UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií, Katedra německých a rakouských studií

Adéla Krausová

Historická reflexe holocaustu v americkém
veřejném prostoru
Bakalářská práce

Praha 2018

Autor práce: Adéla Krausová
Vedoucí práce: PhDr. Petr Šafařík

Rok obhajoby: 2018

Bibliografický záznam
KRAUSOVÁ, Adéla. Historická reflexe holocaustu v americkém veřejném prostoru.
Praha, 2018. 42 s. Bakalářská práce Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut
mezinárodních studií. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Šafařík

Abstrakt
Práce se zabývá vývojem reflexe holocaustu v americkém veřejném prostoru. Analyzuje
vnímání holocaustu americkou společností, přičemž pracuje s tezí, že Američané
přijímají holocaust především na emocionální úrovni, mnohdy bez jeho faktického
poznání, a chápou ho v kontextu soudobého vnitrospolečenského dění či skrze něj
interpretují události národní historie. Dochází k závěru, že přestože média holocaust
často zkreslují, mediální reprezentaci nelze posuzovat pouze negativně, neboť hlavní
sdělení o nutnosti komemorace je přeneseno.

Abstract
This bachelor's thesis deals with an evolution of historical reflection on the Holocaust in
the north american society. It analyses perception of the Holocaust by American society.
There is a premise that Americans connect with Holocaust mainly on an emotional level
– often without having deeper factual knowledge of it. Lessons of the Holocaust help
them understand contemporary issues and they often use it to interpret historical
traumas of their nation. It was concluded that even though Holocaust is often distorted
in the mass media, its representation through mass media has positive aspects. The main
one is that the most important message about importance of commemoration is
transmitted.
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Úvod
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem reflexe holocaustu1
v americkém veřejném prostoru. Snaží se analyzovat vnímání holocaustu americkou
společností, přičemž pracuje s tezí, že Američané přijímají holocaust především
na emocionální úrovni, mnohdy bez jeho faktického poznání, a chápou ho v kontextu
soudobého vnitrospolečenského dění či skrze něj interpretují události národní historie.
Cílem práce je zmapování existujících názorových proudů vztahujících se
k danému tématu, jejich analýza a snaha o vyvození nezaujatého stanoviska. Motivací je
uvědomění si kořenů dnešního postoje americké společnosti k památce holocaustu.
Důvodů proč se daným tématem zabývat je hned několik: historiografie se více
méně shoduje na tom, že nacistický holocaust byl do období konce šedesátých let ve
Spojených státech upozaděným tématem. Dnes se naopak hovoří o amerikanizaci
holocaustu, se kterou je mimo jiné spojena jeho politická instrumentalizace a mediální
přeměna ve spotřební zboží.
Práce představí jednotlivé etapy a názorové proudy daného vývoje, přičemž
klade důraz na počáteční etapu amerického přisvojování. Pro přehlednost bude
bakalářská práce rozdělena do tří následných úseků.
První část práce se bude zabývat amerikanizací holocaustu. Lze vysledovat
několik fází, ve kterých se tato problematika vyvíjí: za prvé se jedná o jev, který je
možné nazvat jako deteritorializace paměti holocaustu. Paměť, chápána v americkém
sociálně-kulturním prostředí prizmatem nového světa, je zkreslena a nabývá nových
významů. Za druhé nepřenositelnost zážitku vytváří jakýsi obraz skutečnosti, který se
stává východiskem pro celou řadu často protichůdných teorií. Faktem však zůstává, že
se holocaust stal neodmyslitelnou součástí americké masové kultury. Tato kultura ho
určitým způsobem prezentuje. Existuje bezpočet diskuzí o tom, zda ho prezentuje dobře
či špatně. V rámci těchto diskuzí se často otevírá otázka, zda je možné považovat
holocaust za kategoricky jedinečnou historickou událost a zda tato výlučnost
1

Myšleno ve významu nacistické genocidy Židů. Holocaust [-kaust] – lze psát oběma způsoby. Psát
holocaust je čistě rozhodnutím autorky bakalářské práce. Viz Ústav pro jazyk český Akademie věd České
republiky. Jazyková poradna. [online]. Praha, 2008 [cit. 2018-07-27]. Dostupné z:
http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/dotazy/0004.html
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ospravedlňuje fenomén tzv. průmyslu holocaustu.
Ve druhé části práce bude představena první etapa komemorace, kterou lze
časově ohraničit od konce druhé světové války do druhé poloviny šedesátých let, tedy
do období předpokládaného zlomu v postoji k památce židovského utrpení. Tato část
bude ověřovat tvrzení, že téma holocaustu bylo v tomto období na okraji společenského
zájmu a až později se stalo zdrojem identity pro řadu amerických Židů 2. Představí dvě
zásadní teze, které se objevovaly v probíhajících diskuzích a pokusí se tak popsat možné
příčiny výše uvedeného.
Poslední část práce bude věnovaná událostem šedesátých let, které dohromady
přispěly k domnělému bodu obratu v postoji k památce holocaustu. Zabývá se procesem
s Adolfem Eichmannem před Jeruzalémským tribunálem a jeho vlivem na chápání
židovského utrpení. Pokusí se identifikovat jakým způsobem přispěly ideály
Afroamerického hnutí ke změně americké židovské identity a smýšlení americké
společnosti o holocaustu. Na závěr přibližuje izralesko-americké vztahy v období do
propuknutí Šestidenní války.
Práce čerpá z řady anglickojazyčných zdrojů. V české odborné literatuře není
téma amerikanizace holocaustu téměř vůbec zpracováno. Částečně se mu například
věnuje politolog Pavel Barša v knize Paměť a genocida: úvahy o politice holocaustu
(2011)3, z poměrně velké části se však odkazuje na závěry amerických odborníků –
historiků, sociologů, náboženských myslitelů apod.
Komplexnější a detailnější pohled na problematiku nabízejí cizojazyčné zdroje.
Velmi přínosná je v tomto ohledu například kniha německých sociologů Daniela
Levyho a Natana Sznaidera Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust (2001)4.
Téma je však nejobsáhleji zpracováno v americké odborné literatuře. Pro ilustraci lze
uvést několik významných prací. Je třeba vyzdvihnout knihu The Holocaust in
American Life (1999)5 amerického historika Petera Novicka, jedná se o jednu z mála
prací, jejímž ústředním motivem je vývoj reflexe holocaustu v americkém veřejném
diskurzu. Je názorově vyvážená a nabízí objektivní hodnocení popisovaného. Taktéž je

2

Psaní velkého písmena se řídí Internetovou jazykovou příručkou: „[…] V textech týkajících se
holocaustu je namístě volit písmeno velké, neboť byli pronásledováni příslušníci národa (i žid, který se
zřekl víry, byl stále Žid).“ Více viz Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová
jazyková příručka. [online]. Praha, 2008 [cit. 2018-07-27]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=181
3
BARŠA, Pavel. Paměť a genocida: úvahy o politice holocaustu. Praha: Argo, 2011.
4
LEVY, Daniel a Natan SZNAIDER. Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust. Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 2001.
5
NOVICK, Peter. The Holocaust in American life. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

5
nutné zmínit knihu amerického politologa Normana G. Finkelsteina The Holocaust
Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering (2000)6, která vyvolala
mimořádný celosvětový ohlas a byla, jako jedna z mála děl na dané téma, přeložena do
češtiny. Některé závěry autora se zdají být zkratkovité. K amerikanizaci holocaustu se
staví značně kriticky.

Jeffrey Shandler, historik zaměřující se na židovská studia,

v knize While America Watches (1999)7 výstižně popisuje, jakým způsobem zachází
s památkou židovského utrpení americká masová média. Hasia R. Dinerová se ve své
práci We Remember with Reverence and Love (2009)8 zabývá problematikou reflexe
holocaustu v poválečných letech. Zaujímá kritický postoj k práci Novicka, její výklad je
však mnohdy jednostranný.
Vedle zmíněných publikací existuje k tématu velké množství dílčích studií –
článků v odborných časopisech, příspěvků ve sbornících atd. Přínosný je v tomto
smyslu například sborník sestavený americkou profesorkou anglistiky Hilene
Flanbaumovou The Americanization of the Holocaust (1999).9

6

FINKELSTEIN, Norman G. The Holocaust industry: reflections on the exploitation of Jewish suffering.
London: Verso, 2015.
7
SHANDLER, Jeffrey. While America watches: televising the Holocaust. New York: Oxford University
Press, 1999.
8
DINEROVÁ, Hasia R. We remember with reverence and love: American Jews and the myth of silence
after the Holocaust, 1945-1962. New York: New York University Press, 2010.
9
FLANZBAUM, Hilene. The Americanization of the Holocaust. Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1999
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1. Amerikanizace holocaustu
Termín „amerikanizace holocaustu“ byl pravděpodobně poprvé použit v roce 1983
Lawrencem L. Langerem, americkým profesorem anglistiky, který se specializuje na
literaturu o holocaustu.10 V článku The Americanization of the Holocaust on Stage and
Screen11 analyzoval Langer způsob reprezentace holocaustu ze strany amerických
umělců na příkladu několika divadelních her, včetně adaptace Deníku Anny Frankové
od autorů Francese Goodricha a Alberta Hacketta (poprvé uvedené v roce 1955),
televizní minisérie Holocaust (1978) napsané Geraldem Greenem či filmu Judgment at
Nuremberg (1961) od Stanleyho Kramera. Pojem „amerikanizace“ nese expresivní
význam a často vyvolává negativní konotace. Slovní spojení „amerikanizace
holocaustu“ tak implikuje nesprávnou/nevhodnou reprezentaci daných událostí či jejich
trivializaci – a obvykle je v tomto smyslu také používáno. Ve Slovníku sociologických
pojmů je uvedeno: „Protipólem amerikanizace je antiamerikanismus, způsob protestu
proti pronikání amerického vlivu. Objevuje se v plné síle po druhé světové válce
a během studené války.“ 12
Akademici začali slovní spojení ve větší míře užívat během 90. let k hodnocení
způsobu, jakým byl holocaust reprezentován v příběhu Anny Frankové – ať již
v původní, zkrácené a cenzurované podobě jejího deníku či v jeho divadelní adaptaci.13
Hilene Flanzbaumová, americká profesorka anglistiky, ve své práci vysvětluje, že
odborníci došli při zkoumání děl ke stejnému závěru, ke kterému dospěl Langer o deset
let dříve, totiž, že jsou hrůzy holocaustu v daných dílech upozaděny a namísto toho je
v nich vyzdvihnuto univerzální poselství o síle a nezlomitelnosti lidského ducha. 14
„Neexistuje žádná konečná útěcha, pravda, která přinese spásu [či] naděje, že miliony
[lidí] nezemřely zbytečně,“15 [překlad vlastní]16 píše ve výše zmíněné studii Langer
a argumentuje tak proti snaze dělat z holocaustu příběh o hrdinství, morální odvaze atd.
10

STRATTON, Jon. Thinking Through the Holocaust. A discussion inspired by Hilene Flanzbaum (ed.),
The Americanization of the Holocaust. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies. 2000, 14(2),
231-245. (Str. 231)
11
The Americanization of the Holocaust on Stage and Screen. LANGER, Lawrence L. Admitting the
Holocaust collected essays. New York: Oxford University Press, 1994, s. 157-177.
12
JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů. Praha: Grada, 2012. (str.21)
13
FLANZBAUM, Hilene. The Americanization of the Holocaust. Journal of Genocide Studies.
1999, 1(1), 91-104. (str. 92)
14
tamtéž (str.93)
15
The Americanization of the Holocaust on Stage and Screen. LANGER, Lawrence L. Admitting the
Holocaust collected essays. New York: Oxford University Press, 1994, s. 157-177. (str158)
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Peter Novick, se domnívá, že se Američané snaží za každou cenu najít
ponaučení, které by si mohli z židovského utrpení odnést, neexistuje však shoda na tom,
jaké vlastně toto ponaučení je a holocaust se tak podle něj

stal „morálním

a ideologickým Rorschachovým testem.“17 V kulisách studené války byl tak holocaust
například využíván pravicí k ospravedlnění intervencí, které měly zabránit šíření
komunistické ideologie – tedy ne nacismus, ale totalitarismus obecně stál v této logice
za holocaustem. Konzervativní politici ho také prezentovali jako odstrašující případ
toho, co se stane, když jsou narušeny tradiční hodnoty, jakými jsou rodina
a náboženství. Liberálové se na druhé straně zaštitovali holocaustem v boji za práva
homosexuálů, v demonstracích proti válce ve Vietnamu atd.18 Australský profesor Jon
Stratton, který se zaměřuje na kulturální studia, ve své práci vysvětluje, že holocaust se
– jakožto jasně identifikovatelné zlo – stal pro Američany určitou konstantou ve světě
postmoderního uvažování, ve kterém se zdá být vše relativní a hranice mezi dobrem
a zlem jsou v něm rozostřeny.19
Holocaust je dnes neodmyslitelnou součástí americké masové kultury. Tamější
média jsou ho plná, k zachování památky jeho obětí jsou budována muzea, jsou mu
věnovány knihy, filmy, seriály, divadelní hry a objevuje se v politické rétorice. Z řad
odborníků se však ozývaly kritické hlasy, které chápaly reprezentaci holocaustu skrze
masová média jako snahu získat profit z cizího neštěstí. Zřejmě nejhlasitějším
zastáncem tohoto názoru je Finkelstein, podle kterého se holocaust stal „vnitřně
promyšleným konstruktem“20, který vědomě zneužívá utrpení obětí nacistické genocidy
za účelem dosažení konkrétních, převážně mocensky motivovaných cílů.

1.1 Lze holocaust reprezentovat?
Kritici amerikanizace holocaustu jsou ve většině přesvědčeni, že holocaust není
možné reprezentovat. Jako morální argument zde některým slouží odkaz na druhé

16

Všechny uvedené překlady z anglickojazyčných zdrojů jsou dílem autorky této bakalářské práce.
NOVICK, Peter. The Holocaust in American life. Boston: Houghton Mifflin, 2000. (str.12)
18
tamtéž
19
STRATTON, Jon. Thinking Through the Holocaust. A discussion inspired by Hilene Flanzbaum (ed.),
The Americanization of the Holocaust. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies. 2000, 14(2),
231-245. (str. 233,234)
20
FINKELSTEIN, Norman G. Průmysl holocaustu: úvahy o zneužívání židovského utrpení. Praha:
Dokořán, 2006. (str.13)
17
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přikázání.21 „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi
nebo ve vodách pod zemí.“ (Exodus 20: 4)22
Francouzský režisér Claude Lanzmann se ve svém devítihodinovém filmu Šoa
(1985) zcela vyvaroval vizuální rekonstrukce minulosti – nevyužíval archivní materiály,
dobové záběry či hranou rekonstrukci reality. Film je kompilací rozhovorů se širokou
škálou svědků (přeživších, nezúčastněných pozorovatelů, dozorců, velitelů atd).
Obrazem tak zůstává přísně v přítomnosti. Lanzmann byl pro své přesvědčení hlasitým
kritikem Spielbergova Schindlerova seznamu (1993). V článku pro nizozemské noviny
NRC Handelsblad v roce 1994 napsal: „Holocaust je jedinečný především v tom, že
kolem sebe vytváří ohnivý kruh, hranici, která nemůže být překročena, protože jistý
druh absolutního hororu není možné sdělit. Předstírat, že jsem přesto schopen [daný
horor] přenést, znamená být vinným z urážky nejvyšší možné hrubosti. Fikce je hřích,
jsem hluboce přesvědčen, že zde platí zákaz reprezentace. […] [televizní] Série
[Holocaust, 1978] či daný Hollywoodský film [Schindlerův seznam, 1993] hřeší,
protože se dopouští trivializace a tím zbavují holocaust jeho jedinečného charakteru.“ 23

1.2 Holocaust v populární kultuře
Holocaust bývá celosvětově chápán jako historický mezník. Obdobným způsobem
lze rozumět slavnému výroku německého filosofa Theodora W. Adorna, že psát básně
po Osvětimi je barbarské24. Barbarství je v Adornově výkladu neoddělitelnou součástí
modernity a jako takové je taktéž součástí západní civilizace. 25 „Narážíme na hranice
možností

estetické

reprezentace,

jak

tradičně

‚uměřené‘,

tak

avantgardně

imaginativní,“26 upozorňuje profesor Jiří Holý, zakladatel Centra pro studium
holokaustu a židovské literatury.
V této teorii tak holocaust „patří“ pouze úzké skupině lidí, sestávající především

21

LEVY, Daniel a Natan SZNAIDER. The Holocaust and memory in the global age. Philadelphia:
Temple University Press, 2006. (str.135), OLIN, Margaret. Graven images on video? The second
commandment and Jewish identity. Discourse. 2000, 22(1), 7.
22
Podle ekumenického vydání z roku 1985
23
LANZMANN, Claude. Schindler's List is an impossible story. NRC Handelsblad. 1994,11. Dostupné
z: http://www.phil.uu.nl/~rob/2007/hum291/lanzmannschindler.shtml
24
ADORNO, Theodor W. Prisms. Cambridge, MA. MIT Press, 1983. (str.34)
25
LEVY, Daniel a Natan SZNAIDER. The Holocaust and memory in the global age. Philadelphia:
Temple University Press, 2006. (str.42)
26
HOLÝ, Jiří. Uměni versus morálka. Jak hodnotit provokující obrazy šoa?. Centrum pro studium
holokaustu a židovské literatury [online]. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze [cit. 2018-0720]. Dostupné z: http://sites.ff.cuni.cz/holokaust/wp-content/uploads/sites/122/2015/01/jiri-holy-umeniversus-moralka.pdf
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z profesionálních historiků.
Filmová historička Miriam Bratu Hansenová však vysvětluje, že ať se nám to
líbí nebo ne, kolektivní paměť je z velké části utvářena pomocí masových médií.
V případě holocaustu to platí o to více, že nacistům se podařilo pokřivit samotné
základy kolektivního vzpomínání. „[..] Šoa nezanechala žádné komunity přeživších,
vdovy a děti, ani pohřebiště, které by [nám] poskytly spojení s více ‚přirozenou‘ tradicí
ústně přenášené a kolektivní paměti,“27píše Hansenová. Přestože její výrok je poněkud
extrémní, pravdou zůstává, že masová média v dané realitě tuto přirozenou tradici
simulují a zpřístupňují ji tak široké veřejnosti.
Kritika amerikanizace holocaustu a „holocaustového průmyslu“, který je chápán
jako její produkt, je postavena na předpokladu, že divák je pasivním příjemcem daného
mediálního sdělení, které není sám schopen dekódovat. Teorie aktivního publika však
mluví o opaku: „Publikum […] mediální materiály zpracovává a různými způsoby
(především nepřímo) na ně reaguje,“28 vysvětlují autoři v knize Úvod do studia médií.
Na základě analýzy uvedených zdrojů je zřejmé, že značná část Američanů má
sklon nahlížet na holocaust jako na příběh nesoucí univerzální poselství. Zdá se, že ho
vnímají především z hlediska citového zaujetí. Svědčí o tom mimo jiné zjištění, že jsou,
přes jeho všudypřítomnost, o holocaustu velmi málo informovaní. V devadesátých
letech provedla AJC sérii průzkumů s cílem zjistit míru znalostí o daných událostech
u americké veřejnosti. Šedesát pět procent dospělých Američanů nedokázalo uvést
počet Židů, kteří nacistickému „konečnému řešení“ padli za oběť. Padesát devět procent
dotázaných nevědělo, že byli Židé za války nuceni nosit na prsou žlutou hvězdu atd.
Výsledky šetření přinesly ilustrativní obraz žalostného stavu vzdělanosti o holocaustu,
na druhou stranu však bylo zjištěno, že americká veřejnost, poněkud paradoxně,
považuje znalost těchto událostí za zásadní.29
Jak již bylo výše zmíněno, představa širší veřejnosti o určité historické
skutečnosti bývá z velké části utvářena prostřednictvím kanálů masové komunikace či
skrze umělecká ztvárnění: „[…] historická paměť je v populární kultuře determinována
především populárními způsoby reprezentace,“30 vysvětluje profesor Alvin H.
Rosenfeld z Indianské univerzity. Renomovaný americký historik James E. píše ve své
27
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Modernism, and Public Memory. Critical Inquiry. 1996, 22(2), 292-312. (str.310)
28
BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. (str.330)
29
ROSENFELD, Alvin H. The end of the Holocaust. Bloomington: Indiana University Press, c2011.
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studii Looking into the Mirros of Evil: „Nechvalně známý nacista jednou řekl, že když
slyší slovo ‚kultura‘ sahá po revolveru. Nyní se zdá, že kdykoli slyšíme slovo ‚Nacista‘
upínáme se k naší kultuře.“31 Dokumentuje tím skutečnost, že kultura člověku zásadním
způsobem napomáhá vyrovnat se s událostmi, které zdánlivě přesahují možnosti
lidského chápání.
Levy a Sznaider ve své práci píší, že, již zmiňované, divadelní ztvárnění Deníku
Anny Frankové z roku 1955 bylo jedním z prvních uměleckých děl, které přivedlo
holocaust do populární kultury na mezinárodní úrovni. 32 Langer se domnívá, že k široké
popularitě deníkových záznamů přispěla skutečnost, že nevykreslují hrůzy nacistické
brutality: „[…] [deník a jeho divadelní adaptace] umožňují [lidské] představivosti
vyrovnat se s existencí holocaustu bez toho, aby byla nucená ke konfrontaci s jeho
hrůznými detaily.“33. Deník sice obsahuje několik pasáží, které reflektují Aniny obavy
z budoucnosti, divadelní scénář s nimi však nepracuje.34
„Pokud chceme porozumět tomu, co pro ně [Američany] holocaust znamená,
musíme zapnout televizi,“35 píše ve své práci Jeffrey Shandler, který se zaměřuje na
židovská studia.

Americká televizní minisérie Holocaust z roku 1978 je dodnes

považována za jednu z nejvlivnějších reprezentací holocaustu, která byla skrze dané
médium zprostředkována. Je odhadováno, že ji shlédlo na 120 milionů diváků po celém
světě.36 Seriál byl představen v době, kdy se holocaust nacházel ve středu zájmů
Amerického Židovstva a vryl se do povědomí širší veřejnosti. Levy a Sznaider,
s odkazem na amerického sociologa Roberta Wuthnowa, vysvětlují, že americká
společnost se v sedmdesátých letech snažila navigovat světem plném nejistoty:
v popředí společenské debaty byly dozvuky aféry Watergate a války ve Vietnamu.
Holocaust představoval vysvobození z morálního relativismu doby: „Nezajímala je
[americké diváky] ani tak ‚historie‘ holocaustu jako holocaust – symbol tehdejšího

30
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zla.“37 Američané si holocaust přisvojili podle výše zmíněné teorie aktivního publika:
„Příjemce musí rozpoznat symboly, pochopit je a přisoudit jim význam. Dále musí
významy zařadit do celého souboru svého dosavadního poznání, svých názorů
a postojů, svého vidění světa.“38 Reprezentace holocaustu přirozeně odpovídá potřebám
té dané společnosti a její době.
Týdny před premiérou Holocaustu byla spuštěna rozsáhlá marketingová kampaň
a sledování minisérie se tak stalo celospolečenskou událostí. Poslední díl byl vysílán
v den 35. výročí povstání ve Varšavském ghettu. 39 Televizní drama vyvolalo širokou
odezvu a podnítilo přetrvávající debatu o možnostech a mezích mediálního ztvárnění
holocaustu. Dělící linie však dodnes nebyla stanovena. Shandler vysvětluje, že
některými kritiky byl seriál dopředu odsouzen pro svou formu40, tedy reprezentací skrze
televizi nutně dochází k trivializaci reprezentovaného.

„[…] devastující scény

z plynových komor byly rozděleny do přesně patnáct minut dlouhých segmentů, které
byly proloženy reklamami na osvěžovače vzduchu a slipové vložky,“ 41 uvádí americká
filmová historička Anbette Insdorf a vystihuje tak vlastně podstatu celého problému.
Britský historik Tony Yudt, který minisérii nazývá „ryzím produktem americké
komerční televize“, píše, že Holocaust se snaží co nejvíce působit na city. 42 Langer se
však domnívá, že tvůrci seriálu nijak nepřispěli k poznání hrůznosti holocaustu, co více,
scény, ve kterých jsou postavy posílány na smrt, vyznívají v jejich podání banálně:
„Selhání Holocaustu je selháním představivosti.“43
Hlasy kritiků však nejsou zcela korektní. Není nic snadnějšího než minisérii
jednoduše odsoudit. Faktem však zůstává, že Holocaust významným způsobem přispěl
k obecnému povědomí širší veřejnosti o židovském utrpení: „Většímu množství
Američanů bylo během čtyř nocí sděleno více informací o holocaustu než za celých
předešlých třicet let,“44 píše Novick. Ani to, že mediální zpracování dané události
zákonitě trivializuje, přínos televizního díla nesnižuje. Přestože je možné, že některým
37
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divákům neutkvěly v paměti veškeré reálie spojené s prezentovanými událostmi, hlavní
poselství – nutnost komemorace – bylo naplněno. Zjednodušeně řečeno průměrný
Američan nepotřebuje vědět, že Židé byli označováni Davidovou hvězdou, k tomu, aby
pochopil význam holocaustu.
Známý židovský spisovatel a přeživší holocaustu Elie Wiesel v článku pro The
New York Times televizní drama tvrdě zkritizoval – užil při tom slova jako nepravdivý,
urážlivý, laciný, šokující – a obvinil tvůrce, že dělají z holocaustu mýdlovou operu.45
Své obvinění opírá o teorii výlučnosti holocaustu, která je však v naprosté většině svých
aspektů mylná. Navíc je z morálního hlediska nepřijatelná – srovnávání míry lidského
utrpení dává vzniknout nebezpečnému paradigmatu, který se může stát zneužitelným
precedentem. Wiesel píše: „Vím, že mi lidé řeknou, že tvorba filmů má svá vlastní
pravidla a své vlastní požadavky. Koneckonců podobné techniky jsou používány
u válečných filmů a historických rekonstrukcí. Ale holocaust je jedinečný, není jen další
událostí. Tento seriál zachází s holocaustem jako by byl jen další událostí.“46 Z daného
úryvku je zřejmé, že Wiesel ve skutečnosti nenabízí žádnou konstruktivní kritiku a jeho
komentář tak ztrácí svou hodnotu.
Levy a Szneider ve své knize upozorňují na paradox, který nazývají „časovou
dualitou paměti“. V odkazu do minulosti mnohdy Američané chápou holocaust jako
jedinečný, v pohledu do budoucnosti jako univerzální událost, ze které je možné si vzít
ponaučení.47

1.3 Debata o výlučnosti holocaustu
Předpoklad

výlučnosti

židovského

utrpení

je

podle

Finkelsteina

jedním

z charakteristických rysů účelového vykládání Holocaustu. Timothy Snyder, americký
historik a profesor na Yaleově univerzitě, ve své knize Politika života a smrti píše: „[…]
holokaust byl bezprecedentním zločinem, a to úmyslem i výsledkem. Problém nezačíná
historickým psaním, které to chce dokázat, ale historickým diskurzem, který to
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jednoduše předpokládá.“48 Finkelstein zároveň upozorňuje, že jakákoli snaha
o vyvrácení dané presumpce se rovná popření existence holocaustu.49 Izraelský historik
Jehuda Bauer upozorňuje, že prezentování holocaustu jako události mystického
charakteru, postrádající racionální vysvětlení, může ve svém důsledku, poněkud
paradoxně, vést k jeho zapomnění: „Absolutní ojedinělost tak vede ke svému opaku,
naprosté banalizaci: Pokud byl holocaust něčím nevysvětlitelným, co se vyskytlo
jednorázově, tak by bylo ztrátou času se tím zabývat.“ 50
Každá historická událost je logicky určitým způsobem jedinečná. Přesto je však
běžné, že jsou mezi sebou různé události srovnávány a jsou mezi nimi vytvářeny
paralely. Daná srovnání poté mohou sloužit jako základ historického či sociologického
výzkumu. U nacistické genocidy Židů je však tento zcela běžný postup vědecké práce
chápán jako kontroverzní.
Je možné se ptát: Je holocaust jedinečný, protože jsou jedineční Židé? Protože
byli jedineční nacisté? Či protože šlo o unikátní proces?
Výlučnost židovského holocaustu sama o sobě implikuje jedinečnost Izraelského
národa: „Tedy ne utrpení Židů, ale to, že Židé trpěli, dělá holocaust jedinečným,“51 píše
Finkelstein.

Podle českého politologa Pavla Barši je požadavek na výlučnost

holocaustu snahou Židů potvrdit svou vyvolenost: „Poslední smysl teze o historické
jedinečnosti a nesouměřitelnosti holocaustu tedy leží v dynamice proměn kolektivní
identity a zápasů o skupinové uznání, nikoli ve sféře historického poznání.“52
Francouzský myslitel Jacquese Maritaina se domnívá, že židovský národ je lid vyvolený
Bohem: „Podle mého názoru je Izrael analogicky určité mystické tělo. Není to pouze
národ, ale národ s posláním, jež se týkalo řádu vykoupení lidstva.“53 Hitlerovo „konečné
řešení“ tuto vyvolenost potvrzuje. Zde se však jedná o vyvolenost démonem.54
Zastánci pojetí holocaustu jako unikátní události ho často chápou čistě jako
součást židovských dějin. V tomto schématu je na holocaust nahlíženo jako na
vyvrcholení tisícileté nenávisti Nežidů vůči Židům. Tato nenávist je dlouhodobá,
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kontinuální a iracionální. Na první pohled se toto jednoduché vysvětlení může zdát
logické, při bližším zkoumání problematiky je však zřejmé, že hnací síla antisemitismu
není dostatečným vysvětlením hrůz holocaustu. Svědčí o tom především jeho
dlouhodobá všudypřítomnost: „Kdybychom tvrdili, že samotný antisemitismus je to, co
vedlo k holokaustu, potom by jej v Německu 30. let muselo být málo, když tehdy
holokaust nebyl,“55 argumentuje Snyder. Ve skutečnosti mluví historický výzkum
o tom, že míra nepřátelství vůči Židům v Německu – a to v době před i po nástupu
nacistů k moci – byla nižší než v některých ostatních evropských zemích.56
Významný polský sociolog Zygmunt Bauman ve své práci Modernita
a holocaust (1989) dokládá, že drtivá většina vykonavatelů nacistické genocidy byli
zcela normální lidé, kteří by bez problémů prošli běžnými psychiatrickými testy,
používanými například pro rekrutování do americké armády. 57 Jakkoli je toto zjištění
znepokojivé, nelze ho při posuzování postavení holocaustu v historii opominout.
Bauman dále rozebírá jakým způsobem byli tito obyčejní, morálně nezkažení lidé
schopni překonat „živočišnou lítost“ a účastnit se vražedné mašinérie holocaustu. 58
Bauer ve své práci píše: „Chování nacistů nebylo ‚nelidské‘. Bylo až moc lidské.“ 59
V tomto smyslu tak naneštěstí nebyli nacisté jedineční.
Někteří jsou přesvědčeni, že holocaust je unikátní díky metodě masového
zabíjení a systému, který byl vytvořen s cílem jeho maximální efektivity. Bauman se
domnívá, že holocaust by nemohl existovat bez precizní německé byrokracie. „Moderní
civilizace nebyla dostatečnou podmínkou holocaustu, s největší pravděpodobností však
byla podmínkou nutnou.“60 Nacistické zločiny jsou zde výsledkem racionální procesu
v rámci systému, ze kterého vycházejí. Holocaust je jednoznačně bezprecedentní v tom,
že nacisté vytvořili továrnu na smrt a zabíjeli lidi v průmyslovém měřítku. Samotnou
metodu zabíjení však nelze oddělit od procesu, který k danému zabíjení vede:
„Struktura [byrokracie] nevysvětlí, proč úředníci posílali lidi na smrt; vysvětlí možná,
jak to dělali a jak to zapadalo do kontextu jejich sociální tradice,“61 upozorňuje Bauer.
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Levy a Sznaider se domnívají, že teorii o výlučnosti holocaustu propůjčila
legitimitu americká politika. Pokud by byl holocaust srovnatelný s jinými genocidami
a ponaučení z jeho poznání by mělo vést ke snaze zabránit jeho opakovaní; neměl by
právě to být jeden z cílů americké zahraniční politiky? Američané nedokázali předejít
genocidě v Kambodži a z teorie o výlučnosti holocaustu se postupem času stalo
dogma.62

1.3.1 Výlučnost v očích veřejnosti
Je zajímavé výše přiblíženou debatu odborníků konfrontovat s tím, jak na
jedinečnost/nejedinečnost holocaustu nahlížela americká veřejnost.
Studie Public Opinion About Comparisons to the Holocaust od Katherine
Bischopingové a Andrei Kalminové vychází z průzkumu z roku 1992, provedeného
Institutem pro sociální výzkum Michiganské univerzity. Šetření pracuje se vzorkem 468
lidí. Jeho závěry naznačují, že pouze menšina americké populace chápe holocaust jako
jedinečný. Pouze 22.2 procent respondentů označilo holocaust za unikátní, 13.2 procent
z nich však následně nedokázalo popsat proč takto odpovědělo. Pouze 14.5 procent
z těch co původně odpověděli, že je holocaust jedinečný, si za svým názorem zůstalo
stát i po zodpovězení následných otázek.63
Respondenti byli tázáni, zda se domnívají, že existují určité události či situace,
ke kterým by bylo možné holocaust přirovnat. V případě kladné odpovědi byli vyzváni,
aby uvedli jeden či dva takové příklady. Většina uvedených událostí měla několik
shodných rysů: obětí byla větší skupina lidí, nikoliv jednotlivci. Lidi v této skupině
spojovala jejich rasa, etnicita, víra či to, že se nacházeli v oblasti nějakého konfliktu,
nikoliv jejich společenské postavení, pohlaví, sexuální orientace atd. Daná událost byla
vyvolána záměrně, nejednalo se o přírodní katastrofu apod.64
Autoři studie si všímají toho, že výše uvedená kritéria se shodují s definicí
genocidy tak, jak ji uvádí Organizace spojených národů:65 „V této Úmluvě se
genocidiem rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně
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nebo částečně některou národní, ethnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako
takovou.“66

1.3.2 Srovnání holocaustu s jinými genocidami
Jehuda Bauer je přesvědčen, že bez ideologie, cílící k vybudování nové formy
společnosti, založené na rasové hierarchii, která dodávala nacistům motivaci a nabízela
jim ospravedlnění jejich činů by byl holocaust nemožný. Hlavní rozdíl mezi
holocaustem a ostatními genocidami (konkrétně se zabývá genocidou v Arménii,
Kambodži a ve Rwandě) vidí v motivaci, která ke spáchání daných činů vedla.
Vysvětluje, že na rozdíl od holocaustu stálo za ostatními výše zmíněnými genocidami
racionální odůvodnění, stála za ním určitá pragmatická úvaha. Hnací silou nacistické
genocidy Židů byla podle jeho názoru v první řadě ideologie s iracionálním základem:
„[…] základní impuls byl čistě ideologický a jeho kořeny sahaly do iluzivního světa
nacistických představ, kde se árijskému úsilí o světovládu protiví mezinárodní židovské
spiknutí vedené týmž záměrem,“67 píše.
Bauer se domnívá, že holocaust byl taktéž bezprecedentní svým globálním
charakterem. Ostatní genocidy se odehrávaly na určitým způsobem geograficky
ohraničeném prostoru.68 Nacisté posílali lidi na smrt na základě příslušnosti jejich
předků k židovské obci, ženy a děti nevyjímaje. Na rozdíl od ostatních genocid zde bylo
cílem totální vyhlazení. Tuto diferenci vidí například i mezi nacistickou genocidou
Romů a Židů. Nacisté neměli v plánu vyhladit všechny Romy po celém světě.69 Bauer
věří, že „konečné řešení židovské otázky“ bylo v tomto smyslu extrémní formou
genocidy.
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2. Poválečná léta – období ticha?
Mezi odborníky existuje konsenzus na tom, že do událostí šedesátých let, kterým
se bude podrobněji věnovat následující kapitola, bylo ve Spojených státech v souvislosti
s nacistickou genocidou Židů relativní ticho. Relativní především ve vztahu k tomu, jak
zásadní se tento přelom v komemoraci při zpětném pohledu jeví.
V roce 1957 vyšla v USA kniha American Judaism napsaná významným
americkým sociologem Nathanem Glazerem. Jednalo se o jedinou odbornou publikací
vydanou v padesátých letech, jejímž ústředním tématem bylo americké Židovstvo. 70
Glazar v práci píše: „Dvě nejdůležitější události v moderních židovských dějinách,
zabití šesti milionů Židů Hitlerem a vytvoření židovského státu v Palestině měly až do
poloviny padesátých let až pozoruhodně nepatrný vliv na vnitřní život amerických
Židů.“71 Od té doby vyšlo v Americe na toto téma nespočet odborných prací a většina
z nich přišla s obdobnými závěry.
V roce 2009, tedy o více než půl století později, napsala Hasia R. Dinerová,
americká historička zabývající se dějinami amerického Židovstva, knihu nazvanou We
Remember with Reverence and Love. Jedná se o více než pět set stránkovou studii
s rozsáhlým poznámkovým aparátem, která sama sebe staví do pozice revizionistického
díla, jehož cílem je zbořit vžitý „mýtus“ o tom, že se američtí Židé do počátku
šedesátých let tématu holocaustu vyhýbali, či mu, ať už z jakýchkoli důvodů,
nevěnovali příliš velkou pozornost.
Dinerová viní z rozšíření daného mýtu, tedy jeho proniknutí do povědomí širší
veřejnosti, Petera Novicka a Normana Finkelsteina. Především Novickovo jméno
v průběhu knihy opakovaně uvádí.
Autorka aktivní zájem Židů o holocaust dokládá velkým množstvím odkazů na
archivní záznamy, dobové materiály, artefakty atd. Zmiňuje knihy věnované památce
obětí; zamýšlenou výstavbu pomníků; vzpomínkové akce přeživších; příspěvky
amerických Židů na projekty realizované v jiných částech světa72; literaturu faktu
i fikce; články v židovských magazínech; básně a písně objevující se v amerických
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sbornících/zpěvnících atd. Z tohoto hlediska se proto jedná o velmi hodnotnou práci.
Problémem však je, že tyto aktivity měly zdánlivě pouze nepatrný vliv na směřování
komunity amerických Židů jako takové, na její vnitřní dynamiku a politickou agendu.
Dinerová například v první kapitole knihy popisuje, že v roce 1952 ustanovil
Americký židovský kongres (the American Jewish Congress) speciální komisi, která byla
pověřena sepsáním textu, připomínajícího památku „šesti milionů Židů, kteří zahynuli
v rukou nacistů“. Vzpomínkový rituál při příležitosti Sederu (Seder Ritual Of
Remembrance) se měl stát součástí domácí či veřejné sederové bohoslužby, která je
sloužena během svátku Pesach. Dinerová píše, že text byl rozšířen do amerických
židovských domácností, škol a komunit a stal se součástí hagad (kniha liturgických
textů užívaných při sederu).73 Rabínka Dalia Marxová ve své studii Memorializing the
Shoa vysvětluje, že se komisi sice podařilo do roku 1962 distribuovat několik stovek
tisíc kopií textu, na rozdíl od Dinerové však píše, že je pravděpodobné, že modlitba
nikdy nebyla zařazena do žádné tištěné hagady. 74 Abe Katz, odborník na židovské
bohoslužby, píše: „[…] Vzpomínkový rituál při příležitosti Sederu je nyní pouhou
poznámkou pod čarou v dějinách sederové liturgie a nikdy se nestal součástí
standartního sederového rituálu.“75 Novick se ve své práci o snaze zařadit téma
židovského utrpení do liturgie taktéž zmiňuje: „Soudobí američtí náboženští myslitelé
se s výjimkou příležitostných zmínek v rámci sederových rituálů k holocaustu
nevyjadřovali […],“76 píše.
Dinerová ve své knize dále zmiňuje první plán na vystavění pomníku židovským
obětem ve Spojených státech. Pomník se měl nacházet v New Yorku a nést název
American Memorial to Six Millions Jews of Europe. V říjnu 1947 byl slavnostně
položen jeho základní kámen, nikdy však nebyl vystavěn. Dinerová uvádí, že první
návrh architekta Percivala Goodmana byl zamítnut urbanistou Robertem Mosesem.
O rok později schválila pověřená komise nový návrh od architekta Ericha Mendelsohna
a sochaře Ivana Mestrovice. Dinerová však ve své práci nevysvětluje, proč nebyla ani
tato verze nikdy realizována. Novick píše, že vystavění pomníku mělo sice podporu
několika významných osobností židovského i nežidovského původu/vyznání, ale bez
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sponzoringu židovských institucí byl projekt odsouzen k zániku77: „[…] na jedné věci se
hlavní židovské organizace překvapivě shodly: na nebezpečí rozšiřování povědomí
o holocaustu, které by [podle nich] nevyhnutelně vedlo k podpoře obrazu Žida jako
oběti.“78 Uvádí, že daná iniciativa byla opakovaně – v letech 1946, 1947 a 1948 –
vetována organizacemi sdruženými pod Židovskou radu pro veřejné záležitosti (The
Jewish Council for Public Affairs, JCPA) – v té době ještě nesoucí název National
Community Relations Advisory Council (NCRAC). I kdyby tomu tak nebylo, faktem
zůstává, že New York byl v této době domovem nejpočetnější židovské komunity na
světě a je proto zvláštní, že by nebyla schopna postavení pomníku prosadit. Téměř
všechny fyzické upomínky, které američtí Židé věnovali vzpomínce obětem holocaustu,
se nacházely v synagogách […],“79 (myšleno nikoli ve veřejném prostoru) píše
Dinerová. Stejně tak i Novick se ve své knize o existenci pamětních desek umístěných
v amerických synagogách zmiňuje.80
Young ve své studii o „americkém holocaustu“ píše, že v roce 1964 zaslala
skupina přeživších povstání ve Varšavském ghettu New Yorské umělecké radě (New
York City Art Commission) návrh na možné ztvárnění pomníku právě na místě, kde byl
plánovaný na konci čtyřicátých let. Návrh byl odmítnut mimo jiné proto, že holocaust
nebyl z jejich pohledu součástí americké historie.81 Paradoxem je, že když se na začátku
devadesátých let vedly diskuze ohledně plánovaného otevření Amerického muzea
holocaustu (United States Holocaust Memorial Museum, USHMM) ve Washingtonu
nejenom, že tím bylo holocaustu přiznáno místo v americké historii, ale toto uznání se
stalo jedním z hlavních argumentů pro jeho vznik. 82 I tyto události potvrzují posun
vnímání židovského utrpení v čase.
V roce 1950 vydal známý americký spisovatel John Hersey knihu The Wall,
která vypráví fiktivní příběh čtyřiceti žen a mužů, kterým se podaří uprchnout
z nehumánních podmínek Varšavského ghetta. Kniha zaznamenala velký úspěch
a později byla převedena do divadelní podoby. Novick její popularitu připisuje
úspěšnosti autorových předešlých počinů. Americká historička Deborah Lipstadtová se
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domnívá, že kniha byla u Američanů oblíbená díky svému univerzálnímu poselství
o nutnosti boje proti nelidskosti pomocí lidskosti.83 Dinerová vyzdvihuje pozitivní
recenze, které uvedení hry provázely84, Novick naopak popisuje, že inscenace nebyla
příliš divácky úspěšná a cituje na tomto místě scénáristu Mortona Wishengrada, který
tvrdí, že hra byla bojkotována ze strany blíže nespecifikovaných židovských skupin
z divadelního prostředí.85
Z výše uvedených příkladů je patrné, že Novick skutečnosti, které dokládají
zájem amerických Židů o holocaust, popisované Dinerovou, nepopírá, naopak část
z nich ve své práci taktéž zmiňuje, připisuje jim však odlišný význam.
Zdá se, že Novickovy závěry vidí v jednání židovských organizací určité prvky
konspirace. Na celou problematiku je však třeba nahlížet v širším kontextu. Kroky
daných organizací byly odrazem nejrůznějších motivů vycházejících ze složité
společenské a politické reality bipolárního světa.
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3. Posun ve vnímání holocaustu
Zdrženlivý postoj americké židovské obce k památce holocaustu v prvních
poválečných letech, zapříčiněný nejrůznějšími motivy popsanými v první podkapitole,
se v průběhu šedesátých let minulého století pod vlivem vnitropolitických
i mezinárodních událostí postupně měnil. Jako příklad některých z těchto událostí, které
měly vliv na změnu vnímání holocaustu nejen v této komunitě, ale i mezi širší
americkou veřejností je zde uváděn proces s Adolfem Eichmannem, Afroamerické hnutí
a Šestidenní válka, která ve svém důsledku přispěla k sebeuvědomění celého
židovského národa.

3.1. Vztah amerického Židovstva k Německu
Finkelstein ve své knize píše, že Američtí Židé, pohybující se ve vyšších
společenských kruzích, či mající ambici zlepšit své společenské postavení, se hlásili
k určující ideologické identitě Spojených států: „[…] americké židovské elity vždy
pochodovaly těsně v zákrytu s americkou mocí.“86. Dále vysvětluje, že v době
bipolárního konfliktu studené války to znamenalo být zapřisáhlým antikomunistou. Tato
bezvýhradná podpora americkému režimu byla však zároveň podporou Německa87,
které Spojené státy chápaly jako významného spojence a klíčového partnera v otázce
hospodářské obnovy celé poválečné Evropy. Židé, kteří se danému stavu věcí stavěli na
odpor, byli ve své většině levicově smýšlejícími lidmi a téma nacistického holocaustu
tak začalo být navíc spojováno se zapovězenou komunistickou ideologií. 88
V podstatě identický i když o něco detailnější výklad událostí nabízí ve své
knize i Novick. Popisuje, že Židé byli s komunistickou ideologií spojováni už od dob
propuknutí říjnové revoluce. Jednalo se tedy o zažitý stereotyp: Žid rovná se
komunista.89 Většina z těch, kteří byli po první světové válce v důsledku strachu z „rudé
hrozby“ (Red Scare) deportováni ze země byli Židé. Situace se vyostřila, když přišla
v období po druhé světové válce druhá vlna „rudé hrozby“ a začal narůstat počet Židů
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figurujících v případech špionáží pro Sovětský svaz. 90 Novick vysvětluje, že v důsledku
výše popsaného se začaly židovské organizace hlavního proudu naléhavě distancovat od
jakéhokoli

spojení

s komunismem.

Komunisté

židovského

původu

a

Židé

s komunismem sympatizující využívali ve své rétorice holocaust jako nástroj v boji
proti studenoválečné mobilizaci. Novick například uvádí, že komunistické periodikum
„Židovský život“ (Jewish Life) při příležitosti pátého výročí povstání ve Varšavském
ghettu napsalo, že ponaučení, které je třeba si z této události odnést je nutnost boje proti
americkému fašismu, který v té době z jejich pohledu ztělesňoval Harry Truman,
potažmo jeho plán hospodářské obnovy Německa.91 „Do konce čtyřicátých let se
všichni Nežidé s výjimkou komunistické strany a jejich příznivců smířili s přijetím
Německa jako spojence ve Studené válce.“92 Židé, kterým se spojení s komunisty
nezamlouvalo, tak byli do určité míry nuceni navenek změnit svůj zahraničněpolitický
postoj či zjednodušeně potlačit svou nechuť k Německu. V důsledku toho nebyl podle
Novicka holocaust v této době tématem širší veřejné diskuze.93
Dinerová se domnívá, že výše popsaná analýza je chybná a svým
charakteristicky kategorickým způsobem píše: „[Američtí Židé] nikdy neváhali označit
Němce za viníky […] Tím, že Německo konfrontovali, nejenom vyjadřovali svůj vztek
a volali po spravedlnosti, ale hovořili [taktéž] za ty, kteří již mluvit nemohli.“94 Na
tomto místě Dinerová opět zmiňuje jméno Petra Novicka, kterého řadí mezi „historiky
pozdějšího období, kteří to tímto způsobem neviděli“95 Novick však píše: „Na jedné
straně mezi většinou amerických Židů existovaly silné protiněmecké tendence […]. Na
straně druhé tu existovala zvláštní povinnost chránit pověst a pozici Židů v americké
společnosti.“96 Novick ve své práci vysvětluje, že Židé se ve vztahu k Německu
nacházeli ve složitém postavení. Dinerová však jakékoli ambivalentní pocity ze strany
amerických Židů vylučuje: „Židé […] by preferovali nemít s tím místem [myšleno
Německem] a jeho lidmi žádný vztah.“97
Když na konci války představil americký ministr financí Morgenthau svůj plán
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na přetvoření Německa na agrární stát Americký židovský výbor (American Jewish
Committee, AJC) a NCRAC se postavily důrazně proti. Dinerová píše, že se obě
organizace domnívaly že by plán nevedl k důkladné denacifikaci a uvědomovaly si, že
finančně zruinované Německo by nebylo schopné vyplatit poškozeným finanční
reparace. Dinerová zároveň připouští, že z taktického hlediska si židovské organizace
byly dobře vědomy toho, že je nerealistické, aby Morgenthauova vize nového Německa
byla vládou přijata a její podporou by samy sebe dostaly do velmi nevýhodné pozice.98
Dinerová popisuje množství aktivit, které američtí Židé vyvíjeli za účelem
vyjádření své nespokojenosti s vývojem americko-německých vztahů. Například uvádí,
že v roce 1948 vytvořil Americký židovský kongres (The American Jewish Congress,
AJCongress) speciální ústředí, které mělo monitorovat průběh procesu denacifikace
v Německu a informovat o něm veřejnost – vydávalo tiskové zprávy určené pro lokální
noviny, psalo senátorům, vyjadřovalo svou nespokojenost s denacifikačním programem
atd. Podobným způsobem postupovala například i NCRAC či AJC.99
Je však pochopitelné, že aktivity popisované Dinerovou se ze strany americké
vlády z utilitárních důvodů nesetkaly s příliš velkou odezvou.
Byly zde představeny dva protikladné názorové proudy popisující vztah
amerického Židovstva k poválečnému Německu. První se staví proti obrazu
konformního amerického Žida podřizujícího své jednání americkému establishmentu.
Prosazuje své přesvědčení, že američtí Židé se proti Německu ostře vyhraňovali.
Druhý z nich, reprezentovaný Novickem, popisuje umírněný postoj Židů
k Německu v prvních letech po válce a spatřuje motivy jejich chování v pragmatickém
nahlížení na soudobou politickou agendu. Z toho logicky vychází i jejich zdrženlivý
přístup k památce holocaustu.
Teprve na počátku šedesátých let lze vysledovat určitý obrat a zvýšenou odvahu
prosazovat své zájmy.

3.2. Proces s Adolfem Eichmannem
Podplukovník SS Adolf Otto Eichmann byl v květnu roku 1960 na území
Argentiny zajat izraelskou tajnou službou a převezen do Izraele, kde byl v dubnu
následujícího roku postaven před soud a v prosinci odsouzen k trestu smrti. Po
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neúspěšném odvolání byl na konci května 1962 popraven.100
Velké

množství

Američanů

sledovalo

měsíce

dlouhý

soudní

proces

prostřednictvím televizních obrazovek z pohodlí svých obývacích pokojů. Mnozí diváci
se v tomto kontextu poprvé setkali se slovem holocaust – tedy ve významu nacistické
genocidy evropských Židů.101 Izrael chápal soud jako příležitost prezentovat holocaust
jako primárně židovskou tragédii.102 V tomto směru se proces s Eichmannem lišil od
Norimberského tribunálu, který se konal těsně po válce, a ve kterém bylo systematické
vyhlazování Židů jedním z mnoha obvinění vůči těm, kteří v něm byli souzeni:
„Eichmann byl prvním nacistickým funkcionářem, který byl souzen primárně za zločiny
spáchané na Židech,“103 píše britský historik David Cesarani. Na rozdíl od Norimberku,
bylo tentokrát k soudu předvoláno přes sto svědků obžaloby, kteří svým vystoupením
oživili nedávnou minulost. Deborah Lipstadtová píše, že velká část jejich výpovědí
neměla s Eichmannem jako takovým co dočinění, ale otevřela cestu k reflexi.104 Levy
a Sznaider vysvětlují, že holocaust tak přestal být v očích americké veřejnosti pouze
jedním z aspektů druhé světové války a stal se samostatnou dějinnou kapitolou. 105
Shandler píše, že Izrael měl od začátku v úmyslu udělat z procesu představení
pro globální publikum. Izraelská vláda uzavřela smlouvu s americkou mediální
společností Capital Cities Broadcasting Corporation106, která tak získala exkluzivní
právo na pořizování obrazového záznamu, který dále zprostředkovávala televizním
stanicím po celém světě – podle vyjádření výkonného producenta Capital Cities byly
segmenty záznamu vysílány ve třiceti osmi zemích světa.107
Americká televize nabízela nejrozsáhlejší zpravodajské pokrytí procesu na
světě.108 U příležitosti zahájení soudního procesu uvedly některé televizní stanice
speciální program, v rámci kterého vysílaly různé dokumenty a dramata o zločinech
Hitlerova režim a interaktivní pořady, v nichž pozvaní hosté – odborníci na právo,
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tehdejší západoněmečtí představitelé, účastníci Norimberského procesu a další –
diskutovali na dané téma.109
Shandler píše, že americká mainstreamová média Eichmannův případ z velké
části pojímala jako psychologické šetření, umožňující poznání morálních limitů jedince,
meze jeho lidskosti110: „[…] sledování Eichmanna […] bylo pozvánkou k soudu celého
lidského pokolení – včetně sama sebe.“ 111. George Salomon ve své studii The End of
Eichmann: America's Response, vydané v roce 1963 v Americké židovské ročence112
(American Jewish Year Book, AJYB), popisuje, jakým způsobem americká média na
trestní řízení reagovala a jak o něm informovala. Uvádí, že tisk Eichmannovo odsouzení
souhlasně kvitoval a označil rozsudek jako nevyhnutelný a nijak překvapivý. V otázce,
zda by měl být popraven se jednotlivá periodika rozcházela, s tím, že oba názory měly
poměrně stejné zastoupení.113
Novick píše, že někteří komentátoři ve svých příspěvcích vyjadřovali obavu, že
soudní řízení podnítí protiněmecké nálady, ze kterých budou posléze moci těžit
komunisté.114 Téma komunismu rezonovalo v té době celou společností. Svět se
nacházel na pokraji „horké krize“ studené války. „Naprostá většina úvodníků chápala
Eichmanna jako varování před pokračováním nebezpečí totalitarismu. V daném
kontextu byl totalitarismem téměř vždy myšlen komunismus,“115 uvádí Salomon.

3.3. Afroamerické hnutí za občanská práva
Dalším momentem, který podpořil vznik amerikanizace holocaustu byl boj za
občanská práva Afroameričanů.
Young ve své práci popisuje, že v roce 1980 byla americkým Kongresem
ustanovena Americká rada pro připomínání holocaustu (United States Holocaust
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Memorial Council), která byla pověřena výstavbou Amerického muzea holocaustu.116
Rada, složená mimo jiné z členů Sněmovny reprezentantů a Senátu, proto potřebovala
události holocaustu určitým způsobem zarámovat – reprezentovat je formou
odpovídající potřebám americké společnosti. Z této potřeby vzešla teze, že holocaust
nezačal vyvražďováním Židů v nacistickém Německu, ale v okamžiku, kdy většinová
společnost začala upírat práva minoritním skupinám – černochům, Romům, Židům
a dalším.117
Hansenová ve své studii píše, že Američané se skrze židovskou katastrofu snaží
vyrovnat s traumaty své vlastní národní historie.118 Holocaust vstoupil do amerického
veřejného diskurzu v době, kdy otázka rasismu hýbala vnitropolitickým děním.119 Alan
Mintz, profesor hebrejské literatury, ve své práci vysvětluje, že s počátky
afroamerického hnutí za občanská práva a zahájením intervence ve Vietnamu se stal
obraz Ameriky jako nejsvobodnější země se silným morálním uvědoměním
a přirozeným citem pro spravedlnost nadále neudržitelný: „[…] proto není překvapivé,
že se holocaust stal nejlepší možnou analogií, která představuje zlo, které mezi sebou
lidé napáchali,“120 píše. Někteří členové černošské komunity například přišli s nápadem
nazývat „Middle passage“, tedy transatlantický převoz Afričanů do Ameriky,
probíhající mezi šestnáctým a devatenáctým stoletím, „černošským holocaustem“.121
Glazer se domnívá, že Afroamerické hnutí na druhou stranu napomohlo
odhodlání mladých Židů veřejně se postavit za zájmy „svého lidu“.122 Tedy dalo jim
víru, že budou vyslyšeni. Židé byli od začátku do boje za černošská práva aktivně
zapojeni.123 Jejich spolupráce však netrvala věčně, mnoho Židů „prozřelo“, když začaly
v polovině šedesátých let narůstat rasové nepokoje a povstání v ghettech bylo
v některých případech doprovázeno určitou mírou antisemitismu. Černoští radikálové
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se

klonili

k Islámu a

arabsko-izraelský konflikt

chápali

jako „sionistickou

imperialistickou válku“.124

3.4. Američtí Židé a Izrael
Americký prezident Harry S. Truman, který nastoupil do úřadu v dubnu 1945,
neměl příliš velký zájem angažovat se v otázce nové domoviny pro židovský lid:
„Představa, že Truman židovský stát podporoval, byla, jak se ukázalo, mylná,“ 125
vysvětluje Bauer. V této době však začalo na území Spojených států výrazným
způsobem nabývat na síle Sionistické hnutí. Bylo jím ovlivněno nejenom Americké
Židovstvo; postupně začalo získávat podporu širší veřejnosti, a to včetně těch
křesťansky smýšlejících.126 Bauer spekuluje, že motivací mohla být pouhá pragmatická
úvaha, předpoklad, že pokud se Židé přemístí do Palestiny, nepřijdou do USA. Ukázalo
se, že hlasy židovských voličů byly pro Trumanovu vládu natolik důležité, že se
rozhodla v dané věci jednat v rozporu se strategickými a hospodářskými zájmy své
země – vyslovila se pro rozdělení Palestiny a později i pro vznik státu Izrael. 127
Poté co byl nový židovský stát ustanoven, však začala, poněkud paradoxně, jedna
z nejvýznamnějších

sionistických

politických

organizací

Americká

sionistická

organizace (Zionist Organization of America, ZOA) rychle ztrácet na důležitosti
a rapidním způsobem klesl počet jejích členů128
Americký historik Douglas Little ve své studii, analyzující izraelsko-americké
vztahy, píše, že Trumanovi následovníci Dwight Eisenhower a John F. Kennedy chápali
Izrael jako nepostradatelného spojence při „zadržování“ arabského nacionalismu
podporovaného z Moskvy. Kennedyho administrativa dodávala do země moderní
vojenskou techniku s cílem posílit izraelský konvenční arzenál a zabránit tak jadernému
zbrojení.129 V prosinci 1962 slíbil Kennedy ministryni zahraničí Goldě Meirové, že
pokud by měl být Izrael v ohrožení Spojené státy jsou připraveny zasáhnout. 130 Lyndon
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B. Johnson, který nastoupil do Bílého domu po Kennedyho smrti, navázal na strategii
svých předchůdců.131
Novick se domnívá, že památka holocaustu nehrála v americké politice
vůči Izraeli žádnou zásadní roli. Sentiment politiků, kteří hovořili o nutnosti pomoci
zemi, která dala domov přeživším obětem, považuje za účelový a věří, že ve svém
důsledku neměl na politickou agendu americké vlády žádný znatelný vliv. 132
Arabsko-izraelský konflikt Šestidenní války v roce 1967 však měl zásadní vliv
na velkou část amerického Židovstva. Proč až třetí arabsko-izraelská válka? Glazer
uvádí tři možné důvody: Za prvé američtí Židé začali v této době holocaustu lépe
rozumět – pochopili jeho rozsah, dopad – vytvořili si k němu určitý vztah. Za druhé
svou roli mohl hrát postoj bělošských a černošských radikálních skupin k situaci
v Izraeli – viz předešlá kapitola. A za třetí byla zřejmým důvodem hrozba, kterou
představoval Sovětský svaz jako největší a nejvýznamnější nepřítel Izraele. 133
Američtí Židé byli upřímně vyděšeni výhružkami Arabů o „vymazání Izraele
z mapy“ a obávali se „nového holocaustu“: „Naprostá většina amerického Židovstva,
včetně těch, kteří v minulosti neprojevili o Izrael ani sebemenší zájem, se nacházela ve
stavu paniky […] Pro mnohé se holocaust náhle přeměnil z „pouhé“, ačkoli tragické,
historické události na bezprostřední a hrůznou vyhlídku [do budoucna],“ 134 vysvětluje
Novick.
Pavel Barša píše, že Šestidenní válka napomohla vytvoření kolektivního mýtu
holocaustu, „jehož prostřednictvím začali američtí Židé rozumět sami sobě a ostatním
událostem židovských dějin.“135 Pro nábožensky smýšlející představoval konflikt
uzavření židovské katastrofy – události holocaustu pro ně izraelským vítězstvím dostaly
rozuzlení i v duchovní rovině. Rabín Jacob Neusner napsal, že holocaust se mohl stát
holocaustem – tak jak je dnes chápán – teprve až po vítězství Izraele v Šestidenní
válce.136 Glazer ve své knize zmiňuje, že když v srpnu roku 1966 časopis Commentary
(založený v roce 1945 Americkým židovským výborem) uspořádal sympozium, v rámci
kterého byla skupina mladých židovských náboženských myslitelů tázána ohledně své
131
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víry, ani jedna z otázek se netýkala „židovské katastrofy“.137 Novick se domnívá, že
nečekaná –

tedy alespoň z pohledu amerického židovstva – výhra Izraele nad

arabskými státy pomohla v mysli židovských náboženských učenců katastrofu vysvětlit
a porozumět ji.138
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Závěr
Bakalářská práce si v úvodu kladla za cíl zkoumat vývoj vnímání holocaustu
americkou společností v období od konce druhé světové války po rozvoj amerikanizace
v šedesátých letech minulého století. Vycházela z teze, že holocaust je Američany ve
většině pojímán:
1. v závislosti na emocích, které v nich evokuje
2 prizmatem soudobého domácího dění a současně jako vzorec, skrze který lze
interpretovat události národní historie
Daného cíle se snažila dosáhnout pomocí analýzy existujících názorových
proudů.
První kapitola Amerikanizace holocaustu se snažila přiblížit význam daného
sousloví a důvody jeho zpravidla pejorativního vnímání. V podkapitolách otevřela
dodnes aktuální otázku, zda lze holocaust reprezentovat, případně jakou formou.
Na příkladech divadelního ztvárnění Deníku Anny Frankové a minisérie
Holocaust bylo doloženo, že populární kultura má sklon upřednostňovat při reprezentaci
holocaustu přenos emocí před informacemi, a upozaďuje tak poznávací funkci daného
díla. Zároveň tak často dochází k trivializaci dané formou mediální reprezentace.
V důsledku toho neměl průměrný Američan zpravidla hlubší znalost reálií daných
událostí, ale v jeho obecném povědomí zůstal dějinný význam holocaustu a nutnost jeho
komemorace.
K nejzávaznějším a rovněž nejkontroverznějším tématům problematiky
amerikanizace holocaustu patří otázka jeho výlučnosti, která stále figuruje v odborných
debatách i v povědomí širší veřejnosti. Z analýzy předloženého vyplývá že teorie
o výlučnosti holocaustu – jeho jedinečnosti, bezprecedentnosti, nevysvětlitelnosti –
nemá faktické opodstatnění.
Druhá kapitola Poválečná léta – období ticha? pracovala s knihou We
Remember With Reverence And Love autorky Hasie R. Dinerové, která si klade za cíl
zbořit „mýtus o tichu“, jehož rozšíření do povědomí širší veřejnosti dává za vinu
americkému historikovi Peteru Novickovi. Novick však roli holocaustu pro americkou
židovskou komunitu v poválečné době nepopírá. Přisuzuje ji však odlišný význam než
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Dinerová. Domnívá se, že v dané době nebyla památka holocaustu pro směrování této
komunity významným způsobem určující. Proto mluví předkládaná práce o relativním
tichu – myšleno ve srovnání s výrazným posunem ve vnímání holocaustu
odstartovaným událostmi šedesátých let.
Třetí kapitola Posun ve vnímání holocaustu uvádí některé z nejvýznamnějších
faktorů, jejichž kombinace prokazatelně přispěla k proměnám vztahu amerického
Židovstva k holocaustu.
První podkapitola rozebírá možné příčiny zdrženlivosti v jejich chování. Jedním
z hlavních důvodů byla pociťovaná povinnost zaujmout k Německu postoj v souladu
s americkou zahraniční politikou – tedy jako ke spojenci ve schématu studenoválečných
vztahů.
V následných podkapitolách jsou popsány vybrané událostí šedesátých let, které
dohromady ovlivnily vztah amerických Židů k památce holocaustu. Jedná se především
o Jeruzalémský proces s Adolfem Eichmannem, který se prostřednictvím televizních
obrazovek dostal do obývacích pokojů amerických domácností jako univerzální
poselství o morálních limitech jedince a významný způsobem zvýšil povědomí
o židovské katastrofě.
Černošské hnutí inspirovalo mladé Židy k odvaze postavit se za zájmy své
komunity. Afroameričané naopak skrze židovské utrpení interpretovali svá dávná
historická traumata.
Šestidenní válka vyvolala v amerických Židech obavy z vidiny „nového
holocaustu“. Vítězství v konfliktu bylo jedním z činitelů formulujících sebeuvědomění
americké židovské komunity a přispělo k vyrovnání se s minulostí svého národa.
Motivací této práce bylo uvědomění si kořenů dnešního postoje americké
společnosti k památce holocaustu. Práce na vybraných příkladech prokázala, že
v postoji k holocaustu se u americké společnosti projevuje určitá sebestřednost ve
vnímání okolního světa. Američané si do jisté míry holocaust přisvojili a jeho obraz
přizpůsobili vlastnímu vzorci myšlení. Ve výsledku však nelze tuto skutečnost hodnotit
negativně – vnímání historických událostí zpravidla odpovídá dané společnosti
a jejím potřebám. I přestože mediální reprezentací mnohdy dochází k trivializaci
reprezentovaného, ponaučení, které si společnost odnáší, mnohdy přispívá ke zvyšování
jejího morálního kreditu.
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Summary
The aim of this bachelor's thesis is to examine evolution of historical reflection
on the Holocaust in the north american society. There is a premise that Americans
connect with Holocaust mainly on an emotional level – often without having deeper
factual knowledge of it. Universal lessons of the Holocaust help them understand
contemporary issues and they often use them to interpret historical traumas of their
nation.
The thesis is composed of three chapters. Chapter one – Americanization of the
Holocaust – deals with a question of holocaust representation within media platforms.
The chapter concludes that when representing Holocaust, popular culture mainly wants
to evoke an emotional response in the recipient. It seems to be more important than to
convey factual information.
Chapter two – Postwar years – period of silence? – aims at the discussion about
the consciousness of the Holocaust in USA. It deals with a question whether there was
a period of silence about the Holocaust.
Chapter three – Shift in perception of the Holocaust – focuses on the main
factors that helped to shape american consciousness of the Holocaust. It describes series
of events that took place in the 1960s and eased the Holocaust into the centrality of
American Jewish life. The purpose of this bachelor's thesis is to gain a better
understanding of the perception of the Holocaust in Unites States.
It was concluded that even though Holocaust is often distorted in the mass
media, its representation through mass media has positive effects. The main one is that
the most important message about importance of commemoration is transmitted.
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