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Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Despre natura umana - pentru care autorul a castigat premiul Pulitzer - este o lucrare indrazneata, plina de intrebari si raspunsuri despre
devenirea naturii umane si a societatii. La momentul aparitiei a iscat controverse aprinse in comunitatile stiintifice ale lumii, dar si in randul
filosofilor si al altor oameni de cultura. Ideile lui Wilson, conturate cu foarte mare indrazneala si talent in aceasta carte, au dus la nasterea unei
noi discipline stiintifice - sociobiologia - al carei obiect de cercetare este studiul comportamentului social al animalelor, intre care includem si
omul, din perspectiva biologiei si a teoriei evolutioniste. Wilson a dezvoltat principiile sociobiologiei pornind intai de la comportamentul insectelor
sociale, in special furnicile, si le-a explicat in lucrarile sale The Insect Societies si Sociobiology. Cu foarte mult curaj si perseverenta s-a angajat
apoi in explorarea din aceeasi perspectiva a comportamentului social uman, pe care il considera rezultatul evolutiei, un produs al interactiunii
dintre factorii ereditari, influentele din mediu si trecutul istoric si cultural. Teza sa consta in demonstrarea faptului ca influentele sociale si
culturale si agentii din mediu pot determina comportamentul uman numai pana la un punct, in cea mai mare parte mintea umana fiind modelata
pe baza ereditatii genetice. Avand in minte misiunea de a unifica ramurile stiintifico-rationaliste si umaniste ale cunoasterii umane, Wilson
porneste intr-o intreprindere unica, aplicand principiile nou-descoperitei sale abordari la intelegerea sexualitatii umane, a agresivitatii, a
comportamentului religios si a celui moral.
Despre natura umana este o demonstratie a capacitatii stiintei de a explora insusi omul si o provocare lansata de Wilson generatiilor
viitoare de savanti in rezolvarea celor mai vii dileme ale existentei umane, intre care si originea si natura religiei.
Gabriela Deniz
*
Implicatiile tezei lui Wilson sunt considerabile, pentru ca, daca sunt adevarate, nici un sistem politic, social, religios sau de gandire etica
nu isi poate permite sa le ignore.
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Nicholas Wade (New Republic)
*
De doua ori castigator al Premiului Pulitzer, Wilson este un scriitor cu o eleganta pentru care nu face nici un efort si o concizie plina de
stil, iar aceasta este una dintre cele mai reusite si mai importante dintre cartile sale. [...] O lucrare seminala, remarcabil scrisa.
Robin McKie (The Observer)
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Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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