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Ak sa autor ako A. Maurois rozhodne písať o niektorej zo známych či významných 

osobností  žijúcich v minulosti, znamená to spravidla pre čitateľa výnimočnú príležitosť 

nielen nazrieť do ich súkromia, ale tiež možnosť spoznávať naše dejiny. Na tom, že ho zvolili 

za člena francúzskej Akadémie, sa rozhodujúcim spôsobom podieľala jeho mimoriadne 

pestrá literárna činnosť. V rámci nej mala osobitné miesto práve rozsiahla štúdia venovaná 

životným osudom takej kontroverznej osobnosti, akou vikomt de Chateaubriand nesporne 

bol. Publikáciu, ktorá sa objavila v slovenskom preklade V. Komorovskej, prvýkrát vydali už 

v roku 1938. Napriek tomu ani pod vplyvom uplynulých desaťročí nič nestratila na svojom 

sviežom štýle a zaujímavosti.  

Samotná osobnosť vikomta Francois-René de Chateaubrianda (1768 – 1848) je presne 

v duchu doby, počas ktorej žil veľmi komplikovaná a rozporuplná. Toto tvrdenie aspoň 

čiastočne dokresľuje konštatovanie spojené s charakteristikou jeho osoby: „... Bonapartov 

obdivovateľ a Napoleónov odporca, monarchista no tiež vzbúrenec proti kráľom, liberál 

a ultraroyalista, racionalista i vizionár.“ (s. 7). Na druhej strane práve pri pohybe v takomto 

komplikovanom období a prostredí sa mohol naplno uplatniť mimoriadny rozprávačský talent 

A. Mauroisa. V klasickej, chronologicky vytváranej postupnosti, tohto svojrázneho, pritom 

nesporne mnohostranne nadaného Bretónca, navonok fyzicky nepríťažlivého, no súčasne 

zaznamenávajúceho veľké úspechy u žien, ktoré celý život obdivoval, opísal ako cestovateľa, 

vojaka, spisovateľa i politika. V priebehu života sa napriek šľachtickému titulu hlavného 

hrdinu nielen objavovali, ale skôr pravidelne striedali chvíle lepšie i horšie. Obdobia, keď bol 

v dôsledku revolučných udalostí, ale tiež vlastných neuvážených rozhodnutí úplne bez 

prostriedkov sa striedali s úspešnejšími rokmi, keď zastával vysoké úrady veľvyslanca či 

ministra. Napriek všetkému však nestratil schopnosť byť aktuálny, zaujímavý a oslovovať 

širokú verejnosť či politické špičky množstvom originálnych názorov. Mnohé z nich neboli 
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realizovateľné, ani prijateľné. Ďalšie dodnes vo viacerých smeroch predstavujú zaujímavý 

zdroj inšpirácie.  

K najznámejším a najrozsiahlejším prácam, ako je napríklad Duch kresťanstva, 

hagiografia Život opáta de Rancé, alebo Pamätiam zo záhrobia, sa pripája nespočetné 

množstvo kratších textov, článkov či prejavov. Vo väčšine z nich sa pokúšal reagovať  na 

aktuálnu politickú a spoločenskú situáciu, nemohol však nechať nepovšimnuté ani základné 

dejinné zvraty, ktoré mal vo svojom živote možnosť prežiť. Zďaleka nie všetky boli prijaté 

pozitívne a práve tu možno vidieť i príčinu toho, že pre mnohých predstavoval nielen 

názorového protivníka, ale dokonca šarlatána, podvodníka či fantastu. Hoci nie je možné 

uprieť mu zásluhu na názorovom formovaní niekoľkých generácií, napríklad prostredníctvom 

diela Duch kresťanstva, názory hodnotiace jeho osobu sa v podstate dodnes dosť odlišujú.  

Náročnosť textu i jeho rozsah spôsobujú, že sa v ňom stretávame s niektorými 

menšími nepresnosťami. I napriek tomu však môžeme súhlasiť s názorom, ktorý práve túto 

publikáciu charakterizuje ako pútavú sondu do života predovšetkým francúzskej spoločnosti 

konca 18. a prvej polovice 19. storočia, umožňujúcu lepšie pochopiť zložité zmeny, ktorými 

prechádzala v tomto období.          

 

Patrik Derfiňák 

 

 

 

 


