„Neučesaný“ Ferdinand Peroutka jako Kafkův vykladač

Proč číst do textu převedený audio záznam rozhovoru Ferdinanda Peroutky a Johannese Urzidila z poloviny 60. let? Záznam, který byl navíc již dvakrát k slyšení na rádiových přijímačích, nejprve na Rádio Svobodná Evropa, později na Českém rozhlase? Protože svým způsobem nabourává klišé knižních rozhovorů. Nejsme zde v zajetí předem připravených otázek, případně korekcí autentických odpovědí, které se takzvaně „nehodí“. Vše je zaznamenáno bez příkras a post-kudrlinek. V obou výsostných intelektuálech nacházíme znaky lidskosti. Dopouštějí se faktických chyb, často parafrázují úryvky z děl velikánů ve prospěch vlastní výpovědi, skáčou si do řeči, jejich promluvy nejsou konzistentní a přelévají se z jednoho tématu do druhého bez jasnější linie. Jinými slovy: rozhovor veskrze lidský. Oba pánové jako představitelé prvorepublikové umělecké elity se vyjadřují ke vztahu německé a české kultury. Zejména pak k fenoménu takzvaných pražských německy píšících autorů. Zákonitě dostává nejvíc prostoru Franz Kafka. Peroutka sám říká, že málokdo rozpoznal Kafkův talent, jeho nadčasovost. Tím, kdo jej rozpoznal ihned, byla Milena Jesenská. Jejich vzájemný poměr tvoří také notnou část rozhovoru a občas zmíněné pasáže sklouzávají až k bulvární přízemnosti. Naopak nejzajímavější jsou místa týkající se Kafkova odhodlání spálit vlastní dílo. Peroutka toto gesto vysvětluje jako vysoce morální. Tvrdí, že Kafka nebyl přesvědčen o objektivní platnosti svých myšlenek a nechtěl negativně ovlivňovat potenciální čtenáře. Peroutka dodává: „Není nejmenší pochyby, že to, co píše Kafka, si sám prožil. Ta ambiguity, ta nejistota a všechno, že tím trpěl. Ale za ním se vrhly legiony spisovatelů, kteří to vůbec neprožili a jenom to už po Kafkovi opakují.“ Nenuceným sentimentem po česko-německém soužití, krásnými epifaniemi z každodenních životů obou velikánů, a především velmi nekonvenčním zpracováním si kniha O české a německé kultuře pozornost zasluhuje. Škoda jen, že rozhovoru přítomné manželky, až na jednu větu paní Peroutkové, mlčí. Knihu by ženský prvek rozhodně oživil.
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