
FERDTNAND PEROUTKA

6. 2. 1895 - 20. 4. 1g7g

Český novinář,  pol i t ický pubIic ista, prozaik, dramatik
a literární kritik Ferdínand Peroutka se narodi]' 6. února
1895 v Praze. Po studiu na gyrnnáziu, kde v roce 1913 maturo-
vaI '  začala jeho publ ic ist ická činnost. Př ispíval do časopi-
sů z1atá Praha' Novina a čas. V Herbenově času patř i1 jako
výtvarný referént k průkopníkům expresionistnu. Za první svě-
tové vá1ky se snaži l  vyhnout vojenské službě' proto cestoval
po Něrnecku, skrýval se v A1pách a pobýal v }ínichově. Po
váIce byI od roku 1919 do roku ]'924 redaktorern deníku Tribu-
na a v letech 1-924 - 1939 šéfredaktorem polít icky nezávis lé-
ho, IiberáIně zaněřeného týdeníku Přítornnost. Tento týdeník
byl znám tírn, Že seriózně a s přehIeder seznamoval čtenáře
s aktuáInírni otázkani doby. Do časopisu př ispívaly tehdejší
význanné osobnostÍ: Kare1 Čapek, Eduard Bass, František Lan-
ge r ,  Rudo1 f  Těsnoh1ídek ,  E .  F .  Bu r i an ,  a  jÍní .  V  roce  1924
se stal Peroutka také politickýn redaktoren deníku Lidové
noviny a od roku 1933 redÍgoval edici Nový svět v nakIada-
telství Borového. ByI zakladatelem Národní strany práce.
Fi1ozof icky vycházel z pragmatismu, patř i l  ke kruhu tzv. pá-
tečníků - k důvěrníkůn T. G. ltasaryka a blízkým přátelům
Kar1a Čapka.

o Peroutkově realistickérn a nesentimentá1nírn nyšlení
svědčí jeho díIa vydaná v mezivá1éěném období. Ve své úva-
hové knize JacÍ jsne (L924), sestavené z ě1ánků publikova-
ných od roku ].922 v deníku Tribuna ' autor objektivně vypo-
vídá o české národní povaze. Je přesvědčen, že zkournání cha-
rakteru národa je potřebné, protože bezpečí státu nemohou
zaj ist i t  smlouvy, a1e celková vyspě1ost národní společnóst i .
časté zdůrazňování nyšlenky, Že charakter národa vytvářejí
vel iké postavy minulost i ' ,  Peřoutka nepř i jímá. Uvažuje o pos-
tavení a vIivu husitství i českobratrství a srovnává ie



s katol ic ismem. Vvchází z Pekařova názoru, že myš].enky

husitství a Českých bratří nebyIy pro generaci  našich obro-

zenců předrnětem navazování na ně, neboť je nezna1i.  Podle

Peroutky studují odkaz Jana Husa a českých bratří jen odbor-

nící, národ s i  o něrn vytvoř i l  v lastní představu, kterou spo-
j i l  s aktuáIní potřebou boje prot i  Rakousku a odnárodňování.

v roce ].925 vyš1a kniha Boje o dnešek. Je sestavena

z  čIánků vycháze j ících  v  nov inách a časopisech od roku 1920

do roku 1925. vysvět luje a obhajuje Peroutkův 1ibeřalísmus,

který je podIe něj jako jediný schopen zajÍst i t  jednot l ivc i

svobodu a rozvoj osobnost i .  Pol i t ickou svobodu chápe I ibera-

lísrnus v souvis lost i  se svobodou hospodářskou. Kniha argu-

rnentu j  e prot i  myšlenkárn konunist ické ideologj 'e. Ukazuje na
jej ich jednostrannost a odtrŽenost od konkrétního života,

snahu nepřipouštět odfišné názory a ve svých důsledcích

ohroŽovat svou omezeností celou demokrat ickou spo1ečnost.

obsáhlé dí] 'o o počátcích Československé repubIiky Budováni

státu vycházelo postupně v letech 1933 - 1936. Ve čtyřech

svazcích autor popsal udá].ost i  od roku 1918 do roku ] '921.

Původnín zárněrem bylo dovést práci  aŽ do roku 1925, a]-e s i-

tuace na konci t ř icátých let rnu v tom zabráni].a. Mater iá l  ke

knize čerpal Peroutka z parIamentních protokolů a konzu1tací

s prezidentem Masarykem i s ministrern zahraničních věcí Be-

nešern. Uvedená fakta nekomentuje, nesnaží se je hodnotít.

c i tuje z novín, ěasopisů, provolání i  dopisů pol i t iků, doku-

mentuje uváděním vyhlášek.

Po okupaci Československa německými vojsky by1 Peroutka

zatčen a vězněn na Pankráci .  Poté by]. převezen do koncent-

račního tábora Dachau a později do Buchenhlaldu. Po váfce

pracoval od roku ].945 do roku ].948 jako šéfredaktor svobod-

ných novin a také v týdeníku Dnešek. v letech L945 - L946

byl poslancern Národního shromáždění. Kr i t ickyvystupova].
prot i  síIícím total i tním tendencím v českos1ovenském pol i-

tickém životě a stá].e skeptičtěji se stavěl k perspektiván

demokratického vývoj e v poválečné ČsR. Psal dívade1ní hry

a chtěl  se věnovat befetrí i .  Po únoru ] '948 opust i l  Českoslo-

vensko a zachrániI se tak před opětovným uvězněnín. V ernig-



raci  se angaŽoval prací pro svou zeni.  Žít v Angl i i ,  ve

Franci i  a od roku ].950 v usA. Něko].ík let řídi l  čs. vysílání

rozhlasové stanice svobodná Evropa, pro niž psal pravidelné

týdenní konentáře, a spolupracoval s řadou anerických perío-

dik. odchod do exi1u představuje předěl v Peroutkově Životě

i tvorbě. Tady vydal četné politické úvahy: Byf Edvard Beneš

vinen? (1949), prózy ob].ak a vaLčik (L976) a PozdějšÍ život

panny (L98o ).  stěŽejním exi lovým dílern je Denokrat ický nani-

fest (1959), vydaný v Ner^r Yořku, kde se rýsuje teze, že

zásadní konf l ikt dvacátého století se neodehrává rnezi  kapi-

taI ismen a socia]. isrnem, nýbrŽ mezi demokracíí a total isrnen'

at uŽ fašist ického nebo komunistíckého reŽinu. Hlavní otáz-

kou, která rozděluje současné l idstvo, není otázka, komu

patří továrny, nýbrž otázka, jak se rná zacházet s čIověkem.

Peroutka se zde představuje jako bystrý pozorovateI meziná-

rodní scény, který s předstihem deseti a více ]et upozorňo-

val na nebezpečí, lež můŽe pro světový mír představovat

vzrůstající moc Něnecka a sovětského Ruska, a zároveň uvažo-

val o prostředcích, jíniŽ by se se dalo těnto nebezpečím

včas  če l i t .

Pub].ícista Ferdinand Peroutka chtěI psát beletr i i ,  a le

pol i t ická s i tuace t ř icátých let a pozděj i  opět okolnost i  po

roce 1948 mu v tom zabráni ly.  Jen v letech po druhé světové

vá1ce napsal divade1nÍ }rrto ob7ak a vaLčik o chování lidÍ

v době vá1ky a rovněŽ po roce 1945 drana Šťast]. ivec su77a.

První z nich ob1ak a va7čÍk by1a uvedéna v roce L947, při-

pravovaná premiéra šťast7ivce sul] 'y se j iž neuskutečni].a;

hra byla v roce ]'948 zakázána. Nánét z římských dějin po-

slouŽi} v této hře k řešení otázek l idské statečnost i  a od-
povědnosti. Kornedie Kdybych se ještě j ednou narodi7 zůstala
jen v rukopise. v roce 1976 byl vydán nakladatelstvín Sixty
- Eight Publishers v Torontu ťomán ob7ak a va7čÍk a v roce

1980 také román PozdějšÍ život panny. Hrdinkou románu je

historická postava Johanky z Arku, kterou autor rnísto upáIe-

ní nechává unřít zcela nepatetickou smrtí. Peroutkovy diva-

de1ní hry a romány jsou napsány civilnín a střídrnýnr jazyken.

Děj odpovídá J'ogickérnu způsobu rnyšJ.ení a rea1istickénu



zobrazení. Ferdinand Peroutka byl znalcem k]-asické ruské li-
teratury a obdivovate1ern anglického realistického románu. To
se zpětně odrazi10 v jeho publ ic ist ické činnost i ,  kdy často
ttžívá příklady z Gogo1ových povídek, z rornánů Tolstého
a Dostojevského. V kr i tíckých článcích o l i teratuře prosazo-

va1 Peroutka poŽadavek dobré zna]'osti č]'ověka i jeho psychi-

ky. Uznává Havlíčka a Nerudu, v jej ichŽ pracích nachází
soulad mezi vnitřnínr přesvědčením a dílern. v Hav]'íčkovi pak,

tomto . 'zázraku pol i t ického real ismu v době národního dět-
ství,|| naIézá Peroutka svůj veIký vzor a zároveň i  zaklada-

tefe té pravé, nejvlastnéjší polít ické tradice. Nezvalovu

tvorbu kr i tÍzovaI jako samoúče]nou a Březinovu poezj. i  za
rná1o vnit řně upřímnou. Měl ostré spory s F. x. Šaldou. oba
usifoval i  o nastolení sociáIní spravedlnost i;  zatímco Pe-
routka prosazoval rozvoj jednot l ivce a jeho vzděIanost i

i  přís1ušné zásahy státu ve svobodnérn prostředí, F. x. Šatda

h].edal cestu ke stejnénu cí1i prostřednictvím social ist ic-

kých (nikol iv kornunist ických ) metod, prací socia1ist ických
stran a ko1ekt ivního úsi1í.

DÍ].o Férdi-nanda Peroutky stih] po roce 1948 podobný

osud jako nnoha jiných význanných osobností naší kuItury. Na

ceIých čtyřicet 1et bylo dáno pod zámek. Dona byl Peroutka
znám pouze pos1uchačůrn svobodné Evropy. s jeho jménem se

čtenáří nesetkáva1i ani v roce ].968 a ještě v sedrndesátých

letech psa].o Rudé právo o nebezpečí peroutkovštiny. Jeho

díIa nebyla k nahlédnutí běžnénu zájemci ani v knihovnách,

ale přesto jeho jméno neupadlo v zapomenutí. Ferdínand Pe-

routka zernřel v ex1lu v New Yorku 20. dubna 1978. Teprve

v roce ].992 zača1a být u nás znovu vydávána jeho pub1ícis-

tická tvorba. Dnešní čtenář tedy můŽe posoudit aktuálnost

úvah a rnyŠlenek autora, který pozvedl český pub1icistický

sty1 na úroveň, která patrně nebyla překonána.


