RECENZIE ANOTÁCIE

Nová monografia anglického historika Jacoba F. Fielda sa –
ako už názov napovedá – obsahovo týka histórie Európy.
V jednotlivých kapitolách pristupuje autor k prezentácii
dejín vedecko-populárnym štýlom, pričom kladie dôraz na
chronologickú postupnosť.
Kniha História Európy v malých sústach je rozdelená do
piatich kapitol, ktoré čitateľovi podávajú základný, no vecný obraz o klasickej antike, stredoveku, reformácii a osvietenstve, veku revolúcií, Európe v kríze a súčasnej Európe.
Vzhľadom na obšírnu tematiku a aj napriek pomerne malému rozsahu sú v texte zahrnuté všetky dôležité historické medzníky, ktoré dopĺňa taktiež obrazová príloha. Z nej
zaujmú najmä mapy prezentujúce územný vývoj jednotlivých štátov, ako napríklad
Rímsku ríšu v čase svojej najväčšej rozlohy v roku 117, Karolínsku ríšu za Karola
Veľkého v roku 814 či Habsburskú ríšu v roku 1550 a mnohé ďalšie. Autor do kontextu jednotlivých kapitol zahrnul takisto krátke životopisy významných Európanov,
ktorí sa na chode dejín v stanovených obdobiach rôzne angažovali. Zo staroveku
možno menovite spomenúť Sokrata, Alexandra Veľkého, zo stredoveku Janu z Arku
a novovekých dejín napr. Ľudovíta XIV. či Napoleona Bonaparte. Popisované sú
vzhľadom na mieru dôležitosti najmä osobnosti, ktoré európske dejiny ovplyvnili
vo filozofickej a politickej oblasti. Okrajovo však autor obrátil svoju pozornosť aj
na umenie a velikánov, ktorí v ňom zanechali nezmazateľnú stopu. Obzvlášť preto
zaujmú časti týkajúce sa renesancie či renesančného humanizmu, v ktorých je popisovaná rivalita a umelecké napredovanie v Taliansku, kde vtedajšie elity zápasili
o prestíž a podporu umelcov. Text dopĺňajú tiež ukážky známych diel (aj keď len
v čiernobielej podobe) ako napríklad Posledná večera od Leonarda da Vinciho, ktorá
je považovaná za jeho najslávnejšie a zároveň najlepšie dielo. Za pridanú hodnotu knihy okrem iného možno považovať aj popisy jednotlivých etnolingvistických
skupín a ich postupné rozširovanie. V tejto súvislosti sú do obsahu zahrnuté aj kapitoly týkajúce sa Keltov, Germánov a Slovanov. V jadre monografia zaujímavým
spôsobom predkladá vzostupy a pády mocných európskych dynastií, pričom dbá
na historickú presnosť a určitú nadväznosť. Kapitoly sú teda chronologicky prepojené zaujímavým spôsobom, ktorý čitateľa motivuje pokračovať k preskúmavaniu
ďalšieho obsahu.
V záverečnej časti monografie sa autor venuje dejinám dnešnej Európy od konca
druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Detailne popisuje dôležité udalosti ako začiatok studenej vojny či rozpad Zväzu sovietskych socialistických republík a revolúcie v roku 1989. Obzvlášť zaujímavá je kapitola venovaná situácii a následnej vojne
v Juhoslávii. V poslednej kapitole sa autor zameral na Európu a globálnu finančnú
krízu, kde popisuje krach bánk a rýchlo sa šíriacu ekonomickú nestabilitu, pričom
poukazuje aj na problémy vedúce k vysokej nezamestnanosti.
Kniha História Európy v malých sústach je pozoruhodným dielom datujúcim mimoriadne zaujímavú tematiku, ktorá dodnes fascinuje ako odborníkov, tak i verej-
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nosť. Autor poňal spracovanie európskych dejín v celku interesantným spôsobom,
ktorý dozaista zaujme nejedného čitateľa a množstvom faktom obohatí jeho doterajší historický prehľad.
Pavol Vlček

