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tasjonen av jødeutryddelsen gjennom 
filmen Shoah. Arbeidet skulle ta elleve år, 
og resultatet regnes av mange som det ul-
timate vitnesbyrdet om jødeutryddelsen.

FILMTEKNISK ER SHOAH preget av tidens 
tann, og den langsomme dramaturgien må 
sies å være noe gammelmodig. Den består 
utelukkende av intervjuer med overlev-
ende, fangevoktere og representanter for 
lokalbefolkningen, iblandet visuelle sveip 
over leirruiner skjult mellom gress og 
trær, slik at vi får se hvordan det stumme 
landskapet tar seg ut i dag. Det er altså 

C
laude Lanzmann ble 
født av jødiske forel-
dre i Paris i 1925. 
Han meldte seg friv-
illig til den franske 
motstandsbevegelsen 
som 17-åring, og 
etter krigen knyttet 

han seg til det sagnomsuste kunstnermil-
jøet ved Seinens venstre bredd. Her ble 
han venn med blant annet Jean-Paul Sartre 
og Frantz Fanon, og han var samboer med 
den betydelig eldre Simone de Beauvoir 
i sju år. Rundt 1960, da den væpnede 
konflikten i Algerie ble trappet opp, var 
den tidligere soldaten – i tråd med tidens 
ånd – blitt krigsmotstander. Men da landet 
endelig fikk sin frihet i 1962, erklærte den 
nyutnevnte statsministeren Ahmed Ben 
Bella raskt at han ville sende «100 000 
soldater for å frigjøre Palestina», noe som 
fikk Lanzmann til å oppgi håpet om at han 
kunne støtte begge sider i konflikten. Den 
sekulære jøden opplevde så for egen del en 
nyvunnen interesse for Israel, men han var 
ingen merittert filmskaper da han i 1975 
– på oppdrag av israelske myndigheter 
– satte i gang med sitt livsverk, dokumen-
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vitnesbyrdet
ikke lagt til noen historiske arkivopptak 
eller sjokkerende effekter av noe slag. 
Dette var selvsagt et bevisst valg, men lite 
kunne Lanzmann vite om i hvor stor grad 
denne lavmæltheten skulle gjøre så sterkt 
inntrykk i vår tids pratsomme og over-
lessede mediehverdag. Mange av interv-
juobjektene virker nokså stillfarne av seg, 
men deres vanvittige skjebner avdekkes 
litt etter litt, og det går gradvis opp for oss 
hvordan Lanzmanns lett insisterende, påt-
vungne tålmodighet var en forutsetning 
for at dette prosjektet skulle bli så velly-
kket. For mange av eksfangenes del faller 
forsvarsverkene deres ett etter ett, og flere 
bryter sammen når de nærmer seg de mest 
ekstreme detaljene omkring hendelser de 
kanskje aldri har fortalt noen om før.

DETTE ER FOR eksempel tilfellet med 
den beskjedne, men veltalende slova-
kiske jøden Filip Müller. Han ble som 
ung mann tildelt jobben som portvokter 
ved gasskamrene i Auschwitz, noe som 
innebar at han daglig var til stede da det 
gikk opp for tusenvis (sic) av jøder at det 
de trodde var avlusning, i virkeligheten 
var deres siste skritt inn i tilintetgjørels-

Mannen som lagde Shoah er død. Nå som de siste 
holocaust-overlevende forlater oss, og høyre- 
ekstreme på nytt har vind i seilene, etterlater  
han seg et livsverk av uvurderlig verdi.
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VED EN DIKTERGRAV
Det var en bakrus over all forstand
i Rom…vi satt bak Cestius-pyramiden
ved Keats grav, du og bakrus-invali-
den,
din meget miserable ektemann.

Jeg sa, bokstavlig talt ved gravens 
rand:
«Min hustru, spa meg ned! Legg meg 
ved siden
av Keats, og hugg i sten for eftertiden:
‘Her ligger to, hvis navn var skrift i 
vann.’»

Du lo og sa: «Skal dere ligge lik
i samme grav, blir inskripsjonen slik:
‘Her ligger – og har ligget lenge – én

hvis navn var skrift i vann.’ På samme 
sten
blir tilføyd: ‘samt et nylagt fyllesvin
hvis navn var skrift i alt for meget 
vin.’»

Hentet fra
«En skrift er rundt oss»

(Aschehoug 1966)

aNdrE BJErKE
I år er det 100 år siden André Bjerke 

ble født. Ordenes mester. En poet som 
kunne skrive en sonett om hva som 
helst, inkludert bakrus. Til trøst og 

gjenkjennelse for noen og enhver.

Hentet fra diktspaltens  
sommerhylle.

Foto: Wikipedia
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vitnesbyrdet
en. Müller forsøkte ofte å trøste dem, det 
vil si han var med på å innbille dem at de 
var trygge, men til slutt klarte han ikke å 
opprettholde løgnen for seg selv, og fulgte 
med inn i gasskammeret i den hensikt 
å avslutte sitt eget liv. Der inne var det 
imidlertid en ung kvinne som overbev-
iste ham om at han hadde en oppgave, 
nemlig å overleve for å kunne fortelle 
verden hva han hadde sett. Mange av de 
overlevende var nettopp de som hadde 
fått slike mindre oppgaver over tid, såkalt 
Sonderkommando, som å klippe håret til 
de dødsdømte eller klemme ut tusenvis 
av tannpastatuber for å finne bortgjemte 
diamanter.

EN ANNEN SLOVAKISK jøde, Rudolf Vrba, 
klarte faktisk å rømme fra Auschwitz i 
1944. Han kom seg til Ungarn, der han var 
med på å skrive en rapport om hva som 
foregikk i leirene, noe som var utslagsgiv-
ende for at man fikk stoppet deportasjo-
nen av anslagsvis 200 000 mennesker til 
den visse død. Det kanskje mest kjente 
intervjuet Lanzmann fikk gjennomført 
er nok likevel det med Franz Suchomel, 
SS-mann og fangevokter i Treblinka, som 

fikk seks år i fengsel etter krigen. Ved hjelp 
av skjult mikrofon og kamera i en varebil 
ute på gata fikk de ham til å avsløre flere 
detaljer om de overgrepene han hadde 
vært med på, men det mest rystende 
øyeblikket er nok likevel når han blir 
forledet til å synge den sangen de moret 
seg med å lære fangene før de ble skjøvet 
inn i ovnene. «Ingen jøde kan den sangen i 

«Lanzmann 
måtte tilbringe 
en måned på  
sykehus etter å 
ha blitt angre-
pet av noen som 
oppdaget at han 
filmet dem.»

DET STERKESTE

dag!», uttrykker han i et fornøyd toneleie. 
Lanzmann måtte ved ett tilfelle tilbringe 
en måned på sykehus etter å ha blitt fysisk 
angrepet av noen som oppdaget at han 
filmet dem i det skjulte.

SHOAH BLE FILMET i seksten land, de 
fleste i Øst-Europa under den kalde 
krigen, på ei tid da inntrykk fra den andre 
siden av jernteppet var lite tilgjengelig. Vi 
blir kjent med en del lokale polakker, blant 
annet togføreren Henryk Gawkowski, 
som det antas kjørte så mange som 18 000 
jøder til dødsleiren Treblinka. Lanzmann 
fattet sympati for den fordrukne mannen, 
og fikk overtalt ham til å kjøre et identisk 
tog bort til stedet der skiltet med «Tre-
blinka» dukker fram mellom noen grener, 
hvor han til regissørens overraskelse snur 
seg mot kamera og gjør en snittbevegelse 
med fingeren over halsen. Lanzmanns 
samlede inntrykk fra Polen var at landet 
var gjennomsyret av antisemittisme, og 
at dette var en forutsetning for holocausts 
gjennomføring. Det må legges til at det 
polske regimet prøvde å få stoppet Shoah 
da den hadde premiere i Frankrike i 1985, 
noe som gir en viss gjenlyd i vår tid, idet 

landets myndigheter nylig har innført 
et forbud mot å kalle nazistenes utryd-
delsesleirer for «polske».

CLAUDE LANZMANNS NAVN er så sterkt 
knyttet til dette verket at andre detaljer fra 
hans liv sjelden blir viet oppmerksomhet. 
Men han har skrevet en god selvbiografi, 
The Patagonian Hare (2009), og det er 
også laget en dokumentarfilm om ham 
som han selv deltar i, nemlig Spectres of 
the Shoah av Adam Benzine (2015). Her 
kommer det fram at han var en fryktløs 
eventyrer og uhelbredelig kvinneforfører, 
men også – i egne øyne – en umoden 
intellektuell som visste at hvis han skulle 
få til noe stort, så måtte det være i siste 
halvdel av livet. Det var med ganske store 
personlige omkostninger han viet elleve 
år av sitt liv til at holocaust-fornektelse 
skulle forbli et umulig standpunkt, og 
med dette har han gjort historien en stor 
tjeneste. Etter premieren i 1985 kom da 
også en beveget forlagsmann bort til ham 
for å kort uttrykke at «Dette rettferdiggjør 
et liv», og med disse minneordene følger 
en sterk anbefaling om å se Shoah. Det er 
ni timer du garantert aldri vil glemme.


