Vzpomínky na dobu, kdy východní Němci sundali „plís ňáky“
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Knižní recenze / Praha Všechny knihy německého spisovatele Thomase Brussiga se vracejí k dobám socialismu a popisují trable, ale i radosti východních Němců. Rozsáhlý román Oslnění však jde dál: snaží se vystihnout přelomovou dobu, kdy se hroutila komunistická nadvláda, ale přechod k demokracii ještě nebyl ukončen. A vytčený cíl se mu daří naplnit solidně.
Brussig využívá v Německu populární model vyprávění, kde nedominuje jedna hlavní postava, ale příběh se skládá z osudů hned několika desítek lidí. Západoněmecký novinář se snaží najít ten pravý příběh, jenž by dobu velkých změn vystihl nejlépe, jeho východoněmecký fotograf pátrá po muži, který jej kdysi zneužil, prominentní právnička se snaží utajit svou spolupráci s tajnou policií. Všichni dohromady se učí sundat si protivné symboly socialismu jako plísňové džíny a navykají si na západní levisky.
Koncept, který ve filmech i knihách většinou působí jako zbytečná samoúčelnost, dostává v Oslnění smysl. Brussig totiž celou dobu změny pojímá prizmatem známé teorie chaosu. Podle ní mávnutí motýlích křídel na jedné polokouli může způsobit hurikán na druhé. Propletené osudy všech postav tak velmi přesvědčivě demonstrují postupnou změnu chování jednotlivců, která v důsledku znamená proměnu celé společnosti. Oslněním pak je míněn hlavní pocit východních Němců: Západ je oslnil, ale když se po chvíli svobody rozkoukali, pochopili, že i tam existuje spousta problémů. Tento obraz je mnohem přesvědčivější než jakákoli vědecká studie.
Zároveň se však Brussigovi nepodařilo zvolenou metodu ukočírovat a kniha působí poněkud nesoudržně. Některé potenciálně zajímavé a nosné osudy Brussig opouští až překotně rychle, aniž by jim dal možnost pořádně se rozvinout a zapůsobit. Přesto je Brussigovo Oslnění knihou, kterou by si zasloužily i české novodobé dějiny. Je totiž prosta zbytečného patosu i nesmyslné laskavosti, jež dobu příliš mytizuje, aniž by ji vysvětlila.

