recenze

Třetí ženou svého muže. Třiatřicet let s Ferdinandem

Podle dochovaných fotografií si slavného novináře (též prozaika a dramatika) Ferdinanda Peroutku už vůbec nedovedeme představit jinak než s dýmkou; třímal ji zřejmě ze zvláštního pudu sebezáchovy, jako naši současníci křečovitě svírají mobil. Už před rokem 1948 a pak během svého života v exilu se Peroutka soustavně objevoval nejen s dýmkou v ruce, ale i po boku dívky, kterou přiměl, aby za ním odešla do emigrace – a s níž posléze uzavřel sňatek, byť až po úmrtí jeho druhé ženy Marie, která za ním roku 1948 do exilu odešla také. Ta mladá dívka, která se stala třetí ženou člověka, vnímaného jako symbol tzv. první republiky, se po vdavkách stala Slávkou Peroutkovou (nar. 1922). 
O svého muže, který byl o sedmadvacet let starší a skoro celou druhou světovou válku si „odkroutil“ jako rukojmí v nacistickém koncentráku, se paní Slávka oddaně starala až do jeho smrti v roce 1978. Záhy po československém listopadu 1989 se rozhodla vrátit se do Prahy – a tam vytrvale odmítala opakující se návrhy, aby sepsala buď paměti, anebo alespoň vzpomínky na svého jediného manžela, Ferdinanda Peroutku. Paní Peroutková se těmto návrhům dlouho bránila, tvrdila, že na to nemá trpělivost a že „není spisovatelka“, nakonec se ale neubránila – jenže to už jí bylo přes osmdesát let. Nicméně dala takový text dohromady, pak ho přepracovala, a dvě pražská nakladatelství (Máj a Dokořán) se spojila k vydání těchto vzpomínek pod názvem Třetí ženou svého muže (s podtitulem Třiatřicet let s Ferdinandem Peroutkou). 
Knižní edice vzpomínek Slávky Peroutkové (rozené Fenclové) je tedy na světě a podíleli se na ní jako editoři jednak uznávaný literární kritik Vladimír Karfík, jednak Martin Groman, který se odkazem Ferdinanda Peroutky důkladně a zasvěceně zabývá již několik let. Právě Groman ke knize připojil několik úvodních slov, podle nichž se Peroutková neodvolávala na žádné staré diáře, deníky či dopisy a plně se spoléhala na svou paměť (možná proto také editoři do vzpomínek zařadili několik jiných textů, týkajících se obou manželů). V knize jsou i zajímavé fotografie z rodinného archivu autorčina, ale třeba také z Literárního archivu Památníku národního písemnictví. Za zmínku snad ještě stojí, že závěrečné poděkování pisatelka adresovala nejenom editorům, ale taktéž Zuzaně Fialové a dále Madle a Ludvíku Vaculíkovým, bez nichž by prý „toto vzpomínání nebylo“. 
Leč ruku na srdce: Kdyby bylo bývalo nebylo, o mnoho bychom nepřišli! Dokonce se zdá, že poutavé (jako svědectví o jednom dívčím mládí) jsou jenom pasáže z let 1922–1938, kde se před námi odvíjejí mladá léta jedné podnikavé prvorepublikové dívenky a pak dívky. Pak se však Slávka seznamuje nejprve s dcerou Ferdinanda Peroutky, pak přímo s ním – a vypukne mezi nimi láska jako hrom, o níž se ale v jejích vzpomínkách nedovíme téměř pranic! Jistěže nevoláme po nějakých intimních detailech, ale po hlubším nastínění vztahu, který znamenal v Peroutkově životě odchod od manželského stolu a lože právě v dobách, kdy v jeho vlasti šlo o všechno – a skončilo to tragicky. Dobové podobenky potvrzují, že Slávka Fenclová, provdaná Peroutková, byla mladá a krásná, dlouho byla krásná, ale pozorovatelkou dobrou nebyla, a proto jí v paměti utkvěly zpravidla toliko záležitosti dosti nepodstatné, nahodilé, podružné. To by nebylo ku neprospěchu věci, kdyby šlo o nějaký „obyčejný život“, zde však při četbě prahneme alespoň po trochu hlubším vhledu do psychologie a chování stárnoucího a zklamaného politika, který se měl (v plánech Edvarda Beneše) stát příštím demokratickým prezidentem ČSR (kdyby se ovšem změnil režim, což se rovnalo víře v zázrak). 
A ještě jedna okolnost se neslitovně vznáší nad vydáním této knížky: Přišla na svět skutečně příliš pozdě, přespříliš pozdě. Kdyby byla vydána například v první půli devadesátých let, mohly by tyto střípky a drobnosti z Peroutkova exilového živobytí sad i přivábit čtenářskou pozornost: V určité míře přece jen přibližovaly politikovu „odvrácenou tvář“, vyprošťovanou po roce 1989 z propasti zapomnění a z osidel rozličných legend. Právě takhle „lidsky“ by vyzněla namátkou historka, jak jednou Peroutka vytáhl ze špinavého prádla svou oblíbenou košili – a jak potom jeho paní prý poprvé a naposledy v manželství vybuchla. 
Leč co je nejpodstatnější: máme již dlouho k dispozici dvě peroutkovské monografie z pera Pavla Kosatíka, z nichž zvláště ta první, která se zabývá Peroutkou v exilu, shrnuje a konstatuje spoustu závažných věcí ve vztahu k tomuto exilovému politiku a publicistovi a především se snaží porozumět jeho postojům, jeho iluzím i deziluzím. Ve vzpomínkách Slávky Peroutkové, marná sláva, na nic z toho nenarazíme – a přitom není pochybností, že pisatelka byla svému choti příkladnou životní partnerkou, jenže ani to z textu pamětí nikde nevyplývá a psaní vzpomínek vskutku není její „parketa“. Paní Slávka neprozradí skoro nic ani o sobě: Poví-li, že měla přezdívku „zlomyslné zlatíčko“, nikde ani nenaznačí, kde k ní přišla a jak se to projevovalo. 
Pokud bychom chtěli být též dozlata zlomyslní, mohli bychom říci, že faktickým hrdinou této knížky je autorčin oblíbený kocour Čan. Nebuďme však zlomyslní, zato upřímně vytkněme editorům a k tomu i manželům Vaculíkovým, proč se podíleli na vzniku této knížky, která je sice jaksi neškodná, ale především jaksi totálně zbytečná. Inu, nejsou memoáry jako memoáry… 
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