„Изток-Запад“

Християнска култура:
корени, история, настояще

• Теология
• История
• Апологетика
• Християнство
• Средновековие
• Философия на религията

Византийска философия
Георги Каприев

Проф. Георги Каприев е завършил философия в СУ „Св. Климент Охридски“,
специализирал е в Кьолн и Париж.
Преподавател по история на философията в СУ. Президент на комисията
„Византийска философия“ на Международното общество за изследване на средновековната философия.
Член на Обществото за философия
на Средновековието и Ренесанса в
Германия, на Института за средновековна философия и култура, на Американското семиотично
общество. Съосновател на Европейския висш колеж за ан-

Максим Изповедник
Георги Каприев

тична и средновековна философия;
гост-професор в Кьолнския университет и гост-лектор в университетите на Амстердам, Бари,
Берлин, Бон, Бохум, Вюрцбург, Карлсруе, Кьолн, Лече, Хановер, Цюрих и
др. Автор е на близо 20 книги, а
„Максим Изповедник“ и „Византийска философия“ са едни от найзначимите му трудове.
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За Таворската светлина
Филотей Кокин

Editio princeps! Библиографското събитие на годината „За Таворската
светлина“ на патриарх Филотей Кокин се появява за първи път не само
на български, но на какъвто и да е
съвременен език! Изключителното и
уникално издание е двуезично и съдържа както преводния, така и оригиналния текст на древногръцки.
Кокин е една от наистина малкото
значими фигури сред византийския елит с незнатен произход. Философстването, смята той, е преди всичко духовно
занимание и чрез него стигаме до истината.

Енеади

Плотин

Философията на Плотин не е само
мит, любов, смърт, живот, съзерцание на отчетливи форми и екстаз, а
тя е и неимоверна еквилибристика
с най-тънки логически категории...
Ако в отрицателен смисъл тя е отреченост от всичко земно и материално, то в положителен смисъл е
реставрация на старинната гръцка
митология и на платоново-аристотелистката диалектика, но също и
необходимата за всичко това твърде изтънчена култура на
вътрешните усещания и умозрения.
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Гностическите евангелия
Илейн Пейджълс

През 1945 г. един египетски селянин случайно открива в пустинята
древни ръкописи, които се оказват
гностически евангелия – свещените писания на една от най-ранните
християнски секти. По ред причи
ни – алчността на антикварите,
съперничеството в научните среди
и т.н. – находката от Наг Хамади
вижда бял свят едва през 70-те години, като още преди това става
обект на безброй спорове, спекулации и догадки. Книгата
е едно от първите изследвания на нагхамадийските текстове, адресирано към най-широка публика, което бързо се
превръща в класика в своя жанр.

Да предаваш словата на
Иисус
Барт Ърман
Увлекателен разказ за „книжниците“, или хората, сътворили най-ранните преписи на Новия Завет, учените, които са използвали хилядите
техни ръкописи, за да установят и
„най-добрия текст“, и преводачите,
които са разчитали на техните резултати, за да създадат и съвременните преводи на Библията, които използваме днес. Препоръчва се
горещо на всеки, който се интересува как са се появили и
подредили новозаветните слова...
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Утешението на философията
Боеций

Най-четеното, коментирано и медитирано съчинение на Боеций! То
е писано в Павия, когато авторът
очаква изпълнението на смъртната си присъда. Под формата на
„лечителен“ диалог, който философията провежда с изпадналия в
депресивна летаргия затворник,
Боеций развива едно християнско
тълкуване на съдбата като инструмент на Божието провидение,
което влияе много силно както върху средновековната,
така и върху следсредновековната философия, историография и литература.

Диалози

Анселм Хавелбергски
Книга за „едната форма на вярване и многообразните форми на живот“ – от Авел до най-ново време.
Книга, която отстранява смущението у онези немъдри братя, които
се притесняват, че в едната църква, придържаща се към една вяра,
с течение на времената се появяват толкова много различни новости в религията – iversae religionis
novitates.
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За душата. За интелекта
Алберт Велики

Просветително и вдъхновяващо четиво от Албертус Магнус, наричан още
Алберт Велики или Алберт от Кьолн –
доминикански епископ, който пише
съчинения върху практически всички
познати през ХIII в. клонове на знанието (логика, теология, метафизика,
физика, биология, психология, етика).
Той е този, който внедрява учението
на Аристотел в църковното учение
и западноевропейската философия.
Дадено му е почетното звание учител на църквата – чест, с
която са удостоени едва 33 души.

Философски трактати
Тома

от

Аквино

Тома от Аквино е онзи мислител,
който осъществява най-всеобхватно и цялостно грандиозния
синтез между езическото философско наследство и християнската вяра. Воден от дълбокото
си убеждение, че между вярата и
разума, между теологията и философията не може да има принципно противопоставяне, той реализира световно-историческата задача за дисциплиниране на
проникващите в католическа Европа нови философски идеи
и за тяхното безметежно включване в християнския светоглед.
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Сума на теологията
Тома

от

В тези три тома, разпростирайки се на повече от
6000 страници великият
мислител Тома от Аквино

представя своите философски трактати
по теология. Тези трудове
имат не само фундаментално значение за духовното, но
и за историческото наследство на западноевропейската цивилизация. Освен това
те са и морален показалец.
Тома казва: „Даден морален
предмет може да бъде раз-

Аквино

глеждан в неговата отделност по два начина: от една
страна, с оглед самата му
материя, както когато се
разглежда например ето
тази добродетел или ето
този порок; от друга – с
оглед отделните положения на людете,
както когато ста-

ва дума за подчинените и
властващите, за водещите
действен или съзерцателен
живот и изобщо за всички
такива разлики между човеците...“
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Тома от Аквино

Алберт Цицерман
Текстът на Алберт Цимерман е резултат от половинвековно вникване
в творчеството на Тома от Аквино.
Цимерман, всепризнатият интерпретатор на doctor communis, тълкува централните теми в мисловния
свят на Тома, премисляйки в духа на
неговата философия и проблемите
на днешната действителност, без
обаче да храни никакъв сантимент
към традицията на тъй наречения
неотомизъм. Книгата представлява най-доброто въведение във философията на Тома.

Изповеди

Св. Аврелий Августин

Една от най-необикновените и найважните творби на човешката словесност! Написана е преди около
хиляда и шестстотин години, между
397 и 400 г., от свети Аврелий Августин. Подгответе се да го последвате – но не само в пътя му в мира
сего, път достатъчно известен от
неговите собствени произведения.
Най-големият авторитет на Средновековието, канонизиран за светец през 1295 г., ще ви потопи в духовна и философска мъдрост, която ще ви покаже
много истини и тълкувания за света, в който живеем, както и за този, който е вътре във всеки от нас.
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Беседи със свети Августин
Яцек Салий

Отец Яцек Салий „задава на св.
Августин“ основни за християнската вяра въпроси. Отговаря им чрез
кратки, но красноречиви откъси от
произведенията на великия християнски богослов, които в по-голямата
си част са недостъпни за българския читател, защото още не са
дочакали свой превод на български
език. Много от отговорите, отразяващи съмненията и търсенията на
човека от прехода между Късната античност и Средновековието, са поразяващо актуални днес.

Божиите заповеди
Яцек Салий

Почти трийсет години отец Яцек
Салий отговаря на читателски въпроси в сп. „В дродзе“ в постоянната рубрика „В търсене на пътя“.
Това извънредно популярно изложение
на вярата е залегнало в много негови
книги, съдържащи отговори на найнаболелите въпроси на съвременността. Авторът е доминиканец,
ръководител на Катедрата по догматична теология в университета „Кардинал Стефан Вишински“ във Варшава, съветник на Секцията за теологични
науки в Комисията за доктрина на вярата към Полската
епископска конференция, член на полския ПЕН-клуб.
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Животът на Христос
Пенелопи Делта

Голямото достойнство на книгата
е полагането и тълкуването на културния, исторически и географски
контекст, който най-малко занимава съвременниците на събитията и
евангелистите. Поради това мнозина от днешните читатели на Новия
Завет не разбират или правят неадекватни интерпретации. Книгата
е предназначена да предпазва от
недоразумения и да подготвя за компетентно усвояване на
самите евангелски писания. Многобройните й издания свидетелстват за успешността на опита.

Диалектика на секуларизацията:
За разума и религията
Ю. Хабермас и Й. Ратцингер

„Дополитически морални основания
на свободната държава“ – така
гласи темата на уникалния диалог
между Юрген Хабермас и Йозеф
Ратцингер (бъдещия Бенедикт XVI),
състоял се на 19 януари 2004 г. в
Мюнхен. Става дума за дискусия не
просто между двама изключително
популярни и – поне наглед – полярно
отдалечени един от друг немски мислители, нямали дотогава контакт помежду си. Иде реч за
диалог между двама мислители, дълбоко тревожни за съдбата на европейското и световното културно човечество.
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История на българската
средновековна литература

Дело на езиковеди, историци на литературата, текстолози, специалисти
в областта на християнските култове, химнолози и библеисти-слависти
от по-младото поколение медиевисти, книгата обобщава откритията
в областта на старобългаристиката и преосмисля историята на старата българска книжнина в нейния
непрекъснат продуктивен диалог с
византийската и с останалите православни европейски литератури. Книгата е за всеки, който проявява интерес към
българската старина.

Пет химнографски творби
за Св. Петка Търновска
Евелина Минева

В настоящата студия се издават
за първи път критично пет непуб
ликувани досега химнографски твор
би за св. Петка Търновска. Определя
се мястото им в химнографската
традиция за тази светица и взаимовръзката им с вече изследвани произведения за нея. Разглеждат се някои
въпроси, свързани с разпространението на култа към св. Петка Търновска и на химните в нейна чест, както и влиянието, което
оказва при тяхното създаване смесването и взаимодейст
вието с култа към св. Петка Римлянка.
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В началото бе словото...
Костадинка Паскалева

Сборник статии и студии (1967–
2011), които очертават полувековния творчески път на Костадинка
Паскалева, изследовател на средновековното културно наследство на
България и на основния символ на
Източното християнство – иконата, дългогодишен директор на Музея за икони в Криптата на храма
„Св. Александър Невски“, инициатор
и организатор на изложби на български икони в различни
страни в света.

Лекции по философия на религията
Г. В. Фр. Хегел

За първи път на български език можете да прочетете сборник с лекциите по философия на религията
на великия Георг Вилхелм Фридрих
Хегел. Според разпространеното
разбиране Хегеловото мислене е
проекция на апогея на германския
философски идеализъм от ранния XIX
век. Влиянието на Хегел е силно, както върху философията, така и върху
други науки. През XIX век много от
факултетите по философия в Европа са държани от хегелианци.
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Тайнство на единството
Валтер Каспер

Кардинал Валтер Каспер е роден
през 1933 г. в Хайденхайм-Бренц,
Германия. Следва и завършва в Тюбинген, където по-късно става
професор по догматична теология.
През 1983 г. преподава в Американския католически университет във
Вашингтон. През 1987 г. е ръкоположен за епископ на Ротенберг-Щутгарт, Германия. През 2001 г. е посочен от папа Йоан-Павел II за кардинал. В същата година
оглавява Папския институт за развитие на християнското единство, която длъжност изпълнява до днес. Каспер е
автор на едни от най-акламираните книги в областта на
християнската публицистика.

Иисус Христос
Валтер Каспер

Тази книга не прогласява учение за
Иисус Христос – „Иисус Христос
е същият вчера, и днес, и вовеки“
(Евр. 13:8). Затова тя се опитва да
представи старото учение за Христос в нова форма, тоест в дискусия
и контакт с модерното, така нареченото историческо тълкуване на
Светото Писание и с просветеното мислене на Новото време. Тя иска да покаже, че християните не трябва да се боят от модерния свят и че нямат
нужда от изкуствено самозатваряне.
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Теория на църковното
красноречие

Божидар Андонов

Обръщение към онези, които са скептично настроени към съвременната
реторика, а и към запознатите, но
неуспяващи да изградят мост към
църковното красноречие. Тя ще бъде
полезна на тези, които търсят помощ и ориентация сред разностранните и сложни въпроси на връзката
между библейското тълкуване и проповядването; на студентите, които се подготвят за свещенослужители и учители по религия; на всички, които се
интересуват от богословската наука.

Видях сатаната, как падна от небето
като светкавица

Рене Жирар
Книгата е апология на християн
ството. Тази „антропологическа“
защита на християнството, разбира се, няма нищо общо нито със
старите „доказателства за съществуването на Бога“, нито с „онтологическия аргумент“, нито с „екзистенциалната“ тръпка, която за
кратко разколеба духовната инертност на ХХ в. Всички тези неща са
чудесни сами по себе си, но от християнска гледна точка
имат неудобството да не са в пряка връзка с Кръста: те са
по-скоро деистки, отколкото специфично християнски.
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Подражание на Христа
Тома Кемпийски

Цялото произведение, което и днес
не престава да бъде ръководство
по християнска духовност, не е систематично изложение на догмати,
а непрекъсната подкана за поемане
и неотклонно следване на единствения истински път към царството –
пътя на Христа. Може би тази книга ще помогне на всеки да понесе с
търпение, смирение и любов собствения си кръст – живота си тук и сега, следвайки не виденията и прищевките на неподредените си пристрастия, а
Божията воля.

Нощта през Средновековието
Цочо Бояджиев

Очаквайте новото издание на „Нощ
та през Средновековието“ от Цочо
Бояджиев – професор по история на
философията в СУ „Св. Климент Охридски“, член на Международното
общество за изследване на средновековната философия и Европейската
академия на науките и изкуствата.
Автор е на книгите „Неписаното учение на Платон“ (1984), „Студии върху средновековния хуманизъм“ (1988),
„Античната философия като феномен на културата“ (1990,
1994), „Ренесансът на XII век: природата и човекът“ (1991),
„Августин и Декарт“ (1992), „Философия на европейското
средновековие“ (1994), „Кръговрат на духа“ (1998).
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Вземете книгите на „Изток-Запад“ с отстъпка
директно от офиса на издателството!

Издателство „Изток-Запад“
София 1124, жк. „Яворов“, бл. 1, ап. 3 партер
(бул. „Цариградско шосе“ № 51 – до БТА)
тел.: 02/946 35 21; тел./факс: 02/943 79 51
e-mail: office@iztok-zapad.eu
iztok.zapadbg@gmail.com, iztok_zapad@abv.bg
www.iztok-zapad.eu

