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Anselm Doering-Manteuffel
Wie westlich sind die Deutschen?
Vliv Ameriky a Západu ve 20.století

1. Amerikanismus a amerikanizace po první a druhé světové válce.

Po první světové válce se Spojené státy staly pro Evropu modelem. Válka neprokázala pouze technickou a vědeckou převahu Ameriky, přivedla v platnost také ideologickou samostatnost národa, když prezident Woodrow Wilson vyhlásil v roce 1918 14 bodový program nového uspořádání v poválečném světě.
	Ve „wilsonianismu“ byl určen potřebný základ liberální demokracie pro schopnost fungování mezinárodního systému a politických, hospodářských                     a společenských uspořádání, pro každý národ odlišných.
	Na začátku první světové války zkoncipovali Němci v projevu „Ideen von 1914“ ideologii, která přesně určovala vztah  Německa k západním státům a společnostem. Po roce 1918 ovládla názory v Německu všeobecná nenávist k Wilsonovi. Vyplývalo to z toho, že i po pádu monarchie, měsících revoluce v zimě 1918/1919 a vzniku Výmarské republiky Versaillská smlouva vykazovala stále charakter tvrdého vítězství, místo aby byl naplněn smysl Wilsonovy propagandy - peace without victory. Tato averze byla namířena také proti hlavnímu bodu ideologie - proti liberální demokracii.
	Odmítnutí Wilsona a „wilsonianismu“ vedlo k vytvoření spodního proudu pro styk Výmarské republiky s Amerikou, který souhlasil s formami americké modernizace. 
Industrializace, růst měst a masová kultura byly fenomény, které ovlivňovaly společnost v první třetině 20.století na obou stranách Atlantiku. Výdaje a potřeby technicko-průmyslového pokroku a s tím svázané společenské změny byly po válce jiné, ostřeji vnímané než před rokem 1914. „Krize klasické moderny“ se neomezila pouze na Evropu, ale projevila se i v USA.
Některá hodnocení amerikanizace - kladné mínění o ekonomické modernizaci      a úzkostlivá až nenávistná obrana proti zjevům modernizace kultury - šly od začátku ruku v ruce.
Střety o formě a vládě modernizace ve Výmarské republice vykrystalizovaly v debatu o racionalizaci v německé říši od roku 1924, tzn. o racionálnější organizaci nejen průmyslové produkce, ale také o politických a společenských možnostech.
Po roce 1924 byly přijaty zásady „fordismu“, protože americký automobilový průmysl platil za nejmodernější a nejperspektivnější průmyslový obor, který dominoval světovému trhu, a mohl být vzorem reorganizaci německého hospodářství. Diskuse o „fordismu“ však ukázala, že hospodářské struktury za daných okolností mohou být těžko reorganizovány. Hospodářství prokázalo malou schopnost sebeinovace a skoro se zdálo, že nebude schopné splnit nové podmínky poválečného světového trhu.      
Když člověk vyzdvihne z politického a sociálního uspořádání Spojených států kategorie pluralismus, nezávislý rozvoj a emancipaci, je zřetelný kontrast k daným věcem v Německu. Amerika jako vzor měla pouze omezený dosah. Na této věci se nic podstatného nezměnilo ani za Třetí říše, kdy byla spojena přístupnost národních socialistů k technické obnově s antipluralitní, neindividualistickou a neemancipovanou sociální skutečností.
V meziválečném období stály proti sobě Německo a USA jako dva rozdílné modely kapitalistické společnosti.
Ve 20.letech začala doba masové komunikace a na tomto poli převzaly Spojené státy velmi rychle vůdčí roli. Jejich dominantní postavení v tomto oboru se stalo vlastním základem celosvětového vlivu USA. 
Vlivem války byla také otřesena tradiční třídní struktura německé společnosti, jak se vytvářela od roku 1871, zvětšily se snahy o vyrovnání úrovně sociálního prostředí,      i když ještě přetrvávalo dominantní postavení starých elit. Amerikanismus mohl být proto pociťován jako silná hrozba, protože vytvářel městskou a průmyslovou masovou kulturu, která prostřednictvím filmu a zábavy nabízela nové hodnoty a jiná měřítka společenského uspořádání.
Ve vášnivých střetech o amerikanizaci ve Výmarské republice vyhráli nakonec myšlenkoví odpůrci moderny. Třetí říše nevykazovala ve svých začátcích žádné výrazné rozdíly. Během 30.let však zájem o USA u veřejnosti dál stoupal a režim národních socialistů zlepšil možnost cestování do USA. Národní socialisté tím zcela cíleně zintensivnili soutěž s USA.
Kvůli ideologickým požadavkům režimu se technická modernizace přeměnila v destruktivitu. Na konci odpovídala  situace zcela důsledně tomu, že Třetí říše od roku 1941 vedla svou válku v globálním měřítku proti veškerým silám, které mají za cíl „pokrok“.
Je jasné, že reakce proti Německu byly po této válce jiné než po první světové válce. O soutěži ekonomických a společensko-kulturních uspořádání nemohla být dlouho řeč.


2. Střetnutí s Američany: Přesun kultury do západních zón a do Spolkové republiky

	V posledním roce války zažili lidé rozšíření zmatku nejen vnějšího a věcného, ale také myšlenkového a morálního. Pokládala se otázka morální katastrofy, jejíž řešení by mohlo dát směr novému uspořádání společnosti. Změnilo se vnímání života, což později ve značné míře vytvořilo předpoklady pro to, aby mohla být pozitivně zahájena převýchova a přeorientování.  
	První vlivy vycházely z amerických jednotek. Proto se objevily nejvíce v americké okupační zóně, brzy byly viditelné také v zóně francouzské a britské. Změna světového životního stylu byla ovlivněna jednak vzezřením amerických vojáků a jednak úřednickým vedením vítězné moci. Vlivem otevřenosti americké mládeže k novému byla urychlena změna všedního života. Bylo to lepší, než kdyby byla prosazována nějaká přeškolovací politika.
	Účinky amerikanizace v západním světě představovaly stále více věci, které byly nyní v každé zemi stejné, přístroje, které všude fungovaly stejně, způsoby nabídky zboží, které byly v západních zemích stále méně rozdílné.
	Proces amerikanizace v Německu pojímá všechny tyto elementy a nadto vykazuje národní zvláštnosti, protože vystupuje jako země poražená. Tak se stalo, že došlo v Německu k daleko větším změnám než třeba v Nizozemí nebo ve Francii.
	   Nositelem vývoje amerikanizace se stala mládež, na začátku hlavně mládež dělnické třídy. Kultura mládeže 50.let změnila společenskou hierarchii ve prospěch těch, kteří se doposud nacházeli v nižších postaveních. Tak se zlepšila pozice mladých vůči starším, pozice žen vůči mužům, pozice spodních vrstev vůči vzdělaným nebo zámožným středním vrstvám a politické třídě.
	Krystalizačním médiem se se stoupáním Elvise Presleyho stal rocknroll. Normy vkusu se nově přeformovaly kvůli vlivům tance, hudby a jednotlivých amerických kultovních filmů.
	Po dobu jednoho desetiletí, až do začátku 60.let, se rozšířila nová kultura mladých z dělnického do měšťanského prostředí.
	Čím silněji se upevňoval trend vyrovnávání celé společnosti, tím víc se vytvářely vzory chování moderní masové kultury, které působily tak, aby stabilizovaly masovou demokracii jako politický a společenský systém. Ukázaly se vysoce důležité faktory, které - ve srovnání  s vývojem ve Výmarské republice - přispívaly ke stabilizaci demokracie v rámci měnící se společnosti v Západním Německu.
	Studená válka přispívala k tomu, aby se tradiční převážně antikomunistické německé měšťanstvo přiklonilo na stranu USA a tak se stalo, že přijímání politické demokracie ve Spolkové republice se projevilo dříve v aktivní účasti na demokracii než  v sociálním systému. 
Tak se během 50.let vytratil tradiční měšťácký antiamerikanismus, který zde těsně po válce přetrvával z meziválečného období a byla vytvořena masová kultura typická pro západní svět druhé poloviny 20.století.

