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Nová civilizace – Třetí vlna a její důsledky 


Pod tímto titulem vyšla v českém překladu cenná kniha manželů Alvina a Heidi Tofflerových, celosvětově uznávaných amerických futurologů, kteří jsou u nás známí i díky pozdnímu překladu bestselleru Šok z budoucnosti. Právě Šok z budoucnosti je dnes již klasickou futurologickou prací, která, ač vyšla koncem 60. let, tento obor ovlivnila na celé desetiletí. 

I dnes, s odstupem více než třiceti let, je Šok z budoucnosti zajímavou četbou: Tofflerovým se podařilo nastínit mnohé směry vývoje, především ze sociologického hlediska. Co ovšem koncem 60. let nepředpokládali, je nástup osobních počítačů, jenž změnil svět více než cokoli jiného. Upřímně řečeno, kdo mohl v té době tušit, že právě hračičkářská zábava několika “nerdů” pracujících často nikoli ve výzkumných laboratořích, ale garážích, povede k tak významné změně a vyústí v informační revoluci? 
Kniha Nová civilizace – Třetí vlna a její důsledky je jakýmsi přehledným a stručným shrnutím významných prací a myšlenek manželů Tofflerových, publikovaných především ve třech významných knihách z posledních let: Třetí vlna (1980), Přesun moci (1990) a Válka a antiválka (1993). 
Základní myšlenková koncepce manželů Tofflerových spočívá v tom, že vývoj lidské civilizace se nepohybuje lineárně, ale v jakýchsi “kvantových skocích”, které označují jako vlny. První vlnou je agrární revoluce, jejíž počátek sahá někdy k roku 8 000 před Kristem. Nenápadně se plížila po celé planetě a vedle k tomu, že lidé od lovu přecházeli k obdělávání půdy. To vedlo k rozšiřování sídel, vzniku vesnic a nového způsobu života. První vlna dnes doznívá, jsou ale mnohé oblasti, jimiž dosud nebyla zasažena, např. předagrární kmeny v Jižní Americe nebo v papuánské Nové Guineji. Druhá vlna zasáhla svět nejdříve v křesťanské Evropě a souvisí s přechodem od zemědělství k průmyslové výrobě. Jejím vedlejším, často opomíjeným účinkem byl vznik médií, od vynálezu knihtisku, po vznik denního tisku a rozhlasového a televizního vysílání. Druhá vlna, která v letech 1650-1750 již výrazně ovlivňovala takřka celý svět, je dobou měst, průmyslové výroby, masového konzumu, ale také dvou velkých světových válek. Jejím vyústěním není pouze unifikovaná výroba, elektrifikace a automobilismus, nýbrž i vznik totalitních systémů, fašismu a komunismu, přinášejících “jediné správné” pohledy na společnost a další vývoj lidstva. Většina světa se dosud veze právě na druhé vlně.
A třetí vlna? Její začátek sahá do 60. let 20. století. Za základní dějinný obrat považují Tofflerovi dekádu začínající rokem 1955 - což byla doba, kdy počet bílých límečků a zaměstnanců služeb ve vyspělých zemích Ameriky a Evropy poprvé převýšil počet dělnických modrých límečků. Marxovy, Engelsovy a Leninovy koncepce komunistické beztřídní společnosti se tak už tehdy - navzdory sisyfovské snaze rudých agitátorů - ocitly na příslovečném smetišti dějin. Těžký industrialismus začala pomalu, ale jistě vytlačovat miniaturní elektronika a nástup počítačů a informační dálnice už nikoho nenechal na pochybách, že lidstvo vstupuje do nového věku, jehož symbolem už nebudou čadící tovární komíny, ani umaštěné montérky, ale obrazovky pécéček a optické kabely. Nebo – přesněji řečeno – bity a pixely. 
Důležité je, že tyto vlny, jež vždy mění zásadně společenský a hospodářský kontext spolu se všemi kulturními doprovodnými jevy, se odehrávají nestejnoměrně. Zatímco Afghánistán vězí v období první vlny (či dokonce ještě před ní), Spojené státy a Západní Evropa jsou na přechodu do vlny třetí. Vzniká nerovnováha a rozpory dvou zásadně odlišných paradigmat světa, jejichž výsledkem je to, co nyní znepokojuje většinu přemýšlejících lidí světa. 
Skutečnost samozřejmě nekopíruje teorii, byť sebebrilantnější. Každá velká událost v dějinách se skládá z menších přelomových událostí, jejichž umístění v čase odráží celkovou strukturu změn v průběhu historie. Člověk ale potřebuje orientaci. Potřebuje vedle fyzikálních zákonů, které mu umožňují chápat vesmír a svoje místo v něm, nahmatat i zákonitosti společenské. A ty jsou stejně vnitřně provázané a zpětnovazební jako fyzikální realita. Jak ukazuje moderní matematika, každý chaotický systém, jímž lidská historie nepochybně je, podléhá vnitřnímu řádu soběpodobnosti. Lidské dějiny jako fraktálová křivka? Spirálový model s kvantovými skoky do nových úrovní organizací a komplexnosti? Proč ne? Alvin a Heidi Tofflerovi nezacházejí sice až tak daleko, nicméně ukazují zajímavý pohled, od něhož se lze odpíchnout. 
Nová civilizace – Třetí vlna a její následky přináší jasnou, srozumitelnou vizi vývoje civilizace, jejímž hnacím motorem je technologický pokrok. Není jen vševědoucím výkladem. Naopak, upozorňuje na zčeřené víry v lidských dějinách a klade znepokojivé otázky, ať již o proměně rodiny v informačním věku, polopřímé demokracii nebo vlivu nejnovějších trendů nových technologií na život člověka. Rozhodně stojí za přečtení. Věřme, že se k českým čtenářům brzy dostane i výše jmenovaná díla manželů Tofflerových, zejména teď velmi aktuální kniha Válka a antiválka.
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