mokejome juos 
uzmustii bet jeigu naktj galvoje zyze ir uzmigti neleido mintys, 
dauguma miisq nemokejo ji\. 

BiotechnologiJLj ir informaciniq technologiji:!^ revoliucijos su-
teiks mums galimyb? valdyti savo vidinj pasaulj ir leis kurti ir 
gaminti gyvyb^. Ismoksime konstruoti smegenis, prat^stl gyve-
nim^ ir uzdusinti pasirinktas mintis. Niekas nezino, kokios bus 
visa to pasekmes. Israsti jrankius zmonems visada sekesi geriau 
nei ismintingai juos naudoti. Juk daug lengviau manipuliuoti 
upes tekme pastatant uztvankq^ nei numatyti visas sudetlngas sio 
poelgio pasekmes platesnei ekosistemai. Taip pat bus lengviau 
nukreipti savo proto tekm^ kuria nors linkme nei nuspeti, kaip 
tai paveiks asmenin^ mrisq pslchologlj^ ar socialines sistemas. 

Praeityje jgavome galios manipuliuoti supanclu pasauliu ir 
keisti planetos vaizd^, taciau nesupratome, kokia sudetinga yra 
pasauline ekologija, ir miisq velkla del to suarde vis^ ekologin^ 
sistem^, tad dabar regime ekologinj krachq. Per ateinantj simtme-
tj biotechnologijos ir informacines technologijos suteiks mums 
galios daryti machinacijas su vidiniu pasauliu ir keisti savo pavi-
dal^, taciau mes nesuprantame, koks sudetlngas yra protas, todel 
tie pokyciai gali taip stipriai sutrikdyti miisti mentalin^ sistemq, 
kad j i taip pat ims ir sugrius. 

Biotechnologijti ir informaciniq technologijtj revoliucijas pir-
myn varo inzinieriai, jmonininkai ir mokslininkai, kurie vargial 
supranta, kokiq. poiltinlq pasekmiq. tures jq sprendimai, ir kurie 
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tikrq tikriausiai niekam neatstovauja. Ar parlamentai ir partijos 
gali suimti siuos reikalus ( savo rankas? Bent jau dabar, regis, kad 
ne. Ardomasis technologijti poveikis net nera politikq darbotvar-
kes virsuje. Taigi pries 2016 m. J A V prezidento rinkimus techno-
logijn zala dazniausiai buvo siejama su Hillary Clinton elektro-
ninio pasto skandalu^, ir nors apie darbo vletq praradim^ buvo 
kalbama labai daug, ne vienas kandidatas neprabilo apie galim^ 
automatizacijos poveikj. Donaldas Trumpas balsuotojus perspe-
jo, kad darbo vietas is ji^ gali atimti meksikieciai ir kinai, todel 
ties riba su Meksika yra biitina pastatyti sienq.'* Jis ne zodeliu 
rinkejams neuzsimine, kad darbq is jq gali nugvelbti algoritmai, 
taip pat nesiule statyti uzkardq Kalifornijos paribyje. 

Tai gali btiti viena (nors ir ne vienintele) is priezascit^, kodel 
net liberaliiyi^ Vakarq sirdyje balsuotojai praranda tikejimq libe
ralizmo pasakojimu ir demokratlniais procesais. Paprasti zmones 
dirbtinio intelekto ir biotechnologijq gal ir nesupranta, bet jie 
jaucia, kad ateitis palieka juos nuosalyje. Paprasto zmogaus bukle 
1933 m. SovietL^ S^jungoje, Vokietijoje ar J A V buvo labai sunki, 
bet jam nuolatos buvo sakoma, kad jis pats svarblausias dalykas 
pasaulyje, kad ateitis priklauso jam (jeigu, zinoma, sis „paprastas 
zmogus" nebuvo zydas ar afrikietis). Jis ziiarejo j propagandinius 
plakatus, kurie tipiskai vaizdavo herojiskomis pozomis stovincius 
angliakasius, plieno liejyklos darbininkus ir nami^ seimininkes, 
ir juose mate save: „Sis plakatas vaizduoja mane! As esu ateities 
didvyris!"^ 

2018 m. paprastas zmogus jauciasi vis maziau reikalingas. 
T E D konferencijose, vyriausybes rengiamose idejq kalvese ir 
aukstqjq technologijq posedziuose su jauduliu rezgamos paslap-
tingq zodziti pynes: globalizacija, blokq grandines, genq Inzlne-
rija, dirbtinis intelektas, kompiuteriq geba moisytis, ir paprastam 
zmogui gali pasirodyti jtartina, kad ne vienas slq zodziti nekalba 
apie j j . Kaip jis gali likti svarbus kiborgq ir tinklan sujungtq al-
goritmq pasaulyje? 

X X amziaus liaudles mases maistavo pries isnaudojimq, gyvy-
biskai svarbq. savo vaidmenj ekonomikoje sleke paversti politi
ne galia. Dabar mases bijo tapti nereikalingos ir, kol dar nevelu, 
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lyg paklaikusios bando pasinaudoti likusia politine galia. Taigi 
„Btexit" ir Trumpo triumfas rodo priesing^ trajektorijq, nei kla-
sikinese socialistti revoliucijose. Revoliucijas Rusijoje, Kinijoje ir 
Kuboje sukele zmones, kuriq ekonominis vaidmuo buvo milzi-
niskas, o politine galia labai maza; 2016 m. Trumpq, ir „Brexit" 
palaike daugybe zmoniq,, vis dar besidziaugianclq politine galia, 
taciau nuog^staujanciq del savo menkstancios ekonomines ver-
tes. Gali nutikti taip, kad X X I amziaus populistai maistaus ne 
pries ekonominj elitq, kuris isnaudoja zmones, o pries t^, kuriam 
jt^ tiesiog nebereikia.*' Deja, tokia kova veikiausiai pasmerkta pra-
laimeti. Juk pries Isnaudojimq kovoti daug lengviau nei pries pa-
detj, kai esi niekam nereikalingas. 

Liberalizmo feniksas 

Liberalizmo pasakojimas pasitikejimo kriz^ isgyvena nebe pirmq. 
kart^. Krizes periodlskai apimdavo js^ nuo pat laikq, kai antroje 
X I X amziaus puseje j i tapo visuotinai jtakinga. Plrmoji globaliza-
cijos ir liberalizacijos era balgesl Pirmojo pasaulinio karo skerdy-
nemis, kai imperines galios nutrauke visuotinj pazangos zygj. Per 
kelet^ dienq po erchercogo Pranciskaus Ferdinando nuzudymo 
Sarajeve, gindamos savo Imperines ambicijas, j ginkluot^ konf-
likt^ viena po kitos jsitrauke galingiausios valstybes, ir svajones 
suvienyti pasaulj taikios prekybos tinklu uzleido viet̂ ^ iki tol ne-
matytoms skerdynems. Vis delto liberalizmas siq Pranciskaus Fer
dinando kriz^ isgyveno ir is sitos mesmales isniro stipresnis nei 
pries tai, zadedamas, kad sis karas „uzbaige visus karus" ir kad 
pergale pries vokieciti militarizm^ paruose dlrv^ senial lauktai vi-
suotinio klestejimo erai. 

Tuomet atejo Fiitlerio krize, ir istisq ketvirt^jj desimtmetj bei 
penktojo desimtmecio pradzloje atrode, jog fasizmas yra nenuga-
limas. Pergale pries si^ gresm^ tik atvede prie kitos gresmes. Per 
Che Guevaros kriz^, trukusiq nuo sestojo iki astuntojo desimt
mecio, vel atrode, kad liberalizmo dienos suskaiciuotos ir kad 
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