Nytt otn Stalin på TV?
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TV-KOMMENTAR
TIL DEN siste delen av dokumentarserien «Hitler-Stalin - den farlige alliansen» på torsdag ble det
igjen i forhåndsomtalen sagt at
det skulle offentliggjøres viktige
historiske funn. Det var ikke lett å
oppdage.
Det har blitt en merkelig serie.
Bruken av lyd og bilde er kompo. nert på kjapp-kjapp vis. Tyske soldater valser over skjermen mens
stemmen omtaler dem som sovjetiske. I første og annen del vekslet
man stadig både saksforhold og
bilder henholdsvis før 1933 og etter 1939. Hvor ble det av forbindelsen mellom bilde og tekst?
Kanskje var det ikke bruk for en
slik forbindelse. Den var ofte heller ikke til stede i teksten. Man
snakket i del to om en «hemmelig
overenskomst Hitler-Stalin»
i
1935 men dokumenterte med forhold fra 1939. Man skapte en «nyhet» om hvordan diplomatiske
kontakter mellom Sovjet og Tyskland i 1935 var en «hemmelig» overenskomst. I virkeligheten hadde

det vært praktisk talt diplomatisk
brudd mellom de to landene siden
1933, og det som skjedde i 1935 var
et sovjetisk forsøk på å få til en
slags normalisering. At de vestlige
stormaktene hele tiden hadde hatt
normale relasjoner til Hitler ble jo
ikke presentert som hemmelige allianser. Hvorfor ikke? Det var jo
langt tettere forbindelse mellom
Frankrike, Storbritannia og Tyskland i denne perioden. I tillegg:
Det er jo ikke noen «nyhet» nå at
det var diplomatiske kontakter
mellom Sovjet og Tyskland i 1935.
«Nyheten» i program tre viste
seg å være et forslag fra general
Sjukov om at Den røde arme skulle ta offensiven mot Hitler tre uker
før 22. juni 1941. Dette ble presentert slik: Stalin ville angripe Hitler, og føre den kommunistiske revolusjonen til Tyskland, for derfra
å spre den til resten av verden.
Hele programmet var spunnet
rundt dette. I redigeringen var det
litt vanskelig å forstå om Stalin
var mest aggressiv fordi han
egentlig sto bak Sjukovs plan, eller fordi han stoppet den. Seerne

ble presentert mellom et stadig varierende bilde av en aggressiv eller feig Stalin. Uansett var det tydelig at programskaperne hadde
vanskelig for å bestemme seg for
hvilken utgave av Stalin de skulle
velge.
Mitt viktigste poeng her var
imidlertid ikke dette. Saken er at
dette angrepsforslaget til Sjukov,
som var det endelige beviset for at
Stalin var verre enn Hitler, ble
presentert som den store nyheten
« .. offenttiggjortfor første gang!!»
Ai, ai beskjedenhet, Hans Wilhelm Steinfeldt. Slå opp i Klassekampen 22. juni 1991 og les min
artikkel «50 år siden operasjon
Barbarossa», hvor Sjukovs plan er
kommentert. Men den gang var
det ikke noen nyhet?
At slike detaljer som Auschwitz,
Holocoust, KZ-leire, Wehrmacht
og SS' Einsatzkommando hadde
noe med krigen å gjøre er jo egentlig uten interesse. Hvorfor nevne
det i en serie om krigen, når Stalin
hadde skylda uansett?
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