Cenný dialog o české a německé kultuře
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Nevelká, ale pozoruhodná knížka O české a německé kultuře, na níž jsou jako autoři uvedeni Ferdinand Peroutka a Johannes Urzidil, vznikla nezvyklým způsobem. Je přepisem nahrávky rozhovoru, který vedli tito dva někdejší pražští spisovatelé a novináři už jako exulanti v šedesátých letech minulého století v USA. Díky paní Slávce Peroutkové byl jejich rozhovor zaznamenáván v newyorském bytě Peroutkových na magnetofonový pásek a v roce 1968 na pokračování vysílán Svobodnou Evropou. Autor předmluvy (napsané v polovině devadesátých let pro účely časopiseckého zveřejnění částí rozhovoru) Jaromír Loužil zdůraznil, že šlo „rozhovor vskutku neformální“, že nebyla předem připravená veřejná, moderátorem řízená pódiová diskuse.
Peroutka (1895-1978) jako tvůrce významného časopisu Přítomnost (v poválečných letech Dnešek) reprezentuje český pohled, Urzidil (1896-1970), do roku 1933 tiskový atašé německého vyslanectví v Praze, vychází ze svých kořenů německých. Urzidil, který své prozaické dílo napsané v USA věnoval především svým rodným Čechám, Praze a Šumavě, je ovšem také vynikajícím znalcem české literatury a česko-německých vztahů, jak prokázal už ve své práci z třicátých let Goethe v Čechách. A mezi jeho přátele nepatřili jen němečtí autoři z okruhu tzv. Pražského kruhu, ale také čeští spisovatelé a malíři (například Jan Zrzavý).
Editoři podle jednotlivých okruhů a témat rozhovoru knížku rozčlenili na kapitoly O německé a české literatuře, pražské německo-židovské umělecké společnosti a literární kavárně Arco, O Franzi Kafkovi, Karlu Čapkovi a světové literatuře, O pražských německých překladatelích, Goethovi a lidové poezii, Franzi Kafkovi a Mileně Jesenské, O českém výtvarném umění, národním charakteru a Babičce Boženy Němcové, O česko-německém soužití, nacionalismu a nacismu.
Neformálnost a nehledanost rozhovoru způsobuje určitou roztěkanost, syrovost a neuzavřenost, ale je zároveň předností. Je totiž autentickým záznamem dialogu dvou vynikajících tvůrčích osobností vzešlých z meziválečného demokratického klimatu pražského kulturního světa, jejich uvažování a nehledaných spontánních formulací. Nejen v myšlenkovém bohatství, ale i v této nehledanosti je dokumentární cena knihy. Mimořádně hodnotný je i vysvětlivkový aparát, bez něhož by rozhovor byl místy nesnadno srozumitelný.
Ferdinand Peroutka, Johannes Urzidil: O české a německé kultuře Ediční příprava Jaroslava Jiskrová, Martin Groman.
Úvodní slovo Jaromír Loužil. Nakladatelství Máj a Dokořán.
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