DNEŠNÍ SVĚT POPRVÉ
aneb
PŘEDSTAVENÍ NOVÉ EDICE A PRVNÍHO TITULU
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na představení
nové edice nakladatelství Filosofia, Dnešní svět,
a prvního v rámci edice vycházejícího titulu, Darwinovské levice.

23. června 2016 v 16 hodin v salonku Café Kampus
(dříve Krásný ztráty; Náprstkova 10, Praha 1).
Darwinovská levice bude k dispozici s 25% slevou.
Drobné občerstvení bude zajištěno.

Program
1) Představení edice Dnešní svět a Singerovy Darwinovské levice –
Tomáš Hříbek
2) Marx o lidské přirozenosti a levicová politika – Michael Hauser
3) Diskuse
Edice Dnešní svět

Řada se specializuje převážně na překlady knih současných světových ﬁlosofů, kterým se daří

rigorózním a přitom zároveň srozumitelným a čtivým způsobem pojednat o tématech

celospolečenského zájmu. Mezi jinými jde o témata jako povaha a program zodpovědného
politického myšlení dnes; úloha humanitního vzdělání ve společnosti ovládané ekonomickými

imperativy; proměny sekularismu a duchovnosti v postsekulárním světě; genderové

předsudky a legitimní cíle feministické politiky; vztah multikulturalismu a morálního
univerzalismu; imigrační krize a střet kultur; válka, její morální meze a alternativy; etická
dilemata moderních biotechnologií; případně morální status zvířat a ekologická etika.
Jednotlivé svazky by měly být zajímavé pro široké laické publikum.

Peter Singer: Darwinovská levice

V průkopnické Darwinovské levici předkládá jeden z nejznámějších současných filozofů řadu
argumentů, s jejichž pomocí dokazuje nutnost radikální revize, jíž musí projít politická levice,

aby překonala svoje zastaralé chápání lidské přirozenosti. Na její cestě k dosažení

společenských a politických cílů jí podle něj mohou posloužit právě poznatky moderní
evoluční teorie. Singer vysvětluje, proč levice v politickém smyslu slova původně darwinovské

myšlení odmítala a proč jsou neudržitelné důvody, které ji k tomu vedly. Analyzuje způsob,
jakým myšlení dvacátého století transformovalo naše chápání darwinovské evoluce,
a ukazuje, že evoluce je slučitelná jak s kooperací, tak s konkurencí. Darwinovská levice, tvrdí

Singer, bude i nadále na straně chudých a utlačovaných, bude však lépe vybavena, aby
porozuměla fungování společenských a ekonomických změn a mohla reálně zlepšit situaci
znevýhodněných. A bude rovněž usilovat o to, abychom se vzdali antropocentrické
perspektivy naší dominance nad přírodním světem.

