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ТРЕТЯ ХВИЛЯ 
 

25. НОВА ПСИХОСФЕРА 
 
Утворюється нова цивілізація. Але де місце в ній для нас? Чи не означають сучасні 

технологічні зміни й соціальні зрушення кінець дружби, любові, зобов'язань, спільності й 
турботи? 

Це правомірні запитання. Вони виникають з резонних побоювань, і тільки наївний 
технократ міг би безтурботно їх відкинути. Досить нам озирнутися навкруги, як ми знайдемо 
широко розповсюджені свідоцтва психологічного розладу.   Це   неначе   бомба   розірвалася   
в   нашій   громадській 

 
ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА. У хрестоматії подані переклади трьох розділів загальновідомого бестселера Олвіна Тоффлера (народився в 

1928 р.) «Третя хвиля» (1980 p.), в якому він виклав свій варіант «постіндустріального суспільства». В цій книзі Тоффлер запропонував 
таку схему розвитку цивілізації: «Перша хвиля» — утворення суспільств аграрного типу, «Друга хвиля» — розвиток індустріального 
суспільства й «Третя хвиля» знаменує собою появу «суперіндустріального суспільства». При цьому основну увагу він приділяє переходу від 
«індустріального» типу суспільства до «постіндустріального» або «суперіндустріального». За Тоффлером, індустріалізм являє собою 
певний вид цивілізації зі своїм особливим типом розвитку, ставленням до навколишнього середовища, способом життя, ціннісними 
пріоритетами та орієнтирами, він характеризується монолітною структурою, централізацією, одноманітністю, монотонною працею, 
відчуженням людини і екологічними бідами. У даному разі цивілізація «індустріалізму» мала суто монолітну структуру, не виключаючи 
навіть сфери свідомості. Цьому типу організації й функціонування виробництва відповідала і своя, так звана Протестантська, етика 
(яка в соціологічній концепції Макса Вебера ототожнювалася з «духом капіталізму»). Економіка «Другої хвилі», зазначає Тоффлер, 
сприяла появі та зміцненню цієї етики. 

Цивілізація «Третьої хвилі», що наближається, докорінно відрізнятиметься од капіталізму періоду «індустріалізму», основні 
регулятивні принципи якого не спрацьовують у період переходу суспільства до економіки самообслуговування. Свого часу шість 
взаємопов'язаних принципів — стандартизація, централізація, спеціалізація, синхронізація, концентрація й максимілізація — програмували 
поведінку людей,  цементували  суспільство на всіх рівнях,  по- 
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«психосфері». Фактично, ми є свідками не просто розбиття на друзки техносфери, 
інфосфери або ж соціосфери Другої хвилі, але також і розлам у її психосфері. 

Серед багатих націй ця літанія занадто знайома: зростаючі темпи самогубств серед 
молоді, запаморочливо високі рівні алкоголізму, вельми поширена психологічна депресія, 
вандалізм та злочини. У Сполучених Штатах допоміжні приміщення переповнені 
«придуркуватими», «закінченими виродками» («speed freaks») та «розбишаками», 
«нюхачами кокаїну» та «героїновими наркоманами», не згадуючи вже про людей, які мають 
«нервові розлади». 

Виробничі галузі громадських робіт та психічного оздоровлення всюди 
пожвавлюються. У Вашингтоні Президентська комісія психічного здоров'я (President's 
Comission on Mental Health) доповіла, що кожен четвертий громадянин страждає від яких-
небудь форм сильного емоційного стресу. А психолог Національного інституту психічного 
здоров'я (National Institute of Mental Health), висловлюючи занепокоєння, що майже немає 
сім'ї, котра була б вільна від деяких форм психічного розладу, проголосив, що «психо-
логічний неспокій... дуже поширений серед американського суспільства, яке збентежене, 
розділене й стурбоване за своє майбутнє». 

 
чинаючи з виробництва й закінчуючи сферою сім 7, дозвілля, міжособових стосунків тощо. Проте поява нової науковомісткої 

технології, реорганізація виробництва на основі впровадження найновітніших досягнень науки й техніки привели в рух «Третю хвилю» 
розвитку цивілізації, яка руйнує всі шість принципів попередньої економіки і змінює їх на протилежні. Відповідно й виробництво має зовсім 
інший характер. «Новий спосіб виробництва,--пише Тоффлер, —робить можливим повернення до хатнього виробництва на новій, вищій, 
електронній базі та акцентує увагу на домівці як на центрі суспільства» (A.ToffIer. The third wave. New York, 1980. P. 210). 

При цьому відбувається немовби повернення до «ручної праці» докапіталістичного періоду. З'являється можливість майже все 
робити в домашніх умовах. Тому це більше промисловість самообслуговування, а не виробництво товарів для ринку. Виробництво й 
споживання наче зосереджені в одному місці, створюючи якийсь симбіоз (Тоффлер придумав для нього термін «pro-sumption», що 
утворений шляхом поєднання двох слів: production — виробництво і consumption — споживання). Цьому типу виробництва— споживання 
відповідає певна етика, просьюмер-етика (Prosumer Ethic), яка йде на зміну протестантській етиці з її вузько економічним визначенням 
особистого успіху. «Замість ранжування людей згідно з тим, чим вони володіють, просьюмер-етика надає високу цінність тому, що люди 
роблять» (Ibid. P. 403). 

Отже, на зміну етиці споживання має прийти етика самообслуговування, що несе в собі інші цінності й типи поведінки. В 
останній повага до людини залежить вже не від наявного у неї капіталу, а від практичної віддачі в безпосередній її діяльності.  Внаслідок 
цього змінюється цінність не лише 
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Це правда, що розмиті визначення та ненадійні статистичні дані роблять підозрілими 
такі широкі узагальнення, і також двічі правда, що суспільства, які існували раніше, навряд 
чи були зразками гарного психічного здоров'я. І все ж сьогодні тут справді є багато чого над-
звичайно неправильного. 

Характерною рисою щоденного життя є стурбованість, постійне перебування немовби 
на лезі ножа. Нерви — зношені, і — як це випливає з бійок та пострілів в метро, або в чергах 
на заправочних станціях — роздратовані люди ледве стримуються від того, щоб не 
натиснути на пусковий гачок. У мільйонів людей остаточно вривається терпець. 

До того ж, вони дедалі більше стурбовані явно зростаючою армією неврівноважених 
живих істот, пришелепкуватих, навіжених, диваків, а також божевільних, чия антисоціальна 
поведінка часто вихваляється засобами масової інформації. Принаймні на Заході ми бачимо 
шкідливу романтизацію божевілля, прославлення мешканців «гнізда зозулі». Бестселери 
проголошують, що божевілля — це міф, а літературні журнали, що раптом з'явилися в Берклі 
(Berkeley), присвячені уявленню, що «Божевілля, Геніальність та Святість — усі вони 
належать до однієї й тієї ж сфери, і їм потрібно надавати одне й те ж ім'я й престижне 
значення». 

 
 
окремої людини, а й суспільства загалом. Па думку Тоффлера, відбувається своєрідна «гуманізація» суспільства, оскільки мірою 

того, як знецінюється влада капіталу, зникає і притаманний капіталізмові дух користолюбства й меркантилізму. 
Така інтерпретація зміни етичних норм враховує те, що економічна необхідність набуває, інших форм, раціоналізація суспільно-

економічних відносин здійснюється на інших засадах і внаслідок цього виникають можливості для нового типу поведінки особи в сфері як 
виробництва, так і в царині дозвілля, культури, освіти. Тоффлер присвятив окремий розділ «майбутній особистості». Попереджаючи про 
те, що він не збирається змальовувати якогось супермена чи ідеальну людину, Тоффлер вказує на те, що згодом має сформуватися новий 
соціальний характер (термін, котрим широко користувався Еріх Фромм). А це означає, що відповідно до різноманітності, полі-
варіантності, багатоцентровості майбутньої соціально-економічної системи особистість теж: представлятиме собою розмаїтість 
рольових моделей і життєвих стилів. Зрештою, має з'явитися якесь «конфігуративне Я», яке не можна навіть порівнювати з 
одноманітним соціальним характером «Другої хвилі». Особистість майбутнього неможливо змальовувати в термінах попередньої 
цивілізації. Адже йдеться про переворот в усьому внутрішньому світі людини, який позначиться на її свідомості й підсвідомості. 

В цілому, коли йдеться про з'ясування того, що являє собою «Третя хвиля», то Тоффлер весь час застерігає проти готових 
формул і визначень. Тому найзагальніша його ідея полягає в тому, що людство вступило на шлях прискорення змін, а це радикальним чином 
вплине на весь комплекс життє-значущих цінностей і орієнтирів. 
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Тим часом мільйони індивідуумів несамовито шукають свою справжню 
індивідуальність або якусь магічну терапію, щоб знову стати цілісною особистістю, досягти 
негайної інтимності або екстазу, або ж чогось такого, що могло б привести їх до «вищих» 
станів свідомості. 

До кінця 70-х років розвиток людського потенціалу, поширюючись на схід від 
Каліфорнії, породив близько 8000 різноманітних «терапій», які складаються з додатків остан-
ніх звершень психоаналізу, східних релігій, сексуальних експериментів, ігрових моментів й 
відродження старовини. Говорячи словами одного критичного огляду, «ці техніки були 
вправно упаковані й розповсюджені від берега до берега під такими назвами, як Рушійні 
Сили Розуму (Mind Dynamics), Аріка (Агіса) та Контроль розуму Сільви (Silva Mind Control). 
Книгами з трансцендентальної медитації вже торгують як легким чтивом (speed reading); 
Саєнтологічна Діанетика (Scientology's Duianetics), починаючи з п'ятдесятих років, широко 
продавала свою власну терапію. У той же самий час мали успіх американські релігійні 
культи, які, повільно розповсюджуючись по країні, значно збільшували фонди та зміцнювали 
сили». 

Більш важливим, ніж це зростання індустрії щодо розвитку людського потенціалу, був 
Християнський євангельський рух. Звертаючись до біднішої та менш освіченої частини 
суспільства, досвідчено здобуваючи користь із значної влади радіо та телебачення, рух 
«народжених знову» («bom again») набуває розмаху. Релігійні місіонери, рухаючись на 
гребні хвилі, посилали своїх послідовників боротися за порятунок у суспільстві, котре вони 
змальовували як таке, що занепадає й приречене до загибелі. Ця хвиля нездоров'я, хоч і не з 
однаковою силою, вдарила по всіх частинах технологічного світу. З цієї причини читачі в 
Європі або ще деінде можуть бути спокушені тільки знизати плечима на це, як на значною 
мірою американський феномен, в той час як у Сполучених Штатах дехто все ще розглядав це 
як просто ще один вияв легендарного каліфорнійського розшарування. 

Жоден з цих поглядів не міг бути далі від істини. Якщо психічне страждання і 
дезінтеграція являються вражаюче явними в Сполучених Штатах, і особливо в Каліфорнії, то 
це просто відображає той факт, що Третя хвиля прибула сюди трохи раніше, ніж деінде, 
обумовлюючи падіння суспільних структур Другої хвилі швидше й більш ефектно. 
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Дійсно, різновид параної існував в багатьох суспільствах, а не тільки в Сполучених 
Штатах. У Римі й Турині терористи гордо крокують по вулицях. В Парижі, й навіть у колись 
спокійному Лондоні, зростають пограбування та вандалізм. У Чикаго люди похилого віку 
побоюються гуляти вулицями, коли смеркне. В Нью-Йорку школи й метро ледве не луснуть 
від насильства. Й повертаючись назад до Каліфорнії, журнал пропонує своїм читачам майже 
практичний посібник з таких дисциплін: «курси з ручної вогнепальної зброї, тренованих 
бойових собак, сигналізацію проти зломщиків, прилади особистого захисту, курси само-
захисту та комп'ютеризовані системи захисту». 

В повітрі відчувається хворобливий запах. Це запах вмираючої цивілізації Другої хвилі. 
 

АТАКА НА САМОТНІСТЬ 
 
Для того, щоб створити повноцінне емоційне життя й здорову психосферу для 

цивілізації, котра з'явиться завтра, ми повинні розпізнати три основні потреби кожної 
особистості: потреби в спільності, структурній визначеності й значущості. Розуміння того, як 
занепад суспільства Другої хвилі підриває всі три потреби, наводить на думку про те, яким 
чином ми могли б почати проектування більш здорового психологічного середовища для нас 
і наших дітей у майбутньому. 

Для початку будь-яке пристойне суспільство має виробити почуття спільності. 
Спільність встановлює противагу самотності. Вона дає людям життєво необхідне почуття 
приналежності. Все ж сьогодні інститути, від яких залежить спільність, розпадаються в усіх 
техносуспільствах. Результатом чого є поширення чуми самотності. 

Од Лос-Анджелеса до Ленінграда, тінейджери, нещасливі одружені пари, батьки-
одинаки, звичайні робітники та люди похилого віку — усі скаржаться на соціальну ізоляцію. 
Батьки зізнаються, що їхні діти занадто зайняті, аби побачитися з ними чи навіть 
зателефонувати їм. Незнайомі самітники в барах та автоматичних пральнях пропонують, як 
це назвав один соціолог, «ці безкінечно сумні відверті розмови». Клуби й дискотеки для 
неодружених слугують тим самим, що й м'ясні ринки для розлучених жінок, котрі втратили 
останню надію. 

Самотність навіть не бралася до уваги як економічний фактор. Скільки домогосподарок 
вищих прошарків серед- 
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нього класу, призведених до шаленства дзвенячою пустотою їхніх багатих приміських 
будинків, прийшло на ринок праці, щоб уберегтися від божевілля? Скільки улюблених 
тварин (і вагонів улюбленої їжі) куплено для того, аби розбити тишу порожнього дому? 
Самотність сприяє багатьом нашим подорожам та розвагам. Вона робить внесок у вживання 
наркотиків, депресію й погіршення продуктивності. І вона створює прибуткову індустрію 
«самотніх сердець», що свідчить про допомогу майбутнім чоловікові або дружині, котрі 
живуть самотньо й прив'язані до місця. 

Звичайно, біль від самотності навряд чи є новим. Але самотність тепер настільки 
поширена, що, як не парадоксально, вона стала досвідом, який уже багато хто набув. 

Незважаючи на це, спільність потребує більше, аніж емоційно задовільних стосунків 
між індивідами. Вона також потребує міцних зв'язків відданості між індивідуумами та їхніми 
організаціями. Таким же чином, як вони відчувають брак товариського спілкування з іншими 
індивідуумами, сьогодні мільйони людей рівнозначно почувають себе відрізаними од 
інституцій, часткою яких вони стали. Вони відчувають потяг до цих інституцій, котрі, на 
їхню думку, варті їхньої поваги, любові й відданості. 

Корпорація пропонує якраз подібний випадок. 
Завдяки тому, що компанії значно виросли і стали більш деперсоналізованими, а також 

відбулася диверсифікація на велику кількість несумісних діяльностей, у працівників 
залишається примарне враження від виконуваної місії. Почуття спільності відсутнє. Сам 
термін «відданість корпорації» («corporate loyalty») має вже архаїчне звучання. Справді, 
відданість компанії багатьма розуміється, як зрада самого себе. У популярному романі 
Флетчера Кнебеля (Fletcher Knebel) «Останній штрих» (The Bottom Line), де йдеться про 
великий бізнес, героїня огризається до свого занадто старанного чоловіка: «Відданість 
компанії! Мені хочеться блювати від цього». 

Навіть у Японії, де все ще існує наймання на роботу на все життя й батьківське 
опікування корпорацій (попри те, що відсоток робочої сили скорочується), трудові відносини 
стають дедалі більш мінливими та емоційно незадовільними. Навіть коли компанії 
докладають зусиль, аби надати роботі характеру вечірки — щорічний пікнік, спонсорована 
компанією команда з боулінгу, Різдвяна вечірка в конторі — стосунки на роботі в основному 
є не більш ніж поверховими. 
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Саме тому сьогодні лише в незначної кількості людей є відчуття належності до чогось 
більшого й кращого, ніж вони самі. Це тепле відчуття участі спонтанно з'являється час од 
часу в момент кризи, стресу від нещастя або піп, час повстання мас. Наприклад, великі 
студентські страйки шістдесятих років породили палке почуття спільності. Антиядерні 
демонстрації сьогодні роблять те ж саме. Але обидва рухи й почуття, які вони викликали, є 
скороминущими. Спільність —це дефіцит. 

Один ключ до розгадки феномена лиха самотності криється в нашому зростаючому 
рівні суспільних відмінностей. Завдяки демасифікації суспільства, завдяки тому, що акцен-
туються більше відмінності, ніж подібності, ми допомагаємо людям індивідуалізувати самих 
себе. Ми створюємо можливості для кожного з нас, аби він чи вона в повному обсязі 
розкрили свій потенціал. Але ми також робимо людський контакт більш утрудненішим. Чим 
більше ми індивідуалізовані, тим стає дедалі важче знайти чоловіка (дружину) або кохану 
(коханого), котрі б мали цілком схожі шлюбні інтереси, цінності, плани чи смаки. Друзям 
теж усе важче завітати в гості. Ми стаємо розбірливішими у своїх соціальних зв'язках. Але 
так само роблять й інші. Результатом є велика кількість поганих шлюбних стосунків. Або 
взагалі ніяких стосунків. 

Отже, розпад масового суспільства в умовах, коли дотримуються обіцянки якомога 
більшої індивідуальної самореалізації, є принаймні тепер поширенням болю ізоляції. Якщо 
суспільство Третьої хвилі, що з'являється, не хоче бути холоднометалевим, з вакуумом 
замість серця, воно повинно атакувати цю проблему в лоб. Воно повинно відродити 
спільність. 

Як ми могли б почати це робити? 
Коли ми зрозуміємо, що самотність уже більше не є справою однієї людини, але 

громадською проблемою, котра утворилася внаслідок розпаду на частини інституцій Другої 
хвилі, то тоді у нас є багато того, над чим можна працювати. Ми можемо розпочати там, де, 
як правило, починається спільність — у сім'ї, через розширення її функцій, що 
скорочуються. 

Сім'я, із часів промислової революції, поступово звільнялась од тягаря відповідальності 
за старшу її частину. Якщо ми зняли цю відповідальність із сім'ї, то, можливо, прийшов час 
частково її відродити. Лише ностальгічний дурень   міг   би   прихильно   ставитися   до   ідеї  
демонтажу 
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громадської та особистої пенсійних систем або ж робити старих людей залежними від 
їхніх сімей, як це вже було одного разу. А чому б не запропонувати пільговий податок та 
інші стимули сім'ям — включаючи нетрадиційні й сім'ї без ядра — які піклуються про своїх 
старих замість того, щоб віддати їх до загальних «будинків» для престарілих. Чому б краще 
не нагороджувати, ніж економічно карати тих, хто захищає і зміцнює сімейні узи всупереч 
поведінці їхнього покоління? 

Цей же принцип можна також поширити на інші функції сім'ї. Сім'ї потрібно 
заохочувати відігравати більшу — а не меншу — роль у навчанні молоді. Бажання батьків 
навчати своїх дітей вдома повинно було б вітатися школами, а не розглядатись як 
посміховище або порушення закону. І батьки повинні мати більше, а не менше впливу на 
школи. 

В той же час багато що могло бути зроблене самими школами, аби зародити почуття 
приналежності. Замість того, щоб студентів розподіляти по класах виключно за 
індивідуальними досягненнями, можна було б деяку частину кожного студентського класу 
робити залежною від досягнень класу як цілого або якоїсь команди в його межах. Це могло б 
стати завчасною і явною підтримкою тій ідеї, що кожний з нас має відповідати за інших. 
Завдяки незначному стимулюванню, вихователі, обдаровані багатою уявою, можуть 
змінювати почуття спільності численними іншими, кращими способами. 

Корпорації також можуть багато чого зробити для того, аби знову розпочати 
формувати людські стосунки. Виробництво Третьої хвилі уможливлює децентралізацію й 
менші за обсягом робочі об'єднання, що більш сприятливі для особистості. Інноваційні 
компанії повинні формувати мораль і почуття приналежності таким чином, аби пропонувати 
групам робітників організовувати самих себе в міні-компанії чи кооперативи й укладати 
контракти безпосередньо з цими групами на виконання специфічної роботи. 

Це роздрібнення велетенських корпорацій на маленькі об'єднання, які 
самоуправляються, могло б не лише випустити на волю величезні нові продуктивні сили, а й 
водночас сформувати спільність. 

Норман Макре (Norman Macrae), помічник редактора журналу «Економіст», говорить 
про те, що «ринкові сили повинні б підказати напівавтономним групам, з чисельністю 
приблизно від шести до сімнадцяти чоловік, котрі 
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вирішили працювати разом як друзі, за яким коефіцієнтом продукція має бути 
оплачена, яку встановити ціну за одиницю виробленої продукції, а далі слід в значній мірі 
дозволити виробляти продукцію за їхнім розсудом». 

Справді, продовжує Макре, «ті, хто створює успішно діючі групи заснованих на дружбі 
кооперативів, приноситимуть багато суспільної користі і, можливо, заслуговуватимуть на 
деякі субсидії чи пільгове оподаткування». (Що особливо цікаво в цих організаціях, так це 
те, що будь-хто може створювати кооперативи в прибутковій корпорації або, як для даного 
випадку, в прибуткових компаніях у рамках структури соціалістичного виробничого 
підприємства.) 

Корпорації також могли б уважно стежити за своїми працівниками у відставці. 
Позбавляючи посади всіх літніх працівників одразу, вони не лише позбавляють людину 
регулярної зарплати в повному обсязі і відбирають те, що суспільство розглядає як 
продуктивну роль, але також обрізають значну кількість соціальних зв'язків. Чому більше 
немає планів часткової відставки та програм, які доручали б напівзвільненим людям роботу в 
недоукомплектованих суспільних службах на добровільній або частково оплачувати основі? 

Інший план по розширенню причетності до спільності повинен втягнути звільнених 
людей у новий контакт з молоддю і навпаки. В кожному спільному товаристві людей 
похилого віку можна було б призначити «додатковими вчителями» («adjunct teachers») або 
«менторами» («mentors»), запросити їх навчати деяким своїм майстерним навичкам у 
місцевих школах на погодинній або добровільній основі, або ж мати одного студента, 
скажімо, так: у вигляді регулярних їхніх візитів за інструкціями. Під патронажем шкіл 
звільнені фотографи могли б навчати фотографувати, автомеханіки — як перемонтувати 
несправний двигун, бухгалтери — як вести облік, і так далі. В багатьох випадках здорові 
стосунки встановляться між ментором і «учнем» («mentee»), котрий би приходив за 
інструкцією. 

Бути самотнім — це не гріх; і в суспільстві, чия структура швидко дезінтегрується, це 
не повинно бути ганьбою. Так, наприклад, автор листа до лондонської «Джувіш Кронікл» 
(Jewish Chronicle) запитує: «Чому це вважається «не дуже добрим» ходити в компанії, де 
цілком ясно те, що причина, з якої кожен туди ходить — це зустрічати людей протилежної 
статі?» Те ж саме запитання 
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можна віднести на адресу барів для одинаків, місць відпочинку на вихідні дні. 
Лист привертає увагу до того, що в країнах Східної Європи інститут сватання слугував 

корисній меті зводити разом людей, котрі досягли шлюбного віку, і що бюро побачень, 
шлюбні сервіси та інші подібні агентства так само необхідні сьогодні. «Ми повинні бути 
спроможні відкрито погодитися з тим, що нам потрібна допомога, людський контакт і 
суспільне життя». 

Нам потрібно багато нових служб — як традиційних, так і новаторських — допомагати 
зводити разом самотніх людей шляхами, до яких ставляться з повагою. Деякі люди сьогодні 
переконані, що «одинокі серця» (додатки до журналів) допоможуть їм визначити 
місцезнаходження супутника або чоловіка (дружини). Ми можемо бути впевнені, що 
незабаром місцеві чи сусідські кабельні служби телебачення оперативно поширюватимуть 
відеооголошення, так що майбутні партнери зможуть справді бачити один одного перед 
побаченням. (Такі програми, як дехто вважає, матимуть надзвичайно високі рейтинги.) 

Але чи потрібно обмежувати служби побачень у тому, щоб вони встановлювали 
романтичні контакти? Чому немає служб або місць, куди б люди могли просто прийти, аби 
зустріти чи познайомитися з другом, на відміну од коханця або потенційного чоловіка 
(дружини)? Суспільству потрібні такі служби, і, поки вони чесні й пристойні, ми не повинні 
заважати створювати й використовувати їх. 

 
ТЕЛЕСУСПІЛЬСТВО 

 
На довготривалому рівні соціальної політики ми повинні також швидко рухатися до 

«телесуспільства». Ті, хто хоче відновити суспільство, повинні сконцентрувати увагу на 
соціально-фрагментарному впливі регулярних поїздок та великої рухливості. Оскільки я все 
це детально описав у «Футурошоці» (Future Shock), я не буду повторювати аргументу. Але 
одним з вирішальних кроків, який може бути зроблений для того, щоб сформулювати 
почуття спільності в суспільстві Третьої хвилі, є селективне заміщення транспортного зв'язку 
на комунікаційні лінії. 

Загальнопоширене побоювання, що комп'ютери й телекомунікації позбавлять нас 
контактш віч-на-віч і зроблять людські стосунки більш сурогатними, є наївним і спрощеним. 
Однак фактично ця зміна може бути дуже доброю 
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обставиною в цих відносинах. Незважаючи на те, що деякі з них на службі і на заводі 
можуть бути послаблені, стосунки вдома і в суспільстві можуть бути добре зміцненими цими 
новими технологіями. Комп'ютери й комунікаційні лінії можуть допомогти нам створити 
велику спільноту (community). 

Проте навіть, якщо нічого цього й не станеться, то все ж вони можуть звільнити велику 
кількість людей від необхідності робити регулярні поїздки, що є відцентровою силою, яка 
розганяє нас уранці, ввергаючи нас в поверхові стосунки на роботі, водночас ослаблює наші 
важливіші соціальні зв'язки вдома і в суспільстві. Створюючи можливість для великої 
кількості людей працювати вдома (або в розташованих по сусідству робочих центрах), нові 
технології можуть сприяти формуванню тепліших, більш згуртованих сімей і більш 
близького, остаточно налагодженого суспільного життя. Електронний котедж може 
виявитися характерною особливістю пап-і-мам бізнесу в майбутньому. І це може привести, 
як ми побачили, до нової разом працюючої сім'ї як спільноти, котра залучає до роботи дітей 
(і яка інколи досягає такого розвитку, що включає також сторонніх людей). 

То не є малоймовірним, що шлюбні пари, котрі проводять багато часу разом, 
працюючи вдома протягом дня, захочуть вийти кудись ввечері. (Сьогодні типовішою схемою 
є така: коли власник сезонного квитка, повертаючись додому, почуває себе дуже знесиленим 
і вже не хоче навіть крок ступити за поріг.) Оскільки комунікаційні засоби починають 
повертати власників сезонних квитків, то ми можемо очікувати пожвавлене зростання 
кількості сусідських ресторанів, театрів, трактирів і клубів, відродження церкви й груп 
прихильників добровільної роботи — усі або більшість з яких функціонують на основі 
контактів віч-на-віч. 

Тому, зауважимо стосовно цього, що не обов'язково треба ставитися до всіх сурогатних 
типів стосунків з презирством. Результатом є не просто сурогатність, але пасивність і 
безсилля. Для сором'язливого або інваліда, котрим ніяк вийти з дому, або для того, хто 
боїться зустрічатися з людьми віч-на-віч, інфосфера, що виникає, уможливить взаємний 
електронний контакт з іншими, тими, хто має такі ж інтереси — гравці в шахи, колекціонери 
марок, любителі поезії або фанати певного виду спорту відразу набирають номер по 
автоматичному телефону з будь-якого місця в країні. 
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Хоча вони можуть бути сурогатними, такі стосунки здатні забезпечувати набагато 
кращу протиотруту дію від самотності, ніж телебачення, яким ми його знаємо сьогодні, в 
котрому всі послання ллються в один спосіб і пасивний одержувач є безсилим взаємодіяти з 
миготливим образом на екрані. 

Комунікаційні мережі, добірно застосовані, можуть служити меті телесуспільства. 
Коротко кажучи, оскільки ми будуємо цивілізацію Третьої хвилі, то багато чого 

спроможні зробити для зміцнення й збагачення суспільства, аніж для його знищення. 
 

ГЕРОЇНОВА СТРУКТУРА 
 
На реконструкцію суспільства, проте, потрібно дивитися, лише як на малу частку 

значно ширшого процесу. Разом із руйнуванням інститутів Другої хвилі ламається також 
життєва структура й значення нашого життя. 

Індивідууми потребують певного структурування в житті. Життя, якому не вистачає 
зрозумілої структури, є катастрофічним через відсутність мети. Відсутність структури поро-
джує розвал. 

Структура забезпечує відносно незмінні орієнтири, котрих ми потребуємо. Ось чому 
для багатьох людей праця психологічно є вирішальною, вона піднялася вище й від значення 
заробітної плати. Роблячи зрозумілими вимоги щодо часу та енергії, вона дає елемент 
структури, навколо якого може бути організована решта їхнього життя. Абсолютні вимоги 
покладаються на батьків стосовно дитини відповідальністю щодо необхідності доглядати за 
інвалідом, суворої дисципліни вимагає од своїх членів церква чи в деяких країнах політична 
партія — усі вони можуть також нав'язувати просту структуру для життєдіяльності. 

Зіткнувшись з відсутністю видимої структури, деякі молоді люди використовують 
наркотики, щоб створити її. «Звичка до героїну, — пише психолог Ролло Мей (Rollo May), — 
дає спосіб життя молодим особам. Зазнаючи страждань від безкінечної безцільності, їхня 
життєва структура складається тепер з того, як утекти від поліції, як дістати потрібні їм 
гроші, де роздобути наступну дозу наркотиків — усе це дає нову енергетичну мережу замість 
їхнього попереднього світу, позбавленого структури». 

Сім'я, яка має ядро, соціально нав'язані розклади, добре визначені  ролі,  видимі  
відмінності  в  соціальному  стано- 
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вищі, і зрозумілі лінії поведінки влади — усі ці фактори створювали адекватну 
структуру життя для більшості людей протягом ери Другої хвилі. 

Тепер крах Другої хвилі поступово знищує структуру в багатьох індивідуальних 
життях раніше, ніж нові інститути, котрі забезпечуватимуть структуру майбутньої Третьої 
хвилі, з'являться на світ. Це не просто якась особиста вада, це пояснює, чому мільйони 
людей сприймають нині щоденне життя як відсутність хоч якої-небудь подібності порядку, 
котрий можна було б розгледіти. 

До цієї втрати порядку ми також повинні додати втрату значення. Тобто відчуття, що 
«ціна» нашого життя випливає із здорових відносин з оточуючим загалом — із сім'єю, 
корпорацією, церквою чи політичним рухом. Воно також залежить від здатності бачити 
самого себе як частину ширшої, може, навіть космічної, схематики речей. 

Сьогодні раптова зміна основних соціальних принципів, плутанина ролей, відмінностей 
у суспільному становищі та ліній поведінки влади, занурення в бліп-культуру (blip-culture) і 
зверх усього того розвал великої системи мислення, виробничої сфери реальності 
зруйнували образ світу більшості з нас, що зберігався в наших головах. Як наслідок, 
більшість людей, оглядаючи світ навколо себе, бачить сьогодні тільки хаос. Вони 
потерпають від почуття особистого безсилля і безглуздя. 

Тільки, коли ми складаємо все це докупи — самотність, втрату структури, руйнування 
значення, що супроводжують занепад індустріальної цивілізацїї, — ми зможемо, нарешті, 
осягнути смисл деяких соціальних феноменів нашого часу, які найбільш нас спантеличують. 
Не останній серед них — це вражаюче зростання культових об'єднань. 

 
ТАЄМНИЦЯ КУЛЬТІВ 

 
Чому так багато тисяч явно інтелігентних, на вигляд щасливих людей дозволяють 

засмоктувати себе в міріади культів, що виростають сьогодні в тріщинах системи Другої 
хвилі, котрі дедалі розширюються? Чим пояснити той тотальний контроль, який Джим 
Джонс був здатний здійснювати над життям своїх послідовників? 

Нещодавно було підраховано, що близько 3 000 000 американців належить до 
приблизно 1000 релігійних культів, найбільші з яких мають назви «Церква Об'єднання», 
«Місія Божественного Світла», «Харе Крішна» та «Шлях», 
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кожний з яких має храми або філії в більшості великих міст. Лише один із цих культів 
— мунівська «Церква Об'єднання» — стверджує, що налічує від 60 000 до 80 000 членів, 
видає щоденну газету в Нью-Йорку, володіє заводом по пакуванню риби у Вірджинії і має 
багато інших підприємств, які приносять прибутки. Загальнопоширеною є думка про те, що 
їхній капітал автоматично, безупинно зростає, мов на дріжджах. 

Діяльність таких груп не обмежується лише Сполученими Штатами. Недавній 
сенсаційний судовий процес у Швейцарії привернув міжнародну увагу до центру «Місії 
Божественного Світла» у Вінтертурі. «Найбільшу кількість... культів та сект і общин маємо у 
Сполучених Штатах, тому Америка, у цьому плані також, 20 років іде попереду всього 
світу», — сповіщає лондонський «Економіст». «Але їх знаходять у Європі, західній та 
східній, і в багатьох інших місцях». Однак яким чином так сталося, що ці групи можуть 
отримувати майже тотальну відданість і покірність од своїх членів? їхній секрет простий. 
Вони зрозуміли потребу в спільності, структурі і значенні. Ось чим торгують усі культи. 

Спочатку культи пропонують для самотніх людей неперебірливу дружбу. Як говорить 
офіїїійний представник «Церкви Об'єднання»: «Якщо хто-небудь самотній, ми говоримо до 
нього. Багато самотніх людей ходять навколо нас». Новоприбулий оточений людьми, котрі 
пропонують йому дружбу й випромінюють схвалення. Значна кількість культів вимагає 
общинного життя. Ці неочікувані сердечність і увага так високо цінуються, що члени культів 
часто воліють відмовитись од контактів із своїми сім'ями та колишніми друзями, 
пожертвувати свої зароблені протягом життя гроші культові, утримуються від наркотиків і 
навіть від сексу. 

Але культ продає щось значно вагоміше, ніж общину. Він також пропонує структуру, 
яка є більш потрібною. Культи нав'язують суворі обмеження на поведінку. Вони вимагають і 
створюють жахливу дисципліну, дехто, очевидно, заходить навіть так далеко, що вважає, що 
дисципліни можна досягти через биття, примусову працю і через їхні власні форми 
остракізму та ув'язнення. Психіатр Г.А.С.Сухдео з Медичної школи в Нью-Джерсі, після 
того, як проінтерв'ював тих, хто вижив після масового самогубства в Джонстауні, і прочитав 
написане членами Народного Храму, дійшов висновку: «Наше суспільство настільки віль- 
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не й вседозволяюче, а люди мають так багато з чого вибирати, що вони не можуть 
ефективно прийняти свої власні рішення. Вони хочуть, аби інші приймали рішення, а вони 
будуть йому слідувати». 

Чоловік, якого звали Шервін Гарріс, чиї дочка й колишня дружина були серед чоловіків 
та жінок, котрі рушили слідом за Джимом Джонсом аж до смерті в Гайані, підсумував це 
одним реченням. «Це приклад того, — сказав Гарріс, — чому будуть підкорятися американці 
самі, аби привнести якусь структуру у своє життя». 

Останній життєво важливий продукт, котрий продають культи, — це «значення». 
Кожен має свою власну, віддану своїй справі версію реальності — релігійну, політичну або 
культурну. Культова секта володіє винятковою правдою, і ті, що живуть у зовнішньому світі 
й неспроможні розпізнати цінність цієї правди, змальовуються як введені в оману або як 
спокушені сатаною. Культове послання втовкмачується новому члену під час цілодобових 
занять. Воно проповідується безперервно, доки він чи вона починають використовувати його 
термінологію, його словник і — врешті-решт — його метафоричну мову в процесі власного 
існування. «Смисл», який проголошується віросповіданням, може бути абсурдним для 
сторонньої людини. Але це не має значення. 

Справді, точний, адекватний зміст культового послання є майже неістотним. Його сила 
полягає в забезпеченні синтезу, у пропонуванні альтернативи фрагментарній бліп-культурі 
(blip-culture) навколо нас. Як тільки дана структура прийнята рекрутом секти, то це 
допомагає йому організувати більшість хаотичної інформації, котра бомбардує його ззовні. В 
усякому разі ця структура ідей відповідає зовнішній реальності, вона забезпечує комплект 
охайного затишного житла, в якому член секти може зберігати дані, що надходять. Через це 
полегшується стрес від перевантаження й плутанини. Вона (структура) забезпечує не правду 
як таку, а порядок і, таким чином, значення. 

Даючи членам секти відчуття, що реальність сповнена значень і що він чи вона повинні 
донести це почуття до сторонніх людей, культ пропонує мету й послідовність у на вигляд 
непослідовному світі. 

Проте культ пропонує спільноту, структуру й значення за надзвичайно високою ціною: 
потрібно беззастережно відмовитися од себе. Без сумніву, для декого це не є єдиною   
альтернативою   особистій   дезінтеграції.   Але   для 
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більшості з нас вихід із становища, що пропонує культ, є занадто дорогим. 
Для того, аби створити цивілізацію Третьої хвилі розумною й демократичною, нам 

потрібно здійснити значно більше, ніж просте винайдення нових джерел енергії або 
залучення до нової технології. Нам потрібно зробити значно більше, ніж утворення 
общинної спільноти. Нам потрібно до того ж забезпечити структуру й значення. І знову ж 
таки — існують прості речі, з яких ми можемо й повинні розпочати. 

 
ОРГАНІЗАТОРИ ЖИТТЯ ТА НАПІВКУЛЬТИ 

 
Чому б не створити кадри професіональних та парапрофесіональних «організаторів 

життя» на найпростішому й найбільш насущному рівні? Наприклад, нам, можливо, потрібно 
декілька психотерапевтів, котрі б копалися, немов кроти, в «id» та «ego», і трохи більше 
інших людей, що можуть, хоч у незначній мірі, допомогти нам тягти разом наше щоденне 
життя. Серед фраз, які тепер увійшли в широкий ужиток типу «невже-ти-цьому-віриш», є 
такі: «Завтра вранці я зроблюся організованим» або «Я наведу порядок у своїх вчинках». 

Окрім того, впорядкувати чиєсь життя в сьогоднішніх умовах суспільного й 
технологічного безладдя стає дедалі важче й важче зробити. Розвал нормальних структур 
Другої хвилі, надмірний вибір стилів життя, планів і освітніх можливостей — усе це, як ми 
вже бачили, збільшує труднощі. Для небагатих людей економічний тиск нав'язує високий 
рівень структури. Для середнього класу, й особливо для їхніх дітей, істиною є зворотне. То 
чому ж не визнати цей факт? 

Дехто з психіатрів виконує функцію організаторів життя. Замість років, що будуть 
проведені в лікарняному ліжку, вони пропонують практичну допомогу по находженню ро-
боти, відшуканню подруги чи друга, збереженню чиїхось грошей, додержанню дієти і так 
далі. Нам потрібно набагато більше таких консультантів, котрі забезпечують структуру, і нам 
не треба соромитися з приводу того, що ми шукаємо їхніх послуг. 

У сфері освіти нам потрібно почати приділяти увагу питанням, які звичайно 
ігноруються. Ми проводимо багато часу, намагаючись вивчити різноманітні курси: від струк-
тури уряду до структури амеби. Але скільки зусиль іде на 
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вивчення структури щоденного життя — яким чином має розподілятися час, як особа 
може використовувати гроші, де ті місця, куди можна звернутися за допомогою в 
суспільстві, котре мало не вибухне від складності? Ми припускаємо, що молоді люди вже 
знають свій шлях у нашій суспільній структурі. А фактично, більшість має досить невиразне 
уявлення про те, як організований світ праці або бізнесу. Більшість студентів не має поняття, 
яким чином побудована економіка їхнього власного міста, або як функціонує місцева 
бюрократія, або куди подавати скаргу на продавця. Більшість з них навіть не розуміє, як 
структуровані їхні власні школи, навіть університети; не звертає уваги на те, скільки 
структур змінюється під ударом Третьої хвилі. 

Нам також потрібно по-новому поглянути на інституції, які забезпечують структуру, 
включаючи культи. Розумне суспільство повинно забезпечити спектр інституцій, роз-
ставлених у порядку від тих, котрі побудовані на добровільних засадах, до тих, що жорстко 
структуровані. Нам потрібні класні кімнати відкритого типу, так само як і традиційні школи. 
Нам потрібні організації типу «легко -прийшов-легко-пішов», так само як і жорсткі 
монастирські ордени (як світські, так і релігійні). 

Сьогодні розрив між тотальною заструктурованістю, яку пропонує культ, і, очевидно, 
тотальною безструктурністю щоденного життя може бути занадто великим. 

Якщо ми вважаємо огидним повне підкорення, котре вимагається багатьма культами, 
то ми, можливо, повинні б сприяти утворенню того, що можна було б назвати напів-
культами, які знаходяться десь посередині між безструктурною свободою й міцно 
структурованою субординацією. Релігійні організації, вегетаріанці та інші секти або угрупо-
вання дійсно повинні бути зацікавленими у формуванні общин, в яких помірковане 
відношення до вищої структури пропонується тим, хто бажає жити в такий спосіб. Ці 
напівкульти треба буде ліцензувати чи контролювати, аби мати гарантію, що вони не 
займаються фізичним чи моральним насильством, марнотратством, шантажем або іншими 
подібними справами, і вони повинні бути влаштовані таким чином, щоб люди, котрі 
потребують зовнішньої структури, могли вступати до них на термін від шести місяців до 
одного року, а потім залишати їх без утисків чи взаємних звинувачень. 
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Деякі люди можуть вважати це корисним: жити в межах напівкульту протягом деякого 
часу, потім повертатися до зовнішнього світу, потім знову повертатися в організацію на 
деякий час і так далі, розподіляючи життя між приналежністю до вищої, нав'язуваної 
структури й свободою, яку пропонує більш сприятливе суспільство. Чи може це бути для них 
неможливим? 

Такі напівкульти також передбачають потребу у світських організаціях, які знаходяться 
десь між свободою громадського життя і військовою дисципліною. Чому б численним 
громадським сервісним службам, можливо, організованим містами, шкільними системами 
або навіть приватними компаніями, щоб виконувати корисні для суспільства функції на 
контрактній основі, не наймати молодих людей, котрі могли б жити разом за суворими 
дисциплінуючими правилами й котрим би платили заробітну плату за армійською шкалою. 
(Аби довести ці платіжні чеки до розмірів найпоширенішої заробітної плати, треба, щоб 
члени служб отримували додатково рекомендації для навчання або тренування в 
університеті.) «Служби прибирання», «громадські санітарні служби», «парамедичні служби», 
або служби, призначенні для догляду за людьми похилого віку, — такі організації могли б 
приносити високі дивіденди як суспільству, так і індивідові. 

На додаток до забезпечення корисними службами й різними рівнями структурованого 
життя подібні організації також могли б допомагати привносити дуже потрібний смисл у 
життя їхніх членів — не якусь фальшиву містичну або політичну теологію, а простий ідеал 
служіння суспільствові. 

Однак поверх усіх цих заходів нам потрібно буде інтегрувати особистісний смисл із 
ширшими, значно місткішими світоглядами. Не досить того, що люди усвідомлюють (або 
вважають, що вони усвідомлюють) свій невеликий внесок у суспільство. Вони також повинні 
мати якесь відчуття, хай навіть невиразне, того, як вони припасовані до значно ширшого 
порядку речей. Оскільки Третя хвиля наближається, нам потрібно буде сформулювати 
всеохоплюючі інтегративні світогляди — послідовні синтези, а не просто мозаїчні 
фрагменти, — які зв'яжуть різні компоненти один з одним. 

Жоден окремо взятий світогляд не може охопити всієї істини. Тільки звертаючись до 
складних і тимчасових метафор, ми можемо одержати цілісну (все ще неповну) картину 
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світу. Але визнати цю аксіому не те ж саме, що сказати: життя безглузде. Справді, якщо 
життя є безглуздям в якомусь космічному сенсі, ми можемо (і часто так і робимо) 
конструювати смисл, добуваючи його із пристойних суспільних відносин і змальовуючи 
самих себе як частину значно ширшої драми — історії, що послідовно розгортається. 

У побудові цивілізації Третьої хвилі міг повинні йти далі організації атаки на 
самотність. Ми маємо також розпочати роботу по створенню впорядкованої структури й 
формуванню життєвої мети. Для того, щоб значення, структура та спільнота були придатні 
для майбутнього життя, вони повинні будуть мати взаємопов'язані передумови. 

Процес праці, спрямований на досягнення цих цілей, допоможе нам зрозуміти, що 
сучасна агонія: соціальна ізоляція, знеособленість, відсутність життєвих структур і почуття 
безглуздя, від яких страждає так багато людей, є швидше розпадом минулого, ніж вказівкою 
на майбутнє. 

Однак для нас буде недостатньо просто змінити суспільство. Як ми за допомогою 
наших власних щоденних рішень і дій створюємо цивілізацію Третьої хвилі, так само іі 
цивілізація Третьої хвилі, в свою чергу, створює нас. Нова психосфера, що з'являється, 
фундаментально змінить наш характер. І саме до цього —до особистості майбутнього — ми 
тепер перейдемо. 

 
26. ОСОБИСТІСТЬ МАЙБУТНЬОГО 

 
Як тільки нова цивілізація вторгається в наше повсякденне життя, ми перебуваємо в 

стані зацікавленості, чи не є ми також застарілими з усіма нашими численними звичками, 
цінностями, розпорядком. І відповідь веде до сумніву, бо навряд чи є дивним, коли іноді ми 
відчуваємо себе подібними до людей минулого, реліктами цивілізації Другої хвилі. Але якщо 
деякі з нас справді є анахронізмами, то чи є також серед нас люди майбутнього — так би 
мовити, випереджаючі громадяни Третьої хвилі, що наближається? Коли одного разу ми 
помітимо ознаки розпаду й дезінтеграції навколо нас, то чи зможемо побачити виникаючі 
обриси особистості майбутнього —прихід, якщо можна так сказати, «нової людини»? 

Якщо так, то це вже не вперше, коли на загальну думку на горизонті з'являється un 
homme nouveau*. Андре Решле, 
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директор Центру європейської культури, у своєму блискучому есе описав перші спроби 
передбачити прихід людської істоти нового типу. Наприкінці вісімнадцятого століття це був, 
наприклад, «американський Адам» — людина, що заново народилася в Північній Америці і 
котра, за припущенням, не має пороків і недоліків європейця. В першій половині двадцятого 
століття поява нової людини передбачалась в гітлерівській Німеччині. Нацизм, писав Герман 
Раушнінг, «це щось більше, ніж релігія: це воля до створення надлюдини». Цей стійкий 
«арієць» мав бути частково селянином, частково воїном, частково Богом. Одного разу Гітлер 
зізнався Раушнінгові: «Я вже бачу нову людину. Вона відважна й жорстока. Я стояв з 
острахом перед нею». 

Образ нової людини (деякі навіть говорять про «нову жінку», якщо не вважати її за 
вторинну ідею) також постійно присутній у комуністичній ідеології. Радянські вчені ще 
продовжують говорити про прихід «соціалістичної людини». Але якраз саме Троцький є тим, 
хто найбільш пишномовно і яскраво писав про майбутню людину. «Людина стане 
незрівнянно сильнішою, мудрішою і більш чутливою. її тіло стане більш гармонійним, її 
рухи — більш ритмічними, її голос — більш мелодійним. її спосіб життя набуде якості 
драматичної повноцінності. Пересічна людина досягне рівня Арістотеля, Гете, Маркса». 

Відносно недавно, десять чи двадцять років тому, Франц Фанон сповістив про прихід 
ще одного різновиду нової людини, яка матиме «нову свідомість». Че Гевара говорив про 
свій ідеал людини майбутнього, що вона матиме багатий внутрішній світ. Кожен образ є 
чимось іншим. 

Ще Решле переконливо довів, що по той бік більшості цих образів «нової людини» 
приховується цей вельми старий знайомий, Благородна Первісна людина, міфічне створіння, 
наділене всіма видами прекрасних якостей, які цивілізація начебто зіпсувала або витравила. 
Решле правильно ставить під сумнів цю романтизацію первісного стану, нагадуючи нам, що 
режими, які свідомо проголошують і виношують ідею «нової людини», як звичайно, вже 
призвели до тотальної руйнації на шляху свого прямування. 

Тому було б нерозумно проголошувати додатково, ще один раз про народження «нової 
людини» (якщо не розуміти під цим те, що тепер, під час розквіту генетичної інженерії, має 
страхітливий, суто біологічний смисл). Ця ідея натякає на прототип, єдину ідеальну модель, 
яку вся 
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цивілізація прагне здійснити. А втім в суспільстві, що швидко рухається до 
демасифікації, більше немає нічого однакового. 

Проте було б так само нерозумно вважати, що фундаментальна зміна матеріальних 
умов життя залишить недоторканою особистість, або точніше, соціальний характер. Як 
тільки ми модифікуємо глибинну структуру суспільства, то ми також змінюємо людей. 
Навіть, якщо хтось вірить в якусь незмінну людську природу (загальноприйнята точка зору, 
яку я не поділяю), то все ж суспільство заохочує й примушує з'явитися певні характерні риси 
й накладає покарання за інші, що веде до поступових змін у розподілі рис характеру в 
населення. 

Психоаналітик Еріх Фромм, котрий, мабуть, найкраще написав про соціальний 
характер, визначив його як «ту частину структури характеру, яка є спільною для більшості 
членів даної групи». В будь-якій культурі, говорить він нам, існують широко розповсюджені 
риси, котрі утворюють соціальний характер. У свою чергу, соціальний характер формує 
людей так, що «їхня поведінка є не предметом свідомого прийняття рішення стосовно того, 
якому соціальному прикладові наслідувати, а є бажанням діяти так, як вони мусять діяти, і 
водночас знаходження задоволення в діяльності, яка узгоджується з вимогами культури». 

Тому те, що робить Третя хвиля, це не створення якогось ідеального супермена, 
якогось героїчного різновиду, що гордо проступає серед нас, а є продуктом драматичних 
змін рис, нав'язаних суспільством, — не нова людина, а новий соціальний характер. Отже, 
наше завдання полягає не в тому, аби ганятися за міфічною «людиною», а в тому, щоб 
знайти риси, які напевно будуть оцінені майбутньою цивілізацією. 

Ці характерні риси не просто виростають (або є наслідком) із зовнішнього тиску на 
людей. Вони з'являються від тиску, який існує між внутрішніми прагненнями чи бажаннями 
багатьох індивідів і зовнішніми потягами або спонуками суспільства. Але одного разу 
сформувавшись, ці розподілені характерні риси відіграють впливову роль в економічному й 
соціальному розвиткові суспільства. 

Наприклад, прихід Другої хвилі супроводжувався поширенням Протестантської Етики, 
яка робила наголос на ощадливості, завзятій праці й відстроченій винагороді — якості, котрі 
надавали великого імпульсу завданням економічного розвитку. Друга хвиля також принесла 
зміни в 
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систему відносин «об'єктивне—суб'єктивне», в індивідуалізм, ставлення до авторитету 
й щодо здатності мислити абстрактно, бути уважним і мати уяву. 

Для того, аби селяни працювали з машинами в системі індустріальних продуктивних 
сил, вони повинні одержати зачатки писемності. Вони мусять бути освіченими, інфор-
мованими й відповідним чином сформованими. Вони мають усвідомити, що можливий 
інший спосіб життя. Тому велика кількість людей потребувала здатності уявляти себе в новій 
ролі і в нових обставинах. їхня свідомість має бути звільнена від найближчої реальності. 
Отже, в той час, як до деякої міри необхідно було демократизувати сферу спілкування й 
політики, індустріалізм також сприяв демократизації уяви. 

Наслідком таких психокультурних змін було поширення видозмінених рис — нового 
соціального характеру. І сьогодні ми знову стоїмо напередодні подібного психокультур-ного 
перевороту. 

Фактом залишається те, що ми стрімко віддаляємось од Другої хвилі. Оруеллівська 
одноманітність стає на перешкоді при узагальненні стосовно виникаючої психіки. Тут навіть 
більше, ніж будь-коли, якщо ми маємо справу з майбутнім, можемо спиратися лише на 
умоглядність. 

1 все ж ми можемо говорити про потужні зміни, які спроможні вплинути на 
психологічний розвиток суспільства Третьої хвилі. А це вже веде нас до чарівних запитань 
чи навіть висновків щодо тих змін, котрі зачіпають виховання дітей, освіту, період юності, 
працю й навіть спосіб формування свого власного іміджу. І все це неможливо змінити без 
глибинної трансформації всього майбутнього соціального характеру. 

 
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВХОДЖЕННЯ в ДОРОСЛЕ життя 

 
По-перше, схоже на те, що дитина майбутнього зростатиме в суспільстві, яке буде 

набагато менше зосереджене на дитині, ніж наше сучасне. 
«Посивіння», або старіння, населення в усіх високотехнологічних суспільствах містить 

у собі велику громадську увагу до потреб старості й відповідно зменшення уваги до юних. 
Більше того, оскільки в ринковій економіці жінка реалізує себе в роботі або через кар'єру, то 
її традиційний 
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потяг спрямовувати всю свою енергію в материнство зменшується. 
У період Другої хвилі мільйони батьків жили власними мріями щодо дітей — досить 

часто тому, що вони цілком правомірно очікували, що їхні діти соціально та економічно 
будуть жити краще, ніж вони самі. Це сподівання на просування вгору спонукало батьків 
зосереджувати велику психічну енергію на своїх дітях. Сьогодні більша частина батьків 
середнього класу з болісним відчуттям втрати ілюзій спостерігає, як їхні діти (в набагато 
тяжчому світі) рухаються швидше вниз, ніж угору по соціоекономічній градації. Сподівання 
на наступне справдження надій зникають. 

З цих причин дитина, котра народиться завтра, напевно, ввійде в суспільство, що не 
дуже піклуватиметься (можливо, навіть — без будь-якого інтересу стосовно цього) про 
потреби, бажання, психологічний розвиток негайну винагороду дитини. Якщо так, то доктор 
Спок завтрашнього дня наполягатиме на ще більш структурованому, з більшими вимогами 
дитинстві. Батьки будуть менше дозволяти своїм дітям. 

Сумнівно також, що юність стане таким тривалим і важким процесом, яким вона є 
сьогодні для більшості. Мільйони дітей були виховані в домівці з одним родителем, з 
працюючою матір'ю чи батьком, котрі були виснажені нестійкою економікою, і з меншою 
розкішшю й вільним часом, що був доступний квітучому молодому поколінню 1960-х років. 

Значно пізніше інші діти, напевно, будуть виховуватися в сім'ї, яка працює на дому або 
в електронному котеджі. Оскільки в більшості сімей Другої хвилі все будувалося навколо 
діяльності мами-татка, то ми можемо сподіватися, що діти завтрашнього електронного 
котеджу будуть безпосередньо втягуватися в сімейні виробничі завдання, і це приведе до 
зростання відповідальності вже в ранньому віці. 

Такі факти передбачають короткі дитинство та юність, але більше відповідальності й 
продуктивності. Працюючи поруч з дорослими, діти в такому домі, мабуть, будуть менш 
доступні для зовнішнього тиску. Вони можуть бути краще озброєні для високих досягнень у 
майбутньому. 

В період переходу до нового суспільства, коли робота будь-де продовжує залишатися 
жалюгідною, робітничі спілки Другої хвилі безумовно боротимуться за те, щоб не допустити 
молодь до ринку праці поза домівкою. Спілки (і вчителі, незалежно від того, чи вони 
об'єднані в спілках, чи 
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ні) будуть ратувати за довгорічне примусове або напівпримусове шкільне навчання. У 
міру того, як вони досягають успіху, мільйони молодих людей залишатимуться втягнутими в 
нестерпне ув'язнення тривалої юності. Отже, ми можемо побачити разючий контраст між 
молодими людьми, котрі швидко дорослішають завдяки відповідальності, пов'язаній з раннім 
підключенням до роботи в електронному котеджі, і тими, котрі більш повільно досягають 
зрілості за межами дому. 

Однак після тривалих зусиль ми можемо сподіватися, що освіта також зазнає змін. 
Значна її частина здійснюватиметься швидше за межами, аніж всередині класної кімнати. 
Незважаючи на тиск з боку спілок, роки примусового шкільного навчання будуть поступово 
зменшуватися, а не збільшуватися. Замість жорсткого вікового відокремлення 
відбуватиметься змішування молодих і людей похилого віку. Освіта стане тісніше 
пов'язаною та сплетеною з роботою й поширюватиметься на весь життєвий час людини. А 
сама робота — чи то буде виробництво для ринку, чи для внутрішнього споживання вдома 
— напевно, розпочинатиметься в житті людини раніше, ніж це було в попередніх двох 
поколінь. Саме з таких причин цілком відмінні риси цивілізації Третьої хвилі — менше 
сентиментальності стосовно рівних собі, менше споживацької орієнтації й менше 
гедоністичної самовпевненості — можуть знайти прихильність серед молоді. 

Буде це так чи інакше, одне є незаперечним: ставатимуть дорослими діти по-різному. І 
саме так утворюватимуться особистості. 

 
НОВИЙ РОБІТНИК 

 
Як тільки молодь дорослішає і входить у сферу праці, нові сили починають діяти на 

його чи її особистість, підтримуючи деякі риси характеру й забороняючи або осуджуючи 
інші. 

Протягом усього періоду Другої хвилі праця на фабриках і в офісах невпинно ставала 
дедалі більш монотонною, спеціалізованою й спресованою в часі, а роботодавці бажали мати 
робітників, котрі були б слухняними, пунктуальними й бажали б виконувати визубрені 
напам'ять завдання. Відповідні риси характеру враховувалися в школах і всіляко 
заохочувалися корпораціями. 

Як тільки Третя хвиля прорізує наше суспільство, робота стає  менш,   а  не   більш   
монотонною.   Вона   стає   менш 
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фрагментарною, для кожної особи робота є чимось більшим, аніж просто виконання 
маленького завдання. Гнучкий графік і самовизначення темпу роботи приходять на місце 
попередній потребі в масовій синхронізації поведінки. Робітники змушені справлятися з 
частішими змінами в їхніх завданнях, приголомшуючою послідовністю людських 
переміщень, виробничих змін і реорганізацій. 

Отже, чого в зростаючій мірі потребують роботодавці Третьої хвилі, так це людей, 
котрі визнають відповідальність, розуміють, як їхня робота пов'язана з працею інших, котрі 
завжди можуть справлятися з великими завданнями, швидко пристосовуються до обставин, 
які змінюються, котрі чутливо підладжуються до людей навколо себе. 

Фірма Другої хвилі часто платила за сумлінну бюрократичну поведінку. Фірма Третьої 
хвилі потребує людей, що менш запрограмовані і більш міцно стоять на власних ногах. Як 
сказав Дональд Коновер, головний управляючий Центру освіти Західної електричної 
компанії, різниця подібна до тієї, що існує між музикантами класичного стилю, котрі грають 
кожну ноту згідно з наперед визначеним, заздалегідь встановленим взірцем, і джазовими 
імпровізаторами, які одного разу вирішили, що мелодію слід грати, сенситивно збираючи 
натяки від однієї до іншої, і на основі цього вирішили, що ноти треба грати таким же чином. 

Такі люди виявляються складними, індивідуалістичними, самовдоволеними од тих рис 
характеру, котрими вони відрізняються од інших людей. Вони уособлюють собою ту 
демасифіковану робочу силу, якої потребує промисловість Третьої хвилі. 

На думку дослідника Деніела Янкеловича, лише 56 % робітників СІЛА — головним 
чином старшого віку — усе ще спонукаються до праці традиційними стимулами. Вони 
задоволені, коли мають чіткі вказівки щодо роботи та ясні завдання. Вони не очікують 
виявити «смисл» у своїй праці. 

За контрастом з тим, що лише 17 % робочої сили відображають нові цінності, які 
виникають од Третьої хвилі, значна більшість молодих менеджерів середнього рангу, за 
висловом Янкеловича, «зголодніли за відповідальнішою і живішою роботою із 
зобов'язаннями, гідними їхнього таланту й майстерності». Вони прагнуть знайти смисл разом 
з фінансовою винагородою. 

Наймаючи таких працівників, роботодавці почали пропонувати їм індивідуалізовану 
винагороду. Це допомагає пояснити, чому декілька розвинутих компаній (подібних до 
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«ТРВ інкорпорейшн», Клівлендської фірми високих технологій) тепер пропонують 
службовцям не фіксований набір обмежених винагород, а необмежений набір незаплано-
ваних відпусток, плати за медичне обслуговування, фінансових допомог і різних видів 
страхування. Кожен працівник може формувати набір відповідно до власних потреб. Як 
сказав Янкелович, «існує не один набір стимулів для того, щоб спонукати увесь спектр 
робочої сили». До того ж, додає він, при змішаній винагороді за роботу гроші більше не 
мають тієї спонукальної сили, як це було колись. 

Звичайно, ніхто не вважає, що ці працівники не потребують грошей. Напевно, 
потребують. Але як тільки одного разу вони досягають певного рівня доходів, то їхні 
бажання варіюються в широкому діапазоні. Додаткове зростання кількості грошей більше не 
має того колишнього впливу на поведінку людини. Коли «Бенк оф Америка» в Сан-Фран-
циско запропонував помічникові віце-президента Річарду Еслі просування по службі у філії 
банку, розташованій лише в 20 мілях од головного офісу, то Еслі відмовився прийняти цей 
пряник. Він не бажав робити регулярні поїздки. Десять років тому, коли у «Футурошоці» 
вперше був описаний стрес від роботи, пов'язаної з поїздками, налічувалося лише 10 
відсотків тих службовців, котрі чинили опір переміщенням у корпорації. Згідно з «Мерріл 
Лінч Рілоукейшен Менеджмент Інкорпорейшн», ця цифра стрибнула в межах від третини до 
половини, навіть незважаючи на те, що такі переміщення часто супроводжувалися 
додатковою, значно більшою, ніж звичайно, оплатою. «Баланс недвозначно змінився від 
безумовного шанування компанії й беззаперечного вирушання до Тімбукту (Timbuctu) до 
надання великого значення сім'ї та способові життя», — зауважує віце-президент «Селенез 
Корпорейшн». Подібно до корпорації Третьої хвилі, яка повинна відповідати чомусь 
більшому, ніж одержанню прибутку, службовці також «урізноманітнюють базові 
установки». 

Між іншим, найзастарілїші форми авторитарності також змінюються. У фірмах Другої 
хвилі кожен службовець має одного керівника. Для розв'язання суперечок між службовцями 
вдаються до керівника. В нових матричних організаціях спосіб поведінки зовсім інший. 
Працівники мають зараз більше, ніж одного керівника. Люди різного рангу й різного фаху 
зустрічаються в тимчасових, «адхократичних» групах. Або, як сказано в Девіса й Лоуренса, 
авторів   стандартного   тексту  на  цю  тему:   «Розбіжності... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 
 



розв'язуються без спільного керівника, завжди готового бути арбітром[...] В матричній 
організації робиться припущення, що конфлікт може бути здоровим... розбіжності 

— цінними, і люди висловлюють свої погляди навіть тоді, коли знають, що інші 
можуть бути незгодними». 

Ця система карає працівників, котрі виявляють сліпий послух. Вона винагороджує тих, 
хто — в певних межах — суперечить. Працівники, які шукають смисл, ставлять під сумнів 
авторитети, прагнуть діяти на власний розсуд, або ті, хто вимагає, щоб їхня робота була 
соціально відповідальною, можуть розглядатися як порушники спокою у виробництві Другої 
хвилі. 

Однак крізь цю систему управління ми бачимо тендітну, але фундаментальну зміну в 
особистісних рисах характеру, що заохочуються економічною системою, — зміну, яка не 
може допомогти, хоча формує виникаючий соціальний характер. 

 
ПРОСЬЮМЕР-ЕТИКА (THE PROSUMER ЕТНІС)* 

 
Але не лише дитяче виховання, освіта й праця впливатимуть на розвиток особи в 

цивілізації Третьої хвилі. Ще глибинніші сили спрямовуються на духовний склад людини 
завтрашнього дня. Для цього економіка має бути чимось більшим, ніж служба чи оплачувана 
робота. 

Раніше я зауважував, що ми повинні сприймати економіку як таку, котра має два 
сектори: один, в якому ми виробляємо товари для обміну, і другий, в якому ми виробляємо 
речі для самих себе. Перший — це ринковий, або виробничий, сектор, другий — це 
продуктивно-споживчий сектор. І кожен з них має свій психологічний вплив на нас. В 
кожному з них підтримується власна етика, свій набір цінностей і своє визначення успіху. 

Протягом Другої хвилі широка експансія ринкової економіки — як капіталістичної, так 
і соціалістичної — заохочувала етику, спрямовану на придбання. Це мало результатом 
вузькоекономічне визначення особистого успіху. 

Однак прихід Третьої хвилі супроводжується, як ми бачили, феноменальним 
зростанням у сфері самодопомоги та активності типу «зроби це сам», тобто типу: вироб-
ництво—споживання. Окрім того, щоб бути простим хобі, це виробництво для споживання, 
мабуть, повинне набирати 

 
*  Слово prosumer утворене Олвіном Тоффлером з двох слів: producer 
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—   виробник і consumer — споживач. — Перекл. 
великого економічного значення. І оскільки це забирає дедалі більше нашого часу і 

енергії, то воно також починає формувати життєвий і професійний соціальний характер. 
Замість ранжування людей за тим, чим вони володіють, як це робить ринкова етика, 

просьюмер-етика надає великого значення тому, що вони роблять. Наявність великих грошей 
усе ще містить у собі престиж. Однак інші характеристики враховуються також. Серед них 
опора на самого себе, здатність пристосовуватися й виживати в складних умовах, а також 
вміння робити речі своїми власними руками — чи то побудувати паркан, приготувати їжу, 
пошити собі одяг або ж відремонтувати старовинну скриньку. 

До того ж, у той час, як виробнича або ринкова етика вихваляла однодумність, 
натомість просьюмер-етика закликає до спільної думки. Різносторонність тут перебуває «в 
середині». Як тільки Третя хвиля приводить в економіці до кращого балансу між 
виробництвом для обміну й виробництвом для споживання, ми починаємо чути крещендо 
вимог щодо «збалансованого» способу життя. 

 
* * * 

 
Ця зміна активності від виробничого сектора до сектора виробництво—споживання 

викликає також прихід іншого типу балансу в житті людей. Зростаюча кількість працівників, 
втягнутих у виробництво для ринку, проводить свій час, спілкуючись з абстракціями — 
словами, цифрами, моделями — і люди знають щось лише потроху, якщо взагалі що-небудь 
знають. 

Для багатьох така «робота головою» може бути захоплюючою й корисною. Але вона 
часто супроводжується відчуттям відокремленого буття — немовби відрізаного од 
приземлених видовищ, звуків, текстури й емоцій повсякденного існування. Дійсно, значна 
частина теперішнього прославляння ручної майстерності, садівництва, селянської або 
робітничої моди й того, що можна було б назвати «шиком водія вантажної автомашини», 
може бути компенсацією у відповідь на зростаючий потік абстракцій у виробничому секторі. 

По контрасту, у виробництві—споживанні ми, як правило, маємо справу з 
конкретнішою, безпосереднішою реальністю — у контакті з речами й людьми, одержаному з 
перших рук. Оскільки більшість людей розподіляє свій час, 
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частково працюючи робітниками й частково виробниками—споживачами, то вони 
перебувають у стані задоволення од конкретного укупі з абстрактним, додаткової насолоди 
від спільної роботи голови й рук. Просьюмер-етика знову робить ручну працю 
респектабельною після 300 років презирливого ставлення до неї. І цей новий баланс також, 
мабуть, повинен вплинути на поширення певних рис характеру особистості. 

Так само ми бачили, що із зростанням індустріалізму, з розповсюдженням 
взаємопов'язаної фабричної роботи чоловіки спонукаються до того, щоб ставати 
об'єктивнішими, в той час як перебування вдома й праця з низьким рівнем взаємозалежності 
сприяють становленню рис суб'єктивності серед жінок. Сьогодні, коли більшість жінок 
втягнута у виробничий процес на ринкові праці, вони також у зростаючій мірі 
об'єктивізуються, їх спонукають «думати як чоловік». І навпаки, як тільки більшість 
чоловіків залишаються вдома, беручись виконувати значну частину домашньої роботи, їхня 
потреба в «об'єктивності» зменшується, і вони «суб'єктивізуються». 

Завтра, коли більшість людей цивілізації Третьої хвилі буде розподіляти своє життя 
між погодинною працею у великих взаємозалежних компаніях чи організаціях і працею на 
себе та сім'ю в невеличких автономних об'єднаннях типу виробництво— споживання, ми 
можемо раптово наштовхнутися на нове співвідношення між об'єктивністю і суб'єктивністю 
в обох статях. 

Замість того, аби виявляти «чоловічі» і «жіночі» типи поведінки, чи також їхні добре 
збалансовані типи, вищезгадана система може винагороджувати людей, котрі за природою 
здатні бачити світ через призму обох перспектив. Об'єктивно-суб'єктивістськи і навпаки. 

Коротше кажучи, поряд із зростанням значення виробництва— споживання у 
всеосяжній економіці, ми стикаємося з іншим швидкоплинним потоком психологічних змін. 
Комбінований вплив базових змін у виробництві й у виробництві— Споживанні в поєднанні 
з глибокими змінами у вихованні дітей та освіті обіцяють, зрештою, переробити наш 
соціальний характер так само драматично, як це зробила Друга хвиля 300 років тому. Новий 
соціальний характер раптово виникає в нашому ж середовищі. 

Фактично, навіть якби кожне з цих передбачень було визнане помилковим, навіть якби 
кожна з тих змін, які починаємо помічати, була обернена назад, то все ще за- 
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лишається фінальний, велетенський аргумент на користь очікуваного вибуху в 
психосфері. Цей аргумент можна виразити у двох словах: «комунікаційна революція». 

 
КОНФІГУРАТИВНЕ «Я» 

 
Зв'язок між комунікаціями й характером складний, але непорушний. Ми не можемо, 

змінивши всі наші засоби комунікацій, очікувати, що люди залишаться незмінними. 
Революція в засобах повинна означати революцію в психіці. Протягом періоду Другої хвилі 
люди купалися в морі масово сфабрикованих образів. Відносно невелика кількість 
централізовано створених газет, журналів, радіо- і телепередач поширюють і постачають 
матеріал для того, що критики позначили терміном «монолітна свідомість». Індивідууми 
постійно заохочуються до порівняння себе з відносно невеликою кількістю рольових 
моделей та оцінювання їхнього життєвого стилю щодо декількох можливостей, яким віддано 
перевагу. Як наслідок, коло соціально санкціонованих особистісних стилів є відносно 
вузьким. 

Сьогодні демасифіковані засоби комунікації представляють вражаючу різноманітність 
рольових моделей і життєвих стилів для того, хто хотів би приміряти їх на себе. До того ж, 
нові засоби годують нас не повністю сформованими блоками, а розбитими уламками й 
світлими плямами образів. Замість того, щоб бути відісланими до набору послідовних 
ідентичностей, серед котрих мусимо вибирати, ми вимагаємо об'єднати їх докупи в одну: 
конфігуративне або модулятивне «Я». То є набагато важче завдання, і це пояснює, чому так 
багато мільйонів людей відчайдушно шукають ідентичність. 

Схоплені в цьому зусиллі, ми виявляємо підвищене усвідомлення власної 
індивідуальності — рис характеру, які роблять нас унікальними. Таким чином, наш 
самообраз змінюється. Ми вимагаємо, щоб нас розглядали й щоб з нами поводилися як з 
індивідуальностями, і це відбувається саме в той час, коли нова виробнича система потребує 
більш індивідуалізованих працівників. 

Окрім того, аби допомогти нам кристалізувати те, що є чисто особистісне в нас, нові 
засоби комунікації Третьої хвилі перетворюють нас на виробників — чи швидше 
споживачів—виробників — свого власного самообразу. 

Німецький поет і соціальний критик Ганс Магнус Енценсбергер відзначив, що у 
вчорашній мас-медіа «технічне 
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розрізнення між радіоприймачем і передавачем відображає соціальний поділ праці на 
виробників і споживачів». Протягом усього періоду Другої хвилі це означало, що професійні 
комунікатори продукували послання для аудиторії. Аудиторія була не в змозі прямо 
відповісти або взаємодіяти з надісланим посланням. 

Навпаки, найбільш революційні риси нових засобів комунікації полягають у тому, що 
більшість із них інтерактивні — дозволяючи кожному індивідуальному споживачеві 
створювати образи й посилати їх так само просто, як і одержувати їх ззовні. Двосторонній 
кабель, відеокасета, дешеві копіювальні апарати й магнітофони — усе це переміщує засоби 
комунікації в руки індивідуумів. 

Зазирнувши вперед, можна уявити собі період, в якому навіть звичайний телевізор 
стане інтерактивним, так що замість того, аби просто споглядати якогось Арчі Банкера чи 
Мері Тайлор Мур майбутнього, ми насправді будемо здатні розмовляти з ними й впливати на 
їхню поведінку в цьому шоу. Навіть тепер кабельна система К'юб робить технологічно 
можливим для глядачів драматичних шоу телефонувати режисерові стосовно прискорення 
чи уповільнення дії або стосовно вибору того чи іншого закінчення історії. 

Комунікаційна революція представляє кожному з нас більш складний образ «Я». Це 
урізноманітнює нас ще далі, прискорюючи той самий процес, через який ми «приміряємо» 
різні образи себе і який, фактично, прискорює наш рух через послідовні образи. Це створює 
для нас можливість за допомогою електроніки проектувати наш образ на світ. І ніхто 
повністю не розуміє, як усе це подіє на наші особистості. В жодній із цивілізацій, котрі 
існували коли-небудь раніше, ми не мали для цього таких могутніх засобів. У зростаючій 
мірі ми опановуємо технологією свідомості. 

Світ, в який ми швидко входимо, настільки віддалений од нашого колишнього досвіду, 
що всі психологічні припущення, за загальною згодою, є сумнівними. Однак, що є 
абсолютно ясним, так це те, що могутні сили струменіють укупі для того, аби змінити 
соціальний характер — витягаючи одні риси, притримуючи інші й у цьому процесі 
трансформуючи нас усіх. 

Оскільки ми рухаємося за межі цивілізації Другої хвилі, то здійснюємо щось значно 
більше, ніж перехід від однієї енергетичної системи до іншої або від однієї технологічної 
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бази до наступної. Ми перевертаємо внутрішній світ як такий. У світлі цього було б 
абсурдним проектувати минуле на майбутнє — змальовуючи людей цивілізації Третьої хвилі 
в термінах Другої хвилі. 

Навіть якщо наші припущення правильні лише частково, то й тоді завтра індивідууми 
відрізнятимуться один від одного набагато виразніше, ніж це має місце сьогодні. Більшість з 
них, мабуть, дорослішатимуть раніше, демонструючи почуття відповідальності в ранньому 
виті, стаючи пристосованішими і проявляючи риси великої індивідуальності. Мабуть, вони 
більше, ніж їхні батьки, ставитимуть під сумнів авторитети. Вони бажатимуть грошей і 
працюватимуть заради них — але, за винятком умов їхньої крайньої нестачі, вони 
чинитимуть опір праці тільки заради грошей. 

Передусім, здається, що вони, мабуть, палко бажатимуть балансу у своєму житті — 
балансу між працею і грою, між виробництвом і споживанням—виробництвом, між розумо-
вою і ручною роботами, між абстрактним і конкретним, між об'єктивністю і суб'єктивністю. І 
вони бачитимуть і проектуватимуть себе в набагато складніших поняттях, ніж попередні 
люди. 

Як тільки цивілізація Третьої хвилі дозріє, ми матимемо не утопічних чоловіка чи 
жінку, котрі будуть вищі за людей минулого, не суперлюдську расу Гете та Арістотелів (або 
Чингізханів чи Гітлерів), а просто, і з гордістю, сподіватимемося, расу — і цивілізацію — яка 
буде достойною називатися людською. 

Однак не сподіватися на такий результат, не сподіватися на безумовний перехід до 
пристойної нової цивілізації можна лише доти, поки ми не розглянемо ще один, кінцевий 
імператив: потребу в політичній трансформації. Це і є та перспектива — як така, котра 
наводить жах, так і така, котра приємно збуджує — що ми її досліджуємо на цих останніх 
сторінках. Цій особистості майбутнього мають бути до пари політики майбутнього. 

 
27. ПОЛІТИЧНИЙ МАВЗОЛЕЙ 

 
Не може такого бути, щоб суспільство, яке руйнується одночасно революцією в 

енергетиці, в технології, революцією в родинному житті, статевих ролях та світового 
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масштабу революцією у сфері комунікацій, не зіткнулось би також — раніше чи 
пізніше — з потенційно вибуховою політичною революцією. 

Усі політичні партії індустріально розвинених країн світу, усі наші конгреси, 
парламенти й верховні ради, наші інститути президентства й кабінети магістрів, наші суди й 
наші відомства, які видають укази, і наші надбудови над геологічним шаром урядової 
бюрократії — коротко кажучи, усі інструменти для прийняття і втілення в життя ко-
лективних рішень — усі вони застарілі й вимагають змін. Цивілізація Третьої хвилі не може 
діяти при політичній структурі Другої хвилі. 

Так само як революціонери, котрі створювали добу індустріалізму, не могли б цього 
зробити з попереднім феодальним апаратом управління, так і сьогодні ми знову зіткнулися з 
необхідністю створення нових політичних важелів. Це є політичним дорученням Третьої 
хвилі. 

 
«ЧОРНА ДІРА» 

 
Сьогодні, хоч ми ще й не усвідомлюємо серйозність усього цього, ми є свідками 

глибокої кризи не того чи іншого уряду, а самої представницької демократії в усіх її формах. 
То в одній, то в іншій країні політична технологія Другої хвилі тріщить, стогне, функціонує 
небезпечно погано. 

У Сполучених Штатах ми спостерігаємо майже повний параліч у прийнятті політичних 
рішень, пов'язаних з проблемами життя і смерті, з якими стикається суспільство. Сьогодні, 
через шість повних років після введення ембарго ОПЕК, незважаючи на його руйнівний 
вплив на економіку, незважаючи на його загрозу незалежності й навіть військовій безпеці, 
незважаючи на нескінченні конгресові навчання, незважаючи на повторну реорганізацію 
бюрократичного апарату, незважаючи на запальні аргументи президента, політична машина 
США все ще безпомічно крутиться навколо своєї осі, неспроможна продукувати нічого 
такого, що хоча б віддалено нагадувало послідовну політику стосовно енергетики. 

Такий політичний вакуум не є унікальним випадком. Сполучені Штати не мають також 
розумної (або зрозумілої) політики щодо урбанізації, політики у сфері навколишнього 
середовища, політики стосовно сім'ї, політики щодо техно- 
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логії. Вони також не мають — якщо послухати закордонних критиків — явно 
вираженої зовнішньої політики. Американська політична система не мала б здатності 
об'єднувати і надавати пріоритетного значення цим політикам, навіть якби вони справді 
існували. Цей вакуум відображає настільки глибокий розвал у системі прийняття рішень, що 
президент Картер у своїй безпрецедентній промові змушений був засудити «параліч... 
застій... і бездіяльність» свого власного уряду. 

Однак таке руйнування системи прийняття рішень не є монополією однієї партії або 
одного президента. Воно постійно поглиблювалося з початку 60-х років і відображає 
наявність структурних проблем, що лежать в основі, які жоден президент — республіканець 
чи демократ — не може вирішити в рамках сучасної системи. Ці політичні проблеми 
справляли дестабілізуючий ефект і на інші основні суспільні інституції, такі, як сім'я, школа 
й корпорація. 

Десятки законів з їхнім безпосереднім впливом на сімейне життя скасовують та 
суперечать один одному. Це ще більше поглиблює кризу сім'ї. Система освіти якраз в той 
момент, коли школи були найменш заповнені, була наводнена коштами для будівництва, тим 
самим провокуючи оргію нікому не потрібних шкільних будівель, а якраз тоді, коли вони 
стали вкрай необхідними для інших цілей, відбулося скорочення фондів. Тим часом 
корпорації були змушені працювати в такому нестабільному політичному середовищі, що 
сьогодні вони не могли точно сказати, чого від них забажає уряд завтра. 

Спочатку конгрес вимагає, щоб «Дженерал моторс» та інші виробники автомобілів 
встановлювали каталітичні конвертори на всі їхні нові автомобілі з тим, щоб забезпечити 
чистоту навколишнього середовища. Згодом, після того, як «Дженерал моторс» витратив 300 
мільйонів доларів на конвертори і підписав п'ятсотмільйонний контракт на десять років на 
придбання дорогоцінних металів, потрібних для їхнього виробництва, уряд оголошує, що 
автомобілі з каталітичними конверторами виділяють у 35 разів більше сірчаної кислоти, ніж 
автомобілі без них. 

Водночас бурхливо зростаючий апарат, який видає постанови, дедалі в більшій мірі 
виробляє неосяжні тенета правил — 45 000 сторінок складних нових обов'язкових постанов 
за рік. Двадцять сім різних урядових відомств контролюють близько 5600 федеральних 
постанов, що сто- 
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суються виключно сталеливарних заводів. (Тисячі додаткових правил відносяться до 
гірничої промисловості, маркетингу й транспортних операцій сталеливарної промисловості) 
Провідна фармацевтична фірма «Елі Ліллі» витрачає більше часу на заповнення урядових 
анкет, ніж на дослідження хвороб серця й раку. Одна доповідь нафтової компанії «Ексон» 
Федеральному агентству з енергетики розтяглася на 445 000 сторінок — що еквівалентно 
тисячі томів! 

Це навмисно зроблене ускладнення пригнічує економіку, в той же час непослідовні, 
дозволяюче-забороняючі відповіді урядовців, котрі приймають рішення, ще додають до 
панівного почуття анархії. Політична система, яка робить безглузді зигзаги, день у день 
дедалі дужче ускладнює боротьбу за виживання наших основних суспільних інституцій. 

Такий розвал у системі прийняття рішень не є виключно американським феноменом. 
Подібні симптоми спостерігаються в урядах Франції, Німеччини, Японії та Великобританії 
— не згадуючи вже про Італію, — як і в комуністичних індустріальних країнах. А в Японії 
прем'єр-міністр заявляє: «Ми дедалі більше чуємо про кризу демократії, що набула 
всесвітнього масштабу. Здатність демократії вирішувати проблеми або, якщо так можна 
сказати, здатність управляти тепер піддається сумніву. В Японії парламентська демократія 
також перебуває на етапі випробування». 

Політичний апарат прийняття рішень в усіх цих країнах все в більшій мірі 
перевтомлений, перенапружений, переобтяжений, тоне в даних, які не стосуються справи, і 
стикається з невідомими небезпеками. Отже, що ми тут бачимо, так це те, що урядовці, котрі 
роблять політику, не можуть прийняти найпріоритетніших рішень (або ж роблять це дуже 
погано), в той час як вони завзято займаються вирішенням тисяч дрібних, часто навіть 
тривіальних, проблем. 

Навіть, коли важливі рішення, нарешті, відштамповані, то, як звичайно, вони приходять 
занадто пізно, і рідко виконують те, що вони призначені були зробити. «Ми вирішували 
кожну проблему за допомогою законодавчих органів, — розповідає один занадто 
завантажений англійський законодавець. — Ми видали сім актів проти інфляції. Багато разів 
ми усували несправедливість. Ми розв'язували економічну проблему. Кожну проблему 
законодавчі органи 
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вирішували безліч разів. Але проблеми залишаються. Законодавство не спрацьовує». 
Один американський телевізійний оглядач, вдаючись за аналогією до минулого, 

висловив це іншим чином: «Саме тепер я відчуваю, що нація є поштовою каретою, котру 
стрімголов понесли коні, а якийсь хлопчина намагається натягнути повіддя, на що коні 
зовсім не реагують». 

Ось чому так багато людей — включаючи тих, хто займає високі посади — почувають 
себе такими безсилими. Один провідний американський сенатор приватним чином повідав 
мені про розлад своїх планів і відчуття, що він не може зробити нічого корисного. Він 
розповідав про крах свого сімейного життя, про шалений темп існування, про довгі години 
роботи, про гарячкові відрядження, нескінченні конференції й постійний тиск. Він 
запитував: «Чи це чогось варте?» Британський член парламенту ставив таке саме запитання, 
додавши, що «Палата общин — це музейний експонат, реліквія!». Офіційний представник 
Білого дому якось заявив мені, що навіть президент (за припущенням, найбільш 
можновладна людина у світі) почуває себе безсилим. «Президент відчуває себе так, мовби 
він кричить у телефонну трубку, а на іншому кінці нікого немає». 

Цей зростаючий розвал здатності приймати вчасні й компетентні рішення змінює 
найглибші владні відносини в суспільстві. За нормальних, нереволюційних обставин еліта в 
будь-якому суспільстві використовує політичну систему для зміцнення своєї здатності 
керувати і просуватися до намічених цілей. її влада визначається тим, що вона має здатність 
спонукати до того, аби щось відбулося чи аби чогось не допустити. Проте, це означає, що 
вона (еліта) здатна передбачати й контролювати події —вважається, що коли вона натягне 
повіддя, то коні мають зупинитися. 

Сьогодні еліта більш не може передбачати результати своїх власних дій. Політичні 
системи, за допомогою яких вона діє, є такими застарілими й скрипучими, так переобтяжені 
швидкоплинними подіями, що навіть, коли вони жорстко «контролюються» елітою для її 
власної вигоди, то все ж наслідки часто бувають протилежними. 

Це не означає, як хтось би поспішив додати, що влада, яку втрачає еліта, дістається 
решті суспільства. Влада не передається; вона в зростаючій мірі дістається випадково, так що 
час від часу ніхто не знає, хто за що відповідальний, хто має реальну (на відміну од 
номінальної) владу, і як довго  така  влада  протримається.   В  цій   вируючій  напів- 
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анархії звичайні люди, на жаль, стають не лише цинічними стосовно своїх 
«представників», але — що є більш загрозливим — взагалі щодо самої можливості бути 
представником. 

Як наслідок, характерний для виборів Другої хвилі «ритуал запевнень» починає 
втрачати свою силу. Рік за роком кількість американців, котрі беруть участь у виборах, 
постійно зменшується. У президентських виборах 1976 року цілих 46 % можливих виборців 
залишилися вдома, це означає, що президент був обраний четвертою частиною електорату, а 
в дійсності — лише однією восьмою частиною від загальної кількості населення країни. 
Зовсім недавно член виборчого комітету Патрік Каддел з'ясував, що тільки 12 % електорату 
ще вірять, що вибори щось значать взагалі. 

Подібно до цього, політичні партії також втрачають свою спонукальну силу. В період з 
1960 по 1972 рік кількість «незалежних», тобто тих, хто не належав ні до якої партії, у 
Сполучених Штатах стрибнула до 400 %, що зробило 1972 рік уперше, більш ніж за 
столітній період, роком, коли кількість «незалежних» зрівнялася з кількістю членів в одній з 
головних партій. 

Аналогічні тенденції проявляються також і в інших місцях. Лейбористська партія, яка 
правила у Великобританії до 1979 року, ослабла до такої міри, що в країні з населенням 56 
млн. чоловік вважає для себе успіхом, коли може налічити 100 тис. активних членів. В 
Японії «Йоміурі Шімбун» сповіщає, що «виборці мало довіряють своїм урядам. Вони 
відчувають себе відірваними од своїх лідерів». Хвиля політичних розчарувань пронеслася 
над Данією. Постає питання, чому датський інженер виражає думку багатьох, коли він 
говорить, що «політики виявилися безсилими у випадках, коли треба зупинити тенденції». 

У Радянському Союзі, — пише дисидентський автор Віктор Некіпелов, — остання 
декада виглядала як «десять років глибокого хаосу, мілітаризації, як період катастрофічного 
економічного занепаду, зростаючої вартості життя, нестачі основних продуктів харчування, 
зростання злочинності й пияцтва, корупції і злодійства, але понад усе — це неконтрольоване 
падіння престижу сучасного керівництва в очах людей». 

В Новій Зеландії беззмістовність основних форм політичного  життя  спонукала  одного  
протестуючого  змінити 
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своє ім'я на Міккі Маус і ввійти під ним у списки кандидатів. Багато інших робили так 
само — використовуючи імена подібні до Аліси з Країни Чудес — що парламент поквапився 
видати закон, котрий забороняє будь-кому виставляти свою кандидатуру на якусь офіційну 
посаду, якщо він чи вона легально змінили своє прізвище за шість місяців до виборів. 

Сьогодні громадяни висловлюють щось гірше, ніж гнів: вони з презирством 
відвернулися од своїх політичних лідерів і урядових чиновників. Вони відчувають, що полі-
тична система (яка мала б служити кермом або стабілізатором у суспільстві, що, змінюючись 
і коливаючись, кудись безоглядно мчить) сама виявилася розбитою, нікчемною й такою, яка 
безконтрольно розгойдується. 

Таким чином, коли не так давно група вчених-політологів досліджувала округ 
Вашингтон з метою з'ясувати, хто керує цим округом, то дійшла до просто приголомшливої 
відповіді. їхню доповідь, опубліковану Американським інститутом підприємства, підсумував 
професор Ентоні Кінг з Ессекського університету (Великобританія): «Коротка відповідь... 
має бути такою: "Ніхто. Тут ніхто не є відповідальним"». 

Не тільки в Сполучених Штатах, але в більшості країн Другої хвилі, у котрих зміни 
Третьої хвилі пробили бреші, існує глибокий політичний вакуум — якась «чорна діра» в 
суспільстві. 

 
ПРИВАТНІ АРМІЇ 

 
Загрози, які імпліцитно містяться в цьому політичному вакуумі, можна оцінити, якщо 

побіжно кинути погляд назад, на середину 70-х років. Саме тоді, коли потік енергії й 
сировини захлинувся через ембарго країн ОПЕК, коли галопували інфляція й безробіття, 
коли долар падав, а Африка, Азія та Південна Америка почали вимагати нового 
економічного курсу, ознаки політичної патології запалахкотіли то в одній, то в іншій країні 
Другої хвилі. 

У Великобританії, що славиться як осередок толерантності і ввічливості, генерали у 
відставці стали набирати приватні армії для наведення порядку, а відроджений фашистський 
рух (Національний фронт) висунув своїх кандидатів у 90 парламентських виборчих округах. 
Фашисти і «ліві» дуже близько підійшли до того,  щоб вести масові 
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бійки на вулицях Лондона. В Італії фашисти лівого крила (Червоні бригади) розгорнули 
цілу систему навмисного каліцтва (kneecapping), викрадання дітей і вбивств. У Польщі 
спроба уряду різко підняти ціни на продукти харчування в поєднанні з триваючою інфляцією 
привела країну на грань повстання. У розколотій через терористичні вбивства Західній 
Німеччині переляканий істеблішмент поквапився за допомогою серії маккартистських 
законів ліквідувати розбіжність у поглядах. 

Щоправда, ці ознаки політичної нестабільності відступали на задній план як тільки 
наприкінці 70-х років індустріальна економіка частково (або тимчасово) відродилася. 
Приватні армії Великобританії ніколи не вступали в дію. Червоні бригади після вбивства 
Альдо Моро ще на деякий час з'явилися з тим, щоб згодом відступити на перегрупування. В 
Японії відносно спокійно відбулося взяття влади новим режимом. Польський уряд уклав 
нелегкий мир зі своїми бунтарями. У США Джиммі Картер, котрий переміг на виборах, 
виступаючи проти «системи» (і згодом очолив її), керував, ухопившись обома руками, попри 
катастрофічне падіння популярності. 

Проте ці очевидні приклади нестабільності змушують нас поцікавитися, чи зможуть 
існуючі політичні системи Другої хвилі в кожній з індустріальних держав пережити 
наступний раунд кризи. Кризи 80-х і 90-х років, мабуть, будуть суворішими, підривнішими й 
небезпечнішими, ніж попередні. Деякі інформовані оглядачі вважають, що найгірше — уже 
позаду, але загрозливих сценаріїв — безліч. 

Якщо перекриття на декілька тижнів кранів нафтопроводів в Ірані стало причиною 
насилля й безпорядків у чергах біля бензоколонок у Сполучених Штатах, то шо ще може 
трапитися не лише в США, коли сучасні правителі Саудівської Аравії будуть скинуті з 
трону? Чи ймовірно те, що ця невеличка кліка правлячих родів, які контролюють 25 % 
світових запасів нафти, зможе утримувати владу необмежено довго, в той час, як поруч, між 
Північним і Південним Йєменом майже постійно відбуваються запеклі сутички, а їхня власна 
країна дестабілізована потоками нафтодоларів, робітниками-іммігрантами й палестинцями-
радикалами? І наскільки мудро реагуватимуть шоковані від потрясінь (і від футурошоку) 
політики у Вашингтоні, Лондоні, Парижі, Москві, Токіо чи Тель-Авіві на державний 
переворот, релігійне зрушення або революційне повстання 
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в Ер-Ріаді, не кажучи вже про диверсію на нафтових родовищах у Гаварі та Абкайку? 
Як реагували б ці ж переобтяжені, з нервовими розладами політичні лідери Другої 

хвилі (як західні, так і східні), коли б, згідно з передріканням шейха Ямані, водолази 
затопили кораблі або замінували води Ормузької протоки, тим самим блокуючи половину 
нафтоперевезень, від яких залежить виживання світу? Ледве глянувши на карту, можна 
відразу помітити, що Іран, який ледве здатний підтримувати внутрішній закон і порядок, 
розташований на одному березі цього стратегічно й життєво важливого, але також вузького 
каналу. 

Що трапиться, запитує інший холоднокровний сценарій, коли Мексика всерйоз почне 
експлуатувати свої нафтородовища й зіткнеться з раптовим понадпотужним напливом 
нафтопесо? Чи буде в правлячої олігархії бажання (і набагато менше технічної вправності) 
для того, щоб розподілити значну масу цього нового багатства з мексиканським не-
доїдаючим і багатостраждальним селянством? І чи зможе вона достатньо швидко запобігти 
тому, щоб низького рівня партизанська активність не переросла в повномасштабну війну 
неподалік від кордону Сполучених Штатів? А коли б така війна розпочалася, як тоді 
реагував би Вашингтон? А якою була б реакція великої кількості чіканос в гетто Південної 
Каліфорнії або в Техасі? Чи можемо ми сподіватися хоч би напівінтелектуального рішення 
щодо криз такого розміру, беручи до уваги теперішнє безладдя в Конгресі і Білому домі? 

З економічної точки зору, чи спроможні будуть уряди (які вже зараз не здатні керувати 
макроекономічними процесами) справитися з безладними коливаннями у світовій грошовій 
системі або з її повним розвалом? Зважаючи на майже неконтрольований грошовий обіг, на 
те, що Європейська фінансово-грошова булька продовжує нестримно розбухати, а 
споживацький, корпораційний і урядовий кредит є дутим, то чи може хтось очікувати на 
стабілізацію економіки в найближчі роки? Візьміть до уваги реактивний злет інфляції й 
безробіття, крах кредитної системи або деякі інші економічні катастрофи, — тобто ми ще 
можемо побачити приватні армії в дії. 

Нарешті, що трапиться тоді, коли серед міріадів релігійних культів, котрі нині 
розквітли, з'являться такі, що організуються заради досягнення політичних цілей? В міру 
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того, як основні організовані релігії розколюються під впливом демасифікуючої 
тенденції Третьої хвилі, мабуть, з'являться армії самопосвячених жреців, священиків, про-
повідників і вчителів — дехто з яких з дисциплінованими, можливо, навіть 
напіввоєнізованими, політичними послідовниками. 

У Сполучених Штатах неважко уявити собі якусь нову політичну партію, очолювану 
Біллі Грегемом (або кимось подібним), створену на основі примітивних програм типу «закон 
і порядок» або «антипорно» із сильним авторитарним ухилом. Або ще щось подібне до 
вимоги якоїсь невідомої Аніти Брайєнт, котра пропонує запроторювати до в'язниці геїв і 
«схильних до геїв» («gay-symps»). Такі приклади дають лише приблизну, невиразну вказівку 
стосовно тієї релігієполітики, що може чекати на нас попереду, навіть у найбільш 
секуляризованих суспільствах. Можна собі уявити, якими будуть засновані на культах 
політичні рухи, очолювані різними аятолами з прізвищами Сміт, Шульц або Сангіні. 

Я не кажу, що подібні сценарії обов'язково реалізуються. Все це може виявитися 
надуманим. Але якщо цього й не трапиться, то все ж ми мусимо припустити, що прорвуться 
інші драматичні кризи, навіть більш небезпечні, ніж ті, які були донедавна. І ми повинні 
зважити на факти й визнати, що наші теперішні лідери врожаю Другої хвилі до безглуздя не 
готові управлятися з ними. 

Фактично, оскільки наші політичні структури Другої хвилі сьогодні стали навіть ще 
гіршими, ніж вони були в 70-ті роки, то ми маємо припустити, що уряди будуть ще менш 
компетентними, менш винахідливими і менш далекоглядними при зіткненні із кризами 80-х і 
90-х років, аніж вони були десять років тому. 

І це нам говорить про те, що ми повинні переглянути, починаючи з самих основ, одну з 
наших найглибше укорінених і небезпечних політичних ілюзій. 

 
МЕСІАНСЬКИЙ КОМПЛЕКС 

 
Месіанський комплекс — це ілюзорне уявлення, згідно з яким ми начебто можемо 

певним чином врятувати самі себе, замінивши лідера, котрий перебуває на вершині владної 
структури. 
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Спостерігаючи за політиками Другої хвилі, котрі мов п'яні спотикаються й 
наштовхуються на проблеми, які з'являються в процесі надходження Третьої хвилі, мільйони 
людей, підбурювані пресою, прийшли до єдиного, простого й легкозрозумілого пояснення 
наших нещасть: «неспроможність керівництва». Месія, якщо тільки він з'явиться на 
політичному горизонті, може знову повернути все на свої місця! 

Це палке жадання впевненого мачо-лідера (macho leader) висловлюється сьогодні 
навіть людьми з найкращими намірами, оскільки їхній звичний світ розвалюється, навко-
лишнє середовище стає більш непередбачуваним, а їхнє прагнення до порядку, 
структурованості й передбачуваності збільшується. Отже, ми чуємо, як це висловив Ортега-і-
Гассет у тридцяті роки, коли Гітлер ішов до влади, «жахливий крик, що лунав подібно до 
завивання незчисленної зграї собак, які на світанку очікують, коли хтось або щось дасть їм 
команду». 

У Сполучених Штатах президента сильно звинувачували в «нездатності до 
керівництва». У Великобританії Маргарет Тетчер була обрана саме тому, що вона нарешті 
запропонувала образ «Залізної леді». Навіть у комуністичних індустріально розвинутих 
державах, де керівництво може бути яким завгодно, але не м'яким, здійснюється все більший 
тиск з прагненням «сильнішого керівництва». У СРСР з'явилася книга, яка відверто 
прославляє здатність Сталіна робити «необхідні політичні висновки». Публікацію «Пере-
моги» Олександра Чаковського слід розглядати як частковий варіант тенденції до 
«ресталінізації». Маленькі фотографії Сталіна немов нізвідки виростають на вітровому склі 
автомобілів, у приватних будинках, у готелях і в кіосках. «Сьогодні Сталін на вітровому склі, 
—пише Віктор Некіпелов, автор «Інституту дурнів», — це зростання знизу... протесту, хоч 
би як це не виглядало парадоксально, проти сучасної дезінтеграції й відсутності 
керівництва». 

Оскільки розпочинається небезпечне десятиріччя, то сьогоднішня вимога щодо 
«сильного керівництва» з'являється саме в той момент, коли начебто давно забуті чорні сили 
знову починають ворушитися в нашому середовищі. «Нью-Йорк таймс» пише, що у Франції 
«після майже трьох десятиріч, проведених у зимовій сплячці, невеликі, але впливові групи 
правих знову шукають місце на інтелектуальному подіумі, з якого вони могли б пропагувати 
теорії 
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расового, біологічного й політичного елітизму, який дискредитував себе після поразки 
фашизму у Другій світовій війні». 

Базікаючи про зверхність арійської раси із сильним антиамериканським наголосом, 
вони контролюють основні журналістські рубрики в тижневику «Фігаро». Вони доводять, що 
раси народжуються нерівними, і цей стан речей має бути збереженим і через соціальну 
політику. Вони приправляють свої аргументи посиланнями на Е.О.Вілсона і Артура Дженсі, 
мабуть, з метою надати наукового забарвлення їхнім небезпечним антидемократичним 
тенденціям. 

На протилежному боці земної кулі, в Японії не так давно ми з моєю дружиною провели 
45 хвилин у масовій дорожній пробці, спостерігаючи процесію поволі повзучих вантажних 
машин, на яких політичні головорізи, одягнені в уніформу і з касками на голові, співали й 
швидким рухом викидали кулаки вгору, протестуючи проти якоїсь політики уряду. Наші 
японські друзі пояснили нам, що ці первісні штурмові загони пов'язані з мафієподібними 
бандами «якудза» й фінансуються можновладними політичними фігурами, котрі палко 
бажають бачити повернення авторитаризму, що існував перед війною. 

У свою чергу кожен із цих феноменів має свою «ліву» подобу — банди терористів, які 
урочисто проголошують гасла соціалістичної демократії, але завжди готові нав'язати власний 
різновид тоталітарного керівництва суспільством за допомогою автомата Калашникова та 
пластикових бомб. 

В Сполучених Штатах серед інших бентежних ознак ми бачимо відродження 
незаконного расизму. Починаючи з 1978 року відроджений ку-клукс-клан запалив хрести в 
Атланті; з озброєними людьми оточив будинок муніципалітету в Декатурі (Алабама); 
обстріляв церкви чорношкірих і синагогу в Джексоні (Міссісіпі); а також показав ознаки 
відновленої активності ще у двадцяти одному штаті од Каліфорнії до Конектикуту. В 
Північній Кароліні члени клану, котрі також відверто визнають себе нацистами, убили 
п'ятьох активістів лівих, які виступали проти ку-клукс-клану. 

Коротше кажучи, велика хвиля попиту на «сильну владу» точно збігається з новою 
навалою авторитарно орієнтованих груп, котрі сподіваються скористатися із занепаду 
представницького уряду. Трут і спалах іскри небезпечно близько підійшли один до одного. 
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Цей зростаючий галас за сильне керівництво ґрунтується на трьох хибних концепціях, 
перша з яких є міфом про ефективність авторитаризму. Лише декілька ідей ще більш 
поширені, ніж уявлення про те, що диктатори (якщо не щось інше) «зроблять так, що поїзди 
приходитимуть вчасно». Сьогодні так багато інституцій розвалюються, а не-
передбачуваність стала такою звичайною, що мільйони людей з готовністю продавали б 
частину своєї свободи (найкраще, коли б когось іншого) для того, аби примусити їхні 
економічні, соціальні і політичні поїзди приходити вчасно. 

Однак сильне керівництво — і навіть тоталітаризм — надто обмежені для того, щоб 
діяти з ефективністю. Немає значних підстав вважати, що сьогодні Радянський Союз 
ефективно управляється, хоча його керівництво, безсумнівно, набагато «сильніше» і більш 
авторитарне, ніж керівництво Сполучених Штатів, Франції чи Швеції. Не враховуючи 
військові сили, таємну поліцію і декілька інших життєво важливих функцій, призначених для 
того, аби назавжди зберегти цей режим, СРСР, за всіма оцінками (включаючи більшість тих, 
що мають місце в радянській пресі), є насправді занедбаним кораблем. Це — суспільство, яке 
спотворене через марнотратство, безвідповідальність, інерцію й корупцію — коротко 
кажучи, через «тоталітарну неефективність». 

Навіть нацистська Німеччина, що проявила чудеса ефективності при знищенні поляків, 
росіян, євреїв та інших «неарійців», була далеко не ефективною в інших сферах. Раймонд 
Флетчер, член британського парламенту, котрий навчався в Німеччині й довгий час був 
безпосереднім спостерігачем німецьких соціальних умов, нагадує нам про забуту реальність: 
«Ми думаємо про нацистську Німеччину як про модель ефективності. Насправді ж, 
Великобританія була краще організована для ведення війни, ніж Німеччина. В Рурі нацисти 
продовжували випускати танки і бронетранспортери ще й після того, як вони не могли 
більше знайти залізничних вагонів для їх відправки. Вони дуже слабо використовували своїх 
учених. Із 16 тисяч винаходів військового значення, зроблених під час війни, лише декілька 
по-справжньому були впроваджені у виробництво, настільки переважала неефективність. 
Нацистські розвідувальні служби мусили шпигувати одна за одною, тоді як англійська 
розвідка була на висоті. В той час, коли англійці 
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організовували кожного на виготовлення стальних огорож і каструль для військових 
потреб, німці все ще виготовляли предмети розкоші. В той час, як Англія завчасно відбирала 
жінок для деяких військових спеціальностей, Німеччина цього ще не робила. Сам Гітлер був 
зразком нерішучості. Третій Райх як приклад військової або промислової ефективності — це 
безглуздий міф». 

Як ми згодом побачимо, для того, щоб примусити поїзди приходити вчасно, потрібно 
мати щось більше, ніж сильне керівництво. 

Другою фатальною помилкою в цьому галасі за сильну владу є його невисловлене 
припущення, що той стиль керівництва, який спрацьовував у минулому, буде працювати 
тепер або в майбутньому. Коли ми думаємо про сильне керівництво, ми постійно викопуємо 
з минулого відомі постаті — Рузвельта, Черчілля, де Голля. Однак різні цивілізації 
потребують у значній мірі різних якостей керівної влади. І те, що є сильним в одному 
випадку, може бути недоречним і катастрофічно слабим в іншому. 

В період Першої хвилі, коли цивілізація базувалася на селянському укладі, доступ до 
влади, як правило, залежав від походження, а не від власних досягнень. Монарх мусив був 
опанувати деяким набором практичних навичок -— здатністю вести воїнів у бій, хитро 
нацьковувати своїх баронів один проти одного, вмінням влаштувати вигідний шлюб. 
Письменність та широке застосування абстрактного мислення не належали до основних 
потреб. До того ж, можновладець, як правило, мав свободу використовувати свої 
повноваження для задоволення найпримхливіших, навіть ексцентричних потреб, не 
стриманих конституцією, законодавчою владою чи суспільною думкою. Якщо потрібно було 
щось затвердити, то для цього достатньо було невеликого гурту знаті, лордів і міністрів. 
Лідер, здатний організувати таку підтримку, був «сильним». 

Навпаки, лідер Другої хвилі мав справу з безособовою і в зростаючій мірі з 
абстрактною владою. Він повинен був вирішувати набагато більше питань з ширшого набору 
проблем від маніпулювання засобами масової комунікації до управління макроекономічними 
процесами. Його рішення повинні були пройти через низку організацій і відомств, складний 
взаємозв'язок яких він мусить розуміти й узгоджувати. Він повинен був бути грамотним і 
здатним до абстрактного мислення. Замість невеликої групи баронів, 
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він мусив був дурити велику кількість еліт і субеліт. Окрім того, його влада — навіть, 
якщо він є тоталітарним диктатором — обмежена, принаймні номінально він змушений 
рахуватися з конституцією, правовим прецедентом, вимогами політичної партії й силою 
громадської думки. 

Беручи до уваги цей контраст, зрозуміло, що «найсильніший» лідер Першої хвилі, 
занурений у політичний устрій Другої хвилі, проявив би себе навіть більш слабким, 
безпорадним, дивним і недоречним, ніж «найслабкіший» лідер Другої хвилі. 

Сьогодні подібним же чином, оскільки ми швидко рухаємося до нової стадії цивілізації, 
Рузвельт, Черчілль, де Голль, Аденауер (або для даного випадку, Сталін) — «сильні» лідери 
індустріальних суспільств -— були б так само не на місці й недоречними, як король Людвіг 
Шалений у Білому домі. Очевидно, що пошук рішучих, визначних, виразно самовпевнених 
лідерів — чи то Кеннеді, Конналіс чи Рейган, Шірак чи Тетчер — це є виявлення ностальгії, 
розшук політичної фігури «батька» чи «матері» грунтується на застарілих припущеннях. У 
«слабкості» сьогоднішніх лідерів менше всього повинні їхні особисті якості, адже вона є 
наслідком розвалу інститутів, від яких залежить їхня влада. 

Фактично, їхня уявна «слабкість» є прямим наслідком їхньої зростаючої «влади». Так, 
оскільки Третя хвиля продовжує трансформувати суспільство, піднімаючи його на більш 
високий рівень різноманітності й складності, то всі лідери стають залежними від зростаючої 
кількості людей у прийнятті і впровадженні рішень. Чим могутніші засоби знаходяться у 
розпорядженні лідерів (надзвукові винищувачі, ядерна зброя, комп'ютери, телекомунікації), 
тим більше, а не менше, стає залежним лідер. 

Це співвідношення є незламним, оскільки воно відображає зростаючу складність, на 
яку спирається сьогоднішня влада. Ось чому американський президент може сидіти біля 
«ядерної кнопки», яка дає йому можливість перетворити на порошок планету, і все ще 
почувати себе таким безпомічним через те, що немовби «нікого немає на іншому кінці» 
телефонної лінії. Влада й відсутність влади — це протилежні сторони одного й того ж 
напівпровідникового чіпа. 

Саме з цих причин виникаюча цивілізація Третьої хвилі вимагає зовсім нового типу 
керівництва. Якості,  потрібні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
320 
 



для лідерів Третьої хвилі, ще не до кінця ясні. Ми цілком можемо виявити, що сила 
лідера полягатиме не в його надмірній наполегливості, а якраз в його здатності прислухатися 
до інших; не в його бульдозерній силі, а в здатності до творчої уяви; не в манії величності, а 
у визнанні обмеженої природи лідерства в цьому новому світі. 

Мабуть, лідери завтрашнього дня повинні будуть мати справу з децентралізованішим і 
розподіленішим суспільством — воно буде навіть більш диверсифікованим, ніж теперішнє. 
Вони вже ніколи не зможуть бути всім для всіх людей. Справді, малоймовірно, щоб одна 
людина була втіленням усіх необхідних рис. Лідерство, мабуть, буде більш ситуативним, 
колегіальним і погодженим. 

Джил Твіді в аналітичній рубриці газети «Гардіан» зрозуміла цю зміну. «Легко 
критикувати... Картера, — писала вона. — Можливо, що він був (є?) слабкою й нерішучою 
людиною. ...Але також цілком можливо... що головним гріхом Джиммі Картера є його 
мовчазне визнання того, що оскільки планета мовби стискається, то проблеми стають... 
такими загальними, такими фундаментальними й такими взаємозалежними, що вони не 
можуть бути вирішені, як це колись було, однією людиною чи однією урядовою ініціати-
вою». Коротше кажучи, вона вважає, що ми болісно рухаємося до нового типу лідера не 
тому, як хтось думає, що це добре звучить, а тому, що сама природа проблем робить його 
необхідним. Учорашня сильна людина може бути витіснена завтрашнім сорокакілограмовим 
слабаком. 

Достатньо чи ні цих доведень для підтвердження суті справи, усе ж існує останній, 
навіть більше всього достойний осуду дефект у тій аргументації, що потрібен якийсь 
політичний месія для того, аби врятувати нас від катастрофи. В такому судженні 
припускається, що наші базові проблеми — особистого плану. Однак це не так. Навіть, якби 
ми були під опікою святих, геніїв і героїв, ми все ще знаходились би в стані граничної кризи 
уряду представницького типу — політичній технології Другої хвилі. 

 
СВІТОВЕ СПЛЕТІННЯ 

 
Якщо при виборі «кращого» лідера трапляється всяке, то як же ми мусимо 

тривожитися, коли наші проблеми мають бути вирішені в межах існуючої політичної 
системи. 
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Однак, фактично, проблема має набагато глибший зріз. Стисло кажучи, лідери (навіть 
«кращі») є недієздатними, оскільки інститути, через які вони мусять діяти, застаріли. 

Від початку наші політичні та урядові структури проектувалися в той час, коли нація-
держава ще перебувала в стадії становлення свого власного стану. Кожен уряд міг приймати 
більш чи менш незалежні рішення. Сьогодні, як ми бачили, це вже не є можливим, навіть 
якби ми й зберегли міф про суверенність. Інфляція стала такою транснаціональною 
хворобою, що навіть містер Брежнєв чи його послідовник не змогли зарадити її 
проникненню через кордон. Комуністичні індустріальні країни, навіть незважаючи на 
відокремленість од світової економіки й неослабний контроль за відносинами з нею, все ж 
залежні від зовнішніх джерел нафти, продуктів харчування, технології, кредитів та інших 
необхідних речей. У 1979 році СРСР був змушений підняти ціни на значну кількість товарів 
споживання. Чехо-Словаччина подвоїла ціну на пальне. Угорщина приголомшила своїх 
споживачів, підвищивши ціну за електроенергію на 51 %. Кожне рішення, прийняте в одній 
країні, нав'язує проблеми або вимагає відповіді од іншої. 

Франція будує завод по переробці ядерного пального в Кап-де-ля-Аг (який ближче до 
Лондона, ніж британський реактор у Віндскейлі), в такому місці, що у випадку виділення 
радіоактивного пилу чи газу, вони будуть віднесені вітрами в основному в бік Англії. 
Добування нафти в Мексиці загрожує забрудненню техаської берегової лінії вздовж 500 
міль. І якщо Саудівська Аравія або Лівія підвищать чи зменшать квоти видобутку нафти, то 
це відразу ж або через деякий час вплине на екологію багатьох країн. 

У цьому туго зав'язаному сплетінні національні лідери втрачають значну частину своєї 
ефективності, незважаючи на риторику, яку вони використовують, чи зброю, якою вони 
брязкають. їхні рішення, як правило, призводять до вкрай збиткових, небажаних, часто 
небезпечних наслідків як на глобальному, так і на локальному рівнях. Урядова піраміда й 
механізм розподілу владних повноважень стосовно прийняття рішень для нинішнього світу 
безнадійно неправильні. 

А втім, це лише одна з причин, чому існуючі політичні структури є застарілими. 
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ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІСТЬ ПРОБЛЕМ 
 
В наших політичних інститутах відображена також застаріла форма організації 

пізнання об'єкта дослідження. Кожен уряд має міністерства або департаменти, що спеціа-
лізуються в окремих сферах діяльності: фінансах, закордонних справах, обороні, сільському 
господарстві, торгівлі, пошті чи транспорті. Конгрес Сполучених Штатів та інші законодавчі 
органи мають комітети, які подібним же чином розставляють окремо, згідно з цими сферами, 
проблеми, котрі слід розв'язати. Чого не може вирішити жоден уряд Другої хвилі (навіть 
найбільш централізований та авторитарний), то це взаємопов'язаності проблем: як інтегру-
вати діяльність усіх цих об'єднань таким чином, щоб вони продукували узгоджені, цілісні 
програми замість тієї мішанини суперечливих дій, котрі скасовують одна одну. 

Якщо предмет існує як певна цілісність (про що ми дізналися за останні кілька 
десятиліть), то це означає, що всі соціальні й політичні проблеми взаємопов'язані, що, 
наприклад, енергетика дійсно впливає на економіку, яка, у свою чергу, впливає на стан 
здоров'я, останнє, у свою чергу, впливає на освіту, роботу, сімейне життя та на тисячу інших 
речей. Спроба мати справу з чітко визначеними проблемами, котрі ізольовані одна від одної 
(яка сама є продуктом індустріальної ментальності), призводить лише до безладдя й нещасть. 
До того ж, урядова організаційна структура точно відображає цей підхід до реальності в 
період Другої хвилі. 

Ця анахронічна структура призводить до нескінченної боротьби за владні 
повноваження, до розбазарювання коштів (кожне відомство прагне розв'язати свої проблеми 
за рахунок іншого) і до породження шкідливих побічних ефектів. Ось чому кожна спроба 
уряду розв'язати яку-не-будь проблему веде до зливи нових проблем, часто набагато гірших, 
ніж попередні. 

Як правило, уряди намагаються розв'язати ці взаємопов'язані проблеми шляхом 
подальшої централізації — під назвою «царя» — з тим, щоб відрізати бюрократичний 
формалізм. Він вносить певні зміни, закриваючи очі на їхні деструктивні побічні ефекти, або 
ж він сам нагромаджує так багато додаткового бюрократизму, що його невдовзі скидають з 
трону. Отож централізація влади більше не спрацьовує. Інший безнадійний захід — це 
створення нескінченних міжвідомчих комітетів для координації та перегляду 
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прийнятих рішень. Проте наслідком цього є створення ще одного набору засувок і 
фільтрів, через які рішення мусять пройти, і, отже, подальше ускладнення бюрократичного 
лабіринту. Наші існуючі уряди й політичні структури застарілі тому, що вони споглядають 
світ через лінзи Другої хвилі. 

У свою чергу це загострює іншу проблему. 
 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 
Уряди й парламентські інститути Другої хвилі призначені були приймати рішення в 

уповільненому темпі, відповідно до того світу, в якому певне повідомлення могло йти 
тиждень од Бостона чи Нью-Йорка до Філадельфії. Сьогодні, коли якийсь аятола захопить 
заручників в Комі або в Тегерані, то офіційні особи у Вашингтоні, Москві, Парижі чи 
Лондоні можуть мати лише декілька хвилин для прийняття рішень у відповідь. Надзвичайна 
швидкість змін зненацька захопила уряди й політиків і спричиняє виникнення у них відчуття 
безпорадності й бентежності, оскільки поспіх усе зводить нанівець. «Тільки три місяці тому, 
— пише «Едвертісінг Ейдж», — Білий дім закликав споживачів добре прицінитися перед 
тим, як витратити свої бакси. Тепер уряд прикладає всі зусилля до того, щоб спонукати 
споживачів витрачати кошти вільніше». Як зазначає німецький зовнішньополітичний журнал 
«Ауссен-політик», нафтові експерти передбачали вибух цін на нафтопродукти, але «не 
прискорення розвитку». Рецесія 1974—1975 років зіштовхнула американських політичних 
діячів з тим, що «Форчун» назвав «приголомшливою швидкістю й суворістю». 

Соціальні зміни також прискорюються й додатково тиснуть на політичних діячів. 
«Бізнес Вік» пише, що в Сполучених Штатах «у той час, коли розвиток промисловості й 
міграція населення зростали поступово... то це допомагало об'єднувати націю. Але впродовж 
останніх п'яти років цей процес вийшов за межі того, що могло влаштовувати існуючі 
політичні інститути». 

Прискорюється особиста кар'єра політиків, дивуючи їх самих. Зовсім недавно, у 1970 
році Маргарет Тетчер провіщала, що протягом її життя жодна жінка не буде призначена на 
високу міністерську посаду в британському уряді. А в 1979 році вона сама стала прем'єр-
міністром. 
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У Сполучених Штатах Джиммі (хто?)* прорвався до Білого дому фактично за декілька 
місяців. Далі більше: хоча повий президент не обіймав офіційної посади до наступного після 
виборів січня, Картер став президентом відразу ж де-факто. Це був Картер, а не 
відступаючий у минуле Форд, хто відчайдушно долав проблеми щодо Середнього Сходу, 
енергетичної кризи та інших наслідків кризових явищ майже до того моменту, коли 
підраховувалися бюлетені. Для практичних цілей цей невдаха (lame-duck) Форд негайно стає 
«мертвою качкою» (dead duck), оскільки політичний час такий спресований, історичні події 
такі швидкоплинні, що вони не допускають традиційного зволікання. 

Подібним же чином «медовий місяць» з пресою, який колись радував нового 
президента, був скорочений у часі. Картер, навіть до своєї інаугурації, був знеславлений Ко-
легією виборців і змушений відстрочити свій вибір стосовно призначення директора ЦРУ. 
Пізніше, менше ніж за половину до закінчення президентського правління, прозорливий 
політичний оглядач Річард Ріверс уже передбачав коротку кар'єру для президента, оскільки 
«миттєві комунікації спресовують час настільки, що сьогодні за чотирирічне президентство 
відбувається більше подій, більше потрясінь, надходить більше інформації, ніж за будь-який 
минулий восьмирічний строк правління президента». 

Це форсування темпу політичного життя, що відображає загальне прискорення змін, 
інтенсифікує сьогоднішню політичну та урядову кризу. Простіше кажучи, наші лідери — які 
змушені працювати з допомогою інститутів Другої хвилі, призначених для повільного 
суспільства — не можуть потоком видавати розумні рішення, як того вимагають події. Будь-
які рішення приходять занадто пізно, або ж нерішучість бере гору. 

Наприклад, професор Роберт Скідельський із Школи передових міжнародних студій 
(Університет Джона Гопкінса) писав: «Фактично, фінансова політика виявляється 
непотрібною, оскільки втрачається надто багато часу для того, щоб провести необхідні 
заходи через Конгрес, навіть, коли необхідна більшість існує». А це писалося ще в 1974 році, 
задовго до того, як енергетична скрута в Америці вступила  у  свій  шостий нескінченний  
рік.   Прискорення 

 
* Книга Олвіна Тоффлера виходила в той час, коли відбувалися президентські вибори, і він ще не знав, що Джиммі 

Картер поступився місцем Рональдові Рсйгану. — Перекл. 
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змін пересилило розв'язну спроможність наших інститутів, що робить сьогоднішні 
політичні структури застарілими, незважаючи на партійну ідеологію чи керівництво. Ці 
інститути є неадекватними не лише в плані масштабу чи структури, а й з позиції швидкості 
реагування як такої. Ба навіть це ще не все. 

 
КОЛАПС КОНСЕНСУСУ 

 
Так само, як Друга хвиля створила масове суспільство, так і Третя хвиля демасифікує 

нас, рухаючи всю соціальну систему в напрямку до більш високого рівня різноманітності й 
складності. Цей революційний процес, багато в чому подібний до біологічної диференціації, 
яка має місце під час еволюції, допомагає пояснити одне з найбільш широковідомих явищ 
сьогодення — колапс консенсусу. 

Від одного краю індустріального світу до іншого ми чуємо голосіння політиків щодо 
втрати «національної мети», відсутності старого доброго «духу Дюнкерка», ерозії 
«національної єдності» й раптового, що збиває з пантелику, поширення могутніх 
роздрібнених груп. «Група однієї проблеми» — останнє найменування, яке раз у раз лунає у 
Вашингтоні, коли йдеться про політичні організації, котрі з'являються тисячами, як правило, 
навколо того, що кожним сприймається як окреме пекуче питання: проблеми абортів, 
контролю за загазованістю, права геїв, зайнятості в школі, ядерної могутності й тому 
подібне. Такими різними є ці інтереси як на державному, так і на локальних рівнях, що 
політики та урядовці не в змозі більше слідкувати за ними. 

Власники пересувних будинків організовуються для того, аби боротися за зміну 
окружних зональних тарифів. Фермери виступають проти високовольтних ліній електро-
передач. Самотні люди об'єднуються проти шкільного податку, феміністки, чіканос, підземні 
й наземні шахтарі зорганізовуються так само, як це роблять батьки-одинаки та учасники 
кампаній «антипорно». А один журнал із Середнього Заходу навіть оголосив про утворення 
організації «Геї-нацисти» — змішавши, без сумніву, гетеросексуальних нацистів і Рух за 
звільнення геїв. 

Одночасно загальнонаціональні масові організації мають клопіт з тим, щоб зберегти 
свою цілісність. Як сказав один 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
326 
 



учасник конференції з проблем добровільних організацій, «місцеві церкви не мають 
послідовників, національна ініціатива — тим більше». Експерт по праці доповів, що замість 
єдиного, загальнодержавного об'єднання, керованого АФП—КВП, філіальні профспілки 
дедалі більше проводять власні кампанії зі своїми цілями. 

Електорат не просто розпався на окремі угруповання. Самі ці розрізнені групи вкрай 
короткочасні, вони з'являються, відмирають, змінюють одна одну з усе зростаючою 
швидкістю і утворюють пінистий потік, який важко піддається аналізові. «В Канаді, — 
сказав один урядовий чиновник, — ми тепер вважаємо, що період існування нових 
добровільних організацій буде від шести до восьми місяців. Існує дедалі більше груп, і вони 
стають чимраз ефемернішими». Комбінування, таким чином, прискорення й розмаїття веде 
до створення загалом нового виду політичної організації. 

Цей самий розвиток відправляє також у забуття наші поняття про політичні коаліції, 
альянси або об'єднані фронти. В суспільстві Другої хвилі політичний лідер міг склеїти 
докупи частини дюжини головних політичних блоків, як це зробив Рузвельт у 1932 році, і 
очікувати, що створена коаліція стійко не покидатиме цієї позиції протягом багатьох років. 
Сьогодні треба застопорити разом сотні, навіть тисячі крихітних, недовговічних, об'єднаних 
на основі специфічного інтересу груп, і сама коаліція на додаток виявиться такою ж 
недовговічною. Можна бути вірним об'єднанню настільки довго, щоб вибрати президента, 
потім знову розійтися нарізно на другий день після виборів, залишивши його без необхідної 
підтримки для реалізації своєї програми. 

Ця демасифікація політичного життя, яка відображає всю глибину тенденції, шо ми її 
розглядали в технології, виробництві, засобах комунікації й культурі, поширюється далі на 
здатність політиків приймати життєво важливі рішення. Звиклі до жонглювання з декількома 
добре організованими виборцями, вони раптом з'ясували, що самі перебувають в облозі. З 
усіх сторін незчисленні нові категорії виборців, майже неорганізованих, вимагають одночас-
но уваги до реальних, але вузьких і незвичних потреб. 

Повінь спеціалізованих вимог проникає в законодавчі установи й бюрократичні 
організації через кожну щілину, з кожним надходженням поштових повідомлень і з кожним 
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кур'єром, через фрамугу й попід дверима. Це приголомшливе нагромадження вимог не 
залишає часу на розмірковування. Чим далі, тим більше, оскільки суспільство змінюється в 
прискореному темпі, і затримка рішення може бути набагато гіршою, ніж відсутність будь-
якого рішення, бо кожен вимагає миттєвої відповіді. Як наслідок. Конгрес функціонує в 
такому напруженому ритмі, що, на думку члена палати представників Н.Й.Мінета, демократа 
з Каліфорнії, «хлопці зустрічаються лише тоді, коли заходять, або на ходу. Це не дає 
можливості для послідовного обміну думками». 

Звичайно, кожна країна в цьому плані має свої особливості, але що є незмінним, так це 
той революційний виклик, що його кидає Третя хвиля застарілим інститутам влади Другої 
хвилі — надто повільно вони йдуть слідом за змінами й надто одноманітно справляються з 
новим рівнем соціальної й політичної різноманітності. Спроектовані для більш повільного й 
простого суспільства, наші інститути завалені проблемами й не встигають вчасно їх 
розв'язувати. Не можна також здолати цей виклик шляхом простого перелицювання цих 
владних структур. Бо удару завдано самій головній передумові політичної теорії Другої 
хвилі — концепції представницької влади. 

Отже, зростання різноманітності означає, що хоч наша політична система теоретично 
заснована на мажоритарному принципі, все ж, мабуть, неможливо сформувати більшість 
навіть по вирішальним проблемам нашого виживання. У свою чергу цей колапс консенсусу 
означає, що чимраз більше й більше урядів є урядами меншості, які базуються на 
непостійних і невизначених коаліціях. 

Відсутність більшості перетворює на посміх традиційну риторику демократів. Це 
змушує нас запитати, чи можуть будь-які виборці бути «представленими» в умовах конвер-
генції швидкості й різноманітності. В масовому індустріальному суспільстві, де люди та їхні 
потреби фактично були одноманітними й сталими, консенсус ставав цілком досяжною 
метою. У демасифікованому суспільстві ми не лише втратили загальнонаціональну мету, ми 
також втратили регіональну, в масштабах штату чи міста, мету. Відмінності серед виборців у 
кожному конгресовому або парламентському окрузі країни (чи то у Франції, чи в Японії, чи у 
Швеції) є настільки великими, що їхні «представники» не можуть на законних підставах 
говорити про консенсус. Він 
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чи вона не спроможні представляти спільну волю через ту просту причину, що такої, 
звісно, не існує. Отже, що тоді станеться із самим поняттям «представницька демократія»? 

Поставити таке запитання зовсім не означає нападати на демократію. (Незабаром ми 
побачимо, яким чином Третя хвиля відкриває шлях для доповнення й розширення де-
мократії) Але це робить неминуче очевидним один факт: не лише наші інститути Другої 
хвилі є застарілими, а й ті передумови, на яких вони базуються. 

Побудована за неправильними розрахунками, нездатна адекватно розв'язувати 
транснаціональні та взаємопов'язані проблеми, не спроможна утримуватися на рівні з 
прискореним потоком змін і впоратися з високим ступенем різноманітності, ця 
перевантажена, застаріла політична технологія індустріальної ери розвалюється прямо на 
наших очах. 

 
ВИБУХОПОДІБНА РУЙНАЦІЯ ЗДАТНОСТІ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ 

 
Надміру багато невідкладних рішень стосовно занадто великої кількості невідомих, 

незвичних проблем (а не якась вигадана «відсутність керівництва») — ось чим пояснюється 
очевидна некомпетентність політичних та урядових рішень сьогодні. Наші інститути влади 
розхитуються від внутрішнього вибуху в системі прийняття рішень. 

Працюючи із застарілою політичною технологією, наша здатність приймати ефективні 
урядові рішення швидко погіршується. «Коли всі рішення мусять прийматися в Білому домі, 
— писав Вільям Шоукросс у журналі «Гар-пер», коментуючи камбоджійську політику 
Ніксона—Кіссінджера, — то залишається мало часу на те, щоб ґрунтовно розглянути будь-
яке з них». Фактично, Білий дім так притиснутий нагальністю прийняття рішень — стосовно 
всього: від забруднення повітря, кошторисів госпіталів та ядерної зброї до заборони 
небезпечних дитячих іграшок(!), — що один радник президента довірливо сказав мені: «Ми 
всі тут постійно страждаємо від футурошоку». 

Не набагато краще становище виконавчих відомств. Кожен департамент задихається 
під тягарем безлічі прийнятих рішень. Щодня кожен з них змушений проводити в життя 
незліченні постанови й приймати велику кількість розпоряджень в умовах жахливо 
зростаючого тиску. 

Так, нещодавня перевірка діяльності департаменту Державної підтримки гуманітарних 
наук (США) виявила, що 
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його рада витрачала чотири з половиною хвилини на розгляд заяв на стипендію для 
кожного курсу навчання. «Кількість заяв... набагато випередила здатність ДПГН приймати 
якісні рішення», —говориться в доповіді. 

Існує декілька непоганих досліджень щодо цього затору у сфері прийняття рішень. 
Одним з кращих є аналіз Тревора Армбрістера стосовно інциденту з «Пуебло» в 1968 році, 
включаючи захоплення цього американського шпигунського корабля Північною Кореєю й 
небезпечне загострення відносин між двома країнами. Згідно з Армбрістером, офіційний 
Пентагон, який допустив «ризиковану оцінку» щодо місії «Пуебло» і схвалив її, мав лише 
декілька годин для того, щоб оцінити ризик 76 різних запропонованих військових операцій. 
Пізніше, урядова особа відмовилася хоча б приблизно визначити, як багато часу, в дійсності, 
пішло на обговорення при розгляді проблеми, пов'язаної з «Пуебло». 

Але в показовій цитаті, наведеній Армбрістером, службовець з Агентства військової 
розвідки пояснював: «Метод, який, мабуть, спрацьовує, ...полягає в тому, що ранком о 
дев'ятій годині він бере книгу з полиці з зобов'язанням повернути її після полудня. Ця книга 
величезного формату — каталог Роубака. Фізично було б неможливо вивчити кожну 
операцію в деталях». Незважаючи на це, під тиском обмеженого часу ризик операції з 
«Пуебло» був визначений як «мінімальний». В середньому, якщо агент АВР був точний, то 
на розгляд кожної військової операції, котра оцінювалася цим ранком, припадало менше, ніж 
по дві з половиною хвилини. Тому не дивно, що справи не робляться. 

Наприклад, службовці Пентагону загубили слід 30 мільярдів доларів, призначених на 
придбання закордонної зброї, і ніхто не знає, чи це — наслідок колосальної помилки при 
підрахунках, чи неправильно оголошено список покупців, яких не вистачає для повної 
відповідної суми, чи кошти витрачено на зовсім інші речі. Як твердить департамент Захисту 
та контролю за розрахунками, ця багатомільярдна помилка «містить у собі смертоносну по-
тенційну енергію незакріпленої гармати, що розкочується у різні боки на нашій палубі». Він 
визнав «той сумний факт, що ми реально не знаємо, наскільки в дійсності великою є ця 
плутанина. Мабуть, потрібно буде п'ять років до того часу,  коли  спроможні  будемо   [все 
це]   класифікувати.   І 
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якщо Пентагон, з його комп'ютерами й безпомилковою інформаційною системою, став 
настільки великим і складним, що ним важко керувати належним чином (як це стало 
можливим у даному випадку), то що можна говорити про уряд у цілому? 

Старі інститути для прийняття рішень дедалі більшою мірою відображають безладдя в 
зовнішньому світі. Радник президента Картера Стюарт Айзеншталь говорить про «по-
дрібнення суспільства на групи за інтересами» і відповідне «подрібнення конгресових 
впливових кіл на підгрупи». Зіткнувшись із цією новою ситуацією, президент не може 
більше легко нав'язувати Конгресові свою волю. 

За традицією наділений повноваженнями президент міг обмежитися тим, що мав 
справу з півдюжиною старих і впливових конгресменів, головами комітетів і очікував від 
них, що вони забезпечать необхідну кількість голосів для того, щоб провести свою 
законодавчу програму. Сьогодні голови конгресових комітетів не здатні забезпечити голоси 
молодих членів Конгресу в більшій кількості, ніж це здатні зробити зі своїми 
послідовниками Американська федерація праці чи католицька церква. На нещастя, як може 
здатися старорежимним та авторитарного типу президентам, люди — включаючи членів 
Конгресу — почали більше діяти за власним розсудом і сприймають розпорядження не так 
покірно. Однак усе це робить неможливим для Конгресу, в його нинішній структурі, 
приділяти неослабну увагу якійсь проблемі або ж швидко реагувати на національні потреби. 

У доповіді, оголошеній конгресовим комітетом по передбаченню майбутнього, 
посилаючись на «божевільний список» труднощів, яскраво підсумовується ситуація: «Зрос-
таюча складність і надзвичайна швидкоплинність криз, таких, як голосування протягом 
одного тижня стосовно відміни регулювання на газ, щодо Родезії, Панамського каналу, 
нового департаменту по освіті, ярликів на харчові продукти, доручення АМТРАКу, щодо 
масових поселень у пустелі, що становлять загрозу для людського виду, все це перетворило 
Конгрес, колишній центр вичерпних і глибокодумних дебатів, ...на предмет глузування цілої 
нації». 

Зрозуміло, що політичні процеси в індустріальних країнах відрізняються один від 
одного, але подібні тенденції мають місце в кожній з них. «Сполучені Штати не є єдиною 
країною, що уявляється безладною та інертною, — заявляє газета «ЮС ньюс енд Ворлд 
Ріпорт». — Погляньте 
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на Радянський Союз... Ніякої відповіді на пропозиції США щодо контролю за ядерною 
зброєю. Довге зволікання при укладанні торговельних угод як із соціалістичними, так і з 
капіталістичними державами. Плутані переговори з французьким президентом Жіскаром 
д'Естеном під час державного візиту. Нерішуча політична позиція щодо Середнього Сходу. 
Суперечливі вказівки комуністам Західної Європи стосовно конфронтації та кооперації зі 
своїми урядами... Навіть в однопартійній системі майже неможливо проектувати непохитну 
політику або швидко реагувати на складні проблеми». 

У Лондоні член Парламенту говорив нам, що центральний уряд «дуже 
перевантажений», а сер Річард Марш (колишній міністр Кабінету, а нині — голова 
Британської асоціації газетних видавництв) заявив, що «парламентська структура 
залишається відносно незмінною вже понад 250 років, і саме сьогодні, коли так потрібен цей 
вид управління через механізм прийняття рішень, в ньому якраз і не спрацьовує зчеплення... 
Уся ця така потрібна річ виявилася зовсім неефективною». Т додав, що «Кабінет в цьому 
відношенні не набагато кращий». 

Що ж тоді говорити про Швецію з її ненадійним коаліційним урядом, який лише 
нещодавно спромігся розв'язати ядерну проблему, через яку країна була відокремленою од 
інших майже на десять років? Або про Італію з її тероризмом і періодичними політичними 
кризами, не здатну навіть сформувати уряд на шість місяців? 

Те, що нам протистоїть, це — нова й загрозлива істина. Політичні здригання і кризи, 
перед якими ми стоїмо, не можуть бути вирішені лідерами — сильними чи слабкими — доти, 
поки ці лідери змушені діяти через невідповідні, ослаблені, перевантажені інститути. 

Політична система не лише мусить бути здатною приймати рішення й запроваджувати 
їх у життя, вона повинна функціонувати на правовій основі, має бути спроможною 
інтегрувати несумісні політичні курси, мусить бути здатною приймати рішення з належною 
швидкістю й повинна одночасно відображати розмаїття суспільства й реагувати на нього. 
Якщо чогось із цього переліку не вдається досягти, то це призводить до катастрофи. Нашою 
проблемою не є більше керівництво «лівої» чи «правої» орієнтації, «сильного» чи «слабкого» 
типу. Сама система для прийняття рішень знаходиться під загрозою. 
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Справді, вражаючим фактом сьогодні є те, що наш уряд взагалі продовжує 
функціонувати. Жоден президент корпорації не наважився б керувати великою компанією за 
допомогою організаційних правил, уперше написаних ще гусячим пером предка з 
вісімнадцятого століття, єдиний управлінський досвід котрого полягав у веденні фермерсь-
кого господарства. Жоден пілот не візьметься літати на надзвуковому літакові з «античними» 
навігаційними й контрольними приладами, які використовувалися за часів Блеріо або 
Ліндберга. Проте, це приблизно те саме, що ми намагаємося зробити в політичній сфері. 

Швидке старіння наших політичних систем Другої хвилі у світі, який наїжачився 
ядерною зброєю й балансує на краю економічного чи екологічного колапсу, створює вкрай 
небезпечну загрозу для суспільства в цілому — не лише для «чужих», але й для «своїх», не 
лише для бідних, але й для багатих, а також для неіндустріальної частини світу як такої. 
Безпосередня небезпека для всіх нас полягає не стільки в очікуваному використанні влади 
тим, хто її має, як у непередбачуваних побічних ефектах від тих рішень, що їх видає 
політико-бюрократична машина, котра настільки небезпечно анахронічна, що навіть 
найкращі наміри можуть призвести до кривавих наслідків. 

Наші так звані «сучасні» політичні системи є копіями моделей, які були винайдені ще 
до появи фабрично-заводської системи — до харчових консервів, холодильників, газового 
освітлення чи фотографії, до бесемерівської печі чи друкарської машинки, до винайдення 
телефону, до того, як Орвіл і Вілбур Райт уперше полетіли, до того, як автомобіль та 
аероплан скоротили відстань, до того, як радіо й телебачення почали застосовувати свою 
алхімію до нашої свідомості, до індустріально налагодженої смерті в Освенцимі, до нервово-
паралітичного газу та ядерних ракет, до комп'ютерів, копіювальних машин, протизаплідних 
пігулок, транзисторів і лазерів. Вони (системи) були задумані в інтелектуальному світі, який 
майже не можна собі уявити — світ, що існував до Маркса, до Дарвіна, до Фрейда й до 
Ейнштейна. 

Таким чином, існує найбільш важлива політична проблема, котра стоїть перед нами: 
застарілість наших найосновніших політичних і урядових інститутів влади. 

Оскільки нас потрясає криза за кризою, то честолюбиві гітлери й Сталіни 
виповзатимуть з руїн і говоритимуть нам. 
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що прийшов час розв'язати наші проблеми шляхом відкидання не лише наших 
застарілих інституційних шкаралуп влади, а й нашої свободи як такої. Через те, що ми 
швидко рухаємося в еру Третьої хвилі, ті з нас, хто прагне розширити людську свободу, не 
будуть здатними зробити це шляхом простої підтримки наших існуючих інститутів. Ми 
змушені будемо — так, як вчинили предки американців два століття тому — виробити нові 
установки. 

 
Перекладено за виданням: A. Toffler. The third wave. New York, 1980. 
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