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Jiřího Gruši
Svazek II

Od uznávaného historika a autora
bestsellerů Paula Johnsona – „velmi
čtivý a zábavný životopis“ (The Washington Post) jedné z nejvýznamnějších
osobností v moderní evropské historii:
Napoleona Bonaparta.
Jen málokterý jednotlivec dokázal ovlivnit dějiny
zásadněji než Napoleon Bonaparte. I když byl u
moci jen po desetiletí a půl, jeho vliv nepřestal být
patrný dodnes a mnoho lidí stále obdivuje jeho
nezdolnou vůli. Jednou z hlavních tezí Johnsonovy knihy je, že Bonaparte nebyl ideolog, nýbrž
oportunista, kterému se podařilo využít dějinné
náhody Francouzské revoluce k tomu, aby se
vyšvihl na vrchol moci. Poté rozpoutal v Evropě
nejničivější války, jaké starý světadíl do té doby
zažil. Vůbec poprvé hrály v obrovském růstu armád podstatnou roli masové odvody a v bitvách
se střetávaly celé národy. Zrodil ze nový koncept
totální války a vyrostly instituce jako tajná policie,
rozsáhlá profesionální špionáž, vládní propagandistická mašinérie nebo předstírání údajně demokratických postupů, voleb a plebiscitů. Johnson čtenáře
poutavým způsobem seznamuje i s mnoha fakty Napoleonova soukromého života, ať už jde o jeho rodinu, dvě manželky, milenky či vyhnanství a smrt na Svaté Heleně.

Strhující pohled na život stratéga, generála a diktátora, který
dokázal dobýt velkou část Evropy. Sledujeme Napoleona z pusté Korsiky přes heroická vítězství a vojenskou diktaturu až po
jeho vyhnanství a smrt.

O AUTOROVI

PAUL JOHNSON (*1928) je přední britský historik a autor neobyčejně
úspěšných životopisů mnoha velikánů minulosti, jako byli například
Stalin, Darwin, Churchill, Sokrates, Mozart, Ježíš, Eisenhower (vyšly v
nakladatelství Barrister & Principal) a bestsellerů, mimo jiné populárních
Dějin 20. století, Dějin křesťanství, Dějin židovského národa, Dějin
civilizací Svaté země, Dějin anglického národa, Zrození moderní doby
či trilogie Intelektuálové, Tvůrci, Hrdinové (poslední dvě Barrister
& Principal). Pravidelně přispívá do časopisu Forbes a v minulosti
spolupracoval také s periodiky The Wall Street Journal, The New York
Times a dalšími. V současnosti žije v Londýně.

RECENZE
„Paul Johnson je historik navrcholu svých sil....jeho vyprávění je svěží a jeho styl psaní elegantní.“
– The Baltimore Sun
„Je to klenot mezi knihami; komplexní, krátký a vášnivý.“
– The Economist
„Johnson čtenáři nabízí vynikající přehled ... přináší zhodnocení Napoleonovy kariéry a precizní uchopení
jeho záhadné postavy.“
– Booklist
„Stručná a živá biografie...velmi čtivá a zábavná.“
– The Washington Post
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