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Ediční řada Emancipace a kritika nabízí překlady  
klíčových titulů náležejících do tradice společenské 
kritiky. Reflektuje tematiku osvobození člověka v sou-
vislosti s intelektuálními dějinami střední a východní 
Evropy 19. a 20. století, ale i v širších kontextech.

Připravuje se
Karl Korsch, Marxismus a filosofie 

György Lukács, Dějiny a třídní vědomí
Herbert Marcuse, Erós a civilizace

Editoři
Jan Bierhanzl

Joseph Grim Feinberg 
Petr Kužel
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K f i losof ii socia lismu
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Materiály k  teorii elit a k  její kritice
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K filosofii socialismu 
    
   

G. M. Tamás

F i l o s o f i a
Praha 2016
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Pr a h a  2018F i l o s o f i a

Materiály k  teorii elit a  k  její kritice 
Od klasiků do sedmdesátých let 

20. století

Ondřej Lánský, Lubomír Sochor (eds.)
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Kniha vychází s podporou Strategie AV21 – Výzkumný program:  
Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací.  
Práce na této knize byla dále podpořena WBI – Wallonie-Bruxelles Inter-
national v rámci projektu „Paměť, literatura a společnost – případ dvou kom-
plexních států: Belgie a Československa“ („Mémoire, littérature et société:  
le cas de deux Etats complexes:  la Tchécoslovaquie et la Belgique“), řešeného 
Filosofickým ústavem a Ústavem pro soudobé dějiny AV.
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