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Lháři, kšeftaři a jeden kverulant
Česky vyšel kontroverzní bestseller o údajně zneužité genocidě

Kacíři mají být chráněni a jejich názory vyslyšeny. Kniha politologa Normana Finkelsteina Průmysl holocaustu je vědomě hozeným šrapnelem do prostoru, do něhož se vstupuje tiše a s pietou. Finkelstein tvrdí, že je plný lží, přetvářky a manipulací.

Filkenstein se narodil se roku 1953 v Brooklynu židovským rodičům, kteří přežili varšavské ghetto, prošli Osvětimí a Majdankem. Všechny recenze jeho knihy začínají povinným sdělením, že autor rozhodně nepatří mezi takzvané popírače či revizionisty. V knize také není jediná věta, která by genocidu na Židech zpochybňovala. O to skutečně nejde ani náznakem. Přesto je velmi populární v neonacistických a antisemitských kruzích: celé kapitoly z knihy tohoto radikálního levičáka visí na internetových portálech různých obskurních seskupení hned vedle textů klasických popíračů, ultrapravičáků Roberta Faurissona, Ernsta Zundela a jiných. Vyšla v roce 2000, v Německu se brzy po vydání prodalo 130 tisíc výtisků a několik týdnů vedla seznam bestsellerů nebeletristické literatury. Rozpoutala další kolo diskusí, v nichž opět zaznělo, že už by s tím věčným truchlením nad holocaustem měl být konec. Němci se nemají po šedesáti letech za co stále kát, vždyť holocaust nakonec není v dějinách ničím výjimečným. Odkazem na dávno mrtvé oběti současní Židé, ať v Izraeli nebo jinde po světě, jen odvádějí pozornost od svých současných zločinů - páchaných především na Palestincích. To už jsme ovšem u jádra Finkelsteinovy knihy.

Komu to slouží?

Není na ní vlastně nic překvapivého, a kdo si prošel (i proti své vůli) marxistickým školením, pozná v ní brzy základní mízu autorova světonázoru. Ten je koncentrován do otázky: Komu to slouží, kdo z toho má prospěch? Odpovídá hned v prvních větách. Historická událost holocaustu se proměnila v „ideologický konstrukt Holocaust“- a ten slouží „politickým a třídním zájmům“. Koho? Samozřejmě „nejúspěšnější etnické skupiny v USA“, tedy Židů (a s nimi slouží americkému establishmentu) a Izraele, státu, jak bez dalšího upřesnění tvrdí Finkelstein, který má „otřesnou bilanci v oblasti lidských práv“, a přitom sám sebe obsadil do role věčné oběti. (Stav lidských práv u arabských protivníků je zřejmě vzorový.) Právo na připomínání obětí jiných jsou pak opomíjena a výsadní právo využíváno k nechutným čachrům a vydírání. To se snaží autor doložit v kapitole Dvojité vydírání, v níž tendenčně, zato a s nezastíraným sarkasmem rozebírá historii sporu židovských organizací o „spící konta“ ve švýcarských bankách.
Asi nejpůsobivější - i když sporný - Finkelsteinův argument spočívá v paradoxu, že téma „holocaust“ bylo po válce na dvacet let uloženo k ledu a jakoby zapomenuto. To jistě neplatí absolutně například pro umění či poválečnou literaturu, kterou ovlivnilo jako málokterá událost. Nicméně v autorově židovském okolí prý o holocaustu nikdo nemluvil, v novinách se o něm nepsalo. Prvním signálem oživení byl až jeruzalémský proces s Eichmannem v roce 1964, ale ani ten se nestal na Západě důvodem ke změně postojů. „Holocaust“, tak jak ho západní svět zná, uctívá a nyní respektuje, se zrodil až dvacet let po válce v souvislosti s izraelskoarabskou válkou v roce 1967. Teprve tehdy se Spojené státy jednoznačně postavily na stranu židovského státu. Izrael se stal americkým strategickým spojencem, který byl schopen účinně a energicky čelit rozpínavosti Sovětů a jejich arabských spojenců. Genocida Židů, do té doby prý opomíjená a nepohodlná historická událost, která měla maximálně své místo v dějinách druhé světové války, se stala úhelným kamenem západních dějin a západního vědomí, nabrala funkci nedotknutelného posvátna. Jakýkoli další zločin se pak jeví jako menší, jako méně důležitý, protože ten hlavní se přece udál na Židech, věčných obětech. Slouží k tomu dvě základní tabu. První, že holocaust představuje kategoricky jedinečnou událost dějin. Druhé, že holocaust je vyvrcholením věčné iracionální nenávisti vůči Židům. Obě tato tvrzení jsou přitom spíše než „tabu“ zkoncentrovaným zhodnocením událostí, jež v dějinách Západu nelze obejít pouhým odkazem na ideologický konstrukt. Na to v sobě obsahují skutečně příliš „jedinečného“. Genocida byla totální, byla prováděna technicky vyspělými metodami, odehrála se v centru civilizace. A antisemitismus nebyl vyprovokován svými oběťmi. Finkelstein v podstatě tvrdí, že ano a že zdůrazňování oběti Židů vede k podceňování obětí Nežidů: Afroameričanů, indiánů, Palestinců. Ocitáme se v začarovaném kruhu. Příznačné je, že do seznamu opomíjených se autorovi nevejdou oběti stalinistického teroru.
Na pozdní zrod vědomí holocaustu (šoa) přitom může existovat též střízlivější pohled. V doslovu o něm zevrubně píše politolog Pavel Barša a jeho text je možná na knize věcně tím nejcennějším. Vychází z knihy liberálního kritika „ideologie holocaustu“ Petera Novicka, který zdůrazňuje především sociální a psychologické důvody. První bylo udržení židovské identity v sekularizovaném světě a mimo Izrael. Další soutěž s jinými „probuzenými“ americkými etniky (především Afroameričany) o to, „kdo více trpěl“. K tomu se přidal izraelskopalestinský konflikt, boj, „ve kterém je kvůli výjimečnosti ohrožení vše dovoleno“. V neposlední řadě je to významné zastoupení Židů v amerických médiích, na akademické půdě i v zábavním průmyslu. Kdo jim toto vyčítá, nechť se snaží o totéž. Z pohledu marxisty typu Finkelsteina jsou všechny vyjmenované příčiny důkazem spiknutí.

Do vlastního hnízda

Finkelsteinovým zvláštním „oblíbencem“ je nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel, kterého nazývá „nejzkušenějším dvorním dodavatelem“ posvátných dogmat. Wieselova rétorika, ač mnohdy působivá, není prosta nabubřelosti, patosu ani apodiktických tvrzení. Čtenář uzná, že jeho paměti (Všechny řeky plují do moře) jsou monumentem nemírné sebepropagace. Finkelsteinova polemika s ním má však rysy vyřizování účtů, v němž hlavní místo zaujímá osobní zášť outsidera vůči slavné autoritě: Wiesel prý nejlépe zpeněžil „mlčení o holocaustu“ - inkasuje si za každou přednášku 25 tisíc dolarů a požaduje limuzínu.
V dílčí kritice zkýčovatění holocaustu má pamfletista určitě mnoho pravdy. Komercializace holocaustu, jeho zneužívání popkulturou Hollywoodu (a nemáme teď na mysli Schindlerův seznam), prázdná rétorická gesta jsou nepříjemným průvodním jevem udržování paměti. Bránit se jim lze však těžko jinak než připomínáním konkrétního obsahu holocaustu a především podmínek, za jakých k němu došlo. Finkelstein je hrubě překrucuje, když například naznačuje, že Hitler se inspiroval americkým dobýváním Divokého západu (Drang nach Osten), zacházení s Židy se příliš nelišilo od amerického otrokářství nebo že sterilizace (?) původního obyvatelstva Ameriky na přelomu 19. a 20. století je srovnatelná s nacistickým vyhlazováním tělesně a duševně postižených (program T 4). Tvrdí, že srovnávat je dovoleno. Jistě. Domyslímeli pak tento nárok, dojdeme k závěru, že na nacismu nebylo vlastně nic tak výjimečného, možná ani hrozného, když měl tolik analogií v dějinách - především amerických. Je vždy užitečné, je-li nějaká výsostná idea podrobena kritice a skeptickému rozboru. Finkelstein je kverulant nesporně vysoce inteligentní a otázky, které si klade, vůbec nejsou nedůležité. V knize však působí jako vedlejší produkt toho hlavního: jeho odporu k Izraeli a americkému establishmentu i jeho politice. Ve Finkelsteinově případě potřebnou zásadu „sine ira et studio“ (bez zlosti a předsudků) zakryla averze a touha po provokaci. Byť správně namířené do „vlastního“ hnízda.

Foto popis| Elie Wiesel, velekněz holocaustového náboženství. Finkelsteinova ironie je do jisté míra na místě.
Foto popis| Muzeum holocaustu v New Yorku. Podle Finkelsteina zpupný pomník židovské moci a peněz. Proč nemají takový památník Afroameričané a původní obyvatelé?
Foto popis| Norman G. Finkelstein: spravedlivý v boji proti organizovanému americkému židovstvu. Jeho pamflet vyšel v překladu Miroslava Brzobohatého v nakladatelství Dokořán.
Foto popis| Jeruzalémský památník Jad Vašem. Tady je to snad v pořádku. I když ten Izrael...
Foto autor| Foto: 1-3 AP, 4 www.mjhnyc.org
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