Když slova měla váhu
Peroutka a Urzidil věděli, jak zaujmout 

Tahle knížka se dobře čte zejména v příjemné kavárně, kde si člověk může představovat, že není začátek 21. století, ale třeba dvacátá léta století minulého. Lehce pak podlehne pocitu, že je přímým svědkem neformálního intelektuálního povídání o Kafkovi, prvorepublikových kavárnách, Češích a Němcích či české nátuře. Povídání na tak vysoké, a přitom ne nudné úrovni, že se s tím dnes už téměř nelze setkat. 
Kniha O české a německé kultuře je přepisem rozhovoru Ferdinanda Peroutky a Johannese Urzidila, který byl pořízen na magnetofonový pásek v 60. letech během jejich americké emigrace. Oba bez sentimentu vzpomínají na "zlaté časy" meziválečných let. Těžko si představit lepší průvodce tímto obdobím, než jsou nejvýraznější prvorepublikový novinář Peroutka a známý spisovatel a diplomat Urzidil. 

O české nátuře 

Když pánové mluví o Kafkovi, Jesenské, Zrzavém či Čapkovi, tak vyprávějí o lidech, které osobně znali. Zmiňují detaily, které nám tyto osobnosti přiblíží víc než dlouhé studie. Například zarputilost Jesenské, s níž se na dovolené s Peroutkovými snažila lyžovat i s vážně nemocnou nohou. Kdo si přečte reportáže této publicistky z konce třicátých let, cítí stejnou zarputilost v její obhajobě demokratických principů či sociální spravedlnosti. 
Nejde však jen o vzpomínky, spíše o plynulé analýzy, postřehy a inspirace. Snad největším přínosem Ferdinanda Peroutky je, že coby žurnalista vždycky dokázal dobře vystihnout českou náturu, její pečlivě ukrývané nedostatky a chyby. Už v roce 1924 mu vyšla kniha Jací jsme, kde tvrdě rozcupoval uměle budovanou tezi o hrdinných kořenech českého národa. A i v tomto rozhovoru přináší dobrý postřeh, když říká: "Myslím, že to je taky zvláštní český rys, jestli nějaký existuje, že tragédie, když přijde do Čech, tak ztratí příliš ostré rysy a nějak se obměkčí, víš, nějak se všechno stane poněkud jemnějším. Že to není nikdy vyhnáno do velkých protikladů." Podle Peroutky Češi zkrátka rádi všude hledají "laskavost". 
Oba pánové sehráli za první republiky klíčovou roli v německé otázce. Urzidil patřil k českým Němcům, kteří byli na straně Československa. Peroutka zase v té době psal o nutné vstřícnosti k Němcům. Toto téma se tudíž nemohlo v jejich rozhovoru neobjevit. Peroutka svému příteli říká, že se liberálové na konci třicátých let "úplně cítili blamováni, že jsme pracovali vlastně pro něco, co se nevyplnilo a nemohlo vyplnit, poněvadž Němci to nakonec odmítli". Urzidil na to nejdříve replikuje tím, že soužití Čechů a Němců potřebovalo více času, aby se překonaly pocity křivdy, a pak přes další Peroutkovy řeči o "blamování" přesvědčivě říká: "Ale správná politika nikdy není blamována vývojem." 
Abychom nemluvili jen o velkých tématech: zajímavá je například i krátká pasáž o nesnesitelně autoritářské výchově ze strany otců rodin na konci 19. a na začátku 20. století. Potvrzuje se také, že Peroutka může analyzovat cokoli, jen ne ženy. Jeho teorii o tom, že ženy mají politickou orientaci výhradně podle mužů, lze brát přinejmenším za překonanou. 
Knížka má jen jednu nedostatečnost - je příliš útlá. Dočteme, ale chceme se ptát dál. Dozvědět se mnohem víc o době, kterou si mnohdy zbytečně idealizujeme, čímž se připravujeme o její největší zajímavost. 
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