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Abstrakt
Bakalá ská práce „Amerikanizace židovských d tí v New Yorku, 1881-1ř14“ se
zabývá problematikou začleňování d tí nov

p íchozích židovských imigrantů do

americké společnosti. V nuje se t etí vln židovské migrace do USA, jejím specifikům a
problémům, se kterými se imigranti museli potýkat. Soust eďuje se na hlavní nástroje
amerikanizace, kterými byly ve ejné školy a nevládní židovské organizace. Zároveň
analyzuje roli, kterou v tomto procesu hrálo náboženské vzd lávání d tí. Cílem práce je
tyto amerikanizační nástroje analyzovat a ukázat, jak židovské d ti p ijímaly americké
hodnoty. Práce zároveň aplikuje teorii Marcuse Hansena o asimilaci prvních t í generací
imigrantů zvané Hansenův efekt Ězákoně. Pro účely analýzy byly využity dobové články
a sekundární literatura zabývající se židovskou migrací do USA.
Na základ provedeného průzkumu bylo možné ukázat, jakou roli v procesu
amerikanizace hrály jednotlivé instituce. Také bylo možné p isp t k diskursu, který
Hansenův efekt popírá jako p íliš zjednodušující. Výsledky této práce ukazují, že druhá
generace židovských imigrantů se úsp šn amerikanizovala, zachovala si však svou
vlastní identitu.

Abstract
The Bachelor thesis „Americanization of Jewish children in New York, 1ŘŘ11ř14“ deals with the issue of integration of the recently arrived Jewish immigrants‘
children into American society. It focuses on the third wave of Jewish immigration to
the United States and its’ specifics, and problems the immigrants had to face. In the
thesis, the author examines the tools of Americanization – public schools, and non-

governmental Jewish organizations. It also analyzes the role of religious education in
this process. The main goal of this thesis is to analyze these tools and show how and
whether the Jewish children were open to accepting American values. Marcus Hansen’s
theory of assimilation of the first three generations of immigrants known as the Hansen
effect (law) is applied. Contemporary articles were used as primary sources to carry out
the analysis, along with secondary literature about Jewish migration to the United
States. Based on the analysis it was possible to show what effect did the individual
institutions have on the process of Americanization. It was also possible to join the
critics of the Hansen effect who say it is too elementary. The outcome of this thesis
shows that the second generation of Jewish immigrants americanized successfully, yet
preserved their identity.
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Úvod
Tato bakalá ská práce se zabývá židovskou migrací do USA na p elomu 1ř. a
20. století. Spojené státy byly v d jinách hlavním cílem židovské migrace a v současné
dob

mají hned po Izraeli nejv tší počet židovských obyvatel na sv t . Židé do

Spojených států p icházeli ve t ech velkých migračních vlnách ze t í hlavních
zdrojových území.
V první migrační vln v polovin 17. století p icházeli sefardští Židé.1 Usazovali
se ve velkých p ístavních m stech a velmi rychle se začlenili do americké společnosti a
do jejích vyšších společenských t íd. Druhá vlna migrace p išla v polovin 1ř. století.
Mezi lety 1820 a 1880 emigrovalo do USA 150 tisíc n meckých aškenázských Židů
z území, která se v roce 1Ř71 p ipojila k N mecké íši nebo z území ve st ední a
východní Evrop , která pozd ji v 19. století p ijala n který z aspektů n mecké kultury.2
Tito Židé se usazovali v menších a st edn velkých m stech a často sm ovali do míst
s n meckou populací, kde zakládali malé obchody a podniky. Velmi rychle se začlenili
do vyšších vrstev společnosti a nem li problém adaptovat se na nové prost edí.
Zakládali n mecko-židovské organizace a v hojném počtu do nich vstupovali. Tou
nejvýznamn jší byla National Council of Jewish Women.3
V této práci se zabývám t etí vlnou migrace, kterou tvo ili aškenázští Židé
z východní Evropy, p evážn z tzv. Zóny osídlení.4 V letech 1881-1ř14 do USA p išlo
okolo dvou milionů východoevropských Židů, z nichž se v tšina usídlila v New Yorku
Ědalšími cíli byla velkom sta jako Chicago a Bostoně. Geograficky je proto práce
vymezena na m sto New York, dobov na roky 1ŘŘ1-1ř14. T etí vlna migrace sice
podle historiků trvala až do roku 1ř20, pop . 1ř24, avšak od počátku první sv tové
války počet imigrantů výrazn klesal.
Východoevropští Židé se mentalitou zcela lišili od rodilých Američanů i od
p edchozích židovských imigrantů. Pocházeli ze zaostalých oblastí a p izpůsobování se
životu v moderní Americe pro n nebylo tak snadné jako pro sefardské a n mecké Židy.
Sefardští Židé jsou Židé z Iberského poloostrova.
Mezi tyto území pat ila Litva, Morava, Čechy, Maďarsko, Polsko a části carského Ruska.
Diner, Hasia R. „German Immigrant Period in the United States”, Jewish Women's Archive,
https://jwa.org/encyclopedia/article/german-immigrant-period-in-united-states Ěstaženo 4. 5. 2017ě.
3
Dle p ekladu autorky: Národní rada židovských žen.
Joellyn Zollman, „Jewish Immigration to America: Three Waves”, My Jewish Learning,
http://www.myjewishlearning.com/article/jewish-immigration-to-america-three-waves/ Ěstaženo 4. 5.
2017).
4
Eli Lederhendler, „America”, The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe,
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/America Ěstaženo 4. 5. 2017ě.
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Práce se soust eďuje na d ti nov

p íchozích imigrantů, tzn. na druhou generaci

imigrantů a na proces jejich začleňování do americké společnosti.
Proces amerikanizace imigrantů již od počátku t etí imigrační vlny začali
podporovat sociální pracovníci, progresivní reformáto i, učitelé, federální vláda i již
etablovaná židovská komunita. Snahy t chto lidí cílily hlavn na d ti imigrantů, které
byly jednodušeji ovlivnitelné a otev en jší zm nám. Sociální pracovníci, reformáto i a
americká židovská komunita zakládali organizace s cílem začlenit imigranty do
americké společnosti. Jednotlivá uskupení, jako nap íklad Baron de Hirsch Fund5,
společenská centra nebo Educational Alliance6 nov p íchozím poskytovala sociální
pomoc, základní vzd lání, výuku anglického jazyka a seznamovala je s principy
fungování americké společnosti. Federální vláda a učitelé se soust eďovali na
dodržování pravidelné školní docházky d tí imigrantů do ve ejných škol, které byly
silným amerikanizačním nástrojem.
Česká odborná literatura se problematikou asimilace židovských imigrantů v
USA zabývá minimáln . Zahraničních titulů o židovské imigraci je sice velké množství,
nesoust eďují se však konkrétn na druhou generaci Židů v období d tství a jejich
amerikanizaci. V tšina d l se zabývá širší problematikou a v nuje se buď židovské
imigraci do USA obecn nebo procesu amerikanizace imigrantů. Snahou této práce je
proto propojení dvou v akademických kruzích velmi diskutovaných témat – jakým
způsobem lze amerikanizovat imigranty a jak tento proces probíhal u d tí židovských
imigrantů.
Cílem mé práce je analyzovat způsoby amerikanizace d tí židovských
p ist hovalců a odpov d t na otázku, jakým způsobem tyto d ti p ijímaly ideály
amerického národa a jejich kulturní a společenské hodnoty. Ve své práci vycházím
z teorie Marcuse Lee Hansena (1892-1ř3Řě o asimilaci prvních t í generací imigrantů
v USA zvané Hansenův efekt nebo také Hansenův zákon. Hansen ve své eseji The
Problem of the Third Generation Immigrant7 z roku 1ř3Ř píše, že první generace
imigrantů není schopná p ijmout hodnoty nového sv ta a nahradit jimi ty staré, a proto
není schopna se amerikanizovat. Druhá generace p ist hovalců podle Hansena v nové
zemi opustí své etnické ko eny a pln se amerikanizuje a zapomene na svou starou
identitu. T etí generace se poté začne zajímat o své kulturní d dictví a hledat rovnováhu

5
6

Dle p ekladu autorky: Fond Barone de Hirsche.
Dle p ekladu autorky: Aliance pro vzd lávání.
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mezi ob ma identitami. Podle tohoto tzv. Hansenova efektu by tedy mnou zkoumané
d ti židovských imigrantů m ly odmítnout své kulturní d dictví a pln p ijmout tradice
a hodnoty americké společnosti.
Hansen provád l pot ebný průzkum v Evrop a nasbíraná data poté aplikoval na
imigranty v USA. Je t eba zmínit, že svou teorii považoval za univerzální. Vycházel ze
zkoumání „b lošských imigrantů“ z Evropy. Jako p íklad skupin, na které je jeho teorii
možné aplikovat uvedl imigranty z Irska, N mecka a Skandinávie.8 Vzhledem
k p edčasnému úmrtí Hansen nestihl svoji teorii aplikovat na jiné než „b lošské
imigranty“. I p esto, že východoevropští Židé nejsou v jeho eseji zmín ni, jsou však
jakožto „b lošští imigranti“ vhodným subjektem pro aplikaci této teorie.9
Hansenův efekt byl v historii n kolikrát p edm tem dalších zkoumání. Mnoho
v dců, jako nap íklad Oscar Handlin a Nathan Glazer s Hansenovou teorií souhlasí.
Stejn tak ale mnoho odborníků teorii popírá.10 John Appel v článku „Hansen's 'ThirdGeneration Law' and the Origins of the American Jewish Historical Society”11
zpochybnil aplikovatelnost teorie na tak rozdílné skupiny imigrantů, jako jsou katolíci,
protestanti a židé.12 Bernard Lazerwitz a Louis Rowitz v článku „The ThreeGenerations Hypothesis”13 sice platnost teorie potvrdili, ale pouze pro katolické muže.
Na ženy a ostatní skupiny imigrantů dle nich teorii nelze aplikovat, protože „odchýlení
od víry nebo zm na víry nemůže být p edm tem prostého...generačního indexu.“14
Tato práce je tak p ísp vkem k diskursu, který Hansenův efekt popírá.
Domnívám se, že teorii není možné aplikovat na židovské imigranty vzhledem k jejich
jistým kulturním a společenským specifikům. Toto své tvrzení podpo ím analyzováním
způsobů amerikanizačních pokusů a jejich výsledků.
Práce je ze své povahy prací historickou a spadá p edevším do oblasti kulturní
resp. sociální historie. Z metodologického hlediska je má práce p ípadovou studií
7

Marcus Lee Hansen, The Problem of the Third Generation Immigrant (Rock Island: Augustana
Historical Society, 1938).
8
Hansen, The Problem of the Third Generation Immigrant, 11-12.
9
Ibid.
10
Eugene I. Bender a George Kagiwada, „Hansen's Law of ‚Third-Generation Return’ and the Study of
American Religio-Ethnic Groups”, Clark Atlanta University 2ř, č. 4 Ě1ř6Řě: 360.
11
John Appel, „Hansen's 'Third-Generation Law' and the Origins of the American Jewish Historical
Society,” Jewish Social Studies 1Ř, č. 1 Ěleden 1ř61ě.
12
Bender a Kagiwada, „Hansen's Law of ‚Third-Generation Return’ and the Study of American ReligioEthnic Groups”, 362.
13
Bernard Lazerwitz a Louis Rowitz, „The Three-Generations Hypothesis” American Journal of
Sociology 6ř, č. 5 Ěb ezen 1ř64ě.
14
Bender a Kagiwada, „Hansen's Law of ‚Third-Generation Return’ and the Study of American ReligioEthnic Groups”, 365.
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židovské migrace, ve které sleduji proces a nástroje amerikanizace. Pro účely analýzy
jsem pracovala s dobovými zdroji, které jsou dostupné skrze online databáze.15 V práci
jsem využila historickou analýzu klíčových událostí a také institucionální analýzu.
Je podstatné blíže vysv tlit n které z klíčových pojmů, se kterými pracuji.
„Amerikanizací“ je myšlen proces, ve kterém imigrant p ijímá mimo jiné americké
občanství, anglický jazyk, ideály a lásku k zemi, jinými slovy také proces začleňování
do americké společnosti. „Druhá generace imigrantů“ zahrnuje osoby, které se narodily
v Evrop a v útlém v ku emigrovaly do USA a osoby, které se narodily v USA rodičům
cizího původu. „Sociální centrum“ je český p eklad Settlement house. Jednalo se o
centra, která imigrantům poskytovala sociální pomoc a vzd lání. Pojmem „ve ejné
školství“ myslím síť ve ejných státních základních škol placených z daní, které byly
voln p ístupné všem d tem nehled na původ.
Je také důležité definovat pojmy „starý a nový sv t“ a „Amerika“. Ve své práci
pojem „starý sv t“ užívám jako označení území, ze kterého židovští imigranti p išli –
tzn. východní Evropa. Termín „nový sv t“ a „Amerika“ užívám jako označení pro
Spojené státy americké.
V práci pracuji s mnoha názvy v angličtin . Jedná se p evážn o oficiální názvy
organizací a institucí, pop ípad o pojmy, které nemají český p eklad nebo ekvivalent.
České p eklady t chto názvů a jejich užití v textu by pro čtená e bylo z ejm matoucí a
zavád jící. Proto pro účely této práce v textu využívám originálních názvů a české
p eklady je možné dohledat v poznámce pod čarou. České p eklady v textu využívám
pouze v p ípad , že se jedná o oficiální p eklad užívaný v české odborné literatu e.
Práce je rozd lena do t í kapitol. V první kapitole se v nuji židovským
imigrantům v USA. Soust eďuji se p edevším na tzv. t etí vlnu židovské migrace, její
specifika, problémy a generační konflikty, které nutn vznikaly. V první kapitole dále
vysv tluji pojem „amerikanizace“ a vývoj jeho významu a objasňuji tzv. Hansenův
efekt.
15
Nap íklad: W.A. Cook, „A Brief Survey of the Development of Compulsory Education in the United
States”, The Elementary School Teacher 12, č.7 Ě1ř12ě: 331-335.
Charles Bernheimer, „Jewish Americanization Agencies“, The American Jewish Yearbook, č. 23 Ěb ezen
1ř21 až zá í 1ř22ě: Ř4-111.
Marcus Lee Hansen, The Problem of the Third Generation Immigrant (Rock Island: Augustana Historical
Society, 1938).
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Druhá kapitola se zabývá rolí vzd lávání. Nejprve se soust eďuji na ve ejné
školství. Kapitola naznačuje vývoj ve ejných škol v USA a státní zákony zabývající se
školní docházkou,

eší systém umísťování imigrantů do t íd ve ejných škol a

problematiku p edčasného ukončení vzd lání d tí imigrantů. Druhá část kapitoly
pojednává o roli náboženských škol a soust eďuje se na vybrané druhy židovského
vzd lávání - školu Talmudu a Tory, cheder a soukromé učitele. Konec kapitoly je
v nován Samsonovi Benderlymu, významnému reformátorovi židovských škol v USA.
V záv rečné kapitole pak p ináším analýzu vybraných nevládních židovských
organizací a rozebírám jejich činnost a vliv, který na imigranty m ly.
Odborné literatury zabývající se židovskou imigrací do USA je velké množství,
avšak publikace v nující se p ímo d tem židovských imigrantů jsou značn limitované.
Česká odborná literatura se touto problematikou zabývá minimáln , proto jsem ve své
práci využívala zahraniční publikace v anglickém jazyce.
Základní informace o židovské imigraci jsem získávala z knihy Eager
Immigrants16 od Davida Zielonky a Roberta Wechmana zejména z částí zabývajících se
imigranty z Ruska. Kniha poskytuje celistvý pohled na migraci – zabývá se jejími
p íčinami a situací v Rusku, statistikami, charakteristikou imigrantů, pomocí
imigrantům a jejich vzd láváním.
Dalším důležitým zdrojem pro mou práci byl článek od profesora izraelské
university Bar Ilan v Ramat Gan, Irama Yaacova „Theories of Americanization and the
Jewish Educational Experience in the United States“17. Spolu s knihami New York Jews
and the Quest for Community: The Kehillah Experiment, 1908-192218 od Artura Gorena
a United States Jewry, 1776-198519 od Jacoba Marcuse, tvo í hlavní zdroje informací o
židovském vzd lávání v USA.
Selma Caltor Berrol, profesorka na Baruch College v New Yorku a autorka
n kolika knih o imigrantech, ve své knize Growing Up American: Immigrant Children
in America Then and Now20 poskytuje informace o ve ejném vzd lávání a popisuje, jaké
to bylo vyrůstat v USA na p elomu 1ř. a 20. století jako dít imigrantů. Nedostatkem
16

Zielonka, David M. a Robert J. Wechman, Eager Immigrants: A Survey of the Life and Americanization
of Jewish Immigrants to the United States (Illinois: Stipes Publishing Company, 1972).
17
Iram Yaacov, „Theories of Americanization and the Jewish Educational Experience in the United
States“, International Journal of Jewish Research, č. 7 Ě2014ě: 5-28.
18
Arthur Goren, New York Jews and the Quest for Community: The Kehillah Experiment, 1908-1922
(New York: Columbia University Press, 1970).
19
Jacob Rader Marcus, United States Jewry, 1776-1985 (Detroit: Wayne State University Press, 1993).
20
Selma Caltor Berrol, Growing Up American: Immigrant Children in America Then and Now (New
York: Twayne Publishers, 1995).
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této knihy byla neúplnost informací. Berrol nap íklad píše o počtu židovských studentů,
kte í dokončili jednu z newyorských st edních škol, nepíše však již, kolik jich studium
započalo.
V kapitole o nevládních židovských organizacích se opírám o oficiální stránky
jednotlivých organizací a o články online encyklopedie Jewish Women’s Archive.
Použitá kniha Roberta A. Carlsona The Quest For Conformity: Americanization
Through Education21 se v nuje sociálním centrům a poskytuje důležité informace o
vlivu vzd lávání na amerikanizaci imigrantů.
Problémem, na který jsem v průb hu psaní práce narazila, byly různící se názory
odborníků na n která konkrétní témata. Nap íklad Artur Goren a Jacob Marcus si
proti ečí v názorech na popularitu židovských škol v Evrop

v porovnání s USA.

Zatímco Goren je uznávaným profesorem americké židovské historie na Kolumbijské
univerzit v New Yorku, Marcus se celý svůj život v noval americké židovské historii a
byl zakladatelem American Jewish Archives v rámci Hebrew Union College
v Cincinnati. Vzhledem k tomu, že oba auto i jsou odborníky na židovskou historii, je
t žké posuzovat, kdo z nich má pravdu. Spor ukazuje neshody v názorech odborníků na
téma židovské migrace a amerikanizace a dokazuje, že stále existují nedostatky v našich
znalostech této oblasti historie.

1. Třetí vlna židovské migrace
T etí vlnu židovské migrace do USA tvo ili aškenázští Židé z východní Evropy,
z tzv. Zóny osídlení, teritoria v západní části Ruského impéria, kde se Židé sm li trvale
usazovat. Zóna se rozkládala na území dnešní Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Moldávie,
B loruska a západní části Ruska. Část Židů pocházela také z Rumunska a RakouskaUherska. Tato migrační vlna trvala od roku 1881 do 20. let 20. století, kdy byla
imigrace výrazn omezena.22 The Johnson Quota Act23 z roku 1921 zavedl kvóty pro
imigranty, které byly zp ísn ny v roce 1ř24, čímž byla imigrace vícemén ukončena.24

21

Robert A. Carlson, The Quest for Conformity: Americanization Through Education (S.L.: John Wiley
and Sons, Inc., 1975).
22
Eli Lederhendler, „America”, The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe,
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/America Ěstaženo 4.5. 2017ě.
23
Také známý jako Emergency Quota Act.
24
Iram Yaacov, „Theories of Americanization and the Jewish Educational Experience in the United
States“, International Journal of Jewish Research, č. 7 Ě2014ě: 6.
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Již od počátku první sv tové války však imigrace do USA prudce klesala.25 Mo e a
oceány nadále nebyly bezpečné, a p ekračování hranic v Evrop bylo zkomplikováno
vojsky mašírujícími do války. Americké zaoceánské lod se p estavovaly na válečné a
komerční doprava p es oceán byla výrazn omezována.26
P ed rokem 1ŘŘ1 se americká židovská komunita rozrůstala jen velmi pomalu,
avšak v prvním desetiletí t etí migrační vlny se počet Židů v USA zčty násobil. Nejvíce
východoevropských imigrantů p išlo v roce 1ř07, bylo to 25Ř tisíc Židů.27 Celkem mezi
lety 1ŘŘ1 a 1ř14 p išlo do USA p es 2 miliony východoevropských Židů. P ibližn 1,6
milionu jich imigrovalo z ruského impéria, 380 tisíc z Rakouska-Uherska a 80 tisíc
z Rumunska.28
Důvody emigrace byly různorodé, n kte í p išli hledat ekonomické p íležitosti,
lepší život nebo lepší práci, hlavním důvodem však byla situace v Rusku. Obyvatelstvo
židovského původu na území carského Ruska se muselo potýkat s krutou diskriminací a
podmínky pro život se postupn zhoršovaly. Vražda cara Alexandra II. v roce 1881
zahájila vlnu protižidovských pogromů a opat ení. V roce 1ŘŘ2 byly p ijaty Májové
dekrety, které Židy vylučovaly z mnoha profesí a omezovaly jejich p ístup ke vzd lání.
Následovaly persekuce a pogromy, nejhroziv jší v letech 1881-1882, 1891 a 19051906. 29
Hlavním cílem imigrantů byl New York, který se stal nejv tší židovskou
enklávou na sv t . V roce 1ř30 Židé tvo ili až 30 % populace m sta a bylo jich zde až
šestkrát více než ve Varšav .30 Lower East Side na Manhattanu se stala p epln ným
židovským ghettem, kde v malých bytovkách bydlely celé rodiny v jedné nebo dvou
místnostech. V lét bylo takové vedro, že se nedalo být uvnit , a tak lidé vícemén žili v
ulicích, kde však nebyla žádná h išt

nebo parky, takže si d ti hrály uprost ed

dopravního ruchu velkom sta.31

Počet židovských imigrantů klesl z 138 051 v roce 1914 na 26 497 v roce 1915. V letech 1918 a 1919
p išlo každý rok dokonce jen n co p es 3000 Židů.
H.S. Linfield, Statistics of Jews and Jewish organizations; Historical Review of Ten Censuses, 18501937, (New York: The American Jewish Committee, 1939), 263.
26
Drew Keeling, „August 1914 and the End of Unrestricted Mass Migration”, VOX- CEPR’s Policy
Portal, http://voxeu.org/article/changes-migration-policies-after-1ř14 Ěstaženo Ř. 5. 2017ě.
27
Zielonka a Wechman, Eager Immigrants, 48.
28
Lederhendler, Eli. „America”, The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe,
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/America Ěstaženo 4. 5. 2017ě.
29
Zielonka a Wechman, Eager Immigrants, 47-48.
30
Ibid, 51.
31
Lilian Wald, „Crowded Districts“ in The Eastern European Jewish Experience in America, ed. Uri D.
Herscher (Cincinnati: American Jewish Archives, 1983), 129-131.
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svobodné industrializované komunit , zcela odlišné od zaostalé východní Evropy.
Museli se potýkat s mnoha problémy: s chudobou, diskriminací, nezam stnaností a
zcela odlišným způsobem vzd lávání. Velkým problémem byla také jazyková bariéra.
Jejich mate ským jazykem bylo jidiš, eč neznámá jak Američanům, tak v tšin již
amerikanizovaných Židů. Z počátku se jejich životy zdály být stejné, jako v Evrop , jen
jako kdyby vym nili útrapy východní Evropy za útrapy newyorského ghetta. Avšak
sociální reformátor Jacob Riis (1849-1ř14ě brzy vypozoroval, že i p es bídné podmínky
v ghettu byla díky židovskému temperamentu Lower East Side vlastn

živým a

šťastným místem pro život.32

1.1 Specifika třetí vlny migrace
T etí vlna židovské migrace m la n kolik specifik. Na rozdíl od imigrantských
skupin jiného původu a vyznání p icházeli Židé v tomto období s celou rodinou,
pop ípad jel otec nap ed a zbytek rodiny se k n mu p ipojil pozd ji. Výrazn se lišili
také od p edchozích židovských imigrantů z Iberského poloostrova a z N mecka. Ti
p icházeli z rozvinutých států, byli dob e vzd laní - nejen nábožensky, ale i sekulárn a díky znalostem obchodu a finančnictví se rychle začlenili do vyšších t íd americké
společnosti.33
Východoevropští Židé se lišili i mezi sebou a to i p esto, že mluvili stejným
jazykem, sdíleli kulturní zvyky a navenek vypadali jako homogenní skupina. Nejenom,
že se mezi sebou odlišovali Židé z různých zemí, ale odlišnosti bylo možné najít i mezi
t mi, kte í původn

bydleli v sousedních m stech. Jejich ná ečí byla rozdílná,

p ipravovali odlišné pokrmy a v důsledku jejich různorodé mentality mezi sebou ne
vždy dob e vycházeli. David Blaustein, editel Educational Aliance v il, že Židé z
„Ruska jsou intelektuálové, ti z Haliče jsou emocionální, z Rumunska materialističtí a
z Maďarska mají bujnou p edstavivost.“34

Lilian Wald, „Crowded Districts“ in The Eastern European Jewish Experience in America, ed. Uri D.
Herscher (Cincinnati: American Jewish Archives, 1983), 129-131.
Uri D. Herscher, p edmluva ke knize The Eastern European Jewish Experience in America (Cincinnati:
American Jewish Archives, 1983), 12-13.
33
Zielonka a Wechman, Eager Immigrants, 53.
34
Daniel Soyer, Jewish Immigrant Associations and American Identity in New York (Cambridge: Harvard
University Press, 1997), 49.
32
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Východoevropští Židé ve svých izolovaných m stech v Evrop a Rusku často
tvo ili v tšinu obyvatel, což jim umožnilo vytvo it si svou vlastní kulturu neovlivn nou
vn jším sv tem. Vyznávali odlišný druh judaismu než n mečtí a sefardští Židé. Jejich
kultura byla odlišná, jinak se stav li k obchodu a m li jiné politické a sociální názory.
Judaismus pro n nebyl pouhým náboženstvím, ale životním stylem. Byli extrémn
nábožensky založení, v mnoha p ípadech se jednalo o ortodoxní Židy. Modlili se
hebrejsky, ale mluvili jidiš. Lišili se nap íklad i pravidly stravování a nošením talitu.35
Ideologicky se jednalo buďto o socialisty nebo nacionalisty. Pokud pracovali ve v tších
m stech, p išli do styku se socialismem, anarchismem, sionismem a dalšími radikálními
sekulárními politickými hnutími.36
Židé ze Zóny osídlení, Rumunska a Rakouska-Uherska byli vybaveni p evážn
jen znalostmi náboženskými a um li farma it a obchodovat jen na malé, lokální úrovni a
pro život v rychle se vyvíjejícím moderním m st nebyli vybaveni. V tšina p íchozích
byli chudí obchodníci,

emeslníci či pracovníci v továrnách. Nebyli zdaleka tak

civilizovaní, zaostávali v osobní hygien , neuznávali autority jako policie a oblékali se
odlišn od ostatních obyvatel.37

1.2 Reakce na třetí vlnu migrace
Americká židovská komunita nebyla na náhlý nápor imigrantů p ipravena.
Nejprve se v nev domosti o skutečné situaci v Evrop proti imigraci ost e vymezovala.
Hlavními důvody jejich prvotní nep átelskosti byly strach z jejich ortodoxnosti a
radikalismu a také rozpaky, které jakožto již etablovaní a amerikanizovaní obyvatelé
cítili nad jednoduchostí a prostotou nov p íchozích imigrantů. Tyto odlišnosti zprvu
vedly k neshodám mezi americkou židovskou komunitou a východoevropskými Židy.
Hlavním bodem sporu byl pohled na judaismus. Pro Židy z východní Evropy byl
judaismus životním stylem, zatímco pro n mecké a sefardské Židy pouhým
náboženstvím, které nevyžadovalo žít odd len od společnosti. Cenili si svého začlen ní
do americké komunity a nesouhlasili se separačními tendencemi východoevropských
Židů.38

Talit je židovský modlitební plášť.
Yaacov, „Theories of Americanization“, 6.
37
Zielonka a Wechman, Eager Immigrants, 50-53.
38
Ibid, 51-52.
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I p es počáteční rezervovanost začalo vedení židovské komunity pracovat na
začleňování nov p íchozích do židovské i americké společnosti, tzv. amerikanizaci.
Jejich důvody však nebyly nezištné. Nešlo jim jen o pomoc jejich chudým „bratrům“.
Hlavní motivací byl strach, že východoevropští Židé, nekultivovaní a neznalí
amerických zvyků a jejich radikální sociální a náboženské názory by mohly mít
negativní dopad na to, jak americká společnost vnímá již etablovanou židovskou
komunitu. To by mohlo mít za následek p edsudky a diskriminaci, proto bylo dle článku
Isaaca Mayera Wiseho z roku 1884 klíčové nov p íchozí „p esv dčit, aby pro sebe
nezakládali nová ghetta, nebydleli všichni společn v jednom malém byt , aby posílali
své d ti do ve ejných škol a aby používali více mýdla.“39
Amerikanizace imigrantů probíhala n kolika způsoby. Americká židovská
komunita zakládala organizace, jejichž úkolem bylo nejprve nov p íchozím poskytnout
potraviny, ubytování, zdravotní péči a vzd lání, a poté začít pracovat na jejich
amerikanizaci. Jednalo se nap íklad o již zmín nou National Council of Jewish Women,
Young Men’s and Young Women’s Hebrew Institute,40 Educational Aliance a
společenská centra ĚSettlement Housesě. Americká společnost židovské imigranty
amerikanizovala pomocí vzd lávání ve ve ejných školách.
Mnoho imigrantů však tyto snahy vnímalo jako nucenou amerikanizaci, p i které se
museli vzdát svých starých zvyků, a proto začali zakládat organizace na svou vlastní
pomoc, tzv. landsmanšafty, které pomáhaly nov p íchozím v adaptaci na novou situaci.
Výhodou t chto organizací bylo, že se zde imigranti cítili jako mezi svými a žádná t etí
strana se je zde nepokoušela zm nit.41

1.3 Amerikanizace
Spojené státy jsou zemí mnoha národností, náboženství a politických ideologií. I
p esto se však Američané spolu s nárůstem imigrace v 1ř. století začali obávat p ílišné
diverzity, kterou by noví imigranti do americké společnosti vnesli, a podporovali proto
jejich amerikanizaci. Tu lze definovat jako proces, ve kterém „cizinec p ijme jazyk,
Judith Kramer and Seymour Leventman, Children of the Gilded Ghetto: Conflict Resolutions of Three
Generations of American Jews (New Haven: Yale University Press, 1961), 41.
39
Citováno podle: Zielonka a Wechman, Eager Immigrants, 53.
40
Dle p ekladu autorky: Hebrejské sdružení mladých Židů a Židovek.
41
Zielonka a Wechman, Eager Immigrants, 54.
Na základ současného výzkumu se zdá, že organizace byly financovány vlastními zdroji, nebylo však
možní nalézt důkazy, že tomu tak bylo.
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občanství, ideály a lásku k americkým hodnotám.“42 Otázkou zůstává, jestli je nutné,
aby imigranti adoptovali i n které zvyky, jako nap íklad metody p ípravy jídla nebo
konkrétní způsoby odívání. I p esto, že n kte í imigranti se rádi p izpůsobili i v t chto
detailech, nejdůležit jší bylo osvojit si „ducha Ameriky“. Amerikanismus, jakožto
souhrn ideálů charakterizujících Spojené státy a v rnost jeho obyvatel, však nemusí
nutn

odpovídat všemu, co Američané d lají. I imigranti sami k tomuto souhrnu

p idávají své vlastní hodnoty a obohacují tak význam amerikanismu.43
Od imigrantů se p izpůsobení americkému způsobu života a adaptace na
americké hodnoty očekávala. Do poloviny 1ř. století ješt neprobíhaly žádné akce a
programy

na

podporu

amerikanizace

imigrantů

iniciované

jednotlivci

nebo

organizacemi, avšak společnost spoléhala na ve ejné školy jako na nástroj
amerikanizace. Amerikanizace vzd láváním m la d ti indoktrinovat americkými názory
na politiku, ekonomiku a náboženství a zaručit tak homogenní společnost. Způsoby a
cíle amerikanizace se v průb hu let prom ňovaly podle aktuálních pot eb společnosti. 44
Od poloviny 1ř. století bylo cílem amerikanizace ší ení anglosaských
kulturních, náboženských a politických hodnot. Primárním cílem byla druhá generace
imigrantů. Reformáto i podporující amerikanizaci se zasadili o rozší ení sít ve ejných,
státem spravovaných škol financovaných z daní. Jejich pomocí se snažili spojit
americké d ti a d ti imigrantů a p edat jim schopnosti, které by jim umožnily zapojit se
do americké společnosti a otev ely jim cestu do americké st ední t ídy.45
Ke konci 19. století se v důsledku občanské války začala amerikanizace
prom ňovat. Američané imigrantům p estali dův ovat a začali je považovat za hrozbu
pro společnost a americkou kulturu. Začala být p ijímána teorie melting pot, podle které
m li imigranti „splynout“ s americkou společností. Americká společnost začala
rozeznávat etnické rozlišnosti mezi obyvateli a etnicita začala být vnímána jako element
národní identity. Americká identita začala byla spojována s anglosaským d dictvím, což
umístilo imigranty z východní Evropy do nižších společenských t íd. Začaly se
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42
Charles Bernheimer, „Jewish Americanization Agencies“, The American Jewish Yearbook, č. 23
Ěb ezen 1ř21 až zá í 1ř22ě: Ř5.
43
Bernheimer, „Jewish Americanization Agencies“, Ř4-85.
44
„U.S. Americanization - American National Identity And Ideologies Of Americanization”, Science
Encyclopedia, http://science.jrank.org/pages/8266/Americanization-U-S-American-National-IdentityIdeologies-Americanization.html Ěstaženo 4. 5. 2017ě.
Yaacov, „Theories of Americanization and the Jewish Educational Experience in the United States“, 7-8.
45
Ibid.

13
prosazovat anti-imigrační názory, které se pozd ji projevily zákony, které imigraci
omezovaly.46
Na p elomu 1ř. a 20. století se v rámci pokroká ského hnutí a modernizace
společnosti začali reformáto i a sociální pracovníci zabývat problémem stále se
zvyšujícího počtu imigrantů. Nevládní organizace i vláda samotná zavád ly programy,
které m ly imigranty seznámit s jazykem a zvyklostmi americké společnosti a pomoci
jim tak v procesu stáváním se Američany. Ve ejné školy p izpůsobovaly studijní plány
a mimoškolní aktivity v úmyslu amerikanizovat d ti imigrantů. V této fázi
amerikanizace reformáto i ješt nepovažovali za nutné, aby se imigranti vzdali svých
starých zvyků, hodnot a jazyka. 47
Na počátku 20. století tyto hodnoty p etrvaly, s p íchodem první sv tové války
ale došlo ke zintenzivn ní protiimigrační kampan . Nenásilné asimilační pokusy se
zm nily na nátlak prokázat loajalitu naturalizací, užívat pouze angličtinu a následovat
americké kulturní normy - tzv. stoprocentní amerikanizaci. Američané po imigrantech
začali požadovat úplné oprošt ní od hodnot starého sv ta. Vzd láváním se d tem snažili
dát to, co oni sami považovali za sen každého imigranta: p ístup do americké st ední
t ídy. Vým nou však požadovali z eknutí se jejich náboženství, kultury a hodnot. Ze
škol se stala „indoktrinační centra“ amerických norem.48

1.4 Generační rozdíly
1.4.1 Hansenův efekt
Sociální historik Marcus Lee Hansen se ve 30. letech 20. století zabýval otázkou
asimilace jednotlivých generací imigrantů do americké společnosti. Zpochybnil teorii
melting pot a upozornil na to, že daná problematika je daleko komplexn jší. V noval se
prvním t em generacím imigrantů a jejich postoji k asimilaci a etnické identit . Ve své
teorii tvrdí, že první generace, která se narodila a vyrostla v zahraničí, není schopna, ani
V roce 1ŘŘ2 byl vstup do zem zakázán nemocným lidem a žebrákům, o dva roky pozd ji omezil
imigraci stát New York, od roku 1ř06 byla podmínkou pro získání občanství znalost angličtiny. Další
zákony viz. kapitola 1.
Bernard D. Weinryb , „East European Immigration to the United States ”, The Jewish Quarterly
Review 45, č. 4 Ěduben 1ř55ě: 521.
47
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ochotna p izpůsobit se nové kultu e a uchovává si jazyk a zvyky starého sv ta. Jejich
d ti, druhá generace imigrantů, naopak usilují o to se od starého sv ta co nejvíce
oprostit a začlenit se do americké společnosti. Pro Američany byly stále cizinci, ale pro
rodiče již byli částečn Američany. Žili tak současn ve dvou sv tech, ale ani do
jednoho nezapadali. Cht li zapomenout na to, odkud pocházejí a často ješt p ed
dosažením plnoletosti prchali z domova a cht li začít nový život jako Američané. T etí
generace se poté snažila vrátit se ke svému etnickému d dictví. Hansen tvrdí, že
asimilace nevylučuje zachování etnické identity, a t etí generace se proto mohla
asimilovat do nového prost edí, aniž by ob tovala svou etnickou identitu.49
Národní p íslušnost imigrantů se m nila a vyvíjela s každou další generací a
každá generace se potýkala s problematikou kulturního d dictví. Každá z generací se
musela potýkat s jinými problémy a vždy n jakým způsobem povstala proti svým
rodičům. Životní styl, pro který se rozhodla první generace, už pro druhou nebyl
vyhovující a t etí nevyhovovalo to, jak se rozhodla žít generace druhá. První generace
m la tendenci držet se starých zvyků a tradic. Druhá generace - d ti buďto vytržené ze
svého života v Evrop , nebo narozené do sv ta zcela odlišného od toho, ve kterém
vyrůstali a žili jejich rodiče, se cht ly s novou kulturou seznámit a zapojit se do
společnosti.
Každá další generace do svého života zapojovala více nežidovských prvků a
hodnot a vzdalovala se tak své původní kultu e a p ibližovala kultu e americké. Od
ostatních skupin migrantů se však velmi odlišovali, a tak se v určitých aspektech
vymykali i této teorii. Vzhledem k tomu, že židovství pro n

nebylo pouhým

náboženstvím, ale životním stylem, nebylo tak jednoduché se od n j oprostit.

1.4.2 Druhá generace židovských imigrantů
Potomkům první generace imigrantů se ve své knize Small Strangers50 v nuje
Melissa Klapper. Píše, že d ti imigrantů na p elomu 1ř. a 20. století „nesly dvojí
b emeno žití jako symbol a jako individuum“.51 Domov opustily ve velmi nízkém v ku
Yaacov, „Theories of Americanization and the Jewish Educational Experience in the United States“, Ř-9.
49
„Hansen Effect“, Immigration to the United States, http://immigrationtounitedstates.org/540-hanseneffect.html Ěstaženo 4. 5. 2017ě.
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nebo se ve Spojených státech již narodily. V obou p ípadech ale d ti první generace
vyrůstaly ovlivn ny dv ma zcela odlišnými kulturami. Na jednu stranu byly nositeli
jejich kultury a pro své rodiče symbolizovaly její p ežití, na druhou stranu ale toužily i
po vlastním život . Rodiče, ovlivn ni starým sv tem, očekávali od života n co jiného
než jejich d ti, ovlivn ny sv tem novým.
D ti musely čelit problémům p izpůsobování se nové společnosti, ale zároveň
nadále respektovat staré tradice a zvyky svých rodičů. Učitelé ve školách, stejn jako
ostatní d ti je tlačili k tomu, aby se chovaly a mluvily stejn jako oni, zatímco rodiče po
nich požadovali používání jejich rodného jazyka a chování se podle jejich tradic.
N kte í se nechali zlákat novým sv tem, jiní zůstali v rní tomu starému. V tšina jich
však strávila d tství uv zn ná na rozhraní t chto dvou sv tů.52
P ístup rodičů k chování jejich d tí byl různorodý. N kte í chápali, že asimilace
je nejjist jší cesta k úsp šnému životu a jejich amerikanizaci podporovali. Jiní se však
hrozili p edstavy ztráty svých potomků a zakazovali jim mluvit anglicky a žili nadále co
nejvíce tak jako v Evrop . Z toho plynoucí generační konflikt mezi rodiči a d tmi často
vedl ke sporům, rebeliím a rozpadu rodin. 53

1.4.3 Konflikt mezi první a druhou generací
Primárním problémem, kterému musela první generace čelit, bylo ekonomické
p ežití. Musela se potýkat s výzvami industrializované společnosti, s níž nem la žádné
zkušenosti. Imigranti nadále cht li své životy žít jako Židé, a tak zakládali ghetta jako v
Evrop , ve kterých i nadále žili tradičn podle svých zvyků. Ghetta jim zaručovala
zachování židovské kultury, odd lené od vlivu dominantní kultury. Vytvá eli si malé
odd lené sv ty, kde nejdůležit jším aspektem byly tradiční náboženské hodnoty. Tato
izolace jim znemožňovala seznámení se s alternativními způsoby žití.54
Pom ry v ghettu se začaly m nit až s druhou generací, která se již nemusela
tolik zabývat ekonomickým p ežitím a více se soust edila na úsp ch v život . Pouhé
p ežití pro n nadále nebylo dostatečnou náplní života, cht li se zlepšovat a stát se
opravdovými Američany. Začali toužit po hodnotách dominantní kultury, zcela
odlišných od hodnot jejich rodičů a po sociální mobilit . Konflikt mezi první a druhou
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generací byl tedy konfliktem mezi tradičními hodnotami ghetta a hodnotami americké
společnosti.
Druhá generace se stala hlavní spojkou mezi ghettem a vn jším sv tem. Snažila
se své rodiče vzd lávat o americké kultu e, často však narazila na odpor. Zájem druhé
generace o americkou kulturu kolidoval s ortodoxními názory první generace, a tak
začaly do pop edí vystupovat četné body sporů. Podle druhé generace ortodoxní víra
jejich rodičů p edstavovala zt lesn ní kulturních rozdílů mezi nimi a Američany, a
izolovala je tak od americké kultury a znemožňovala jim žít jako Američané.55
Žijíce na pomezí dvou sv tů, ghetta a americké společnosti, d ti druhé generace
se často z íkaly tradic a utíkali z domova. Ani ve vn jším sv t se však nedočkaly
p ijetí. I p esto, že cht ly žít jako osoby bez sociálního statusu imigranta, byly stále
vnímány jako Židé, nekvalifikovaní k rovnoprávnému životu s Američany. Díky své
pracovitosti, dost možná způsobené pocitem mén cennosti, však byly d ti druhé
generace schopny se vypracovat na vyšší pozice než jejich rodiče. P i odchodu
zanechávaly v ghettu ortodoxní hodnoty, bylo však výjimkou, aby zcela zavrhly svou
identitu. V dosp losti se pak snažily o nalezení formy náboženství, která by jejich
identitu vystihovala a umožňovala jim podílet se na formování americké kultury a být
součástí její společnosti.56
Druhá generace byla schopna vymanit se z vlivu svých rodičů, v průb hu
procesu své amerikanizace však redefinovala americké židovství. Ukázala, kam až je
schopna zajít, když stav la nové čtvrti, posílala d ti do ve ejných škol a navšt vovala
náboženské a filantropické organizace. I jako Newyorčané nadále zůstali Židy a své d ti
vychovali jako Židy. Židovství však p etvo ili tak, aby bylo kompatibilní s americkým
životním stylem st ední t ídy.57

2. Vzdělávání
Již od první migrační vlny kladli Američané důraz na vzd lávání imigrantů.
V ili, že je stejn důležité vzd lávat d ti imigrantů tak jako americké d ti. Vzd lávání
imigrantů m lo dle reformátorů dva hlavní účely. Tím prvním bylo naučit d ti disciplín
a tím druhým byla amerikanizace. Školy jako nástroj amerikanizace m ly za úkol
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z malých imigrantů ud lat malé Američany a zamezit tak potenciálnímu vnit nímu
rozkladu zem . V období t etí vlny migrace byla tak amerikanizace d tí hlavním cílem
ve ejných škol a reformáto i bojovali za centralizovaný školní systém, který by
s amerikanizací nov p íchozích pomohl.58
I sama židovská komunita považovala vzd lání za nesmírn důležité. Velká část
Židů, kte í se rozhodli emigrovat, byli vzd laní. Jednalo se o mladé dosp lé, kte í
profitovali z rozvíjejícího se školství v Evrop a svého vzd lání si vážili. Na cestu
p ipravovali sebe i své d ti, posílali je do škol, nebo je jinými způsoby učili číst a psát.
V roce 1900 72% Židů v USA um lo číst a psát.59
Všichni imigranti p icházeli do USA s aspirací na lepší život. V rámci tohoto
lepšího života cht li dosáhnout mimo jiné váženosti a finanční nezávislosti. Židé si
v tšinou uv domovali, že prost edkem k dosažení t chto cílů bylo vzd lání. Prvním
důvodem zájmu Židů o školní docházku tedy byl ekonomický vzestup a dosažení
váženosti. Dalším důvodem byla touha po úsp šnosti. K úsp chu v Americe bylo
podstatné pochopit a osvojit si americké zvyky, což bylo nejlépe možné ve škole.
T etím důvodem byla pot eba ustanovit novou strukturu židovské komunity, ve které
byli zapot ebí vzd laní lidé, kte í by se mohli postavit do jejího čela. 60
Vzd lávání ve východní Evrop bylo odlišné od toho v Americe. Sekulární
vzd lání nebylo Židům p ístupné, a proto se vzd lávali jen v náboženských školách.
Tato možnost vzd lání však byla p ístupná jen chlapcům, u dívek se považovalo za
dostatečné, když um ly hebrejsky p ečíst modlitbu, rusky se podepsat a napsat dopis
v jidiš.61
V USA naopak neexistoval pro Židy žádný zákaz navšt vování ve ejných škol a
newyorský systém ve ejných škol jim vzd lávání zp ístupnil. Židé tuto možnost
využívali více než jakákoliv jiná skupina imigrantů a pokud to ekonomická situace
rodiny dovolila, podporovali rodiče docházení svých d tí do ve ejných škol. Židé také
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zakládal náboženské školy různých typů, jaké znali z Evropy a n které z d tí
navšt vovaly i ty.62

2.1 Veřejné školství
Američané považují vzd lání za podmínku své politické existence, protože stát
nemůže existovat bez vzd laných lidí. Proto začala ješt p ed zrodem svobodných
Spojených států amerických vznikat síť ve ejných škol. Již v roce 1642 stát
Massachusetts zavedl zákon o povinném minimálním vzd lání v anglickém jazyce pro
d ti a služebné. Celostátní síť ve ejných škol a povinná školní docházka se potom
začaly rapidn rozši ovat až s p íchodem negramotných imigrantů, kte í by v americké
společnosti utvo ili obrovskou nevzd lanou skupinu.63
V roce 1Ř52 byl Massachusetts prvním státem, který p ijal zákon o povinné
školní docházce a další státy na severovýchod zem následovaly. Zákon se dotýkal
náležitostí jako minimální v k dít te pro ukončení vzd lání, délka výuky a také
problémů jako zam stnávání d tí školního v ku a zaopat ování chudých d tí. Do roku
1Řř0 byly tyto zákony zavedeny ve t iceti státech.64 D ti musely školu navšt vovat od
osmi do čtrnácti let a za nedodržování zákona čekala rodiče pokuta. N které státy školní
docházku podporovaly tím, že se staraly o chudé d ti, opat ily jim učebnice nebo
dokonce oblečení.65
Stejná pravidla ohledn

chození do školy se samoz ejm

vztahovala i na

imigranty. Zielonka íká, že „Židé si možná více než jakákoliv jiná skupina imigrantů
cenili ve ejného vzd lávání jako nástroje amerikanizace a vzestupu v americkém
život .“66 Rodiče dávali postupn

p ednost ve ejným školám p ed náboženským

vzd láním. Dle průzkumu rabína Mordecaie Kaplana (1881-1983) se v roce 1909 pouze
jedna čtvrtina z 156 tisíc židovských d tí v New Yorku vzd lávala nábožensky.67 Další
průzkum, provedený Samsonem Benderlym (1876-1944),

editelem Bureau of

Education, ukázal, že v letech 1ř10-1911 absolvovala židovské vzd lání jen jedna
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čtvrtina z 200 tisíc židovských d tí v New Yorku. V tšina z t chto d tí však
navšt vovala školy ve ejné.68
O vzd lávání byl enormní zájem a školy byly tak p epln né, že t ída čítající 60
až 70 d tí nebyla výjimkou. Obzvlášť školy v imigrantských čtvrtích byly p epln né a
editel Veřejné školy 75, kterou navšt vovaly p evážn židovské d ti, musel zvýšit
kapacitu p ijatých d tí o 500. I p esto musela škola dalších p ibližn

500 žáků

odmítnout.69 Vzhledem k nedostatku míst byly d ti do škol p ijímány na základ v ku a
p edchozího vzd lání a p ednost m ly starší osmi let bez p edchozího vzd lání.
Vzhledem ke stále se navyšujícímu počtu imigrantů a rostoucímu zájmu o vzd lání,
začala v New Yorku výstavba nových budov ve ejných škol.70 Relativn odmítavý
p ístup k náboženským školám a otev enost akceptovat ve ejné školy jako vzd lávací
instituci ukázaly ochotu Židů p izpůsobit se americkému způsobu života a jejich
uv dom ní si, že vzd lání otev e jejich d tem cestu k lepšímu životu.71
Další možností vzd lávání a alternativou k ve ejným školám byly ve ejné
večerní školy. V roce 1906 tvo ili Židé v tšinu ze 100 tisíc studentů navšt vujících
večerní školy v New Yorku. Zhruba 40% z nich byly židovské ženy. Večerní školy
v tšinou navšt vovaly starší d ti, které p es den musely pracovat. P ed rokem 1ř03
sm ly d ti ve v ku dvanácti let, které dokončily pátou t ídu, školu opustit a začít
pracovat. Poté se tato hranice zvýšila na čtrnáct let a šestou t ídu, což platilo až do roku
1ř13. Pro starší d ti tak byly večerní školy p íležitostí jak zároveň chodit do školy a
vyd lávat peníze. Výuka ve večerních školách se konala p tkrát týdn , vždy na t i
hodiny. Soust edila se na mluvení, psaní a čtení anglicky.72
Problémem ve ejných škol však bylo jejich relativn

homogenní složení.

Ve ejné i večerní školy, do kterých Židé chodili, navšt vovali hlavn židovští žáci. I
p esto, že se Židé učili jazyk své nové domoviny, nem li kde ho trénovat. Interakce
mezi židovskými a americkými studenty byla minimální, takže Židé ve školách nebyli
vystaveni vlivu amerických sociálních a kulturních zvyků. Šance na pozorování a učení
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se americké kultu e tak byla ve školách tém

neexistující. Rodiče to nevid li jako

nevýhodu, vnímali to jako ulehčení d sivé neznámé situace, ve které se jejich potomci
v nové zemi ocitli. Jejich d ti se učily anglicky, dostávalo se jim vzd lání a znalostí o
jejich nové zemi, zároveň ale byly nadále „mezi svými“. Vliv ve ejných škol na
amerikanizaci tak nebyl okamžitý. Efekt m lo spíše vzd lání jako takové, což se ale
projevilo až pozd ji v jejich životech po dokončení školy.73

2.1.1 Umísťování imigrantů do tříd
Spolu s nástupem d tí imigrantů do škol vyvstala otázka, do jaké t ídy d ti
umisťovat. D íve byly automaticky umísťovány do první t ídy, nehled na v k, takže se
mohlo stát, že desetileté dít navšt vovalo teprve první t ídu. Na počátku 20. století
zavedl William H. Maxwell (1852-1920) nový systém p id lování d tí imigrantů do
t íd. Maxwell zastával názor, že nemá smysl umísťovat desetileté dít

nemluvící

anglicky do t ídy se šestiletými d tmi.74 V roce 1ř0Ř židovské d ti z Ruska tvo ily 33%
žáků newyorských škol a p ibližn polovina jich byla často i o dva a více let starší než
jejich američtí spolužáci. Podle nového systému se d ti nejprve naučily anglicky
v odd lené t íd a až poté byly p id leny do t ídy podle v ku.75
Nejdůležit jším p edm tem byla výuka angličtiny, protože bez znalosti jazyka,
ve kterém se vyučovalo, nem la samotná výuka smysl. D ti p ist hovalců byly proto
nejprve za azeny do kurzu „C“, ve kterém byly zcela izolovány od svých amerických
vrstevníků. Mluvilo se zde jen anglicky a za použití jiného jazyka byly d ti trestány.76
Cílem učitelů v tomto kurzu bylo d ti co nejrychleji naučit se vyjad ovat v angličtin .
Do kurzu „C“ byly umísťovány jen d ti starší osmi let, u mladších se očekávalo, že
budou schopny zvládnout klasickou výuku a jazyk se naučí průb žn .77
Po šesti m sících až roce byly d ti z kurzu „C“ p emíst ny do normální t ídy, do
ročníků odpovídajících jejich v ku. V p ípad , že výuku nezvládaly, byly p e azeny do
skupiny „D“, jejíž členové v tšinou školu opustili p ed jejím ádným ukončením.
Naopak nadaní studenti byli p esunuti do skupiny „E“, ve které se učilo více látky.
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Tento proces se uplatňoval nejen na židovské imigranty, ale na všechny skupiny nov
p íchozích.78

2.1.2 Předčasné ukončení vzdělání a absence
Vzd lání a ovládnutí jazyka bylo velmi důležitým p edpokladem pro začlen ní
d tí všech imigrantů do americké společnosti. V tšina židovských imigrantů si to
uv domovala a své d ti do školy posílala. Našly se však i rodiny, jejichž d ti ve škole
často chyb ly nebo docházku ukončily p edčasn . To se týkalo p evážn ostatních
skupin imigrantů, u Židů to byly spíše výjimky.79
T emi hlavními důvody pro ukončení vzd lávání nebo absenci z výuky byla
nemoc a ekonomické a rodinné problémy. Mnoho imigrantů do Spojených států p ijelo
bez pen z a k p ežití rodiny bylo zapot ebí všech dostupných prost edků a bez platu
svých d tí se rodina často neobešla. Pokud byly d ti ve školním v ku nemocné,
zůstávaly doma. Pokud byl nemocný n který z jejich mladších sourozenců, zůstávaly
doma s ním, zatímco rodiče pracovali. Pokud byli nemocní rodiče, pop ípad pokud již
nebyli naživu, musely tyto d ti zaujmout jejich místo a živit rodinu.80
Ve ejné školy proto p icházely s programy za účelem udržet d ti ve škole co
nejdéle. Snažily se v novat více pozornosti d tem nemluvícím anglicky, nadaným ale i
mén nadaným d tem. Vytvá ely sociální programy jako free-lunch program81, v rámci
n hož d ti dostávaly ve škole zdarma najíst. Navzdory všem t mto snahám však byla
délka školní docházky jednotlivců často daná ekonomickými pot ebami rodiny, ne
vst ícností školy.82
Progresivní reformáto i, kterým se íkalo child savers,83 také vedli boj s
nechozením do školy. Zahájili kampaň za efektivn jší a p ísn jší zákony ohledn školní
docházky. Bojovali proti d tské práci a zasazovali se o to, aby doba povinné školní
docházky byla co možná nejdelší. Od roku 1Ř74 musely v New Yorku d ti chodit do
školy od osmi do dvanácti let, avšak jediné, co stačilo k tomu, aby dít mohlo místo
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chození do školy začít pracovat, bylo slovo rodiče.84 To vedlo k tomu, že tém

150 tisíc

d tí ve v ku povinné školní docházky školu nenavšt vovalo. 85 Proto byl v roce 1897
původní zákon upraven a k povinné školní docházce byl p idán dodatek, že dít nemůže
začít pracovat, pokud p ed svými dvanáctými narozeninami nestrávilo minimáln
osmdesát dnů ve škole. Další úprava p išla v roce 1903, kdy se William Maxwell
zasadil o zvýšení horní v kové hranice pro ukončení vzd lávání na čtrnáct let.86
Židovské d ti na tom se školní docházkou byly nejlépe ze všech skupin
imigrantů. Byly nejv tší skupinou imigrantů na základních, od roku 1ř0Ř i na st edních
školách.87 I p esto však celých 71% východoevropských Židů st edoškolskou výuku
nedokončilo. Jejich n mečtí vrstevníci dokázali sekundární vzd lání využít jako nástroj,
který jim pozd ji pomůže najít zam stnání, východoevropští Židé tak st edoškolské
vzd lání v této dob nevnímali. Newyorskou st ední školu The College of the City of
New York, kterou navšt vovala část východoevropských Židů, do roku 1ř13 úsp šn
ukončovalo jen okolo 200 židovských studentů ročn .88 Problém sekundárního vzd lání
byl stejný jako u základních škol - jejich nedostatek. P ed rokem 1ŘŘř v New Yorku
nebyla žádná st ední škola, do roku 1ř14 jich Bronx a Manhattan m ly p t. Jak je již
zmín no, p íliv imigrantů navíc způsobil p elidn ní a d ti byly často ze škol odmítány. 89
V porovnání s ostatními imigranty na tom tedy byli východoevropští Židé se školní
docházkou lépe, avšak v porovnání s Američany hů e.90

2.1 Náboženské vzdělávání
2.1.1 Náboženské školy
Po 350 let se v izolovaném židovském sv t ve východní Evrop náboženskému
vzd lávání velmi da ilo. Jakožto neodmyslitelný komponent židovství bylo vzd lání
považováno za jednu z nejdůležit jších hodnot starého sv ta. Nejednalo se však o
klasické vzd lání, jaké známe z ve ejných škol, ale o náboženské vzd lání. P estože
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první generaci migrantů se ješt p ed emigrací tohoto vzd lání dostalo, v novém sv t
stejný typ vzd lání svým d tem poskytli jen n kte í z nich.91
Židé do Spojených států p enesli náboženské školy, jaké znali z domova. Jejich
pomocí cht li d tem poskytnout znalosti judaismu a hebrejštiny a uchovat židovské
kulturní d dictví. Jednalo se o instituce vznikající z židovské iniciativy, fungovaly
samostatn a z počátku nebyly nijak navázány na systém ve ejného vzd lávání. Školy se
mezi sebou lišily formou výuky a způsobem financování a od evropských škol se
odlišovaly rozsahem výuky. V Evrop byl tento typ vzd lávání klíčový pro židovský
způsob života, avšak v Americe nebyl pro takto rozsáhlé náboženské vzd lání důvod.
Náboženství se zde praktikovalo p evážn po pracovních hodinách a o víkendech a
svátcích. Pro minoritní skupinu usilující o akulturaci se hluboké znalosti náboženství
stávaly mén a mén pot ebnými.92 Náboženské školy tu tedy nadále nesloužily k tomu,
aby d tem poskytly rozsáhlé náboženské znalosti, ale aby jim p edaly židovskou tradici.
Byly vytvo eny za účelem zaručení spirituální a náboženské kontinuity judaismu.
Rodiče byli spokojení, pokud dít um lo číst hebrejské modlitby. Všeobecné vzd lání
považovali za důležit jší, než rozsáhlé znalosti judaismu, protože jejich d tem otevíralo
cestu k možnostem a úsp chu.93
Škol zajišťujících náboženské vzd lání existovalo n kolik druhů. Prvním byly
školy Talmudu a Tory, které sloužila chudým, jež si nemohli dovolit platit školné. Dále
se jednalo o cheder, který navšt vovaly d ti ze st ední t ídy a o soukromé učitele, kte í
učili ty bohatší z Židů. Posledním typem byly ned lní školy a školy založené p i
různých institucích.94
M. Kaplan v rámci newyorského hnutí Kehillah95 provedl v roce 1909 již výše
zmín ný průzkum, který zkoumal, kolika židovským d tem z druhé generace se dostalo
náboženského vzd lání a v jaké podob . Průzkum odhalil p ekvapiv odmítavý p ístup
k náboženskému vzd lání a nízkou kvalitu existujících programů. T i čtvrtiny
židovských d tí školního v ku náboženské školy nenavšt vovalo vůbec a čtvrtina,
čítající 51 ř54 d tí, která je navšt vovala, na tom ve znalostech z této oblasti nebyla
91
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nijak dob e.96 Na vin byla neschopnost a chladný p ístup učitelů Ějednalo se p evážn o
staré muže nadále neschopné práce v továrn ě, nevhodnost podmínek a nedostatek
financí.97

2.1.2 Školy Talmudu a Tory
Škola Talmudu a Tory Ědále zkrácen z anglického označení jen Talmud Tora)
byla východoevropská náboženská škola, která poskytovala základní vzd lání pro chudé
d ti a sirotky. Tyto školy byly financovány z ve ejných sbírek a navšt vovaly je chudé
d ti, jejichž rodiče si nemohli dovolit zaplatit soukromou školu cheder. D ti zde krom
výuky často dostávaly i najíst a nové oblečení.98 V Americe byly tyto školy zakládány
dle stejného konceptu jako v Evrop a stále se tu kladl důraz na studium základů
hebrejštiny a biblických textů v hebrejštin . P esto americké prost edí školu zm nilo.
Odborné prameny se však neshodují v tom, jak se školy Talmudu a Tory
prom nily. Arthur Goren ve své knize New York Jews and the Quest for Community:
The Kehillah Experiment, 1908-192299 tvrdí, že zatímco v Evrop m ly školy Talmudu
a Tory dobrou pov st a podporovat je finančn znamenalo respekt, v Americe jejich
dobrá pov st a popularita výrazn klesly. Z učitelů se stali bohatství chtiví obchodníci,
kte í nebyli schopni v americké společnosti uchovat a dále p edat hodnoty ze starého
sv ta.100 Jacob Marcus v knize United States Jewry, 1776-1985101 však píše, že zatímco
v Evrop byla Talmud Tora škola pro chudáky, v USA se z ní stala respektovaná
instituce.102
Dalším bodem sporu je popularita – podle Marcuse byla Talmud Tora
nejpopulárn jším způsobem židovského náboženského vzd lávání v USA, podle
Gorena to však byl cheder. Zm na, na které se odborníci shodnou, byl p echod
z celodenní školy na odpolední – výuka trvala od pond lí do čtvrtka vždy odpoledne a
v ned li ráno.
Stejn jako v Evrop byly i v Americe hlavním zdrojem p íjmů škol Talmudu a
Tory p ísp vky od soukromých osob a od organizací, nap íklad od židovského
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filantropa Jacoba Schiffa (1847-1920). Aby se Talmud Tora vymanila z kategorie
charitní školy, okolo poloviny studentů platilo školné. Výše školného byla minimální, a
pokud si ho n kdo nemohl dovolit, platit ho nemusel.103
Dle Kaplana byla na základ tradice Talmud Tora i p es veškeré své nedostatky
nejlepší volbou pro náboženské vzd lávání d tí. Tyto školy podle n j v roce 1909
navšt vovalo 10 710 d tí, což je 20 % z p ibližn 52 tisíc d tí, kterým se dostávalo
náboženského vzd lání. V každé ze t chto škol bylo deset až dvacet t íd a prům rn
bylo v celé škole 446 žáků.104 V roce 1909 bylo v New Yorku 24 škol Talmudu a
Tory.105
Nejlepším atributem t chto newyorských škol byli vzd laní intelektuálové, kte í
se vyskytovali v adách profesorů. Jednalo se o židovské imigranty, kte í ve východní
Evrop

pat ili k osvíceným Židům, k tzv. hnutí Haskala.106 V USA ší ili dál své

myšlenky o reformách výuky a metodologii a postupem času se vypracovali do
vysokých pozic v židovských školách i dalších institucích.107

2.1.3 Cheder
Ve Východní Evrop byly chedery nejrozší en jší a nejakceptovan jší formou
základního vzd lávání Židů. D ti ve škole trávily celý den, započatý a zakončený
modlitbou a čas mezitím byl napln n výukou různých p edm tů. Školy byly soukromé a
fungovaly sice v chudých pom rech, byly však čisté a prost edí bylo p íjemné.108
V USA školy zakládali již usazení rabíni a i nadále byly soukromé. Školné bylo
minimální, vícemén se jednalo o almužnu Ěokolo 20 centů týdn ě. Na rozdíl od
východní Evropy byly prostory škol malé a špinavé. Vzhledem k vysokým nájmům
v New Yorku se výuka dokonce často konala i ve sklepeních. Učilo se ve všední dny
odpoledne, vždy od t í do osmi. Učitelé byli imigranti, kterým se v Americe p íliš
neda ilo. Marcus dokonce mluví o nešťastných pološílených mužích, kte í vyd lávali 50
centů až dolar m síčn . Neum li anglicky, takže se ve škole mluvilo jidiš. V tšinou se
výuka skládala z četby modliteb v hebrejštin , pop ípad se je d ti učily nazpam ť.
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Učitelé, kte í m li zájem o sebezlepšování, se mohli p ihlásit na hodiny v Educational
Alliance.109
Školáci se toho naučili málo. Um li p ečíst modlitby, ale významu hebrejských
slov rozum l málokterý z nich. I p esto byla tato škola u rodičů populární. Rodiče m li
minimální nároky a stačilo jim, že dít um lo odrecitovat hebrejskou modlitbu a na
zbytek života si pamatovalo, že je Žid.110
Mezi lety 1880 a 1920 bylo v New Yorku 470 chederů, poté lidé začali dávat
p ednost školám Talmudu a Tory. V tšina studentů byli chlapci. V New Yorku v roce
1ř03 tvo ily dívky v chederech jen 5%.111 Dle Kaplanova průzkumu v roce 1909
chedery navšt vovalo 13 ř52 d tí.112

2.1.4 Soukromí učitelé
N které d ti ve velkých m stech byly vyučovány soukromými učiteli, kte í je
navšt vovali v jejich domovech. Učitelé s sebou nosili knihu modliteb sidur, která
obsahovala kapitolu s hebrejskou abecedou a výslovností. Tato kniha sloužila dvojímu
účelu – jednak jako čítanka pro začátečníky a jednak jako modlitební kniha.113
Vzhledem k tomu, že kdokoliv, kdo vlastnil modlitební knihy, se mohl prohlásit
za učitele, byla kvalita soukromých učitelů ješt bídn jší než v p ípad chederu. Každý
učitel m l zcela jiné praktiky a od učitelů ve starém sv t se lišili úpln ve všem. Co
však m li tito učitelé společného, byla chudoba. Neusp li v jiných profesích, a tak
chodili od domova k domovu a nabízeli výuku. Jejich plat byl minimální, v 80. letech
19. století se jejich týdenní plat pohyboval mezi 10 a 24 centy.114
Kaplanov skupin vedoucí průzkum se nepoda ilo získat p esné informace o
počtu soukromých učitelů, odhaduje se však, že jich bylo p ibližn okolo tisíce a
vyučovali p ibližn deset tisíc d tí.115
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2.1.5 Ostatní typy židovského vzdělávání
Kaplanův průzkum ukázal, že v roce 1ř0ř se celkem ř7ř0 d tí nábožensky
vzd lávalo v n které z dalších institucí. T mi byly ned lní školy a samostatné neoortodoxní školy.116 Úroveň výuky a vyučujících zde byla o poznání lepší. Učitelé byli
z velké části rodilí Američané, kte í vyučovali ve ve ejných školách. Avšak nízký plat
v t chto náboženských institucích nelákal kvalitní kantory. Jakožto Američané navíc
nerozum li problémům, kterým imigranti museli čelit.
Společenská centra ĚSettlement Housesě a d tské domovy také zakládaly
náboženské školy. Byly však placeny z kapes bohatých židovských filantropů
n meckého původu, kte í nebrali v úvahu tradiční metody východoevropských škol.
Tento amerikanizovaný způsob židovské výuky byl velmi neoblíbený a d ti i rodiče se
mu vyhýbali, jak jen mohli.117

2.1.6 Samson Benderly
Výše zmín né typy škol k amerikanizaci nijak zvlášt nep ispívaly. Toho si
všiml Samson Benderly, průkopník a reformátor židovského vzd lávání v USA. P išel
proto

s reformami,

které

z náboženských

škol

ud laly

instituce

podporující

amerikanizaci mladých Židů.
Samson Benderly vystudoval medicínu, nejprve v Bejrútu a poté v Americe.
Vzdal se však slibné kariéry léka e a začal se v novat židovskému vzd lávání a v roce
1ř10 se stal zakládajícím editelem Bureau of Jewish Education,118 organizace, která
m la za cíl transformovat ve ejné vnímání náboženských škol a zmodernizovat tradiční
p ístup k výuce.119
Samson Benderly si tento úkol vzal za svůj a náboženské školy v New Yorku
zmodernizoval a prom nil je na instituci vyhovující americkým podmínkám a způsobu
života. Dokonce se mu poda ilo zm nit účel t chto škol. Původn byly nástrojem
uchování separátní židovské komunity, Benderlyho reformy je však amerikanizovaly a
vytvo ily z nich židovsko-americkou instituci.
Benderly považoval ve ejné školství za základní americkou instituci, která byla
podmínkou pro úsp ch náboženského vzd lávání. Pro nov p íchozí židovské imigranty
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a jejich již amerikanizované mentory byly ve ejné školy tou nejvyšší demokratickou
institucí. Považovali je za most do nové společnosti a klíč k sebezlepšení. Bylo tedy
nutné zm nit izolované postavení náboženských škol a jejich program harmonizovat se
systémem ve ejného vzd lávání. Stejn tak jako nebylo podle Benderlyho možné od
sebe odd lovat náboženské a ve ejné školy, nebylo také možné od sebe odd lovat
židovskou komunitu a americkou společnost. Židé tvo ili část americké společnosti, ale
aby byli p ijímáni jako její součást, museli ukázat, že se jejich ideály slučují
s americkými ideály svobody a št stí. Toho cht l Benderly docílit práv reformováním
náboženských škol tak, aby se p izpůsobovaly sekulárním školám a doplňovaly je.120
Benderlyho reformy, mající za cíl zvýšit efektivitu náboženských škol
vytvo ením harmonie mezi náboženskými a ve ejnými školami, zahrnovaly n kolik
hlavních zm n. Zasadil se o zmodernizování zastaralého systému, který se stále podobal
židovským školám v Evrop , v USA však byly pot eby náboženského vzd lání odlišné.
D ti nadále nepot ebovaly rozsáhlé znalosti judaismu. Náboženských škol bylo
zapot ebí pouze k p edání a zachování jazyka a židovské tradice. Zajímal se také o
důvod nízké popularity škol a došel k záv ru, že navšt vování dvou škol bylo pro d ti
psychicky p íliš náročné a ty pak nem ly dostatek energie soust edit se na ob .121 Snížil
proto počet hodin a výuku zjednodušil a koordinoval podle učiva ve ejných škol.122
Dále se Benderly soust edil na zatraktivn ní výuky, vymýšlel nové p ístupy
k výuce, jako nap íklad výuka hebrejštiny hrou a hodiny hraní. Rozší il aktivity škol,
zakládal kroužky a aktivity spojené se státními svátky. Významnou zm nou také bylo
dosazování rodilých Američanů jako učitelů do škol. Ti sice nerozum li židovství,
rozum li však lépe mladým americkým Židům.123
Rozsáhlé reformy Samsona Benderlyho byly úsp šné. Snížení počtu hodin
výuky,

modernizace

p etvo ení odpoledních

škol

a

dosazení

náboženských

amerických

škol

amerikanizaci.
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3. Nevládní židovské organizace
Otázkou začlen ní imigrantů do společnosti se bylo zapot ebí zabývat i na
jiných rovinách než jen ve vzd lávání. Navšt vování ve ejných škol sice bylo
podstatným faktorem v začleňování d tí imigrantů do společnosti, proces amerikanizace
však byl komplexn jší.
Zatímco ve ejné vzd lávání bylo vládním prost edkem amerikanizace, nevládní
Ěhlavn židovskéě organizace byly zakládány a financovány soukromými osobami.
Nevládní organizace začaly vznikat spolu se začátkem imigrace východoevropských
Židů do USA a zabývaly se širokým spektrem úkolů. Vzd lávání stálo na prvním míst ,
dále se v novaly náplni volného času, sociální pomoci a zdravotní péči.
Podstatnou roli v existenci t chto organizací hráli bohatí americko-židovští
filantropové n meckého původu a amerikanizované židovské ženy. První skupina
projekty financovala a podílela se na jejich vzniku, druhá je v mnoha p ípadech ídila.
Celkem jen v New Yorku existovaly desítky organizací tohoto druhu: společenská
centra, obchodní a zem d lské školy, organizace na vzd lávání imigrantů, agentury pro
sociální pomoc imigrantům a další. Následující kapitola se zabývá n kolika z t chto
institucí, které mohou sloužit jako p íklad toho, jakým způsobem se n kte í Židé aktivn
podíleli na amerikanizaci.

3.1 Společenská centra
V reakci na vlnu migrace do USA začalo v 80. letech 19. století vznikat hnutí
společenských center ĚSettlement House Movement). Jednalo se o centra, která
poskytovala sociální pomoc a nabízela výuku a náplň volného času pro nov p íchozí
imigranty, hlavn však pro d ti a ženy. Centra byla otev ena pro všechny skupiny
imigrantů, v místech s vysokým procentem židovské populace cílila p ímo na Židy.
Hnutí se velmi rychle rozrostlo po celé zemi, hlavn díky p ísp vkům a angažovanosti
židovských filantropů n meckého původu. Ti se zavázali pomáhat chudým nov
p íchozím Židům a často se podíleli na vedení a financování domů. Hnutí bylo na
vzestupu až do roku 1ř14, kdy s p íchodem první sv tové války a útlumem židovské
imigrace došlo k jeho ústupu. V tšina z t chto domů však p esto p ežila ob sv tové
války, adaptovala se na současnou situaci a funguje dodnes.124
Sarah H. Lederman, „Settlement Houses in the United States“, Jewish Women’s Archive,
https://jwa.org/encyclopedia/article/settlement-houses-in-united-states Ěstaženo 6.5. 2017ě.
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Konkrétní programy jednotlivých center se lišily, jejich mise však byla stejná
bez ohledu na lokalitu nebo složení účastníků. Cht la poskytnout imigrantům sociální
pomoc a vzd lávací programy v míst , kde působila. Nejvíce se orientovala na d ti,
protože byly skupinou nejnáchyln jší k p ijmutí zm ny, a tím pádem i k amerikanizaci,
ale také k nebezpečím života v chudob a špatných podmínkách.125
V rámci prvního bodu svého programu - sociální pomoci - zakládala centra
školky, aby rodiče mohli pracovat, poskytovala základní zdravotní péči, právní pomoc a
konzultace. Druhým cílem center byla amerikanizace imigrantů. V domech probíhala
výuka angličtiny a domácích prací a vzd lávání d tí i dosp lých. Krom

toho

poskytovala centra širokou škálu volnočasových programů. Po ádala d tské letní tábory
a sportovní a volnočasové aktivity, aby d ti netrávily volný čas potulováním se po
ulicích.126
Společenská centra se také pokoušela zm nit odtažitý p ístup ve ejnosti k nov
p íchozím. V knihách, časopisech a novinách se sociální pracovnice pokoušely vzd lat
americkou společnost a p im t ji imigrantům porozum t. Tvrdily, že hlavním
problémem jsou p edsudky, které Američané musí p ekonat a imigrantům v adaptaci na
nové prost edí pomoci.127
Centra zakládaly p evážn ženy. V čele t ch bez zam ení na konkrétní skupinu
imigrantů stály hlavn mladé americké protestantky ze st ední vrstvy, které práv
dokončily

vysokou

školu.

Zjistily,

že

americká

společnost

nefunguje

tak

bezproblémov , jako je učili ve škole, a cht ly to zm nit. Židovská centra ídily hlavn
americké Židovky.
Pro zakládání a ízení center platil stejný postup, ať už se nacházela v jakékoliv
čtvrti a navšt vovala je jakákoliv skupina imigrantů. Sociální pracovnice se ze svých
domovů st hovaly do imigrantských čtvrtí, v p ípad Židů na Lower East Side, kde
zakládaly společenská centra, také zvaná kolonie. Hlavní rozdíl mezi centry vedenými
Židovkami a centry vedenými Američankami byl v cíli, kterého cht ly dosáhnout.
Američanky usilovaly o to, aby se imigranti oprostili od své identity a vytvo ili si novou
americkou. Židovky se naopak snažily o to pomoci imigrantům amerikanizovat se, ale
svoji identitu p itom neztratit.128 Protestanské pracovnice v centrech imigranty učily o
americké ví e, demokratické vlád , protestanství, anglosaském právu a o tom, jak by
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m l vypadat správný Američan ze st ední t ídy. Židovské pracovnice se spíše
zam ovaly na výuku o Americe a hodiny angličtiny a součástí programu byly i hodiny
judaismu. Židovské imigranty zde také učily o amerických hodnotách, očekávaly však,
že je p evezmou pouze jako součást své židovské identity.
Centra vedená protestantkami od imigrantů požadovala vzdání se své kultury
vým nou za p ístup do americké společnosti. Američané imigrantům slibovali, že pokud
se vzdají svých hodnot, zvyků, jazyka a specifik, která je od Američanů odlišovala,
společnost je p ijme a jejich cesta k úsp šnému a spokojenému životu bude otev ena.
Jednalo se však o americkou p edstavu úsp šného života s americkými ideály. Ta se od
p edstav Židů značn lišila. Židé byli ochotni p izpůsobit se v n kterých z aspektů, jako
byl nap íklad jazyk. Nehodlali se ale vzdát svých hodnot, zvyků a náboženství, protože
z íci se judaismu by pro n neznamenalo jen z íci se svého náboženství, ale z íci se celé
své identity.129
Postupy protestantských sociálních pracovnic ve vzd lávání imigrantů se brzy
ukázaly jako neúčinné. Snaha vštípit imigrantům své názory a ideály se nesetkala
s p íznivou odezvou, protože imigranti m li své vlastní názory, které pro n m ly
stejnou hodnotu jako ty americké, a proto sociální pracovnice začaly vzd lávací
programy p izpůsobovat individuálním pot ebám imigrantů.130 P icházely s novými
způsoby vyučování, jako byl nap íklad dramatický p ednes, díky kterému byl celý
výklad zajímav jší a imigranti mu spíše v novali pozornost. I p esto, že své metody
p izpůsobovaly pot ebám imigrantů, byly sociální pracovnice imigranty stále
považovány za vet elce v jejich čtvrti, pokoušející se do t chto míst vnést americké
hodnoty st ední t ídy. Imigrantům vadilo, že se pokoušely jejich identitu zm nit tak, aby
vyhovovala p evažující americké ideologii: anglosaské protestantské st ední t íd .131
Židovská centra fungovala stejn , jako ta bez zam ení, ale nov p íchozí Židé
byli ochotn jší naslouchat americkým Židům, než Američanům. Američtí Židé po celé
zemi zakládali kolonie s cílem podporovat d ti imigrantů ve školní docházce a učit je
americkému způsobu života. Zároveň ale dbali na to, aby si d ti v rámci americké
společnosti zachovaly svou vlastní identitu, a tak po ádali hodiny judaismu a rozvíjeli u
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d tí znalost židovské kultury. Zatímco americká centra se snažila z imigrantů jejich
židovství „vymýtit“, židovská centra podporovala amerikanizaci v rámci židovství.132
Reakce na snahy pracovnic z obou skupin byly různorodé a lišily se podle
p ístupu pracovníků a kvality nabízených programů. Mnoha židovským d tem a ženám
tyto domy umožnily vzd lání a pomohly jim v kariérním posunu. Na druhou stranu
mnoho rodičů ze strachu z k esťanských misioná ů d tem navšt vovat centra
zakazovalo. Kritiku centra sklízela i ze stran Američanů a amerikanizovaných
imigrantů. Významné postavy jako Anzia Yezierska, která v jednom z center pracovala,
nebo Emma Goldmann centry pohrdaly, protože je považovaly za neúčinná. Další
reformáto i domy kritizovali, protože se nesoust eďovaly na ekonomické potíže, se
kterými se imigranti museli potýkat.133 I p es nedokonalosti však centra byla v mnoha
ohledech úsp šná. Poskytovala imigrantům základní zdravotní péči, vzd lání, sociální
pomoc a poradenství. Jako instituce pomáhající chudým imigrantům tedy centra do
značné míry usp la ve všech ohledech, krom finanční pomoci, což ale od samého
začátku nebylo jejich účelem. Jako instituce podporující amerikanizaci také usp la,
protože d tem p edstavovala americkou kulturu, zvyky a jazyk a plánovala pro n
takové volnočasové aktivity, jakým se v novaly samotné americké d ti.
Dv

z nejznám jších a nejv tších center v New Yorku byly University

Settlement a Henry Street Settlement.134 University Settlement bylo v USA prvním
centrem svého druhu. Vzniklo v roce 1886 spojením Neighborhood Guild135 – klubu pro
židovské a italské chlapce - a College Settlement136 pro imigrantská d včata. Jeho t i
zakladatelé, Stanton Coit, Charles Stover a Carl Schurz vytvo ili útočišt pro imigranty
všech v kových kategorií a národností, kte í sem mohli p ijít pro radu, pomoc a nebo
vzd lání. Centrum nabízelo širokou škálu programů: výuku d tí, rozvoj dospívajících a
hodiny gramotnosti a mentálního zdraví. Nacházela se zde první školka a první ve ejné
lázn v New Yorku. Mezi jeho členy pat ilo mnoho slavných osob, nap íklad hudební
skladatel George Gershwin, budoucí starosta m sta New York Abraham Beame, nebo
budoucí senátor státu New York Jacob Javits. Všichni výše zmín ní byli potomky
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východoevropských Židů. Vznik University Settlement znamenal začátek celého hnutí a
brzy po celé zemi začala vznikat podobná za ízení.137
Jen v New Yorku v následujících letech vzniklo více než deset dalších center.
Jedním z nich byl i Henry Street Settlement. Jeho zakladatelkou byla Lillian Wald
(1876-1940), dcera bohatých Židů n meckého původu. V roce 1Řř3 se p est hovala na
Lower East Side a začala pomáhat chudým. Finance dostávala od židovských filantropů
v čele s Jacobem Schiffem, od kterého o dva roky pozd ji dokonce obdržela na
Manhattanu novou budovu.138 Její prioritou byla zdravotní pomoc a prvních n kolik let
se její centrum dokonce jmenovalo Nurses‘ Settlement.139 Pozd ji rozší ila své pole
působnosti a do své agendy zakomponovala různé kluby pro mladé hochy a d včata,
výtvarnou výchovu a dílny, dramatický kroužek a výuku o vedení domácnosti.
Poskytovala stipendia pro nadané d ti, aby mohly zůstat ve škole alespoň do šestnácti
let, a vedla kampan za stavbu nových h išť, parků a lepších obytných domů.140
Její dům navšt vovali imigranti z celého sv ta, nejvíce však Židé. Centrum
Lillian Wald nebylo církevní a sama Lillian nekladla p ílišný důraz na židovské tradice
a b hem Vánoc se v dom

dokonce objevil vánoční stromeček. Z tohoto důvodu

za ízení p itahovalo velké množství Židů. V d li, že se jim zde dostane pomoci, ale
zároveň je nečekají žádná misioná ská kázání, ani o židovství, ani o k esťanství. Lillian
se ohrazovala proti amerikanizačním programům, které od imigrantů požadovaly
zapomn ní vlastní kultury. Tradice a ideály nov p íchozích považovala za „nový život
a novou krev pro Ameriku“. Svou roli považovala za interpretační a komunikační mezi
Američany a imigranty.141

3.2 National Council of Jewish Women
National Council of Jewish Women142 založila v roce 1893 sociální aktivistka
n mecko-židovského původu Hannah Greenbaum Solomon (1858-1942) v Chicagu,
„Our History: A Heaven on the Lower East Side“, University Settlement,
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organizace se však brzy rozrostla do dalších amerických m st.143 Soust eďovala se na
pomoc nov p íchozím Židovkám a židovským d tem od momentu, kdy p istanou u
amerických b ehů. Pomoci mužským imigrantům se rada nev novala. Členové rady
založili Department of Immigrant Aid,144 jehož zástupci čekali v p ístavech, hlavn na
Ellis Island, a pomáhali nov p íchozím židovským ženám a dívkám navázat kontakt
s komunitou, ve které se cht ly usídlit.145
Činnosti rady podporovaly amerikanizaci bez opušt ní židovské identity a
reflektovaly snahu pluralitního p ístupu k judaismu. Rada trvala na aktivní účasti na
náboženské praxi, ale ne na dodržování konkrétních zvyků a tradic a snažila se o
zachování židovství a židovské komunity v Americe.146
Jejich hlavním cílem byla pomoc židovským ženám v procesu adaptace na
americké prost edí. Rada poskytovala ženám a dívkám výuku angličtiny a občanské
nauky. Výuku poskytnutou radou bylo možné navšt vovat v sociálních centrech a
ve ejných školách. Krom toho rada organizovala domácí výuku pro ženy, jejichž
povinnosti v domácnosti jim stály v cest ke vzd lání.147
Velmi důležitou roli hrála rada i v podporování společenských center. Protože
oba typy organizací m ly stejný cíl - amerikanizovat židovské ženy a d ti v rámci
židovství, podporovaly židovské ženy z Rady společenská centra vedená ženami pro
židovské ženy. Mnoho t chto center dokonce vzešlo práv z aktivit Rady.148

3.3 Educational Alliance
Aliance byla založena v roce 1889 na Lower East Side skupinkou židovských
filantropů jako jedna z prvních židovských organizací na pomoc Židům.149 Již od
samého začátku její existence byla amerikanizace její hlavní agendou. Členové aliance
usilovali o to pomoci židovským imigrantům pochopit americké ideály a uznávat
americké právo a autority. Aliance se snažila z východoevropských Židů vytvo it
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americké Židy vyznávající hodnoty reformního judaismu. Stejn

jako ada jiných

organizací zabývající se amerikanizací imigrantů se i Educational Alliance soust edila
hlavn na vzd lávání imigrantů. Jejich metoda výuky angličtiny byla tak účinná, že ji
dokonce p evzal i Board of Education150. Krom angličtiny se zde vyučovalo také jidiš,
hodiny amerického občanství, um ní a hudba. Aliance organizovala letní tábory, kluby
a dovolené a klub matek. Klub matek navšt vovali židovští rodiče, jejichž d ti m ly
problémy a organizace se jim je pokoušela pomoci vy ešit. Fungovala jako prost edník
mezi rodiči ovlivn nými hodnotami ze starého sv ta a d tmi ovlivn nými ideály nového
sv ta. Svým širokým záb rem aktivit spolek oslovil a ovlivnil tisíce Židů.151

3.4 Young Men’s and Young Women’s Hebrew Association
Inspirací pro vznik Young Men’s Hebrew Association (YMHA) a Young
Women’s Hebrew Association ĚYWHAě byla K esťanské sdružení mladých mužů
ĚYoung Men‘s Christian Association, YMCAě a K esťanské sdružení mladých žen
ĚYoung Women’s Christian Association, YWCAě, která v USA začala vznikat v 50.
letech 19. století. První YMHA vznikla v New Yorku v roce 1874. Název organizace
může být zavád jící. Organizace se sice nazývala hebrejským sdružením, ale
náboženství se snažila vyhýbat a dokonce by se dala nazvat sekulární organizací.
YMHA se soust edila na kulturní povznesení mladých Židů.
Spolu se začátkem t etí vlny migrace se YMHA stala amerikanizační organizací.
V roce 1ŘŘ3 z ídila pobočku na Lower East Side a stala se tak jedním z prvních
židovských center na pomoc židovským imigrantům a hrála podstatnou roli ve
vznikajícím hnutí na pomoc imigrantům. Poskytovala židovským imigrantům vzd lání,
hodiny čtení Bible, hodiny hebrejštiny, literatury, stenografie, knihovnictví a sportu.152
V roce 1ŘŘŘ vznikla první YWHA s cílem vzd lávat imigrantky, byla však
pouze doplňkovou organizací YMHA. První nezávislá YWHA byla založena až v roce
1ř02 manželkou židovského filantropa Israela Unterberga Bellou Unterberg (18681935). Jejím cílem bylo poskytnout pracujícím židovským dívkám rekreační aktivity.
Dále poskytovala d včatům hodiny hebrejštiny, židovské historie, studium Bible a
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sociální pomoc. Návšt vnost byla vysoká, hned v prvním roce působnosti sdružení
čítala p es 21 000 členek a sdružení ve své misi slavilo úsp ch.153
Hlavním rozdílem mezi ob ma sdruženími byl p ístup k židovství. Zatímco
hnutí YMHA se židovstvím p íliš nezabývalo a jeho étosem bylo spíše americtví,
YWHA se proti tomuto p ístupu postavila a snažila se židovství podporovat. Stála tak
nejen v opozici proti YMHA, ale i proti sílícím amerikanizačním tendencím americké
společnosti. V primárn mužském sv t tak hnutí YWHA pomáhalo dívkám najít jejich
místo ve společnosti. Nepokoušelo se židovské dívky amerikanizovat, ale zlepšit jejich
podmínky pro život a podporovat jejich židovství.154

3.5 Baron de Hirsch Fund
Baron Maurice de Hirsch (1831-1896), n meckožidovský filantrop a banké , se
rozhodl v novat své bohatství blahu východoevropských Židů v USA. S pomocí Jacoba
Schiffa a dalších založil v roce 1891 v New Yorku nadaci zvanou Baron de Hirsch
Fund.155 Baron de Hirsch v il, že ešením utrpení Židů v Rusku je emigrace. Jeho
organizace podporovala židovskou imigraci do USA, a poté poskytovala imigrantům
pomoc po p íjezdu do zem v podob výuky různých emesel.156
Baron de Hirsch byl p esv dčen, že moderní sekulární vzd lání zlepší podmínky
chudých Židů a doufal v jejich začlen ní do společnosti jako farmá i a emeslníci.
V rámci nadace fungovaly Baron de Hirsch Trade School, Clara de Hirsch Home for
Working Girls, Hebrew Technical Institute a Hebrew Technical School for Girls.157
Aktivity nadace je možné rozd lit do t í kategorií: zem d lství, emesla a granty
a dotace. V zem d lství poskytoval fond dotace a vzd lávání a založil Jewish
Agricultural Society158, která poskytovala půjčky farmá ům. V roce 1895 byla v New
Yorku založena

emeslná škola Barona de Hirsche, kde se studenti učili základní

David E. Kaufman, „Young Women’s Hebrew Association“, Jewish Women’s Archive,
https://jwa.org/encyclopedia/article/young-womens-hebrew-association Ěstaženo 6. 5. 2017ě.
154
Ibid.
155
Dle p ekladu autorky: Fond Barona de Hirsche.
156
„Encyclopedia Judaica: Baron De Hirsch Fund“, Jewish Virtual Library,
http://www.jewishvirtuallibrary.org/baron-de-hirsch-fund Ěstaženo 6. 5. 2017ě.
Seth Kroelitz, „Guide to the Records of the Baron de Hirsch Fund, Undated, 1819-1řŘ3”, American
Jewish Historical Society, http://findingaids.cjh.org//BaronFund.html (staženo 6. 5. 2017).
157
Dle p ekladu autorky: emeslná škola Barona de Hirsche, Domov pro pracující dívky Clary de Hirsch,
Hebrejský technický institut, Hebrejský technický institut pro dívky.
„Encyclopedia Judaica: Baron De Hirsch Fund“, Jewish Virtual Library,
http://www.jewishvirtuallibrary.org/baron-de-hirsch-fund Ěstaženo 6. 5. 2017ě.
158
Dle p ekladu autorky: Židovská zem d lská společnost.

153

37
dovednosti nutné k tomu stát se učn m v jimi vybraném oboru. Baron de Hirsch v il,
že pokud se Židé vyučí v úsp šné podnikatele, p ekonají tak diskriminaci. Fond také
finančn podporoval různé židovské agentury, platil agenty, aby asistovali p íchozím
imigrantům v p ístavech, dotoval výuku angličtiny v Educational Alliance a založil
stipendijní program pro židovské studenty.159
Baron de Hirsch Fund byl jednou z nejdůležit jších židovských filantropických
organizací v celé americké historii. Organizace nejenom vykonávala svou vlastní práci,
ale navíc asistovala desítkám dalších organizací. Svými projekty pomohla tisícům
židovských imigrantů a jejich potomkům začít nový život v Americe.160

3.6 Další organizace
Dalšími významnými židovskými organizacemi na podporu amerikanizace
východoevropských Židů byly nap íklad The Central Jewish Institute of New York
City,161 který kladl velký důraz na židovské vzd lání a kulturu. Mezi aktivity Institutu
pat ilo sociální zajišt ní, rekreační aktivity a slavení židovských i amerických svátků.
Tato organizace stejn jako mnoho dalších židovských organizací vychovávala své
sv ence k adaptaci na americké podmínky, ale zároveň i na požadavky židovského
komunitního života. Další z existujících organizací, The Jewish Center of New York162
se snažila rozší it nabídku vzd lávacích, náboženských a volnočasových aktivit pro
mladistvé a po ádala nap íklad taneční zábavy a hry.163
Důležitou roli sehrály také tzv. landsmanšafty. Landsmanšafty byly asociace
imigrantů

pocházejících

z jednoho

m sta.

Nejvíce

jsou

spojovávány

práv

s východoevropskými židovskými imigranty na p elomu 1ř. a 20. století. Jednalo se o
nezávislé organizace vzájemné pomoci a náboženské kongregace. Židé z jednotlivých
m st se mezi sebou lišili, proto se mezi sebou lišily i jejich organizace, které odrážely
různé politické a náboženské názory. Každý landsmanšaft jazykov , nábožensky, rasov
a politicky charakterizoval jeho členy. Landsmanšafty byly velmi populární, odhaduje
se, že na p elomu století mohl počet landsmanšaftů v New Yorku být kdekoliv mezi
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jedním a deseti tisíci a, že členy n které z t chto organizací byla čtvrtina newyorských
Židů, v tšinou narozených v Evrop .164
Landsmanšafty zahrnovaly rysy americké společnosti i rysy starého sv ta. Jejich
členy spojovala hlavn nostalgie po starém sv t a p ání poskytnout pomoc imigrantům,
kte í p išli až po nich. Svým členům poskytovaly nemocenskou podporu, výhodné
půjčky a asistenci truchlícím rodinám v dob úmrtí bližního. Landsmanšafty sehrály
důležitou roli v pomoci imigrantům t sn

po p íjezdu. Díky finanční podpo e

landsmanšaftů se imigranti mohli usadit a začít nový život. Finanční stabilita rodiny
znamenala, že d ti nemusely pracovat a mohly chodit do školy a ve volném čase
navšt vovat nevládní organizace. 165
Hlavní amerikanizační tlak na židovské imigranty p icházel od vn jších sil - od
učitelů, škol, reformátorů, sociálních pracovníků a sociálních center. Členové
landsmanšaftů však p ijali aspekty amerického sociálního života dobrovoln a sami, což
ukazuje, že existovaly části americké identity, se kterými se Židé identifikovali. Tento
proces amerikanizace probíhal v uzav ené komunit stejn smýšlejících lidí se stejnými
hodnotami, mluvících stejným jazykem. Organizace, která na první pohled vypadá jako
separační spíše než amerikanizační, tedy nakonec hrála významnou roli v amerikanizaci
imigrantů.166
I p esto, že se Landsmanšafty nesoust eďovaly primárn na d ti, ovlivnily
p ístup rodičů k americké společnosti a začlen ní do ní. Pokud byli otcové, jakožto
hlava rodiny členy n kterého z landsmanšaftů, byli pravd podobn otev en jší americké
kultu e a nebránili tak svým potomkům v interakci s Američany a navšt vování
sociálních center a ve ejných škol. To ukazuje, jak velký vliv m li rodiče na to, do jaké
míry bude dít vystaveno vlivu Ameriky a amerikanizace.167
Z aktivit t chto a mnoha dalších center a organizací je z etelné, že židovská
komunita se pokoušela o vytvo ení sociálních a kulturních p íležitostí pro mladistvé a o
zlepšení jejich života. I p esto, že tyto organizace podporovaly židovství, byly
významným nástrojem amerikanizace. Vedení t chto organizací si uv domovalo
význam amerikanizace i důležitost židovství. Protože jejich zakladatelé byli často Židé,
v d li a rozum li tomu, že není možné z Židů ud lat stoprocentní Američany.
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Koneckonců, oni sami se amerikanizovali a do americké společnosti začlenili, nadále
však zůstali Židy.
V New Yorku vzniklo mnoho organizací za účelem p etvo it židovské imigranty
tak, aby byli hodni stát se součástí americké společnosti. N které organizace
prosazovaly radikáln jší amerikanizaci imigrantů, jiné kladly důraz i na zachování
jejich židovské identity. Všechny ale m ly stejný cíl: adaptovat imigranty na americké
podmínky pro život. Organizovaná snaha Židů pro Židy byla významnou silou v jejich
amerikanizaci a její rozsah z t chto organizací učinil důležitý element v procesu
amerikanizace.168 Nedostatkem t chto organizací byl však fakt, že nepodporovaly styk
Židů s Američany. Jejich členy byli pouze imigranti, pop ípad amerikanizovaní Židé.
Imigranti se nacházeli „mezi svými“ a mohli mezi sebou nadále mluvit jidiš. Všechny
tyto organizace stále obsahovaly familiárnosti starého sv ta a nevznikal tak žádný vztah
mezi imigranty a Američany, který by proces amerikanizace urychlil.

Závěr
Východoevropská židovská migrace p em nila strukturu americké společnosti a
výrazn rozší ila americkou židovskou komunitu. N mečtí a sefardští Židé ztratili
v komunit

v tšinové zastoupení a dominantní postavení získali Židé z východní

Evropy. Nov p íchozí, neznalí amerických, ani americko-židovských zvyků, byli náhle
st edem pozornosti. Svou pozornost na n upínala jak americká vláda a společnost, tak
již etablovaná židovská komunita. Ob tyto skupiny vnímaly nov p íchozí jako hrozbu
a problém. Pro Američany p edstavovali ohrožení jejich kultury a pro americké Židy
hrozbu jejich postavení ve společnosti. Pro potlačení negativních následků
východoevropské migrace bylo zapot ebí imigranty co nejrychleji začlenit do americké
společnosti. Amerikanizační snahy cílily na nejsnadn ji ovlivnitelnou skupinu, kterou
byly d ti. Jako nástroje amerikanizace bylo využíváno n kolik základních prost edků.
T mi bylo ve ejné školství, pozd ji p ekvapiv i náboženské školy a nevládní židovské
organizace.
Americká vláda k tomuto úkonu využívala ve ejné školy. Na nov p íchozí
imigranty vytvá ela nátlak, aby své d ti posílali do škol. Školy, jakožto vzd lávací
instituce vedené Američany, m ly d ti imigrantů naučit jazyk, americké zvyky a
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interakcí s americkými d tmi m ly uspíšit proces jejich začlen ní do americké
společnosti. Problémem ve ejných škol jako nástroje amerikanizace však bylo relativn
homogenní složení žáků – v tšinou to byli imigranti z té samé etnické skupiny. Školy je
tedy sice naučily jazyk a p edaly jim znalosti amerických zvyků, ale d ti nem ly kde
tyto své nov nabyté v domosti trénovat, protože doma i ve škole p icházeli do styku
p evážn jen s Židy. Podstatným atributem škol tedy byla jejich vzd lávací funkce, ne
socializační - školy poskytly d tem vzd lání pot ebné k úsp šnému životu v USA.
Ve ejné školy sice nep isp ly k interakci mezi americkými a židovskými d tmi, ale
poskytly jim znalosti a dovednosti pot ebné k tomu, až k tomuto kontaktu dojde.
Amerikanizace vedená Američany však m la jeden zásadní problém, a tím byl
požadavek stoprocentní amerikanizace. Američané od imigrantů požadovali, aby
opustili jejich ko eny a zapomn li na jejich kulturní d dictví a identitu a vytvo ili si
identitu novou – americkou. To však bylo pro Židy nemyslitelné. Židovství není
pouhým náboženstvím, je to sv tonázor a židovství od Židů zkrátka nelze odd lit.
Důležité je také zmínit fakt, že Židé do USA p icházeli mimo jiné kvůli svobod
náboženství, což jim umožňovalo si svou vlastní kulturu zachovat. Navíc historie
Spojených států ukázala, že amerikanizace není podmín na opušt ním vlastních ko enů.
Sefardští a n mečtí Židé našli v americké společnosti své místo. Podmínkou pro to bylo
p ijmutí základních amerických zvyků a hodnot, ty však nemusely nahradit jejich zvyky
a hodnoty stávající.
Židovské náboženské školy svým dílem také p isp ly k amerikanizaci
židovských d tí. I p esto, že z počátku sloužily pouze k uchování a p edání židovské
tradice, reformy Samsona Benderlyho z nich ud laly moderní americko-židovskou
instituci, která podporovala zachování židovské identity d tí, ale zároveň i získání té
americké. To bylo nakonec n co, co v tšina d tí ud lala – spojila ob tyto identity
dohromady.
Americká židovská komunita jako nástroj amerikanizace využívala nevládních
organizací, které sama zakládala. Protože se jednalo o amerikanizované imigranty,
chápali, jak náročným proces integrace do společnosti je. Jednalo se o židovské
imigranty, takže rozum li židovským pot ebám. Sami si ponechali své židovství, ke
kterému p idali hodnoty americké společnosti, pot ebné k amerikanizaci. Ve svých
institucích učili imigranty o Americe, ale zároveň jim pomáhali zachovat si svou
židovskou identitu. Problémem t chto institucí, stejn jako ve ejných škol, byla relativní
izolovanost.
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Židovská komunita byla izolovaná vícemén

ve všech aspektech života.

Imigranti bydleli v odd lených ghettech, navšt vovali židovské náboženské školy,
židovské organizace a ve ejné školy bez amerických žáků. K výrazn jšímu začlen ní do
společnosti tedy nemohlo dojít, dokud Židé d lali vše odd len . První generace strávila
svůj čas v Americe v ghettu a do styku s americkou kulturou p išla minimáln . Nemohli
tak splnit nejdůležit jší podmínky pro amerikanizaci - p ijetí ideálů a lásky
k americkým hodnotám, ani se nemohli p im en naučit jazyk. Atribut, který ale
p ijali, bylo americké občanství. Druhá generace p icházela do styku s vn jším sv tem
čast ji, doma v ghettu však byla stále vystavena vlivu starých tradic. Vzniklo tak
unikátní spojení t chto dvou kultur – židovské a americké, které zt lesňovala práv
druhá generace.
Samotní východoevropští Židé se na svém začlen ní do americké společnosti
podíleli podporováním výše zmín ných institucí a organizací. V tšina rodičů posílala
své d ti do škol a oni i jejich d ti navšt vovali židovské organizace. Dosp lí imigranti
vstupovali do landsmanšaftů, ve kterých se prolínaly americké hodnoty s t mi
židovskými, a pokud rodiče byli otev eni americké kultu e, znamenalo to rychlejší
amerikanizaci jejich d tí.
Pro proces amerikanizace neexistuje jednotný návod. Americtví jakožto souhrn
ideálů nemusí nutn odpovídat všemu, co Američané d lají. Imigranti samotní k tomuto
souhrnu zároveň p idávají své vlastní hodnoty a obohacují tak jeho význam. Dle mnou
využité definice amerikanizace jako procesu, ve kterém „cizinec p ijme jazyk,
občanství, ideály a lásku k americkým hodnotám,“ se d ti z druhé generace opravdu
amerikanizovaly a staly se součástí americké společnosti, zároveň si však ponechaly
svou jedinečnost a vnesly tak do americké společnosti prvky své vlastní kultury, kterou
ji obohatily.
Hansenova teorie v aplikaci na druhou generaci židovských imigrantů tedy zcela
neplatí. Hansenův efekt tvrdí, že druhá generace imigrantů se zcela oprostí od svého
kulturního d dictví a pln se amerikanizuje. Avšak v p ípad židovských imigrantů se
druhá generace neamerikanizovala pln . Namísto toho p ijala americké hodnoty jako
dopln ní k t m židovským. Dalo by se tedy íci, že v p ípad židovských imigrantů a
Hansenova efektu se druhá generace chovala podle rysů charakteristických pro t etí
generaci. Je však důležité vzít v úvahu to, že v p ípad Židů není pro žádnou z generací
možné se od své kultury zcela oprostit, protože by to znamenalo ztrátu sebe sama,
vzhledem

k tomu,

že

židovství

je

více

než

jen

náboženství.
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Summary
The two main tools of Americanization of Jewish immigrants were public
schooling and Jewish non-governmental organizations. It turned out that the effect of
public schools on integration of the immigrant into American society was smaller than
expected. Jewish children visited public schools in immigrant neighborhoods, where the
student body was made of immigrants - mainly Jews, leaving them in isolation.
Moreover, teachers in public schools wanted the immigrants to Americanize fully, and
to forget their identity, which was something unthinkable for a Jew. Still, public schools
generally succeeded in providing the children with education and knowledge of English.
Non-governmental Jewish organizations also had the disadvantage of mostly
Jewish visitors, but since Americanized Jews ran the organizations, the newly arrived
immigrants were more open to their lecturing. These organizations secured help for the
newly arrived Jewish immigrants, taught them English, and other subjects needed for
life in America, and organized leisure time activities for the kids. Jewish education also
played a role in the process of Americanization. Thanks to Benderly’s reforms, Jewish
schools became modern institutions supporting Jewish children in attending public
schools and in Americanizing.
The thesis shows that thanks to the above-mentioned tools, the Jewish children,
i.e. the second generation were able to Americanize, but retained their cultural heritage
and their Jewishness. They found a way to combine the values of the old world with the
values of the new world and made for themselves an identity that was both Jewish and
American.
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