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JeremyRifkin w swych
bestsellerowychksii\ikach stara sie
uswiadomicnam nieuchronny
charakter cywilizacyjnego

}

j naukowegopostepuoraz zmian,
kt6re caly czaswymuszaon w sferze
spoteczneji politycznej. Rifkin nie
odkrywa Ameryki,jego wywody
i prognozydotyczi\ zjawjsk znanych
kaidemu przecietnieinteligentnemu
odbiorcy medi6w.Potrafi jednak
ukazacich zaskakuji\cekonsekwencje
albo przedstawicinspiruji\ci\
intelektualnie wizje przysztosci.

J

eremy Rifkin jest znany w Ameryce
pogl~d6w na kwestie ekonomiczne

z oryginalnych
i ich

konsekwencje dla zycia spolecznego. Przed ponad
20 laty stworzyl Foundation of Economic Trends, -

-

kt6r~ nast~pnie rozbudowywal
i kt6rej jest do-dzis
prezesem. W~ra,...j.dzie w Europie z naj~ywsz~ reakcj~
spotkala si~ jego.ostatnia
ksi~zka "The European
Dream;' (wyd. .pOlskie "Europejskie
marzenie" , 2005),
ale 0 kilku poprzednich
tez warto wspornniee
i
przesledzie,
w jakim kierunku rozwijalY sii;1pogl~dy
Rifkina. Sposr6d 17 ksi~zek, kt6re opublikowal w
Ameryce, bestseller ami stalo si~ kilka.
Pierwszy to ksi~zka zatytulowana
"The End of Work"
z 1995 roku (wyd. polskie "Koniec pracy", 2001);oRifkin
stwierdza
w niej, ze wchodzimy w okres
nieuchronnego
i szybkiego zmniejszania
si~ liczby
miejsc pracy. A pewne zawody juz znikaj~ na zawsze

lub znikn~ w najblizszej przyszlosci. Nalez~ do nich
sekretarki, recepcjonisci,
bibliotekarze,
operatorzy
telefon6w, kasjerzy wbankach
czy menedzerow:ie
sredniego szczebla. Zast~pi~ ich stopniowo urz~dzenia
elektroniczne.
Z tego zas wynikaj~ powazne
konsekwencje.
Rifkin ma odwag~ - to cecha obecna
we wszystkich jego pracach - powiedziee
wprost,
ie idea przekwalifikowania
nowych mas bezrobotnych
do innych zaj~e jest bl~dna, bo takich zaj~e nie ma.
Pozostaje zycie z masowyrn bezrobociem,
co oznacza
zmian~ samego statusu pracy i koniecznosc
takiej
zmiany obyczaj6w, by bezrobotnl.
kt6rych egzystencja
b~dzie musiala bye bezposrednio
lub posrednio
finansowana
p;rzez pracuj~cych,
nie czuli si~ gorszymi
obywatelami.
Nie jest to koniecznie sytuacja zla, ale
oznacza zmian~ cywilizacji, w jakiej zyjemy, zmian~,
do jakiej juz teraz powinnismy
zacz~e si~
przystosowywac.
W przyszlosci bowiem powstanie
w spos6b nieunikniony
elita-'"pracuj~cych, kt6ra b~dzie
chciala i b~dzie miala moralne praw'o do decydowania
0 kwestiach politycznych.
Trudno sobie w takiej
sytuacji wyobrazie funkcjonowanie
demokracji, jak~
znamy obecnie. Wtej ksi~zce wazna jest nie tyle
obserwacja
zanikania miejsc pracy, bo poczynili j~
liczni ekonomisci i socjologowie,
ale smialosc wyjscia
poza utarte schematy i pr6ba zrozumieriia, na jak~
cywilizacj~ powinnismy
bye przygotowani.
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1998 roku Rifkin publikuje nast~pny przeb6j
"The Biotech Century". Mysl przewodnia
ksi~zki poswi~conej
przede wszystkim
rewolucji genetycznej
jest podobna
do "The End of Work": nasza cywilizacja takze z racji
nowych mozliwosci genetycznych
ulegnie kolosalnej
i nieuniknionej
zmianie. I tym razem obserwacje
Rifkina nie s~ szczeg6lnie
odkrywcze,
natomiast
wnioski bardzo stanowcze.
Od rewolucji genetycznej
nie ma odwrotu, wzgl~dy moralnosci iwartosci
s~
wazne, ale nie zatrzymaj~ jej, a zatem to my musimy
zmienie nasze normy tak, by si~ do nowej cywilizacji
przystosowae,
a nie uciekae przed tym,
co nieuniknione.
Juz dwa lata p6zniej Rifkin wydaje nast~pn~ prac~
"Th,e Age of Access" (wyd. polskie "Wiek dost~pu",
2003). Tym razem - zdahiem autora - swiat si~ zmienia
z racji umasowieniainternetu
i sprzedazy
internetowej.
Zn6w wiemy to doskonale, ale Rifkin
idzie w przewidywaniach
dalej, niz zwyklismy to
czynie. Nie tylko zanikn~ tradycyjne relacje mi~dzy
ludzmi, np. nie b~dziemy rozmawiali ze sprzedawc~
i radzili si~, czy i co kupie'- ale r6wniez relacje
rodzinne, przyjacielskie
itp. zostan~ zmienione
w zwi~zki 0 charakterze
wymiany d6br. Internet nie
tylko powoduje osamotnienie,
ale zarazem wytwarza
zupelnie now~ kultur~, w kt6rej nie ma juz miejsca
na silne cechy osobiste, gdzie nawet wygl~d i spos6b
m6wienia, a takze umiej~tnosc
poslugiwania
si~
j~zykiem ojczystym przestaj~ miee wi~ksze znaczenie.
Pr~dzej czy p6zniej internet b~dzie musial bye
uwzgl~dniony
w polityce no nie tylko tak, jak to sobie
teraz wyobrazamy,
mysl~c 0 glosowaniach
przez
internet, ale dalece powazniej.
Przedostatnia
ksi~Z:ka Rifkina to "The Hydrogen
Economy" (2002), w kt6rej autor prezentuje
tez~,
ze ograniczenie
zr6del energii do energii wodorowej,
czystej, taniej i - wbrew pozorom - bardzo
bezpiecznej,
spowoduje,
iz stopniowo kazdy z nas
b~dzie mial do niej dost~p, co radykalnie
zmieni natur~
demokracji.
Jak widae, Jeremy Rifkin jest nie tyle uczonym,
ile publlcyst~ i wizjonerem.
Kazdy, kto ogl~da CNN,
wielokrotnie
widzial go v:vroli eksperta.
Rifkin bowiem
reprezentuje
nowy i bardzo potrzebny
gatunek
publicyst6w,
kt6rzy zmiany cywilizacyjne
uwazaj~
za najbardziej
doniosle i zwracaj~ nam uwag~ na nasz
konserwatyzm
wo.bec otaczaj~cego
swiata. Zdaniem
Rifkina, nasza cywilizacja si~ konczy, ale nie jest
to niczym zlym, jezeli zastanowimy
si~, jak ma
wyglqdae nowa cywilizacja i jak w niej zachowae
wartosci, kt6re s~ nam bliskie. Najnowsza ksi~zka
- Rifkina tak wysoko oceniaj~ca europejskie
urz~dzenia
polityczne i obyczajowe jest w tej materii nast~pn~
wskaz6wk~
i. przepowiedni~.
Ten, kto przepowiada,
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co przepowiada.
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