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Toistuvat keskustelut natsimenneisyydestä ja erityisesti holokaustista ja sen tulkinnoista ovat
kuuluneet saksalaiseen yhteiskuntaan koko sodanjälkeisen ajan. Myös ajankohtaisia aiheita
peilataan menneisyyteen. Politiikassakin menneisyys vaikuttaa keskusteluiden retoriikkaan ja
Saksan ulkopoliittisiin suhteisiin.

Tutkin gradussani, miten saksalaiset tulevat toimeen natsimenneisyytensä kanssa ja millaiseksi
saksalaisten kollektiivinen muisti (tai muistit) muodostuu. Tutkin, miten menneisyyttä on käsitelty
ja käsitellään Saksan julkisissa keskusteluissa. Miten traumaattinen menneisyys vaikuttaa ihmisten
tietoisuuteen, millaisia reaktioita se aiheuttaa? Miten syyllisyyskysymykseen suhtaudutaan? Onko
sota-ajan kokeneiden suhde menneisyyteen erilainen kuin nuorempien? Millainen merkitys
menneisyydelle annetaan nykyhetken kannalta? Miten kulloinenkin nykyhetken tilanne vaikuttaa
menneisyyden tarkasteluun?

Erityisenä tarkastelukohteena ovat kaksi 1980- ja 1990-luvuilla käytyä keskustelua, Historikerstreit
ja Wehrmachtin rikoksia käsitellyttä näyttelyä koskenut debatti. Lähteinä käytän kiistoihin
kuuluneita lehtiartikkeleita sekä Wehrmacht-näyttelyn osalta seminaarikeskustelua
teesipapereineen ja Saksan liittopäivien debattia. 1980- ja 90-lukujen välillä tapahtui suuria
muutoksia Euroopan poliittisessa ilmapiirissä ja Saksan kahtiajako päättyi. Toisaalta myös
sotasukupolvella on ollut käsillä viimeiset hetket tehdä tiliä menneisyydestään. Voisi odottaa, että
1990-luvulla nuorempi sukupolvi olisi aiempaa näkyvämmässä roolissa keskusteluissa.

Saksalaisten suhde natsimenneisyyteensä on viiden sodanjälkeisen vuosikymmenen aikana
vähitellen vapautunut. Aluksi menneisyys torjuttiin vaikenemalla tai syyllisyys sysättiin Hitlerin ja
valtaeliitin harteille. Pyrittiin integroimaan kaikki muut paitsi tärkeimmät natsirikolliset takaisin
yhteiskuntaan ja sopeutumaan takaisin rauhanomaiseen yhteiseloon. Historiantutkijatkin
keskittyivät helpompiin aiheisiin, sodan häviämiseen, miehitykseen ja Saksan kahtiajakoon. 60- ja
70-luvuilla kansallissosialismin käsittely monipuolistui, kun nuoremman sukupolven historioitsijat
uskalsivat tarttua myös rikoksiin ja tutkivat myös tavallisen kansan oloja ja
vaikutusmahdollisuuksia. Keskivertosaksalaisten tietoisuuteen näiden tutkimusten tulokset
päätyivät vain rajallisesti; 50- ja 60-lukujen historiankuva vallitsi kansan keskuudessa pitkään;
siihen toivat muutoksen vasta juutalaisvainoista kertovat suositut TV-sarjat ja elokuvat.

Historiantutkimuksessa oli 60-luvulta lähtien rinnakkain natsimenneisyydestä hyvinkin toisistaan
poikkeavia käsityksiä, ja saksalaiseen tapaan historiakäsitykset olivat usein poliittisesti sidonnaisia.
80-luvulla tämä korostui entisestään, kun konservatiivipoliitikot pyrkivät vahvistamaan kansallista
identiteettiä historian avulla ja halusivat päästä pois ”Hitlerin varjosta”. Identiteetin vahvistamisen
kanssa oli ristiriidassa juutalaisvainosta ja muista rikoksista aiheutunut syyllisyyskysymys.
Saksalaisten kollektiivinen syyllisyys usein kiellettiin, mutta syyllisyyteen liittyvät keskustelut
nousivat silti yhä uudelleen esiin. Historikerstreit oli kiista menneisyyden hallinnasta vasemmiston
ja oikeiston välillä, pohdiskelua siitä, mitä saksalaisuus on neljäkymmentä vuotta kolmannen



valtakunnan kukistumisen jälkeen ja millä tavoin menneisyyttä tulee tai saa käsitellä - saako
holokaustia vertailla muihin kansanmurhiin tai upottaa osaksi Saksan tuhatvuotista historiaa, vai
onko se vähättelyä? Mihin asti menneisyyden taakasta aiheutuu velvoitteita ja millaisia?
Keskustelu oli varsin abstraktia. Kansanmurhasta puhuttiin teknisellä tasolla, syyllisyydestä ja sen
merkityksestä yleisesti.

1990-luvulla keskustelu oli rohkeampaa kuin aiemmin. Lyhyen DDR:n historian kaivelun jälkeen
natsimenneisyys palasi menneisyyskeskusteluiden ytimeen. Rikoksiin uskallettiin tarttua entistä
suoremmin myös laajemmissa piireissä, historian ammattilaispiirien ulkopuolella. Historikerstreitin
abstraktiudesta tultiin konkreettisten tapahtumien käsittelyyn ja tavallisten ihmisten syyllisyyden
pohdiskeluun ja usein myös sen tunnustamiseen. Wehrmacht-keskustelussa monet pohtivat
natsiajan rikosten merkitystä itselleen, vanhemmilleen tai isovanhemmilleen ja yhteiskunnalle
yleensä. Keskiössä ei ollut enää Historikerstreitin tapaan kysymys ”mitä saksalaisuus nyt
tarkoittaa?” vaan ”mitä oikein tapahtui?” ja ”mitä se tekee ihmisille?” Keskustelussa törmäsivät
yhteen vanhemmat käsitykset pienestä rikollisjoukosta ja viattomasta kansasta, jolloin teesi
Wehrmachtista rikollisena organisaationa nähtiin loukkauksena saksalaisuutta kohtaan, sekä
uudempi käsitys, jonka mukaan tavallisistakin ihmisistä oli tullut syyllisiä rikoksiin. Toisaalta
keskustelussa tuli esiin myös saksalaisten oma uhrius – olosuhteet, diktatuurin ja sotatilan tuomat
paineet ja muut vastaavat tekijät.

Voidaan siis nähdä, että saksalaisten menneisyyssuhde on kehittynyt avoimempaan suuntaan,
niinkin, että Natsi-Saksan pimeimpiäkin puolia uskalletaan nostaa keskusteluun ja pohtia myös
menneisyyden merkitystä henkilökohtaisella tasolla. Toisaalta kaikki eivät edelleenkään halua
ryhtyä tähän, kuten Wehrmacht-näyttelyn herättämä vastarinta osoittaa.

Vielä 1990-luvun Wehrmacht-keskustelussakin sodan kokenut sukupolvi on vahvimmin äänessä.
Nuorempia kuin sota-aikaan tai pian sen jälkeen syntyneitä osanottajia ei ollut mukana. Näin oli
vaikeaa tutkia nuorempien sukupolvien käsityksiä menneisyydestä tässä yhteydessä. Jäi avoimeksi,
eikö natsimenneisyys kiinnosta nuorempia vai saako vain iäkkäämpi, meriittiä kerännyt eliitti
äänensä julkisuudessa kuuluviin. Nuorempien sukupolvien menneisyyssuhde jää näin
jatkotutkimuksen aiheeksi, kuten myös niin sanotun tavallisen kansan historiakäsitykset.
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1. Johdanto

Kiinnostukseni saksalaisten menneisyyssuhteeseen heräsi asuessani Saksassa kolmisen vuotta

2000-luvun vaihteessa. Siihen asti olin aina ajatellut, että saksalaisten natsimenneisyys on jo

kaukana takanapäin ja ettei sillä enää ole erityistä merkitystä. Mutta huomasinkin, että menneisyys

pulpahti esiin mitä erilaisimmissa yhteyksissä.

Saksan Liittotasavallan sodanjälkeiseen historiaan ovat kuuluneet toistuvat keskustelut

natsimenneisyydestä ja erityisesti Holokaustin tulkinnasta ja kuvaamisesta. Lisäksi myös

ajankohtaisia aiheita peilataan menneisyyteen. Vielä nykyäänkin voi sanoa, että Saksassa

suhtaudutaan nykyhetkeä koskeviin asioihinkin erityisellä tavalla natsimenneisyyden vuoksi.

Esimerkiksi saksalaisten sotilaiden osallistuminen Kosovon Nato-iskuihin 90-luvun lopulla puhutti

siksi, että saksalaiset sotilaat osallistuivat ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen

sotatoimiin maansa rajojen ulkopuolella. Joseph Ratzingerin valinnasta paaviksi tiedotusvälineiden

kommentaattorit painottivat, kuinka merkityksellistä ja hienoa on se, että ”näin pian” natsiajan

jälkeen on mahdollista, että juuri saksalainen henkilö tulee valituksi paavin tärkeään virkaan1.

Myös politiikassa menneisyys vaikuttaa niin keskusteluiden retoriikkaan ja tabuihin kuin myös

aiheuttaa Saksan erityissuhteet esimerkiksi Puolaan ja Israeliin. Nyt, kun sodasta on kulunut 60

vuotta, voidaan nähdä uudenlaista lientymistä Euroopan maiden suhteissa, kun Saksan liittokansleri

Gerhard Schröder voi osallistua muistotilaisuuksiin viime kesänä Ranskassa rinta rinnan sodan

voittajavaltioiden kanssa, ja ilmeisen aidosti puhua Saksan tulleen vapautetuksi, kun liittoutuneet

voittivat Natsi-Saksan sodassa.

Graduni lähtöajatuksena on siis kysymys: Miten saksalaiset tulevat toimeen natsimenneisyytensä

1 Näin kommentoitiin useissakin saksalaisten TV-kanavien uutislähetyksissä Ratzingerin valinnan tultua julki.
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kanssa? Traumaattiset kokemukset ja massiivisten rikosten tuoma syyllisyydentunne – tai

syyllistäminen – ovat varmasti olleet raskaita kantaa. Kolmannen valtakunnan romahdettua piti

aiemmin opitut ideologiat ja asenteet hylätä, tai ainakin julkisesti sanoutua niistä irti. Tutkin

gradussani, miten menneisyyttä on käsitelty ja käsitellään Saksassa. Keskityn lähinnä Länsi-

Saksaan, koska siellä olot (esimerkiksi tutkimuksen ja keskustelun vapaus) säilyivät suunnilleen

samanlaisina ennen ja jälkeen 90-luvun taitteen, kun taas Itä-Saksassa historiakeskustelua määritti

paljolti valtion sosialistinen ideologia, ja tilanne ja painopisteet muuttuivat Saksojen yhdistymisen

jälkeen paljon enemmän.

Painopisteenä työssäni on siis ”nykyajan” suhde menneisyyteen ja kollektiivinen muisti, ei se, mitä

natsiaikana tapahtui. Kiinnostuksen kohteena on se, miten menneisyys ja muisto siitä vaikuttavat

ihmisten tietoisuuteen, ja millainen merkitys menneisyydellä on tai katsotaan olevan. Millaisia

reaktioita menneisyys aiheuttaa - millä tavoin tuon vaikean menneisyyden - ja sen mukana tulevan

syyllisyyden taakan - kanssa toimitaan? Suhtautuvatko nuoremmat eri tavoin menneisyyteen kuin

sota-ajan kokeneet?  Toisaalta myös nykyhetken tilanne - maailmantilanne, ilmapiiri, mikä on

kulloinkin pinnalla - varmaankin vaikuttaa menneisyyden tarkasteluun - millä tavoin?

Erityisenä tarkastelukohteena ovat 1980- ja 90-lukujen julkisuudessa käydyt

menneisyyskeskustelut. Näistä on valittu kaksi keskustelua. Toinen on 80-luvun loppupuolella

käyty "historioitsijakiista", Historikerstreit, ja toinen 90-luvun loppupuoliskolla järjestetyn,

Wehrmachtin rikoksia ja tuhoamissotaa käsitelleen näyttelyn nostattama keskustelu. 80- ja 90-

luvuilla käytiin toki muitakin keskusteluja menneisyydestä, jotka yhtä lailla ilmentäisivät aikansa

menneisyyskuvia, esimerkiksi kansallismuseon rakentamisesta 80-luvulla ja Goldhagenin Hitler’s

Willing Executioners -kirjasta 90-luvulla. Katsoin kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi valita vain

yhden keskustelun edustamaan kumpaakin vuosikymmentä.

Historikerstreit oli kesällä 1986 alkanut kiivas historiakeskustelu, johon osallistui monia

länsisaksalaisia historiantutkijoita sekä muutamia filosofeja, journalisteja ja politiikan tutkijoita2.

Historikerstreit alkoi kolmen konservatiivisen historioitsijan kirjoituksista. Helmut Kohlin

neuvonantajana tuolloin toimiva Michael Stürmer toivoi lehtikirjoituksessaan kansallisen

identiteetin vahvistamista yhtenäisemmän historiankuvan avulla, jotta Länsi-Saksa täyttäisi

ulkopoliittisen roolinsa luotettavana ”lännen etuvartiona”. Hänen mielestään eri sukupolvien

erilaiset käsitykset menneisyydestä ja ihmisten 80-luvun vaihteessa herännyt historiakiinnostus

2 Useimmat olivat vanhempaa sukupolvea, 1920- ta 30-luvulla syntyneitä (esim. Nolte 1923, Habermas 1929,
Hillgruber 1925), muutamat 40-luvulla (Hildebrand 1941, Kocka 1941, Brumlik 1947).
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olivat merkkejä orientaation puutteesta. Ernst Nolte halusi natsimenneisyyden viimein ”muuttuvan

menneisyydeksi” sen sijaan, että se roikkuisi jatkuvasti kuin tuomiona nykyisyyden yllä. Nolte

vertasi juutalaisten joukkotuhoa vuosisadan muihin kansanmurhiin ja väitti Stalinin ja Pol Potin

vainojen olevan ”alkuperäisiä” tekoja ja Natsi-Saksan juutalaismurhien jäädessä niiden ”kopioksi”.

Andreas Hillgruber julkaisi kirjan, jossa käsiteltiin toisaalta juutalaisten joukkotuhoa, toisaalta

itärintaman sotilaita. Jürgen Habermas kumppaneineen syytti kaikkia kolmea miestä

apologeettisista pyrkimyksistä, natsirikosten vähättelystä. Vastustajien mielestä oli ensiarvoisen

tärkeää kunnioittaa uhrien muistoa ja ottaa opiksi tapahtuneesta, ja heille myös länsisaksalaisen

identiteetin tuli perustua tälle.

Kiistassa oli kyse historian revisiosta, historian merkityksestä ja tehtävästä kansallisen identiteetin

muodostumisessa, sekä kansallissosialismin ”paikasta” historiassa, siitä, missä määrin Natsi-

Saksan juutalaistuhoa voi (ja saa) suhteellistaa3. Siinä ei siis niinkään väitelty historian tosiasioista,

vaan pikemminkin niiden merkityksestä.

Varsinaiseen lopputulokseen kiistassa ei koskaan päästy, vaikka aiheesta julkaistiin vähintäänkin

satoja artikkeleita ja kirjoja – vuoden 1988 loppuun mennessä ilmestyi jopa 1203 erilaista julkaisua

aiheesta. Vuonna 1989 DDR:n romahdus vei historiakeskustelussa huomion pois juutalaisvainoista,

joten kiista loppui ikään kuin kesken.4 Selvää voittajaa kiistalla ei ollut5 eikä siinä

historiatieteellisesti tullut esille juuri uusia asioita; keskustelun merkitys oli enemmän poliittinen ja

moraalinen sekä kansallista itseymmärrystä koskeva.

Wehrmacht-kiistaksi voisi nimittää debattia, joka sai alkunsa siitä, kun Hampurin

Sosiaalitutkimuksen Instituutti päätti järjestää toisen maailmansodan päättymisen 50. juhlavuoden

kunniaksi kiertävän näyttelyn vuonna 1995. Aiheeksi päätettiin ottaa tuhoamissota ja Wehrmachtin

rikokset itärintamalla. Pienestä instituutin kellarihuoneeseen suunnitellusta sivuprojektista kasvoi

lopulta iso ja vilkasta keskustelua, myös paljon kritiikkiä, herättänyt näyttely.

Näyttelyn sanoma oli, että Wehrmacht organisaationa oli ollut tietoinen ja välillisesti tai

välittömästi osallinen natsihallinnon rikoksiin. Näyttelyssä käsiteltiin tätä kolmen

tapaustutkimuksen pohjalta, joissa tutkittiin armeijan osastojen toimintaa Serbiassa, Ukrainassa ja

Valko-Venäjällä vuosina 1941–44.· Useissa kaupungeissa Saksassa ja sen ulkopuolellakin kiertäneessä

3 Vrt. Hans-Ulrich Wehler: Entsorgung der deutschen Vergangenheit? Ein polemischer Essay zum ”Historikerstreit”.
München: Beck , 1988, s. 7.
4 Seppo Hentilä: Jaettu Saksa, jaettu historia. Kylmä historiasota 1945-1990.SHS: Helsinki 1994. (Suomen
Historiallinen Seura, Historiallisia Tutkimuksia 183). s.269-270.
5 Hentilä s. 278; Stefan Berger: The Search for Normality. National Identity and Historical Consciousness in Germany
Since 1800. Berghahn Books: Providence / Oxford 1997,  s. 92.
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näyttelyssä tuotiin esille armeijan rikoksia suurelta osin konkreettisten henkilöiden (siis rikosten

tekijöiden) ja yksityisvalokuvien kautta. Tämä poikkeuksellisen konkreettinen ja visuaalinen

lähestymistapa rikoksiin herätti voimakkaita reaktioita, sekä myönteisiä että kielteisiä. Näyttelystä

keskusteltiin lehdistössä, asiantuntijoiden seminaareissa ja jopa Saksan liittopäivillä CDU/CSU:n

tekemästä aloitteesta. Kiistan aiheena oli toisaalta se, kuinka laajasti Wehrmacht oli mukana

rikoksissa, ja toisaalta se, miten rikokset tuotiin esiin näyttelyssä. Vastustajat syyttivät näyttelyn

tekijöitä kokonaisen sukupolven mustamaalaamisesta, kielsivät kollektiivisen syyllisyyden ja

halusivat rajata syyllisyyden pieneen osaan Wehrmachtia ja henkilökohtaiselle tasolle. Keskustelun

myötä monet päätyivät kertomaan omista ja sukulaistensa kohtaloista ja pohtimaan itse kunkin

vastuuta, toimintamahdollisuuksia ja toiminnan oikeutusta natsivallan aikana.

Vertaamalla näitä kahta 80- ja 90-luvuilla käytyä keskustelua voi tutkia muuttuvan nykyisyyden

vaikutusta historiakäsityksiin. Näiden kahden keskustelun vertaaminen on mielenkiintoista siksi,

että niiden välillä tapahtui suuria murroksia: 1980-luvulla elettiin vielä kylmän sodan kahtia

jakamassa Saksassa. 90-luvulla Euroopan kahtiajako oli ohi ja Saksat yhdistyivät. Poliittinen

ilmapiiri lientyi Itä-Euroopan sosialististen järjestelmien romahdettua, mikä periaatteessa voisi

johtaa myös saksalaisten historioitsijoiden välisten rintamien leppymiseen - ne kun ovat yleensä

olleet sidoksissa historioitsijoiden poliittisiin vakaumuksiin. Euroopan poliittisen tilanteen

muutoskin voi vaikuttaa siihen, miten menneisyyteen suhtaudutaan. Onko 90-luvulla tullut esiin

uusia näkökulmia menneisyyteen, kun nykyajan saksalaiset elävät erilaisessa ympäristössä kuin

vuosikymmen aiemmin?

Lisäksi tutkin, onko keskusteluissa nähtävissä sukupolvenvaihdosta ja vaikuttaako se historiakuviin.

Nyt aletaan olla siinä tilanteessa, että sodan kokeneet ikäluokat väistyvät julkisesta keskustelusta ja

nuorempien ääni (kenties) vahvistuu. Historikerstreitia on sanottu sodan kokeneen sukupolven

"hyvästijätöksi" julkisuudelle. Wehrmachtin rikoksista käydyssä kiistassa voisi olettaa olevan

enemmän nuorempia mukana kuin Historikerstreitissa, jossa suurin osa oli todellakin sota-ajan

nähneitä.

Jotta olisi helpompi ymmärtää muutoksia menneisyyssuhteessa, pohdin ensin gradun toisessa

luvussa natsimenneisyyden erityistä luonnetta. Kolmannessa luvussa tarkastelen sodanjälkeisten

vuosikymmenien tendenssejä menneisyyden käsittelyssä. Sen jälkeen tutkin Historikerstreitin ja

Wehrmacht-kiistan avulla 80- ja 90-luvuilla vallinneita menneisyyden käsittelytapoja.

Tutkimuskirjallisuutta aiheeseen liittyen on runsaasti: saksalaisten natsimenneisyys ja
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menneisyyssuhde sekä menneisyyden vaikutus identiteettiin ovat olleet useinkin tutkimuksen

kohteena. Saksalaisten menneisyyden käsittelystä on vastakkaisia käsityksiä – toisten mielestä

saksalaiset ovat onnistuneet siinä hyvin, toisten mielestä eivät. Tähän olen voinut ottaa vain

muutamia näkökulmia mukaan. Yleisteoksia (natsi)menneisyyden käsittelystä ovat esimerkiksi

Mary Fulbrookin German National Identity after the Holocaust6, ja Seppo Hentilän Jaettu Saksa,

jaettu historia7, sekä Stefan Bergerin The Search for Normality8. Taustakirjallisuutena toimi myös

menneisyyssuhteista ja menneisyyden ja politiikan suhteesta yleisemminkin kuin vain

natsimenneisyyden suhteen kertova Edgar Wolfrumin Geschichte als Waffe9.  Dan Dinerin artikkeli

vaikean menneisyyden herättämästä syyllisyyskeskustelusta on myös valaiseva; On Guilt

Discourse and Other Narratives. Epistemological Observations regarding the Holocaust.10

Norbert Frei puolestaan on pohtinut ajankohtaiseksi tullutta sukupolvien vaihtumista ja sen

mahdollisia seurauksia natsimenneisyyden käsittelylle, artikkelissaan Farewell to the Era of

Contemporaries11.

Käsittelemistäni keskusteluista Historikerstreitia on analysoitu tutkimuskirjallisuudessa enemmän.

Esimerkkinä Mary Nolanin artikkeli The Historikerstreit and Social History, jossa hän tarkastelee

Historikerstreitin yhteyttä ei vain konservatiivien identiteetinvahvistuspyrkimyksiin, vaan myös

"vasemmistolaisiin" sosiaalihistorian tutkimuksen suuntauksiin.12 Wehrmacht-näyttelykiistasta

löytyy vähemmän kirjallisuutta - olisiko yksi syy se, että 90-luvulla  käytiin muitakin keskusteluita,

kuten Goldhagen-debatti13 ja Walser-Bubis-debatti14, joten Wehrmacht-kiistalla ei ole niin

6 Mary Fulbrook, German National identity after the Holocaust. Polity Press & Blackwell Publishers 1999.
7 Hentilä, Seppo: Jaettu Saksa, jaettu historia. Kylmä historiasota 1945-1990.SHS: Helsinki 1994. (Suomen
Historiallinen Seura, Historiallisia Tutkimuksia 183).
8 Berger, Stefan: The Search for Normality. National Identity and Historical Consciousness in Germany Since 1800.
Berghahn Books: Providence / Oxford 1997.
9 Wolfrum, Edgar, Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung. 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoek
& Ruprecht, 2002. (Kleine Reihe V & R; 4028.)
10 Diner, Dan: On Guilt Discourse and Other Narratives. Epistemological Observations regarding the Holocaust.
History and Memory 9:1-2, Fall 1997, S. 301-320! 35.
11 Frei, Norbert, Farewell to the Era of Contemporaries. National Socialism and Its Historical Examination en route
into History. History & Memory, Spring/Summer 1997, Vol. 9 fs24 Issue 1, s. 59-79.
12 Nolan, Mary, The Historikerstreit and Social History. New German Critique, Spring/Summer 88 Issue 44, s. 65.
13 Goldhagen-debatti liittyi Daniel Goldhagenin kirjaan Hitler’s Willing Executioners, joka ilmestyi vuonna 1996.
Kirja käsitteli  tavallisten saksalaisten osallisuutta juutalaismurhaan. Goldhagenin selitti holokaustin saksalaisten
antisemiittisellä ja tuhoamishaluisella mielenlaadulla, joka oli syvään juurtunut heihin ja joka teki kaikista saksalaisista
Hitlerin potentiaalisia ”halukkaita auttajia”. Saksassa historiantutkijat tuomitsivat kirjan murskaavasti. Kriitikot pitivät
Goldhagenin teesiä liian monokausaalisena ja kehäpäätelmiin perustuvana, ilman riittäviä perusteita. Laajemman
yleisön keskuudessa kirjasta tuli kuitenkin Saksassa erittäin suosittu.
14 Walser-Bubis-debatti sai alkunsa kirjailija Martin Walserin rauhanpalkintopuheesta Frankfurtissa 11. lokakuuta 1998.
Walser varoitti muistamisen ritualisoinnin vaaroista ja veti sen johtopäätöksen, että muistaminen pitäisi rajata
henkilökohtaiselle alueelle ja että holokaustia koskevasta julkisesta keskustelusta tulisi tehdä loppu. Juutalaisten
keskusneuvoston puheenjohtaja, Ignatz Bubis, kuvasi puhetta ”henkiseksi tuhopoltoksi”. Arvio keskustelusta ks. esim.
Tobias Jäcker, Erinnern oder Vergessen? Die Walser-Bubis-Debatte. Oktober 2003,
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hallitsevaa roolia kuin 80-luvun Historikerstreitilla omana aikanaan. Joka tapauksessa esimerkiksi

aikakauskirja Zeitgeschichte omisti vanhalle ja uudelle Wehrmacht-näyttelylle vuonna 2002

kokonaisen numeron15. Yksi näyttelyn suunnittelijoista, Hannes Heer, on kirjoittanut 2000-luvulla

kiistaa koskevia näkemyksiään ainakin kirjassaan Vom Verschwinden der Täter16.

Lähteinä käytän Historikerstreitiin kuuluneita lehtiartikkeleita / lukijakirjoituksia, jotka on koottu

yksiin kansiin Historikerstreit-teoksessa, sekä kahta Wehrmacht-näyttelydebatista ilmestynyttä

kokoomateosta. Toisessa on Wehrmacht-näyttelystä Bremenissä järjestetyn seminaarin teesipaperit

ja keskustelu sekä Saksan liittopäivien debatit vuodelta 199717. Toiseen on koottu liittopäivien

debatin lisäksi  eri sanomalehdissä ilmestyneitä artikkeleita, jotka käsittelevät Wehrmacht-

näyttelyä18.

http://www.jaecker.com/debatte.htm.
15 Zeitgeschichte März/April 2002, 29. Jahrgang, Heft 2.
16 Hannes Heer, Vom Verschwinden der Täter. Der Vernichtungskrieg fand statt, aber keiner war dabei. Aufbau Verlag
GmbH, Berlin 2004.
17 Hans-Günther Thiele (Hrsg.): Die Wehrmachtsausstellung. Dokumentation einer Kontroverse. Dokumentation der
Fachtagung in Bremen am 26. Februar 1997 und der Bundestagsdebatten am 13. März und 24. April 1997.
Bundeszentrale für politische Bildung: Bonn 1997.
18 Heribert Prantl (Hg.), Wehrmachtsverbrechen. Eine deutsche Kontroverse. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1997.

http://www.jaecker.com/debatte.htm.
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2. Menneisyyden merkityksestä - miksi natsimenneisyys on
erityinen?

Menneisyys on tärkeä osa kuvaa, joka meillä on maailmasta. Menneisyyden tunteminen auttaa

meitä ymmärtämään miksi asiat ovat niin kuin ne ovat. Menneisyys on myös tärkeä identiteetin

rakennusaine: mennyttä aikaa koskevat kertomukset vaikuttavat käsityksiimme siitä, keitä me

olemme, ja yhteisöstä, johon kuulumme, ja vielä laajemmin käsityksiimme ihmisestä yleensä.  Jotta

voimme käsittää oman paikkamme maailmassa, tarvitaan menneisyyden selvittämistä jokaisena

aikana; jokainen sukupolvi tekee sen uudelleen itseään varten.

Sen lisäksi, että on kysymys yksinkertaisesti yksilön ja yhteisön "muistista", menneisyydellä on

myös poliittista merkitystä ja käyttöarvoa: vallitseva menneisyyskuva vaikuttaa siihen, millainen

yhteiskuntajärjestelmä meillä on ja minkälaisiin päämääriin pyrimme. Historiaa käytetään usein

poliittisten tavoitteiden legitimoimiseen.19 Sitä käytetään politiikan välineenä ja julkisten

menneisyyskuvien hallinnasta käydään poliittista kamppailua. Menneisyydestä harvoin on vain

"yhtä oikeaa" kertomusta, vaan jopa samoihin tosiasioihin nojautuen siitä voidaan valitusta

näkökulmasta ja teoriataustasta riippuen saada hyvinkin erilaisia kuvauksia. Historiaa tutkittaessa

tehdään aina valintoja, jotain otetaan mukaan ja jotain jätetään pois, erinäisistä syistä. Tästä

syntyneet historiankuvaukset vuorostaan vaikuttavat siihen, millainen kuva menneisyydestä

ihmisille syntyy.

Historian merkitystä perustellaan usein myös ajatuksella, että historiasta tulee ja voidaan oppia.

Natsimenneisyyden kohdalla oppimisen tavoite tulee erityisen tärkeäksi - monet pelkäävät, että

samankaltaiset hirmuteot voivat toistua, jos holokaustin muisto häviää.

19 Wolfrum s. 5; Berger s. 7. Berger kuvaa historian käyttämintä poliittisten tavoitteiden legitimoimiseen Saksassa
1870-luvulta lähtien, s. 47-48.
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2.1. Menneisyys ja kollektiivinen identiteetti

Kansallisvaltioita rakennettaessa historiaan perustuvan kansallisen identiteetin kehittämisellä ja

vahvistamisella on ollut suuri merkitys. Se on usein tietoinen prosessi; esimerkiksi median ja

koulukasvatuksen keinoin edistetään kansallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Myönteinen suhde

historian tärkeisiin ajanjaksoihin rakentaa kansakunnan omakuvaa ja identiteettiä. Kansallisen

identiteetin pönkittämisessä käytetään yleensä jonkinlaista "sankaritarinaa", luodaan kansallisesta

yhteisöstä positiivinen kuva, johon on helppo samaistua20. Tällaista kuvaa uusinnetaan

säännöllisesti rituaaleissa kuten muistopäivissä, kulttuurin ilmentymissä kuten draamassa,

kirjallisuudessa ja elokuvissa, tai poliitikkojen puheissa.

Toisen maailmansodan jälkeen saksalaiset eivät voineet toimia tämän mallin mukaan. Oli vaikeaa

luoda hyvää ja eheää kuvaa kansakunnan menneisyydestä - ja omasta itsestään21. Saksa oli hävinnyt

sodan täydellisesti, ja sitä ennen oli kylvetty tuhoa ja kuolemaa ennennäkemättömällä tavalla.

Keskitysleirien julmuus ja juutalaisten kansanmurha tuotiin koko maailman tietoisuuteen.  Sota oli

ollut virhe, ja kolmas valtakunta oli ollut virhe - miten jatkaa elämäänsä saksalaisena tällaisen

jälkeen? Miten luoda positiivista identiteettiä tällaiselle pohjalle? Mitä kertoa lapsilleen? Tämä

tekee natsimenneisyydestä erityislaatuisen, hankalan menneisyyden ihmisten identiteetin kannalta.

Sodan jälkeen identiteettiä luotiinkin kolmannen valtakunnan negaation kautta. Länsi-Saksan

kohdalla omakuvan rakentamisessa tärkein merkitys onkin rajanvedolla natsiaikaan, toteaa

Wolfrum.22 Samaan tapaan myös Itä-Saksa kuvasi itseään natsivaltion vastakohtana. Länsi-

Saksassa historiapoliittisen diskurssin tärkeimmäksi käsitteeksi nousi vapaus, Itä-Saksassa rauha.

Vapaus oli tärkein Länsi-Saksan legitimaation lähde systeemikonfliktissa kommunistisen idän

kanssa.23

”Saksalaiset kävelivät räjähtävien herkkyyksien miinakentällä”24: toisen maailmansodan jälkeen ei

voitu luoda yksinkertaista ja laajasti hyväksyttyä kuvaa yhteisestä menneisyydestä. Länsi-Saksassa

kaikki julkiset representaatiot olivat täynnä tabuja, kiistojen, keskustelujen, analyysien ja kritiikin

20 Wolfrum s. 104-105; Fulbrook s. 79.
21 Fulbrook s. 79.
22 Wolfrum, s. 104.
23 Wolfrum, s. 85.
24 ”Germans trod through a minefield of exploding sensitivities”. Fulbrook s. 79.
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aiheena. Eri ryhmät kilpailivat menneisyyden tulkinnoista.25 Itä-Saksassa SED-puolueen

valtamonopoli koski pitkälti myös historian tulkintoja26.

2.2. Menneisyys ja kollektiivinen muisti

Natsimenneisyyttä käsitellään monella tasolla valtiotasolta aina yksittäisiin ihmisiin. Wolfrum

luokittelee kolme eri tasoa natsimenneisyyden käsittelyssä (Vergangenheitsbewältigung).

Ensinnäkin natsimenneisyyttä ja sen seuraamuksia on käsitelty poliittisella tai oikeudellisella

tasolla. Toinen taso on julkisuus - yhteiskunnalliset ryhmät käsittelevät menneisyyttä yhdessä

esimerkiksi median välityksellä. Kolmanneksi tasoksi Wolfrum nimeää poliittis-kulttuuriset

mentaliteetit, ja siihen hän sisällyttää ihmisten asenteet, mielipiteet ja käyttäytymisen.27 Nämä tasot

limittyvät tässä tutkittavissa keskusteluissa. Ensisijaisestihan kyse on julkisista keskusteluista

mediassa, mikä sopii selkeästi Wolfrumin toiseen tasoon. Mutta samalla kiistat liittyvät myös

politiikkaan ja kuvastavat osallistujien asenteita ja mielipiteitä. Esimerkiksi Historikerstreit liittyi

politiikkaa tuolloin hallitsevien konservatiivien pyrkimyksiin identiteetin pönkittämisessä, ja

Wehrmacht-näyttely sai aikaan debatin Saksan liittopäivillä. Näihin palaan yksityiskohtaisemmin

neljännessä kappaleessa.

Kun puhutaan menneisyyssuhteesta, on kyse myös muistista. Usein sanotaan, että yhteisöillä on

menneisyyttä koskeva kollektiivinen muisti. Mary Fulbrookin määritelmän mukaan se käsittää

"muistoja kokemuksesta, ajasta, paikasta, tapahtumasta, jolla on laaja merkitys tietylle

sukupolvelle tai ryhmälle"28. Siihen ei kuulu vain jokin virallisesti määritelty historiankuva, vaan se

on monimutkaisempi. Eri tasot kietoutuvat toisiinsa: kokemukset ja muistot, tulkinnat ja

tapahtumille annettu laajempi merkitys29. Siihen kuuluvat autenttiset muistot tai 'todelliset

kokemukset' historialllisista ilmiöistä sellaisina kuin ne ovat yksilön muistissa.  Siihen kuuluvat

myös tavat kategorisoida, käsitteellistää ja kuvailla näitä ilmiöitä, eli sosiaaliset luomukset, joita

käytetään luokittelemaan niitä. Lisäksi siihen kuuluvat laajemmat tulkintakehykset, joihin ne

laitetaan, keinona rationalisoida, tulkita uudelleeen ja "tulla toimeen" menneisyyden kanssa: tarinat,

joita menneisyydestä kerrotaan, 'historiankuvat' joihin yksilöiden muistot sisällytetään ja jossa ne

25 Fulbrook s. 79.
26 Wolfrum s. 71.
27 Wolfrum s. 105.
28 Fulbrook s. 145.
29 Fulbrook s. 145.



10

saavat laajemman merkityksen.30 Tutkimissani julkisissa keskusteluissa käsitellään näitä

tulkintakehyksiä ja asioille annettuja merkityksiä, mutta myös muiden Fulbrookin tasojen voidaan

nähdä olevan mukana.

Kollektiivinen muisti koostuu Fulbrookin määritelmän mukaan niin yksilöiden (samaa ilmiötä tai

tapahtumaa koskevasta) muistista kuin menneisyyttä koskevasta keskustelusta. Myös Confino

painottaa ns. "kommunikatiivista muistia" osana kollektiivista muistia. Confinon mukaan

yksilöiden välinen keskustelu ja yksilön tapa rakentaa muistinsa jäävät usein vähälle huomiolle,

kun keskitytään julkiseen ja ”viralliseen” muistiin. Yksilöiden muistiin kuuluu "alitajunta, legendat,

ennustukset, unelmat, syyllisyyden ja sovituksen, rangaistuksen ja pelastuksen käsitteet"31, joita

varmasti on vaikea tutkia, mutta jotka olisivat natsimenneisyyden kohdalla ehkä erityisen

kiinnostavia. Tässä gradussa en voi perehtyä näihin syvemmin, mutta on hyvä ymmärtää yksilön

muistin ja kollektiivisen muistin monisyisyys.

Fulbrook painottaa, että koska sodan jälkeisessä Länsi-Saksassa sen paremmin kuin Itä-

Saksassakaan ei ole koskaan ollut vain yhtä kollektiivista muistia, yhtä yleisesti hyväksyttyä

keskustelua menneisyydestä, on paikallaan puhua muisteista (tai muistoista)32 monikossa, tai ehkä

vielä osuvammin historiankuvista. Poliittisiin näkemyksiin, kokemuksiin, yhteiskuntaluokkiin,

sukupuoleen ja sukupolveen perustuvat erot historiankuvissa ovat Fulbrookin

mielestä ”loputtomasti silmäänpistävämpiä kuin samankaltaisuudet”.33

Historiallinen muisti ei ole neutraali "valokuva" tapahtuneesta todellisuudesta: ”tabut ja väitteet

peittävät ja värittävät muistoja ja perittyjä tarinoita. Muisti ei ole vain tosiasia, passiivisesti läsnä:

tarvitaan työtä rekonstruoida se, niin kutsutussa ’muistityössä’ [memory work].”34 Myös

ikäryhmien, poliittisten ryhmien jne. sisällä, menneisyyttä käsitellään eri näkökulmista ja eri

tasoilla. Fulbrook erittelee kolme tasoa natsimenneisyyden käsittelyssä:

1. kognitiivinen taso, pyritään ymmärtämään ja merkityksellistämään menneitä tapahtumia.

2. emotionaalinen taso, ilmaistaan ja käsitellään aikakauteen liittyviä vaikeita tunteita.

3. Vergangenheitsbewältigung, laajalle levinnyt yhteiskunnallinen käytäntö, kollektiivinen

30 Fulbrook s. 145-146; vrt. Confino s. 407 (yksilöllisen ja kollektiivisen muistin suhteesta).
31 Confino s. 407.
32 Fulbrook käyttää sanaa "memories", joka voitaisiin suomentaa kummallakin tavalla.
33 Fulbrook s. 146.
34 Fulbrook s. 146.
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keino etsiä synninpäästöä.35

Yllä mainitut tasot kietoutuvat toisiinsa menneisyyden käsittelyssä, ja ehkä erityisesti

natsimenneisyyden kohdalla. Varmaankin natsirikosten raakuus saa aikaan sen, että emotionaalinen

taso on usein voimakkaasti mukana, ja että jonkinasteinen syyllisyydentunne koskettaa usein

niitäkin, jotka eivät itse tehneet sotarikoksia tai osallistuneet tavalla tai toisella kansanmurhaan -

jopa myöhemmin syntyneitä sukupolvia, kun he kohtaavat vanhempiensa ja isovanhempiensa

menneisyyden. Kaikki yllämainitut kolme tasoa ovat nähtävissä myös Historikerstreitissa ja

Wehrmacht-debatissa.

Fulbrook erittelee menneisyyden käsittelyn lähinnä psykologiselta kannalta, kun taas Wolfrumin

tasot voidaan nähdä jakautuvan yhteiskunnan eri osiin, valtiolliseen, yhteiskunnalliseen ja ehkä

yksilötasoon. Molemmat ovat toimivia tapoja eritellä asiaa eivätkä sulje toisiaan pois, vaan

paremminkin täydentävät toisiaan.

Työni kolmannessa luvussa tarkastelen menneisyyden käsittelyn yleisiä linjoja niin poliittisella ja

oikeudellisella tasolla kuin laajemmin yhteiskunnassa – julkisuudessa ja kulttuurissa – kuin myös

historiantutkimuksessa. Neljännessä luvussa tulee yksittäisten puhujien myötä esiin myös

yksilöiden tapoja käsitellä menneisyyttä, tosin julkisen keskustelun kontekstissa.

2.3. Natsimenneisyyden käsittely ja syyllisyyskysymys

Syyllisyyskysymyksen toi filosofisessa mielessä esiin jo Karl Jaspers 40-luvulla - ja sai siten

aikaan yhden ensimmäisistä tulisista natsimenneisyyteen liittyneistä kiistoista. Jaspers erotti neljä

eri syyllisyyden lajia: varsinaisten rikollisten syyllisyyden, poliittisen (kollektiivin) syyllisyyden ja

metafyysisen syyllisyyden ohella hän nimesi myös niin sanotun moraalisen syyllisyyden. Tämä

vaikuttaa (eniten) kollektiiviseen tietoisuuteen, liittyy muistamiseen ja perintöön ja ylittää

sukupolvien rajat. Se ei ole syyllisyyttä rikosoikeudellisessa mielessä, vaan on yksinkertaisesti

tunne siitä, että on vastuussa tapahtuneesta. Syyllisyyden tunne tulee siitä, että lukemattomat uhrit

tapettiin vain siksi, että he kuuluivat tiettyyn kollektiiviin; näin syyllisyyskin tavallaan koskee koko

sitä kollektiivia, joka rikokset teki. Koska tällaisia rikoksia ei voi hyvittää (ei ole riittäviä

oikeudellisia, rahallisia tai muita keinoja), syyllisyys säilyy ja siirtyy kaikkiin rikollisten

35 Fulbrook s. 146-147.
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kollektiivissa.36  Niinpä natsimenneisyys ja holokausti ovat aiheita, joihin liittyy erityinen lataus, ja

se vaikuttaa niistä käytyihin keskusteluihin, todennäköisesti varsinkin silloin, kun keskustelijoina

ovat kolmannen valtakunnan perilliset.

Natsimenneisyyttä koskevat debatit ovat toistuvasti olleet hyvin kuumia, ja se varmaankin osaltaan

johtuu (kätketyistä ja ehkä tiedostamattomista) syyllisyydentunteista. Julkiset keskustelut ja

sensaatiot aiheesta - milloin kirjallisuuden, milloin teatterin, milloin historioitsijoiden tuotosten

aikaansaamina - ovat kautta vuosikymmenten olleet erilaisten tunteenomaisten reaktioiden

saattelemia37.  Historikerstreit vuonna 1987 ja Wehrmacht-näyttely vuodesta 1995 eteenpäin eivät

olleet poikkeuksia tässä mielessä, ja syyllisyyskysymys vaikuttaa vahvasti näissäkin keskusteluissa.

Akateemisessa keskustelussa ja historiatieteessä "syyllisyyskompleksia" ei kuitenkaan hyväksytä

helposti.  Dinerin mukaan erityisesti historiatieteessä pyritään objektiivisuuteen, jolloin ajatellaan,

ettei syyllisyyskysymyksen pitäisi näkyä oikeassa historian kuvauksessa. Tämä on kuitenkin

vaikeaa, kun historian ala on suunnattu laajalle yleisölle, jonka kanssa se jakaa kaikesta huolimatta

ainakin pinnan alla piilevän yhteisen kollektiivisen muistin.38 Dinerin mukaan historiatieteelliset

tutkimukset kansallissosialismista usein joko keskittyvät syyllisyys- ja vastuukysymyksiin tai

pyrkivät torjumaan ne tavalla tai toisella. Holokaustin tutkimuksessa on kaksi koulukuntaa,

intentionalistinen ja funktionalistinen; molemmat tulee ymmärtää "oikeudellisina"

kerrontarakenteina. Dinerin mielestä molempien koulukuntien juuret voidaan jäljittää jompaan

kumpaan ryhmään kuulumiseen - uhreihin tai syyllisiin, ts. juutalaisiin tai saksalaisiin. Toiset

painottavat olosuhteita, toiset motiiveja. Ne taas, joilla ei ole suoraa suhdetta kumpaankaan

ryhmään, usein yleistävät holokaustin merkityksen yleisinhimilliseksi tapahtumaksi.39 Tälläkin

tavoin nähtävästi kollektiivi ja tavat tarkastella menneisyyttä ovat yhteydessä toisiinsa.

Käytännössä on vaikeaa ellei mahdotonta olla täysin ”objektiivinen” eli riippumaton siitä, mihin

ryhmään itse kuuluu.

2.4. Natsimenneisyys lähihistorian tutkimuksen kohteena

Historiankirjoitus perustuu ajatukseen, että menneestä ajasta voidaan kertoa "merkityksellinen"

36 Diner s. 304-5.
37 Diner s. 302.
38 Diner s. 305.
39 Diner s. 308-309.
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kertomus. Holokaustin kohdalla on kuitenkin pohdittu, onko holokaustia ylipäätään edes

mahdollista sisällyttää mielekkäästi osaksi mitään kertomusta. Elie Wiesel on sanonut, että

kenenkään, joka ei itse ollut paikalla, on mahdotonta ymmärtää holokaustia40. Friedländer on

todennut ongelman olevan siinä, että tapahtumilla ajatellaan olevan jonkinlainen looginen

historiallinen "tarkoitus" - mutta holokaustilla ei tunnu olevan sellaista, sille ei löydy järkevää

syytä. Confinon mukaan tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa, ettei holokausti sovi mihinkään

kertomukseen. Mutta on tärkeää etsiä keinoja, joilla holokaustin voi ymmärtää parhaiten. Yksi

tässä auttava keino ja työkalu on muisti. Muistin avulla eloonjääneet ovat pyrkineet saamaan jotain

merkitystä tai tarkoitusta käsittämättömiltäkin tuntuville tapahtumille. Tutkijat ovat puolestaan

ottaneet muistin johtokäsitteeksi analysoidessaan holokaustin perintöä ja kuvauksia.41

Historiantutkimuksen kannalta natsimenneisyyteen liittyy vielä yksi ongelma.  Lähimenneisyyttä

koskeva "uusimman ajan historia" on usein käytännössä aikalaisten kirjoittamaa historiaa. Tämä

tekee lähihistoriasta erilaisen verrattuna historiankirjoitukseen yleensä. Natsimenneisyyden

kohdalla tämä on erityisen hankala tilanne: toisen maailmansodan jälkeen ei vain keskitysleirien

entiset vangit, vaan myös mahdollisesti rikoksiin syyllistyneet alkoivat kirjoittaa natsiajan historiaa

ja tulkita sitä.42

"Toisin sanoen, siihen aikaan natsiajan aikalaiset esiintyivät historiallisten lähteiden autenttisina
tulkitsijoina ja silloin, kun nämä puuttuivat, asettuivat hyvin tehokkaasti niin sanotuiksi
aikalaistodistajiksi. Heidän motiivinsa eivät tietenkään olleet puhtaasti tai edes ensisijaisesti
historiografisen kiinnostuksen lietsomia, vaan olivat usein hyvin tarkoin määrättyjen
menneisyyspoliittisten intressien sanelemia.”43

Frei toteaa, että jo pian sodan jälkeen kansallissosialismin historiaa tutkivatkin usein nuoremmat

tutkijat, joilla ei ollut (niin paljon) henkilökohtaista painolastia kannettavanaan44.

Natsiajan rikosten laajuuden vuoksi aikalaiset kokevat kansallissosialismin tutkimuksen usein

moraalis-poliittisena syytöksenä, mikä on tuonut menneisyyden käsittelyyn entistä enemmän tabuja.

Lähimenneisyyttä tutkiessaan saattoi astua jonkun varpaille, mahdollisesti tuhota jonkun uran tai

saada syytteen kunnianloukkauksesta - tai kenties löytää ikäviä asioita omasta menneisyydestään.

Puhumattakaan sodan ja rikosten jättämistä henkisistä haavoista, joita ei välttämättä haluttu

40 Confino s. 394.
41 Confino s. 394-395.
42 Frei s. 60.
43 ”In other words, at that time contemporaries of the Nazi period presented themselves as the authentic interpreters of
historical sources and, where these were lacking, installed themselves very effectively as so-called contemporary
witnesses. Their motives, of course, were not purely or even primarily fueled by historiographical interest, but more
often than not dictated by highly specific interests in a policy of the past (Vergangenheitspolitik)."Frei s. 61. Tämä ja
muut käännökset KT.
44 Frei s. 63.
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kaivella. Voidaan olettaa kuten Frei, että sitä mukaa kun natsiaika etääntyy kauemmas nykyajasta,

sen tutkiminen "helpottuu", kun aikalaissukupolvi jää syrjään yhteiskunnan tärkeiltä paikoilta ja

heistä aika jättää.45 Tosin natsimenneisyys on traumaattinen myös toiselle ja kolmannelle

sukupolvelle, ei ainoastaan aikalaisille, toteaa Frei46.

Natsimenneisyys on siis erityisen vaikea menneisyys käsiteltäväksi, niin yksityisellä kuin julkisella

tasolla. Osin sen vuoksi siitä onkin keskusteltu kerran toisensa jälkeen ja se vaikuttaa edelleen

vahvasti saksalaisessa kollektiivisessa ja yksilöllisessä tietoisuudessa. Seuraavissa kappaleissa

selvitän, miten kolmannen valtakunnan kokeneet saksalaiset ovat tulleet toimeen menneisyytensä

kanssa ja miten myöhemmät sukupolvet ovat käsitelleet sitä.

45 Frei s. 71, 73.
46 Frei s. 75.
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3. Suhde natsimenneisyyteen sodanjälkeisinä
vuosikymmeninä

Tässä kappaleessa luon yleiskuvan siitä, miten saksalaiset ovat käsitelleet natsimenneisyyttä

sodanjälkeisinä vuosikymmeninä. Tarkastelen sekä historiasuhdetta  yhteiskunnassa yleensä ja

politiikassa, että myös sitä, miten menneisyyttä on tutkittu historiantutkimuksessa.

3.1. 1940- ja 50-luvuilla: käsitys harvojen syyllisyydestä

Ensimmäisinä vuosikymmeninä sodan jälkeen saksalaisten suhtautumista natsimenneisyyteensä

leimasi, varsin ymmärrettävästi, haluttomuus käsitellä sitä. Sodasta selvinneet saksalaiset koettivat

mahdollisimman nopeasti unohtaa kolmannen valtakunnan rikokset ja sota-ajan kauhut ja

keskittyivät mieluummin koko tarmollaan jälleenrakennukseen. Miljoonat saksalaiset väittivät,

etteivät olleet tienneet mitään juutalaisten systemaattisesta kansanmurhasta tai ainakaan eivät olleet

itse syyllistyneet rikoksiin.47 On hyvin mahdollista, että kaikki eivät tienneetkään juutalaisvainojen

lopullisesta luonteesta, ainakaan ennen kuin ihan sodan loppuvaiheessa ja silloinkin kuulopuheiden

perusteella. Esimerkiksi natsiajasta hengissä selvinneen professori Victor Klempererin

päiväkirjoista käy ilmi, että monet tavalliset dresdeniläiset eivät tienneet läheskään kaikista

juutalaisia koskeneista syrjintätoimenpiteistä eikä vainojen mielivaltaisuudesta, saati sitten

juutalaisten murhaamisesta Itä-Euroopassa. Tiedotusvälineistä tulvi juutalaisvastaista propagandaa,

mutta niissä ei tiedotettu siitä, mitä juutalaisille tehtiin48. Oli myös lukuisia tilanteita, joissa ihmiset

osoittivat sympatiaa juutalaisia kohtaan ja ilmaisivat näin vastustavansa juutalaisten syrjintää49.

Kuitenkin sodan loppupuolella tietoa joukkomurhista tihkui esimerkiksi lomalla käyvien sotilaiden

47 Hentilä, Jaettu Saksa, jaettu historia s. 29, Hakkarainen s. 121.
48 Ks. esim. Klemperer, Victor: Haluan todistaa. Päiväkirjat 1933-45. Suom. Matti Kinnunen. Werner Söderström
Osakeyhtiö, Helsinki/Juva 2001, s. 496, 498, 499-450.
49 Klemperer,  s. 303, 306, 33,3 353, 380, 478.
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mukana kotirintamallekin, niin paljon ja yhtäpitävästi, että puheiden oli Klempererin mielestäkin

oltava totta50.

1950-luvun lopulle asti saksalaisessa julkisuudessa ei juuri puhuttu holokaustista, eikä sitä

myöskään historiantutkimuksessa mielellään tutkittu. Wolfrumin mukaan antisemitismi ja

esidemokraattiset asenteet vallitsivat laajalti edelleen, ja natsimenneisyys ja siihen liittyvä

syyllisyys torjuttiin. Harvat uskalsivat rikkoa menneisyyttä koskevan hiljaisuuden. Poikkeuksiakin

oli, esimerkiksi sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Kurt Schumacher, itsekin natsihallinnon

uhri.51 Yleensä saksalaiset näkivät itsensä niin Hitlerin kuin liittoutuneiden uhreina, ja vuosittain

vietettiin erityistä surupäivää sodassa kaatuneiden omaisten muistoksi52. Käytyä sotaa pidettiin

tavanomaisen ”kunniallisena” sotana, ja rikosten ja murhien ajateltiin tapahtuneen varsinaisen

sotarintaman takana, eturintaman sotilaiden jäädessä syyttömiksi rikoksiin.

Liittoutuneiden aloittama hallinnon puhdistaminen natseista oli melko lyhytaikaista. Länsi-

Saksassa natsien poistaminen tehtävistään päättyi käytännössä kylmän sodan alkuun ja Saksan

liittotasavallan perustamiseen. Liittokansleri Adenauerin politiikka tähtäsi uuden demokratian

vakauttamiseen ja "yhteiskunnalliseen integraatioon".53  Kuka suostui hyppäämään uuden

poliittisen tilanteen vaatimaan rooliin, hänen menneisyyttään painettiin villaisella, lukuun ottamatta

pahimpia rikollisia, jotka tuomittiin sodanjälkeisissä oikeudenkäynneissä.  Henkilöjatkuvuus oli

varsinkin Länsi-Saksassa suurta.54 Jopa liittoutuneiden tuomitsemia sotarikollisia vapautettiin, ja

poliitikot kehuivat Wehrmacht-sotilaita isänmaallisesta toiminnasta "normaalissa" sodassa. Kylmän

sodan ansiosta toinen maailmansota saatettiin Länsi-Saksassa nähdä jopa länsieurooppalaisen

antikommunismin saksalaisena kärkenä. Muistopäivien paikallisissa muistopuheissa saksalaisia

sotilaita kunnioitettiin, koska he olivat käyneet "taistelua kansamme kulttuurin ja vapauden

puolesta".55 Natsivaltion toteuttama syrjintä ja kansanmurha sekä armeijan toiminnan pimeimmät

puolet olivat selvästi sokea piste saksalaisten menneisyyssuhteessa.

Fulbrookin mukaan 1950-luvun Saksoissa (niin idässä kuin lännessä) syntyi myytti

kansanjoukkojen viattomuudesta  natsien rikoksiin56.  Fulbrookin mielestä tämä käsite kuvaa tuon

50 Klemperer,  s. 627.
51 Wolfrum, Geschichte als Waffe, s. 107; 109.
52 Wolfrum, s. 109.
53 Wolfrum, Geschichte als Waffe, s. 106-107.
54 Wolfrum, s. 107; Hakkarainen s. 121-123; Fulbrook, German National Identity after the Holocaust, s.29, s.55;
Hentilä, Jaettu Saksa, jaettu historia s. 27.
55 Wolfrum, s. 108-109.
56 Mary Fulbrook, German National identity after the Holocaust. Polity Press & Blackwell Publishers 1999. s. 29, 55,
77.
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ajan ilmapiiriä paremmin kuin ajatus "kollektiivisesta muistinmenetyksestä", jollaisena sitä on

myös kuvattu.57  Hallitseva konservatiivinen eliitti halusi jättää menneisyyden taakseen, mutta

Länsi-Saksan sisäiset demokraattiset olot yhdessä ulkomailta tulevan paineen kanssa antoivat

ainakin jotain vaikutusmahdollisuuksia niille, jotka eivät halunneet antaa menneisyyden unohtua.

Syylliset rajoitettiin ”hyväksyttäviin” tuomion kohteisiin ja uhrien rooli annettiin niille, jotka olivat

saksalaisten yhteisön ulkopuolella (Israelissa, Amerikassa). "Kansallinen yhteisö" rajoittui itsestään

selvästi etnisesti määriteltyihin saksalaisiin.58  Nämä roolikuvat säilyivät pitkään: uhrit, juutalaiset,

nähtiin ”toisina”, natsit olivat ylimaallisen pahoja ja tavalliset saksalaiset hyviä ja kunnollisia.

Fulbrook kuvaa kirjassaan, miten nämä kliseet toistuivat esimerkiksi teatteritaiteessa.59

Menneisyys kohdattiin Länsi-Saksassa lopulta niin, että tehtiin julkisia kollektiivisen vastuun

tunnustuksia rikoksista, "joita oli tehty Saksassa saksalaisten nimeen”, ikään kuin tekijä olisi ollut

joku muu kuin saksalaiset. Liittokansleri Adenauer tasapainoili puheissaan yleisen armahduksen ja

pahimpien rikollisten tuomitsemisen välillä, samalla kun hän julisti Saksan liittotasavallan

kansallissosialismin vastakohdaksi.60

Myös Itä- ja Länsi-Saksan välinen suhde vaikutti menneisyyden käsittelyyn. Hentilä ja

Hakkarainen korostavat Itä- ja Länsi-Saksan välistä ideologista taistelua menneisyyssuhteen

määrittäjänä, toisin kuin Fulbrook, Berger ja Wolfrum, jotka vain vertaavat kehityksiä toisiinsa,

toisistaan erillisinä. Hakkaraisen mukaan ideologinen kamppailu ei antanut tilaa avoimille

menneisyyskeskusteluille, vaan sen sijaan korostui irtiotto natsimenneisyydestä eräänlaisena

negatiivisena kansallisen identiteetin rakentajana, ja toisaalta kumpikin Saksa pyrki sysäämään

menneisyyden taakkaa naapurivaltion harteille.61 Tämäkin varmasti oli yksi tekijä saksalaisten

monimutkaisessa menneisyyssuhteessa. Itä-Saksalle Saksan liittotasavalta oli kolmannen

valtakunnan (fasistinen ja kapitalistinen) perillinen. Länsi-Saksassa puolestaan rinnastettiin

kansallissosialismi sosialistiseen diktatuuriin (totalitarismiteoria), tai sitten haettiin

kansallissosialismille jonkinlaista oikeutusta kommunismin vastaisesta taistelusta. Jälkimmäinen

käsitys oli ainakin Victor Klempererin päiväkirjoista päätellen ollut yleinen jo kolmannen

valtakunnan aikana – kansallissosialismin ainoana vaihtoehtona nähtiin sosialismi, ja

57 Mary Fulbrook, German National Identity after the Holocaust. Polity Press & Blackwell Publishers 1999. s. 77.
58 Mary Fulbrook, German National Identity after the Holocaust, s. 78.
59 Fulbrook, German National Identity,  s. 75–76, vrt. s.97.
60 Wolfrum s. 110; Fulbrook, German National Identity, s. 59–60; Adenauerin puheesta v. 1951 ks. Fulbrook s. 66.
61 Hakkarainen s. 123.
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kansallissosialismia pidettiin näistä kahdesta pienempänä pahana62.

Historioitsijat kävivät ensimmäisinä sodan jälkeisinä vuosina  revisiokeskustelua, jossa esimerkiksi

Gerhard Ritterillä ja Friedrich Meineckella oli tärkeä osa. Revisiokeskustelun sanoma oli, että

"saksalaisten oli ruvettava vihdoinkin ottamaan menneisyyden onnettomuuksista opikseen ja

arvioitava perinteinen historiankäsityksensä uudelleen".63 Hentilän mukaan Ritterin arviot Saksan

alennustilan syistä olivat pitkälti samat kuin Friedrich Meinecken, joka tosin ei pitänyt

kansallissosialismia ainoastaan saksalaisena ilmiönä, mutta toisaalta näki Saksan porvariston

osasyyllisenä diktatuuriin64. Revisio historiankirjoituksessa jäi kuitenkin käytännössä toteutumatta

ja niin henkilöiden kuin historianäkökulmien jatkuvuus oli suurta65.  Historiankirjoituksessa jo

aiemmin vallinnut kansallinen traditio jatkui sodan jälkeen 1940- ja 50-luvuilla.66 Historiankirjoitus

tuki saksalaista kansallisvaltiota ja sen poliittista järjestelmää. Useat 40- ja 50- luvun

historiantutkijat olivat kansallisuusaatteen kannattajia, jotka pitivät Saksan ”nationalistista”

kehitystä 1870-luvulta lähtien sinänsä hyvänä ja näkivät kansallissosialismin vain ”hyvän”

nationalismin vääristymänä67. Myös historian yliopisto-opetuksessa kansalliskonservatiivinen

näkemys vallitsi sodan jälkeenkin. Berger ei näe kansallisen historiankirjoituksen rinnalla olleessa

eurooppalaisessa näkökulmassakaan juuri mitään uutta verrattuna jo toisen maailmansodan

aikaisiin kirjoituksiin: "Vuoden 1945 jälkeen täytyi vain pyyhkiä pois kaikki viittaukset Saksan

dominoimaan Eurooppaan..."68

Kansallissosialismi ja sen rikokset ja mukanaan tuoma perinpohjainen katastrofi oli luonnollisesti

vaikea sovittaa kansallishistorialliseen sankaritarinaan. Niinpä kansallissosialismi nähtiin

kansakunnan vääristyneenä kehityksenä tai se ikään kuin ulkoistettiin osaksi eurooppalaista

kehitystä totalitarismiteorian avulla.  Länsi-Saksassa kolmas valtakunta nähtiin modernisaation ja

massayhteiskunnan tuloksena; tai sitten pieni rikollisjoukko oli ”kaapannut” Saksan ja vienyt sen

harhateille. Tutkijat keskittyivät mielellään muihin asioihin kuin natsiaikana tehtyihin

hirmutekoihin: kansallissosialismin historiankirjoituksessa päähuomion veivät sodan häviäminen,

miehitys ja Saksan kahtiajako, kun taas natsiajan rikoksista ja holokaustista mieluummin vaiettiin.

62 Klemperer, s. 123, 130 ja 134.
63 Hentilä, Jaettu Saksa, jaettu historia s. 24.
64 Hentilä, Jaettu Saksa, jaettu historia s. 22-23; 24.
65 Hentilä, Jaettu Saksa, jaettu historia s. 27-28.
66 Berger s. 45ff.
67 Vrt. Berger, s. 42, 56,
68 Berger s. 46.
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Usein holokausti sivuutettiin ohimennen muutamalla lauseella.69 Tavallisille saksalaisille saatiin

aikaan kollektiivinen armahdus demonisoimalla natsihallinnon johtoporras, jota pidettiin

vastuullisena rikoksiin. Sankareita olivat perinteiset, konservatiiviset, kansallismieliset eliitit,

joiden piti hallita (epäluotettavia) kansan massoja.70

Kuten kappaleessa 2 todettiin, natsiajan tulkitsijat etenkin 50-luvulla olivat luonnollisesti itsekin

aikalaisia - usein itse natsien mielivallasta kärsineitä tai sitten kansallissosialistista järjestelmää

tukeneita, kenties jopa rikoksiin syyllistyneitä.  Aikalaiset toimivat historiallisten lähteiden

tulkitsijoina ja lähteiden puuttuessa aikalaistodistajina. Heidän intressinsä olivat vähintään yhtä

usein menneisyyspoliittisia kuin historiallisia.71 Tämä saattoi kieltämättä olla ongelmallista

tutkimuksen objektiivisuuden kannalta.

Natsirasismi ja saksalainen nationalismi erotettiin Bergerin mukaan (keinotekoisesti)  toisistaan.

Kansallissosialismin juurten katsottiin olevan jossain muualla kuin saksalaisuudessa tai ainakin

mahdollisimman kaukana omasta itsestä. Esimerkiksi Gerhard Ritter ja Hans Rothfels näkivät

natsismin juuret modernissa demokraattisessa massayhteiskunnassa ja perinteisten uskonnollisten

standardien rapautumisessa. Saksalainen kansallissosialismi ei heidän mielestään ollut

alkuperäinen saksalainen ilmiö, vaan "eurooppalaisen manifestaation" (yksipuoluejärjestelmä ja

yksi johtaja) saksalainen versio72. Vähintäänkin kansallissosialismi oli 'itävaltalais-baijerilainen

tuontituote', preussilaisten arvojen kanssa sillä ei Ritterin mukaan ollut paljon tekemistä.

Geopoliittiset argumentit olivat myös käytössä - keskellä sijaitseva maa on enemmän uhattuna kuin

muut. Ritter piti toisen maailmansodan jälkeisen saksalaisen historiankirjoituksen tehtävänä

saksalaisten kansallisidentiteetin vahvistamista, ei Saksan kansallisen tradition kritisoimista.73

Theodor Schieder sulki kansallissosialismin turvallisesti ulos kansallisesta historiasta vielä

myöhemminkin, 1960-luvulla: kansallissosialismi oli alkanut Baijerissa, kaukana Preussista, ja sitä

oli johtanut itävaltalainen Hitler74.

Useat nuoremman polven tutkijat pyrkivät kaikesta huolimatta jo 1950-luvulta lähtien eroon

perinteisistä näkökulmista ja siirtyivät tutkimaan valtion ja kansakunnan rakenteita vastapainoksi

siihenastiselle natsihallinnon keulahahmojen tarkastelulle. Norbert Frei uskoo nuoremman polven

69 Fulbrook antaa tästä esimerkkejä, ks. Fulbrook, German National Identity, s. 115-117.
70 Fulbrook, German National Identity, s. 114; 118.
71 Norbert Frei, Farewell to the Era of Contemporaries, s. 60.
72 Berger s 42. Myös Fulbrook viittaa käsitykseen kansallissosialismista osana laajempaa eurooppalaista ilmiötä -
totalitarianismiteoriaan, Fulbrook s. 113.
73 Berger s. 42.
74 Berger s. 84-85.
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yhtenä motiivina olleen tunne natsijärjestelmän hyväksikäytön kohteeksi joutumisesta. Toisaalta

rakenteisiin keskittyminen auttoi Frein mukaan myös välttämään paljastuksia muiden kuin

natsieliitin henkilökohtaisesta osallisuudesta rikoksiin, mikä olisi tuonut nolosti esiin myös

yhteiskunnassa säilyneen henkilöjatkuvuuden. Niinpä varhainen kansallissosialismin

historiankirjoitus vältti tarkastelemasta asioita, jotka olisivat voineet tuhota jonkun maineen tai

haitata tärkeitä ryhmäintressejä, toteaa Frei. Niin oikeusjärjestelmän osuus juutalaisvainoihin kuin

Wehrmachtin osallisuus juutalaisten murhaamiseen Itä-Euroopassa jätettiin huomiotta.75

Itä-Saksan historiankirjoituksen mukaan syyllisiä kansallissosialismiin olivat monopolikapitalistit

ja imperialistit, kolmas valtakunta oli eurooppalaisen kapitalistisen kehityksen ”fasistivaiheen”

tulosta. Sankareita tietysti olivat kommunistit, jotka taistelivat vastaan ja joiden puolueen piti

hallita kansan massoja76. Käsitykset kansallissosialismista eriytyivät jo varhain Itä- ja Länsi-

Saksassa vallitsevien poliittisten järjestelmien erilaisuuden vuoksi. Yhtäläisyyksiä kuitenkin löytyy

juuri tässä, että syylliset etsittiin muualta kuin itsestä tai omasta järjestelmästä.

3.2. 1960-luvulla alkoi muutos

1960-luvulla alkoi muutos sekä länsisaksalaisessa poliittisessa kulttuurissa että

historiankirjoituksessa. Wolfrumin mukaan muutosta henkisessä ilmapiirissä syntyi jo 50-luvun

loppupuolella, jolloin antisemitismiskandaalit ja nuorten hakaristisuttaukset järkyttivät poliitikkoja

ja herättivät heissä huolen Länsi-Saksan maineesta ulkomaiden silmissä. Menneisyyspolitiikan

puutteita korjattiin erityisesti kouluissa syventämällä kansallissosialismin käsittelyä

historianopetuksessa ja lisäämällä valistusta poliittisen kasvatuksen alalla. Unohduksiin jääneet

keskitysleirit kuten Dachau ja Bergen-Belsen sekä Berliinissä sijainneet natsikeskukset muutettiin

muistin paikoiksi, joilla oli opetuksellinen ja moraalinen tehtävä, vaikka aiemmin niiden ylläpito

oli vielä koettu sopimattomaksi. Wolfrumin mielestä natsirikosten siihenastinen "paikattomuus" on

yksi selitys sille, että rikokset eivät juuri lainkaan olleet kollektiivisessa muistissa. 77 Toisaalta

voidaan ajatella myös niin päin, että rikospaikkojen hylkääminen oli ollut myös menneisyyden

torjunnan seuraus.

Ilmapiirin alkavaa muutosta kuvaa myös se, että samaan aikaan myös kulttuurialalla

75 Norbert Frei, Farewell to the Era of Contemporaries, s. 63-65.
76 Fulbrook s. 117 – 118.
77 Wolfrum, s. 110-111. Muistin paikoista kuten keskitysleireistä ja suhtautumisesta niihin vrt. myös Fulbrook s. 37, 39.
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kirjallisuudesta ja draamasta televisioon kriittiset intellektuellit saivat suosiota, esimerkiksi Günter

Grass ja Theodor W. Adorno78. Lisäksi natsirikoksia koskevat oikeudenkäynnit alkoivat useamman

vuoden tauon jälkeen uudelleen vuonna 1958 ja jatkuivat 60-luvulla. Wolfrumin mukaan poliitikot

toivoivat tälläkin olevan vaikutuksia yleisön asenteisiin79. Fulbrook toteaa, että tällä kertaa

saksalaiset itse tuomitsivat rikollisia, toisin kuin heti sodan jälkeen, kun liittoutuneet järjestivät

oikeudenkäynnit. Kuitenkin vain pieni osa esimerkiksi liittoutuneiden sotarikollislistalla olleista yli

30 000 henkilöstä joutui oikeuteen ja tuomiotkin olivat pieniä suhteessa rikoksiin80.

Oikeudenkäynneistä raportoineen Hannah Arendtin mielestä vaikutti siltä, että saksalaisia ei

suuremmin haitannut, että sotarikolliset elivät vapaina heidän keskellään, mutta jos ”maailman

mielipide”, ulkomaat, vaativat rikollisia rangaistaviksi, he olivat halukkaita tottelemaan.81  Kaikesta

huolimatta rikosten nostaminen esimerkiksi Auschwitz-prosessista vuosina 1963–65, melkein

kaksikymmentä vuotta sodan päättymisestä, esiin oli merkki siitä, että muutosta siihenastiseen

vaikenemiseen verrattuna oli tulossa82.

Osin juuri oikeudenkäyntien myötä historioitsijatkin kiinnostuivat holokaustista83, mutta

historiantutkimuksessa tapahtui muitakin muutoksia. Historiankirjoituksessa kansallisen tradition

selkeä valta-asema päättyi 60-luvulla. Sen rinnalle tuli useampia erilaisia lähestymistapoja.

Perinteisen historismin rinnalle nousi historiallinen yhteiskuntatiede.84 Oma vaikutuksensa lienee

ollut Fischer-kiistalla, joka avasi tietä historiankirjoituksen sisällölliselle ja metodiselle

uudistumiselle. Lisäksi yliopistot kasvoivat 60- ja 70-luvuilla voimakkaasti ja nuoren polven

edustajia pääsi niissä nopeastikin korkeisiin asemiin.85 Uusi sukupolvi  kyseenalaisti herkästi

vanhempiensa toimia ja toimimattomuutta natsiaikana.86 Kansallissosialismia käsittelevän

historiantutkimuksen tekijät olivat  oikeastaan jo 60-luvun alkuun tultaessa silmäänpistävän usein

juuri nuoria tutkijoita.87

Uusien tuulien myötä alettiin etsiä kansallissosialismin syitä myös saksalaisesta yhteiskunnasta,

politiikasta ja kulttuurista ja niiden pitkäaikaisista vaikutuksista. Natsiaikaa ei enää sivuutettu

78 Wolfrum, s. 111.
79 Wolfrum, s. 111.
80 Fulbrook, s. 70.
81 Fulbrook s. 71. Wolfrum toteaa, että myös hyvitykset Israelille ja natsihallinnon uhreille ylipäätään tapahtuivat
suurelta osin länsivaltojen painostuksesta: Wolfrum, Geschichte als Waffe s. 110.
82 http://www.hr-online.de/website/static/spezial/auschwitzprozess/index.html
83 Wolfrum, s. 111; Fulbrook s. 117.
84 Berger s. 63, 77-78; Hentilä, Jaettu Saksa, s. 60-61; Fulbrook, German National Identity, s. 118-119.
85 Hentilä, Jaettu Saksa, s. 70, 72; 164; Berger s. 64.
86 Fulbrook s. 68.
87 Norbert Frei, Farewell to the Era of Contemporaries, s. 63.

http://www.hr-online.de/website/static/spezial/auschwitzprozess/index.html
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asiana, joka oli vain ”tapahtunut” saksalaisille.88 Bergerin mukaan kansallisen tradition kriitikot

kuten Bracher, Thimme ja Sontheimer sijoittivat kansallissosialismin saksalaisen tradition osaksi,

pitivät kansallissosialismia Saksan kehityksen erityispiirteiden, "erillistien", tuloksena. Näiden

historioitsijoiden johtopäätös historian onnettomasta kulusta oli se, että vaatimusta Saksojen

uudelleenyhdistymisestä oli pidettävä oikeudettomana.89 Opiskelijaliikkeet ja uusmarxilaisten

teorioiden nousu toivat toisaalta 60-luvun lopulla myös paneurooppalaisen näkökulman taas esiin,

ja kansallissosialismia kuvattiin yhtenä fasismin varianttina90.

3.3. 1970- luvulla käsitykset natsiajasta monipuolistuivat

Vallanvaihdos vuonna 1969 Willy Brandtin tullessa liittokansleriksi edisti sitä, että 1970-luvulla

historiankäsitysten moninaistuminen - ja toisaalta polarisoituminen - jatkui. Kansallinen

historiankirjoitus ja perinteinen poliittinen historia saivat edelleen puolestapuhujia, mutta toisaalla

toisaalla tutkittiin naisten historiaa, arkipäivän historiaa, tavallisten ihmisten ja

järjestäytymättömien työläisten historiaa.  Muutkin uudenlaiset historianäkemykset kuten

historiallinen antropologia ja post-strukturalistinen historiantutkimus olivat suosiossa.91 70-luvulla

tartuttiin aiempaa arempiin aiheisiin kuten kansallissosialismin ajan yhteiskuntaan, holokaustin

syihin ja vähitellen myös Natsi-Saksan armeijaan. Käsitykset kansallissosialismin ajan

yhteiskunnasta ja valtasuhteista syvenivät: tutkittiin kansan mielipiteiden ja valtasuhteiden

monimutkaisia rakenteita ja vastarinnan ja syyllisyyden sävyjä ja todettiin, että kansanjoukot eivät

olleet olleet vain eliittien sätkynukkeja.92 Myös sosiaalidemokraattinen ja kommunistinen

työläisvastarinta kansallissosialismin aikana alettiin hyväksyä vastarinnan muodoiksi

konservatiivisen vastarinnan lisäksi.93

Kansanmurhan syistä syntyi erilaisia teorioita. Aiemmat käsitykset itärintaman

sotilaiden ”normaalista” sodasta ja kunniallisista arvoista ja teoista alkoivat muuttua. Reaktiot

tähän olivat usein tunteenomaisia ja vihamielisiä.94 ”Kysymys siitä, oliko joku

tulkinta ”vasemmistolainen” vai ”oikeistolainen” näytti melkein yhtä tärkeältä (ellei ihan yhtä

88 Fulbrook s. 119.
89 Berger s. 61.
90 Fulbrook s. 119, Wolfrum s. 112.
91 Fulbrook s. 120-121, Berger s. 78-79.
92 Fulbrook s. 120–121.
93 Wolfrum s. 113.
94 Fulbrook s. 120–121.
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tärkeältä) kuin mikä tahansa arvio uudesta empiirisestä todistusaineistosta.”95, kirjoittaa

Fulbrook; ”Melkein kaikissa keskusteluissa oli epätavallinen emotionaalinen lataus ja

ajankohtainen poliittinen relevanssi.” 96

70-luvun lopulla alkoi suuri yleisö kiinnostua holokaustista ennennäkemättömällä tavalla ja

havahtua siihen, millaista inhimillistä kärsimystä kolmannen valtakunnan rikokset olivat

aiheuttaneet. Tämän pontimena olivat elokuvat ja tv-sarjat, jotka käsittelivät kansallissosialismia ja

juutalaisvainoja, erityisesti amerikkalainen Holocaust-TV-sarja.97 Sarjan herättämä valtaisa

kiinnostus nosti esiin kysymyksen, miksi historiatiede näytti epäonnistuneen tulostensa

popularisoimisessa. Samaan aikaan, 70-luvun lopulla ja 80-luvun alkupuolella, heräsi kuitenkin

yleisön kiinnostus historiaa kohtaan.

3.4. 1980-luvulla konservatiivien uusi vahvistuminen

Vaikka tutkimuksen myötä tietämys ja ymmärrys kansallissosialismista ja siihen johtaneista

tekijöistä lisääntyivätkin, ei vanhoja tulkintoja vielä 1980-luvullakaan silti täysin hylätty. 80-lukua

kuvaakin edelleen eri näkökulmien rinnakkaiselo. Jopa 50-luvulta asti peräisin olevien

historiankuvien uudistettuja versioita tuotiin julkiseen tietoisuuteen laajalle yleisölle tarkoitetuissa

helppotajuisissa historiankirjoissa, joita Fulbrook kutsuu ”kahvipöytäkirjoiksi”98. Niissä natsien

kansanmurharikosten pahuutta korostetaan, mutta Hitlerin ja Saksan kansan roolit suhteessa

holokaustiin ovat epämääräiset, ”vahvistaen yleisen epämukavuuden tunnetta, häpeää ilman

selitystä”.99 Hitlerin hulluutta ja rasistisia ajatuksia kuvataan, mutta kenenkään muun roolia

holokaustissa ei juuri käsitellä. Esimerkiksi Stürmer luo Fulbrookin mukaan epämääräistä

syyllisyyden tunnetta antamalla ymmärtää, että kaikki, jotka näkivät syrjintää tai rikoksia eivätkä

tehneet mitään niitä estääkseen, olivat ”osallisia rikoksiin”100. Hieman lukeneemmalle yleisölle

suunnatussa kirjallisuudessa, esim. vielä vuonna 1985 ilmestyneessä Gerhard Schulzin

95 Fulbrook s. 121.
96 ”There was an extraordinary emotional charge and contemporary political relevance to nearly all discussions.”
Fulbrook s. 121.
97 Seppo Hentilä, Historikerstreit – juutalaisvainot ”maailmanhistorian raskain rikos” vai ”itämainen teko”?
Historiallinen aikakauskirja 1987/vol. 85:4, s. 288; Nolan, the Historikerstreits, s. 63.
98 Fulbrook s. 122. Myös Berger viittaa tällaisiin yleisiin toisen maailmansodan historiakirjoihin, jotka ovat olleet aina
suosittuja saksalaisten keskuudessa. Ne on kuvattu ”kärsivän saksalaisen sotilaan” näkökulmasta; julmuuksista
kerrotaan ne, jotka neuvostoarmeija teki, kun taas Saksan tekemistä tuhoista ja murhista tuskin mainitaan.
(Esimerkkinä Günther Dahmsin Der zweite Weltkrieg in Text und Bild, 1989.) Berger s. 137.
99 ”reinforcing a notion of general unease, shame without explanation.“ Fulbrook s. 122–123.
100 Fulbrook s. 123.



24

kirjassa ”Deutschland seit dem ersten Weltkrieg, 1918–1945”, holokausti sivuutetaan kolmella

lauseella, joissa niissäkin korostetaan kansanmurhan salassapitoa101.

80-luvun menneisyyskeskustelulle tyypillistä oli Fulbrookin mukaan kilpailevien muistojen avoin

yhteentörmäys. Toisaalla natsimenneisyyden pahat puolet yritettiin sivuuttaa mahdollisimman

vähällä huomiolla, toisaalla niitä käsiteltiin syvällisemmin kuin ennen. Vuonna 1984 ilmestyi

Edgar Reitzin elokuva Heimat, joka tarjosi ”hyväksyttävän menneisyyden saksalaisille” – se

käsittelee ajanjakson vuodesta 1918 aina 1980-luvulle, ja holokaustiin viitataan hätäisesti yhdessä

dialogissa, jossa vahvistetaan myyttiä viattomuudesta – holokausti on vain kuiskuteltu huhu.

Ranskalainen Claude Lanzmann taas teki vuosien sitkeän työn tuloksena elokuvan Shoah, jossa

tuotiin yksityiskohtaisesti esiin holokausti todistajien, syyllisten, sivullisten ja eloonjääneiden

haastattelujen avulla.102

Menneisyyden massiivisen ja toistuvan julkisen käsittelyn seuraukset olivat vaihtelevat. Jotkut

yksinkertaisesti kyllästyivät siihen, ja halu olla ”normaali kansakunta” ilman historiaan liittyvää

pakkomiellettä oli yleinen, ei vain vanhempien konservatiivien vaan myös nuoren polven

keskuudessa. Toiset taas taistelivat sitkeästi kaikkia merkkejä vastaan, jotka näyttivät osoittavan,

että menneisyys haalistuisi yleisestä tietoisuudesta.103 80-luvun keskusteluissa oli mukana kaikkea

hädin tuskin peitellystä itsesäälistä aina kiihkoileviin julkisen häpeän purkauksiin ja siltä väliltä.

Intellektuellien debattien ja rikottujen tabujen saaman huomion alle on helppo unohtaa

hiljaisemmat vanhemmat näkemykset.

Kansallinen traditio säilyi kaikesta huolimatta Saksan historioitsijoiden keskuudessa, ja 70-luvun

lopulla se alkoi uudelleen vahvistua. 70-luvun puolivälin tienoilla alkoi identiteettidebatti, jonka

myötä kansallisesta identiteetistä tuli 80-luvun ”intellektuellin keskustelun avainsana”, ja

natsimenneisyys oli sen keskipisteessä. Identiteettikeskustelussa politiikka ja menneisyyssuhde

kietoutuivat toisiinsa. Konservatiivien  mielestä saksalaisten piti jälleen vahvistaa positiivista

kansallista identiteettiään; Hitlerin varjossa oli oltu jo kyllin kauan.  Auschwitz oli suurin este tällä

tiellä kansalliseen identiteettiin, kuten Stefan Berger toteaa104. Bergerin nationalismia ja

identiteettikeskustelua käsittelevässä katsauksessa tulevat Historikersteitinkin rintamat selvästi

esille. Berger mainitsee 80-luvun keskustelua kuvatessaan useita Historikerstreitin konservatiivisia

101 Fulbrook s. 123–124.
102 Fulbrook s. 172-173.
103 Fulbrook s. 174.
104  Stefan Berger, The Search for Normality, s. 87. Wolfrum yhdistää konservatismin vahvistumisen ja
"identiteettikriisistä" puhumisen öljykriisin ja terrorismin tuomaan epävakauteen, Wolfrum s. 113.
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osanottajia niiden joukossa, jotka puhuivat kansallisen identiteetin säilyttämisen tärkeydestä: Fest,

Stürmer, Hillgruber sekä Hagen Schulze. Kansallisuusideologian vastustajina Berger mainitsee mm.

Hans ja Wolfgang J. Mommsenin, Jürgen Kockan ja Hans-Ulrich Wehlerin, jotka olivat myös

mukana Historikerstreitissa tai ottivat siihen kipakasti kantaa105.

1980-luvun tilannetta määritti konservatiivinen käänne, niin kutsuttu ”Wende”106, poliittisen

pelikentän muutos, johon sisältyi vaihdos keskustavasemmistolaisesta koalitiosta keskusta-

oikeistolaiseen, mutta toisaalta myös uusien puolueiden, vihreiden ja republikaanien, nousu

poliittiselle kartalle.107 Kansallinen identiteetti oli 80-luvulla Bergerin mukaan tärkeä Länsi-Saksan

voimatietoisemman ja enemmän kansallisia intressejä ajavan ulkopolitiikan propagoinnissa, jonka

yhteydessä moitittiin mm. saksalaisten toiseen maailmansotaan liittyvää ”syyllisyyskompleksia”108.

Nolte ja Stürmer tukivat konservatiivipoliitikkojen vaatimusta, että saksalaisten pitäisi saada

vihdoin vapautua natsimenneisyyden taakasta. Suuri osa vasemmistolaisista historioitsijoista  -

esimerkiksi Hans-Ulrich Wehler, Hans Mommsen ja Jürgen Kocka, vastusti jyrkästi kansallisen

ajattelun korostamista historiankirjoituksessa  ja kritisoi ”jatkuvia apologeettisia motiiveja”

saksalaisessa historiankirjoituksessa.  Berger toteaa, että ”saksalaisen identiteetin

kansallistamisyritysten torjuminen” kulminoitui Historikerstreitissa.109

Vastapainona tälle oli kansan laaja historiakiinnostus. Syynä heränneeseen historiakiinnostukseen

olivat ainakin 70-luvun lopun ja 80-luvun alun elokuvat ja tv-sarjat, jotka käsittelivät

kansallissosialismia ja juutalaisvainoja.  Kiinnostus historiaan sai ihmisiä osallistumaan

niin ”vaihtoehtoliikkeiden ’historiatyöpajoihin’  kuin perisaksalaisiin kotiseutuyhdistyksiin”110.

Museot kukoistivat, historia-aiheiset kirjat ja televisiodokumentit kiinnostivat, ja maallikot

opettelivat tutkimaan historiaa ”historiatyöpajoissa" ja käyttäen esimerkiksi arkipäivän historian

näkökulmaa.111 Tällainen historialiike oli ilmeisesti kuitenkin liian ”vasemmistolaista”

konservatiivien makuun.

Oikeiston kannalta ongelma on, että liian suuri osa tästä historiallisesta kiinnostuksesta ja
tutkimuksesta on vasemmiston kannattamaa ja sille tärkeistä aiheista ja kategorioista. Se ei sovi

105 Stefan Berger, The Search for Normality, s. 87-88.
106 Nolan, The Historikerstreit and Social History, New German Critique; Spring/Summer 88 Issue 44, s. 65.
107 Harold James, A German Identity 1770-1990. Routledge, New York 1989, s. 199: Mary Nolan, The Historikerstreit
and Social History, s.61.
108 Berger, The Search for Normality, s.89.
109 Berger, s. 91-92.
110 Seppo Hentilä, Historikerstreit – juutalaisvainot ”maailmanhistorian raskain rikos” vai ”itämainen teko”?
Historiallinen aikakauskirja 1987/vol. 85:4, ! tag0s. 287.
111 Seppo Hentilä, Historikerstreit – juutalaisvainot ”maailmanhistorian raskain rikos” vai ”itämainen teko”?
Historiallinen aikakauskirja 1987/vol. 85:4  s. 288; Nolan, the Historikerstreits, s. 63.
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istuttamaan myönteistä ja ylpeää identiteettiä ja rohkaisemaan kohlien, stürmereiden tai
hillgruberien erilaisia hankkeita. Menetettyään maaperää ruohonjuuritasolla oikeisto toimi
aloitteentekijänä kansallisella rintamalla ja, ennen ja jälkeen tämän, ehdotettujen kansallisen
historian museoiden ympärillä.112

Konservatiivit  pyrkivät siis muokkaamaan historiakäsityksiä ylhäältä päin, kansallisella tasolla,

kansallismuseohankkeen avulla. Liittotasavallan hallitus päätti vuonna 1985 kahden suuren museon

perustamisesta: Saksan historian museon perustamisesta Berliiniin ja liittotasavallan historiaan

keskittyvän Historian talon rakentamisesta Bonniin. Osaksi tämä oli kenties vastaveto DDR:n 80-

luvulla tekemiin historiatempauksiin ja historiankuvan revisointiin, kuten Hentilä arvioi113. Mutta

varmasti museohanke liittyi myös konservatiivien haaveiluun kansallisen identiteetin

vahvistamisesta. Konservatiivit, kuten liittokansleri Helmut Kohl ja hänen neuvonantajansa

Michael Stürmer, toivoivat, että Berliiniin perustettava Saksan kansallishistoriallinen museo

vahvistaisi ”normaalia” kansallista identiteettiä ja toisi ”orientaatiota” saksalaisten identiteettiä

varten114.  Kansallinen museo kokoaisi menneisyyden ”hallittavaan” muotoon, jonne 12-vuotinen

natsiaika hukkuisi pieneksi osaksi tuhatvuotisen Saksan kansan historiaa; näin ainakin

vasemmistoliberaalit ja workshop-liikkeen edustajat hanketta kritisoivat115. Vasemmistolaiset kuten

Habermas pelkäsivät ”revisionistien” saavan ko. projekteissa ohjat käsiinsä ja pönkittävän sitä

kautta kansallista identiteettiä haluamallaan tavalla.116 Ihan perusteeton tämä pelko ei ollut, sillä

vain kaksi Berliinin museohankkeen asiantuntijoista, Richard Löwenthal ja Jürgen Kocka, lukeutui

sosiaalidemokraatteihin117.

Konservatiivien identiteettiprojektiin on liitetty myös Bitburgin skandaali, ”näkyvin yritys

uudelleenkirjoittaa toisen maailmansodan historia, asettaa syylliset ja uhrit uusiin kategorioihin”118.

Skandaali syntyi siitä, että Länsi-Saksan liittokansleri Helmut Kohl ja Yhdysvaltain presidentti

112 “The problem for the right is that all too much of this historical interest and analysis is sponsored by the left and
tainted by its concerns and categories. It is unsuited to inculcate a positive and proud identity and to encourage the
varied political projects of a Kohl, a Stürmer and or a Hillgruber. Having lost ground in the history war at the grass
roots level, the right took the initiative on the national front, and preceding and following that, around the proposed
national historical museums.” Nolan, The Historikerstreit, s. 63.
113 DDR:ssä oli mm. vietetty näyttävästi Lutherin syntymän 500-juhlavuotta ja arvioitu uudelleen Preussin historiaa. Ks.
Seppo Hentilä, Historikerstreit – juutalaisvainot ”maailmanhistorian raskain rikos” vai  ”itämainen teko”?
Historiallinen aikakauskirja 1987/vol. 85:4, s. 288.
114 Vrt. Stürmer, Geschichte im Geschichtslosen Land, Historikerstreit, s. 36.
115 Lainaus Nolan, the Historikerstreit, s. 64 mukaan.
116 Habermas, Eine Art Schadensabwicklung, s.72- 73; vrt. myös Wolfgang J. Mommsen, Weder Leugnen noch
Vergessen befreit von der Vergangenheit, teoksessa Historikerstreit,  s. 304; Hans Mommsen, Suche nach der
“verlorenen Geschichte”? Bemerkungen zum historischen Selbstverständnis der Bundesrepublik, teoksessa
Historikerstreit, s. 171-173.
117 Seppo Hentilä, Historikerstreit – juutalaisvainot ”maailmanhistorian raskain rikos” vai ”itämainen teko”?
Historiallinen aikakauskirja 1987/vol. 85:4, s. 288,289.
118 Nolan, The Historikerstreit and Social History, s. 61.
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Ronald Reagan laskivat sodan päättymisen 40-vuotismuistojuhlallisuuksissa seppeleen Bitburgin

hautausmaalle, jolla oli haudattuna saksalaisia sotilaita ja SS-miehiä. Bitburgin-vierailun tarkoitus

oli Fulbrookin mukaan korostaa sovintoa Saksan ja Yhdysvaltain välillä, mutta toisaalta myös

symbolisesti rehabilitoida saksalaiset, vapauttaa heidät kollektiivisen syyllisyyden ikeestä ja näin

saada Saksan ongelmallinen menneisyys loppuun käsitellyksi. Yritys epäonnistui kuitenkin pahasti

– se sai aikaan päinvastaisia reaktioita kuin oli toivottu.119

Historikerstreit oli myös osa tätä konfliktia eri historianäkemysten välillä, joiden rajat aika lailla

noudattivat poliittisten suuntauksien rajoja: vasemmistolaisen ja ”alhaalta päin” tulevien

historianäkemysten (arkipäivän historia, työväen historia, ”historiatyöpajat”) ja oikeistolaisen,

kansallista historiankirjoitusta ja identiteettiä korostavan historianäkemyksen välillä. Kiistassa

limittyivät toisiinsa kamppailu siitä, kuka menneisyyttä hallitsee ja - ehkä pohjimmiltaan

pienemmässä määrin - ”historiateoreettiset” kysymykset kuten se, oliko juutalaiskansanmurha

ainutlaatuinen ja ”alkuperäinen” vai vertailtavissa muiden rikosten kanssa.

Historikerstreit on paljon enemmän kuin pelkkä akateeminen harjoitus. Se on osa suurempaa kiistaa
historian poliittisesta käytöstä ja historiatietoisuuden ja identiteetin suhteesta. Asettaen vastakkain
konservatiiviset poliitikot ja historioitsijat sekä heidän sosiaalidemokraattiset ja vasemmistolaiset
vastineensa tämä konflikti tekee konkreettiseksi monia asioita, joista keskusteltiin abstraktimmin
Historikerstreitissa. Onko Saksa maa ilman historiaa? Kenen, jos kenenkään, pitäisi kirjoittaa
sen ’virallinen’ historia? Pitäisikö Saksalla olla kansallishistoriallinen museo ja edistäisikö se
historiakysymysten kriittistä pohtimista? Millainen kansallinen identiteetti on mahdollinen ja
toivottava saksalaisille fasismin jälkeen?”120

119  Fulbrook, s. 95-98.
120 "The Historikerstreit is much more than an academic exercise. It is part of a larger controversy about the political
uses of history and the relationship between historical consciousness and identity. Pitting conservative politicians and
historians against their social democratic and left wing counterparts, this conflict concretizes many of the issues
debated more abstractly in the Historikerstreit: Is Germany a land without history? Who, if anyone, should write its
‘official’ history? Should Germany have a national historical museum and would it promote a critical engagement
with historical issues? What sort of national identity is possible and desirable for Germans after fascism?" Nolan, The
Historikerstreit and Social History, s. 53.
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3.5. Yhteenvetoa

Natsimenneisyyden käsittely "vapautui" ja monipuolistui sitä mukaa, kun ajallinen etäisyys siihen

kasvoi. Se ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että vanhemmat käsitykset olisivat kokonaan väistyneet.

Aluksi kaikkein vaikeimmista asioista, natsiaikana tehdyistä rikoksista, vaiettiin ja keskityttiin

hieman helpompiin aiheisiin kuten  sodan häviäminen, miehitys ja Saksan kahtiajako, jotka eivät

asettaneet ketään osallista liian vaikeaan asemaan. Syyllisiä Saksan katastrofiin olivat kolmannen

valtakunnan johtajat, eivät tavalliset "hyvät saksalaiset". Vähitellen tutkittiin väkivaltaa tuottaneen

valtiokoneiston rakenteita ja natsivaltion muita aspekteja.

Alkuaikojen varovaisuus johtui monesta syystä. Historiankirjoitus myötäili politiikkaa siinä, että se

syytti vain natsivaltion eliittiä ja vaikeni muiden osallisuudesta rikoksiin. Adenauerin politiikan

tavoitteenahan  oli "keskivertonatsien" integraatio uuteen systeemiin. Lisäksi sodan jälkeistä aikaa

leimasi haluttomuus käsitellä kipeitä asioita, tai ymmärtää muiden kärsimystä kun itsekin oli

kärsitty pommitukset, karkotukset jne. Syylliset tuskin halusivat tuoda rikoksia esiin. Toisaalta

myös monet todistajat ja uhritkin olivat sodan jälkeen haluttomia puhumaan menneisyydestä, koska

joutuivat elämään syyllisten kanssa yhdessä samassa yhteisössä.

Sen jälkeen, kun uudet historiantutkimuksen perinteisen saivat jalansijaa kansallishistoriallisen

näkökulman rinnalla 60- ja 70-luvulla,  kansallissosialismin käsittely monipuolistui ja rikoksiinkin

uskallettiin tarttua, ajan myötä myös tavallisen kansan oloihin ja vaikutusmahdollisuuksiin. Näiden

tutkimusten tulokset ilmeisesti levisivät vain rajallisesti keskivertosaksalaisten tietoisuuteen; vielä

80-luvullakin vanhoja teesejä toistavat "kahvipöytäkirjat" olivat suosittuja. Vaikka 80-luvulla

vallitseva poliittinen ilmapiiri oli konservatiivinen, jotkut historiantutkijat tarttuivat yhä arempiin

aiheisiin menneisyydessä.

Vaikka historiantutkimus vuosikymmenten myötä alkoi käsitellä kansallissosialismia ja sen

pimeämpiäkin puolia enenevässä määrin, sen käsittely oli edelleen vaikeaa. Yhtenäistä käsitystä

natsimenneisyydestä ei ollut, vaan rinnakkain vallitsi erilaisia näkemyksiä.
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4. Historikerstreit ja debatti Wehrmacht-näyttelystä

Tässä kappaleessa vertailen Historikerstreitia sekä Wehrmacht-näyttelyä koskevaa kiistaa ja

selvitetään siten mahdollisia eroja tavoissa käsitellä natsimenneisyyttä ja natsiajan rikoksia.

Vertailu pohjautuu Historikerstreitin yhteydessä julkaistuihin artikkeleihin121 ja kahteen

Wehmacht-näyttelystä julkaistuun kokoomateokseen ”Die Wehrmachtsausstellung. Dokumentation

einer Kontroverse”, toim. Hans-Günther Thiele122 sekä Heribert Prantlin toimittama

„Wehrmachtsverbrechen. Eine deutsche Kontroverse.“123. Historikerstreit-kiista käytiin pääosin

lehtien lukijakirjeiden kautta. Näistä tärkeimmät on koottu Historikerstreit-kokoomateokseen.

Thielen kokoomateoksessa on keskustelumateriaalia: Bremenissä 26.2.1997 pidetyn seminaarin

teesipaperit ja keskustelu sekä Saksan liittoparlamentin keskustelut keväältä 1997. Prantlin

toimittamassa teoksessa on saman parlamenttidebatin lisäksi lehtiartikkeleita ja lukijakirjeitä.

Näiden kokoomateosten lisäksi käytän muutamia aiheeseen liittyviä kirjoja ja artikkeleita.

Esimerkiksi Wehrmacht-näyttelyn tekijä Hannes Heer on kirjoittanut kiistaan liittyvän, omia

näkemyksiään valottavan kirjan vielä vuonna 2004.

Vertailussa tarkastelen keskustelujen argumentointia – mistä asioista keskustellaan ja millä tasolla.

Mistä kukin kiista lähti liikkeelle? Mitkä asiat herättivät kritiikkiä ja närkästystä keskustelijoissa?

Mitä tabuja ehkä rikottiin?  Miten menneisyyttä ja rikoksia käsitellään? Mistä puhutaan – tai mistä

vaietaan? Näkyykö syyllisyysongelma keskusteluissa? Miten sen kanssa toimitaan?  Millä tavoin

80- ja 90-lukujen ajankohtaiset ilmiöt vaikuttavat tapoihin tarkastella menneisyyttä - vapauttaako

muuttunut maailmantilanne saksalaiset holokaustin taakasta, vai tuoko Saksojen yhdistyminen

121Kokoomateos artikkeleista: Historikerstreit, Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der
nationalsozialistischen Vernichtung. Piper: München / Zürich 1987.
122 Hans-Günther Thiele (toim.), die Wehrmachtsausstellung. Dokumentation einer Kontroverse. Dokumentation der
Fachtagung in Bremen am 26. Februar 1997 und der Bundestagsdebatten am 13. März und am 24. April 1997.
Bundeszentrale für politische Bildung: Bonn 1997.
123 Prantl, Heribert (toim.): Wehrmachtsverbrechen. Eine deutsche Kontroverse. Hoffmann und Campe Verlag,
Hamburg 1997.



30

enemmän vastuuta ja aihetta varovaisuuteen (esim. politiikassa)? Ulkomailla tuotiin Saksojen

yhdistyessä esiin pelkoja, että yhdistynyt Saksa olisi vaarallinen niin kuin se oli ollut ennen

kahtiajakoa.

Joko suoraan tai epäsuorasti tulee ilmi, miten kirjoittajat suhtautuvat natsimenneisyyteen ja minkä

takia he pitävät menneisyydestä keskustelemista tärkeänä. Näin lähestyn ”historian merkitystä”,

miksi keskustelijoiden mielestä menneisyyttä pitää muistaa ja mikä merkitys sillä on heille ja

nykyajalle.

Tutkin myös keskustelijoiden taustoja: vaikuttaako keskustelujen luonteeseen se, ketkä

keskusteluihin osallistuivat – vaihtelevatko keskustelijoiden tausta ja ikä; mihin sukupolveen he

kuuluvat? 80-luvun Historikerstreitin ja 90-luvun loppupuolen Wehrmacht-kiistan välillä on voinut

tapahtua jonkin verran sukupolvenvaihdosta.

4.1. Historikerstreit – identiteettikeskustelua holokaustin varjossa

Historikerstreit lähti liikkeelle kolmen konservatiivisena pidetyn historioitsijan kirjoituksista.

Suurin kohu nousi länsiberliiniläisen fasismin tutkijan, Ernst Nolten, 6. kesäkuuta 1986 Frankfurter

Allgemeine Zeitungissa julkaisemasta artikkelista ”Vergangenheit, die nicht vergehen will”124.

Artikkelissa Nolte puhui kansallissosialismin käsittelyn ”eteenpäin menon” puolesta;

menneisyyden kaikessa monimutkaisuudessaan pitäisi ajan myötä tulla yhä paremmin

tunnistettavaksi, sen sijaan, että se roikkuu kuin teloitusmiekkana nykyisyyden yllä.125 Nolte halusi

suhteuttaa kansallissosialismin laajempaan, kansainväliseen ja ajallisesti pitempään perspektiiviin.

Niinpä hän vertasi Natsi-Saksan juutalaismurhaa armenialaisten joukkokarkotuksiin Ottomaanien

valtakunnassa vuonna 1915 ja ennen kaikkea bolshevikkien ”punaiseen terroriin” ja Stalinin

verisiin kulakkivainoihin Neuvostoliitossa.  Nolte piti mahdollisena, että Stalinin ja Hitlerin

joukkomurhien välillä oli syy-seuraussuhde. Juutalaisten joukkotuho Natsi-Saksassa ei hänen

mukaansa ollut ns. ”alkuperäinen” teko, vaan vain reaktio tai kopio Stalinin ”aasialaisesta”

terrorista.126

124Suomeksi ”Menneisyys, joka ei tahdo mennä” tai ”Menneisyys, joka ei tahdo muuttua menneisyydeksi”. teoksessa
Historikerstreit s. 39–47.
125 Nolte, Vergangenheit, die nicht vergehen will, s. 40,42.
126 Nolte, Vergangenheit, s. 46. Vastaavia ajatuksia hän oli esittänyt ja nimitystä ”aasialainen” teko käyttänyt jo v. 1980,
vrt. Ernst Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus? Das Dritte Reich im Blickwinkel des Jahres 1980,
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Toinen kiistan aiheuttaja oli Michael Stürmerin historiaa ja kansallista identiteettiä käsitellyt

artikkeli.  Stürmer painotti saksalaisten tarvetta vahvempaan kansalliseen identiteettiin; hänen

mielestään ihmisten uudelleen herännyt kiinnostus historiaa kohtaan oli merkki orientaation

puutteesta. Stürmer valitteli sitä, että kaikilla sukupolvilla tuntui olevan erilainen, vastakkainen

kuva menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Stürmerin mielestä niin ”historian teknokraattinen

väheksyminen oikeiston taholta kuin sen progressiivinen kuristaminen vasemmalta on

vahingoittanut pahasti maan poliittista kulttuuria.”127 Stürmerin mukaan Länsi-Saksan

maailmanpoliittisen roolin lännen etuvartiona vuoksi ”kadonneen historian” etsiminen olisi

moraalisesti legitiimiä ja poliittisesti tarpeellista, jotta Liittotasavallan ”sisäinen jatkuvuus ja

ulkopoliittinen arvioitavuus” turvattaisiin.128 Hän perusteli siis tarvetta yhtenäisempään

historiankuvaan paitsi pelkällä identiteetillä, myös sillä, että Länsi-Saksan luotettavuus kylmän

sodan liittolaisille voitaisiin näin taata, luomalla vakaa historiallinen perusta.

Andreas Hillgruberin kahdesta (eri yhteyksissä kirjoitetusta) esseestä yhteen koottu  kirja Zweierlei

Untergang – Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das Ende des europäischen

Judentums129 herätti myös kritiikkiä. Ensimmäisessä esseessä Hillgruber tarkasteli Natsi-Saksan

itärintaman puolustusta 1944–45 sotilaiden ja väestön näkökulmasta, toisessa hän käsitteli

juutalaisten joukkotuhoa.

Frankfurtilainen filosofi Jürgen Habermas kritisoi kärjekkäästi Nolten ja Stürmerin artikkeleita

sekä Hillgruberin kirjaa. Habermas näki uuskonservatiiviseen tendenssiin kuuluvien

historiantutkijoiden, joihin hän luki Stürmerin, Nolten ja Hillgruberin, pyrkivän apologeettiseen

revisionismiin, siis revisoimaan Saksan historiaa väärällä ja vaarallisella tavalla, vähätellen

juutalaisten joukkomurhan merkitystä, rakentaakseen saksalaisille kansallista identiteettiä aiempaa

positiivisemman historiankuvan pohjalle, mitä Stürmer oli artikkelissaan kaivannut.130 Hillgruberin

hän luki revisionistiksi lähinnä siksi, että tämän esseiden näkökulmat olivat erilaiset – itärintaman

sotilaista tämä kirjoitti heidän asemaansa eläytyen, ”juutalaisuuden lopusta” (otsikkoonkin

teoksessa Historikerstreit, s.13-35; erityisesti s. 32-33.
127 „Es erweist sich auch, dass die technokratische Geringschätzung der Geschichte von rechts und ihre progressive
Erwürgung von links die politische Kultur des Landes schwer schädigten.“ Stürmer, Geschichte in geschichtslosem
Land, s. 38. Orientaation häviämisestä s. 36-37.
128 Michael Stürmer: Geschichte in geschichtslosem Land, teoksessa Historikerstreit s. 38.
129 Andreas Hillgruber: Zweierlei Untergang – Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das Ende des
europäischen Judentums. Berlin: Siedler Verlag 1986.
130 Habermas, Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen
Zeitgeschichtsschreibung, teoksessa Historikerstreit s. 63-76.
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Habermas kiinnitti huomiota) sitä vastoin kylmän asiallisesti131.

Useita historioitsijoita ja muita intellektuelleja tuli kiistassa Habermasin tueksi, esimerkiksi

kasvatustieteen professori Micha Brumlik, ja historioitsijat Hans ja Wolfgang J. Mommsen.

Brumlik kuvasi Hillgruberin kirjan ilmestymistä merkkinä ”saksalaisten konservatiivien

siirtymisestä aggressiiviseen nationalismiin”:132 hänen mukaansa Hillgruber väitti ensimmäisenä

arvostettuna konservatiivisena historioitsijana, että juutalaisten ja romanien sukupuuttoon

tappamisen sai hyväksyä, kun vain Saksa voittaisi sodan133. Toiset, kuten Martin Broszat, arvelivat,

että Hillgruberin kohdalla Habermas oli ylireagoinut, vaikka Stürmerin ja Nolten suhteen

yhtyivätkin hänen kritiikkiinsä uuskonservatiivisesta tendenssistä134.

Keskustelusta tuli varsin monisyinen. Nolte ja hänen kannattajansa kävivät keskustelua aluksi

enimmäkseen historiantutkimuksen näkökulmasta: he keskustelivat siitä, voiko tai saako eri

kansanmurhia verrata toisiinsa. Kuitenkin niin Nolte kuin Stürmerkin ilmaisi myös melko selvästi

poliittiset tavoitteensa, joilla he perustelivat menneisyyskuvan muuttamisen tärkeyttä. Habermasille

ja hänen kannattajilleen kysymys ei niinkään ollut historian yksityiskohdista tai historiatieteen

sisäisestä keskustelusta, vaan ennen muuta menneisyyden nivoutumisesta nykyhetkeen ja

politiikkaan. Heille olennaista ei ollut vain Nolten teesien oikeellisuus tai virheellisyys, vaan se,

kuka historiaa saa määrittää ja mihin sitä käytetään nyky-yhteiskunnassa135 ja miten sitä saa esittää

julkisuudessa. Tosin erimielisyyksiä oli siitäkin, mistä ylipäätään pitäisi keskustella. Toiset

argumentoivat juutalaisten kansanmurhan ainutkertaisuuden puolesta tai sitä vastaan. Toiset  taas

totesivat pääasian kiistassa olleen enemmänkin natsimenneisyyden yleinen ja poliittinen merkitys

(länsi)saksalaiselle yhteiskunnalle ja saksalaiselle identiteetille. Toiset pitivät kiistaa enemmän tai

vähemmän poliittisena.

Historikerstreitin osanottajat puhuivat keskustelun edetessä jatkuvasti toistensa ohi, keskustelivat

aivan eri asioista, ja keskustelussa oli monta eri tasoa. Tunteet kävivät niin kuumina, että

henkilökohtaisia loukkauksia syydettiin suuntaan jos toiseenkin. Kiistan osapuolet eivät missään

vaiheessa lähentyneet toisiaan, vaan pyrkivät vain selittämään omaa näkökantaansa tarkemmin.

Seuraavassa esittelen keskustelun keskeisiä teemoja hieman tarkemmin.

131 Habermas, Eine Art Schadensabwicklung, s. 63-66.
132  Brumlik, Neuer Staatsmythos Ostfront. Die neueste Entwicklung der Geschichtswissenschaft der BRD,
Historikerstreit s. 77.
133 Brumlik, Neuer Staatsmythos Ostfront, s. 80.
134 Martin Broszat, Wo sich die Geister scheiden. Die Beschwörung der Geschichte taugt nicht als nationaler
Religionsersatz. Teoksessa Historikerstreit s. 190.
135 Habermas, Vom öffentlichen Gebrauch der Historie. Historikerstreit s. 243.
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4.1.1. Holokaustin vertailu / suhteellistaminen tai ainutlaatuisuus

Nolten artikkelien siivittämänä keskusteltiin holokaustin vertailun sopivuudesta – oliko holokausti

niin omaa luokkaansa, että sitä ei ollut edes mahdollista verrata muihin rikoksiin. Enemmistö

vastusti vertailua peläten sen johtavan vähättelyyn. Heihin kuuluivat ainakin Christian Meier,

Eberhard Jäckel, Micha Brumlik. Vertailtavuuden puolesta puhuivat Joachim Fest, Karl Dietrich

Bracher ja Klaus Hildebrand.

Christian Meierin mukaan ainutlaatuista juutalaiskansanmurhassa oli se, että kansa hallituksensa

edustamana julkesi päättää toisen kokonaisen kansan oikeudesta elää maan päällä136. Pitäisikö

neljäkymmentä vuotta sodan jälkeen tehdä loppu syytöksistä ja päästä pois Hitlerin varjosta?

Holokaustin muistosta ei kuitenkaan silti päästäisi eroon; muisto tulee tämän tästä taas esille ja

nuoret kauhistuvat aina natsihallinnon julmuuksista. Meier totesi osuvasti menneisyyssuhteen

ristiriitaisuuden:

”Vastuu pakottaa meidät hyväksymään tämän historian omaksemme. Mutta tietoisuus
rikoksista saa meidät vastustamaan sitä.”137

Siksi menneisyys on torjuttu sodan jälkeen eri tavoin – usein joko ”pakenemisen” tai yleistämisen

avulla. Esimerkiksi totalitarismi- ja fasismiteorioissa ainakin juutalaiskansanmurhan

ainutlaatuisuus torjuttiin tai ”kierrettiin” samaistamalla Natsi-Saksa muihin totalitaarisiin tai

fasistisiin (jopa kapitalistisiin) järjestelmiin, ja sijoittamalla itsensä sitten vastapuolelle. Meier piti

jo tätä huomattavana vähättelynä. Näin historiaa ei ole todella ”otettu omaksi”. Meierin mielestä

konservatiivien yritykset ”normalisoida” historia olivat jatkoa näille vanhoille

torjumispyrkimyksille.

Micha Brumlik ja Jürgen Kocka ja Eberhard Jäckel pitivät Nolten argumenttia yhteydestä

juutalaiskansanmurhan torjunnan ja antikommunismin välillä katteettomana138. Juutalaismurhan

vertailtavuudesta muihin Brumlik totesi, että teolliseen tapaan toteutettu joukkotuho oli täysin

vertaansa vailla kaikkien muiden järjestäytyneen tappamisen muotojen kanssa.139 Kocka huomautti,

että Saksaa pitäisi verrata korkeintaan viiteryhmäänsä eli muihin länsimaihin – ja siitä vertailusta

syntyvää Saksan kehityksen ainutlaatuisuutta ei tule unohtaa; ”se säilyy tärkeänä, uhkaavana ja

136 Meier, Verurteilen und Verstehen, s. 50.
137 Meier, Verurteilen und Verstehen, s. 50.
138 Brumlik s. 178, Jäckel, s. 119-121, Kocka s. 136 (kaikki teoksessa Historikerstreit).
139 Brumlik, Neuer Staatsmythos Ostfront, s. 78.
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häpeällisenä”140. Eberhard Jäckelin mielestä holokausti oli ainutlaatuinen, mutta lopullinen ongelma

ei kuitenkaan ollut ainutlaatuisuus tai vertailu, vaan se, että saksalainen yhteiskunta tietää

julmuuksista liian vähän.141  Koko keskustelun olisi pitänyt siis suuntautua toisiin kysymyksiin.

Vertailun puolestapuhujat usein vetosivat tieteen vapauteen kysyä erilaisia kysymyksiä –

 ”kysymyskieltoa” ei saanut olla. Joachim Fest harmitteli, kuinka ”epävapaata” akateeminen

debatti menneisyydestä Saksassa oli: oli paljon moraalisia ennakkoluuloja uusia näkökulmia

kohtaan.142 Festin mukaan holokausti ei ollut ainutlaatuinen, merkittävästi erilainen kuin muut

kansanmurhat.143 Joidenkin ärtymys vertailusta johtui Festin mielestä poliittisista päämääristä.

Habermasin jako konservatiiveihin ja liberaaleihin oli Festin mukaan vanhanaikainen.

Historiankuvan akatemisoituminen ei välttämättä tarkoita moraalisen impulssin heikentymistä, hän

muistuttaa144. Karl Dietrich Bracher puolestaan vakuutti, että vertailulle ei voi perustaa rikosten

vähättelyä, vaan pikemminkin totalitarismin vaarat ovat yleistettävissä muuallekin kuin

kansallissosialismiin145.

Helmut Fleischerin mukaan Auschwitz ei edes ole kansallissosialismin historiallis-eettisen

käsittelyn pääasia. Hänen mielestään natsiliikkeen sieluna oli päättäväisyys jatkaa ”kesken

jäänyttä” sotaa. Noltea tukien Fleischer totesi, että antisemitismi voi olla myös antikommunismin

sivuhaara146. – Voidaan kysyä, oliko se silloin vähemmän paha asia? Kuuden miljoonan juutalaisen

hävittäminen Euroopasta oli kuitenkin yksi kansallissosialistisen järjestelmän eniten jälkiä

jättäneistä aikaansaannoksista. Sitä paitsi koko Historikerstreit lähti liikkeelle artikkeleista, joista

kaksi koski nimenomaan juutalaiskansanmurhaa. Fleischer koetti kenties näin tehdä

kansallissosialismia liikkeenä ymmärrettävämmäksi – mutta antisemitismin kutistaminen

antikommunismin sivuhaaraksi on kuin hän koettaisi tehdä siitä ”pienempää” pahaa. Tai ehkä tässä

näkyy väsymys Auschwitzin keskeiseen asemaan natsimenneisyyden käsittelyssä yleensä. 80-

luvullahan oltiin jo tultu holokaustin tuoman syyllisyydentunnon ”rituaalinomaiseen” käsittelyyn

julkisuudessa, jopa kyllästymiseen asti. Mutta Fleischerin motiivit jäävät tässä yhteydessä lopulta

vain arvailtaviksi.

140 Jürgen Kocka, Hitler sollte nicht durch Stalin und Pol Pot verdrängt werden, Historikerstreit s. 135.
141 Eberhard Jäckel, Die elende Praxis der Untersteller, Historikerstreit s. 118-119.
142 Joachim Fest, Die geschuldete Erinnerung, Historikerstreit s. 100-101.
143 Fest, Die geschuldete Erinnerung, s. 102.
144 Fest, Die geschuldete Erinnerung, s. 112.
145 Karl Dietrich Bracher, Leserbrief an die “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 6. September 1986, Historikerstreit s.
113-114.
146 Helmut Fleischer, Die Moral der Geschichte, Historikerstreit s. 127.
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Hagen Schulzen mukaan ainutlaatuisuus ja vertailtavuus eivät historiatieteilijöille ole toisiaan

poissulkevia, vaan täydentäviä asioita. Niinpä Noltea tai Hillgruberia ei tulisi syyttää Auschwitzin

ainutlaatuisuuden kieltämisestä, jos he etsivät vertailtavia asioita niiden väliltä. Kansanmurhan

vertailtavuus jonkin muun kanssa ei vähennä saksalaisten vastuuta heidän nimissään tehdyistä

teoista tai heidän velvollisuuttaan ottaa natsiajasta opikseen.147 Historiatieteellinen kysymys

vertailtavuudesta ei Schulzen mielestä ole vastattavissa moraalisesti ja historioitsijoiden vastaus

siihen olisikin moraalisesti merkityksetöntä. Schulzen mukaan jos tapahtuma on ainutkertainen, se

on epähistoriallinen eikä siitä voi myöskään oppia mitään tulevaisuutta varten. Niinpä Habermasin

pitäisi olla varovainen, kun ”laittaa kiertoon ilmaisun kansallissosialismin ainutkertaisuudesta, sillä

siten ei edistetä historiatiedon rationaalisuutta eikä myöskään Länsi-Saksan kulttuurisen ja

poliittisen länsisitoutumisen välttämättömyyden tiedostamista”148.

Holokaustin vertailtavuutta vastustettiin toisaalta sillä perusteella, että holokaustilla oli

erityispiirteensä verrattuna muihin kansanmurhiin – poliittisella päätöksellä päätettiin hävittää

kokonainen kansa maan päältä, ja päätöstä toteutettiin ennennäkemättömällä järjestelmällisyydellä.

Toisaalta vertailua vastustettiin, koska pelättiin sen tuovan mukanaan holokaustin merkityksen

suhteellistamista, ja että tällä tavoin paettaisiin vastuuta. Vertailun puolustajat taas vetosivat siihen,

ettei vertailu suinkaan välttämättä tarkoittanut vähättelyä eikä saksalaisten vastuun vähenemistä.

Toiset vetosivat tieteellisyyteen – tällaisiakin kysymyksiä kysymällä voisi tiede mennä eteenpäin,

eikä sitä kehitystä saisi pysäyttää. Habermas näytettiinkin kehityksen jarruna, epätieteellisenä

moralistina.

4.1.2. Tieteellisyys ja moraali

Historikerstreitissa asetettiin vastakkain tieteellisyys ja moraali. Helmut Fleischerin mukaan koko

keskustelun ydin oli kysymys natsimenneisyyden moraalisesta arviosta ja sen moraalisesta

perinnöstä149. Habermasia syytettiin tieteen jarruttamisesta, vanhoihin historiakuviin jumittumisesta

ja yliherkästä moralisoinnista; tieteessä piti olla vapaus kysyä kaikenlaisia kysymyksiä150. Tässä

menneisyyden moralisoinnin torjumisessa voidaan nähdä konservatiivien pyrkimystä pois ”Hitlerin

varjosta” ja toisaalta ehkä Fulbrookin mainitsemaa kyllästymistä natsimenneisyyden jopa

147 Schulze, s. 145.
148 Schulze, s. 146.
149 Helmut Fleischer, Die Moral der Geschichte, s. 123-.
150 Esim. Klaus Hildebrand, Das Zeitalter der Tyrannen, Historikerstreit s. 88-89.
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rituaaliksi muuttuneeseen jauhamiseen. Muun muassa Joachim Fest harmitteli, että saksalaiset

keskustelut kolmannesta valtakunnasta usein rajoittuivat kaavamaiseen syyllisyyden vakuutteluun

ja moraalisiin kannanottoihin tai vääränlaisten näkemysten moraaliseen ”ilmiantoon”151.

Fleischerkin kritisoi Habermasia ”moraalin asianajajaksi” ryhtymisestä. Fleischerin mielestä

rikoksia koskevan ”järkytyksen moraalisuus” oli ajan myötä vähentynyt uusien maailmassa

tapahtuneiden väkivaltaisuuksien ja katastrofikokemusten kautta; se oli kuivunut sarjaksi

riskittömiä ja epämääräisiä vakaumuksen tunnustuksia.152 Fleischer  ihmetteli Habermasin ajatusta,

että saksalaiset olisivat jotenkin kehittyneet paremmiksi Auschwitzin ansiosta opittuaan

arvostamaan yleispäteviä perustuslain periaatteita. Fleischerin mukaan pelkkä moraalinen järkytys

ei enää riitä, jos sen rinnalle ei tule myös tapahtuneen ja siihen johtaneiden, tänäänkin

vaikuttavien ”sosiaalisten työntövoimien” historiallinen ymmärtäminen.153 Ja tähänhän Nolte ja

Stürmer hänen mielestään pyrkivät.

Habermasin kannattajille rikosten tuoma moraalinen häpeä ei suinkaan ollut menettämässä

merkitystään. Habermas korosti moraalista vastuuta, joka ulottui myös jälkipolville154.  Hans

Mommsen totesi, ettei ollut kyse ihmisen täydellistymisestä (kuten Fest ja Fleischer näyttivät

ymmärtävän Habermasin näkemyksen menneisyyden tuomasta vastuusta ja saksalaisten

kasvamisesta perustuslakipatriotismiin entisen nationalismin sijaan)155. Vaan siitä, että säilytetään

instituutioita, jotka voivat pysäyttää rappeutumisprosessin kuten kolmannen valtakunnan jo

alkuvaiheessa; että yksilön vastuuntunne poliittisessa ja moraalisessa mielessä terävöityy156.

Oletuksena on siis, että yhteiskunta voi päätyä uudestaan samanlaiseen tilanteeseen, diktatuuriin ja

väkivaltaan, eivät ihmiset sinänsä kehity paremmiksi. Tähän palaamme myöhemmin

syyllisyyskeskustelua koskevassa kappaleessa.

4.1.3. Historiatieteen tehtävä

Stürmerin ”historiatonta maata” koskeneen artikkelin myötä keskusteltiin myös

historiankirjoituksen tehtävästä – voisiko kansallisen identiteetin luominen olla yksi sellainen?

Millainen on historiantutkijan poliittinen vastuu? Tuliko tai sopiko historiatieteen tukea

151 Fest s. 100.
152 Fleischer, s. 126.
153 Fleischer, 130-131.
154 Habermas, Vom öffentlichen Gebrauch der Historie, s. 247.
155 Fest s. 110-111.
156 Hans Mommsen, s. 186.
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konservatiivien identiteettiprojektia? Useimmat olivat sitä mieltä, että ei – se ylittäisi

historiatieteelle mahdolliset raamit. Keskustelussa pohdittiin myös tieteellisen ja poliittisen

toiminnan rajoja.

Jürgen Kocka pohti vastauksena Stürmerin kirjoitukseen, millä keinoilla historiaa voisi käyttää

kollektiivisen identiteetin rakentamiseen, ja vertasi kolmea keinoa: Natsirikosten suhteellistamista

tai uudelleenjärjestämistä historiakuvassa; arkipäivän historiaa ja historiatyöpajoja; ja kolmanneksi

Saksan erillistie-teesin uudelleenlämmittämistä.157 Kockan mielestä mikään näistä kolmesta ei

soveltunut identiteetin rakentamiseen. Historioitsijoiden tehtävä on hänen mielestään kuvailla,

selittää ja esittää mennyttä todellisuutta tietoisin keinoin. Näin he voivat auttaa luomaan

mahdollisimman totuudenmukaisen, kattavan, yhteisen ja kriittisen suhteen menneisyyteen.158

Martin Broszatin mielestä Stürmer ei ollut nationalisti eikä poliittinen romantikko, vaan

pikemminkin skeptinen rationalisti. Silti Stürmerin artikkelista puuttui ainakin ajatuksellista

selkeyttä ja tarkkuutta. Stürmer yritti välittää pluralistisen ajattelun kannattamisen ja esimodernien

yhteisöllisyyttä luovien historiallisten traditioiden ja konventioiden välillä. Stürmer

antoi ”kiistämättä” historialle tehtävän, jota se ei voinut täyttää: yhteiskunnallisen ja valtiollisen

integraation.159 ”Häpeän punan” karkottaminen lopettamalla kansalaisten itsekriittinen historian

käsittely veisi heiltä pois yhden parhaista poliittisen sivistyksen elementeistä, joka on kehittynyt

50-luvun lopulta, ja joka on ainut hyvä asia, joka voidaan saada irti Hitlerin aikaa koskevista

kokemuksista, torui Broszat160. Broszat siis näki Stürmerin pyrkimyksenä olevan juurikin natsiajan

tuoman epämukavuuden häivyttämisen menneisyyssuhteesta ja identiteetin vahvistaminen tällä

tavoin.

Hans Mommsen näki keskustelussa selvästi tieteen ja poliittisten motiivien sekoittumisen. Vaikka

Ernst Nolten teoriaa ”aasialaisesta teosta” ja sen kopiosta voitaisiinkin käsittää pelkkänä

aatehistoriallisena konstruktiona, Klaus Hildebrandin asettuminen häntä puolustamaan oli Hans

Mommsenin mielestä jo poliittisesti motivoitunutta – hän luopui aiemmin kovasti puolustamastaan

kansallissosialismin ainutkertaisuudesta?161 Länsisaksalainen historiantutkimus laajemmin tuskin

kannattivat tällaista poliittisesti motivoitua tendenssiä – siihen se oli Mommsenin mielestä liian

epäpoliittinen. Sen sisällä olevalle vahvalle, perinteiseen poliittiseen ja aatehistoriaan taipuvaiselle

157 Jürgen Kocka, Hitler sollte nicht durch Stalin… , Historikerstreit s. 132-142.
158 Kocka, s. 141.
159 Broszat, s. 166-167.
160 Broszat, s. 166-167.
161 Hans Mommsen, Suche nach der verlorenen Geschichte? Historikerstreit, s. 166-167.
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suuntaukselle se voi kuitenkin olla edullinen. Kuitenkin Mommsen uskoi, että uusrevisionismin

teknokraattinen välineellistäminen ei voinut olla historiatieteilijöiden mieleen.162 Mommsenin

mielestä konservatiivien projektissa  ei ollut kysymys ”salaliitosta”, kuten Fest hymähteli

Habermasille, mutta kuitenkin ”epäpyhästä liitosta” historiankirjoituksen ja konservatiivien

kansallisten kaunojen välillä. Oli kyse siihen asti pidäteltyjen, koska poliittisesti kyseenalaisten

ajatusten vapauttamisesta: holokaustin ja saksalaisten karkotusten samalle viivalle asettamisesta

yms.163

”Sisäisen merkityksen hakeminen” historiasta kammotti Hagen Schulzen mukaan Habermasia,

mutta hänen mielestään Stürmerin artikkelissa oli kysymys historiantutkijan poliittisesta vastuusta

niitä poliittisen legitimaation odotuksia kohtaan, joita heille asetetaan.164 Schulze puolusti yhteisen

historiakäsityksen merkitystä kansalliselle identiteetille: historia auttaa ymmärtämään, miksi Saksa

ja saksalainen identiteetti ovat sellaisia kuin ovat eikä muunlaisia. ”Vain Saksan kansakunnan

yhteisen historiallisen identiteetin osallisina vastaamme tänäänkin kansallisesta historiastamme ja

sen seurauksista.”165

Schulze totesi, että Habermasille kyse oli politiikasta ja moraalista, mutta ne liittyvät siihen, miten

asioiden pitäisi olla, kun taas tieteessä – jota kohtaan Habermas vastustajiensa mukaan hyökkäsi, ts.

tieteellisiä kantoja ja tieteellisten kysymyksien esittämistä – ollaan olemassa olevien asioiden

tarkastelijoita.166 Nolten artikkeli ilmestyi kuitenkin päivälehdessä, FAZ:ssa, eikä historian alan

aikakauskirjassa – joten Nolten aloittamaa keskustelua ei voida pitää pelkästään tieteenalan

sisäisenä keskusteluna. Tätä eivät näyttäneet Nolten tieteellisyyden korostajat huomioivan.

Habermas sen sijaan korosti sitä, että Historikerstreit ei ollut vain tieteilijöiden välinen

keskustelu. ”’Me’ olemme kaikki osallisia”. Joukkoviestinten välityksellä tieteellisen työn tulokset

vaikuttavat tradition omaksumiseen ja palautuvat ”osallisten perspektiiviin”.167

4.1.4. Identiteetti – menneisyyden merkitys poliittiselle itseymmärrykselle

Michael Stürmerin näkemykset identiteetin vahvistamisesta mainittiin jo ylempänä, samoin

162 Hans Mommsen, s. 168.
163 Hans Mommsen, s. 176-177.
164 Hagen Schulze, Fragen, die wir uns stellen müssen. Keine Haftung ohne nationale Identität. Historikerstreit, s. 146-
147.
165 Hagen Schulze, Fragen, die wir uns stellen müssen. Keine Haftung ohne nationale Identität. Historikerstreit, s. 148.
166 Hagen Schulze, Fragen, die wir stellen müssen, Historikerstreit s. 143-144.
167 Jürgen Habermas, Vom öffentlichen Gebrauch der Historie, Historikerstreit s. 251.
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Habermasin näkemykset tulevat mainituksi toisaalla. Seuraavassa esittelen vielä muutamia muita

näkemyksiä aiheesta.

Christian Meier kirjoitti pitkän ja erityisen mietiskelevän artikkelin Historikerstreitissa. Meier

totesi Länsi-Saksan olevan ainut Suur-Saksasta syntyneistä kolmesta valtiosta, johon kuuluvilla oli

suurempia ongelmia juutalaisten kansanmurhan jälkipyykissä: Saksan Liittotasavalta oli

oikeudellisessa mielessä Natsi-saksan seuraaja. Rikosten hyvitys oli tuonut Länsi-Saksalle taas

paikan muiden valtioiden joukossa, ja Natsi-Saksan negaatio on ollut perustana sinne syntyneelle

uudelle demokratialle. Näin saksalaisten rikosten muistaminen on asennettu syvälle Saksan

Liittotasavallan perusteisiin.168 Kuitenkin samaan aikaan on todettu saksalaisten turta tunteettomuus

menneisyyden suhteen – esimerkiksi, että saksalaiset ovat puhuneet epäoikeudenmukaisuudesta

Saksaa kohtaan Auschwitzin jälkeen. Vuoteen 1986 mennessä oli muuttunut vain se, että kolmatta

valtakuntaa oli alettu käsitellä aiempaa enemmän. Meierin mielestä oli edelleen avoinna

kysymys, ” tunnustammeko ja millä tavalla, mitä me teimme vuosien 1933 ja 1945 välillä”169 ja

kuka tarkalleen sen teki – Saksan kansa vaiko vain isovanhemmat ja vanhemmat, porvarit, fasistit

vai vain muutamat rikolliset, vai vain Hitler?

Meier myönsi, että tiedostavampi, järjestyneempi suhde historiaan oli tarpeen, niinkin, että se

mahdollistaisi menneisyyden näkemisen ”identiteetin silmin”. Tämä oli tärkeää yhteiskunnan

todellisuussuhteen vuoksi. Meierin käsityksen mukaan on nimittäin kaksi päälähdettä toiminnan

normeille: historiallinen kokemus tai esikuva ja yleisen moraalin vaatimukset. Käytännön elämään

kuuluvien moraalisten kompromissien hallintaa varten on tärkeää, että opitaan omasta, vanhempien

ja isovanhempien elämästä. Mutta Meier vastusti Habermasin lailla konservatiivien yrityksiä

normalisoida menneisyys: saksalaisten historiatietoisuuteen tuli aina kuulua tietoisuus siitä, että

natsirikokset olivat vertaansa vailla, eivätkä ne muuttuisi tavalliseksi menneisyydeksi, kuten

muiden kansojen menneisyyden epämiellyttävät osat.170 Toisaalta Meierin mukaan muistamisen ei

pidä tapahtua vain tämän päivän näkökulmasta tuomitsemalla; nykypäivän demokraattisista ja

hyvinvoivista oloista käsin koko tapahtumat ovat täysin käsittämättömiä. Pitäisikin pyrkiä myös

ymmärtämään natsiaikana vallinneita olosuhteita.171 Tätä näkökulmaa Habermas ei tuonut esiin.

Myös Hans Mommsen pohti Liittotasavallan historiallista itseymmärrystä ja sen suhdetta

168 Christian Meier, Verurteilen und Verstehen. An einem Wendepunkt deutscher Geschichtserinnerung,
Historikerstreit s. 48.
169 Meier, Verurteilen und Verstehen, s. 49.
170 Meier, Verurteilen und Verstehen, s. 51-54; ks. myös Habermas, Vom öffentlichen Gebrauch der Historie, s. 247-8.
171 Meier, Verurteilen und Verstehen, s. 56-61.
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holokaustiin. Hänen mielestään debatti Liittotasavallan historiallisesta itseymmärryksestä

on ”ilmaus sen poliittisen järjestelmän legitimiteettikriisistä, järjestelmän, joka on tullut ulos

jatkuvan ja kyseenalaistamattoman talouskasvun vaiheesta.”172 Hän oli siis jossain määrin samaa

mieltä Stürmerin kanssa Länsi-Saksan sen hetkisestä tilanteesta. Mutta Mommsen piti Stürmerin

väitettä historiattomasta maasta yllättävänä; olihan kiinnostus historiaan lisääntynyt ja

päivänpolitiikka viittasi aina vain useammin historiaan173. Hän näkikin Stürmerin artikkelin ja

identiteetistä paraikaa käydyn keskustelun osana konservatiivisen historianäkemyksen ja muiden

historiakäsitysten välistä valtakamppailua. Oli kyse Länsi-Saksan historiallisesta legitimaatiosta,

joka oli talouskasvun hiljennyttyä tullut vasta 80-luvulla ajankohtaiseksi. Kun 50-luvun

näkemyksille ei enää löytynyt vastakaikua ja konservatiivinen hallitus voi näköjään tarjota vain

talouspoliittista luotettavuutta, syntyi ideologinen tyhjiö, jota nyt yritettiin täyttää.

Myöskään kouluopetuksen ja poliittisen kasvatuksen antama historiakuva ei ollut enää ”riittävän

sitova”. Nuorempi polvi kieltäytyi nielemästä vanhoja tulkintoja kohtalonomaisesta

kansallissosialistisesta kaudesta, ja jäykistynyt menneisyyskuva monipuolistui. Konservatiiviset

historioitsijat pyrkivätkin tuomaan kolmannen valtakunnan ”eristämisen” tilalle sen historiallisen

suhteellistamisen ja luomaan uuden yhtenäisen historiakuvan, joka sallisi saksalaisten

menneisyyden normalisoimisen ja vahvemman kansallisen voimapolitiikan.174

Thomas Nipperdeyn mielestä historia ja identiteetti kuuluvat yhteen, sillä ”identiteetti on aina

myös perintöä”175 Kansallinen identiteetti on olemassa jo ennen tiedettä ja sen ohella, mutta on

myös tieteen jälkeinen identiteetti, ja tieteilijöiden on tunnettava vastuunsa sen suhteen. Valtion

määräämä historiankuva ei Nipperdeyn mukaan ole Saksassa mahdollinen. Pluralismin ja eri

perspektiivien kilpailun ohella oli kuitenkin myös tietty peruskonsensus myös konservatiivien ja

progressiivisten välillä.176 Nipperdey peräänkuulutti vastapuolelta pragmatismia ja

selväjärkisyyttä ”moraalisen absolutismin” sijaan. Hän kuului niihin, jotka puolustivat Nolten,

Stürmerin ja Hillgruberin ”tieteellisiä lausumia” sellaista arvostelua vastaan, joka perustui niiden

poliittiseen funktioon.

172 Hans Mommsen, s. 156.
173 Hans Mommsen, s. 157.
174 Hans Mommsen, s. 166, 172-3.
175 Thomas Nipperdey, Unter der Herrschaft des Verdachts, Historikerstreit s. 217.
176 Nipperdey, s. 218.
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4.2. Wehrmacht-kiista – rohkeaa rikosten käsittelyä vai mustamaalausta?

Hampurin sosiaalitutkimuksen instituutti päätti järjestää toisen maailmansodan päättymisen 50.

juhlavuoden kunniaksi pienen kiertävän näyttelyn vuonna 1995. Aiheeksi päätettiin ottaa

tuhoamissota ja Wehrmachtin rikokset itärintamalla. Pienestä instituutin kellarihuoneeseen

suunnitellusta sivuprojektista kasvoi lopulta iso ja vilkasta keskustelua, myös paljon kritiikkiä,

herättänyt näyttely, joka kiersi muutaman vuoden ajan Saksassa ja kävi myös Itävallassa.

Wehrmacht-näyttely lähti liikkeelle tavallaan päinvastaiselta suunnalta kuin Historikerstreit. Nolte

oli pyrkinyt tekemään juutalaismurhasta pelkän pelkoreaktion bolševikkeja kohtaan ja Stürmer

rakentamaan konservatiivista kansallista identiteettiä. He molemmat halusivat sysätä

natsimenneisyyden sivuun menneisyyskuvan keskiöstä. Wehrmacht-näyttelyssä sen sijaan haluttiin

nimenomaan tuoda esiin rikokset ja niiden tekijät. Näyttelyssä syyllisyyskäsitystä laajennettiin

totuttujen kliseiden ulkopuolelle. Wehrmacht-näyttelyn tekijät rikkoivat (ainakin omien sanojensa

mukaan) legendan, että Wehrmacht ei olisi osallistunut kolmannen valtakunnan rikoksiin vaan olisi

käynyt normaalia, kunniallista sotaa. Näyttelyn sanoma oli, että Wehrmacht organisaationa oli ollut

tietoinen ja välillisesti tai välittömästi osallinen natsihallinnon rikoksiin: yli miljoonan juutalaisen

murhaamiseen, ainakin 3,3 miljoonan sotavangin tappamiseen ja 5-7 miljoonan "epäillyn

partisaanin" tappamiseen tai pakkotyöhön lähettämiseen. Näyttelyssä käsiteltiin tätä kolmen

tapaustutkimuksen pohjalta, joissa tutkittiin armeijan osastojen toimintaa Serbiassa, Ukrainassa ja

Valko-Venäjällä vuosina 1941–44.177

Näyttely toi Natsi-Saksan rikokset ja niiden tekijät tekstien ja yli 1400 valokuvan avulla

konkreettisesti näyttelyvieraiden silmien eteen. Reaktioiden voimakkuudesta päätellen näyttely

rikkoi, jos ei ihan legendaa, niin ainakin laajalti vallinneen Wehrmachtin rikoksia ja niiden

esitystapaa koskeneen tabun. Näyttelystä keskusteltiin lehdistössä mm. lukijakirjeiden ja

näyttelyarvioiden muodossa, asiantuntijoiden seminaareissa ja CDU/CSU:n tekemästä aloitteesta

jopa Saksan liittopäivillä. Aloitteessa tuomittiin ”kaikki yksipuoliset tai summittaiset Wehrmachtin

jäsenten tuomitsemiset”, mutta ei kuitenkaan sananvapauden vuoksi otettu kantaa Wehrmacht-

näyttelyyn, koska se oli yksityinen projekti178.  Joillain paikkakunnilla näyttelyn avaaminen

177 Heer, Vom Verschwinden der Täter, s. 15-16.
178 Esitys ”Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P.; Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der
Wehrmacht 1941-1944“ (Drucksache 13/7162, 11.3.97) on painettuna Thiele s. 222.
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haluttiin estää, ja Münchenissä yritettiin jopa pommi-iskua näyttelyn ollessa siellä. Yksi syy

voimakkaisiin reaktioihin oli varmastikin se, että lähes kaikilla saksalaisilla ja itävaltalaisilla on

lähisukulaisia, jotka olivat Wehrmachtissa. Siten näyttely herätti useimmissa vierailijoissa

kysymyksen, mitä heidän omat sukulaisensa (tai, veteraanien kohdalla, mitä nämä itse) olivat

tehneet sota-aikana. Entisiltä Wehrmacht-sotilailta tuli toisaalta kiitoksia ja vahvistuksia näyttelyn

antaman kuvan totuudenmukaisuudesta: vihdoinkin tapahtuneesta puhuttiin avoimesti. Toiset

Wehrmacht-sotilaat kuitenkin antoivat tulikivenkatkuista kritiikkiä. Wehrmacht-näyttelyn kriitikot

syyttivät näyttelyntekijöitä yksipuolisuudesta, lähteiden väärinkäytöstä tai jopa väärentämisestä, ja

tarkoitushakuisuudesta totuuden etsimisen sijaan.

4.2.1. Keskustelu valokuvamateriaalin käytöstä

Näyttelyssä käytetyistä lähteistä erityisesti esillä olleiden valokuvien sanomasta ja kuulumisesta

oikeaan yhteyteen esitettiin epäilyksiä. Jopa näyttelyn pohjalla olevan tutkimuksen tieteellisyys

asetettiin sen vuoksi kyseenalaiseksi.179 Günther Gillessen syytti näyttelyntekijöitä epätarkkuuksista

valokuvien käytössä: ajat, paikat ja muut tapausta koskeneet faktat saattoivat jäädä avoimiksi.

Valokuvista ei myöskään voinut nähdä, onko niissä kuvattu laillisia sotatoimia vai sotarikoksia.

Partisaanisota ei ollut vain tekosyy, vaan sitä käytiin oikeastikin, muistutti Gillessen. Kuvien avulla

voitiin nyt suggeroida sellaista, mikä ei ehkä pitänyt paikkaansa – väitettä Wehrmachtin

rikollisuudesta ei voinut tukea valokuviin.180 Näyttelyntekijä Hannes Heer vastasi tähän, ettei

teesejä perustettukaan kuville, vaan kirjallisille dokumenteille. Kuvat olivat vain visualisoimassa

tapahtumia181.

Joidenkin mielestä kysymys oli lähteiden huolimattomasta käytöstä, mutta muut kuten puolalainen

historioitsija Bogdan Musial syyttivät näyttelyntekijöitä jopa tarkoituksellisesta vääristelystä tai

väärentämisestä. Musial väitti, että suuri osa valokuvista olisi ollut väärin sijoitettu ja että tämä

olisi ollut jopa tahallista manipulointia.182 Tämän näyttelyntekijät luonnollisesti kiistivät.

Keskustelun tämä osa johti kuitenkin yleisempäänkin pohdintaan valokuvien käytön vaikeudesta

179 Esim. Günther Gillessen, Statement: Kritische Bemerkungen zur Ausstellung "Die Verbrechen der Wehrmacht",
teoksessa Thiele s. 88-90.
180 Gillessen, Thiele s. 89.
181 Hannes Heerin puheenvuoro seminaarissa, Thiele s. 91.
182 Ks. Manoschek: "Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944". Innenansichten einer Ausstellung.
Zeitgeschichte 2/2002, s. 69. Hieman miedommassa muodossa Musial esittää nämä epäilykset Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichtessä, 47, Oktober 1999, s. 563-91.
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lähdemateriaalina.

Kiivaan keskustelun jälkeen koko näyttely suljettiin vuonna 1999 tarkastusta varten. Tarkastuksen

tehnyt komissio totesi raportissaan vuoden 2000 lopulla, että näyttelyn 1433 valokuvasta

vähemmän kuin 20 oli sellaisia, jotka eivät kuulu Wehrmachtia käsittelevään näyttelyyn, ja että

kahden kuvan kohdalla oli kyse neuvostoliittolaisten uhreista eikä saksalaisten. Komitea totesi

Musialin ja kumppaneiden nostattamat epäilykset katteettomiksi. Hampurin sosiaalitutkimuksen

instituutti oli kuitenkin päättänyt teettää näyttelyn uusiksi jo silloin, kun komission työ oli vielä

kesken.183 Uusi näyttely oli vähemmän provosoiva kuin ensimmäinen: kuvien määrää vähennettiin

ja tekstiä lisättiin. Näyttelyn sanoma oli kutakuinkin sama kuin ensimmäisen, mutta shokkivaikutus

oli poissa, kun hirmuteot oli kätketty tekstiin. Seuraavassa keskustelun sisällöstä tarkemmin.

4.2.2. Wehrmachtin rooli rikoksissa

Thiele kiteytti Wehrmacht-näyttelyä käsittelevän seminaarin avauspuheessa näkemyksensä

näyttelystä käydyn keskustelun pääteemasta siihen, ”tuleeko Wehrmachtia pitää nykytiedon

valossa rikollisena organisaationa ja miten Hitler-vastaisen sotilaallisen vastarinnan roolia tulee

arvioida, oliko sodan jälkeen olemassa myytti ”puhtaasta Wehrmachtista” vai ei, ja onko

nykyisessä Bundeswehrissä syntymävika, koska sen ensimmäiset upseerit olivat vielä antaneet

valan Hitlerille.”184 Näyttelyä käsitelleen seminaarin teema oli, tekikö näyttely oikeutta

Wehrmachtin sotilaille?185

Vaikka näyttely käsittelikin vain tiettyjä itärintaman joukko-osastoja ja niiden sodan aikana

tekemiä rikoksia, monet entiset Wehrmacht-sotilaat kokivat tulleensa henkilökohtaisesti

loukatuiksi ja syyttivät näyttelyä koko Wehrmachtin,  koko sotasukupolven ja jopa Saksan

Liittotasavallan armeijan, Bundeswehrin, mustamaalaamisesta: näyttelyn vastustajat kuten

kenraalimajuri ja oikeustieteen tohtori Gottfried Greiner sanoivat näyttelyn suggeroivan

kokonaisuudessaan rikollista luonnetta; sotilaiden tietoista osallistumista tuhoamissodan

toimenpiteisiin sekä kielteistä kuvaa sotilaista väkivaltaisina ja ryöstelevinä186.  ”Missään ei yritetä

kriittisellä tavalla arvostaa [heitä]. Sitä voimakkaammin nähdään pyrkimys demonisoida

183 Heer, Vom Verschwinden der Täter, s. 22-24; Manoschek: "Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941
bis 1944". Innenansichten einer Ausstellung. Zeitgeschichte 2/2002, s. 69.
184 Thiele, Die Wehrmachtsausstellung, Dokumentation einer Kontroverse, s. 8-9.
185 Thiele, Die Wehrmachtsausstellung, Dokumentation einer Kontroverse, s. 30.
186 Greiner, teesipaperi, Thiele s. 35.
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Wehrmacht”187,  moitti Günther Gillessen. Vastustajat korostivat Wehrmacht-sotilaiden lukumäärää

– noin 18 miljoonaa, joista kaatui arviolta 4-5 miljoonaa, ja rikoksista  tuomion saaneiden pientä

määrää – muutamia tuhansia188. Kiivaimmat epäilivät ”mustamaalausta” poliittisesti motivoiduksi,

ja että sen tähtäimessä olisi myös nykyinen Bundeswehr.  Syyllisyys voi näyttelyn kritisoijien

mielestä olla vain henkilökohtaista, ei koko Wehrmachtia koskevaa.189 Myös sotaveteraani,

lääketieteen tohtori Ernst Rebentisch  kirjoitti:

”Se [näyttely] sisältää miljoonien kaatuneiden, kuolleiden ja vielä elävien Wehrmacht-sotilaiden
uskomattoman halventamisen. [… ] Jokainen kunnollinen sotilas tukee sotarikosten perusteellista ja
totuudenmukaista tutkimusta. Näin voidaan selvittää, että miljoonilla entisillä sotilailla ei ollut
mitään tekemistä niiden kanssa.”190

Näyttelyn tekijöihin kuulunut Wolfgang Benz totesi, että Wehrmachtin aktiivinen ja passiivinen

osallistuminen natsivaltion rikoksiin ovat tosiasioita, jotka vakavasti otettava historiantutkimus,

esimerkiksi instituutiot kuten Institut für Zeitgeschichte tai Militärgeschichtliches Forschungsamt,

on dokumentoinut. Tosiasiat  täytyy hyväksyä eikä niitä voi torjua kaikkien Wehrmachtin jäsenten

„mustamaalauksena“.191

Näyttelyn tekijät ja puolustajat eivät pitäneet toista maailmansotaa Saksan osalta normaalina sotana,

vaan tuhoamissotana: se oli ”[s]ota koko väestöä vastaan, josta osa oli tarkoitus tappaa

sukupuuttoon, juutalaiset; ja toinen osa käyttää tyhjiin ja loput orjuuttaa. Tämän rajanylityksen

[totaaliseen sotaan] todellisuus kumoaa nykyajan itseymmärryksen. Ja sitä tämä näyttely

havainnollistaa”192, kuvaili näyttelyn suunnitelleen Hampurin sosiaalitutkimusinstituutin johtaja Jan

Reemtsma.

Näyttelyn puolustajat toivat esiin todisteen toisensa perään siitä, että Wehrmachtissa tiedettiin,

sallittiin, jopa käskettiin juutalaisten murhaaminen. Näyttelyä varten tutkituissa joukko-osastoissa

oli näyttelyn tekijöiden mukaan toimittu laajamittaisesti joko välillisesti tai välittömästi juutalaisten

tuhoamiseksi. Juutalaiset kategorisoitiin niin sanotun komissaarikäskyn perusteella Wehrmachtissa

automaattisesti partisaaneiksi ja vakoojiksi, mikä oikeutti tappamaan heidät vähäisimmänkin

187 Günther Gillessen, Statement: Kritische Bemerkungen zur Ausstellung „Die Verbrechen der Wehrmacht“, teoksessa
teoksessa Thiele (toim.): Die Wehrmachtsausstellung, s. 89.
188 Esim. Altenburg seminaarikeskustelussa, Thiele s. 124.
189 Altenburg, teesipaperi, s. 104 ja myös seminaarissa , s. 124; Geissler parlamenttidebatissa, Thiele s. 204; Rühe
parlamenttidebatissa, Thiele s. 195-196.
190 Rebentisch, teesipaperi, Thiele s. 57. Ks. vastaavaa myös Dregger parlamenttidebatissa, Thiele s. 174.
191 Benz, teesipaperi, Thiele s. 32.
192 „Ein Krieg gegen eine ganze Bevölkerung, deren einer Teil ausgerottet werden soll, die Juden, deren anderer Teil
dezimiert und der Rest ersklavt. Die Realität dieser Grenzüberschreitung des Krieges ist der Widerruf des
Selbstverständnisses der Moderne. Und das demonstriert diese Ausstellung." Reemtsma, teoksessa Thiele (toim.): Die
Wehrmachtsausstellung. Dokumentation einer Kontroverse, Bonn 1995,  s. 82.
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epäilyksen herätessä. Käytännössä tähän riitti väärässä paikassa oleminen väärään aikaan – myös

naisilla ja lapsilla. Joukko-osastot ilmoittivatkin raporteissaan, milloin ja kuinka

paljon ”partisaaneja” oli tapettu.193 Väite Wehrmachtin osallisuudesta rikoksiin oli siis tässä

mielessä hyvinkin perusteltu.

Tapahtumien laajempi konteksti oli joidenkin mielestä jätetty liian vähälle huomiolle. Näyttely ei

määritellyt Wehrmachtin sidoksia natsivaltioon eikä sen toimintavapautta eikä sodan olosuhteita ja

vihollista tarkastella riittävästi..194 Näyttelyntekijät jättivät kertomatta, missä menivät käsky- ja

vastuuvaltuuksien rajat rintaman takana, missä armeijan johdon valtuudet loppuivat ja Himmlerin

Einsatz-joukkojen valtuudet alkoivat. Myöskään ei näytetty, missä suhteessa mitkäkin armeijan

osastot osallistuivat missä määrin juutalaisten kansanosien murhiin. Wehrmacht-organisaation

jotkin osat olivat sekaantuneet rikoksiin pahemmin kuin useimmat siihen kuuluneet pystyivät

huomaamaan. Ei ainoastaan organisaation suuruuden takia, vaan myös siksi, että hallitus pyrki

salaamaan rikokset niin pitkälti kuin mahdollista. Tämä puolestaan tarkoittaa, että hallitus odotti,

että sotavoimat ja kansa eivät olisi hyväksyneet rikoksia, päättelee Gillessen. Sen vuoksi olisi ollut

Gillessenin mielestä erityisen tärkeää määrittää armeijan osastojen osallisuus koko

moninaisuudessaan. Mutta näyttelyntekijöille riitti yksinkertainen sanoma: ”Ei vain SS, vaan myös

Wehrmacht oli rikollinen organisaatio”, kritisoi Gillessen.195

Hans-Adolf Jacobsenin mielestä armeija, ei vain SS, voitiin hyvinkin katsoa syylliseksi murhiin.

Tosin oli myös sotilaita, jotka eivät olleet vain traagisesti sotkeutuneet rikoksiin, vaan jotka tekivät

vastarintaa, ja muita, jotka eivät kyenneet eivätkä tahtoneet asettua virtaa vastaan estääkseen

pahempaa tapahtumasta ja näyttääkseen, että saksalaiselle sotilaalle tällainen tuhoaminen oli

perinteen vastaista. Tämä ei kuitenkaan pelastanut koko kuvaa Wehrmachtista. Jacobsen totesi, että

SS ja armeijan joukot eivät käyneet kahta erillistä sotaa, vaan samaa sotaa. Jos otettiin vakavasti

politiikan ja sodankäynnin koko yhteinen konteksti niin täytyi tunnustaa, ”että me [armeijan

sotilaat, Jacobsen itse mukaan luettuna] olemme olleet loppujen lopuksi kaikki rikoskumppaneita

[Mittäter]”196. Sillä jos armeija ei rintamalla olisi suojannut selustassaan olevia murhajoukkoja, ne

eivät olisi voineet tehdä  työtään.197 Toisaalta myös Jacobsen – joka oli yksi keskustelun

puolueettomimpia osanottajia – oli sitä mieltä että näyttelyntekijöiden olisi pitänyt murhia

193 Ks. esim. Walter Manoschek, Partisanenbekämpfung, Thiele s. 51-53; Wolfram Wette, „Jude gleich Partisan“,
Prantl s. 37-38.
194 Gillessen, Thiele s. 87, 89; Hans-Ulrich Thamerin puheenvuoro seminaarissa, Thiele s. 92-93.
195 Gillessen, Thiele s. 87.
196 Hans-Adolf Jacobsen, Die Rolle der Wehrmacht im Dritten Reich (1933-1945), Thiele s. 26-27.
197 Jacobsen, Die Rolle der Wehrmacht, Thiele s. 27.
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käsitellessään tarkastella koko kontekstia ja toisaalta myös tehdä selväksi, että oli myös toisenlaista

käyttäytymistä. Ehkä ”komissaarikäskyn” jälkeen jotkut upseerit raportoivat ylemmilleen, että

milloin tuolla, milloin täällä oli joku komissaari ammuttu, vaikkei näin todellisuudessa aina oltu

tehty, kertoi Jacobsen.198

4.2.3. Sotilaiden liikkumatila

Jotkut Wehrmacht-näyttelyn arvostelijat olisivat toivoneet, että sotilaiden tilannetta olisi valaistu ja

ymmärretty paremmin. Mitkä olivat yksilöiden mahdollisuudet kieltäytyä surmatöistä? Mikä oli

heidän henkinen tilansa, johon vaikutti ehkä väsymys, ylirasitus, sotakokemukset? Helposti

esimerkiksi partisaanisodassa saattoi tapahtua ylilyöntejä199. Toisaalta komissaarikäsky osoitti, että

oli kyse enemmästä kuin satunnaisista ylilyönneistä. Näyttelyn puolustajat painottivat nimenomaan

tuhoamissodan systemaattisuutta, kun taas vastustajat pyrkivät korostamaan Wehrmachtin

sotilaiden kunniallisuutta ja normaalia sodankäyntiä.

Näyttelyn arvostelijat puolustivat sotilaita argumenteilla kuten ”eivät kaikki tehneet

rikoksia”, ”emme me tuota tehneet, vaan jotkut muut” tai ”tehtiin siellä jotain hyvääkin”.  Kriitikot

pitivät näyttelyä liian yksipuolisena sillä perusteella, että siellä tuotiin esiin vain kolikon yksi puoli,

rikokset, ei hyviä tekoja eikä armeijassa olleita hyväntekijöitä. Useimmat sotilaat käyttäytyivät

kunniallisesti; oli lukemattomia esimerkkejä sotilaiden moraalisesta kestävyydestä, jotka

ansaitsevat tulla säilytetyksi jälkipolville200. Jos tällaista erittelyä olisi ollut enemmän, olisi näyttely

hyväksytty paremmin, arveli kenraaliluutnantti Werner von Scheven.201 Armeijassa oli myös

vastarintaa, muistutti mm. puolustusministeri Rühe parlamenttidebatissa202.  Joidenkin

arvostelijoiden mielestä siis Wehrmachtia kokonaisuutena ei voinut syyttää rikoksista, koska vain

jotkut yksilöt olivat mukana rikoksissa. Vähintäänkin kuvaa Wehrmachtin sotilaista ja heidän

olosuhteistaan olisi pitänyt monipuolistaa ja tuoda selvemmin esiin se, että osa sotilaista ei

syyllistynyt mihinkään rikoksiin vaan vain taisteli rintamalla.

Werner von Scheven pohti sotilaiden traagista asemaa maanpuolustuksen ja Hitlerin palvelemisen,

natsien rikosten samanaikaisen tukemisen ristiriidassa. Monet kokivat maansa puolesta

198 Jacobsen, Die Rolle der Wehrmacht, Thiele s. 28.
199 Gerhard Kaiser, Aufklärung oder Denunziation? teoksessa Prantl, s. 56-57.
200 Esim. Kaiser, teoksessa Prantl s. 56.
201 von Scheven, teesipaperi, Thiele s. 123. Greiner, teesipaperi, Thiele s. 35-36.
202 Thiele s. 196.
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taistelemisen velvollisuudekseen ja uskoivat olevansa hyvällä asialla. Monet kieltäytyvät sodan

jälkeen näkemästä tätä ”tragediaa”, ja se oli von Schevenin mukaan puhtaan Wehrmachtin

legendan alku. ”Monet tunnistavat [tämän tragedian] vasta vähitellen, monet kieltäytyvät

näkemästä sitä.”203  Von Scheven kuvasi, kuinka sodasta palanneet ”ruumiillisesti ja sielullisesti

vahingoittuneet” joutuivat puolustamaan kunniaansa ”loukkauksia ja väheksyntää vastaan tietoisina

omasta nuhteettomuudestaan”204. Tämä johti väistämättä mielipiteiden kovettumiseen ja

ylimielisyyteen puolin ja toisin.

Tätä kärjistynyttä vastakkainasettelua voidaan hyvin seurata Wehrmacht-keskustelussa, vaikka

jotkut toki pyrkivät lieventämään sitä ja löytämään yhteisymmärrystä. Tämä lienee suurin syy

syytöksille sotilaiden kunnian loukkaamisesta. Toiset eivät kuitenkaan ymmärtäneet, miten voitiin

kiistellä sotilaiden kunniasta eikä vaikkapa valokuvissa näkyvien hirtettyjen ja ammuttujen uhrien

ja näiden omaisten kunniasta – näin antaa ymmärtää mm. lehtiartikkeleita sisältävän

kokoomateoksen toimittanut Heribert Prantl205 sekä seminaarissa puhunut Wolfgang Eichwede206.

Toisaalta mukana arveltiin olevan myös oikeistolaista politikointia207. Vain liittopäivien debatissa

päästiin hetkellisesti yhteisymmärrykseen siitä, miten traumaattinen kokemus sota oli ollut kaikille

siihen osalliseksi joutuneille, kun monet kansanedustajat kertoivat avoimesti henkilökohtaisista

taustoistaan. Siinä keskustelussa päästiin kerrankin yli syyttelystä, ja todettiin, että olisi tärkeää

päästä pohtimaan sitä, miksi sota ja sen kauheudet, murhat ja sotarikokset olivat mahdollisia. 208

4.2.4. Pitääkö menneisyyttä kaivella vai ei – missä menee muistamisen raja?

Keskustelun aiheena oli menneisyyden tapahtumien selvittelyn lisäksi myös muistamiseen liittyvät

seikat. Wehrmacht-näyttely ylitti monen mielestä sopivaisuuden rajat joko aiheellaan tai

valokuvillaan. Toisaalta epäiltiin pelissä olevan jonkinlaista puolustautumista syyllisyyttä vastaan,

ehkä myös oman edun hakemista ”sopivalla” moraalisella esimerkillisyydellä.

203 Werner von Schevenin kommentti seminaarissa, teoksessa Thiele (toim.): Die Wehrmachtsausstellung.
Dokumentation einer Kontroverse, Bonn 1995,  s. 127.
204 „[… ]im Bewußtsein eigener Unbescholtenheit gegen Verunglimpfung und Abwertung”. Von Scheven seminaarissa,
Thiele  s. 127.
205 Prantl, Was ist Erinnerung? teoksessa Prantl (toim.),  Wehrmachtsverbrechen, s. 13.
206 Eichweden puheenvuoro seminaarissa, Thiele s. 80.
207 Gerald Häfnerin (B90/Grüne) kommentti parlamenttikeskustelussa, Deutscher Bundestag, stenographischer Bericht,
163. Sitzung vom 13. März 1997, teoksessa Thiele (toim.): Die Wehrmachtsausstellung. Dokumentation einer
Kontroverse, Bonn 1995,  s. 171-173.
208 Dr. Heiner Geißler (CDU/CSU), parlamenttidebatti, Thiele s. 203; Christa Nickels (Bündnis90/die Grünen),
parlamenttidebatti, Thiele s. 192.
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Günther Gillessen epäili kyynisesti, että ihmisiä kiinnostaa pelästyä ja kauhistella. „Ilmeisesti ei ole

kysymys siitä, että ymmärrettäisiin, miten se oli, vaan että pystytetään itsensä ja sen ajan välille

moraalisen närkästyksen palomuuri. Kiinnostus natsiajan käsittelyyn koskee vähemmän niiden

kahdentoista vuoden historian ja sen syiden käsittelyä kuin itsepuolustusta sen ajan syyllisyyden

taakkaa vastaan. Vaatimukset yhä uusien muistopaikkojen pystyttämiseksi, ’jotta se ei toistu’

tai ’jotta se ei koskaan unohdu’ ilmaisevat, että oikeasti ei tarkoiteta menneisyyttä, vaan poliittisia

asioita nykyhetkessä ja moraalin nimessä.”209 Näin muistamisesta tulee Gillessenin mukaan

epätodellista „ikäänkuin-toimintaa“. „Ikään kuin todella pitäisi pelätä, että natsiaika voisi toistua,

tai että sen rikokset ikinä voitaisiin unohtaa” 210, hän tuhahti. Gillessen epäili syyllisyyden

kaipauksen takana ylpeyttä moraalisesta arvostuksesta, jonka sen kautta saa211. Hänen mielestään

on unohdettu, miten syyllisyyden kanssa tulee toimia: ”huolella ja järkevästi”.

Frankfurter Allgemeine Zeitung-lehdessä aiheesta kirjoittanut Sibylle Tönnies olisi pitänyt

parempana, että kaikkia kauheuksia ei näytettäisi Wehrmacht-näyttelyssä. Hänen mielestään

näyttelyn kuvien katselussa oli kyse eräänlaisesta sadistisesta tirkistelystä. Tönnies oli sitä mieltä,

että julmuuksien kuvailu ei säikytä, vaan voikin innostaa ja herättää ihmisissä uinuvan julmuuden

vietin. Hänen mielestään vaikeneminen olisi tässä asiassa parempi kuin ”tulella leikkiminen”

ihmisessä asuvan pahuuden kanssa.212

Oli kuitenkin monia, jotka kannattivat menneisyyden penkomista näiltäkin osin. Potsdamissa

näyttelyn avajaispuheen pitäneen Iring Fetscherin lailla heidän mielestään olisi häpeällistä torjua

Wehrmacht-näyttelyn esiintuomat rikokset. Menneisyydestä on tehtävä tiliä.“ Puhdistautumista ei

voi tapahtua ilman, että ensin etsitään ’lika’. Siinä tämä dokumentaatio voi myötävaikuttaa, ja siksi

sen totuus täytyy ’kestää’”213, lausui Fetscher puheessaan. Samaa totesi myös esimerkiksi Christa

Nickels liittopäivien debatissa, johon palaamme myöhemmin.

209 ”Es geht offenbar nicht darum, zu verstehen, wie es gewesen war, sondern zwischen sich und jene Zeit eine
Feuerwand der moralischen Empörung zu legen. Das Interesse an der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit gilt weniger
der Geschichte jener zwölf Jahre und ihren Ursachen als der Selbstrechtfertigung gegenüber der Schuldenlast jener Zeit.
Das Verlangen nach immer mehr Erinnerungsstätten‚ ‚damit es sich nicht wiederhole’ oder ‚damit es nie vergessen
werde’, sagt aus, daß man nicht eigentlich die Vergangenheit meint, sondern Politisches in der Gegenwart, und dies im
Namen der Moral.“ Günther Gillessen, Die Ausstellung zerstört nicht eine Legende – sie baut eine neue auf, Prantl s.
170.
210 „Als ob tatsächlich zu befürchten wäre, daß die NS-Zeit sich wiederholen könnte, oder als ob ihre Verbrechen
jemals vergessen werden könnten. Oder als ob diese Generation schuldhaftes Versagen einer anderen auf sich nehmen
könnte und als Schuld weitertragen müßte.“ Günther Gillessen, Die Ausstellung zerstört nicht eine Legende – sie baut
eine neue auf, Prantl s. 170.
211 Günther Gillessen, Die Ausstellung zerstört nicht eine Legende, Prantl s. s. 171.
212 Sibylle Tönnies, die scheußliche Lust, Prantl s. 178-80.
213 ”Eine Selbstreinigung kann nicht erfolgen, ohne daß zunächst einmal der ’Schmutz’ aufgespürt wird. Dazu kann
diese Dokumentation beitragen, und deshalb muß ihre Wahrheit ’ertragen’ werden.” Iring Fetscher, Die Wahrheit ist
eine Zumutung, die ertragen werden muss. Rede zur Ausstellungseröffnung in Potsdam, teoksessa Prantl s. 51.
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Gerhard Schreiber analysoi näyttelyn ansioita: ”sen tarjoama synkeä peilikuva Saksan historiasta

on saanut ja saa jälkeenpäin syntyneet kyselemään ja mukana olleet puhumaan. Se vaikuttaa myös

siihen, että muisti ja tutkimus suhteutuvat toisiinsa. Käynnistyi pohdiskelun prosessi, joka ei –

kuten jotkut väittävät – jaa sukupolvia.”214  Näyttely ei Schreiberin mielestä mahdollistanut halpaa

isien tuomitsemista nuoremmille, jos he katsoivat sitä avoimin silmin. Kuvat ja tekstit näyttelyssä

eivät vain dokumentoi, ne ohjaavat katseen samalla ihmisen pervertoitumiseen ja pakottavat

kysymään ”miten se oli mahdollista”, totesi Schreiber215.

Heribert Prantl, kuten muutkin muistamisen kannattajat, kehotti vetämään näyttelystä

johtopäätöksiä nykyhetkeä varten. Näyttelyssä tuli tunnustella rikollista ja ”mukanajuoksijaa”

itsessään, nykyhetkessäkin. Itsetutkistelusta syntyvä rauhattomuuden tunne on terveellistä: silloin

vastarinnasta ei tule balsamoitua museoesinettä. Vastarinta tarpeellista on myös demokratiassa ja

oikeusvaltiossa, ei vain diktatuurissa, muistutti Prantl, ja veti näin monen saksalaisen tapaan

natsiajasta opetuksen, joka kannustaa osallistuvaan demokratiaan nyky-yhteiskunnassa.

Demokratia ei ole homogeenisen ryhmän valtaa yli muiden, vaan yhdessä tulevaisuutta

muokkaavien ihmisten itsemääräämistä, muotoili Prantl.  Totteleminen ja lojaalisuus eivät joka

tilanteessa ole arvokkaita.216

Puheenvuoroissa näkyy reaktioiden kirjo: toiset ovat puhtaasti kauhistuneita rikosten näkemisestä

ja niiden tonkimisesta, toiset vähättelevät laajaa ”muistamishysteriaa” tarkoitushakuisena, toiset

pitävät arankin menneisyyden tutkimista tärkeänä, jopa välttämättömänä. Tässä keskustelussa

päällimmäisenä syynä muistamiselle on tapahtuneen ymmärtäminen ja oman nykyhetken vastuun

ymmärtäminen.

214 ”Sie trägt ferner dazu bei, daß Erinnerung und Forschung in Beziehung zueinander treten. Ein Prozeß des
Nachdenkens setzte ein, der die Generationen nicht – wie von einigen behauptet – spaltet.“ Gerhard Schreiber,
Dokumente einer Vergangenheit, die ehrlich angenommen werden muss, teoksessa Prantl s. 176-177.
215 Schreiber, Dokumente einer Vergangenheit, die ehrlich angenommen werden muss, teoksessa Prantl s. 177.
216 Heribert Prantl, Was ist Erinnerung? Teoksessa Prantl s. 20-21.
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4.3. Teoreettisesta keskustelusta yksityiskohtaisemmalle ja
henkilökohtaisemmalle tasolle

Molemmissa kiistoissa argumentoitiin monella tasolla. Niissä keskusteltiin sekä

historiantutkimuksen kysymyksistä ja metodeista että tutkimuksen – ja itse menneisyyden –

suhteesta nyky-yhteiskuntaan, identiteettiin ja politiikkaan. Historikerstreitia käytiin

abstraktimmalla tasolla kuin Wehrmacht-näyttelykiistaa.  Siten myös kansallissosialismin

rikoksista keskustellaan eri näkökulmasta ja eri tasolla. Jyrkkiä mielipiteitä ja kuumia tunteita

näkyy kummassakin keskustelussa.  Joitakin yhteisiä piirteitä ja muutoksia niiden välillä voi

havaita. Niihin paneudun seuraavaksi.

Historikerstreitissa keskusteltiin melko abstraktilla tasolla juutalaiskansanmurhasta ja

natsimenneisyyden suhteesta myöhempään saksalaiseen identiteettiin. Kovin tarkkoihin

yksityiskohtiin ei menty. Keskustelijat pohtivat sen sijaan holokaustin kontekstia, motiiveja ja sen

olemusta verrattuna muihin kansanmurhiin, etenkin Neuvostoliiton kulakkien tuhoamiseen Stalinin

hallintokaudella.217 Kysymys oli laajan mittakaavan asioista, siitä, miten holokausti sijoittuu

maailmanhistoriaan suhteessa muihin suuriin rikoksiin, ja toisaalta Saksan omaan historiaan.

Kiistassa olennaisempaa kuin historiallinen objektiivisuus oli eri tulkintojen poliittinen merkitys.

Historikerstreit liittyy kiinteästi 80-luvulla muutenkin käytyyn identiteettikeskusteluun - kiistan

yksi peruskysymys oli, haittaako holokaustin varjo - tarkemmin sanottuna tästä juontavat erilaiset

historiankäsitykset, joita Stürmer valitteli218  - saksalaisten identiteetin rakentamista. Keskustelu oli

myös varsin poliittinen, vasemmistolaisten ja oikeistolaisten kamppailu siitä, kuka menneisyyttä

hallitsee historian tulkintojen kautta, niiden käyttämisestä yhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän

muokkaukseen.

Nolten vaatimus holokaustin asettamisesta laajempaan kontekstiin ja tarkasteluun muiden

kansanmurhien rinnalla nosti esiin kysymyksen siitä, missä määrin holokausti oli ainutlaatuinen

tapahtuma ja missä määrin on oikein verrata sitä muihin rikoksiin. Habermasin ja Brumlikin

mielestä vertailu - tai Hillgruberin samastuminen itärintaman sotilaisiin  -  olivat selvä merkki

217 Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus, s. 25-32; Meier, Verurteilen und Verstehen s. 50; Brumlik,
Neuer Staatsmythos Ostfront s. 78; Fest, Die geschuldete Erinnerung s. 102-106, 108; Jäckel, Die elende Praxis der
Untersteller s. 118-120.
218 Michael Stürmer: Geschichte in geschichtslosem Land, teoksessa Historikerstreit s. 36-38.
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poliittisista pyrkimyksistä, konservatiivien pyrkimyksistä vähätellä kansanmurhaa. Eberhard Jäckel

taas osoitti turhautumisensa siitä, että keskustelussa ei sanottu asioita suoraan ja kyseltiin vain

toisten motiivien perään sen sijaan, että tutkittaisiin, onko Nolten (perustelematta jääneissä)

teeseissä mitään perää vai ei. Jäckel keskittyikin sitten teilaamaan Nolten teesejä historiallisten

lähteiden ja faktojen avulla.219 Politisoituneeseen vihjailuleikkiin turhautunut Jäckel jäi kuitenkin

keskustelussa harvinaisuudeksi220. Sen sijaan kiista ajautui koskemaan nykyisyyttä, menneisyyden

käyttämistä politiikassa ja identiteettiä.

Historikerstreitissa ei puhuttu rikosten tekijöistä eikä uhreistakaan. Mutta Wehrmacht-kiistassa oli

kyse juuri heistä. Vaikka Wehrmachtin laaja osallisuus rikoksiin Itä-Euroopassa oli osoitettu

historiantutkimuksessa jo 80-luvun alussa, Wehrmacht-näyttelyn kriitikot asettivat sen silti

kyseenalaiseksi. Heille oli tärkeää osoittaa, että rikolliset olivat yksittäisiä yksilöitä, kun taas

valtaosa sotilaista oli käynyt ”kunniallista” sotaa.

Wehrmacht-näyttelyä koskevassa kiistassa keskusteltiin paljon intiimimmällä tasolla kuin

Historikerstreitissa. Osaksi tämä johtui varmaankin näyttelyssä käytettyjen valokuvien

visuaalisesta voimasta. Näyttely toi Wehrmachtin rikokset konkreettisesti esiin satojen pienten

amatöörivalokuvien avulla ja esitti myös yksittäisiä henkilöprofiileja rikoksiin syyllistyneistä ja

ryhmäkuvia, joissa oli saksalaisia sotilaita. Juuri näissä kuvissa oli näyttelyn suurin voima, ja

kuviin kohdistui myös monen kriitikon hyökkäys. Dirk Rupnowin mukaan ne rikkoivat tabun, joka

aina 90-luvulle asti oli vallinnut. Uhrien kuoleman hetki oli ollut kuin musta laatikko,

kansanmurhan arkkityypiksi oli tullut Auschwitzin kaasukammio, ja kuvissa näytettiin aina vain

ruumisröykkiöitä, jotka oli jälkeenpäin pinottu jonnekin keskitysleirin alueelle. Itse keskitysleirit

taas rajautuivat jonnekin ulkopuolelle, pois muusta maailmasta. Rikosten sanallistakin kuvausta

vältettiin. Mutta Wehrmacht-näyttelyssä oli kuvia tavallisista miehistä uhriensa kanssa rikosten

tekohetkellä, ja rikoksia kuvailtiin yksityiskohtaisesti. Näyttely ylitti rajoja, joiden yli ei aiemmin

ollut juuri menty.221 Myös siitä keskustelu sai uusia piirteitä verrattuna aiempiin.

Valokuvat rikoksista toivat sotaveteraaneille kipeät muistot mieleen ja saivat heidän jälkeläisensä

etsimään pelonsekaisin tuntein sukulaisiaan rikoksia dokumentoivista valokuvista. Monet

Wehrmacht-näyttelystä käytyyn keskusteluun osallistuneet joko kertovat omakohtaisia

tuntemuksiaan siitä, kuinka vanhojen haavojen auki repiminen satuttaa, tai kertovat omista tai

219 Jäckel, Die elende Praxis der Untersteller, Historikerstreit s. 115-122.
220 Kuitenkin esim. Richard Löwenthal  toteaa, että Hitlerin ajatus juutalaisten ja muiden epätoivottujen kansanryhmien
täydellisestä tuhoamisesta ei ollut yhteydessä Stalinin tekoihin, vaan hän omaksui sen ohjaajaltaan Dietrich Eckartilta,
joka kuoli jo vuonna 1924. Löwenthal, Leserbrief an "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Historikerstreit s. 299.
221 Rupnow, Das unsichtbare Verbrechen, s. 88-90.
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omien lähisukulaistensa kohtaloista ja kokemuksista sodan ajalta. Erityisesti liittopäivillä käydyssä

debatissa monet avautuivat poikkeuksellisella tavalla henkilökohtaisista taustoistaan.222

Tutkijat kuten Reemtsma ja Heer myös lainasivat sotaveteraanien kertomia kokemuksia ja

tuntemuksia sodasta ja sen jälkeiseltä ajalta sekä kommentteja näyttelystä. Tai kuvasivat sotilaiden

sota-aikana kirjoittamia raportteja.223

Aika tunteenomaisilta vaikuttivat välillä veteraanien ja poliitikkojen purkaukset siitä, että näyttely

mustamaalasi kokonaisen Wehrmacht-sukupolven. Esimerkiksi CDU/CSU-kansanedustaja, tohtori

Heiner Geißler:

”Monet, eivät läheskään kaikki, joutuivat tämän houkutuksen uhreiksi, josta juuri puhuin. [… ]
Nämä ihmiset joutuivat myös valtakoneiston painostuksen uhreiksi ja heistä tuli siten itsestään
syyllisiä. Mutta valtaosa ei ollut rikollisia, ei myöskään minun veljeni, joka kaatui marraskuussa
1944, eikä isänikään. Suru heistä molemmista ja monista muista sotilaista ei koskenut rikollisia,
vaan politiikkagangstereiden lietsoman maailmansotaorgian uhreja, sodan, joka sai – tämä täytyy
nyt taas lisätä – myös Wehrmachtin avulla ilmestysmäisen lopun: 55 miljoonaa kuollutta, [… ] – se
oli tämän rikollisen sodankäynnin tulos. Nämä tosiasiat huomioon ottaen kaikki puhtaan sodan
mystifikaatio on sopimatonta.” (Suosionosoituksia koko parlamentissa) ”Ei kuitenkaan myöskään
ole olemassa kollektiivien viimeistä tuomiota – ei sitäkään! – vaan on henkilökohtainen vastuu,
kuten kaikessa muussakin.”224

Tässä puheenvuorossa tulee esiin monta keskustelulle tyypillistä asiaa. Ensinnäkin saksalaiset –

sotilaatkin – kuvataan usein natsihallinnon uhreina. Toiseksi keskustelussa korostetaan, että suurin

osa sotilaista ei ollut rikollisia, eivät varsinkaan puhujan omat läheiset tai puhuja itse. Ei minun

veljeni ollut rikollinen, eikä isänikään, sanoi Geißler ja moni muukin. Jotkut epäilivät, että ehkä

sittenkin... Vihreiden kansanedustaja Christa Nickels kertoi isästään, joka oli ollut SS-joukoissa ja

näki vielä 50-luvulla joka yö painajaisia palavista lapsista. Valokuva, jossa isällä oli

pääkallokoristeinen SS-univormu, paljasti tyttärelle isän synkän menneisyyden 80-luvulla. Nickels

ei uskaltanut kysyä isältään tämän eläessä enempää.225

Kolmanneksi näyttelyn vastustajat usein vetosivat siihen, että syyllisyys rikoksiin on vain

henkilökohtainen eikä kollektiivinen. Monet muut, toisin kuin Geißler yllä olevassa sitaatissa,

222 Otto Schily, Freimut Duve, Christa Nickels, Erika Steinbach, Alfred Dregger. Ks. Thiele s. 181-.
223 Heer, Wehrmacht und Judenmord, Thiele s. 41, 43-44Ks. myös Wolfgang Benzin teesipaperi, Thiele s. 31.
224 ”Viele, längst nicht die meisten, sind dieser Verführung zum Opfer gefallen, von der ich gerade geredet habe.[…]
Diese Menschen fielen auch der Repression des Machtapparates zum Opfer und wurden so selber Täter. Aber die
überwiegende Anzahl waren eben nicht Verbrecher, auch mein Bruder nicht, der im November 1944 gefallen ist, und
ebenso mein Vater nicht. Die Trauer um diese beiden und viele andere Soldaten galt keinen Verbrechern, sondern den
Opfern einer von Politgangstern angezettelten Weltkriegsorgie, die – das muß man jetzt wieder hinzufügen – auch
mittels der Wehrmacht ein apokalyptisches Ende nahm: 55 Millionen Tote, […] – das war das Ergebnis dieser
verbrecherischen Kriegsführung. Angesichts dieser Tatsachen verbietet sich jede Mystifikation eines sauberen
Krieges.“ (Beifall im ganzen Hause) „Es gibt aber auch kein jüngstes Gericht für Kollektive – das auch nicht! –
sondern es gibt wie überall die persönliche Verantwortung.“ Geißlerin puheenvuoro parlamenttikeskustelussa, Thiele s. 204.
225 Christa Nickels (Bündnis90/die Grünen), parlamenttidebatti, s. 192.
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pitivät yllä kuvaa isänmaallisista sotilaista, jotka olivat velvollisuudesta käyneet kunniallista sotaa.

Jossain määrin siis legenda ”puhtaasta Wehrmachtista” oli edelleenkin olemassa.

Tunnesiteet entisiin Wehrmachtin jäseniin – jotka kaikki tietenkään eivät olleet murhanhimoisia

rikollisia – olivat yksi syy, minkä vuoksi Wehrmachtin nimittäminen rikolliseksi organisaatioksi

herätti niin paljon vastustusta. Yksi näyttelyn teeseistä oli, että Wehrmacht oli ollut

kokonaisorganisaationa osallisena kaikissa rikoksissa226. Näyttelyssä kuitenkin tarkasteltiin vain

kolmen armeijan osaston tekoja itärintamalla ja näyttelyteksteissä todettiin, että tarkoitus ei ole

syyllistää kokonaista sukupolvea.  Koska Wehrmacht perustui asevelvollisuuteen, se kattoi

tavallaan "kaikki", koko kansan koko sodanajan sukupolven. Tämä oli toinen (osin tunnepohjainen)

syy kritiikkiin. Toisaalta samoihin aikoihin Goldhagenin kirja, jossa "tavalliset saksalaiset" myös

kuvattiin syyllisiksi kansanmurhaan, sai Saksassa suuren suosion, vaikka historioitsijat sen teesit

pitkälti teilasivatkin. Tämä on mielenkiintoinen vastakohta, jota voisi olla mielenkiintoista

myöhemmin tutkia.

Toki Wehrmacht-debatissakin on myös asiallisia puheenvuoroja ja argumentteja. Esimerkiksi

Günther Gillessen olisi halunnut, että näyttely olisi määritellyt tarkemmin Wehrmachtin sidokset

natsivaltioon ja missä menivät käsky- ja vastuuvaltuuksien rajat, minkä verran Wehrmachtilla oli

toimintavapautta227. Keskustelulle oli kuitenkin tyypillistä enemmän tai vähemmän tunteenomaiset

reaktiot ja puheenvuorot. Näyttely tuntui loukkaavan henkilökohtaisesti, ja toisaalta myös näyttelyn

puolustajat vetosivat henkilökohtaisiin argumentteihin. Joka tapauksessa vielä 90-luvun

keskustelussa Wehrmachtista oli kyse muusta kuin “pelkästä historiasta”. Natsimenneisyys oli yhä

edelleen lähimenneisyyttä, vanhemmalla polvella omien kokemusten kautta ja nuoremmilla

vanhempien ja isovanhempien kautta.

4.4. Poliittiset rintamat historiakiistoissa

Historioitsijoiden tutkimussuuntaukset ja menneisyyskuvat ovat hyvin usein yhteydessä heidän

poliittiseen vakaumukseensa. Yhtä lailla ei-historioitsijoidenkin poliittiset näkemykset ovat

yhteydessä siihen, minkälaista historiankuvaa he kannattavat. Lisäksi historiankuvat ja keskustelut

sekoittuvat kulloinkin ajankohtaiseen politiikkaan, ja eri tahot pyrkivät vaikuttamaan historialla

ihmisten maailmankuvaan tai legitimoimaan päätöksiä.

226 Tähän viittaus esim. Günther Rothin teesipaperissa, Thiele s. 67.
227 Günther Gillessen, Statement: Kritische Bemerkungen zur Ausstellung "Die Verbrechen der Wehrmacht", Thiele s.
89.
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Historikerstreit oli varsin selkeästi poliittinen kiista. Se oli kiista konservatiivien ja vasemmiston

välillä menneisyyden hallinnasta, siitä kuka määrittää, miten menneisyys tulee tulkita. Se liittyi

kiinteästi konservatiivien pyrkimyksiin luoda positiivisempaa, vahvempaa saksalaista identiteettiä.

Vaikka jotkut keskustelijat koettivat vähätellä Habermasia vanhoihin historiakuviin takertuvaksi

tutkimuksen jarruttajaksi228 ja yliherkäksi salaliittoteorioiden kehittelijäksi ja siten mitätöidä hänen

syytöksensä, konservatiivien - ainakin Nolten ja Stürmerin - poliittiset motiivit tai vähintään

poliittinen sävy kirjoituksissa eivät oikeastaan jää epäselviksi.

Ernst Nolten sanoin menneisyys piti normalisoida, koska sen ”kielteinen elävyys” on vaarallista

tieteelle ja siitä voi tulla myytti, josta muodostuu valtiota kantava ideologia, kuten voitto fasismista

oli DDR:lle. Tällainen myytti estäisi menneisyyden uudelleen arvioimisen ja olisi siten myös

tieteelle vihamielinen, samalla kun sillä olisi poliittinen seuraus, että ”ne, jotka taistelivat

päättäväisimmin ’absoluuttista pahaa’ vastaan, olivat eniten oikeassa."229 Juuri näin oli hänen

mukaansa käynyt myös Hitlerille, jolla tuo muutos elävästä menneisyydestä seuraavaan

ulottuvuuteen eli myytiksi oli tapahtunut: menneisyys olivat tuossa tapauksessa kulakkien

vankileirit ja äärimmäisin seuraus Auschwitz.230 Nolte antoi ymmärtää, että hän halusi ”laajentaa

näkökulmaa” Auschwitziin nimenomaan estääkseen tuollaisen myytin syntymisen uudelleen231.

Ilmeisesti Nolte siis halusi estää sen, että vasemmisto hallitsisi näkemyksiä Auschwitzista, ja pyrki

teeseillään näyttämään, että kommunismi oli se alkuperäinen paha eikä kansallissosialismi? Eri asia

on, kuinka onnistunut Nolten omalaatuinen teoria "aasialaisesta teosta" oli. Hänen mukaansa

kansanmurha oli alkuaan aasialainen teko ja natsien tekemä kansanmurha johtui Hitlerin pelosta

joutua bolshevikkien/juutalaisten tekemän kansanmurhan uhriksi. Kaiken huippuna oli Nolten –

oikeastaan rasistinen – väite, että viimeistään Pol Potin jälkeen "pitäisi olla selvää, mikä on

alkuperäinen teko ja mikä kopio"232.

On mielenkiintoista, että Nolte käyttää itse natsiajan viholliskuvia kirjoituksessaan:

kansallissosialismin retoriikassakin käytettiin termiä "aasialainen". Esimerkkinä tästä oli vaikkapa

6. armeijan kenraalin käsky 10.10.1941, jossa ”juutalais-bolshevistisen systeemin vastaisen

taistelun” päämääränä sanotaan olevan mm. aasialaisen vaikutuksen kitkeminen eurooppalaisesta

kulttuuripiiristä ja puhutaan "aasialais-juutalaisesta vaarasta"233. Tästä näkyy hyvin, miten vanhat

228 Hildebrand, Das Zeitalter der Tyrannen, Historikerstreit s. 88-89.
229 Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus? s. 17.
230 Nolte, Die Sache auf den Kopf gestellt,  s. 227.
231 Ks. edellisen lisäksi Nolte, Die Sache auf den Kopf gestellt, s. 227.
232 Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus? Historikerstreit s. 32.
233 Sitaatti ks. Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft München I im Ermittlungsverfahren gegen Hans Georg
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ajattelutavat saattavat jäädä elämään pitkäksikin aikaa, vaikka niiden synty-ympäristö on jo kauan

sitten lakannut olemasta, ja tässä tapauksessa (Natsi-Saksa) sen arvomaailma on hylätty ja torjuttu,

ainakin julkisesti. Liekö tähän yksityiskohtaan kukaan kiinnittänyt huomiota, mutta joka

tapauksessa Historikerstreitin teesiensä myötä Nolte leimautui äärioikeistoon päin kallistuvaksi

tutkijaksi, ja hänestä tuli ”kiistelty kirjailija”, ein umstrittener Autor, kuten hän omilla

nettisivuillaan kirjoittaa234.

Stürmer (joka oli liittokansleri Helmut Kohlin neuvonantaja) puhui identiteetistä ja historian

hallinnasta sekä poliittisesta tarpeesta länsiliittoutuneen Saksan "luotettavuuden" turvaamiseen,

kuten jo aiemmin tässä kappaleessa todettiin.235 Vasemmistoliberaalit kauhistuivat yrityksiä

suhteellistaa natsimenneisyys. Habermas moitti Stürmeriä “saksalaiskansallisesta natofilosofiasta”,

joka ei vakauttaisi Saksan sinänsä kiitettävää avautumista länteen. Habermasin mielestä Stürmerin

ja Hillgruberin “geopoliittinen rummutus” on paluuta vanhaan ideologiaan Saksasta Euroopan

keskustassa – ideologiaan, joka oli vienyt Saksan totaaliseen häviöön. Ainut patriotismi, joka ei

vieraannuta Saksaa lännestä, on Habermasin mielestä demokraattisiin arvoihin perustuva

perustuslakipatriotismi.236

Keinoja ei kiistassa kaihdettu: Klaus Hildebrand, Michael Stürmer ja Joachim Fest koettivat

leimata Habermasin amatööriksi, joka ei ymmärrä historiatiedettä ja joka poliittisin motiivein

hyökkää arvostettuja historioitsijoita vastaan ja vieläpä käyttää vääriä sitaatteja todistaakseen

salaliittoteoriansa237.

Jako oikeiston ja vasemmiston välillä näyttää myös Werhmacht-näyttelykiistassa olleen edelleen

selkeä – poliittiset vakaumukset vaikuttivat näyttelyä koskeviin kantoihin. Pääsääntöisesti

vasemmisto (ja vihreät) puolustivat näyttelyä ja avointa keskustelua menneisyyden tapahtumista,

kun taas konservatiivit kritisoivat näyttelyä ja väittivät sen olevan yksipuolinen ja mustamaalaavan

kaikki Wehrmacht-sotilaat. Jotkut, kuten Bundeswehr-uran tehneet Ernst Rebentisch ja Wolfgang

Altenburg, menivät vielä pidemmälle ja uumoilivat, että näyttelyntekijöillä oli salainen agenda,

jonka tavoitteena olisi "toisenlainen valtio"238.   Konservatiivit puhuivat asioista ”Saksan kannalta”,

Heer und Dr. Jan Philipp Reemtsma wegen Volksverhetzung u.a. Aktenzeichen 112 JS 10459/97, teoksessa Prantl, s.
336.
234 Ernst Nolten kotisivut, http://www.ernst-nolte.de/ 1.11.2006.
235 Michael Stürmer: Geschichte in geschichtslosem Land, teoksessa Historikerstreit s. 36-38.
236 Habermas, Eine art Schadensabwicklung, Historikerstreit s. 75.
237 Hildebrand, Das Zeitalter der Tyrannen, Historikerstreit s. 85-87, 89; ks. myös Stürmer, Leserbrief an FAZ,
Historikerstreit s. 99; Fest, Die geschuldete Erinnerung, Historikerstreit s. 101.
238 Rebentischin puheenvuoro seminaarikeskustelussa, Thiele s. 98, Altenburgin puheenvuoro s. 104. Miedommassa

http://www.ernst-nolte.de/
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korostivat saksalaisten siviilien ja sotilaiden kärsimystä239. Alfred Dregger kuvasi jopa juutalaisten

murhaamisen "menetyksenä ennen kaikkea myös Saksalle"240. Konservatiivit pyrkivät toistuvasti

vakuuttamaan, että Wehrmachtin jäsenistä oli ”vain pieni osa” mukana rikoksissa, ja että kaiken

muun väittäminen tarkoittaa koko Wehrmachtin mustamaalaamista.241

Näyttelyn puolustajat – yleensä muita kuin konservatiiveja – puolestaan korostivat sen tärkeyttä,

että kipeistäkin asioista vihdoin puhuttiin avoimesti, ja korostivat, etteivät tuomitse koko

sotasukupolvea. Poliittiset jakolinjat eivät kuitenkaan olleet yhtä selvät kuin Historikerstreitissa.

CDU/CSU-poliitikko Heiner Geißlerin puheenvuoro parlamenttidebatista on tästä hyvä esimerkki.

Hän sanoi, ettei "osallistu puoluepoliittiseen polemiikkiin", koska oli kyse muusta.

„Me puhumme nykyajasta ja tulevaisuudesta menneisyyttä muistaen. Siksi kannatan sitä, että
sellainen näyttely, tai kirjoja menneisyydestä, rikoksista, joita myös Wehrmacht on tehnyt,
yksinkertaisesti hyväksytään, minä sanoisin: nöyrästi hyväksytään, [Angelika Beerin
(Bündnis90/die Grünen) välihuuto: Minkälainen käsitys teillä on menneisyydenhallinnasta?]
Ignatiuksen sanojen hengessä, joka on sanonut: rehellisyys itseämme kohtaan, se on nöyryyttä.
[Kansanedustaja Otto Schilyn (SPD) aplodeja]  Meidän pitäisi hyväksyä se rehellisesti itseämme
kohtaan, näiden 55 miljoonan kuolleen muistoa kunnioittaen, naisten, äitien, sotilaiden, ennen
kaikkea siviilien, kaikkien niiden, jotka luettelin, kansallissosialistisen aggression uhrien. Meidän
pitäisi muistaa se, jotta meidän nuoret ihmisemme voivat nähdä, mihin ihminen kykenee, mihin
väärät ihmiskuvat voivat vietellä, jotta meidän lapsemme tulevat kykeneviksi ja ovat valmiita
voittamaan tulevaisuudessa ennakkoluuloja, vihollisuuksia ja vihaa kansojen välillä.
[Kansanedustaja Angelika Beer ilmoittautuu välikysymystä varten] Meidän täytyy tehdä sovinto,
myös oman menneisyytemme kanssa. Meidän täytyy tehdä sovinto kansamme kanssa. Meidän
täytyy tehdä sovinto naapuriemme kanssa. Sitä ei saavuteta unohtamalla ja torjumalla. Pikemminkin
pätee suuri juutalainen sananparsi: Halu unohtaa pidentää maanpakolaisuutta, ja vapautuksen
salaisuus on muistaminen. Siinä meidän kaikkien pitäisi pitäytyä ja ottaa se yhteiseksi perustaksi
keskustelulle menneisyydestämme.”242

mielessä Hidden Agendan tuo esiin myös SPD-poliitikko Volker Kröning, joka toivoi, ettei näyttelystä vedetä (itse
itseään tuottavaa ja) tiedostamatonta opetusta, että armeijan oikeutus olemassaoloon kielletään. Kröningin
puheenvuoro ks. Thiele s. 139.
239 Alfred Dreggerin puheenvuoro liittopäivien debatissa, Deutscher Bundestag 13.3.1997, Thiele s. 174.
240 Alfred Dreggerin puheenvuoro liittopäivien debatissa, Deutscher Bundestag 13.3.1997, Thiele s. 176-7.
241 Dreggerin puheenvuoro, Thiele s. 174; Greiner / Thiele s. 36, 94; Altenburgin puheenvuoro, Thiele s. 124; von
Scheven, Thesenpapier, teoksessa Thiele s. 123.
242 „Wir sprechen über die Gegenwart und die Zukunft im Erinnern an die Vergangenheit. Deswegen plädiere ich
dafür, eine solche Ausstellung, Bücher über die Vergangenheit, über die Verbrechen, die auch die Wehrmacht
begangen hat, einfach hinzunehmen, ich würde sagen: demütig hinzunehmen, [Zwischenruf von Angelika Beer,
Bündnis90/die Grünen: Was haben Sie für ein Verständnis von Vergangenheitsbewältigung?] im Sinne des Wortes von
Ignatius, der gesagt hat: Wahrhaftigkeit gegen uns selber, das ist Demut. [Beifall des Abg. Otto Schily [SPD]] Wir
sollten das wahrhaftig gegen uns selber hinnehmen, in Erinnerung an diese 55 Millionen Toten, an die Frauen, an die
Mütter, an die Soldaten, die Zivilisten vor allem, alle diejenigen, die ich aufgezählt habe, die Opfer dieser
nationalsozialistischen Aggression. Wir sollten daran erinnern, damit unsere jungen Leute sehen können, wozu der
Mensch fähig ist, wozu falsche Menschenbilder die Menschen verführen können, damit unsere Kinder fähig werden
und bereit sind, in der Zukunft Vorurteile, Feindschaften und Haß zwischen den Völkern zu überwinden. [Abg.
Angelika Beer meldet sich zu einer Zwischenfrage.] Wir müssen uns versöhnen, auch mit unserer eigenen
Vergangenheit. Wir müssen unser Volk versöhnen. Wir müssen unsere Nachbarn mit uns versöhnen. Dies erreicht man
nicht durch Vergessen und durch Verdrängen. Vielmehr gilt das große jüdische Sprichwort: Das Vergessenwollen
verlängert das Exil, und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Daran sollten wir uns alle halten und dies als
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Vaikka CDU/CSU oli tehnyt liittopäivillä näyttelyä vastustavan aloitteen, ja vaikka Geißler

aiemmin keskustelussa korosti, etteivät kaikki Wehrmacht-sotilaat olleet rikollisia vaan uhreja, hän

silti kehotti vain nöyrästi hyväksymään näyttelyn, kohtaamaan rehellisesti menneisyyden. Sitä

kautta pystyttäisiin näkemään ja näyttämään seuraavillekin sukupolville, mihin vihollisuudet,

ennakkoluulot ja ”väärät ihmiskuvat” – jotka hänen näkemyksensä mukaan mahdollistivat

tapahtuneen – voivat johtaa. Geißlerille natsimenneisyyden opetus näytti olevan poliittista peliä

tärkeämpää. Eikä hän tainnut olla ainoa, sillä liittopäivien debatti kääntyikin poliittisesta

vastakkainasettelusta poikkeuksellisen henkilökohtaisiksi tunnustuksiksi, kertomuksiksi sodan

jättämistä haavoista. Parlamentti ei kyseisessä istunnossaan edes äänestänyt CDU/CSU:n tekemästä

aloitteesta243.

Poliittiset rintamat eivät Wehrmacht-kiistassa siten olleet enää aivan yhtä jyrkät kuin

Historikerstreitissa. Dan Dinerin Goldhagen-debattiin perustuva näkemys, että vanhan Länsi-

Saksan oikeisto-vasemmisto-jako on ”suurelta osin haihtunut” kymmenen vuotta Historikerstreitin

jälkeen ja menneisyyssuhteessa olisi jäänyt jäljelle lähinnä etniset kategoriat244, tuntuu tässä

yhteydessä kuitenkin vähän liian toiveikkaalta. Jako voi hyvin olla lieventynyt esimerkiksi

eurooppalaisen sosialismin romahtamisen myötä. Wehrmacht-keskustelun perusteella näyttää

kuitenkin siltä, että poliittinen jako on hyvinkin edelleen olemassa – varsinkin vanhemman polven

keskuudessa.

4.5. Sukupolvien erot

Poliittisten erojen lisäksi keskusteluissa tulee esiin myös sukupolvien rintamat. Frei huomauttaa,

että Historikerstreitin osanottajista suurin osa oli syntynyt Weimarin tasavallan aikana, eli oli

natsivallan aikana joko Hitlerjugendissa tai Wehrmachtissa tai molemmissa. Vuoden 1968

kapinasukupolvea ei keskustelussa juuri ollut mukana. Frei tulkitsee Historikerstreitin

jonkinlaisena vanhan akateemisen polven ”poliittisena jäähyväisten jättönä” ja ehkä myös

tiedostamattomana ”sukupolvien välisenä itseinterpretaationa”.245 Ensi näkemältä

Historikerstreitissa näkyneitä henkilöitä ei näytä olevan mukana Wehrmacht-näyttelykeskustelussa.

gemeinsame Basis für die Diskussion unserer Vergangenheit nehmen.“ Geisslerin puheenvuoro parlamenttidebatissa,
Thiele s. 205.
243 Esitys ”Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P.; Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der
Wehrmacht 1941-1944“ (Drucksache 13/7162, 11.3.97) on painettuna Thiele s. 222.
244 Diner, On Guilt Discourse and Other Narratives, s. 307.
245 Frei, Farewell to the Era of Contemporaries, s. 69.
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Ainakaan heitä ei näy kummassakaan Wehrmacht-näyttelykeskustelusta tehdyssä

kokoomateoksessa. Ensi silmäyksellä voisi olettaa, että kysymyksessä on jonkinlainen

sukupolvenvaihdos, mutta kun tarkastelee osallistujien ikiä, niin näin ei sittenkään suuressa määrin

ole.

Historikerstreit-kokoomateoksen listassa kiistan osanottajista on mainittu 27 nimeä246.

Keskustelijat olivat historian, valtio-opin tai filosofian professoreita tai journalisteja. Näistä

osanottajista 12 on syntynyt 1920-luvulla. Yksi, Richard Löwenthal, jopa 1908. Seitsemän on

syntynyt 1930-luvulla (heistä viisi 30-luvun alkupuolella) Kuusi on syntynyt 40-luvulla, heistä vain

yksi ainoa sodan jälkeen (Micha Brumlik, 1947). Toisin sanoen kaksi kolmasosaa keskusteluun

osallistuneista on siis sitä ikäluokkaa, että on todennäköisesti ollut sodassa tai vähintäänkin Hitler-

jugendissa mukana.

Myös Wehrmacht-näyttelyä koskeneessa keskustelussa on edelleen mukana vireä joukko 1920- ja

30-luvulla syntyneitä, eli tämä vanhempi sukupolvi seurasi menneisyyskeskusteluja edelleen

aktiivisesti ja osallistuikin niihin. Keskusteluihin osallistui yleensä sota-ajan omakohtaisesti

kokeneita henkilöitä ja jonkin verran nuorempia.

Wehrmacht-keskustelussa Prantlin toimittaman (lehtiartikkeleista ja lukijakirjeistä koostuvan)

kokoomateoksen 20 keskustelijasta 11 on 1920-luvulla syntynyttä, kaksi 30-luvulla syntynyttä

(joista toinen oli näyttelyn avauspuheen pitänyt Jutta Limbach),  yksi v. 1940 syntynyt.  50- ja 60-

luvulla syntyneitä on yksi. Lisäksi listassa on kolme henkilöä, joiden syntymävuotta ei ilmoiteta.247

Thielen Wehrmacht-näyttelyä käsitelleen seminaarin ja liittopäivien debatit sisältävässä

kokoomateoksessa on myöskin 20 henkilön nimet. Syntymäajat jakautuvat tasaisemmin kuin

Prantlin teoksessa – Näyttelyä käsitelleessä seminaarissa oli enemmän "nuoria" kuin lehtiin

kirjoittelijoissa. 20-luvulla syntyneitä on 4, 30-luvulla kolme, 40-luvulta 7 ja 50-luvultakin kaksi.

Neljän syntymävuotta en saanut selville.248

Niistä Wehrmacht-näyttelykiistan osanottajista, joiden syntymävuodet ovat tiedossa, noin puolet on

siis vasta sota-aikana tai sen jälkeen syntyneitä. Näyttelyn tekijät ovat sodanjälkeisen ajan

kasvatteja - Heer syntynyt 1941, Reemtsma 1952.

Wehrmacht-kiistan ammattijakauma on hieman monipuolisempi kuin Historikerstreitin;

246 Historikerstreit, s. 396-397.
247 Prantl (Hg.), Wehrmachtsverbrechen, s. 347-348.
248 Thiele (Hrsg.), Die Wehrmachtsausstellung, s. 224.
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akateemikkoja on heistäkin suurin osa. Historioitsijoita, politologeja ja journalisteja löytyy

heistäkin, sekä moraaliteologian professori, sosiologeja ja juutalaisten keskusneuvoston (Zentralrat

der Juden)  jäseniä.  Ja kun puhuttiin armeijan rikoksista, aihe sai myös myös sotaveteraaneja ja

Bundeswehrin korkeita upseereita liittymään keskusteluun.249 Osallistujien taustojen perusteella

molemmissa kiistoissa oli siis kyse aika lailla eliittikeskustelusta, ainakin käytössäni olleiden

lähteiden osalta.

Sekä Wehrmacht-keskustelussa että Historikerstreitissa sotasukupolven edustajat varoittelivat,

varmaankin jo 60-luvun nuorten kritiikistä oppineina, nuorempiaan ylimielisyydestä ja liian

helposta tuomitsemisesta. Tämä tulee esille etenkin Wehrmacht-kiistassa. Useat nuoremman

polven edustajat, esim. Wolfgang Eichwede ja SPD:n kansanedustaja Walter Kolbow250, taas

totesivat, että natsiajan läpikäyneiden tuomitseminen ei ole laisinkaan helppoa. Sillä omallakin

kohdalla herää epävarmuus, kun kysyy itseltään, mitä olisi tehnyt jos olisikin kuulunut

sotasukupolveen251. Kolbowin mukaan jälkeenpäin syntynyt voi vain toivoa, että olisi kuulunut

niihin rohkeisiin, jotka uskalsivat toimia toisin, mikäli olisi kuulunut sotasukupolveen. Varma siitä

ei voi olla. Wehrmacht-näyttely ei Kolbowin mielestä ollut tuomio, vaan tilaisuus paneutua

itseensä ja menneisyyteen.252

Historikerstreitissa Stürmer piti artikkelissaan Geschichte im geschichtslosen Land, Historiaa

historiattomassa maassa, ongelmana, että Länsi-Saksassa "jokaisella sukupolvella" oli erilaiset,

vastakkaiset kuvat menneisyydestä ja tulevaisuudesta253. Stürmer toivoi yhteisestä historiankuvasta

identiteetin vahvistajaa ja maan poliittisen vakauden turvaajaa. Tässäkin on nähtävissä jonkinlainen

sukupolvien välinen kuilu; Stürmer pelkäsi, että nuoret omaksuisivat jotkut muut arvot kuin

kansalliset ja läntisen demokratian. Kiinnostuksesta historiaanhan ei ollut 80-luvulla puutetta,

mutta arkipäivän historia ja paikallishistoria vasemmistolaisine vaikutteineen eivät olleet Stürmerin

mieleen, koska ne eivät soveltuneet myönteisen ja ylpeän identiteetin rakentamiseen eikä

konservatiivien poliittisten projektien tueksi254. Historikerstreit oli kuitenkin enemmän poliittisen

oikeiston ja vasemmiston välinen kuin sukupolvien välinen kiista. Ainakaan lehtien palstoille asti

ei päässyt kuin kypsään ikään ehtineiden akateemikkojen kommentteja.

249 Prantl (Hg.), Wehrmachtsverbrechen, s. 347-348; Thiele (Hrsg.), Die Wehrmachtsausstellung, s. 224.
250 Walter Kolbowin (SPD) puheenvuoro parlamenttikeskustelussa, teoksessa Thiele s. 199-200.
251 Eichweden puheenvuoro seminaarissa, teoksessa Thiele s. 77-78.
252 Walter Kolbowin (SPD) puheenvuoro parlamenttikeskustelussa, teoksessa Thiele s. 199-200.
253 Stürmer, Geschichte im Geschichtslosen Land, Historikerstreit s. 38.
254 Nolan, s. 62-63.
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Wehrmacht-kiistassa oli aiempaa selvemmin kysymys sukupolvien konfliktista. Näyttelyn kriitikot

– yleensä sotasukupolvea – nimittäin syyttivät nuorempaa sukupolvea ylimielisestä

tuomitsemisesta myöhemmin syntyneen helpon aseman turvin. Esimerkiksi kenraali Wolfgang

Altenburg useiden muiden lisäksi valitti, että Hannes Heer ei kunnioittanut sotasukupolven

sopeutumista parlamentaariseen demokratiaan sodan jälkeen riittävästi, vaan tuomitsi koko entisten

Wehrmacht-sotilaiden sukupolven.255

Wehrmacht-kiistassa vanhat veteraanit yleensä puolustivat armeijaa ”mustamaalausta” vastaan ja

pitivät yllä kuvaa siitä, että suurin osa sotilaista oli ollut kunniallista väkeä ja sodankäynti (pääosin)

kaikkien sääntöjen mukaista256. Nuoremmat näyttivät myöntävän helpommin tuhoamissodan

luonteen ja jopa sen, että omakin isä oli saattanut olla mukana murhissa, vaikka niistä ei olisi

koskaan perheessä puhuttu. Tosin, kuten yllä jo todettiin, puoluekantakin vaikutti

suhtautumiseen.257

Hannes Heer on tutkinut sukupolvien eroja rikosten käsittelyssä näyttelyn yhteydessä tehtyjen

haastattelujen avulla. Hän löysi haastatteluissa eroja jo sotaveteraanien keskuudesta – aikuisiällä

sotaan menneet, koko sodan läpikäyneet ovat "kovettuneempia" kuin 17-vuotiaina sodan

loppuvaiheessa lyhyen aikaa mukana olleet – nämä nuorina sotaan joutuneet tuomitsivat hieman

muita veteraaneja herkemmin Wehrmachtin tekemät rikokset.258 Toisaalta Heer totesi myös, että

nuoretkin näyttelyvieraat (kolme neljästä haastatellusta) vastustivat näyttelyä tai puolustivat

Wehrmacht-sotilaita melkeinpä samoilla lauseilla kuin mitä heidän isoisiensä sukupolvi käytti.

Isoisien antama kuva menneisyydestä saattoi siis siirtyä melkein sellaisenaan lapsenlapsillekin.259

255 Altenburg , General a.D. Wolfgang, Thesenpapier, teoksessa Thiele (toim.): Die Wehrmachtsausstellung.
Dokumentation einer Kontroverse, Bonn 1995,   s. 103-104; sekä seminaarikeskustelussa, sama teos s. 123. Ks. myös
Alfred Dreggerin puheenvuoro liittopäivien debatissa, Deutscher Bundestag 13.3.1997, teoksessa Thiele s. 176-7.
256 Greiner, teesipaperi, Thiele s. 35-36; Rebentisch, Thiele s. 55-59; Altenburg, Thiele s. 103-4.
257 Esim. Christa Nickels, B90/Die Grünen, synt. 1952, ks. Thiele s. 192; Hannes Heer synt. 1941; Jan-Philipp
Reemtsma synt. 1952, ks. Thiele s. 60-61.
258 Heer, Vom Verschwinden der Täter; 6. kappale; vanhemmista sotilaista s. 203-205, nuoremmista s. 225-231.
259 Heer, Vom Verschwinden der Täter, s. 245.
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4.6. Kiistat syyllisyyskeskusteluina

Saksalaisissa keskusteluissa kolmannen valtakunnan rikoksista syyllisyys tulee aina väistämättä

vähintäänkin implisiittisesti mukaan. Näin oli sekä Historikerstreitissa että Wehrmachtin rikoksia

koskevan näyttelyn herättämässä keskustelussa.

Historikerstreitissa syyllisyyskysymyksestä puhuttiin lähinnä kansakunnan tasolla. Konservatiivien

puheenvuoroissa tuli esiin jo sodanjälkeisiltä vuosilta tuttu käsitys, että kansanmurha oli Hitlerin

syytä. Nolten antaman kuvan mukaan juutalaisten kansanmurhasta oli vastuussa lähinnä Hitler

vainoharhaisine kuvitelmineen. Nolte pohjasi teesinsä nimenomaan Hitlerin oletettuihin

kuvitelmiin bolshevikkien uhkasta. 260

Toteuttivatko kansallissosialistit, toteuttiko Hitler tämän ’aasialaisen’ teon ehkä vain siksi, että he
näkivät itsensä ja itsensä kaltaiset [siis saksalaiset, K.T. ] ’aasialaisen’ teon potentiaalisina tai
todellisina uhreina? Eikö kulakkivankileirien saaristo ollut alkuperäisempi kuin Auschwitz? Eikö
bolshevikkien ’luokkamurha’ ollut kansallissosialistien ’rotumurhan’ looginen ja tosiasiallinen
edeltäjä?261

"Hitler  ja kansallissosialistit" olisivat siis pelänneet itse joutuvansa bolshevikkien tuhoamiksi ja

siksi ”puolustautuakseen” päättäneet hävittää juutalaiset. Myöhemmin Historikerstreitin kestäessä

Nolte tarkensi, että Auschwitz ei hänenkään mielestään ollut suora vastaus ”vankileirien

saaristoon”, vaan vain Hitlerin väärän, vainoharhaisen tulkinnan kautta välittynyt vastaus262.

Miettimällä asioita uusilla tavoilla, tarkastelemalla sekä Auschwitzia että kulakkileirejä voitiin

Nolten mukaan  päästä pois "kollektivistisen ajattelun tyranniasta".263 Kuitenkin nimeämällä

kansanmurhat "aasialaisiksi teoiksi" Nolte näyttää itsekin sortuneen kollektivistiseen  ja ehkä jopa

rasistiseen  ajatteluun. Ikään kuin aasialaiset olisivat barbaareja, joilta julmuudet sujuvat kuin

luonnostaan, ja eurooppalaiset jotenkin lempeämpiä ja sivistyksen silottamia.

Myös Joachim Festin kirjoituksissa rikolliset jäävät epämääräisiksi ja kansanmurhakin vain

260 Nolte, Die Sache auf den Kopf gestellt,  s. 227.
261 ”Vollbrachten die Nationalsozialisten, vollbrachte Hitler eine ’asiatische’ Tat vielleicht nur deshalb, weil sie sich
und ihresgleichen als potentielle oder wirkliche Opfer einer ’asiatischen’ Tat betrachteten? War nicht der ’Archipel
GULag’ ursprünglicher als Auschwitz? War nicht der ’Klassenmord’ der Bolschewiki das logische und faktische Prius
des ’Rassenmords’ der Nationalsozialisten?” Nolte, Vergangenheit,  S. 45.
262 Ernst Nolte: Die Sache auf den Kopf gestellt. Gegen den negativen Nationalismus in der Geschichtsbetrachtung.
teoksessa Historikerstreit s. 226. Hän totesi saman jo 1980, ks. Nolte, , Zwischen Geschichtslegende und
Revisionismus, s. 32.
263 Nolte, Die Sache auf den Kopf gestellt,  s. 227.
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osaksi ”aina olemassa ollutta” ketjua; kansanmurha on Festin mielestä prosessi, ”joka oli jo aina

olemassa, vihan, pelon ja hävityksen hallitsemana, järjettömänä ja ilman päämäärää”, joskin uuden

tekniikan ansiosta laajamittaisempana kuin ennen. Festin näkemys on, ”että kansanmurha, jonka

hän [Hitler] teki, ei ollut ensimmäinen eikä viimeinenkään; että uhreja on muistettava niin siellä

kuin täälläkin ja elettävä sen kanssa.”264 Toisaalla hän kirjoittaa:

Mutta on myös totta, että julkisuus, huolimatta kaikista rohkaisuista poliittiselta puolelta, ei ole vielä
läheskään päässyt pois varjosta, jonka Hitler ja hänen alaisuudessaan tehdyt rikokset ovat heittäneet,
ja väistämättä se lankeaa edelleen kaikkien vakavampien yritysten ylle, joilla pyritään käsittelemään
ja analysoimaan historiaa.265

Kuten yllä näkyy, niin Festkin kirjoitti menneisyydestä  abstraktein tai kuvainnollisin ilmauksin.

Keskustelussa ikään kuin piilouduttiin epämääräisten sanontojen taakse. Fest kirjoitti varjosta,

jonka ”Hitler ja hänen alaisuudessaan tehdyt rikokset" jättävät. Muuten hän

mainitsi  ”kirjoituspöytämurhaajat”, sekä ”juutalaisten tuhoamisen toimeenpanijat”, ja ”Hitlerin

hallinnon barbarian”266. Rikosten tekijät jäivät epämääräisiksi, mutta tekojen varjo kuitenkin

lankesi yhteiskunnan ylle ja vaikeutti tapahtuneen analyyttistä tarkastelua. Fest ja muutkin

konservatiivit näkivät menneisyyden "varjon" lähinnä riippakivenä ja haittana normaalille elämälle.

Vastauksena syytöksiin Nolten ja kumppaneiden apologeettisista pyrkimyksistä Fest totesi, että

mikään rikos ei vähennä toisen syyllisyyttä: ”Schuld ist nicht aufrechenbar”267.  Hänen

mielestään ”moraalinen ärtymys”, joka nousi pintaan, kun mainittiin muista uhreista kuin

juutalaisista, ei johtunut niin sanotusta pyövelin poikien häpeästä, vaan  poliittisista päämääristä268.

Hän ei siis uskonut (tai tunnustanut), että kiistan toisen osapuolen moraalinen syyllisyydentunne oli

aito, vaan syytti tätä syyllisyyden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin. Myötätuntoa uhreille tai

rikoksen laajuuden ja merkityksen tunnustamista ei Festiltä ainakaan tässä kohtaa saatu.

Kansanmurhiahan oli  ollut ennenkin ja tulisi olemaan tulevaisuudessakin.

Siinä missä yllämainitut korostivat Hitlerin tai pienen (kasvottomaksi jäävän) joukon syyllisyyttä,

264 Fest, Die geschuldete Erinnerung, s. 111. „… daß der Genozid, den er ins Werk setzte, nicht der erste war und auch
nicht der letzte; daß man den Opfern hier wie dort Erinnerung schulde und damit leben müsse.“
265 ”Aber richtig ist auch, daß die Öffentlichkeit, allen Ermunterungen von politischer Seite zum Trotz, aus dem
Schatten, den Hitler und die unter ihm verübten Verbrechen geworfen haben, noch lange nicht heraus ist, und
unvermeidlicherweise fällt er nach wie vor über alle ernsthafteren Versuche historischer Erörterung und Analyse.“ Fest,
Die geschuldete Erinnerung, Historikerstreit s. 100. Fest jatkaa, että historioitsijan työ tapahtuu julkisuuden edessä,
jolla on arvaamattomia vahvistus- ja vaimennusefektejä. ”Historioitsija ei voi olla huomioimatta näitä ja silti hänen
täytyy pyrkiä työssään eteenpäin. Se vaatii vastuuntuntoa ja sisäistä riippumattomuutta. Se ei vaadi väärän nöyristelyn
rituaaleja”. Fest s. 100.
266 Fest, Die geschuldete Erinnerung, Historikerstreit s. 103.
267 Fest, Die geschuldete Erinnerung, Historikerstreit s. 110.
268 Fest, Die geschuldete Erinnerung, Historikerstreit s. 109
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toiset Historikerstreitiin osallistuneet viittasivat saksalaisia koskevaan, enemmän tai vähemmän

kollektiiviseen syyllisyyteen. Habermasin mukaan syyllisyys ulottuu – ei tietenkään suorana

rikosvastuullisena syyllisyytenä, vaan moraalisina velvoitteina – myös myöhempiin

saksalaissukupolviin, ei vain sotasukupolveen. Habermas ja kumppanit olivat sitä mieltä, että

juutalaisten kansanmurha velvoitti edelleen saksalaisia, myös sodan jälkeen syntyneitä sukupolvia:

se velvoitti oppimaan menneisyyden virheistä ja kunnioittamaan uhreja suremalla. Sen takia

menneisyyden rikoksia ei saanut vähätellä eikä torjua. Habermasin mukaan syyllisyys

hirmutekoihin koski myös nuorempaa sukupolvea jo siksi, että ”myöhemmin syntyneet ovat

kasvaneet elämänmuodossa, jossa se oli mahdollista.”269 Heidän elämänmuotonsa on kytkeytynyt

heidän vanhempiensa ja isovanhempiensa elämänmuotoon paitsi sukulaisuussuhteiden, myös

paikallisen, poliittisen ja henkisen perinnön, koko historiallisen ympäristön kautta. Tämä kaikki on

erottamattomasti heidän identiteettinsä pohjana. 270 Myös Meierin mukaan saksalaisten on

kannettava vastuuta rikoksista, jos kerran muutakin Saksan historiaa pidetään omana. Myös

nuorempien on pidettävä muistoa hereillä – siellä missä muistaminen loppuu, tullaan syyllisiksi –

vaikkei Meierin mielestä kollektiivista syyllisyyttä sinänsä olekaan. Meierin mielestä rikokset pitää

selkeästi tuomita. Jos millään tavoin yritetään hämärtää tapahtuneiden rikosten

tuomitsemista, ”ovat kaikki yrityksemme löytää uusi suhde historiaamme hiekalle rakennettuja.”271

Historian revisioyritykset konservatiivien toimesta ja niiden torjuminen liittyvät nimenomaan

kollektiiviseen syyllisyyteen. Vaikka  he mielellään kielsivät sen, täytyi jonkinlaisen kollektiivisen

syyllisyydentunteen silti olla olemassa. Muutenhan ei olisi ollut edes tarpeen pyrkiä muuttamaan

historiankuvia niin, että holokausti olisi vain yksi muiden kansanmurhien rinnalla tai peräti

vain ”vastareaktio”, kuten Nolte sen pyrkii ilmaisemaan. Voidaan siis ajatella, että

suhteellistamalla holokausti pyrittiin todellakin vähentämään saksalaisten (kollektiivista)

syyllisyyttä. Vähintäänkin siinä muodossa, että saksalaiset pystyisivät saamaan positiivisemman

suhteen menneisyyteensä – siis kansakunnan menneisyyteen – ja rakentamaan identiteettinsä

konservatiivien mielestä vahvemmalle pohjalle. Tässä mielessä jo Karl Jaspersin mainitsema

kollektiivisen syyllisyyden käsite on hyvinkin todellinen: ”moraalisena” syyllisyytenä, joka ei liity

rikosoikeudelliseen syyllisyyteen. Identiteettikeskustelussa konservatiivit kokivat

natsimenneisyyden rikoksineen painolastina, joka esti "normaalin" peruspositiivisen kansallisen

identiteetin; vaikka he toisaalta olivat jyrkästi kollektiivisen syyllisyyden käsitettä vastaan.

269 Habermas, Vom öffentlichen Gebrauch der Historie, s. 247.
270 Habermas, Vom öffentlichen Gebrauch der Historie, s. 247.
271 Meier, Verurteilen und Verstehen, s. 55.
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Nolte ja kumppanit kannattivat ajatusta, että vertailut kansanmurhien välillä ovat sallittuja ja

tarpeellisia, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää tapahtunut. Vertailu ei heidän mukaansa

tarkoittanut vähättelyä eikä harmittomaksi tekemistä. Tämän kanssa vastakkain oli Habermasin ja

kumppaneiden näkemys, että vertailut olivat sellaista suhteellistamista ja vähättelyä, jota oli

mahdoton hyväksyä. Natsimenneisyys on heille ”ainutlaatuisen hirveä”.

Wehrmacht-kiistassa oikeastaan koko keskustelun ydin oli syyllisyys. Siinä missä

Historikerstreitissa syyllisyys säilyi abstraktina, Wehrmacht-kiistan aiheena oli ”jokamiehen

syyllisyys” ihan konkreettisella tasolla, ei varsinaisesti kollektiivinen syyllisyys. Koska

Wehrmachtissa olivat ”kaikki” eikä vaikkapa joku tietty ammattiryhmä, Wehrmachtin syyllisyys

rikoksiin herätti kysymyksen, ketkä kaikki sotasukupolveen kuuluneet olivatkaan tahranneet

kätensä rikoksiin. Kuten Wehrmacht-kiistan esittelyssä jo todettiin,  näyttelyn vastustajat kritisoivat

kiivaasti koko armeijan, koko sotasukupolven syyttämistä rikollisiksi, painottivat syyllisyyden

olevan henkilökohtaista ja siten osoitettava vain yksittäin kunkin henkilön kohdalla.

Siinä missä Historikerstreitissa vielä puhuttiin Hitlerin syyllisyydestä eikä rikosten tekijöiden

henkilöllisyys muutoin kiinnostanut, Wehrmacht-kiista oli paljoltikin kiista siitä, keitä kaikkia

syyllisyys tarkkaan ottaen kosketti.

Wehrmacht-kiistassa näyttelyn tekijät ja sen puolustajat puhuivat konkreettisin esimerkein,

käyttivät faktoja ja lukuja ja lainasivat niin yksittäisiä sotilaita kuin kirjallisia dokumentteja kuten

Wehrmachtin määräyksiä todistaakseen sen, että Wehrmacht ja sen sotilaat sekä tiesivät

juutalaismurhista että myös osallistuivat niihin joko välillisesti tai välittömästi272.

Näyttelyn vastustajat käyttivät myös esimerkkejä, mutta vähemmän. Yleensä he kuitenkin

kritisoivat yleisluontoisesti koko sotasukupolven leimaamista, jollaisena he näyttelyn kokivat. He

vaativat, että näyttelyntekijöiden olisi pitänyt kuvata paremmin myös ympäröivät olosuhteet ja

lieventävät asianhaarat sekä määräyksiä vastaan tehty vastarinta. Kenraalimajuri Gottfried Greiner

usean muun lisäksi vakuutti, ettei Wehrmacht ollut natsiarmeija, vaan vanhoihin tottelevaisuuden

ja kunnian perinteisiin nojaava armeija, joka taisteli kunniallista sotaa. Hän myös totesi

neuvostoliittolaisten taistelutyylin olleen katala.273  (Sellaisena se kuvattiin natsipropagandassa.)

Useat  näyttelyn kriitikot kuten Greinerin lisäksi entinen Wehrmacht-sotilas, Prof. Dr. med. Ernst

Rebentisch viittasivat Nürnbergin oikeuden päätöksiin ja väittivät, että Nürnbergin

oikeudenkäynnissä Wehrmacht oli julistettu syyttömäksi rikoksiin ja vain rikoksista syytettyjä

272 Esim. Hannes Heer, Wehrmacht und Judenmord, Thiele s. 41-45; Walter Manoschek, Partisanenbekämpfung,
Thiele s. 51-53.
273 Gottfried Greiner, teesipaperi, Thiele s. 35-39, erit. 36-37.
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yksittäisiä sotilaita oli rangaistu. Siksi armeijaa kokonaisuutena ei saisi syyttää rikoksista, vaan

mahdolliset dokumentein todistettavissa olevat siviileihin kohdistuneet rikostapaukset ja niiden

taustat pitäisi selvittää yksityiskohtaisesti – ja rikollisten kohdalla yksilö kerrallaan.274  Samoja

argumentteja käytti myös konservatiivipoliitikko Alfred Dregger liittopäivien debatissa

Wehrmachtin rikoksista.275.

Tämä argumentti kuitenkin ontui, sillä Wehrmachtia ei Nürbergissä varsinaisesti todettu

syyttömäksi. Wehrmacht-upseerit kun eivät muodostaneet  oikeuden eteen

tuotavaa ”ryhmää“ tarvittavien kriteerien mukaan. Reemtsma siteerasikin keskustelussa

tuomioistuimen päätöstä: ”[… ] että yksittäisprosessit näitä upseereja vastaan saavuttaisivat tässä

haetun tavoitteen paremmin”276. Tuomioistuin oli omien sanojensa mukaan

”kuullut monia todistajanlausuntoja näiden upseerien osallistumisesta hyökkäyssodan suunnitteluun
ja johtamiseen ja sotarikosten ja ihmisyyden vastaisten rikosten tekemiseen. Nämä lausunnot ovat
monien näiden upseerien suhteen selviä ja vakuuttavia. He ovat suuressa määrin olleet vastuussa
miljoonille miehille, naisille ja lapsille aiheutetuista kärsimyksistä ja hädästä. Heistä on tullut
kunniallisen sodankäynnin häpeäpilkku. Ilman heidän sotilasjohtoaan Hitlerin ja hänen
natsikumppaneidensa hyökkäyshimot olisivat jääneet seuraamuksitta.[… ] Tosiasia on, että he ovat
osallistuneet kaikkiin näihin rikoksiin tai hyväksyneet ne hiljaisesti. Missä asianlaita sen oikeuttaa,
nämä ihmiset tulee asettaa oikeuden eteen.”277

Yksittäiset upseerit tuskin olisivat pystyneet aiheuttamaan miljoonille ihmisille kärsimystä, joten

ainakin sitä kautta tästä sitaatista välittyy kuva siitä, että Wehrmacht oli laajemmin mukana

rikoksissa. Tuomioistuin ei siis ilmeisestikään julistanut Wehrmachtia syyttömäksi, vaan antaa

lausunnossaan varsin selväsanaisesti ymmärtää päinvastaista.

Näyttelyn vastustajien käsitykset Nürnbergistä ja tavallisten sotilaiden syyllisyydestä näyttävät

olevan samoilla linjoilla kuin mitä jo 50-luvulla oli ollut - Fulbrookin mukaanhan silloin vallitsi

käsitys "kansanjoukkojen viattomuudesta"278. Tällaiset näkemykset olivat edelleen varsin yleisiä

90-luvullakin. Siinä mielessä Wehrmacht-näyttelyn tekijät todellakin rikkoivat olemassa olevan

tabun. Tosin keskusteluun osallistuneet olivat, kuten jo todettiin, usein itse sotasukupolvea, joten

tämä ei välttämättä kerro paljoakaan siitä, oliko nuoremmilla sukupolvilla samoja käsityksiä.

Wehrmacht-kiistan toinen ääripää sisälsi käsityksen ”kunniallisesti taistelevista” sotilaista, jotka

274 Rebentisch, Thesenpapier, teoksessa Hans-Günther Thiele (toim.), Die Wehrmachtsausstellung, s. 56.
275 Greiner, teesipaperi, Thiele s. 35; Dreggerin puheenvuoro parlamentissa, Thiele s. 176.
276 ”…daß Einzelprozesse gegen diese Offiziere den hier verfolgten Zweck besser erreichen würden.“ Reemtsman
sitaatti Nürnbergin oikeuden päätöksestä 1946, Reemtsma teoksessa Thiele (toim.): Die Wehrmachtsausstellung.
Dokumentation einer Kontroverse, Bonn 1995, s. 62.
277 Reemtsman sitaatti Nürnbergin oikeuden päätöksestä 1946, Reemtsma teoksessa Thiele, s. 62-63.
278 Mary Fulbrook, German National Identity after the Holocaust, s.29, s.55.
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ikään kuin kävivät eri sotaa kuin SS-sotilaat, ja  lisäksi oli muutamia rikollisia. Toisen käsityksen

mukaan oli kyse brutaalista tuhoamissodasta, jossa neuvostoliittolaiset vastustajat kategorisoitiin

epäinhimillisiksi pedoiksi ja juutalaiset automaattisesti partisaaneiksi ja vakoojiksi. Heer ja Benz

kertoivat sotilaiden yleisistä antisemiittisistä asenteista ja sotilaista,  joista  suuri osa hyväksyi

juutalaisten hävittämisen279. He kertoivat myös käskyistä, jotka antoivat sotilaille luvan tappaa

kaikki ”epäilyttävät elementit” ilman vaaraa joutua siitä vastuuseen280, ja osoittivat lähteiden avulla,

että Wehrmacht todellakin oli konkreettisesti mukana siviiliväestön joukkomurhissa.281

Voisi ajatella, että joidenkin voimakkaan kielteiset reaktiot näyttelyyn siitä huolimatta, että sen

teesit perustuivat todistettuihin tosiasioihin, johtuisivat rikosten herättämästä syyllisyydentunteesta.

Ehkä joidenkin tai monenkin kohdalla näin myös oli - syyllisyyden tai häpeän tunne voi kalvaa,

olivat he olleet suoranaisesti mukana rikoksissa tai eivät. Toisenlaisen mahdollisuuden toi esiin

(näyttelyä vastustanut) Günther Gillessen. Hänen mukaansa legendaa puhtaasta Wehrmachtista ei

ollutkaan ainakaan siinä laajuudessa kuin näyttelyn tekijät väittävät. Oli vain ”miljoonien, usein

yksinkertaisten, sotilaiden muistot heidän omista sotakokemuksistaan, rajoittuneesta näkökulmasta,

joka harvoin ylsi omaa komppaniaa kauemmas. Nämä sotilaat näkevät itsensä tällä[… ] sijoitettuna

sellaiseen rikosyhteyteen [Verbrechenszusammenhang], josta he eivät itseään tunnista.”282 Heidän

tunnettaan väärin kohdelluksi tulemisesta ja suuttumustaan näyttelyn tekijät pitivät Gillessenin

mukaan vahvistuksena omalle näkemykselleen, että ’legenda’ olisi olemassa ja täytyisi tuhota.

Todennäköisesti kyse on sekä jonkinlaisesta syyllisyydentunteesta että myös loukatusta

syyttömyyden tunteesta. Jokainen komppania ei liene tehnyt sellaisia laajamittaisia veritöitä kuin

näyttelyssä esitellyt armeijan osat.

Näyttelyn vastustus meni niin pitkälle, että näyttelyn järjestäjiä Heeriä ja Reemtsmaa vastaan

nostettiin jopa kanne mm. loukkauksesta, kuolleiden muiston loukkaamisesta ja

kansankiihotuksesta Münchenin yleiselle syyttäjälle, joka kuitenkin hylkäsi sen perusteettomana.

Hylkäyksen perusteluina oli se, ettei näyttelyn nimeä "Verbrechen der Wehrmacht" voitu tulkita

yksiselitteisesti siten kuin näyttelyn kriitikot sen ymmärsivät, eli kaikkien Wehrmachtin jäsenten

leimaamisena rikollisiksi; lisäksi näyttelyn tekijät ilmoittivat jo näyttelyn sisäänkäynnissä olevalla

taululla, että tarkoitus ei ollut tuomita koko sotasukupolvea. Myöskään näyttelyn sisällöstä ei voitu

279 Benz, teesipaperi, teoksessa Thiele, s. 31-32; Heer, Wehrmacht und Judenmord, Thiele s. 41.
280 Heer, Wehrmacht und Judenmord, Thiele s. 42.
281 Ks. Esim. Heer, Wehrmacht und Judenmord, Thiele s. 43-44; Manoschek, teesipaperi, Thiele s. 52-53; ks. myös
Heer, Killing Fields, Die Wehrmacht und der Holocaust, teoksessa Heer & Naumann (toim.), Vernichtungskrieg.
Verbrechen der Wehrmacht 1941-44, s. 57ff.
282 Günther Gillessen, Statement, Kritische Bemerkungen zur Ausstellung "Die Verbrechen der Wehrmacht", Thiele s.
90.
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löytää syytteeseen oikeuttavia asioita.283 Näyttää siltä, että näyttelyn vastustajat ylireagoivat.

Näyttelyn kritisoijissa oli kuitenkin myös maltillisempia ääniä, kuten esim. Hans-Adolf Jacobsen,

joka piti johdannon Bremenin seminaarissa ja joka olisi vain toivonut näyttelyn sanoman olleen

vähän vähemmän kärjistetty ja enemmän tapahtumien kontekstin huomioon ottava284.

Syyllisyyskeskusteluina 80-luvun Historikerstreit ja 90-luvun loppupuolen  Wehrmacht-

näyttelydebatti ovat varsin erilaisia.  Historikerstreitissa syyllisyys oli vielä abstrakti, koskien joko

Hitleriä tai sitten epämääräisenä möykkynä koko kansakuntaa. Kansanmurhia tarkasteltiin

kokonaisuuksina melko teoreettisella tasolla. Kysymys oli holokaustin moraalisesta ja poliittisesta

merkityksestä 80-luvulla. Wehrmacht-kiistassa oltiin melkein kuin oikeudenkäynnissä, kiisteltiin

siitä, kuka oli ja kuka ei ollut syyllinen rikoksiin. Vielä 90-luvullakaan kysymys ei ollut

vain ”normaalista” historiasta, jonka tapahtumia voitaisiin tarkastella etäisyyden tuoman

neutraaliuden turvin, vaan hyvinkin henkilökohtaisista kokemuksista, joko suoraan tai vanhempien

tai isovanhempien kautta. Syyllisyyskysymys oli yhä edelleenkin hyvin arka. Kuitenkin 90-luvun

keskustelussa uskallettiin pidemmälle, lähemmäs konkreettisia tapahtuneita rikoksia ja sen ihmisiin

jättämiä jälkiä kuin aiemmin. Jotkut vielä vastustivat tätä kiihkeästi, mutta yleinen ilmapiiri

ilmeisesti oli jo valmis tarttumaan näihin kysymyksiin. Natsiajan läpikäyneille ja sodan kokeneille

tämä oli heidän korkean ikänsä vuoksi jo viimeisiä mahdollisuuksia puhdistaa sodan jättämät

haavat. Vaikka aiheen toivatkin esiin sodanjälkeisen sukupolven edustajat, niin näyttelyvieraiden

reaktioista päätellen sotasukupolvessa oli monia, jotka olivat helpottuneita, kun vuosikymmeniä

kestänyt hiljaisuus katkaistiin.

Mahdollisesti kylmän sodan päättyminen oli yhtenä tekijänä edesauttamassa avoimemman

keskustelun syntymistä. Saksan sisällä 80-luvun vahva poliittisuus (historiakeskusteluissakin)

laantui jonkin verran sen ja Itä-Euroopan sosialististen järjestelmien romahduksen myötä. Länsi-

Saksassa ei enää vakavasti pelätty sen poliittisen järjestelmän olevan uhattuna. Rautaesiripun ja

Neuvostoliiton romahdettua ei myöskään kansainvälisellä tasolla enää ollut samanlaista itä-länsi-

vastakkainasettelua kuin ennen. Kylmän sodan jälkeen tapahtunut suhteiden lientyminen Itä-

Euroopan maihin ja Venäjään ovat todennäköisesti antaneet paremmat olosuhteet käsitellä Natsi-

283 Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft München I im Ermittlungsverfahren gegen Hans Georg Heer und Dr.
Jan Philipp Reemtsma wegen Volksverhetzung u.a. Aktenzeichen 112 JS 10459/97, teoksessa Prantl, s. 334-335, 338-
339, perustelut s. 339-345.
284 Jacobsen, Die Rolle der Wehrmacht im Dritten Reich (1933-1945), Thiele s. 17-29. Jacobsen oli syntynyt 1925,
kävi koulua Brysselissä kunnes meni Saksan armeijaan vuonna 1943, Oli venäläisten sotavankina 5 vuotta, oppi
venäjän kielen ja "kehitti sympatiaa venäläisen kansan ominaisuuksille". Sitten hän palasi Saksaan, jossa hänestä
myöhemmin tuli sotahistorioitsija ja valtio-opin, uusimman historian ja kansainvälisten suhteiden professori Bonnissa.
Mielenkiintoinen henkilö siis, jolla on keskiverrosta poikkeava tausta ja siten ehkä tavallista avarammat näkemykset -
lähtien siitä, että hän oli ilmeisesti pitkälti välttynyt natsipropagandalta, koska asui nuorena ulkomailla.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Adolf_Jacobsen 4.7.06.

http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Adolf_Jacobsen
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Saksan itärintamalla tekemiä rikoksia.  Historiantutkijoiden edellytykset selvittää niitä olivat 90-

luvulla joka tapauksessa aiempaa paremmat: Itä-Euroopan maiden arkistot avautuivat saksalaisille

tutkijoille, ja niitä hyödynsivät myös Wehrmacht-näyttelyn tekijät.

Jossain määrin ilmapiiri Saksassa muuttui sallivammaksi rikoksista keskustelulle. Ehkä

Neuvostoliitto viholliskuvana enää ollut niin voimakas kuin ennen, niin että sen

kyseenalaistaminen oli helpompaa: että neuvostoliittolaisten sodankäynti ei ollutkaan niin

salakavalaa kuin sodan aikana oli annettu ymmärtää, ja että partisaanijahdissa oli joutunut paljon

muita kuin oikeita partisaaneja kärsimään. Ja että sissijahtia oli käytetty tekosyynä juutalaisten

murhaamiseen. Wehrmacht-näyttelyn vastustajat pääosin kuitenkin vaikenivat puheenvuoroissaan

itärintamalla tehdyistä rikoksista. He korostivat mieluummin saksalaisten sotilaiden “uhriutta” ja

venäläisten partisaanien kavaluutta edelleen.

4.7. Natsimenneisyyden merkitys nykyhetkelle

Historikerstreitissa puhuttiin natsimenneisyyden merkityksestä saksalaiselle identiteetille – toisten,

kuten Habermasin, mielestä uuden identiteetin peruskivenä, negatiivimallina sille, mitä ei haluta

olla. Habermasin, Meierin ja Hans Mommsenin mukaan menneisyys myös velvoittaa muistamaan,

jotta sama ei pääsisi tapahtumaan uudestaan.  Toisten mielestä natsimenneisyys on este luontevalle

saksalaisuudelle niin kauan kun se ei ole ”oikeaa” historiaa vaan häiritsee

nykypäivää  ”menneisyytenä, joka ei mene pois”.

Menneisyyden ja nykyisyyden välisten sidoksien tarkastelu tuo näkyviin keskustelujen selvän

kontekstisidonnaisuuden. Historikerstreit oli todellakin jatkoa 80-luvun identiteettikeskustelulle. Se

oli pohdiskelua holokaustin moraalisesta ja poliittisesta merkityksestä 40 vuotta sodan päättymisen

jälkeen. Taustalla on ehkä jonkinlaista väsymystä menneisyyden taakkaan ja sen jatkuvaan

käsittelyyn; Fulbrook viittasi tähän 80-luvun mielialoista kirjoittaessaan285. Historikerstreitin

konservatiivit kuten Nolte ja Stürmer puhuivat menneisyyden historiallistamisen puolesta ja sen

taakse jättämisestä.

Hans Mommsen kritisoi sitä, että konservatiivit kuvasivat kolmannen valtakunnan

kohtalonkaltaiseksi turmioksi, jolta ei voitu välttyä, mutta josta ei myöskään lähtenyt konkreettisia

poliittisia impulsseja nykyhetkeen. Samoin juutalaisvainoon reagoitiin ensisijaisesti moraalisella

285 Fulbrook, German National Identity, s. 174.
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järkytyksellä ja ne jätettiin traumaattisen kokemuksen tasolle.  Liittokansleri Kohl tiivisti

kansallissosialismin ”seurauksettomuuden” ilmaisuunsa ”myöhemmin syntymisen armosta”286 –

että myöhemmin syntyneillä ei ole syyllisyyden taakkaa.

Tarkastelemalla kolmannen valtakunnan kokemuksia pelkästään kansallisena taakkana ja rikoksia

ainoastaan syyllisyyden kautta, joista molemmista olisi päästävä eroon, konservatiivit estivät

Mommsenin mielestä ajanjakson asianmukaisen käsittelyn. Mommsenin mielestä rikosten

seuraukset eivät olleet luonteeltaan ensi sijassa moraalisia, vaan poliittisia.

Mommsen korosti kansallissosialismin tuoman kokemuksen merkitystä länsisaksalaisen

yhteiskunnan historiallis-poliittiselle itseymmärrykselle, jonka konservatiivit hänen mukaansa

kielsivät. Halu pitää kiinni oikeusvaltiosta ja sitoutuminen parlamentaaris-demokraattisiin

periaatteisiin sekä epäluulo nationalismia, valtion kontrollia kansalaisista  ja kaikkea siihen

viittaavaa kohtaan ovat nimenomaan seurausta kolmannen valtakunnan kokemuksista ja  yhteisiä

kaikille riippumatta puoluekannasta, Mommsen kirjoitti.287 ”Sen, joka näkee tässä isänmaallisuuden

puutetta, pitäisi olla selvillä siitä, että kuitenkaan ei ole puutetta huomattavasta valmiudesta

demokraattiseen osallistumiseen, vaikka se tapahtuukin monesti suurten puolueiden ulkopuolella.”
288  Siksi olikin absurdia yrittää tehdä vanhemmista autoritaarisista asenteista taas hovikelpoisia.

Nationalististen kaunojen tukahduttaminen, joka on johtanut suhteiden normalisointiin

naapurimaiden kanssa ja rajoittaa jopa ulkomaalaisvihaa kovasti, nähdäänkin konservatiivien

puolelta mahdollisena uhkana poliittiselle vakaudelle ja muka ”identiteettihukkana”, kritisoi

Mommsen.289 On hieman vaikea sanoa, missä määrin tämä voidaan nähdä (perusteltuna)

vastauksena pelkästään Stürmerin ja Nolten artikkeleihin. Stürmerin toive yhtenäisestä, ylhäältä

päin annetusta historiankuvasta on toki jossain määrin autoritaarinen, mutta silti reaktio vaikuttaa

varsin voimakkaalta.

Mommsen kuitenkin kommentoi artikkelissaan myös hallituksen museohankkeita, joten hänen

kannanottonsa tulee ymmärrettäväksi laajemmassa kontekstissa. Mommsen huomautti, että jos

konservatiiveilla olisi ollut mielessä demokraattisen konsensuksen vahvistaminen käsittelemällä

kansallishistoriaa kriittisesti, se olisi suostunut opposition tarjoamaan yhteistyöhön

museohankkeessa.290 Molempien museohankkeiden päämääränä oli siten pako menneeseen

286 Hans Mommsen, s. 165.
287 Hans Mommsen, s. 169.
288 Hans Mommsen, s. 170.
289 Hans Mommsen, s. 170.
290 Hans Mommsen, Suche nach der verlorenen Geschichte, s. 171.
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normaalitilaan. Historiallisesti perusteltu arvomaailma, jota museohankkeiden oli tarkoitus levittää,

mahdollistaisi Länsi-Saksan lähtemisen kansallisen voimapolitiikan tielle, vaikkakin tällä kertaa se

olisi ’atlanttisen puolustuskaaren keskikohta’, arveli Mommsen. Holokaustin ja operaatio

Barbarossan unohduttaminen ”normaaliuteen” oli kaukana sodanjälkeisessä Saksassa kasvaneesta

historiakäsityksestä, joka oli jättänyt klassisen monumentaalihistorian ja on usein kehittynyt

historiatieteen ulkopuolella, Mommsen totesi.291

Toiset avasivat menneisyydelle muitakin merkityksiä kuin identiteetin pohjana. Christian Meierin

mukaan menneisyyden rikosten muistissa pitäminen ja tuomitseminen oli tärkeää, koska oli

läheinen yhteys sillä, miten saksalaiset toimivat menneisyytensä kanssa, ja sillä, miten heidät

kohdataan ”maailman tärkeissä osissa”. On vaikeaa olla holokaustin syyllisten jälkeläinen, mutta

ymmärrystä esimerkiksi juutalaisuhrien jälkeläisiltä voi ansaita vain, jos ei jää itselleen mitään

velkaa. Meier huomautti vaarasta, että jos keskustelu juutalaisten kanssa epäonnistuu, voidaan

saada aikaan puolustusreaktioita, jotka lähentelisivät antisemitismiä.292

Wehrmacht-kiistassa esille tulee jatkumo natsi-Saksan Wehrmachtin ja Liittotasavallan

Bundeswehrin välillä - joidenkin mielestä kun väitetty Wehrmachtin mustamaalaus loukkasi myös

Bundeswehriä tai oli suunnattu sitä vastaan293 Toiset, kuten Jacobsen, korostavat kuitenkin sitä,

ettei natsivaltion instrumentti Wehrmacht voi olla tradition antajana demokraattisen valtion

armeijalle, jonka lähtökohtana on rauhanturvaaminen ja ihmisarvon ja oikeuden periaatteet.294

90-luvulla natsiajan "historiallistaminen" ei enää ollut käsitteenä muodissa konservatiiveilla (joihin

voisi lukea entisiä Wehrmacht-sotilaita ja CDU:n/CSU:n edustajia (tai kannattajia). Kuitenkin

muutamat konservatiivit korostivat sitä, että eri maiden sotaveteraanit solmivat nyt sovintoa295 ja

entiset vastustajat arvostivat saksalaisia ex-sotilaita; menneitä vihollisuuksia oltiin

anteeksiantamassa. Alfred Dregger myös siteerasi naapurimaiden poliitikkojen ystävällisiä

lausuntoja; Ranskan presidentti Mitterrand sodan päättymisen 50-vuotisjuhlavuonna oli kehunut

saksalaisten sotilaiden olleen isänmaallisia296. Hän kertoo Venäjän presidentti Jeltsinin sanoneen

Berliinin vierailullaan vuonna 1994, että

291 Hans Mommsen, Suche nach der verlorenen Geschichte, s. 172-173.
292 Meier, Verurteilen und Verstehen, s. 55.
293 Greiner, teesipaperi, Thiele s. 39. Tähän viittasi myös Volker Kröning puheenvuorossaan parlamenttidebatissa,
Thiele s. 139, joskin hän sitten totesi, että sodan jälkeen oli otettu opiksi ja tehty selviä poliittisia ja oikeudellisia
muutoksia aikaisempaan, myös armeijan ja sodankäynnin suhteen (esim. hyökkäyssota laittomaksi); Thiele s. 138.
294 Jacobsen, Thiele s. 28-29; myös puolustusministeri Volker Rühe viittaa tähän puheenvuorossaan
parlamenttidebatissa, Thiele s. 195-196.
295 Greiner, teesipaperi, Thiele s. 39, 94
296 Dreggerin puheenvuoro, Thiele s. 176; vrt. myös Greiner, teesipaperi, s. 39.
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„Saksan kansa ei ollut syyllinen tähän sotaan, Moskovassa on aina osattu tehdä ero suuren Saksan
kansan ja sen rikollisen koplan välillä, joka sai kansan valtaansa.”297

Greiner syyttikin, että näyttely ei auttaisi sovinnonteossa ja "olisi loukkaus liittoutuneita ja

ystäväarmeijoita kohtaan, jos heidän väitettäisiin, kuten näyttely tekee, että he olisivat vuosikausia

tehneet yhteistyötä rikollisten tai mahdollisten rikollisten kanssa lännen puolustamiseksi"298.

Kaikkien muiden kunnia - Wehrmachtin ja sen sotilaiden, silloisten vihollisten ja nykyisten

ystävämaiden - oli siis näköjään Greinerille ja kumppaneille tärkeämpi kuin rikosten uhrien kunnia.

Uhreista Greiner (muiden muassa) ei puhunutkaan, vaan keskittyi luomaan armeijasta sellaisen

kuvan, että se oli syytön, ei mikään "natsiarmeija"299.

Konservatiivit viittasivat mustamaalaussyytöstensä lomassa lain tarjoamaan suojaan yksilöille,

jonka ansiosta rikollistakin on pidettävä syyttömänä, kunnes rikos on todistettu. Tällainen

argumentti on tarpeellinen vain silloin, kun puhutaan lähimenneisyydestä, joka on vielä sen verran

läheisesti yhteydessä nykyhetkeen, että esimerkiksi rikoksista voisi joutua vastaamaan. Historiasta,

joka on jo selkeästi jäänyt taakse, puhuttaessa tällainen puolustautuminen ei olisi tarpeellista.

Konservatiiveja tuntui ärsyttävän tai jopa jossain määrin henkilökohtaisesti satuttavan

näyttelyntekijöiden “yleistävä syyllistäminen” ja Wehrmacht-sotilaiden mustamaalaus. Tämän

esimerkin perusteella näyttäisi siltä, että menneisyys ei vielä Wehrmacht-kiistan aikaankaan ollut

suostunut “muuttumaan menneisyydeksi” (Nolte), vaan se seurasi edelleen natsiajan kokeneiden

mukana nykyisyyteen. Seuraavalle sukupolvelle asia kuitenkin saattaa olla jo toisin. Se, että he

tässäkin keskustelussa jäivät suhteellisen hiljaisiksi, ehkä jo kertoo jotain tästä.

“Betroffenheit”, järkytys, hämmennys, on muodossa tai toisessa edelleen mukana: menneisyys

koskettaa, moraalisesti (vrt. Helmut Fleischer Habermasista) tai muulla tavoin. Osin tämä johtuu

varmaankin siitä, että sodan kokeneiden aikalaisten on vaikea suhtautua sota-aikaan “pelkkänä”

historiana. Kukaties yksi syy tähän on se, että natsiajan sotarikokset eivät Saksassa vanhene?

Kummassakin kiistassa tuodaan esille erilaisia moraalisia näkökohtia, kuten että saksalaisten on

selvitettävä menneisyyden rikokset ja kerrottava niistä eteenpäin, jotta voivat elää itsensä kanssa.

Edellä jo todettiin, että Habermasin mielestä vastuu natsiajan rikoksista siirtyy myös myöhemmille

sukupolville. Vastuussa on kysymys myös siitä, että saksalaisten itse tulee suhtautua omiin

perinteisiinsä varovaisesti, kokemuksen ”suodattimen” läpi. Tämä heijastuu Saksan Liittotasavallan

297 ”[… ]das deutsche Volk sei an diesem Krieg nicht schuld gewesen, man habe in Moskau immer zwischen dem
großen deutschen Volk und der verbrecherischen Clique, die sich seiner bemächtigt habe, zu unterscheiden
gewußt.“ Alfred Dreggerin puheenvuoro, Deutscher Bundestag 13.3.1997, Thiele s. 176.
298 Greiner, teesipaperi, Thiele s. 38-39.
299 Greiner, teesipaperi, 36, lisää syyttömyyttä korostavia argumentteja s. 37-38.
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virallisesti ilmaisemassa ”itseymmärryksessä”300 : kansallista itsetuntoa voidaan ammentaa

ainoastaan kriittisen, ”moraalisesta katastrofista oppineen, jopa epäluuloisen” tarkastelun jälkeen

historian paremmista traditioista, kirjoittaa Habermas. ”Muuten emme voi kunnioittaa itseämme

emmekä odottaa muilta kunnioitusta.”301

Perinteiden valitsemisesta puhuu myös Jacobsen Wehrmacht-kiistassa, kuten yllä jo todettiin -

Bundeswehr perustuu eri periaatteille kuin Wehrmacht302 . Dr. Hans-Ulrich Seidt vetää Natsi-

Saksan tuhoamispolitiikasta vielä voimakkaamman johtopäätöksen  - hänen mielestään natsien

tuhoamissodan ja Nürnbergin oikeudenkäynnin seurauksena Saksalla on erityisen vahvoja

velvoitteita nykypäivän ulko- ja turvallisuuspoliittisten tehtävien suhteen. Hän viittaa Bosnian

konfliktiin ja yleensäkin entisen Jugoslavian verisiin etnisiin väkivaltaisuuksiin 1990-luvulla,

joihin Saksan tuli puuttua303. Hänen mielestään ei pitäisi jäädä katsomaan taaksepäin, kun

keskustellaan Wehrmacht-näyttelystä, vaan nähdä aihe ”tuhoamissota” myös haasteena Saksan

toiminnalle nykyhetkellä.

”Sille, joka käsittää tämän haasteen ensisijaisena tehtävänä politiikalle, jota velvoittaa perustuslain
sisältämä ihmiskuva, sille ei voi olla aiheen ”tuhoamissota” yhteydessä kysymys vain historian
tapahtumien puolustelusta tai tuomitsemisesta. Pikemminkin hän yrittää ennen kaikkea löytää
vastauksia kysymykseen historiallisten kokemusten turvallisuuspoliittisesta ja strategiateoreettisesta
ajankohtaisuudesta, jotta voisi käyttää oivalluksiaan käytännössä nykytilanteessa.”304

Sodalla oli vielä 90-luvullakin vaikutuksensa myös yksittäisten ihmisten elämään; rikokset

pakottavat herkistymään ja tuntemaan oman vastuun - oli sitten kyse kansallisista perinteistä ja

niiden vaalimisesta, kuten Habermasilla, tai väliinmenolla maailman kriiseihin,  kuten Seidtilla. 80-

luvulla Saksan sotilaallinen väliintulo ei kuitenkaan olisi vielä käynyt päinsä; 90-luvulla Saksa sitä

vastoin oli useammassa paikassa aktiivisesti mukana.

Molemmista keskusteluista löytyy samankaltaisia elementtejä sen suhteen, millainen merkitys

menneisyydelle annetaan. Konservatiivit pyrkivät jättämään vaikean menneisyyden taakseen. 80-

luvulla puhuttiin historiallistamisesta, 90-luvun Wehrmacht-kiistassa puolestaan ei hyväksytty

rikosten kaivamista esiin niin näkyvällä tavalla kuin Wehrmacht-näyttelyssä oli tehty.

Konservatiivit kritisoivat: kun entisiin vihollisiinkin oli jo hyvät välit, miksi "omat" haastoivat

300 Vrt. myös Hans Mommsen: Suche nach der “verlorenen Geschichte”? Bemerkungen zum historischen
Selbstverständnis der Bundesrepublik, teoksessa Historikerstreit s. 169.
301 Habermas, Vom öffentlichen Gebrauch der Historie, s. 247-248.
302 Jacobsen, Thiele s. 28-29.
303 Seidt, Dr. Hans-Ulrich, „Nürnberg jetzt!“ – Die Gegenwart des Vernichtungskrieges und die Aufgaben deutscher
Politik, teoksessa Thiele, s. 110-115.
304 Seidt, s. 10.
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riitaa ja syyllistivät Wehrmachtia? Konservatiivit haluavat, että vaikenemista rikosten tekijöistä

jatketaan. Heidän vastapoolinsa, enemmän tai vähemmän vasemmistolaisia, taas vaativat

muistamaan ja oppimaan.

4.8. 1990-luvulla uuden ajan alku?

90-luvulla, Saksojen yhdistyttyä, näytti hetken siltä, että DDR:n historian käsittely jättäisi

kolmannen valtakunnan historian varjoonsa.305 Fulbrookin mukaan Saksojen yhdistyminen toi

osaltaan mukanaan vaikutelman, että natsimenneisyys olisi viimein loppuun käsitelty; näkemyksen,

että Saksan liittotasavallasta oli tullut jossain mielessä "kypsä", että demokraattinen perustuslaki oli

osoittautunut käyttökelpoiseksi ja se oli "oikeutettua" laajentaa itäänkin. Habermasin käsite

perustuslaillisesta patriotismista oli saanut lujemman ankkurin.306

DDR:n romahduksen jälkeen myös itäsaksalaiset alkoivat tehdä tiliä menneisyydestä, niin

kansallissosialistisesta kuin sosialistisesta diktatuurista.  DDR:n menneisyys oli pinnalla 90-luvun

alkupuolella, selviteltiin SED-diktatuuriin liittyviä aiheita, myös sen rikoksia.307 Innostus kuitenkin

tasaantui melko pian, ja natsimenneisyys ja holokausti säilyivät saksalaisen lähihistorian

"todellisena poikkeustapauksena", kuten Hakkarainen sen ilmaisee308. Natsiajan tutkimusta tehtiin

edelleen paljon Liittotasavallan instituuteissa kuten Institut für Zeitgeschichte Münchenissä, Berlin

Zentrum für Antisemitismusforschung, Forschungsinstitut zur Geschichte des

Nationalsozialismus309.

90-luvun puolivälissä odottivat taas uudet debatit natsimenneisyydestä ja holokaustista,

Goldhagen-debatin, Walser-Bubis-debatin ja Wehrmacht-näyttelykiistan muodossa310. Jo sitä ennen

ja sen jälkeenkin käytiin kiivasta keskustelua holokausti-muistomerkistä, joka vihdoin 2000-luvun

puolivälissä saatiin valmiiksi. Menneisyys ja erityisesti natsimenneisyys oli siis yhteiskunnassa

edelleen suuren kiinnostuksen kohde.

Poliitikot näyttivät ottaneen opikseen Historikerstreitista ja 80-luvulla epäonnistuneista yrityksistä

historiallistaa natsimenneisyys: konservatiivitkin puhuivat natsimenneisyydestä korrektisti. "He

305 Fulbrook s.228, ks. myös Hentilä.
306 Fulbrook s. 228.
307 Fulbrook s. 228; Hakkarainen, Kolmannen valtakunnan varjosta Gauck-virastoon, s. 129-131.
308 Hakkarainen, s. 128.
309 Berger s. 127.
310 Fulbrook s. 230; Hakkarainen mainitsee vain kaksi ensimmäistä, Hakkarainen s. 137-8.
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ovat sen jälkeen omaksuneet melkein moitteettoman tunnustavan lähestymistavan natsirikoksiin",

kuten sodan päättymisen vuosijuhlallisuudet 90-luvulla osoittivat.311

Saksan Liittotasavalta seurasi 90-luvulla  tavallaan Habermasin ja kumppaneiden linjaa - joka itse

asiassa onkin ankkuroitu sen peruskiviin - ja   pyrki monin tavoin kantamaan vastuuta Kolmannen

valtakunnan rikoksista. Valtio ja yritykset ovat maksaneet esim. korvausrahoja natsihallinnon

uhreille, keskitysleireillä olleille ja pakkotyöläisille. Vastuu menneisyydestä on osa niin Saksan

virallista olemusta kuin monen saksalaisen kollektiivista tietoisuutta ja identiteettiä. Tätä korostaa

sekin, että Auschwitzin vapautuksen vuosipäivästä, 27. tammikuuta, tuli 90-luvulla virallinen

kansallissosialismin uhrien muistopäivä. Sitä vietettiin ensi kertaa vuonna 1996. Holokausti on siis

pysynyt vahvasti saksalaisten historiatietoisuudessa. 4

1990-luvun keskusteluissa pääteemana oli syyllisyys. Siinä missä syyllisinä oli aiemmin pidetty

lähinnä Hitleriä ja natsivaltion johtajia, tai syyllisyys oli koettu jonkinlaisena abstraktina mörkönä

koko kansakunnan päällä, 90-luvulla syyllisyys näyttää vihdoin sijoittuvan konkreettisesti laajoihin

yhteiskunnan ja kansan kerroksiin – tämä ajatus uskallettiin vähitellen kohdata.  Tutkittiin

esimerkiksi sitä, miten mitkäkin yritykset tarkalleen olivat toimineet pakkotyöläisten kanssa, ja sitä,

mitä itärintamalla ja vallatuilla alueilla tarkkaan ottaen tapahtui. Wehrmacht-näyttelyyn liittyneessä

keskustelussa oli kyse tavallisten saksalaisten syyllisyydestä. Näin oli myös niin kutsutussa

Goldhagen-debatissa.

Amerikkalaisen Daniel Goldhagenin kirjan "Hitler's Willing Executioners" julkaistiin vuonna 1996,

myös saksankielellä. Goldhagenin teesinä oli, että aivan tavalliset saksalaiset (eivät siis vain jotkut

natsifanaatikot) olivat hyväksyneet kolmannen valtakunnan antisemitistiset aatteet ja osallistuneet

halukkaasti rikoksiin. Saksalaiset historioitsijat kritisoivat kirjaa sen tieteellisistä puutteista, mutta

kirjasta tuli Saksassa huippusuosittu ja Goldhagen vieraili siellä useissa tilaisuuksissa puhumassa.

Fulbrookin mielestä saksalaisten häpeän ja syyllisyyden käsittely on kehittynyt suorastaan

pakkomielteen omaiseksi, mikä näkyi niin holokausti-muistomerkkiin kuin Daniel Goldhagenin

kirjaan liittyvässä keskustelussa.312 Goldhagenin kirjan suuri suosio saksalaisyleisön keskuudessa

vastasi Fulbrookin mukaan saksalaisten haluun "kieriskellä julkisessa syyllisyydessä

(esi)vanhempiensa puolesta ja samalla myös vahvisti tunnetta siitä, että vuoden 1945 jälkeen

saksalaiset ovat onnistuneet perusteellisesti muuttumaan ja luomaan selvän pesäeron

311 Frei s. 69-70.
312 Fulbrook s. 229-230.
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menneisyyteen"313. Voidaankin ajatella, että tässä on kyse eräänlaisesta joukkoilmiöstä, jota ihmiset

seuraavat. On hyväksyttyä päivitellä menneisyyden kauheuksia ja ilmaista syyllisyydentunteita

niistä. Toisaalta, ehkä se on kuitenkin jollain tapaa luonnollinen ja inhimillinen reaktio

natsimenneisyyden pimeisiin puoliin paneutuvalle.

Holokausti-muistomerkistä käydyssä keskustelussa Fulbrook harmittelee sitä, että holokausti-

muistomerkissä keskityttiin sen ulkonäköön eikä sen sijaan tehty "kunnon museota", jossa olisi

selitetty, mikä johti kansanmurhaan ja lisäksi kuvattu Euroopan juutalaisten elämän moninaisuutta

ennen kansanmurhaa:

On ymmärrettävää, jos ulkopuolinen toisinaan ajattelee, että angsti ja ahdistus, joka liittyi
muistojen ikuistamiseen muistomerkkiin, suuntautui paljolti enemmän siihen, että
ahdistuksen vaivaamat yksilöt tuntisivat olonsa paremmaksi kuin siihen, että opetettaisiin
kenellekään muulle, mitä oli menetetty ja miksi.314

Muistomerkki toteutettiin kuitenkin 2000-luvulla niin, että sen alla on museo. Muistomerkistä ei

siten tullut vain visuaalisesti vaikuttava kivipaasikokoelma, vaan sen kautta pyritään myös

jakamaan tietoa holokaustista. Fulbrookin kritiikki osoittautui tältä osin aiheettomaksi – tai kenties

sillä oli vaikutusta muistomerkin lopulliseen muotoon.

Dinerin mukaan Historikerstreitin ja Goldhagen-debatin välillä oli tapahtunut paradigman muutos

poliittisesta etniseen. Historikerstreitia käyneet johtavat protagonistit "selvästi toivoivat

ohjaavansa" Goldhagen-debatin samaan tapaan kuin Historikerstreitin salatakseen

syyllisyyskeskustelussa tapahtuneen paradigman muutoksen.315 Dinerin mielestä Liittotasavallan

jako vasemmistoon ja oikeistoon oli suurelta osin haihtunut ja kuolemassa. Goldhagenin teos ei

perustu poliittiseen jakoon, vaan etniseen kategoriaan eli saksalaisiin - hän ei käytä

holokaustikuvauksessaan termiä natsit vaan saksalaiset. Näin hänen kirjansa liittyy suoraan

saksalaiseen syyllisyysdiskurssiin, toteaa Diner. Toisin kuin Historikerstreitissa,

syyllisyyskeskustelu ei enää ollut poliittisen terminologian taakse piilotettua vaan avointa.316

Wehrmacht-kiistaa tarkasteltaessa vasemmisto-oikeisto-jako ei kuitenkaan näytä kadonneen

mihinkään. Etnisyys näkyy Wehrmacht-kiistassa kyllä myös jonkin verran -  esimerkiksi näyttelyn

vastustajien väitteessä, että sen tavoite olisi ollut mustamaalata kokonainen sotasukupolvi, siis

313 Fulbrook s. 230.
314 "An outsider might be forgiven for thinking, on occasion, that much of the Angst and anguish devoted to
memorialization was more geared towards making the angst-ridden individuals feel better than to educating anyone
else about what had been lost and why." Fulbrook s. 230.
315 Diner s. 307.
316 Diner s. 307.
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tavallaan kaikki saksalaiset. CDU/CSU-poliitikko Alfred Dregger sanoi, että moisen syytöksen

esittäjä ”haluaa osua Saksan sydämeen”317. Wehrmacht-kiistassa kyseessä on tosin saksalaisten

välinen keskustelu toisin kuin Goldhagen-debatissa, jossa ”syytös” tuli Saksan ulkopuolelta.

Kuitenkin keskustelijoiden poliittinen tausta näyttää pitkälti korreloivan heidän keskustelussa

esittämiensä mielipiteiden kanssa: konservatiivit vastustavat näyttelyä ja puolustavat ”kunniallista”

sotaa ja armeijaa, vasemmisto ja vihreät puolustavat näyttelyä.

Samalla, kun toisaalta on uskallettu kohdata tukala menneisyys suoremmin ja avoimemmin kuin

aiemmin, on toisaalta myös edelleen ollut nähtävissä myös konservatiivisia suuntauksia, jossain

määrin jopa värikkäämpiä kuin aiemmin. 90-luvun alun muutokset, kylmän sodan päättyminen ja

Saksojen yhdistyminen, edesauttoivat kansallisen ajattelun uudelleen heräämistä, joka on

vaikuttanut kansallissosialismin tulkintoihin318. Historiantutkimuksessa eri näkemysten

rinnakkaiselo jatkui, mutta esiin tuli aiempaa rohkeampia apologeettisia näkemyksiä. Ernst Nolte

piti 90-luvulla  edelleen kiinni vanhoista teeseistään ja toi ne entistä vahvemmin ilmi - vielä

Historikerstreitin alussa hän oli esittänyt ne kysymyksen muodossa.319  Lisäksi, toisin kuin

varovaisemmiksi tulleet poliitikot, useat nuoret "uusoikeistolaiset"320 historioitsijat hurahtivat

päinvastaiseen suuntaan 90-luvulla ja esittivät provokatiivisia näkemyksiä natsiajasta. Tosin he

edustavat kaikkea muuta kuin valtavirtaa saksalaisessa historiantutkimuksessa321.  Nämä tutkijat

ovat tarttuneet apologeettisiin argumentteihin kuten (Nolten) teesiin Hitlerin "preventiivisestä"

sodasta Neuvostoliittoa vastaan322.

'Kansallissosialismi ja modernisaatio' on ollut toinen suosittu teema.323 Esimerkiksi Zitelmann ja

Weißmann ovat korostaneet kansallissosialismin ”moderneja”  ja positiivisia piirteitä, esimerkiksi

kulutusyhteiskuntaa ja hyvinvointivaltiota324. Modernisaatioaspektin korostajat

pyrkivät ”vapauttamaan” historiankirjoituksen populaarikasvatuksellisten

motiivien ”kuristusotteesta”325. Schneider kritisoi tätä näkemystä: juuri silloin kun puhutaan

kiihkeimmin "arvovapaasta" historiantutkimuksesta tai kuvauksesta, on usein kyse poliittisesti

motivoituneesta (oikeistolaisesta) tutkimuksesta. Kun kritisoidaan "kansanpedagogiikkaa",

halutaankin itse asiassa torjua ne opit, joita tähän asti menneisyydestä on vedetty, ei vastusteta

317 Alfred Dreggerin puheenvuoro liittopäivien debatissa, Deutscher Bundestag 13.3.1997, Thiele s. 174.
318 Schneider, "Volkspädagogik" von rechts, s. 3.
319 Schneider, "Volkspädagogik" von rechts, s. 9.
320 Tätä käsitettä käyttävät Schneider s. 37, Berger s. 128, 141.
321 Tähän viittaavat Frei s. 70, Berger laajemmin s. 127-132 ja 135-141.
322 Berger s. 125-127.
323 Frei s. 70; Berger s. 127-128ff.
324 Berger, s. 127-8; Zitelmannista Berger s. 128 ja Weißmannista s. 128-9.
325 Berger s. 129.
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"oppia" ylipäänsä.326 Myös Berger epäilee,  että ”yritykset herättää henkiin kansallinen traditio”

piileksivät arvoista ja politiikasta vapaan tutkimuksen vaatimusten takana327. Historiantutkimuksen

yhteydessä käytiin siis 90- luvulla ja varmasti  vielä 2000-luvullakin edelleen historiapoliittista

kamppailua.

Kolmas 90-luvun uusoikeistolaisten apologeettisena pidetty lähestymistapa oli Hitlerin

demonisointi ja saksalaisten esittäminen kansallissosialismin uhreina liittyivät tähän

lähestymistapaan, eivät siis mitenkään uusia vaan ensimmäisiltä sodanjälkeisiltä vuosikymmeniltä

lainattuja. Neljänneksi, vaikka 1970- ja 80-luvuilla käsitys vastarinnasta oli (Länsi-Saksassa)

laajentunut käsittämään kommunistisenkin vastarinnan, 90-luvulla  kirjallisuus kaventui taas

konservatiiviseen vastarintaan, 20. heinäkuuta -attentaattiin ja Stauffenbergiin. On siis taas

nähtävissä jako ”hyvään kansalliskonservatiiviseen vastarintaan” ja ”pahaan kommunistiseen

valtiopetokseen”, kuten Ritterin ja Rothfelsin aikaan.328  Vastarintaan keskittyminen voidaan

myöskin nähdä tietoisena tai tiedostamattomana pyrkimyksenä kirjoittaa myönteistä historiaa

keskittymällä ajanjakson valoisampiin puoliin.

Saksalaisten omaa uhriutta alettiin korostaa 1990-luvun loppupuolella aiempaa enemmän. Vuonna

1995, toisen maailmansodan päättymisen vuosipäivänä, Nolte, Zitelmann ja muut oikeistolaiset

historioitsijat, journalistit, tiedottajat ja poliitikot julkaisivat vetoomuksen ”unohtamista vastaan”

Franfkurter Allgemeine Zeitungissa. Siinä he korostivat, että saksalaiset olivat olleet toisen

maailmansodan uhreja ja vuosi 1945 oli merkinnyt Saksan jakoa ja karkotusterroria  ”saksalaisesta

idästä”. Näin  he sulkivat pois muiston natsien uhreista, ja tekivät saksalaisista uhreja. Berger

toteaa, että tällä ”uuden oikeiston” aloitteella ei juuri ollut vaikutusta konservatiivien

enemmistöön329. Myös Wehrmacht-näyttelykiistassa sotilaiden puolustajat korostivat sotilaiden

vähäistä liikkumavaraa ja mahdottomuutta kieltäytyä määräysten tottelemisesta; toisaalta he

painottivat sotilaiden henkisesti raskasta tilannetta, väsymystä, pelkoa, ja katalaa partisaanisotaa.

Osaksi varmasti varsin oikeutetusti. Toisaalta kuului myös toisenlaisia ääniä: esimerkiksi

sotaveteraani Iring Fetscher mainitsi näyttelyn avajaispuheessaan, että rintamaupseerikin pystyi

osallistumaan vastarintaliikkeeseen jos uskalsi, mutta että monet eivät käyttäneet

toimintamahdollisuuksiaan330. 2000-luvun perspektiivistä näyttää kuitenkin siltä, että omaa uhriutta

korostava näkökulma on jonkin verran vahvistunut; nythän mm. karkotettujen yhdistykset ja niiden

326 Schneider s. 37.
327Berger s. 131.
328 Berger s. 139-140.
329 Berger s.138-9.
330 Fetscher, Die Wahrheit ist eine Zumutung, die ertragen werden muss, Prantl s. 48-49.
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etunenässä CDU-poliitikko Erika Steinbach puuhaavat karkotuksen uhreille omistettua keskusta.

Valtavirta Saksassa korostaa kuitenkin saksalaisten syyllisyyttä.

Toisaalta saksalaiset voidaan kuvata natsismin uhreina myös  puhumalla ”vapautuksesta”  eikä

häviöstä sodan lopussa - kuten Gerhard Schröderkin  vuoden 2005 sodan päättymisen

muistojuhlallisuuksissa teki. Tässä mielessä uhrinäkökulma ei rajoitu vain oikeistoon, vaan myös

muut käyttävät sitä. Joskaan sosiaalidemokraatit eivät ole samalla tavalla käyttäneet sitä hyväkseen

syyllisyyden kiistämisessä, vaan Schröderin kohdalla kyse oli enemmänkin veljeyden osoituksesta

entisten vihollisten kanssa, ja näkemyksestä, että häviö sodassa antoi saksalaisille mahdollisuuden

kehittää demokraattinen poliittinen kulttuuri.

Suhtautumistavat menneisyyteen olivat 90-luvullakin ristiriitaisia ja moninaisia. Toisaalla on

nähtävissä uusoikeistolaisten (ääri)konservatiivien tulkinnat, jotka ainakin äärimmäisissä

muodoissaan tosin edelleen ovat melko marginaalissa; toisaalla on kuitenkin alettu puhua erittäin

avoimesti syyllisyyskysymyksistä. Hakkaraisen mielestä saksalaisten menneisyyssuhde on

"kypsynyt". Historiatraumaa puidaan avoimesti. Viimeisimmät debatit "ovat lähes poikkeuksetta

liittyneet muistamisen muotoihin, kyseenalaistamatta sen tarpeellisuutta sinänsä."331 Viime vuosien

debatit ovat Hakkaraisen mukaan  liittyneet itse natsimenneisyyteen enää vain välillisesti332.

Kuitenkin voidaan väittää myös päinvastaista, jos ajatellaan Wehrmacht-debattia, joissa

natsimenneisyyttä on puitu hyvinkin suoraan. Näyttäisi siis, että natsimenneisyys ei ole

edelleenkään sulautunut osaksi muuta historiaa, vaan sillä on erityinen merkitys:

Siten näyttää, että 1970- ja 80-luvun pyrkimyksillä kehittää muistamiskulttuuri kansallissosialistisen
vallan uhreja kohtaan ja erityisesti juutalaisia uhreja kohtaan on ollut joitain positiivisia vaikutuksia.
Holokaustin muisto näyttää olevan kiinteä osa monien saksalaisten identiteettiä tänään, ja kysymys,
miksi se voi tapahtua, ja erityisesti,  miksi se voi tapahtua Saksassa, ei näytä menettäneen lainkaan
merkitystään.333

Pyrkimykset “normalisoida” natsimenneisyys eivät nähtävästi ole onnistuneet. Sillä on edelleen

tärkeä merkitys saksalaisten historiankuvalle ja identiteetille.

331 Hakkarainen, Kolmannen valtakunnan varjosta Gauck-virastoon, s. 138.
332 Hakkarainen s. 138.
333 ”Hence it seems that efforts in 1970s and 1980s to develop a culture of remembrance vis-à-vis the victims of
National Socialist rule in Germany and in particular the Jewish victims, have had some positive effect. The memory of
the Holocaust seems to be part and parcel of many Germans’ identity today, and the question of why it could happen
and, more to the point, why it could happen in Germany, does not seem to have lost any of its relevance.” Berger  s.135.
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5. Päätelmät

Saksalaisten suhde maansa natsimenneisyyteen on ollut ymmärrettävästi varsin vaikea. Kun

tarkastellaan viittä sodanjälkeistä vuosikymmentä, voidaan nähdä, että suhde on hitaasti mutta

varmasti vapautunut. Kehitystä voitaisiin verrata jopa yksilöpsykologiseen reaktioon traumaattisen

kokemuksen jälkeen – ensin ihminen ehkä torjuu koko tapahtuman, ja alkaa muistaa (tai ”muistaa”)

tapahtuneesta enemmän sitä mukaa kuin hän kykenee käsittelemään traumaa. Hieman samaan

tapaan on menty Saksassa – vaikka tässä onkin kyse yhteisön julkisesta muistista. Muutos

julkisessa keskustelussa 1950-luvulta 2000-luvun alkuun on suuri. 50-luvun tyypillisen käsityksen

mukaan vain Hitler lähipiireineen oli natsiajan rikosten takana, 1990-luvun lopulla uskalletaan

laittaa esille ja kohdata valokuvan keinoin silmästä silmään rikoksia ja niihin syyllistyneitä

tavallisia saksalaisia.  Se kylläkin aiheutti voimakasta kuohuntaa näyttelyn ympärillä, eivätkä

kaikki Wehrmacht-näyttelyvieraat moista katsantokantaa hyväksyneet vieläkään.

Menneisyyskuvan kehitykselle on ominaista, että vanhat ja uudet käsitykset menneisyydestä elävät

rinnakkain, kuten Fulbrook totesi. Vaikka syntyy erilaisia näkökulmia historiaan ja eri käsityksiä

menneisyyden tapahtumista, kaikki eivät suinkaan automaattisesti hyväksy näitä, vaan vielä 80- ja

90-luvulla voidaan nähdä myös niitä, jotka pitävät yllä samankaltaista menneisyyskuvaa kuin mikä

oli 50-luvulla tyypillinen.

Myös muutos 50-luvulta 80-luvulle ja toisaalta 80-luvulta 90-luvun yhdistyneeseen Saksaan on

huomattava. 80-luvun Historikerstreitissa näkyy toisaalta vallitseva poliittinen ilmapiiri, jossa

vastakkainasettelu konservatiivien ja vasemmiston välillä on selkeä, ja toisaalta ajankohtaista oli

pohdiskelu siitä, mitä saksalaisuus oli ja mitä sen ehkä tulisi olla natsimenneisyyden valossa,

neljänkymmenen vuoden jälkeen. 90-luvun Wehrmacht-näyttelykiistassa kansallinen

identiteettikysymys ei ole ollenkaan merkittävä – ihan kuin Saksojen yhdistyminen olisi ratkaissut
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sen. Myöskään vasemmiston ja oikeiston välinen kuilu ei ole enää niin syvä. Voidaan olettaa, että

Saksojen yhdistyminen ja sosialismin kaatuminen koko Euroopassa lienee vaikuttanut sekä

poliittisen ilmapiirin lientymiseen että kansakunta- ja identiteettikysymyksen ratkeamiseen. Mutta

itse keskusteluista ei kuitenkaan (tietenkään) löytynyt oikein mitään konkreettisesti tätä oletusta

tukevaa tai kumoavaa. Nämä ovat laajempia ajassa liikkuvia ilmiöitä. Kuitenkin esimerkiksi

Michael Stürmer kantoi vielä huolta Länsi-Saksan ”luotettavuudesta” läntisille kumppaneille, kun

taas 90-luvun muuttuneessa Euroopassa sosialistinen itäblokki oli hävinnyt, ja sen myötä myös

(oikeiston) pelko sosialismin leviämisestä tai suorasta konfliktista sen kanssa. Saksan

luotettavuudesta Nato-kumppanina ei liene ollut enää kenelläkään epäilystä 90-luvulla.

Saksalaisten Nato-joukkojen lähettäminen ulkomaille ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan

jälkeen toki puhutti 90-luvulla. Toisaalta sosialistinen aate ei enää ollut entisessä määrin suosittu

tai vakavasti otettava, ja niin vastakkainasettelu vasemmiston ja oikeiston välillä väistämättä lientyi

jonkin verran, vaikka ei poistunutkaan. Neuvostoliittokaan ei ollut enää samalla tavalla

viholliskuva kuin aiemmin – Wehrmachtin rikokset idässä voitiin ehkä helpommin ottaa

keskustelunaiheeksi? Joka tapauksessa kylmän sodan päättyminen helpotti historiantutkijoiden

pääsyä esimerkiksi Itä-Euroopan maiden arkistoihin ja toi uusia lähteitä tutkittavaksi, mikä

edesauttoi itärintaman tapahtumien selvittämistä.

Wehrmacht-keskustelussa monet pohtivat natsiajan rikosten merkitystä itselleen, vanhemmilleen

tai isovanhemmilleen, tai yhteiskunnalle yleensä. Edelleenkin natsiajan rikosten katsotaan

velvoittavan vastuullisuuteen nykyisyydessä ja tulevaisuudessa – ehkä jopa konkreettisemmin kuin

vielä Historikerstreitin aikaan, kuten Saksan joukkojen puuttuminen Kosovon kriisiin Nato-

operaatiossa osoittaa. Mutta enää keskiössä ei ole niinkään kysymys: ”Mitä saksalaisuus nyt

tarkoittaa?” jolloin pohditaan menneisyyden merkitystä saksalaisuuden riippakivenä tai

velvoittajana. Vaan 90-luvun keskustelun kysymyksiä voisivat olla “Mitä oikein tapahtui?”

ja ”Mitä se tekee ihmisille?” Ainoastaan Wehrmachtin kunnian rippeitä puolustavat veteraanit tai

(ääri)oikeistolaiset pitivät näyttelyä jossain määrin hyökkäyksenä ”saksalaisuutta” kohtaan. Moni

kauhistui näyttelyn teesiä, jonka mukaan Wehrmacht oli aktiivisesti mukana natsivaltion rikoksissa.

Ei rikollisuus voinut olla niin laajalle levinnyttä! Vanhat, turvallisuutta tuoneet käsitykset pienestä

rikollisjoukosta ja kansan viattomuudesta eivät suinkaan olleet hävinneet, vaan monet vielä

halusivat uskoa niihin eivätkä olleet valmiita hyväksymään toisenlaista kuvaa menneisyydestä.

Mutta kasvava osa yhteiskunnasta pystyi siihen.

90-luvun keskusteluissa siis on siirrytty ”tavallisten ihmisten” syyllisyyteen natsiajan rikoksiin. Ei
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vain Wehrmacht-näyttelyssä, vaan myös Goldhagen-debatissa. Samalla – ainakin mitä tulee

Wehrmacht-näyttelystä käytyyn keskusteluun – on pohdittu aiempaa enemmän myös

henkilökohtaisella tasolla – jopa julkisesti – suhdetta natsiajan rikoksiin. Tämä näyttää olevan

aivan uutta verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. Trauman käsittelyssä on päästy jo näin pitkälle.

Toisaalta samalla tulee esiin myös uhrius – olosuhteiden paine, poikkeuksellinen tilanne,

diktatorinen järjestelmä tekivät tavallisistakin ihmisistä murhaajia. Tästä voitaisiin helposti päästä

itsesääliin ja syyllisyydestä vapauttavaan surkutteluun, mutta Wehrmacht-keskustelussa pysyttiin

asiallisina tässä suhteessa. Johtopäätöksenä on se, että traumaa on käytävä läpi, katsottava, mitä

oikein tapahtui, ja on oltava rehellisiä itsensä kanssa, kuten mm. Christa Nickels sen ilmaisi. Vain

siten menneisyyden haavat voivat parantua.

Eri sukupolvien suhtautumisesta menneisyyteen löytyi vain viitteitä – ainakin se, että

natsimenneisyyskeskusteluissa sodan itse kokeneet ovat vielä 90-luvullakin olleet vahvasti mukana,

kun taas sitä seuraava sukupolvi, eli myöhään sota-aikana tai sen jälkeen syntyneet, ei osallistunut

Historikerstreitissa juuri lainkaan, Wehrmacht-keskustelussa enemmän. Heitä nuorempia ei vielä

näkynyt Wehrmacht-keskusteluissakaan. Eikö natsimenneisyys kiinnosta heitä, vai hallitsevatko

julkisia eliittikeskusteluja muutenkin jo nimeä hankkineet korkeaan ikään ehtineet intellektuellit,

jotka esimerkiksi saavat kirjoituksensa lehdissä helpommin läpi? Siihen ei tämän työn puitteissa

saatu vastausta; nuorempien sukupolvien käsityksiä voisi käsitellä myöhemmin erillisessä

tutkimuksessa. Wehrmacht-keskustelun yhteydessä tehdyissä haastatteluissa kuitenkin voitiin

huomata, että toisinaan sotaveteraanien kertomat kuvaukset tapahtumista ja omasta roolistaan –

miksei myös ovat siirtyneet suoraan heidän lapsenlapsilleen, jotka puolustivat Wehrmacht-

sotilaiden syyttömyyttä melkein täsmälleen samoin argumentein kuin monet veteraanit.

Kollektiiviseen muistiin ja menneisyyden muistamiseen liittyvässä tutkimuksessa on omat

ongelmansa. Sitä on moitittu keskittymisestä esimerkiksi muistomerkkeihin ja ”julkiseen

muistamiseen”, eräänlaisesta elitismistä – keskitytään yhteiskunnallisesti ilmaistuun muistamiseen

ja eliitin keskusteluun ja pidetään tätä sitten ”muistina”; muisti pelkistetään julkisiin, kollektiivisiin

muotoihinsa. Näin jätetään huomiotta se, että yksityisten ihmisten tai ”tavallisen kansan” muisti ei

ehkä vastaakaan tätä julkista, virallista ja ylhäältä päin annettua kuvaa. Confinon mukaan on

suorastaan olemassa kuilu historioitsijoiden toisen maailmansodan muistoa koskevien arvioiden ja

kansanomaisten menneisyyden hahmotustapojen välillä.334  Nämä kommentit olisi ehkä hyvä ottaa

334 Esim. Mark A. Wolfgram kirja-arvostelussaan „The Legacies of Memory. The Third Reich in Unified Germany,
julkaisussa German Politics and Society, Issue 68 vol. 21, No. 3, Fall 2003, s. 89, ja Alan Confino: Telling about
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huomioon. Minusta juuri tuo yksilöiden kansanomainen, usein epähistoriallinenkin tapa ymmärtää

menneisyyttä olisi ehkä kaikkein mielenkiintoisin osa ihmisten menneisyyssuhdetta. Sen

tutkiminen gradussa olisi vaatinut liikaa resursseja, mutta voisi olla aihe jatkotutkimukselle.

Germany: Narratives of Memory and Culture. Julkaisussa: Journal of Modern History 76 (June 2004), s. 405, 406.
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