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Několika krátkým rozhovorům, které spolu v exilu vedli novinář Ferdinand Peroutka a pražský německy píšící spisovatel Johannes Urzidil a které nyní vycházejí i knižně, je pětačtyřicet let. Lze je tedy brát jako historický dokument, svědčící o silné generaci intelektuálů, která zažila počátky Československa i jeho dvojitý rozpad po Mnichově i po únoru 1948. 
Knižní podoba rozhovorů, nesoucí název O české a německé kultuře, je sympatická už svou formou. Původně domácí magnetofonové nahrávky, vysílané později v rozhlase, editoři knihy při přepisování příliš jazykově neupravovali, a tak zůstal cenný záznam přirozeně plynoucí řeči se všemi vsuvkami a náhlými vstupy do proudu slov a myšlenek. 
Do řeči nejvíce vstupuje Peroutka v roli zpovídajícího. Ve většině otázek, které oba diskutující probírají, je Peroutka otevřeným partnerem, ale najdou se i místa, kde poměrně důsledně prosazuje svou. Třeba když Urzidila přesvědčuje o důvodech, proč česká literatura pro Němce mnoho neznamená a proč se neprosadila ani v evropském měřítku. 
Dokumentární charakter knihy nejsilněji odrážejí první tři kapitoly. Zejména ta první, v níž oba intelektuálové vzpomínají na časy v kavárně Arco, kde se scházeli malíři a spisovatelé, německy píšící téměř všichni. Kromě detailů, často až intimních, o Kafkovi, Mileně Jesenské a mnoha dalších spisovatelích se tu zpřítomňuje atmosféra první republiky. Včetně kontextuálního a historického způsobu přemýšlení, který byl tehdy samozřejmý a dnes působí jako pohled z daleké mytické doby. Dokument je ale vždy i živé dílo s bezprostředním přesahem do současnosti, což naštěstí platí také v rozhovoru Peroutky a Urzidila. Žádná mrtvá historie nebo monument legendy české žurnalistiky. Zkoumání fenomenálního úspěchu Franze Kafky v kontrastu se zapomněním na Karla Čapka obsahuje výjimečné pasáže a přesné postřehy, které by stálo za to esejisticky rozvinout a dotáhnout. Totéž lze říci o Peroutkově popisu národního charakteru českého umění, které mu brání v cestě do světa. 
"...český národ nikdy neměl ten brutální naturalismus francouzský, Zolův, nebo jako byl později německý brutální naturalismus. Vždycky tam hrany všeho byly nějakým způsobem uhlazeny," říká Peroutka, jako by chodil do kina na současné české filmy, a o kus dál pokračuje: "...ta líbeznost nějaká, jakou měli ti naši lidi." 
"A to je zásadní rys, myslím, českosti v umění. My chceme milovat a chceme býti milováni," přidává svůj pohled Urzidil. Pro podobné věty - a mnoho dalších zejména v souvislosti s Kafkou - má smysl tento starý dokument číst. Nejde v nich totiž o jakési povídání svázané s časem, nýbrž o "nečasové úvahy" v nietzschovském smyslu. 
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