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Láska ve smutné době

Přeložila Martina Knápková Dokořán 2009, 214 s.

Desítka povídek, z nichž se skládá soubor Láska ve smutné době, by mohla snadno posloužit jako předváděcí vzorkovník Kureishiho navracejících se motivů a témat. Nalezneme v ní příběhy utvrzující autorovu pověst postkoloniálního vypravěče, který s vždypřítomným ironizujícím nadhledem popisuje obtížnost udržení si vlastní identity v svíravě „laskavém“ prostředí multikulturní Británie, a vrací se i téma rozpadu partnerského vztahu, nejrůznějších variant vyhasínání. V povídkách Mouchy či Tvé smutné fotky tak snadno spatřovat předobrazy Kureishiho následujícího, o rok později vydaného románu Byli jsme si blízcí (Intimacy 1998; česky 2000) a působivý text Můj syn fanatik zase zpřítomňuje obdobná témata jako vynikající autorův debut Buddha z předměstí (The Buddha of Suburbia 1990; česky 1996).
Těžko se ubránit banálnímu konstatování, že všechny zařazené povídky spojuje téma nejrůznějších podob lásky, byla by však fatální chyba slibovat si od Kureishiho souboru jakékoli „laskavé pohlazení“ útěšné romance.
Kureishiho verze citových vztahů jsou mnohem rozrušenější, podléhají nezvratnému rozkladu a prakticky ustavičně selhávají, neboť – jak se zdá z promluv i konání všech hrdinů – dnešní doba nepřeje šťastným milostným příběhům. Vykořeněnost moderního jedince zapříčiňuje zničující erozi citových vztahů všech protagonistů – a nemusí to být jen neukotvenost regionální, nemožnost emigrantova začlenění. Podobné pocity existenciální nejistoty postihují snad všechny podnájemníky Kureishiho próz.
Nejzdařilejšími texty sbírky se zdají být povídky, ve kterých drobný rozsah vede autora k zhutnění vyprávění, k redukci až na momentky téměř anekdotického charakteru (My přece nejsme židi, Můj syn fanatik, Příběh o lejně); právě v nich se vypravěčská síla depresivního komika amorální postmoderny vyjevuje nejprůrazněji.
Naopak s texty delšími (Ve smutné době, S tvým jazykem až v krku, Poslední dobou) jako kdyby si vynikající romanopisec a dramatik nevěděl zcela rady. Neposkytují mu snad dostatek prostoru pro náležité prokreslení charakterů a rozehrání jejich interakcí, ale zároveň už mu svou větší plochou neumožňují elegantní konstrukci miniatury. Zůstávají tak v jakémsi předpokoji excelence, působí jako zábavné a strhující, ale přece jen nedodělky. I ty se ale stále velmi zřetelně vyvyšují nad průměr soudobé prózy.
Někteří autoři mají „štěstí“ na věrného vydavatele, jiné očekává na českém trhu publikační přehazovaná. Čtvrtou Kureishiho knihu na něj přivedl již čtvrtý nakladatel, optimisté by v tom ale mohli spatřovat důkaz, že ani komerční neúspěch nemusí uzavřít dveře kvalitní literatuře. Doufejme, že se některý z vydavatelů ke Kureishimu přece jen vrátí a přinese českému čtenáři i další jeho tituly. Anebo že se objeví zase někdo nový.
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