VYTENIO ir MANO SOCIALDEMOKRATI‘jos
(1989 m. ir šiandien – 2021-ji)
Dobilas KIRVELIS
Apmąstant trijų dešimtmečių mano ir bičiulio Vytenio Povilo Andriukaičio
bendravimo istoriją, ypač atkuriant ir vystant LSDP, tektų akcentuot tris, ar
net keturius periodus:
1. 1989-ji metai – atkuriant LSDP1;
2. Iki LSDP-LDDP susijungimo (1990 - 2000);
3. Kartu su Brazauskininkais (2001 - 2016);
4. Trečiasis mūsų LSDP dešimtmetis.
Mus abu – Vytenį ir mane, kaip dar nuo jaunystės„tikinčius“ socdemokratijos „religija“
(Demokratiniu Socializmu, DS), ko gera, neblogai atspindi šios dvi nuotraukos (1 ir 2 pav.).

1 pav. Socialdemokratijos tribūnas Vytenis

2 pav. Socialdemokratinis fantazierius Dobilas

Mūsų pažintis prasidėjo 1989 m. pradžioje. Vasario pabaigoje, ar jau kovo mėn. mano senas
idėjinis bičiulis, VU Psichologijos katedros, tada dar docentas, Albinas B. skambina ir sako:
„...kažkoks medikas iš Santoriškių „blaškosi“ po fakultetą ir kalbina istorikus atkurt Lietuvos
Socialdemokratų Partiją (LSDP).“ Jį apie tai informavęs prof. Antanas Kulakauskas. Tai mane
ir mano bendraminčius sudomino, nes Sąjūdis jau ėjo, stebėjome, kada bus laikas mums
pasireikšti su LSDP, apie kurios atkūrimą buvome samprotavę dar prieš ~20 metų Maskvoje.
O bičiulis Juozas Š., būdamas Sąjūdžio Taryboje, jau buvo prikalbinęs „Gimtojo Krašto“
redaktorių Algimantą Čekuolį priimti straipsniuką „Apie Lietuvos socialdemokratus ir
socialdemokratiją“, ir net jo pavaduotojui Rimvydui Valatkai jau buvome įteikę tekstą.
Dar nuo Maskvos aspirantūros laikų, nuo 1965-68 m., kai TSRS MA bendrabutyje
Dimitrijaus Uljanovo g-je gyvenome apie ~30 įvairių mokslo Institutų lietuvių aspirantų,
buvome organizavę MLAAK‘ą (Maskvos Lietuvių Akademikų Aspirantų Klubas), kuriame
vyko seminarai-disputai įvairiausiais Lietuvos ateities klausimais. Buvome išsamprotavę, kad
jau apie ~1985 m. (pasikeitus karo-pokario kartai), turi prasidėti nauji politiniai
„burbuliavimai“. Ir kad tada gali atsirasti reali galimybė demokratizuotis, buvome
išsamprotavę, kad, žiūrint į ateitį norėtume mūsų Lietuvai ir Pabaltijui Švediškojo socializmo.
Todėl mumyse iš kart susiformavo aiški siekio idėja – pirmiausia reikės atkurt LSDP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Publikuota pilna istorinė LSDP atkuriamųjų metų veiklos informacija leidinyje:
„Lietuvos Socialdemokratas‘89“, 2009, Stp. Kairio Fondas, Petro Ofsetas;

Vytenio atsiradimas buvo kaip tik, LSDP atkūrimą pagreitino. Susitikome keturi
balandžio pradžioje VU Psichologijos laboratorijoje pas Albiną B. – Vytenis ir mes trys.
Išsiaiškinome, kad mąstome panašiai, ir siekiai panašūs, kad turime panašiai mąstančių
bendraminčių draugų. Todėl nutarėme, balandžio 27 d., suvažiuojame visi į Kauną, Vytauto
Didžiojo U-to atkūrimo Tarybos posėdį, o po posėdžio susirinkę kavinėje priimsime
sprendimą, ar jau laikas pasireikšt viešai, t.y. skelbt LSDP atkūrimą. (Laikėmės nuostatos –
nepaskubėt, nes jei gausime į „sprandą“ – vėl teks laukt pribręstant naujos kartos.)
Kaip tik tą pačią dieną – 1989 m. balandžio 27, „Gimtojo krašto“ pirmajame psl. pasirodė
mūsų trijulės straipsniukas „ Lietuvos socialdemokratai“, o Kaune, Parodos kalno kavinukėje
susirinkę Vilniaus ir Kauno socdemijos simpatikai priėmėm sprendimą: – dar kartą, po
Gegužinių, susirenkame VU GMF Biofizikos-Neurokibernetikos lab. patalpose ir paruošiame
LSDP atsikūrimo skelbimus bei tekstus. Tą pačią balandžio 27 dieną, pagal „Gimtojo
krašto“straipsniuką, mus susirado iš lagerio neperseniausiai grįžęs eurokomunistas Gintautas
Iešmantas, kuris pasiūlė organizuot laikraščio „ Lietuvos Socialdemokratas“ leidimą. Ir taip
LSDP atkūrimas prasidėjo. Tai buvo pats sėkmingiausias mūsų su Vyteniu bendros veiklos
rezultatas: LSDP Atkuriamoji konferencija, 1989 rugpjūčio 12 d. (3 pav.), ir LSDP XIV
suvažiavimas – gruodžio 2-3 d.d.

3 pav. Didžiausias mūsų pasiekimas veikiant kartu – Atkuriamoji LSDP 1989 m. rugpjūčio
12 d. konferencija, kuri vyko Mokslų Akademijos Prezidiumo Didžiojoje Salėje. Abiejose
priekinėse eilėse – LSDP veteranai ir atkūrimo iniciatoriai. Vytenis sėdėjo prie seniausio, dar
1931 m. XIII-jo LSDP suvažiavimo išrinkto CK nario adv. poeto Alfonso Jakubėno,
bet fotografas jį buvo „nukirpęs“

Paskelbta https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/signatarui-vyteniui-poviluiandriukaiciui-70/exh-224/kolegu-biciuliu-visuomenes-veikeju-organizaciju-atsiliepimai-ir-palinkejimai/case-1130
Pirmas didžiausias mūsų pasiekimas veikiant su Vyteniu kartu – Atkuriamoji LSDP
1989 m. rugpjūčio 12 d. konferencija ir XIV-tasis LSDP Suvažiavimas, įvykęs Vilniuje
1989 m. gruodžio 2-3 d.d., jau kitais metais 1990, LSDP-jos atstatymu pilnateise Socialistų
Internacionalo nare.
Antrasis didžiausias mūsų politinis pasiekimas buvo LSDP-LDDP susijungimas,
vykęs 2000-2001 metais.
Jeigu dėl pirmojo – LSDP atkūrimo žingsnio ir jo
rezultatų skirtingų nuomonių nėra, bet dėl antrojo –
LSDP+LDDP susijungimo – pilna visokių vertinimų,
ir nemažai priekaištų iki dabar. (Pavz. LSDP Garbės
Pirmininkas prof. Aloyzas Sakalas ir šiandien
tvirtina, kad tai buvo klaida.) Teisingo žingsnio
pagrįstumą matau LSDP ir LDDP susijungimo
Programoje – STIPRI SOCIALDEMOKRATIJA –
STIPRI LIETUVA (4 pav.) Tai pati geriausia mūsų
su Vyteniu kurta Programa, įvertinusi jau XXI-jo a.
iššūkius Socialistų Internacionalo Paryžiaus
Deklaracijos Globalizacijos ir net Bio-TechnoInformacinės visuomenės kūrybos nuostatų dvasioje.
Tai buvo ES Lisabonos Strategijos , kurios,
4 pav. Stipri socialdemokratija –
apgailestautina, įgyvendinimo EUROPA atsisakė, ją
stipri Lietuva, LSDP+LDDP
pakeitusi Lisabonos Sutartimi. Tuo ES pasitraukė iš
susijungimo programiniai
Pasaulinių Technologinių inovacijų kūrybos,
dokumentai, Vilnius, 2001 m.
lenktynių, užleisdama pozicijas JAV, Kinijai, net
Rusijai – kas liūdnai akivaizdu vertinant šiandienos
Pasaulio politiką.Atspausdinta LIETUVOS ŽINIOS, 1992 lapkričio 6-9 d., Nr.91, 2 psl. LSDP Tarybos nario tribūna.
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JEIGU BŪČIAU KRYMO TOTORIUS:"Nesibijokime pasakyti, kad sąjungininkųgalime susilaukti ir tarp “išdavikų”.
Ypatingai mes, socialdemokratai".Iš Stp. Kairio laiško Juozui Vilčinskui.NewYork, 1957 spalio 13 d.

Nežinau šiuo klausimu Vytenio šiandieninės nuomonės, bet aš laikau, kad tai buvo teisingas
žingsnis, tik buvo padaryta eilė taktinių klaidų, kurių pagrindinę kaltę turime prisiimti mes su
Vyteniu kartu. Kad partijoms susijungus Valstybės Valdymo iniciatyvą iš esmės paims LDDP
žmonės – tai buvo aišku, ir taip turėjo būti. Tik mes, teoretikai turėjome organizuoti
socialdemokratinį LDDPišnykų švietimą ir kietą organizuotą, o ne pavienių aktyvistinę veiklą
orientuojant Brazausko aplinką, bent LSDP Prezidiume. Ir liko tik kritika nelabai skaitomose
GAIRĖS‘e. Socialdemokratai, pasimokėm, grįžkime į socialdemokratiją, GAIRĖS, 2011, Nr.4, 4-9 psl.
http://media.search.lt/GetFile.php?OID=229800&FID=665866
Viso to rezultate LSDP šiandien be aiškios ideologinės XXI-jo a. pozicijos, be
kompetentingai paruoštų ar ruošiamų jaunųjų socialdemokratų kūrybinių grupių – komandų,
žinančių, gavus valdžią ką ir kaip valdyt Valstybę. O tarp mūsų pradžioje, 1989-2001 m.
buvusi vienoda Demokratinio Socializmo samprata, šiandien, XXI-jame a., tenka
apgailestaut, nebe ta pati...Pasigendu Vytenio įžvalgų dėl XXI-jo a. Bio-Technologinių
iššūkių svarbos. (Žiūr priedus)

Dėl mūsų vienodų ir skirtingų Demokratinio Socializmo sampratų
Labai suprantama, kad pradėjus ruošt LSDP atkuriamuosius dokumentus turėjo išryškėt
tam tikri skirtingi supratimai, kurie visada pasireiškia per juos lydinčius nesutarimus. Dėl
LSDP bazinės ideologijos teorinio termino – Demokratinis Socializmas (DS) tarp mūsų su
Vyteniu nesutarimų nebuvo tada, net, esmėje, nėra ir šiandien. Nežiūrint to, kad 1989 ir dabar
bet kokia priesaga „soc...“, ir raudona spalva lietuviams, net ir šiandien yra „išdavystė“. Tuo
labiau tada, ir kai kuriems planuojantiems būti socialdemokratais. Pavz., Marijampolės
socdemai į LSDP XIV-jį suvažiavimą atvyko su savo plakatu – rože, bet ją nudažė geltonai,
raudonai nedrįso. Retas kaunietis, net ir prof. Aloyzas S., jo kauniečių „arbatėlės“ frakcija į
socdemiją žvelgė atsainiai – net priešiškai. O fizikas Petras Vaitiekūnas atkurdamas
Demokratų Partiją atvirai kategoriškai buvo pareiškęs – „...mes prieš bet kokį soc...“. Bet
Vytenis ir mes, gerai žinodami LSDP ir Pasaulio Socialdemokratijos ideologiją ir istoriją, nei
soc, nei raudona spalva mūsų negąsdino, mes gerai žinojome, bei Pasaulinio istoriniame
kontekste supratome ir Kremliaus melus su jo „pseudo-socialdemokratinėmis“
demagogijomis. Daugumai to meto Lietuvos žmonių – socialdemokratija buvo Marksas,
Leninas ir Vincas Mickevičius Kapsukas su Angariečiu. Apie Stp. Kairį, Kazį Grinių
praktiškai nieko, bet Antanas Smetona – Smetonos laikai buvo žinomi kaip Lietuvos gero
gyvenimo smetoninė epocha.
Vytenis DS ir socdemiją žinojo, atrodo, iš istorijos studijų. O aš dar ir iš savo aplinkos
(augau tarp Stp. Kairio bičiulių, teko globot ir laidot Onutę Kairienę, būt pas Purėnus,
studentas gyvenau su Teta Žvironaite, kurios bičiulis buvo Kipras Bielinis, o ir Tėvai kartu su
Kairiais karo metais buvo gelbėję žydaitę). Pokaryje senieji idėjiniai socdemai (kartu ir kai
kurie liaudininkai - kairieji), kurių partija dar nuo Smetonos rėžimo laikų, nuo 1932-36 metų
buvo uždrausta, visą laiką tarpusavyje palaikė ryšius, švenčių, jubiliejų proga susirinkdami ir
aptardami kas ką sužinojo, girdėjo, net aptardavo ir reikiamas pagalbas. Jautėsi socdemųliaudininkų kairiosios inteligentijos laisvamaniškoji bendrija – tarpukario kairiųjųlaisvamanių socialinis kultūrinis sluoksnis. Kartą kitą teko tarp jų pabūti ir man. Aš pas juos
rasdavau tarpukario jų švietėjišką laidinį - mėnesinį žurnalą KULTŪRA, kuris studentiškais
laikais buvo mano ideologinių pažiūrų pagrindinis formuotojas. Laikydamas Dialektinio
Materializmo egzaminus ir aiškindamasis Demokratinį Centralizmą, perpektyvoje, kaip
kontrastą visada jau ir tada mačiau Vakarų Demokratinį Socializmą. LSDP atkūrimo metais
Vytenis ir aš DS supratome vienodai – Viktoro Kutorgos ir Vytenio organizuotas Strazdelio
u-tas propagavo tas pačias, gal daugiau valstiečių-liaudininkų ideologines nuostatas. Tik man
atrodo, kad žurnalas KULTŪRA Vyteniui, kaip ir prof. Br. Genzeliui („Lietuvos kultūros
istorija“, 2019 m.), nebuvo žinomas. Bet nepriklausomai nuo to, Demokratinį Socializmą
daugiau mažiau supratome vienodai, taip, kaip šiandien klasikinis DS apibrėžiamas ir yra
pateiktas Vikipedijoje.
Nors turiu pripažint, kad XXI-jame amžiuje, mano ir Vytenio DS sampratos jau skiriasi
– nesutariant dėl DS modernizacijos būtinumo ir esmės, dėl skirtingų mąstymo būdų.
Atrodo, kad, Vytenio DS, pagal jo paskaitas, pagal pranešimus kandidatuojant į Lietuvos
Prezidentus, bazinė DS samprata ir šiandien lieka tokia pat senoji, ar panaši: - Keturi
Socialdemokratijos Principai – LAISVĖ, LYGYBĖ, BROLYBĖ ir TEISINGUMAS, keturi,

dar Didžiosios Prancūzų Revoliucijos laikų lozungai. (5 pav.) O 10 pagrindinių punktų
„Lietuva gali“ kelio programoje – tas pats tik konkretizuota, išskleista senoviškai. Bet argi
niekas per ~200 ar net 30 metų Pasaulyje, ar bent Europoje nieks nepakinta!? Ne labai aiškiai,
nesistemiškai, paviršutiniškai suskamba trys, jau inovatyviau skambantys dėsniai, kurie, pagal
Vytenį, ryt lems, ar sėkmingai atvers kelią į kitus Savivaldos rinkimus: Sintezės, Simbijozės
Sinergijos. Ar DS, kaip reformistinė ideologija, nemato XX-jo a. industrinės ir ypač XXI-jo
a. postindustrinės-informacinės visuomenės įvykusių ir vykstančių socialinių transformacijų ?

5 pav. Vytenio Keturi didieji socialdemokratijos principai

Tuo tarpu man, XXI-jame amžiuje DS matosi kitoks. Apibendrinant Stp. Kairio
ideologinį XX-jo a. DS [http://dobilas.kirvelis.lt/files/Stp_KAIRIO_LIETUVOS_VIZIJA.pdf]

6 pav. Mano (D.K.) XXI-jo a. Demokratinio Transhumanizmo koncepcija
Stp. Kairio XX-jo a. Demokratinio Socializmo kontekste
esu pateikęs tokį apibrėžimą: „Demokratinis socializmas - ideali industrinės visuotinos
gerovės valstybė, įstatymais suderinanti visų socialinių sluoksnių orų, darnų ir kūrybingą
technologinį tobulėjimą.“ O jau šiandienai deklaruoju, kviesdamas LSDP modernintis į
Demokratinį Transhumanizmą (DH), kuris, suprantama, turi jau turėti inovacinį priedą Demokratinis Socializmas +, o t.y. DS + H+ - jau kaip Demokratinis Transhumanizmas.
[Čia H yra Vytenio nuo jaunystės vartojamas H (humanizmo)] simbolis, bet be + pliuso - be
transhumanizmo ženklo H+, (kai kur kitur h+). Mano ir Vytenio DS sampratas XXI-jame a.
skiria filosofinis technologinio determinizmo Žmonių visuomenės raidai svarbos
vertinime: (6, 7 pav.) [Dobilas Kirvelis. Transhumanizmas, posthumanizmas ir socialmeritokratija.
GAIRĖS, 2012, Nr.7, 32-36 psl. http://media.search.lt/GetFile.php?OID=241608&FID=706065 ],

[http://dobilas.kirvelis.lt/files/DemTRANSHUMANISM_2020.pdf ].
http://dobilas.kirvelis.lt/politika/28-vadybos-kokybes-ateitis-organizuotu-sistemu-teorijos-poziuriu

Lietuvoje taip nemėgiamo socdemų socializmo termino istorinė kilmė - Romos
katakombų krikščionių etika: – kiekvienas žmogus kiekvienam, net ir priešui turi būt
nusiteikęs geranoriškai, visur visada padėt. Mūsų laikų socialistų tarpe tai apibudinama sąvoka
– būtinybe būti solidariais - solidarumas. O organizuotų sistemų teorijos kalba tai
išreiškiama net ir matematiškai. Socialistinis-kooperacinis sambūvis yra tada, kai kiekvienas
kiekvienam tik padeda, bet jokiu būdu nekenkia, tai vadinamos besi-kooperuojančios
populiacijos (sistemos). Priešingas sambūvis – kapitalistinis – konkuruojančių populiacijų
sambūvis, visi tarpusavy kiekvienas kiekvienam tik kenkia. Ir dar yra labai gerai matematiškai
pagrįsta Plėšrūnas-Auka sistema (autoritarinio valdymo, feodalizmo sistema ) – Plėšrūnui

Auka padeda, o tas jai kenkia. Visos šios sambūvių formos reiškiasi realiose dinaminėse
sistemose, bet jos taip pat yra aprašomos matematiškai diferencialinių lygčių sistemomis,
modeliuojamos kompiuterinių programų priemonėmis, jų elgsena vertinama kiekybiškai. Šių
sambūvių gerai išvystyta teorija akivaizdžiai rodo teigiamas ir neigiamas savybes, laidžia
prognozuoti, numatant ir blogybes. Teorija akivaizdžiai rodo – socialistinio-kooperatyvinio
sambūvio sistemos pačios efektyviausios – dinamiškiausios ir adaptyviauios, bet turi ir
silpnybių, pavz. parazituot susikūrus gerbūvį. Tai būdinga demokratijai – ES ir mūsų
demokratijai taip pat.
Diskutuojant su Vyteniu DS socialistinio altruizmo temomis, Vytenio mąstyme
dominuoja krikščioniškoji-humaniškoji - humanitarinė idėja, o man – biofizikui, mąstančiam
dinaminių sistemų teoriniais vertinimai, išplaukiančiais iš matematinės analizės išvadų.
Dažnai humanitarika nesupranta gamtamokslinės teoretikos ir atvirkščiai.

7 pav. Mano (D.K.) koncepcija apie 4-rius Žmonijos techno-kultūrinės raidos žingsnius,
ir XXI-jo amžiaus radikalią socialinę diferenciaciją
https://wc2021.ipsa.org/wc/paper/beyond-nations-beyond-humans-evolution-transhumanist-democratic-theory

Kur slypi mūsų nesutarimų esmė ?
Panagrinėjus Vytenio 2019 m. Rinkimų į Lietuvos Respublikos Prezidentus programines
nuostatas pasigedau MOKSLO, ypač mokslo-technologinio požiūrio – mokslo, kaip
pamatinio mąstymo metodo vertinant kasdienius Gamtos, Visuomenės, Žmogaus elgsenos
reiškinius.
Man mokslo sampratą kaip esminį kasdienio mąstymo metodą suformavo KULTŪRA,
aplinka, kurioje augau, na ir mokykla bei studijos. Lietuvos kairiųjų žurnalo KULTŪRA idėjinė
vėliava buvo devizas – „Atsinaujinkime Mokslu“, kai tuo tarpu kur kas labiau žinomo kito
kultūrinio Lietuvos žurnalo „ATEITIS“, ir gausios Ateitininkų jaunimo organizacijos devizas
buvo: „Atsinaujinkime Kristuje“. Kairieji intelektualai ateitininkų devizą vertino kaip

viduramžių mąstymo liekaną, - konservatizmą, kuris, stiprėjant mokslui natūraliai liks tik
faktas istorijoje. Populiariam šių dviejų požiūrių aiškinime iškyla Dievo sampratos problema.
Dievas kaip viską lemianti jėga, absoliutas, ar primityvaus aiškinimo sužmoginta Jėzaus
Kristaus asmenybė-absoliutas ant kryžiaus pagal ateitininkus ?
Kairiųjų požiūriu - ateitininkų Dievas yra Žmogaus proto sukurta fikcija, palengvinanti
mokslo nepažinusiai liaudžiai aiškinti reiškinius ir juos taip valdyti. Kairiųjų sampratoje
dominuoja panteistinė dievo samprata – dievas Tai GAMTA, gamtos jėgos, kurias moksliniu
pažinimu galime suprasti jų logiką, ir per sukurtas ir įgyvendintas mokslo-technologijas
galime ar galėsime Gamtos jėgas valdyti.
Ir dar yra tarpinė – social-humanitarinio mąstymo koncepcija - kuri bando derinti kaip
gamtamokslininkų, taip ir „ateitininkų“ nesutarimus net ir Dievo sampratos klausimais. Tai
dažniausiai priklauso nuo aplinkos, kurioje žmogus augo brendo. Todėl manyčiau, kad mūsų
su Vyteniu nesutarimų esmė slypi mūsų ištakose: Vytenis gimęs ir augęs, brendęs 1941-jų
metų – žiauriausios tremties, savo atsparumu mane žavinčioje šeimoje, (kuri ten, Lenos deltoje
pasigimdė dar 2 ar 3 vaikus ir visi 7 sugrįžo), nors ir studijavo technologinės kryptes mediciną
– chirurgiją, turėjo būt stiprai paveiktas ateitiniškosios social-humanitarinės, net religinų
nuostatų aplinkos. O aš, gimęs ir augęs laisvamaniškoje aplinkoje, studijavęs technologinius
mokslus, pasaulį mačiau ir matau kur kas paprasčiau – be sudėtingų, sunkokai suprantamų
filosofinės humanitarikos, net religinių formuluočių – gal ir suprimiyuvintu mokslotechnologiniu inžineriniu žvilgsniu.
Technokratui, norint suprast reiškinių esmę, reikia reiškinį schematizuot - sukurt
aiškinimo teoriją, matematizuot, ir tik jau po to jį bus galima modeliuot-inžinerizuot sintezuot.
Mokslinio mąstymo pamate slypi I. Kanto teiginys: „Moksle yra tiek tiesos, kiek jame yra
matematikos.“ Kai bus inžineriškai sukurtas analogas-modelis – tada galėsime teigt – mes tai
jau pažįstame ir tada jau valdome. (Gal ir apie tai - Sintezės, Simbijozės Sinergijo tema mąsto
Vytenis, bet iki galo gerai nesupratau.)
Man atrodo, kad Vytenis mąsto panašiai, kaip humanitaras filosofas prof. Arvydas
Jakubaitis: „Aš manau, kad gamtos mokslų atstovai nesupranta žmogaus prigimties.
Mokslininkai vaistu vadina tai, kas yra ligos priežastis... Žmogaus vertimas objektu yra
žmogaus problemos gilinimas, nes žmogus nėra objektas. Mokslininkai tikisi žmogaus
problemas išspręsti jį sudaiktindami. Tai nesusipratimas. Prieštaraujama laisvės ir moralės
prigimties supratimui...Mokslai nepažįsta žmogaus, bet tik jį iš išorės determinuojančias
aplinkybes. Mokslinis žmogaus pažinimas yra bėgimas nuo žmogaus. Tai ypač kenkia
politikoje. Mes turime nužmoginantį mokslą, kuris humanizmo vardu naikina
žmogiškumą..” Ir jei taip, tai mūsų nesutarimai su Vyteniu keltini į mokslinių diskusijų –
mokslo filosofijos, bet nebe politikos lygį. Šiandien kaip tik ir vyksta radikalus mokslofilosofinis Žmogaus pervertinimas, matomos aštrios diskusijos tarp tradicinių humanitarų ir
transhumanistų. Vyksta mokslinės filosofinės konferencijos: - „Beyond Nationality, Beyond
Democracy, Beyond Human“ (Už tautybės, Už demokratijos, Už Žmogaus). Dėl atėjusių ir
dar ateinančių technologijų keičiasi tautos, demokratijos, Žmogaus sampratos – iškyla visiškai
kitokios, nebe XX-jo a. politinio gyvenimo problemos. O Vytenis tai bando ignoruot,
priimdamas tik supaprastintą technologinio determinizmo instrumentalistinę koncepciją.
Filosofija teigia, kad šiandien teigiamai vertinant technologijų įtaką žmonijos raidai,
istorijai, sąlyginai egzistuoja dvi, mokslu besivadovaujančių žmonių nuostatos: technologinio

determinizmo (TD) (T.Veblen, K.Marx), ir instrumentalizmo (I) (D.Sarnoff, J.Carey).
[Tiesa, tenka pripažinti, kad dar ir pas mus, labai įtakingai reiškiasi užsisenėjusios, labai
konservatyvios feodalizmo laikų religinės (tikėjimo Dievu, Jėzum Kristum ir net Šv. Marija)
nuostatos, bei humanitarinės –nusiteikusios prieš technologijas.]
Technologiniai deterministai teigia, kad technologijos yra istoriškai veikianti evoliuciją
varomoji jėga, nepriklausanti nuo žmogaus valios. Kraštutinis determinizmas tvirtina, kad mes
(Žmonės), kaip ir visa Gyvoji Gamta esame evoliucijos - bio-inžinerinės kūrybos produktai –
ir tik tarpinė evoliucijos grandis, skirta kurti ir įgyvendinti naujas technologijas, tobulėti - tapti
adaptyvesniais besikeičiančiose sąlygose, daugintis, nes tik tai garantuoja išlikimą naujoje
kokybėje.
Instrumentalistai priešingai, mano, kad technologijos tai tik negyvi įrankiai mūsų
tikslams pasiekti ir tik nuo mūsų - Žmogaus priklauso, kokį poveikį jie daro mūsų gyvenimui.
Aš (D.K.), studijuodamas techniškuosius mokslus ir bendraudamas su fizikais, chemikais,
labai gerai dažnai pajusdavau šių gamtamokslinio tyrinėjimo mokslo atstovų skeptišką požiūrį
į technologijų kūrėjus - inžinierius: - moksle jie laikomi antrarūšiais, aparatūros aptarnautojais,
pagelbininkais, o tie mokslo tyrėjai – pagrindinėmis asmenybėmis. Jų manymu – svarbiausia
ištirt ir suformuluot savybę – dėsnį.
Tuo tarpu prieš tikrą inžinierių, o ne aptarnaujantį prietaisus techniką – stovi visiškai
kitokia problema – KŪRYBA: sukurt – aparatą, įrenginį, mašiną, TECHNOLOGIJĄ masinei
gamybai. XXI-jame amžiuje, kai Žmonijos raida susiduria su Gyvosios Gamtos problemomis
– į pirmąjį planą iškyla Bio-Inžnerinė kūryba. Į Gyvąosios Gamtos objektus tenka žiūrėti kaip
į Bio-Mašinas, ir jas tiriant, ir gaminant. Šito šiandien nesupranta tradiciniai mokslo
tyrinėtojai, humanitarai ir to pasėkoje ignoruoja TECHNOLOGINĮ požiūrį, kuris XXI-jame
amžiuje Žmonijai yra lemiantis. Todėl to nesuprantant, nesuprantamu tampa
TRANSHUMANIZMAS ir Vyteniui, kai Demokratinis Transhumanizmas jau čia pat. (6 pav.)
Šiose filosofinėse sampratose slypi Vytenio ir mano nesutarimai dėl DS ir DH. Vytenis
yra atkaklus humanitarinis instrumentalistas, o aš – kaip mokslo atstovas, esu žiūrintis į priekį,
fantazuojantis technologinis deterministas. Tai humanitarų ir technokratų filosofinių
nesutarimų laukas (nes humanitarai mato trumparegiškai, kad naujos technologijos pirmiausia
panaudojamos karams – žmonių žudymui). Humanitarai-instrumentalistai, net ir socdemai
(marksistai), technologijas laiko blogybėmis, laikosi nuomonės, kad technologinį progresą
reikia stabdyt, slopint. Net ir šiandieninė LSDP valdoma humanitarinių nuostatų stengiasi TD
nematyt. O tuo tarpu deterministai – laikosi nuostatos, kad inovatyvios technologijos gimsta,
ateina į gyvenimą net ir greičiau, nei tobulėja Žmogus - ir technologijos net priverčia Žmogų
jas suprast ir prie jų derintis.
Kadangi aš studijavau techniškuosius mokslus, o be to dar pirmame kurse „atradau“ tik
ką (1956 m.) TSRS-je ‚reabilituotą“ mokslą Kibernetiką – mokslą apie valdymą ir valdančias
sistemas, informaciją, informatiką ir informacines technologijas, tai TD iš pat pradžių buvo
mano mąstymo filosofija, kuri fomavosi automatiškai. Kadangi domėjausi ir politologinėmis
teorijomis – iš filosofijos jau žinojau apie Haidegerio ir Marxo požiūrį į mašinas ir mašinų
reikšmę visuomenės raidai. Kuriant LSDP mane džiugino, kad Vytenis ir jo kolega medikas
Juozas O. buvo chirurgai – medikai, kurie iš principo turi būti technologinio, bet ne
humanitarinio mąstymo. Nes tradiciškai LSDP siekia ne religinės, bet pilietinės, mokslu
pagrįstos Lietuvos visuomenės. Kadangi Lietuvoje vyravo religinė katalikiškoji krikščionybė,

kuri buvo ugdoma ateitininkų lozungo – „Atsinaujinkime Kristuje“ dvasioje, tai socdemai ir
kiti tolerantiški evoliucinio mąstymo laisvamaniai žurnalu KULTŪRĄ, bei kitomis, kur kas
menkesnėmis žiniasklaidos priemonėmis, kvietė Lietuvą atsinaujinti MOKSLU. Maniau, kad
mokslu grįsta laisvamanystė ir ne-humanitarinis technologijų vertinimas, bus priimtas
kiekvieno, kuris pasirinks LSDP.
Bet pradėjus atkurti LSDP visoje Lietuvoje pasirodė, kad žmones mažai domino gilioji
socialdemokratijos esmė. Buvo nelaukta, pasirodė, kad net ir Vyteniui, pasižyminčiam
prigimtiniu moksliniu mąstymu, ir turinčiam plataus požiūrio išsilavinimą, Jėzaus Kristaus
naratyvas, o taip pat ir technologijų reikšmės Žmogaus evoliucijai humanitarinis vertinimas
dažnai būdavo svarbiau. Technologinės inovacijos aukojamos dėl ideologijos ir religijos.
Vytenio ir Juozo O. skepsį į technologijas pirmą kartą ryškiau pajutau 1999 m. Paryžiuje
dalyvaujant Socialistų Internacionalo (SI) Kongrese, kai atvykę gavome Kongreso programą
(Agendą). Atsiverčiu pirmąsias Programos frazes – ir nustembu: tarsi mano mintys:
- 1. Pasaulis nesustapdomai eina į GLOBALIZACIJĄ, formuojasi INFORMACIJOS,
INFORMACINĖ visuomenė; 2. BIOTECHNOLOGIJOS ir INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS yra tos jėgos, kurios mus veda į naują epochą...Vos tik šias eilutes
perskaičius, manyje pliūpterėjo didžiulė adrenalino porcija – prišoku prie Vytenio ir Juozo –
su pakilusiomis emocijomis rodau frazes – o jie į tai...šaltu žvilgsniu...Supratau, jiems tai šone.
Bandžiau jų dėmesį atkreipt į tai kaip svarbią LSDP idėjinės modernizacijos kelią, ypač kai ši
Programa jau 2000-taisiais buvo priimta kaip ES Lisabonos Sreategija. Tada vyko LSDP ir
LDDP susijungimas – bandžiau šioje dvasioje inicijuoti, pradžioe LSDP Informcinės
visuomenės, vėliau LSDP Mokslo ir Technologijų komitetus. Bet ir čia socdemų entuziazmo
nesimatė, o ir ES po kelių metų Lisabonos Strategiją iškeitė į Lisabonos Sutartį. Dar 2011-212
m. ES STOA (Science, Technology, Options Assessment) komitetas Niderlandų Rathenau I-to
iniciatyva buvo bandyta HORIZON 2020 struktūroje inicijuot programą „Making Perfect
Life: Bioengineering in 21st Century“, bet ir ji buvo atmesta. TD idėja Europoje buvo
užgesinta. Liko didžiulių ilgų tekstų ir kalbų Humanitarinės Europos Sąjungos ir Lietuvos
2030 nekonkretūs – abstraktūs neaiškūs mokslo planai...
Vytenis kitaip, ramiau, labiau humanitariškai, pagal ES nuostatas linkęs matyti XXI-jo a.
Social-Technologinį virsmą, neįtardamas rimtų iššūkių, ypač svarbių visuomenės, žmogaus
gyvenimo kaitai. Mano manymu toks požiūris pasmerkia Europą ir Lietuvą lemtingam
technologiniam atsilikimui, matant kaip formuoja savo gyvenimo strategiją, forsuoja mokslotechnologijas ne-demokratiniais metodais Rytų Gigantas – Kinija.
Dėl Social-Technologinio XXI-jo a. determinizmo
(Bio-Psicho-Inžinerinės kūrybos epocha)
Šiandien pas mus, Lietuvoje, dominuojant humanitarinei visuomenei, Žmonijos gyvenimo ir
raidos nuostatas formuoja SOCIALINIO DETERMINIZMO filosofinė koncepcija. Teigiama,
„kad individo elgseną lemia socialiniai (socialinė sąveika, santykiai, normos ir supratimas,
papročiai, visuomenės lūkesčiai, išsilavinimas), o ne objektyvūs veiksniai ar asmens įgimtos
savybės. Žmogui prisitaikyti prie visuotinių taisyklių ir normų reikalinga tam tikra ideologija
ar pasaulėžiūra (religija), kurią kuria ir skleidžia mokymo įstaigos, žiniasklaida,

visuomeninės ar politinės bei kitos organizacijos, taip pat atliekančios tam tikrą socialinės
kontrolės funkciją“.
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8 pav. Kibernetinio, arba social-technologinio Žmonijos raidos determinizmo schema,
apjungianti socialinio ir technologinio determinizmo koncepcijas į darnaus grįžtamojo ryšio
sistemą
Bet pažvelgus giliau ir plačiau nesunkiai matosi kibernetinio, arba socialtechnologinio Žmonijos raidos determinizmo schema, apjungianti socialinio ir technologinio
determinizmo koncepcijas į darnaus grįžtamojo ryšio sistemą (8 pav.).
Socialinio Determinizmo koncepcijos esmė schemoje pavaizduota viršutiniąja rodyklė
LEMIA: - visuomenė žmogaus asmenybė lemia KULTŪRĄ. O Technologinis Determinizmas
– apatinioji LEMIA rodyklė reiškia – technologijos lemia aplinką, žmogų ir keičia visuomenę.
Praktiškai, tam tikrais visuomenės raidos periodais dominuoja: - tai humanitarika-sociologija,
o po to – technologijos, ir taip pakaitomis. Žiūrint organizuotų sistemų teorijos požiūriu – abu
determinizmai sudaro bendrą – kibernetinio požiūrio sistemą, nes grįžtamieji ryšiai yra
kibernetinių sistemų organizacijos pagrindinis elementas. Atrodo, XXI-jame a. dominuos
TECHNOLOGIJOS. Rodosi monografijos - TECHNOLOGY vs. HUMANITY. O šios
technologijos yra Nano-Bio-Info-Cogno-Eco/Eco konverguotų technologijų visuma. Kitaip
vadinant tai – Bio-Psicho-Inžinerinės kūrybos epocha. Ir todėl LSDP strateginė Programa
turėtų būti akcentuota ne Humanitarine, bet daugiau Technologine - Valdymo nuostata.
Šiandieninė LSDP visa tai tai nedovanotinai ignoruoja.

Ar Vyteniui priimtina tokia mano skleidžiama social-technologinio determinizmo
nuostata kaip XXI-jo a. LSDP modernizacijos žingsnis – man lieka ir šiandien neaišku. Nors
pagal jo kai kurias reakcijas turiu pripažint - jis lieka daugiau humanitaru, bet ne socialinžinieriumi. O aš – būdamas Bio-inžineriniumi transhumanistu, kurio devizas – „Gyvasis
Pasaulis –nepertraukiama nuolatinė - Bioinžinerinė kūryba“, į Valstybę, jos valdymą žiūriu
kaip į Gyvąjį Organizmą – Gyvąją Mašiną. Tokio požiūrio įgyvendinimui iškyla poreikis
sukurti Bendrąją Organizuotų Sistemų Teoriją. (9 pav.) Bet dėl Vytenio aktyvaus dalyvavimo
kasdienėje Didžiojoje politikoje, atrodo, jį visą panardino kasdienių taktinių problemų jūroje.
Ir todėl yra aukojama LSDP modernizacija.
Dėl Valdymo ir Valdžios, Demokratijos ir Social-Meritokratijos
Vytenis, kaip ir dauguma mūsų politikų, be išlygų Valstybės valdyme reikalauja
demokratijos, net ir matydami eilę demokratinio valdymo silpnybių, netobulumų, ir taip pat
kartu, palyginimui, akivaizdžias autoritarinio valdymo sėkmes bei privalumus. Nors ir dažnai
kartojamas Čerčilio mestas teiginys: „Pati blogiausia valdymo forma – demokratija...Bet nieko
geresnio jums pasiūlyti negaliu.“ – man visada kirbėjo paieškoti demokratijos alternatyvos.
Prieš gerą dešimtmetį esu pateikęs, mano manymu, tobulenį – alternatyvų SocialMeritokratinį valstybės valdymo modelį, kuris išplaukė kaip neuro-kibernetika (9 pav.):
http://www.technologijos.lt/n/zmoniu_pasaulis/redakcijos_akiratis/S-29274/straipsnis/Ar-demokratija-nekenkia-Europos-ateiciai

Vytenis gan griežtai, net neatkreipęs dėmesio į Social- priesagą, pasisakė prieš
meritokratines modifikacijas – teigdamas, kad tai kuria elitarinio valdymo struktūras.
Daugumos lietuvių sampratoje buvo (ir tebėra) požiūris į VALDŽIĄ daugiau mažiau
vienodas: – norint ką nors padaryt, įgyvendint, reikia gaut valdžią. Tai lyg ir suprantama – kad
tai laisvė veikti. Įsibrovei į valdžią – tu šaunuolis – tau sekasi... Bet daugumai nelabai svarbu
supras valdymo esmę, ir nekyla klausimas - ar tu valdyt sugebėsi, ar turi idėją, ar ją galėsi
įgyvendinti? O gavus valdžią tai tampa jau nbesvarbu, bet kuriuo atveju tau bus naudinga.
(Mąstoma, Piterio nekompetetingumo principas suveiks.)
Mane Tėvas, nuo mokyklos laikų orientavo į valdžią žiūrėti Anarcho-Sindikalistiškai
(Tėvo KGB byloje, kaip sakė vienas jo draugelis, buvo kito draugelio įrašyta Tėvo politinė
charakteristika – Kirvelis anarcho-sindikalistas, Tarybų valdžios priešas). Tėvas mums
vaikams visada kartodavo: -Valdžia yra BLOGYBĖ, ideali valstybė turi būti be valdžios.
Darbas ir darbininkija yra Valstybės ir Visuomenės gero gyvenimo pagrindas, kiekvienas
Žmogus sąžiningai profesonaliai dirba savo darbą, o visus koordinuoja profesinės sąjungos –
sindikatai. Su tokia nuostata Tėvas 1935-36 m. brovėsi į Ispaniją kurti idealios valstybės be
valdžios. (Kas ta anarchistnė Ispanijos revoliucija – E. Heminguėjaus „Kam skambina
varpai“ knygoje.) Bet nežiūrint Tėvo, jau studentas, supratęs Kibernetiką kaip valdymo ir
valdžios pamatinę mokslinę (Organizuotų Sistemų) teoriją, kibernetiškai stebėdamas gamtą
pamačiau, kad anarcho-sidikalizmas Gamtoje jau yra įgyvendintas, – kad tai kolektyvinių
vabzdžių (skruzdžių, bičių) bendruomenės, ir kad žmonėms tai netinka, nes jie turi smegenisneocortexą. Suabejojau Tėvo požiūriu į anarcho-valdžią, ir tai pakoregavo mano politines
nuostatas link socialdemokratijos. Bet skepsis, kritinis požiūris į demokratinę valdžią manyje
sėdi iki šiandien.

Valdžios ir Valdymo esmės supratimui atlikau vieną iš 7 mano sėkmingų mokslinių
teorinių tyrimų kryptį: – „Informacijos ir Valdymo kilmė – Plėšrūnas-Auka dinaminės
sistemos raidoje“. https://drive.google.com/file/d/1zQf4NoWtsQTq0jl54CljPOhRPTGqOTqt/view
Šia tema mano moksliniai pranešimai buvo pateikti 1998 m. Europos Kibernetikos
konferencijoje Vienoje, pakartotinai išplėstai Lieže Taptautinėje CASYS konferencijoje
apdovanoti ir publikuoti JAV Fizikos I-to leidinyje. Šio teorinio požiūrio esmėje – Valdžia
kilusi iš Plėšrūno, ir kai ji nevykdo tikros valdžios – nesiekia priimtų tikslų – neatlieka
valdymo esminių funkcijų, Valdžia automatiškai tampa tik Plėšrūnu Parazitu. Realiame
gyvenime tai matoma akivaizdžiai.
Štai su Vyteniu iš pat pirmųjų disputų ir kilo taktinio pobūdžio nesutarimai. Jam dėl
valdžios reikia kovot, tam reikalingas platus daugumos žmonių pritarimas – o šiam reikalinga
propaganda – daug daug atspausdintų tekstų (literatūros) ir paskaitų masei. Mums,
mokslininkams – evoliucionistams, vertinant, kad viska kinta, ir kad jau daug kas ir šiandien
yra kitaip, labiau rūpi ideologinės koncepcijos teorinė modernizacija – daugiau atetis nei
praeitis.
Dėl perdaug gausaus socialdemokratinių idėjų aiškinimo mūsų su Vyteniu nuomonės
nesutapo jau ruošiantis LSDP Atkuriamąjai konferencijai, ruošiant LSDP Programą. Vytenis,
kaip visada pilnas entuziazmo, vienu prisėdimu parašė apie 30 psl. teksto Programą, kurioje
akivaizdžiai matėsi eilė pasikartojimų, pertekliniai aiškinimai... Man imponavo kitoks
požiūris: - trumpa kompaktiška LSDP Principų, gal net vieno psl. deklaracija, (mačiau Suomių
socdem-programėlę), o detalesnis aiškinimas vėliau, aptarus platesne auditorija. Žinoma,
konferencijai buvo pateikta abi koncepcijos: mes su žmona paruošėme vieno psl. tekstą: „Ko
mes siekiame“ – tai valdymo TKSLAI (9 pav.). O Vytenis kelių dešimčių psl. LSDP
Programą – kurioje pateikiami daugiau taktiniai žingsniai su kai kuriais išplėstais siekiaistikslais. Ši, dar labiau išplėsta programa, nebuvo priimtai ir LSDP XIV-jo suvažiavimo, buvo
rekomenduota dar ją tobulinti, buvo perkelta kitam – LSDP XV-jam suvažiavimui.
Vytenio nuostata buvo (ir tebelieka) – reikia didelių tekstinių Programų, - žmonės turės
daug skaitymo, galės mokytis... O mums mokslininkams-pedagogams atrodė kitaip, priešingai
- reikia mažai teksto, bet kompaktiškai aiškių principų formuluotės. Mes žinojome – jaunimas,
studentai, daug skaityt nenori. Žinoma, poleminėje kovoje Vytenis visada laimėdavo, o mes
pabandydavome įspraust kompaktišką įvadinį puslapį. Ir taip tęsėsi iki trečiojo periodo –
LSDP-LDDP susijungimo.
Iki to mums trūko modernizuotos, jau XXI-jam adaptuotos socialdemokratinės teorijos,
kuri turėjo pradėti reikštis kaip Kūrybinės Klasės ir Visuomenės koncepcija, vedanti link
Demokratinio Transhumanizmo - Social-Meritokratinio valdymo. Vyteniui pasukus
didžiosios politikos – Valdžios keliu, nutrūko mūsų mokslininkų ir jo glaudaus teorinio
bendradarbiavimo – gerai suformuotos DS kaip Kūrybinės Klasės ir Visuomenės formavimo
Lietuvoje politinės koncepcijos. (Dobilas Kirvelis: „Ar Lietuvos socialdemokratai yra reformistai ir mato
ateinančią kūrybinę visuomenę?“ („Gairės“, Nr.5, 2007)

9 pav. Kompaktiškas LSDP programinių nuostatų puslapis
1989 m. LSDP Atkuriamąjai konferencijai

Kūrybinės Klasės ir Visuomenės politinės koncepcijos
Socialdemokratų (reformistų) vizija – „Lietuva – solidari kūrybinė visuomenė“
Kaip minėta – Vyteniui be išlygų visur visada turi būti demokratija: - Ekonominė
demokratija, Socialinė demokratija, Kultūrinė demokratija, - ir tai yra visose Vytenio LSDP
paveiktų programinių nuostatų moto. Bet mums, mokslinio mąstymo atstovams ne visada
aišku – ar ta visuotina demokratija tokia jau tobula ir neklystanti... Pavz. – ar ir kaimo bobutė
taip pat turi balsuot už ar prieš atominę elektrinę Visagine !? Gal demokratinė visuomenė
turėtų sprendimų priėmimus patikėti visuomenės mokslo ir technologijų kompetetingoms
specialistų – Mokslų Akademijose specialiai suformuotoms institucijoms (Nacionalinio
Valstybės Modeliavimo Instituto) tyrimais ir modeliais išbandytoms rekomendacijoms. (10
pav.)
Štai tokiais atvejais iškyla Kūrybinės Klasės koncepcija, kurios įgyvendinimas XXIjame a. veda link transhumanizmo ir visuomenės neišvengiamos diferenciacijos – principinės
nelygybės egzistavimo. Socialdemokratinė, ir Vytenio deklaruojama LYGYBĖ pakimba
giliuose fiziko-filosofiniuose disputuose. Pagal fizikos antrąjį termodinamikos dėsnį –
materialaus Pasaulio lygybė – didžiausia ENTROPIJA - visuotina betvarkė. Tai sistema
nebeturinti aktyvios energijos tikslingai veikti. O kuo didesnė nelygybė – tuo joje didesnės
tikslingos funkcinės veiklos galimybės. Tokia samprata reikalauja radikalių Demokratinio
Socializmo ideologijos pokyčių. Su Vyteniu tokių DS visuomeninės koncepcijos problemų
diskusijų aptariant pakeitimus-modernizacijas išprovokuot aptarimus nepavyko.
http://europarlamentas.paleckis.lt/Default-1005.htm?Element=ViewArticle&TopicID=103&ArticleID=1231&Lang=LT

http://www.kv.ef.vu.lt/wp-content/uploads/2010/10/STRAIPSNIS-apie-gerove.pdf
LSDP būtina suprasti, kad ES Lisabonos strategijos giliosios idėjinės reformistinės
šaknys – per mokslą sukurtos ir įgyvendintos naujos technologijos. Jos veda į gerovės valstybę,
o pradžioje – solidarios kūrybinės visuomenės link. Nes trečiojo tūkstantmečio pradžioje
iškyla gilesnis nei informacinės ir žinių visuomenės, sistemų teorija pagrįstas strateginis
požiūris į visuomenės raidą ir jos varomąsias jėgas – kūrybinės klasės ir kūrybinės
visuomenės koncepcija. Pagrindinis akcentas skiriamas ne tiek technologinės bazės
(kiekvienam kompiuteris, internetas ir pan.) - materialiosios infrastruktūros stiprinimui, bet
visuomenės kūrybingumo (ypač mokslo-technologinio socialinio sluoksnio) – kūrybinės
klasės formavimui. Suformuota kūrybinė klasė, industriškai išsivysčiusioje valstybėje
sudaranti 25-30 procentų, jau lemia visuomenės raidą solidarios kūrybinės visuomenės link.
Daug nesusipratimų sukelia nevienoda samprata, skirtingi požiūriai į valdymą bei
valdžią. Valdžia ir valdymas - ne tas pats. Ne visada valdžia valdo, labai dažnai valdžia
plėšikauja ar parazituoja. O reikia, kad valdžia valdytų.
Sistemų (organizacijų) teorija rodo, kad valdžia, kilusi iš plėšrūno (plėšrūnas-auka
sambūvio), ir neatliekanti savo pagrindinių funkcijų – blogai perdirba informaciją, kuria
blogus, neefektyvius strateginius bei taktinius planus pavaldinių ir vykdytojų (dirbančiųjų)
veiklai, blogai ar netiksliai jiems perduoda informaciją, nurodant kada kas ir kur ką turi daryti,
tokia valdžia degraduoja, virsta parazitu plėšrūnu – valdžia (partija) išsigimsta, sistema
pasmerkta arba revoliucijai, arba žūčiai. Dar blogiau, kai valdžia viena deklaruoja, kita mintyje
turi ir trečia daro. Visais šiais atvejais valdžia nevaldo - valdžią būtina keisti.

10 pav. Kūrybinės grupės struktūra rekomenduotina būti socdeminės partijos lyderine
Jau geras dešimtmetis, kaip universitetuose dėstoma organizacijų teorija, kuri
akivaizdžiai rodo, kad vieno lyderio valdoma organizacija, net ir esant labai geram lyderiui,
nėra pati geriausia valdymo forma. Geriausia organizacija yra ta, kurioje vyrauja grupinio
valdymosi struktūra. (R. Haller, Grupių valdymas. Alma Littera, 2000). Ji sujungia naujų
idėjų generavimą, dalykinę kritiką, veiklos kompleksiškumą, orientuoja į naujovių
įgyvendinimą. Tokioje organizacijoje valdžia ne kažkas ypatingo, aukštesnio, bet yra tokio
pat rango, kaip ir bet kuri kita funkcionali grandis. Kiekviena grandis reikalinga lygiaverčiai.
Tokia organizacija yra jau ir etiniu požiūriu tikra socialdemokratinė. Šiandien pagal tokius
principus pasaulyje funkcionuoja sėkmingos verslo organizacijos, laikas šį principą
įgyvendinti ir politinėse partijose. Suprantama, kad šie pokyčiai socialdemokratinėse
partijose turi atsirasti pirmiausia, nes jos yra reformistinės, besiorientuojančio į svarbias
ateinančias naujoves.(10 pav.)
http://dobilas.kirvelis.lt/politika/43-euro-socialdemokratijos-padetis-ir-galimos-perspektyvos

Dėl požiūrio į ex-Komunistus, LKP ir LDDP
Požiūriai į bolševikinį pseudo-Socializmą ir mūsų ex-Komunistus
Sakyčiau, kad mes su Vyteniu gan vienodai mąstėme požiūriu į Lietuvos Kremliškuosius
-bolševikinius kolaborantus, ir sutardavome dėl vėlesnio susiliejimo Brazauskinio LKPLDDP su LSDP.

Vytenis šiuo klausimu dažnai sakydavo : „Jie yra Kalės vaikai, bet mūsų Kalės.“ Toks
jo požiūris mane tenkino. Tik man norėjosi daugiau – paveikti juos taip, kad jie iš esmės
priimtų DS koncepciją – ji taptų tarsi jų pačių pakoreguota „religija“. Mačiau Sąjūdžio metais
Algirdą Brazauską – nors ir formaliai jis Kremliškasis komunistas-bolševikas, o viduje,
pasirodo, giliai tikintis katalikas. Ir tokių formalių bolševikų, atrodo, pas mus Lietuvoje
dauguma. Be to, kas keisčiausia – pasirodo, jie, net Aukštųjų mokyklų filosofijos dėstytojai
Socializmo esmės – DS nėbuvo giliau ir paanalizavę. Kai viename socialdemiškos mąstysenos
filosofiniame („Gemasonų“) klube prasitariau, kad Demokratinis, Etinis Socializmas yra
NeoKantininkų pagrįstas Kanto Etiniu Imperatyvu, dialektinio materializmo dėstytojų buvau
apšauktas klystančiu. (Teko juos pakoreguot kopijomis iš jų pačių 1975 m. išleisto „Filosofijos
Žodyno“).
Vos ne radikaliai skirtingas Vytenio ir mano DS sampratos pokytis pradėjo atsirasti
trečiajame, ypač ketvirtajame periode, tada, kai Vytenis išėjo į didžiają, jau net ES Valdžios
politiką. Nors galimi ateities nesutarimai jautėsi ir pirmajame LSDP atkūrimo periode.
Taktiniuose požiūriuose – socialdemokratinę propagandą skleist KOVINGAI ar
TOLERANTIŠKAI, į VALDŽIĄ eit kai tik atsiranda proga, ar palaukt momento, kai bus
pribrendusi galimybė programines nuostatas realiai įgyvendint. Vytenis buvo nusiteikęs
KOVOT, visada kovot, net ir su bendraminčiu, jei kuo nors nuomonės nesutinka. Jo nuostata,
ir net elgsena buvo - oponentą „priverst“ sutikt su jo nuomone. Pačioje mūsų pažinties
pradžioje jo emocionaliai energingai žestiguliuojantys aiškinimai-įtikinėjimai net
šokiruodavo: jo DS sampratoje išlysdavo net atviri pareiškimai, kad jis pilnas energijos idėjų
įgyvendinimui nusiteikęs vadovaut-valdyt.
Kadangi man teko daug kartų KPI, VU, Maskvoje laikyt TSRS, TSKP istorijų,
Dialektinio Materializmo filosofijos egzminus, tai klausant Vytenį mano vaizduotėje dažnai
iškildavo tokios RSDDP istorinės analogijos: - jis yra mūsų LSDP Uljanovas-Leninas (Rusijos
SDPartijos bolševikų frakcijos lyderis slapyvardžiu Starik). Tada aš pats save analoginėje
vizijoje įsivaizdavau Lenino bendraminčiu – slapyvardžiu Riadovoj – Aleksandras
Aleksandrovičius Bogdanovas-Malinovskis. Man tokia interpretacija pradžioje net patiko –
nes A.A. Bogdanovas man daug kuo, ypač savo politine-moksline veikla, protingais veiksmais
jaunystėje, net ir dabar, vertinant istoriniame kontekste, buvo pavyzdys. O Vytenis savo
aktyvumu ir valdingumu, kaip Leninas buvo nepriimtinas, ir net buvau pradėjęs pribijot, kad
Jis gali išvirs mūsų LSDP tikru Mini-Leninu. Tam 1990 m. vasarą pasikviečiau savaitgaliui į
Užpalius Viktorą Kutorgą, norėdamas patikrint Vytenio-Vado pavojaus galimybę. (Kutorgos
viliojimo legenda - kad Strazdelio U-to entuziastai įvairiose Lietuvos vietose kuria liaudies
humanistines bibliotekas, o aš Tėvams ant Šventosios kranto esu pastatęs namą, kur formuoju
savą biblioteką, gal ji tiktų ir Strazdelininkams. Užpaliuose pokalbiais išprovokavau Kutorgą
charakterizuot Vytenį net ir mane bauginančiu požiūriu.) Kutorga mane nuramino – Vytenis
Leninu nevirs. Žinoma neneigė, kad jis visur visada nori būti pirmuoju, svarbiausiu – jo
energija trykšta į visas puses.
Mūsų, mokslininkų nuostatos buvo kitokios: mokslininkai gerai žino, kad nėra
absoliučios teisybės – tiesa reliatyvi. Šiandien teisinga taip, bet rytoj gali būti kitaip... Ir todėl
mokslininkai, priimant sprendimus, būna tolerantai, nekategoriški – „pliurzos“. O politikai –
viena nuomonė, viena tiesa – privalu būti ryžtingais kovotojais. Vytenis akivaizdžiai pasirodė
politiku. Tokia jo nuostata atšaldė mano, o ir mano draugų teorinėms su Vyteniu diskusijoms.

Tai mus net tenkino – nes mes nesiruošėme eit į politiką profesonaliai. Mus domino moksliniai
tyrimai – MOKSLAS ir EDUKACINĖ veikla. O mums politika – tik kaip hobi trumpam
periodui – kol Lietuva atsistos ant normalaus demokratinio gyvenimo kelio. Be to Vytenis
labiau greit įsijungė į Sąjūdžio ir politinės Partijos – praktinės-taktinės Valdžios veiklą.
Prasidėjo mūsų LSDP veikimo antrasis periodas teorinę socdem-kūrybą atskyręs nuo praktinės
VALDŽIOS. LSDP teorija vystėsi sau, praktinė valdžia – valstybės valdymas sau, be teorinių
inovacijų, blaškėse stochastiškai konservatyvių įstatymų priėmimuose. Visam tam stipriai
įtakojo dešiniojo patrijotizmo - Tautizmas ir Katalikizmas.
Dėl radikalaus dešiniojo patrijotizmo - Tautizmo ir Katalikizmo
Sąjūdinio burbuliavimo pirmaisiais metais (net ir dabar) mus – socialdemokratiškai
mąstančius gąsdindavo išgirstant, ar net matant lozungus: Lietuva lietuviams ! ,
Atsinaujinkime Krtistuje !, Už Lietuvą vėl Didžią ! ir pan. Mažos liliputinės, dar normalai
nesuformavusios savo kultūrinio branduolio, valstybės bukų, politiškai neišprususių, bet
perdėtai aktyvių, (ne)piliečių dogmatinės, net imperinės nuostatos.
Socdemai visada buvo internacionalistai, bet kaip mažai lietuvių tautai visada buvo ir
lieka dilema tarp: - savisaugos-išlikimo ir internacionalizmo. Tarpukaryje, atkuriant Lietuvą,
Stp. Kairio aplinkos LSDP beveik idealiai balansavo tarp šių abiejų politinių pozicijų, ir išliko
nesusitepusi nei holokaustu, nei tarnaujant bolševizmui. Aš gerbiu Vytenį už pagrįstai
motyvuotą jo požiūrį, kad Lietuvos žmonių trėmimai į Sibirą nėra tapatinga žydų genocidui.
Jis, kaip rimtas istorikas gerai žino – kad Imperijos besiplėsdamos dėsningai visada trėmė ir
trems į Imperijos vidų visus nepatikimus, ypač aktyvius, tam kad jas paverstų savomis. O jeigu
pakraščiai priešinsis – tai tuo pasinaudos ir negailestingai žūdis. Bet tai ne genocidas, o kariniai
nusikaltimai. Šiuo požiūriu Vyteniui visada pritariau ne tik mintimis, bet ir jį ginant, kai
dešiniųjų nuostatų pašnekovai jį kaltina bolševizmu, komunizmu, net ir socialdemokratizmu.
Nesu su juo aptarę apie mūsų Lietuvos neišmintingus, net gėdingus 1941-1944-1952 metus:
Birželio sukilimą, Laikinąją Vyriausybę, holokausto ir pokarinio miško veiklos vertinimo, bet,
iš trumpų pareiškimų, daug kur, manau, mūsų nuomonės sutaptų, net nepritariant
šiandieniniam istoriškai nekorektiškam lietuvių psiaudo-patrijotizmui. Istorinius mūsų
Lietuvos žingsnius, garbingus ir negarbingus, protingus ir neprotingus, dorus ir nedorus būtina
įvertinti objektyviai ir prisipažįstant, kad virš, aukščiau tautinio humanizmo yra
BENDRAŽMOGIŠKASIS HUMANIZMAS.
Atrodo, lyg ir skirtingi Vytenio ir mano buvo požiūriai yra į religiją – mūsišką Lietuvos
katalikizmą. Aš, išaugęs tarpukario laisvamanių aplinkoje, jau pokario mokykloje ir studijų
metais susiformavau požiūrį į visuomenės istorinę raidą Lietuvoje kaip tam tikrą istorinę
analogiją: – kad mus, mūsų Lietuvą prievartaujantis bolševizmas pokariu, savo esme yra tas
pats , kaip ir viduramžiais mus engęs ir prievartavęs Jezuitiškoji krikščionybė – katalikizmas.
Tik viduramžiai, tai buvęs agrotechnologinis feodalizmas, o pokaris – Maskvos jau pramoninis
(industrinis) bolševikinis karinis Imperializmas. Ir todėl apgailestavau, ir net dabar
apgailestauju, kad toks didelis procentas mūsų žmonių, net ir gamtamokslininkų, gan
fanatiškai, bukai papūgiškai prisirišę prie Jėzaus Kristau naratyvo, nematydami jau aukštesnio
lygio - mokslinio Kanto Etinio Imperatyvo.

Vytenis, kalbėdamas apie savo religines nuostatas pabrėždavo – „esu katalikas – tik
nepraktikuojantis.“ Jam, kai kurie mano kritiški katalikybės vertinimai būdavo nepriimtini –
gaudavau moralinių perspėjimų su patarimais matyti Kristaus auką - jos esmę. Aš buvau labiau
sužavėtas KULTŪR‘oje rastu dr. Jono Šliūpo jaunystės „atradimu“:- „Jaunystėje, skaitydamas
KonFūcę (Konfūcijų), radau bendravimo su žmonėmis taisyklę – Nedaryk kitam to, ko nenori,
kad jis tau tai darytų – ir priėmiau ją pagrindiniu savo elgsenos etiniu principu“. Vėliau,
studijuodamas filosofiją , krikščioniškojo Dekalogo etinius teiginius transformavau, prioritetą
atidaviau Šliūpo formulei, ir ją priskyriau rimtesnei – mokslinei Kanto Etinio Imperatyvo
formuluotei. Be to, Demokratinio ir Etinio Socializmo filosofinė teorija taip pat pagrįsta
neokantininkų filosofinėmis konstrukcijomis.
Katalikzmas, lietuviams Jėzuitų jėga priverstinai primesta religija taip stipriai yra įplakta
į mūsų smegenis, kad net ir socdemai šiandien ne labai linkę toleruot XV-jo a. Juodojo
Radvilos reformacijos, bandžiusios padaryt LDK savarankiškesnę, net su galimybe, kartu su
Prūsijos protestantais, turėt savąją – lietuviško rašto kultūrą. O tuo labiai XXI-jo a.
transhumanizmą. Apgailestautina – principinių inovacijų nepriėmimas laiku – Lietuvos žūtis.
http://dobilas.kirvelis.lt/istorija/33-reformacija-reformizmas-transhumanizmas
Problemos dėl LSDP ir LDDP susijungimo
Atsikuriančiai LSDP iš pat pradžių viena pagrindinių politinių probemų buvo –
santykiai su oficialia TSKP – Lietuvos-Maskvos komunistais ? Tiek man, atrodo, ir Vyteniui
norėjosi idealaus varianto – LSDP atsikuria iš idėjiškai-socialdemokratiškai principingų,
nebuvusių TSKPartijoje asmenų – „švarios“ LSDP. Bet gan greit tapo aišku – tai nerealu dėl
kelių priežasčių.
Šis klausimas labiausiai jaudino ir Vytenį, ir mus – mokslininkus, nes mes nebuvome
partiniais – bet mes gerai supratome, kad atsikabinant nuo Kremliaus, reikės daug ką derint,
persvarstyt, ypač ekonomikos problemas. O jas geriausiai, bent pirmaisiais atsijungimo metais,
gali atlikti geranoriškai nusiteikę mūsų ex-komunistai.
Prof. Aloyzui S., kuris buvo ką tik įviliotas į LSDP, buvo kaunietiškų, net antisocialistinių nuostatų, buvo aiškios kategoriškos nuostatos – jokių ex-komunistų ir ne
Brazauskiška LSDP – LSDP švari partija.
Prof. Kazimieras A., taip pat, su šeima tik ką pavažinėjęs po Švediją, „atradęs“
švediškąjį socializmą – pradžioje buvo emocionaliai-kategoriškai prieš brazauskininkus. Bet
jau 1990 metų pabaigoje, padirbęs Aukščiausioje Taryboje su trumparegiais „tautiniais
patrijotais“, kaip ekonomistas, suprato, kad dalykiškiausiai į santykių su Maskva esmę ir
tolimesnę politiką geriau supranta ex-komunistai persitvarkę į socialdemokratinių nuostatų
LKP. Nors pats Kazimieras, nebuvo gerai pastudijavęs DS esmės, propagavo liberalinę Šoko
Ekonomiką. Mes su Vyteniu visa tai matėme, supratome – bet buvome ne ekonomistai...Dėl
tolerancijso LKPartijai, prasidėjo Tautinės LSDP judėjimas darkęs LSDP iki 1999 m., kai šiuo
klausimu pritylintis Vytenis supratingai pasišnekėdamas su LDDP Pirmininku „politiniu
Lapinu“ Česlovu J. susitarė dėl socialdemokratinės Brazauko koalicijos, o po to sekė ir staigus
LSDP+LDDP susijungimas ?
http://www.europarlamentas.paleckis.lt/Default-1039.htm?Element=ViewArticle&TopicID=10&ArticleID=8696&Lang=LT

Tai buvo tikrai išmintinga, nors daug kas, ypač Aloyzas S. vertina kaip klaidą ir
šiandien. Mano nuomone – susijungimas buvo prasmingas, tik perdaug skubotas. LSDP
strategams, ypač mums su Vyteniu, kurie iš esmės, ir teoriškai supratome DS esmę, turėjome
atkakliai, be jokių išlygų organizuoti DS švietimą, mokymus, nepaleisti DS mokesčių politikos
juos įgyvendinant liberalistiškai kiekvienam LSDP vadovui savaip, savanoriškai – LubioBrazausko mąstymo dvasioje... To pasėkoje progresinių, municipalinių, prabangos mokesčių
klausimai, kurie kažkada skurdžias Skandinavijos šalis padarė gerovės valstybėmis, buvo
palikti be dėmesio ir neapdrausti įstatymais. Gyvenimą labiau diktavo ne socdemai, bet
Laisvosios Rinkos Institutas. Kaltė tenka mums su Vyteniu.
Susijungimas LSDP+LDDP davė valdžią ir didžiausią Lietuvos LSDP partiją, bet
išdavė tikros socialdemokratinės ekonomikos ir net etikos esmę. Nors, tenka atkreipt dėmesį į
tai, kad tuo metu, nevykdydamos Lisabonos Strategijos reikalavimų, priimdamos Antonio
Giddens‘o Trečiojo Kelio Teoriją, socialdemokratiją pasmerkė pralaimėjimams dauguma ES
socdeminių partijų, ir suprantama, prarado valdžias. Bet tai surišta su kur kas gilesnėmis
socialinės raidos priežastimis, kurias sukėlė ir sukelia atėjusios ir ateinančios naujosios
technologijos. Išryškėjo Kūrybinės klasės koncepcija. Ateina radikalesnės TechnoSocializmo, Eco-Socializmo, Transhumanizmo koncepcijos ir ideologijos. Tradicinis
Demokratinis Socializmas - jau praeitis.(Žiūr. Paskutiniuosius priede 9 paveiksliukus)
PABAIGAI
Pridedamos dvi, jau keliolika metų publikuotos ir dažnai pateikiamos STRATEGINIŲ LSDP
inovacinės veiklos funkcionavimo schemas:
• Organizuotų Sistemų Bendrosios Teorijos – kaip ir socialinių sistemų, bei
• Valstybės Social-Meritokratinio (nebedemokratinio) valdymo.
Paskutiniai 3 psl. – kas nauja dar tik pasirodo – Techno-Socializmas, Eco-Socializmas,
Singuliarumas ir Socializmas, net Komunizmas...!.

Techno-SOCIALIZMAS (TECHNOSOCIALIZMAS) – kas tai ?
Ne religijos, ne ideologijos,
bet Bio-INŽINERINĖS KŪRYBOS TECHNOLOGIJOS ,
kaip DEMOKRATINIO TRANSHUMANIZMO
įgyvendinta koncepcija
lems
XXI-jo amžiaus Valstybių ir Žmonijos gyvenimą bei likimus.

10 pav. Neuro-Kibernetinio arba Social-Meritokratinio valstybės valdymo schema

11 pav. Bendrosios Organizuotų Sistemų teorijos strukūrinė schema

Šiandien, dėl to, XXI-jo a. pradžioje, iškyla naujai modernizuota ideologija –

Mano (D.K.) su Vyteniu svarbiausi principiniai nesutarimai
dėl socialdemokratijos ir LSDP evoliucijos
(Apibendrinimas)
Apibendrinant mūsų su Vyteniu nesutarimus dėl Lietuvos socialdemokratijos
strateginės politikos XXI-jame amžiuje, norėčiau išskirti penkius pagrindinius, kurie iš
esmės LSDP užkonservavo XX-jo a. politinių nuostatų ideologijoje :
1. Vytenis nepriėmė - ignoravo technologinio (o tiksliau bio-inžinerinio) determinizmo
filosofinęvisuomenės raidos koncepciją, ir todėl nepritarė, net pasisakydavo prieš
Demokratinio Socializmo modernizaciją į Demokratinį Transhumanizm (5 pav.);
http://dobilas.kirvelis.lt/files/DemTRANSHUMANISM_2020.pdf
2. Vyteniui atmetus technologinio-transhumanistinio XXI-jo amžiaus visuomenės virsmo
ideologinį požiūrį, tuo pačiu buvo atmesta neuro-kibernetinė, arba socialmeritokratinė valstybės-visuomenės valdymosi modernizacija. LSDP
užsikoncervavo XX-jo a. tradicinės demokratijos, su visomis jos silpnybėmis,
valstybės valdymo nuostatose, net kenkiančiose visuomenės raidai. (8 pav.);
http://dobilas.kirvelis.lt/politika/44-bio-engineering-technologijos
3. Vyteniui apsiribojus tik humaniarine socialinių (Homo-Organizuotų) sistemų moksline
teorija, nesuradus laiko žingtelt link tiksliųjų gamtos kibernetizuoto (bio-psichoinžinerizuoto) mokslinio mąstymo lygio, ir to pasėkoje neorganizavus LSDP teorinių
studijų, LSDP politinio valdymo nuostatos liko primityvaus social-humanitarinio lygio
pasamprotavimuose, valstybės valdymas nebuvo orientuojamas į mokslinį
kompleksiškai kiekybinį – social-meritokratinį valdymą bendrosios organizuotų
sistemų teorijos pagrindu. (9 pav.)
http://dobilas.kirvelis.lt/mokslas/22-socialines-technologijos-ruosiantis-socialinesekonomines-raidos-sestajai-k-bangai
4. Vyteniui ignoravus Kūrybinės Klasės (pagal R. Florida) koncepciją – kurios esmėje
slypi ypatinga Mokslo-Technologinės kūrybos svarba visuomenės inovacinei raidai,
tuo pačiu buvo ignoruota ir visuomenės, ypač jaunimo STEM-STEAM edukacija;
5. Vytenis nepritarė LSDP partinės vadovybės vienlyderinio valdymo (Lyderio-Vado)
keitimui į labiau socialdemokratinį – į valdymą kūrybinių lyderinių grupių principu.
[Vadybai lygiaverčiais penketukais: idėjų generatorius+geranoriškas skeptikas +
sistemninkas + informatikas + psichologas] Tai sukūrė eilę LSDP problemų neturint
ryžkaus lyderio.
http://europarlamentas.paleckis.lt/Default-1005.htm?Element=ViewArticle&TopicID=103&ArticleID=1231&Lang=LT

Tai, mano manymu, yra pagrindiniai mūsų neįgyvendinti žingsniai mums
būnant LSDP, kuriuos, prieš ~20 metų vyliausi, kartu su Vyteniu ir kitais
mokslines teorijas vertinančiais LSDP bičiuliais galėsime įgyvendinti, ar bent
mūsų socdem kryptimi orientuosime Lietuvos žmonių gyvenimą.
Peržengiau 80, ruošiuos į Veidrodinę Visatą – mano veikla baigta – lieka tik
geri norai..
Vytenis dar turi gerą dešimtį metų –
ir jeigu šiuose mano pasamprotavimuose ir fantazijose Jis pamatytų
kai ką ir inovatyvaus bei vertingo įgyvendinimui –

linkiu Jam ko geriausios sekmės įgyvendinant 70-čio proga.

„Singuliarumas ir technosocializmas“ yra greito skaitymo knygos,
parodančios klasikinės liberalų, marksistų ir libertarų ekonominės ideologijos
ir kompleksiškumo teorijos / ekonomikos panašumų bei sąsajų taškus ir tai,
kaip jie gali pasikeisti ateinant technologinei pažangai

2009 m.
Linksmai apie TECHNOSOCIALIZMĄ ir TECHNOSOCIALIZMO IŠKILIMĄ:
apie tai, kaip nelygybė, Dirbtinis Intelektas ir klimato kaita sukurs Naują Pasaulį
Bio-liberalizmo grįžimas į ateitį: arba poreikis naujai sugalvoti XXI a. socializmą ir socialinius
mokslus Autorius: Steve'as Fulleris. Gamtos sugrįžimas: socializmas ir ekologija
Ecosocializmas: Raudonai-Žalia ateitis;Žaliosios XXI-jo a. socializmo konstrukcijos.
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The
emergence
of
biotechnological controversies,
however, is giving rise to a new
axis, not entirely orthogonal to
the previous dimensions but
certainly distinct and independent
of them. I call this new axis
biopolitics, and the ends of its
spectrum are transhumanists
(the progressives) and, at the
other end, the bio-Luddites or
bio-fundamentalists.
Transhumanists welcome the
new biotechnologies, and the
choices and challenges they offer, believing the benefits can outweigh the costs. In
particular, they believe that human beings can and should take control of their own
biological destiny, individually and collectively enhancing our abilities and expanding the
diversity of intelligent life. Bio-fundamentalists, however, reject genetic choice
technologies and “designer babies,” “unnatural” extensions of the life span, genetically
modified animals and food, and other forms of hubristic violations of the natural order.
While transhumanists assert that all intelligent “persons” are deserving of rights, whether
they are human or not, the biofundamentalists insist that only “humanness,” the
possession of human DNA and a beating heart, is a marker of citizenship and rights.
The biopolitical spectrum is still emerging, starting first among intellectuals and activists.
Self-described “transhumanists” and “Luddites” are the most advanced and selfconscious of an emerging wave of the public’s ideological crystallization. We are at the
same place in the crystallization of biopolitics as left-right economic politics was when
Marx helped found the International Workingmen’s Association in 1864, or when the
Fabian Society was founded in England in 1884: intellectuals and activists struggling to
make explicit the battle lines that are already emerging, before popular parties have been
organized and masses rallied to their banners.

