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Holocaust jako kšeft
Kontroverzní kniha Normana Finkelsteina vychází česky

Židovští předáci ho přirovnávají k Davidu Irvingovi, jeho knihy rádi kupují neonacisté, ale Norman G. Finkelstein se pořád ještě zuby nehty drží ve slušné společnosti. Syn přeživších vězňů Osvětimi a Majdanku vyrostl v Brooklynu, přednáší politologii a na přelomu tisíciletí vyvolal pořádný rozruch knihou Průmysl holocaustu. Úvahy o zneužívání židovského utrpení. Tak trochu od boku v ní vystřílel celý zásobník tvrdých výhrad do řad amerických židovských vůdců, Izraele, Elieho Wiesela i Simona Wiesenthala. Kdekoho obvinil z cynického vytěžování památky holocaustu k zištným cílům, v následné vzrušené debatě ho ale zachránilo to, že kromě nelítostných kritiků našel také věrohodné zastánce. Nyní jeho kniha vychází česky.

Objev, který se hodil

Úvodem jedno důležité ujištění - Finkelstein nikdy nezpochybňoval ani nezlehčoval nacistickou genocidu Židů, to by samozřejmě nestálo za to s ním polemizovat. Pouze velmi nevybíravě kritizuje způsob, jak se od 70. let nakládá s odkazem holocaustu, v čemž není zdaleka první ani jediný.
Klíčová otázka, kterou si Finkelstein klade, je opravdu zajímavá, aniž bychom museli souhlasit s jeho odpovědí: proč až do konce 60. let 20. století holocaust nikoho nezajímal? V novinách se o něm nemluvilo, historické studie se daly spočítat na prstech jedné ruky, pamětníci, kteří sepsali své vzpomínky, jen obtížně nacházeli nakladatele, a v agendě amerických židovských organizací téma dočista chybělo. Zlom přišel s koncem dekády hippies a izraelskou šestidenní válkou - téma vyhlazení evropských Židů se náhle vynořilo ze zapomnění a začalo plnit média, knihy, filmy, muzea, a nakonec zvedlo i vlnu žádostí o odškodnění. Proč právě tehdy? Existují celkem střízlivá vysvětlení, jako třeba to, že američtí Židé se už plně asimilovali a v náhle objevené vzpomínce na holocaust našli nové potvrzení své identity, které už jim nemohlo poskytnout náboženství ani status odstrkované menšiny. Normanu Finkelsteinovi ovšem podobné výklady zdaleka nestačí.
Levicový myslitel a známý advokát Palestinců v blízkovýchodním konfliktu v pozadí vidí víc. Američtí Židé se především vždy chovali servilně vůči washingtonské vládě. Dokud jí z hlediska strategie studené války nevoněl Izrael, nezajímal ani je. (Naopak, vyhýbali se mu, aby nebyli podezříváni z dvojí loajality.) Po šestidenní válce ale Washington náhle našel v židovském státě spojence a američtí Židé vytušili příležitost nové přátelství zprostředkovat. Holocaust se začal hodit coby strategická zbraň v obhajobě Izraele - národ, který se stal obětí takové hrůzy, má právo volit na svou obranu jakékoli prostředky. Přeloženo do řeči praktické politiky: nemusí s nějakými Palestinci zacházet zrovna v rukavičkách. Právě tahle úvaha podle Finkelsteina zakládá onen „průmysl holocaustu“. Na podporu izraelské imunity vznikají teze o jedinečnosti holocaustu coby metafyzického zla, jež nemá srovnání a patří výhradně národu, který je zažil. Průmysl ovšem neměl produkovat jen alibi, ale hlavně peníze. Rozjíždí se velkovýroba - tedy aspoň Norman Finkelstein ji vidí ve všem. V Eliem Wieselovi a jeho knihách. V Deborah Lipstadtové, která schválně nafukuje marginální problém popírání, aby přihřála atmosféru ohrožení Židů. V památnících a muzeích holocaustu - továrnách na dojetí. Ve „vydírání“ švýcarských bank mocnými židovskými organizacemi.

Skutečný problém

Těžko se divit, že recenzenti Finkelsteina vesměs rozcupovali. Autor pamfletu nejen konstruuje spiklenecké teorie, které zavánějí antisemitskými stereotypy, ale místy také vědomě překrucuje fakta, vytrhává citáty z kontextu, využívá jen informace, které se mu hodí. Malý příklad: halasně opakovanou větu, že přeživší nedostali ze švýcarského odškodnění na přelomu tisíciletí ani dolar, protože všechno spolykaly mocné židovské organizace, už Finkelstein zapomene doplnit informací, že se čekalo, až americký soud rozhodne o způsobu vyplácení peněz obětem.
Takových úskoků je tu mnoho a plamenná Finkelsteinova dikce navíc ve čtenáři utvrzuje pocit, že autor vede jakýsi osobní boj, v němž fakta musí jít stranou. Otázka tedy zní, zda se knihou vůbec zabývat. Důvody ale najdeme. Jednak se spisek ve světě velmi dobře prodává, v Německu dokonce po statisících, a jak zjistil magazín Der Spiegel, 65 % populace tu považuje Finkelsteinovy názory za částečně nebo úplně pravdivé. Druhý důvod: najdou se i věhlasné kapacity v oboru, jako třeba historik holocaustu Raul Hilberg, které knihu považují za důležitou a přínosnou. Přes všechny výhrady totiž Norman Finkelstein v jistém ohledu míří do černého.
Tím zrnkem pravdy v jeho knize ovšem nejsou konspirační teorie o Izraeli, ale spíš podivná situace, která ohledně památky holocaustu nastala ve Spojených státech. Netřeba připomínat, že Amerika nemá s vyhlazením evropských Židů pranic společného, přesto tu holocaust hraje ve veřejném životě obrovskou roli. Rostou muzea, natáčejí se filmy, píšou knihy, ale společnost také třeba velmi vlídně akceptuje „přeživší“, na které praskne, že si svou perzekuci vymysleli (Jerzy Kosinski, Benjamin Wilkomirski). Magazín Salon v recenzi Finkelsteinovy knihy přidává k dobrému příznačnou historku: manželka demokratického kandidáta na viceprezidenta Hadassah Liebermanová na shromáždění před válečným památníkem v Tennessee dojatě děkovala „americkým hrdinům, vojákům, kteří osvobodili mou matku v Osvětimi“. Drobný detail: chlapci z Tennessee asistovali v Evropě během 1. světové války a Osvětim osvobodili Rusové. Nikomu to moc nevadí - holocaust je svatý, pravda už tolik ne. Jak píše ve své průlomové práci Holocaust in American Life historik Peter Novick (Finkelsteinův velký vzor), dojímání se holocaustem se v USA tak zbanalizovalo, že vůbec neplní úlohu, kterou se ohání. Poučit se, aby se to neopakovalo - zní známá rada. Dobrá, ale proč tedy nejpoučenější společnost světa tak trestuhodně zabránila intervenci ve Rwandě? Protože holocaust jednoduše není skutečně prožité americké trauma, naopak zdárně zastiňuje reflexi těch pravých - černošského otroctví a genocidy indiánů. „Na washingtonském Mallu není muzeum otroctví. Je to, jako by si Němci řekli, že holocaust byl sice strašná věc, ale skutečně důležitou věcí je, aby v Berlíně byl památník americkému černošskému otroctví,“ píše Novick v narážce na Muzeum holocaustu v hlavním městě Ameriky. Jeho důkladným výzkumem podložená a vědeckými kruhy akceptovaná práce je skutečně závažným podnětem k přemýšlení o nakládání s odkazem šoa. Finkelstein z ní jen vyzobal rozinky a přidal bulvární omáčku. Jak trefně shrnul v deníku Ha'arec izraelský novinář David Witztum: „To co je na knize zajímavé, není původní, a to, co je původní, je bezcenné.“ Q Norman G. Finkelstein: Průmysl holocaustu. Úvahy o zneužívání židovského utrpení, Dokořán 2006
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