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Filmen om den tysk-amerikanske filosofen Hannah Arendt lykkes på svært mange plan.

Slagkraftig filosof
Filmtendenser.
ANMELDT AV FREDRIK GIERTSEN

Berømmelse. Den tyskfødte filosofen Han-
nah Arendt (1906-1975) sin berømmelse 
strekker seg langt ut over det som vanligvis 
vil tilkomme en akademiker.

Dét skyldes mye måten hun dekket retts-
saken mot nazi-forbryteren Adolf Eichmann 
(1906-1952), gjennom en svært kontroversiell 
artikkelserie for The New Yorker i 1961 og den 
påfølgende boka Eichmann i Jerusalem: En be-
retning om det ondes banalitet (eng. utg. 1963).

Det var særlig to av hennes påstander 
som resulterte i negative reaksjoner: Den 
ene om Eichmanns personlighet, hans al-
minnelighet. Den andre om flere jødiske 
organisasjoners opptreden i Europa i for-
bindelse med Holocaust.

Når det gjelder den tiltalte, som i 1960 ble 
kidnappet av Mossad-agenter i Argentina, så 
mente Arendt at han ikke var 
noe monster, kun en stakkars-
lig funksjonær som forholdt 
seg slavisk til loven. Han 
erklærte seg «ikke skyldig» i 
tiltalen om medvirkning til 
massemord, fordi hans ansvar 
bare strakk seg til å sørge for 
at jødene befant seg på per-
rongen når togene til Ausch-
witz kom, selv om han godt visste hvilken 
skjebne som ventet dem.

Ondes banalitet
Arendt påsto at han sikkert kunne være en 
kjærlig familiefar, men at hans personlig-
hetsbrist besto i at han var en mann helt 
uten dybde, en som i prinsippet ikke var i 
stand til å tenke – i hvert fall ikke slik en 
klassisk humanistisk filosof definerer tenk-
ning. For Arendt personifiserte Eichmann 
«det ondes banalitet», men han var bare en 
i rekken av nobodies som et slikt grusomt 
regime trenger så mange av.

Av svært mange, både i Israel og andre 
steder, ble det – feilaktig – oppfattet slik at 
Arendt bagatelliserte Eichmanns handlinger. 
Enda verre var det for dem at hun angrep 
jødiske organisasjoner i Europas ghettoer 
for å ha vært medløpere med naziregimet 

- gjennom å utarbeide lister over jøder og 
deres eiendom, samt ved å yte aktiv bistand 
til deportasjoner.

Dette syntes det jødiske establishment på 
begge sider av Atlanteren var utidig, og siden 
hun ikke ville bøye seg, var det svært mange 
som vendte henne ryggen. Klimaet ble virke-
lig hatsk, og det tok ikke mindre enn 36 år 
før bøkene hennes ble utgitt i Israel.

God på mange plan
I forbindelse med nazistenes maktovertakelse 
var Arendt blitt fratatt sitt professorat på det 
tyske universitetet hun var tilknyttet, hvorpå 
hun reiste til Frankrike, der hun ble internert 
i et par uker under Vichy-regjeringen.

I regissør Margarethe von Trottas film 
Hannah Arendt, med premiere denne helga, 

får vi gjenoppleve Arendts 
kjærlighetsforhold til en an-
nen filosof – den langt el-
dre Martin Heidegger, som 
senere ble nazist – fra ung-
domstiden i Tyskland. Men 
bortsett fra dette er all hand-
lingen lagt til New York og 
Jerusalem tidlig på 1960-tal-
let. Den motbør hun møtte i 

USA etter publiseringen av artiklene kan ha 
minnet henne litt om hvordan hun hadde 
måttet forlate hjemlandet sitt, i det minste 
ble hun også nå forsøkt presset til å forlate 
sin undervisningspost.

Filmen er selvsagt tett knyttet opp til den 
historiske konteksten, men den fungerer 
overraskende godt på egen hånd: Den kunne 
for eksempel stått helt fint på egne ben, som 
et portrett av kjærlighet og vennskap mellom 
litt tilårskomne mennesker i en turbulent ek-
siltilværelse, for skuespillerprestasjonene er 
førsteklasses, med tyske Barbara Sukowa i 
hovedrollen. 

Arendts forhold til dem som forblir ved 
hennes side, beskrives med en varme som er 
forbeholdt mennesker som har gått igjen-
nom litt av hvert sammen, ja, jeg tror faktisk 
det er på dette plan at filmen gjør aller mest 
inntrykk. Samtidig framstilles dette miljøet 

som intellektuelt levende, konkret sett blant 
annet gjennom et kort kamerasveip over en 
rotete, tom leilighet med tykke bøker liggen-
de oppslått på et slitt skrivebord, med sidene 
lett beveget av vinden fra et åpent vindu.

Arendt-arven 
Som innføring i en bestemt filosofisk ret-
ning er filmen naturligvis begrenset, og 
Arendt blir vel heller framstilt som en 
skarpskodd og egenrådig reporter med høy 
integritet. Hun kan godt ha vært arrogant, 
og hun må ha plaget livet av store deler av 
omgivelsene med sin stahet.

«Arendt må ha 
plaget livet av 
store deler av 
omgivelsene 
med sin stahet.»
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Slagkraftig filosof
Men viktigheten av hennes bok om Eich-

mann bør ikke undervurderes: Den vek fra 
den komfortable vanetenkningen og fun-
gerte som en påminnelse om at historien 
har en tendens til å framstille bruddflater 
som renere enn de i virkeligheten var, og at 
skillet mellom godt og ondt ikke alltid er så 
bekvemt trukket opp.

Det er mulig at filmen om henne selv 
faller litt i den samme fellen, for den er jo 
en hyllest til en omstridt kvinne i hennes 
fineste øyeblikk, og den tar i mindre grad 
for seg fortsettelsen. Det ble relativt stille 
rundt henne etter rettssaken, til tross for at 

begrepet «ondskapens banalitet» har fått 
stor utbredelse. De jødiske tenkerne som 
har tatt opp tråden hennes er det heller 
ikke så mange av, og motstanden mot en 
mann som Norman Finkelstein, som har 
skrevet om The Holocaust Industry, er illus-
trerende i så måte.

Det er blitt hevdet at Eichmann-rettssa-
ken virkelig var et vendepunkt for det israel-
ske samfunnet, men da i en betydning som 
Arendt ikke så på som positiv. Den betød på 
mange måter slutten på det jødiske venstre 
som uregjerlig opposisjon, mens Israel fra nå 
av skulle bygge en militaristisk stat basert på 

en ensidig mytologisering av historien. En 
av hennes hovedmotstandere på den tiden, 
Elie Wiesel, har ikke fått plass i filmen, men 
det var nok hans linje som vant fram. Freds-
prisvinner Wiesel anklages blant annet av 
Finkelstein for å promotere en «unikhets-
doktrine», en som dreier seg om jødenes ek-
sepsjonelle skjebne, på bekostning av andre 
folkemord og massefordrivelser.

Hannah Arendts storhet bygger på at hen-
nes tenkning ikke ble hemmet av politikk 
eller lojalitetsbånd, noe som kommer godt 
fram i denne filmen. Men den lykkes også 
langt ut over dette. Anbefales. ■
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STANDHAFTIG: Hannah Arendt dekket i 1961 
rettssaken mot Adolf Eichmann i Jerusalem. De 
fleste journalister var på den tiden menn. FOTO: SCANPIX
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