Nová civilizace z nového nakladatelství
Z nakladatelství Libri odešli letos dva z jeho společníků a založili nové nakladatelství Dokořán.
Prvním titulem, který nakladatelství vydalo, je Nová civilizace amerických futurologů Alvina a
Heidi Tofflerových. Tito manželé si získali světové renomé knihou Šok z budoucnosti, kterou
vydali roku 1970 a jejíž český překlad se objevil až o dvaadvacet let později. Nová civilizace je
kompendiem základních myšlenek, které autoři formulovali v knihách napsaných po Šoku - tj. ve
Třetí vlně, Válce a antiválce a Přesunu moci (sedm z jejích devíti kapitol je dokonce z těchto knih
převzato ). Lidské dějiny podle nich žene kupředu technologický pokrok. Jeho první vlnou byla
zemědělská a druhou průmyslová revoluce. Ve druhé polovině dvacátého století se začala zvedat
třetí vlna - informační revoluce. Díky ní dokáže dnes méně kapitálu realizovat stále více práce,
počet zaměstnanců služeb převyšuje počet továrních dělníků, v pracovním procesu dominují
operace s informacemi a z proletariátu se stává „kognitariát“. Proměny ekonomiky se pak promítají
do životního stylu: nastává „demasifikace“ spotřeby, morálky i politiky - na vzestupu je
pluralismus, individuální přístup, více se prosazují zájmy menšin. A protože se obtížněji hledají a
formulují obecné zájmy a vedle tradičního dělení na levici a pravici se problematizuje dokonce i
legálnost politických aktů a procesů, je třeba hledat nové formy politiky.
Víra v racionalitu, ekonomii a technologii spolu s pohledem upřeným převážně na
problematiku Spojených států zužuje zorný úhel autorů natolik, že - zvláště po 11. září letošního
roku - lze jejich dílo vnímat spíše jako historický dokument o cestách západního racionalismu 20.
století než jako inspirativní průhled do budoucnosti. Snad bude mít nové nakladatelství – jehož
název by se podle jeho zakladatelů dal rozšířit do sloganu Otevřeno novým myšlenkám - šťastnější
ruku s dalšími plánovanými tituly. Náležejí k nim například Fergusonovy Virtuální dějiny,
zabývající se otázkou, jak by se vyvíjela historie, kdyby klíčové události novověku dopadly jinak,
než jak skutečně dopadly, nebo Brooksova kniha Bobos, věnovaná tzv. buržoazní bohémě kulturní a hospodářské elitě dnešní Ameriky.
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