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RODINA V LITERÁRNOM ODKAZE FRANÇOISE GIROUDOVEJ 

 

Katarína KUPČIHOVÁ 

 

 

     Na Slovensku temer neznáma publicistka, spisovateľka, politička, bojovníčka za ľudské 

práva - osobitne za práva žien - , predovšetkým však výnimočná novinárka Françoise 

Giroudová, vlastným menom Léa France Gourdjiová, patrí medzi napozoruhodnejšie postavy 

francúzskej kultúrnej i politickej scény 2. polovice 20. storočia. Táto odvážna, neuveriteľne 

pracovitá žena sa už za svojho života stala legendou. Vo svojich novinových článkoch 

zanechala svedectvo o dobe, v ktorej žila, a v knihách nenápadne a len čiastočne odhalila 

radosti i trápenia zo svojho dlhého a komplikovaného života, poznamenaného 

najrozličnejšími traumami spojenými so stratou blízkych, s bojom proti depresii, s pokusom 

o samovraždu, keď ju opustil nadovšetko milovaný muž.   

     Pre pochopenie istých súvislostí, náznakov či narážok v dielach Françoise Giroudovej je 

nevyhnutné aspoň v krátkosti spomenúť najdôležitejšie medzníky jej životného príbehu. 

Narodila sa v r. 1916 ako druhé dieťa v dobre situovanej rodine tureckého novinára Saliha 

Gourdjiho, politického utečenca, ktorý bol nútený opustiť Turecko, kde mu hrozila smrť. Ako 

riaditeľ Otomanskej tlačovej agentúry odmietol totiž spoluprácu s Nemcami, keď Turecko 

vstúpilo do vojny po boku Nemecka. Gourdjiovci sa uchýlili do Švajčiarska, potom sa rodina 

presťahovala do Francúzska. Otec Françoise Giroudovej predčasne zomrel a ovdovená matka 

sa s dvoma dcérami musela veľmi ťažko vyrovnávať s novou situáciou, keď zostala takmer 

bez prostriedkov na živobytie. Mladá Françoise sa musí vzdať snov o štúdiu medicíny 

a v pätnástich rokoch začína pracovať ako skriptérka filmového režiséra Marca Allégreta. 

Neskôr spolupracuje so slávnym Jeanom Renoirom, píše dialógy a scenáre a v 30. rokoch 

minulého storočia sa stáva prvou ženou – asistentkou réžie v predvojnovom období 

francúzskej kinematografie. Pohybuje sa takpovediac vo výlučne mužskom prostredí, kde sa 

jej napriek úskaliam, ktoré musí prekonávať, podarí vybudovať skvelú kariéru. Vo svete 

mužov sa aj definitívne usídli. V r. 1946 prichádza do redakcie ženského časopisu Elle 

a zakrátko je jeho šéfredaktorkou. Pod jej vedením sa z Elle stane diskrétna tribúna 

feminizmu. Ju však láka čosi iné. Prostredníctvom tlače chce vyjadriť svoj politický postoj. 

Táto jej snaha sa v r. 1953 pretaví do založenia ľavicovo orientovaného týždenníka 

L´Express. Spolu s vtedajším partnerom Jeanom-Jacquom Servanom-Schreiberom si stanovia 

cieľ: pomocou nového média priviesť k moci Pierra Mendèsa Francea. Časopis, ktorý 

existuje dodnes, sa otvorene angažuje proti vojne v Alžírsku. V súvislosti s tým, sa Françoise 

Giroudová ocitne v nebezpečenstve. Pravdepodobne príslušníci Organizácie tajnej armády 

OAS – odporcovia generála de Gaulla – umiestnia v jej byte plastickú výbušninu. Výbuch 

našťastie spôsobí len materiálne škody. 

      L´Express, s ktorým spolupracujú takí velikáni francúzskej literatúry ako François 

Mauriac, André Malraux, Albert Camus či Jean-Paul Sartre, venuje pochopiteľne nemálo 

miesta udalostiam v kultúre. Upozorňuje na začínajúceho spisovateľa Philippa Sollersa, 

vychádzajú v ňom obdivné články o Nathalie Sarrautovej, Samuelovi Beckettovi, o filmárovi 

Jeanovi-Lucovi Godardovi. Informuje však aj o tvorbe iných umelcov, ako sú napr. Federico 

Fellini, Michelangelo Antonioni či Arthur Miller. 

     Na začiatku 70. rokov pravicový prezident Valéry Giscard d´Estaing vymenuje Françoise 

Giroudovú za štátnu tajomníčku, poverenú riešením postavenia žien vo francúzskej 

spoločnosti. Prijatie tejto funkcie jej vynieslo nelichotivú prezývku Girouette založenú na 

slovnej hračke. Slovo girouette označuje vo francúzštine veterník vo význame „kam vietor, 

tam plášť“. Neúnavná bojovníčka za emancipáciu žien nezostala svojim kritikom nič dlžná 

a na invektívu zareagovala slovami: „Giscard mi ponúkol výzvu, ktorá ma zaujala. Pokiaľ 
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viem, feminizmus nie je ani pravicový ani ľavicový.“ Neskôr ešte Françoise Giroudová 

krátko pracovala na ministerstve kultúry znovu ako štátna tajomníčka. 

     Po intermezze v politike v rokoch 1974-77 sa Françoise Giroudová natrvalo vracia 

k písaniu. Je to šťastné rozhodnutie, ktorého výsledkom je publikovanie viac než dvadsiatich 

knižných titulov. Možno povedať, že doménou Françoise Giroudovej je biografia, a to hlavne 

biografia výnimočných žien. Neobyčajne pútavou a čitateľsky príťažlivou formou spracovala 

životné príbehy mimoriadnych žien, ako sú Marie Curiová (Úctyhodná žena, 1981), Alma 

Mahlerová (Alma Mahlerová alebo Umenie byť milovanou, 1988), Jenny Marxová (Jenny 

Marxová alebo Diablova žena, 1992), Cosima Wagnerová (Cosima Vznešená, 1996), Lou 

Andreasová-Saloméová (Lou. Príbeh slobodymilovnej ženy, 2002). Vybrala si ženy, ktoré sa 

vo svojej práci i na ceste za osobným šťastím museli boriť so spoločenskými predsudkami 

doby, v ktorej žili. Každá z nich sa svojským spôsobom vzbúrila proti konvenciám a 

nekompromisne kráčala za svojou métou, či už ju k tomu viedli profesionálne pohnútky, 

alebo vášnivá láska k mužovi. S neskrývanými sympatiami a s láskavým porozumením 

vykresľuje portréty žien, ktoré prevratne zasiahli do vývoja vedy (Marie Curiová), výrazne 

vplývali na tvorbu svojich mužov (Cosima Wagnerová, Jenny Marxová) alebo ktoré neboli 

spokojné so svojím postavením. Sklamaná Alma Mahlerová otvorene podvádza manžela, 

ktorý jej bráni v rozvíjaní vlastného talentu a ambícií. Lou Saloméová odchádza od Rilkeho, 

lebo ho jednoducho prestala ľúbiť. Cosima, barónka von Bülow, nemanželská dcéra Franza 

Liszta, neváha opustiť manžela a ísť za hlasom svojho srdca, za Richardom Wagnerom, 

starším od nej o 24 rokov. Tieto ženy si dovolili porušiť pravidlá a správať sa ako muži. 

Odvážne si privlastnili privilégiá, slobody, ktoré spoločnosť prisudzovala výhradne mužom. 

Všetky sa pohybovali vo svete výnimočných ľudí, prestížných svetových osobností z oblasti 

vedy, umenia, politiky. Vďaka vysoko profesionálnemu prístupu autorky – na každú knihu sa 

dlho pripravovala štúdiom obrovského množstva dokumentácie – čitateľ môže vychutnávať  

zasvätene podanú atmostéru, v ktorej sa odohrávajú neraz dramatické osudy jej hrdiniek. 

     Prečo si autorka vybrala práve tieto ženy? Čím ju zaujali? Rodina každej z nich je 

nejakým spôsobom poznamenaná. Marie Curieovú hlúpa nehoda pripraví o manžela 

a neoceniteľného partnera vo výskumnej práci. Frustrovaná Alma Mahlerová nielenže 

nenachádza uspokojenie v manželstve, ale stratí aj dcérku, ktorá umrie na šarlach. Jenny 

Marxová žije v nerovnom manželstve s mužom, ktorý ju podvádza a ktorý rodinu nedokáže 

materiálne zabezpečiť, čo zaňho robí jeho priateľ Engels. Cosima Wagnerová sa narodila ako 

jedno z troch nemanželských detí klavíristu a skladateľa Franza Liszta. Po rozchode 

s Hansom von Bülowom, ktorému porodila dve deti, sa vydá za Richarda Wagnera. Spolu 

majú tri deti. Prvé z nich sa narodí ako nemanželské, pretože sa Cosima nestihne pred 

pôrodom rozviesť. Natíska sa otázka, či si Françoise Giroudová svoje hrdiny nezvolila 

zámerne, lebo sa jej v niečom podobajú. Okrem Jenny Marxovej, oddanej manželky a matky, 

všetky ostatné idú energicky za svojím cieľom: vymaniť sa z postavenia, ktoré im spoločnosť 

vyhradila a žiť podľa svojich predstáv. Ďalšie odpovede nájdeme v jej knihách – 

predovšetkým v autobiografickom románe Arthur alebo radosť zo života (1997) – 

a v biografiách, ktoré napísali Christine Ockrentová a Laure Adlerová. V r. 2003, niekoľko 

mesiacov po jej smrti, vychádza autorizovaná biografia Françoise Giroudová. Francúzska 

ambicióznosť z pera jednej z jej žiačok, všestrannej novinárky Christine Ockrentovej. 

Hľadanie skutočnej tváre vždy upravenej, elegantnej, usmievavej dámy, ktorá bola vzorom 

pre celú jednu generáciu novinárok, autorku doviedlo k poznaniu, že Françoise Giroudová 

chcela stoj čo stoj uskutočniť svoj veľký sen: dosiahnuť vo Francúzsku istý druh 

výnimočnosti. Kvôli tomu bola ochotná zdolávať ponižovanie, predsudky, najrozličnejšie 

útrapy. Hoci „Giroudová napísala o Françoise všetko“ (Ockrentová, s. 14), niektoré aspekty 

svojho dlhého života zahalila tajomstvom, iné zámerne zahmlievala. Len veľmi ťažko sa 

vyrovnávala s traumami vyplývajúcimi z toho, že sa narodila ako dievča a že jej rodinu 
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postihla strata prestížneho spoločenského postavenia i materiálneho komfortu. Neustále sa 

vracala k výroku svojho otca, tradovanému v rodine, ktorý vraj po jej narodení sklamane 

zvolal: „Aké nešťastie, zase dcéra!“ Zaumienila si teda, že celému svetu dokáže, že žena má 

rovnakú cenu ako muž, čo sa jej bez akýchkoľvek pochybností aj podarilo. Jej úspešnú cestu 

za napĺňaním tohto predsavzatia detailne popisuje Laure Adlerová v objemnej životopisnej 

knihe so stručným, no veľavravným titulom Françoise, ktorá vyšla v roku 2011. Kniha 

prekračuje rámec púhej biografie. Smelo o nej možno povedať, že je to kronika francúzskej 

spoločnosti 2. polovice 20. storočia, vyrozprávaná zároveň s osudmi Françoise Giroudovej. 

Laure Adlerová po niekoľkoročnej precíznej príprave, v ktorej dominuje štúdium archívnych 

materiálov z pozostalosti Françoise Giroudovej, rozhovory s významnými osobnosťami 

francúzskej kultúry a politiky, so Giroudovej osobnými priateľmi, ako i s dcérou Caroline 

Eliacheffovou, známou psychoanalytičkou, pedopsychiatričkou a publicistkou, okrem skvelej 

kariéry, spoločenskej angažovanosti či ľúbostného života citlivo a nezaujato približuje to, čo 

jej hrdinka odhalila až na konci života. Obaja rodičia Françoise Giroudovej boli sefardskí 

židia. Jej matka Elda si v obavách, že by sa ešte niekedy mohlo zopakovať to, čomu boli židia 

vystavení počas 2. svetovej vojny, od dcéry vynútila sľub, že nikdy nevyzradí pôvod rodiny. 

Françoise Giroudová na sklonku života potvrdí vnukovi Nicolasovi – synovi Caroline 

a Roberta Hosseina – to, čo on už dávno vytušil na základe rôznych súvislostí. Ozvenou 

ťarchy, ktorú musela niesť, lebo to matke sľúbila, je jej posledný román Škvrny leoparda 

(2003). Román vyšiel posmrtne a motto z Biblie, ktoré autorka zvolila, nepochybne reflektuje 

jej najintímnejšie pocity spojené s povinnosťou tajiť svoju identitu. Ako inak sa dajú 

interpretovať slová: „Môže Etiópčan zmeniť kožu a leopard svoje škvrny“ (s. 12)?  

     Dcéra vyrastajúca bez legendami opradeného otca v rodine na pokraji chudoby, cudzinka, 

príslušnosť k židovskej komunite, to boli témy, o ktorých sa nerozprávalo. Minulosť sa 

nespomínala, spomienky neexistovali. Sme Francúzi a katolíci. Bodka. V takomto duchu sa 

po vydaní biografie Laure Adlerovej vyjadruje dcéra Caroline v článku „Moja matka, 

Françoise Giroudová“, uverejnenom v januári 2011 v periodiku Le Journal du Dimanche. 

Približuje v ňom komplexnú osobnosť svojej slávnej matky, ktorá doma nikdy nebola, 

pretože pracovala. Napriek matkinej neprítomnosti však Caroline mala istotu, že ju matka 

miluje a že jej vždy, keď to bude potrebovať, pomôže. Nekonvenčnosť Françoise Giroudovej 

potvrdzuje i fakt, že 15-ročnej dcére dovolila vydať sa za vtedy 33-ročného Roberta Hosseina 

s jedinou podmienkou: vyštudovať.  

     Ako matka zažila Françoise Giroudová obrovskú drámu. Jej najväčším nešťastím bol syn 

Alain-Pierre, ktorý sa jej narodil ako slobodnej v r. 1941. Vo svojej autobiografickej knihe 

Arthur alebo radosť zo života píše: „Nech Boh ochraňuje deti, ktorých narodenie matka 

oplakala. Vedia to a navždy ich to poznačí. Alain to intuitívne a s istotou vedel a nikdy mi 

neodpustil, že som ho na začiatku zavrhla. Prežili sme potom 25 rokov vzájomného 

zraňovania. Najprv som ho nemilovala. Neskôr som ho milovala príliš, príliš som ho 

ochraňovala. Nič som nerobila správne. Bola som mu zlou matkou“ (s. 11-12). Syn Alain na 

lyžovačke v Alpách zahynie. „Pochovať svoje dieťa je neľudská skúsenosť“, čítame v tej istej 

knihe (s. 12). Z tejto strašnej rany sa Françoise Giroudová nikdy nespamätá a do smrti bude 

bojovať s pocitom viny voči synovi. 

     Françoise Giroudová a muži. To je ďalšia téma, ku ktorej sa aj temer 10 rokov po jej smrti 

mnohí vracajú, analyzujú ju a snažia sa pomenovať jej podstatu. Aj Christine Ockrentová 

a Laure Adlerová sa o to usilujú zobrazením samostatnej, nezávislej ženy, ktorá o sebe 

vyhlásila, že spoločné existovanie s mužom sa jej vždy javilo ako barbarstvo. Françoise 

Giroudová sa vydala len raz, a to za Anatola Eliacheffa, Carolininho otca, s ktorým sa potom 

rozviedla. Jej životnou láskou bol Jean-Jacques Servan-Schreiber, spoluzakladateľ 

týždenníka L´Express, manžel spisovateľky Madeleine Chapsalovej. J.-J. Servan-Schreiber 

a M. Chapsalová svoje bezdetné manželstvo ukončili rozvodom, pretože klan Servanovcov-
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Schreiberovcov nechcel zostať bez dedičov. Jean-Jacques si našiel mladú ženu a po 9-ročnom 

mileneckom vzťahu Françoise opustil. Vtedy sa zrútila a pokúsila sa o samovraždu. 

Paradoxne ju pred smrťou zachránil práve on. Po mnohých rokoch našla Françoise 

Giroudová šťastie po boku vydavateľa Alexa Gralla, ktorý ju trpezlivo učil tešiť sa zo života. 

Alex Grall však predčasne zomiera na rakovinu.  

     Zložitý rodinný príbeh, dramatické ľubostné vzťahy, pocit viny, že pokiaľ ide o syna, 

nezvládla úlohu matky, táto problematika sa fragmentárne objavuje v jej dielach. Spomeňme 

aspoň tie, ktoré tvoria akúsi autobiografickú trilógiu: Súkromné hodiny (1996), Arthur alebo 

radosť zo života (1997) a Nemožno byť stále šťastným (2001). Hoci bezvýhradne milovala 

svoju matku, neskrývane obdivovala sestru Djénane, ktorá bola za činnosť v hnutí odporu 

deportovaná v Ravensbrücku, hoci sa snažila deťom dať výborné vzdelanie, čo jej nebolo 

dožičené, rodina nestála u nej na prvom mieste. Nezlomná vôľa uspieť, presadiť sa 

v spoločnosti, ktorá uprednostňuje mužov a bohatých, jej diktovala neprestajne pracovať, 

zdokonaľovať sa, stúpať vyššie a vyššie po spoločenskom rebríčku. Jej húževnatosť možno 

prirovnať k húževnatosti Marie Curieovej, jej žiaľ nad stratou syna ju zbližuje s Almou 

Mahlerovou. S Cosimou Lisztovou-Wagnerovou ju spája „morálny poklesok“ v podobe 

nemanželského dieťaťa. Rodina samotnej F. Giroudovej nezodpovedá modelu tradičnej 

rodiny, ako mu nezodpovedajú ani rodiny hrdiniek a hrdinov, ktorí ožívajú v jej biografiách 

alebo v jej románoch. Sú to rodiny s narušenými partnerskými vzťahmi, rodiny, kde niektorý 

člen absentuje, kde súrodenci nemajú spoločných oboch rodičov, kde sa minulosť tabuizuje. 

     Françoise Giroudová nebola pisateľkou románov v striktom zmysle slova. Bola to 

predovšetkým veľká novinárka a publicistka. O svojich románoch si nerobila ilúzie. Písanie 

pokladala za terapiu. Diela, ktoré po sebe zanechala, sú však neobyčajne cenné, pretože 

čitateľovi sprostredkúvajú obraz jednej historickej epochy v moderných dejinách Francúzska, 

bohatej na udalosti – bohužiaľ, väčšinou tragické - , ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili 

životy jednotlivcov i celých rodín.    

 

Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu Dovybavenie a rozšírenie 

lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory 

operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a v rámci riešenia vedecko-výskumného projektu VEGA 1/0666/11 Obraz rodiny 

v súčasnom po francúzsky písanom románe. 
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Summary 
The aim of the article is to present the works of Françoise Giroud, a French journalist, writer 

and an influential figure of the French cultural legacy of the second half of the twentieth 

century, with regard to the issues concerning the portrayal of the family in her writings.  
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