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Dnes je slovo kríza neustále 
skloňované v médiách, ale aj 

v bežných ľudských rozhovoroch. 
Recenzovaná kniha, napriek nega-
tívnemu nadpisu, sa snaží pozrieť 
na príčiny dnešného marazmu ne-
zaujato a z rôznych pohľadov. 
Dominuje v nej historické, polito-
logické a sociologické hľadisko. Inšpiráciou boli najmä práce 
O. Spenglera, S. Huntingtona, N. Fergusona a F. Fukuyamu. 
Autori sa dlhšie pohybujú v politike, ekonomike a vede, do-
konca Ch. Smith bol aj britským ministrom. Pod pojmom „Zá-
pad“ geograficky rozumejú hlavne územie dnešnej Európskej 
únie, jej spojencov v Severnej Amerike a v Austrálii. Jadrom 
ich výskumu je otázka, či trendom, poháňajúcim západnú ci-
vilizáciu k zániku, možno zabrániť a zvrátiť ich, alebo sú 
v podstate nevyhnutné. Uvažuje sa o šiestich pilieroch našej 
civilizácie – optimizmus, individualizmus, kresťanstvo, veda, 
ekonomický rast a liberalizmus. Tieto jednotlivé aspekty sa 
v knihe ďalej rozoberajú, analyzujú sa ich pozitívne, ale aj 
negatívne stránky. Napriek názvu kniha nie je pesimistická, 
zobrazuje v kratšej podobe pohľad na príčiny dnešnej krízy. 
Asi najlepšie bude zakončiť recenziu citátom z obálky knihy: 
„Pred sto rokmi bola väčšina obyvateľov Západu hrdá na svo-
ju civilizáciu. Vedeli, aké hodnoty predstavuje, a verili jej. 
Dnes sa tento pocit vytratil...“  
Smith, Ch. – Koch, R.: Samovražda západu. Bratislava : Inaque.sk 
2011, 212 s.

Historická 
antropológia

Možno to nebudeme radi 
počuť, ale minimálne 

v historických vedách mu-
síme byť vďační za to, že náš 
jazyk je tak blízky češtine. 
Niekedy je až neuveriteľné, 
aká zaujímavá literatúra vy-
chádza u našich západných 
susedov. Tým pádom je aj jazykovo prístupná slovenským 
čitateľom. K takýmto prácam patrí aj recenzované die-
lo od popredného nemeckého bádateľa R. van Dülmena 
o historickej antropológii. Autor sa zaoberá pracovnými 
postupmi a cieľmi tejto „mladšej sestry“ histórie. V stre-
de záujmu stoja témy ako mágia a čarodejníctvo, násilie, 
telo, sexualita, žena, náboženstvo, zbožnosť v dejinách 
a ďalšie. Počiatky tohto smeru v skúmaní sú vo fran-
cúzskej historickej škole Annales a v menách J. Le Goff, 
J. C. Schmitt či P. Ariès. Síce je pravdou, že prezentovaná 
práca je skôr pre ľudí, ktorí to so štúdiom histórie myslia 
vážnejšie, ale na druhej strane ide o kvalitné dielo. Tro-
chu skryto sa v knihe rozoberá druhá dôležitá téma a tou 
je význam histórie pre dnešok. V čase, keď sa spoločnosť 
viac orientuje na materiálny prospech, sa zdá, že štúdium 
dejín zdanlivo nemá zmysel. Preto na záver parafrázujem 
van Dülmenov výrok: „Bez ekonomiky nie sú dejiny, ale 
tak isto bez kultúry (dejín) nie je ekonomika.“  
van Dülmen, R.: Historická antropologie. Praha : Dokořán 
2002, 117 s.

OLYMPIJSKÉ HRY 2012 AJ PRE ZBERATEĽOV MINCÍ
Iba 700 limitovaných kompletných kolekcií 
čaká na zberateľov mincí na Slovensku, ktorí 
sú zároveň fanúšikmi Olympijských hier. Pri 
príležitosti OH Londýn 2012 ponúka Národná 
pokladnica špeciálnu kolekciu strieborných 
mincí – Tváre Veľkej Británie. Celú zbierku 
zahajuje minca so symbolickým názvom 
najznámejších hodín sveta „Big Ben“. 

 
Ku každej minci samozrejme patrí Certifikát autentickosti s technickými špecifikáciami a informačná karta o motíve mince. Ku kolekcii za-

darmo získate koženú zberateľskú kazetu vyrobenú špeciálne pre túto kolekciu.  Mince z kolekcie sú, razené prestížnou  Britskou kráľovskou 
mincovňou v najvyššej mincovej kvalite  do striebra vysokej rýdzosti 925/1000. S blížiacimi sa OH Londýn 2012 rastie záujem zberateľov na 
celom svete. Národná Pokladnica ako jediná na Slovensku ponúka možnosť postupne zbierať všetkých 24 mincí a získať tak ucelenú zbierku 
s jedinečnou tematikou. Viac na www.narodnapokladnica.sk 

NÁRODNÁ POKLADNICA je dcérskou spoločnosťou európskej skupiny Samlerhuset Group BV, ktorá patrí medzi popredných distribútorov pamät-
ných mincí a medailí na svete. Jej pobočky nájdete naoríklad v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Nórsku, Poľsku, Švédsku, Veľkej Británii, Číne a teraz aj 
v Slovenskej republike. Má tiež podiely v štátnych mincovniach vo Fínsku, Nórsku a Švédsku. 
Skupina Samlerhuset je oficiálnym distribútorom mincí viac ako päťdesiatich krajín, okrem iného aj známych emitentov, ako sú Britská kráľov-
ská mincovňa, Francúzska štátna mincovňa, Kanadská kráľovská mincovňa, Kráľovská španielska mincovňa, Holandská kráľovská mincovňa, 
Austrálska mincovňa, Fínska mincovňa či Nórska mincovňa.
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