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Nakladatelství

Homérovy eposy tvoří jeden ze základů evropské vzdělanosti, ocitly by se v seznamu pěti
nejdůležitějších literárních děl evropské kultury, a to na místech předních. Opětovné vydání,
tentokrát v kapesní a lacinější formě - díky velkorysé subvenci sponzora - poskytne dorůstajícím
generacím studentů a badatelů praktické vydání k soustavnému studiu. Překlady, které
nepocházejí od Otmara Vaňorného, většinou postrádají číslování veršů a pro badatelské a studijní
použití jsou nepoužitelné. Naše vydání při dostupné ceně spojuje i zřetel použitelnosti v odborném
kontextu.
Jeden ze základních textů řecké filosofie. Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón
tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé z nich
odvozené napodobeniny. Podle Aristotela, který s Platónem nesouhlasí, obecné není ideální a je
jen v jiném světě jsoucí předobraz. Když vypovídáme o obecném, je to možné jen pomocí
jednotlivostí, které existují v prostoru a v čase. Aristotelés nešel tak daleko jako myslitelé pozdního
středověku - nominalisté, kteří tvrdili, že obecné pojmy jsou výlučně v našich hlavách a jsou
získány na základě určité podobnosti abstrakcí z jednotlivostí.
Kniha předního českého historika české i světové reformace profesora Amedeo
Molnára "Na rozhraní věků" přibližuje kulturní a náboženský zápas, který se
odehrál v Evropě 15. a 16. století. Literárně brilantní portréty Jan Husa, Jana
Calvina, Martina Luthera, Huldrycha Zwingliho a Jednoty bratrské kladou důraz i
na zřetele často přehlížené: "Směřování a konflikty těchto mužů, kteří se
rozmanitě podíleli na zrodu a společenském uplatnění velkého přehodnocení
ztradičnělého vkladu křesťanství do dějin lidstva, zdají se mi zajímavější,
podnětnější a závažnější než jejich někdy monumentalizované podobizny,
zbavené rizika a života" (A. Molnár). Knihu nově uspořádala a předmluvou
opatřila profesorka Noemi Rejchrtová.

Nakladatelství Petr Rezek

Nakladatelství Petr Rezek

Kalich

Kalich
Švýcarský spisovatel Benjamin Vallotton (1877–1962), syn protestantského
kazatele a literárně činné matky, svá rodinná obdarování nepromarnil. Vystudoval
teologii, stal se učitelem a hojně překládaným autorem více než padesáti
francouzsky psaných knih. Řadu svých románů a povídek věnoval každodennímu
životu obyvatel švýcarského kantonu Vaud a později frankofonního Alsaska. V
románu Rozkvetly skály (Sur le roc, Payot, 1924) ) vzdal hold rodnému kraji své
matky, alpskému údolí Fressinières ve francouzském kantonu Hautes-Alpes, kam
se sám uchýlil v době německé okupace Francie. Příběh protestantské komunity
se odehrává kolem roku 1800, na úbočí Dormillouského hřebenu, ve výšce více než 1700 m nad
mořem. Tato místa, kraj horských údolí, kaňonů a ledovcových kaskád, se stala útočištěm
románských valdenských, které ještě v pozdním středověku opakovaně stíhala a pronásledovala
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inkvizice. Založili tu chudičké osady, dokázali v nich postavit školu i kostel. S neobyčejnou
obrazivostí, ústy dospívající dívky, vypráví autor o tomto světě „mimo svět“, o úchvatné přírodě,
která však dokáže být také velmi krutá, o životě a hodnotách rodinného společenství, které nejen
setrvává, ale dál pracuje ve víře a učení předků. Vynikající český překlad profesora Amedea
Molnára, potomka italských valdenských, poetické kvality originálu nepochybně umocnil. Vznikl
spontánně v roce 1970 a byl tehdy na pokračování otiskován v týdeníku Kostnické jiskry. Knižního
vydání se mu však mohlo dostat až nyní.
Sborník historických prací o "tajných evangelících" je výsledkem badatelské
činnosti v rámci výzkumného grantu Praxis pietatis haereticorum – Vnitřní život
kacířů a jeho vnější projevy dvacet let před tolerančním patentem a v prvním
desetiletí existence tolerančních církví, uděleného Evangelické teologické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze Grantovou agenturou Karlovy univerzity.
Kniha vychází rovněž v rámci projektu Úřadu vlády ČR Euroknihovna. Články,
jejichž autory jsou renomovaní historikové v oboru, jsou uspořádány do sedmi
tematických okruhů: Prameny pro výzkum vnitřního života tajných a tolerančních
evangelíků; Regionální sondy, Praxis pietatis, Tajné evangelictví na území
dnešního Rakouska, Toleranční střety; Místa bohoslužeb; Varia. Texty provázejí
ilustrace, viněty a vlysy z děl, která tvořila četbu českých a moravských tajných evangelíků.
Připojeny jsou informace o autorech a cizojazyčná shrnutí jednotlivých statí.
Podnětem k dějepisectví je snaha zachovat budoucím pokolením paměť o tom,
co se kdy událo a co kdy lidé udělali, a pohledem do minulosti, sledováním a
sdílením života minulých pokolení získat zároveň poučení pro současné i
budoucí. O to se v přehledných studijních textech pokusili dva znalci církevních
dějin, profesoři Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, Rudolf Říčan a
Amedeo Molnár. První část knihy je věnována Prvním pěti stoletím církve, část
druhá se zabývá Cestou církve osmi stoletími. Nové knižní vydání někdejších
učebních textů (19892) vychází vstříc neutuchajícímu zájmu široké odborné i
laické veřejnosti, která postrádá spolehlivého průvodce historií křesťanské
církve. Nově je připojen podrobný jmenný rejstřík.

Nakladatelství

Kalich

Kalich

2

Autor

Název

Anotace

Nakladatelství

Hernando de
Soto

Mystérium kapitálu:
Proč kapitalismus
triumfuje na Západě
a selhává všude
jinde na světě

Otázka položená v úvodu práce je dnes velmi aktuální a naléhavou otázkou,
protože spolurozhoduje i osudech liberální demokracie ve světě.

Rybka Publishers

Martin Goodman

Řím a Jeruzalém:
Střet starověkých
civilizací

Historik Martin Goodman se pokusil v této monumentální studii popsat vztahy
mezi římskou a židovskou civilizací a odpovědět na otázku, proč došlo ve
starověku ke střetu těchto dvou světů, který v mnohém ovlivnil evropské dějiny
až do současnosti.

Rybka Publishers

Luc Ferry

Rozumět životu:
Uvedení do filozofie
nejen pro mladou
generaci

Francouzský filozof Luc Ferry si ve své světoznámé knize předsevzal zasvětit
čtenáře do základních myšlenek filozofie a seznámit je s hlavními otázkami a
mezníky dějin evropského filozofického myšlení.

Rybka Publishers

3

Autor
Petr Vorel (editor)

Název
Dějiny evropského
světa 1453 - 1576

Anotace
„Karionova Kronika světa“ na počátku raného novověku podstatným způsobem
ovlivnila obecné vnímání dějinných kořenů naší evropské kultury. O její druhé
české vydání se zaloužil roku 1584 Daniel Adam z Veleslavína. Kniha Dějiny
evropského světa 1453–1576, již edičně připravil a komentářem opatřil historik
Petr Vorel, přináší Veleslavínovo zcela originální zpracování světových dějin let
1453–1576, vydané roku 1584 jako závěrečná část „Karionovy Kroniky světa“.
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