
 
  
 
 

 

 

Edice Klimax se letos na jaře rozšíří hned o tři tituly. Jako první vychází 
kniha Ani na to nemyslete od Georga Marshalla.   

Ani na to nemyslete, Novacén a Méně je více. Tak se jmenují nové knihy, 

které letos doplní non-fiction edici Klimax zaměřující se na 

environmentální tematiku. Tři novinky tentokrát zavedou čtenáře do 

oblastí filozofie, psychologie a ekonomie a nabídnou jedinečné pohledy na 

příčiny klimatické krize a její možná řešení. Originální myslitel George 

Marshall se navíc na jaře chystá navštívit Českou republiku.  
 

Proč náš mozek ignoruje klimatickou změnu? Proč nám všechna data, výzkumy, ale ani 

vyschlé studny, pole bez hmyzu a moře bez ryb nestačí k tomu, abychom s tím začali 

opravdu něco dělat? Odpověď se snaží najít George Marshall, o němž Naomi Kleinová 

prohlásila, že je „jedním z nejzajímavějších, nejprovokativnějších a nejoriginálnějších 

myslitelů ohledně našeho kolektivního psychologického popírání klimatické změny“.  

Při své práci se tento vědec opírá o psychologické výzkumy předních vědců i vlastní 

poutavé příběhy. Na vině nečinnému přihlížení přicházející katastrofě je podle něj i naše 

vlastní mysl — způsob, jak vnímáme hrozby, naše kognitivní slepá místa, naše láska 

k vyprávění, strach ze smrti i nejhlubší instinkty bránit naši rodinu a kmen. 

 

Jeho očekávanou novinku doplní na jaře v edici Klimax i další velmi zajímavé tituly, 

například zatím poslední kniha jednoho z nejstarších vědců světa, futurologa 

a významného představitele environmentálního hnutí Jamese Lovelocka. Výchozím 

bodem jeho díla Novacén je teorie Gaia, která vychází z představy zemského 

seberegulujícího superorganismu. S její formulací Lovelock poprvé přišel už 

v šedesátých letech minulého století, avšak soustavně se k ní vrací a inovuje ji. 

Novacén se i díky tomu od předchozích děl v mnohém liší. Překvapí zejména 

transhumanistickým přístupem k budoucnosti, na kterou Lovelock už nepohlíží tak 

kriticky jako dříve. Naději nachází právě v technologickém pokroku. Lidstvo dle něj 

vstoupilo do věku novacénu, tedy do éry, které udávají ráz zejména superpočítače 

a umělá inteligence. Pro lidskou společnost však nepředstavují hrozbu, nýbrž možná 

vylepšení, která mohou v boji s klimatickou krizí významně pomoci. 

 

V srpnu pak přijde na řadu neméně důležitý titul Méně je více: Jak nerůst zachrání svět 

od antropologa Jasona Hickela. Ten neztrácí čas obsáhlým popisem problému, ale 

rovnou formuluje možné řešení spočívající ve změně ekonomického systému. V opozici 

ke kapitalismu hnanému imperativem růstu, který stojí za degradací planety, se 

zasazuje o zpomalení a přechod k ekonomice nerůstu.  

Hickel nezpochybňuje schopnost planety zajistit potřeby deseti miliardám lidí, pokud 

budeme s přírodním bohatstvím nakládat s uvážením a bez neustálého tlaku na růst 

produkce.  



Cílem edice Klimax nakladatelství Host je umožnit čtenářům komplexní porozumění 

současným ekologickým hrozbám. V minulosti v edici vyšla například jedna 

z nejvlivnějších environmentálních knih dvacátého století Tiché jaro od Rachel 

Carsonové. Postupně se však budou přidávat i tituly z českého prostředí. Takovým byla 

loni kniha Beton a hlína, soubor rozhovorů o šetrnosti a udržitelnosti od Viktorie 

Hanišové. 

 

Budu rád, když budete mít o knihy z edice Klimax zájem. Rád Vám je poskytnu jako 

recenzní výtisky či pdf. A samozřejmě Vám rád zprostředkuji i možnost rozhovoru 

s Georgem Marshallem, až do České republiky dorazí.   
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