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Opožděné vzpomínky Slávky Peroutkové

„Poměrně rychle se po Praze roznesla zpráva o našem nerovném vztahu. Dělilo nás sedmadvacet let, on ženatý, veřejně známý, já velké nic. Pražská společnost se rozdělila do dvou táborů, ten větší ale stál na straně Peroutky...“

Bylo půl roku po druhé světové válce a čtyřiadvacetiletá Slávka Fenclová znala Ferdinanda Peroutku (1895-1978) několik měsíců. Jejich vztah začal v listopadu 1945 a o deset let později skončil v New Yorku sňatkem. Manželé zůstali až do Peroutkovy smrti. Po roce 1989 se Slávka Peroutková vrátila do Prahy, kde žije dosud. Po své osmdesátce napsala rozsahem nevelké paměti, které před časem vyšly pod názvem Třetí ženou svého muže (Jaroslava Jiskrová - Máj a Dokořán 2005) a pochází z nich i úvodní citace.
Víme, že vzpomínky sepsala takříkajíc z hlavy - a nevznikly přitom z její iniciativy, ale z podnětu jiných. Psala o svém životě tak, jak jej ona viděla a pamatovala. A napsala, co napsat chtěla a dokázala.

Sebevražda otce

Slávka se v roce 1922 narodila do rodiny knihkupce a pozdějšího úspěšného podnikatele, který se vypracoval na majitele známé cestovní kanceláře Fencl-Jadran. Na jaře 1938 se mu ale zhroutily záměry vybudovat na Novotného lávce první mezinárodní hotel v Praze i plány na rozšíření firmy o další pobočky. Brzy ráno 22. května odešel z domova k volbám, které toho dne byly, ale již se nevrátil - večer ho našeli oběšeného v místnosti jeho cestovní kanceláře.
„Padla na mne hrůza ze smrti, opuštění, nejistoty, zla a bídy,“ vzpomíná na svých sotva patnáct let. „Otec byl autorita, jistota, mamička sladký domov. Vtrhlo k nám neštěstí. Vdovy přinášejí smůlu. Jen ne naše slunná mamička! Asi proto se označení ,vdova’ sama vyhýbám, neužívám jej, aspoň pro sebe jej neuznávám. Jistě, je to pošetilé, marné, ale jsem důsledná: jednou provždy jsem ženou svého muže.“
Okupaci prožila Slávka s matkou i mladší sestrou v relativním klidu. Měla i vážnější známost, nápadník dokonce přišel v roce 1942 požádat o její ruku. Předtím - náhodou právě v čase jeho návštěvy - přišla k Fenclům německá kontrola. Všichni měli legitimace v pořádku. „Karel byl rozčilen a pro uklidnění mě chytil za ruku,“ vzpomíná na tento moment. „Strach jsme měli všichni, ale najednou se přikradla myšlenka: To nebude má ochrana, ale asi já jeho. Snad i to mělo vliv na můj ústup a na odchod z našeho svazku.“
Mladá dívka věřila, že válku přečká někde ve školních škamnech. Absolvovala soukromou školu pro sekretářky, ale okupace nekončila. Pomohl kamarád a nastoupila na místo účetní, ovšem počítat prý vůbec neuměla. Pak byla přijata do Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. „Co to bylo, nebo mělo být,“ píše k tomu, „jsme ovšem nevěděli, ale stačilo, že nás nepošlou do Německa a zůstaneme v Praze, to byla velká úleva.“

Setkání v krytu

Zpětně pohlíženo členství v kuratoriu přihrálo v posledním válečném roce Slávce náhodu, která - jak se teprve mělo ukázat - osudově ovlivnila její další životní cestu. „Bylo to v krytu kuratoria, kam vešla mladá žena s nohou v gypsu. Nikdo jí nenabídl místo, tak jsem to udělala já.“ Tou neznámou byla Eva Peroutková, která jí pak cestou domů vyprávěla o svém otci, zavřeném již šestý rok v Buchenwaldu, i matce, jež chodila s Davidovou hvězdou.
Eva byla o dva roky starší a měla několikaletou známost s Richardem Bienertem, synem posledního protektorátního premiéra. Po válce se za něho 23. května provdala, shodou okolností právě v den, kdy se do Prahy vrátil její otec Ferdinand. V polovině července Eva pozvala Slávku do kina - pozná prý aspoň jeho a tetu Máňu, jeho druhou manželku.
„Peroutku jsem znala dosud jen jako šéfredaktora předválečného týdeníku Přítomnost, autora knihy Budování státu a Čapkova a Masarykova přítele,“ připomíná. „Tedy muže váženého a zasloužilého. Překvapil mne hlavně jeho zjev. Nevím proč, ale představovala jsem si ho malého, plešatého, zavalitého, a přede mnou stál vysoký, štíhlý, blond, modrooký, poměrně mladý muž.“ Po filmu se manželé zase rozdělili a Peroutka požádal dceru i její přítelkyni, aby ho doprovodily domů. Cestou se Slávky vyptával, jaké to bylo za války a také v kuratoriu. „Eva byla se mnou tak spokojená, že mi řekla, že s tátou promluví, jestli by mě nechtěl za sekretářku,“ popsala tehdejší chvíle Slávka. Peroutka se měl stát šéfem Svobodných novin, i když se mu do této role nechtělo a toužil se stát spisovatelem.
I další režii měla v rukou Eva. Slávka měla k Bienertům vpadnout jakoby náhodou v den, kdy přišel Peroutka (bez manželky) na oběd a byla chvíle na kávu. „To se však opakovalo třikrát, než přišla nabídka: do účtárny Svobodných novin,“ čteme ve vzpomínkách. „To nepůjde, pane redaktore, já počítat neumím. A tak se přihodilo, že mne na zkoušku angažoval.“

Ty potvoro, musím na tebe myslet

Tenkrát seděli šéfredaktor a sekretářka v jedné místnosti. Při prvním diktátu zkomolila Slávka jméno Ivana Herbena i premiéra Fierlingera. Peroutka text nečetl a podepsal. Druhý den mu rozčílený Herben spílal do telefonu: „Co to tam máte za krávu!“ Peroutka prý jen smířlivě řekl: „Ale, Ivo, vždyť je to mladá dáma, ještě nezkušená.“ Nechal však Slávce donést encyklopedie a lexikony i seznam členů vlády a důležitých osobností...
Peroutka byl v té době také poslancem. Odpoledne 5. listopadu 1945 odcházel do parlamentu -a sekretářka domů. Řekl, že ji doprovodí, neboť měli společnou cestu. Došli nakonec až k Rudolfinu, a protože byl ještě čas, pokračovali k Vltavě. „Zeptal se na tátu a já prvně po letech jsem mohla a chtěla o něm mluvit,“ přiznává. „On mne vyslechl, pohladil, objal a políbil. A já měla pocit bezpečí i obavy a úleku, že jsem na šikmé ploše.“
Večer byla s matkou a sestrou v kině. Děj filmu nevnímala. „Hlavou mně stále běhala myšlenka na šikmou plochu, na které se ocitám, znepokojovalo mne zároveň podivné blaho, které cítím, a také strach, co bude zítra, až se potkáme v redakci. Jenomže on do redakce nepřišel, pozdě odpoledne zavolal: Ty potvoro, musím na tebe myslet, místo abych psal. Tak zítra.“
V jiné části vzpomínek se přiznává, jak snívala o herecké dráze, i to, že byla líná. Po nástupu do redakce se ocitla v jiném - jí dosud neznámém světě novinařiny a literatury. Dost četla i předtím. Okouzlovaly ji dobrodružné romány a „modelovala si představu o tom, jak má muž vypadat“, nakonec jí „osud dopřál ne sice romantického piráta, ale muže“.

Trpěl za své ženy

„Ferdinand měl své ženy upřímně rád a svůj vztah k nim si do určité míry odtrpěl,“ konstatuje v pamětech třetí žena svého muže. Dodejme, že Peroutka se poprvé oženil v roce 1919 s krásnou Židovkou Marií Bienenfeldovou, ale nikdy spolu nebydleli. Tvořili sice pohledný pár, povahově se však k sobě nehodili. Pozdější nevěra s Peroutkovým kolegou z redakce Tribuny Antonínem Janotou vedla k rozvodu a Peroutka se zakrátko znovu oženil - v roce 1931 s Marií Hůlkovou. Jedenáctiletou dceru vysoudil do své péče.
Druhé manželství bylo bezdětné, možná i kvůli rakovině ženy, jejíž první příznaky se objevily v polovině třicátých let. Válka manžele odloučila a po osvobození v Peroutkově deníku čteme: „10. června 1945. U tchánova hrobu. Máňa mi říkala, že se smířila s tím, že nebude déle žít než 10 let. Poprvé po dlouhých letech zase slzy v očích. - 21. června. V domácnosti chaos, chodím nakupovat, myji nádobí, tak bych opravdu nemohl pracovat, a Máňa je můj roztomilý anarchista a bohém, jako vždycky byla.“
V červencových zápiscích je řešen spor, zda má jít manželka na operaci. Slávka Peroutková: „Jejich manželský vztah skončil dřív, než nastal náš. Peroutka byl mužem upřímných citů, ne diktátu. Byl laskavý dobyvatel, ne oběť dobyvačné ženy. Zatímco s Máňou č. 1 a jejím druhým manželem panem Janotou jsem měla určité přátelství díky Ferdinandovi, s Máňou č. 2 to bylo pochopitelně zcela naopak.“
Po únorovém převratu se Peroutka rozhodl odejít do exilu s oběma ženami - s manželkou i milenkou. Útěk byl připraven přes tzv. zelenou hranici na Šumavě. První skupina, v níž byli i Peroutka s manželkou, zdárně přešla 30. dubna 1948, ale druhá se Slávkou Fenclovou i dalšími - jdoucí o čtyři dny později - byla zatčena ještě v Klatovech.
Pro Peroutku to byla zoufalá situace. Solventní příbuzní, které jeho žena měla v zahraničí, stáli na její straně a Peroutka byl vystaven jejich kritice. Byli ochotni pomoci, ale za předpokladu, že se podřídí své ženě. Zároveň těžce trpěl tím, že bezpečnost doma Slávku vyslýchala, neboť o jejich vztahu věděla. „Po mém nezdařeném útěku byl ve stavu zoufalství, bezmoci, na pokraji smrti,“ píše Slávka. „Když o tom tak přemýšlím, doplácel na všechny své tři ženy vskutku nespravedlivě.“

Svatba, rozvod, svatba

V dalších měsících Peroutka bombardoval Slávku nabídkami ilegálních přechodů, ale těch se ona bála. Čekal ji soud a musela se každý den hlásit na policii. Náhoda jí nakonec přihrála jiné řešení. Našel se Angličan Cecil Dee, který měl vlakový i lodní lístek z Prahy do Londýna pro nevěstu, která ho ale nechtěla. Byl ochoten si Slávku vzít a v Anglii se zase rozvést.
Svatba se konala v sobotu 20. října 1948 v bytě Fenclových a druhého dne už překročila čs. hranice jako Slávka Dee. „Cestou jsem mu naznačila, že vezu důležité vzkazy čs. vládě v exilu, která ovšem vůbec neexistovala, aby cítil důležitost své ušlechtilosti. No, skoro Mata Hari.“
Počátkem roku 1949 byli spolu s Peroutkou dvakrát ve Francii, kde se zakládal Masarykův demokratický svaz. „Sluší se zapsat, že toho jara v Paříži jsem zjistila své těhotenství,“ prozrazuje Slávka Peroutková. „Malého chytrého Ferdíka bych velice uvítala, i třeba nemanželského, ale naše finanční situace to prostě nedovolovala. Vrátili jsme se do Londýna a dobré duše s Illou Kodíčkovou hledaly, až našly lékařku, a s vědomím, že je to možná má poslední šance mít dítě, jsem šla k potratu.“
V roce 1950 odjel Peroutka do New Yorku, kde se stal na deset let čs. šéfem Rádia Svobodná Evropa, Slávka se do USA dostala až za půl roku. „Tentokrát bylo i Ferdinandovi jasné, že musím vydělávat.“ Nejdříve opisovala skripty pro hlasatele, později se stala písařkou a posléze i hlasatelkou Svobodné Evropy.
„Poměry v exilu nebyly zrovna skvělé,“ poznamenává na jiném místě vzpomínek. „Udávalo se vlevo vpravo, pokrytectví, ambice, politická nevraživost, zlomyslnost, zloba, všechno tu bylo zastoupeno. Ani já jsem toho nebyla ušetřena. Přišlo na mne udání, že rozvracím manželství, takže jsem nemrava.“ Jednou byla v této souvislosti předvolána i k výslechu a musela úředníkovi vysvětlovat svůj „relationship to Mr. Peroutka“.
S pomocí stejného advokáta bylo posléze rozvedeno její manželství s Cecilem Dee. Na advokátovu radu vytrvale při stání tvrdila, že chtěla mít hodně dětí, zatímco pan Dee žádné.
Začátkem roku 1955 zemřela Peroutkova manželka, poslední dva roky byla téměř stále v nemocnici. „Na jejím pohřbu Ferdinand upřímně truchlil a jeho staří známí ho prvně viděli plakat. Její chorobu prožíval intenzívně, jejím utrpením trpěl sám.“
Už 23. března 1955 byl ale Peroutka opět ženatý. „Steinbach nás všechny odvezl na radnici,“ odhaluje Slávka Peroutková jméno prvního z dvojice svědků, „a s Firtem si pološeptem říkali: Ta to žene, ta to žene. Nikdo tomu nerozuměl než my čtyři a nikdo taky nechápal, proč se všichni tak smějeme.“

Budu tvrdohlavá

Peroutkovi se ani v Americe nenaplnila touha stát se spisovatelem. Dával dohromady znesvářené skupiny politiků, což mu bralo čas a současně ho wubíjelo. „To mělo vliv i na náš společný život. Postupem let bylo v naší domácnosti větší a větší ticho, s výjimkou návštěv a Peroutkova mariáše a bridže. Nikdo nevěděl o jeho depresích. Ani já netušila, že jsou tak hluboké.“
Horšil se mu i zrak a dlouho odmítal vyšetření. „Z našeho, mně tak drahého domova, se stávala cizina. To se léty stupňovalo, až se poslední dva roky staly peklem. Ferdinand se mnou prakticky přestal mluvit.“ Na Vánoce 1977 ho Steinbach odvezl do nemocnice. Na vedlejším lůžku byl náhodou také český pacient. Steinbach se ho ptal, s čím tam leží. Odpověď byla stručná a předem jasná: „Taky s rakovinou plic.“ S obavou se obrátil k Peroutkovi, ale ten s klidem řekl: „On má rakovinu? Chudák.“
Sám nikdy svou nemoc nepojmenoval - dlouho mluvil o nemocném srdci a potom přestal o nemoci mluvit vůbec. Zemřel 20. dubna 1978. „Příroda mne asi obdařila talentem netrápit se zbytečně, a tak jsem se netrápila,“ napsala Slávka Peroutková o svém „životě po Ferdinandovi“. V dubnu 2005 byla v Bratislavě na premiéře Peroutkovy hry Kdybych se ještě jednou narodil. „Obecenstvo ocenilo herce bouřlivým potleskem vestoje,“ uzavírá své vzpomínání na třiatřicet let s Ferdinandem Peroutkou. „A tak jsem si říkala, že kdybych se ještě jednou narodila, budu stejně tvrdohlavá a budu stále hledat, i když se prý slabé ženy nenosí. A ono o tom to je.“

Foto popis| Peroutka se svou druhou manželkou Marií na snímku z30. let. Vpravo novinář Rudolf Jílovský.
Foto popis| Ferdinand Peroutka s dcerou Evou, která v létě 1945 seznámila otce se Slávkou Fenclovou.
Foto popis| Manželé Ferdinand a Slávka Peroutkovi i jejich milovaná Pixie v New Yorku.
Foto popis| Svatba Slávky Fenclové s Cecilem Dee 20. října 1948. Manželství naoko bylo později v USA rozvedeno.
Foto autor| Repro z publikace Třetí ženou svého muže (4) 


