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 הגדרות:
 

פי רוב דמות מרכזית או קרובה -המונח "גיבור" מציין על  גיבור
למרכז, המעסיקה את מירב תשומת לבו של הקורא. כינוי לדמות 

 הראשית במחזה או ברומן פרוטאגוניסט. 
הוא אדם פעיל ופעלתני, המעולל עלילות של הגיבור במובן הספרותי 

גבורה בכל אשר יפנה. הגיבור הספרותי הינו גם גיבור מצד תכונות 
נפשו. דמותו מתנהגת מתוך עצמאות יזומה,  מנהלת מאבק אקטיבי 

 וניכרת בזוהר חיצוני.
מתנגדו הראשי של הגיבור הוא "האנטגוניסט". ביניהם מתפתח 

  הקונפליקט.
 

אדם שנמנע ממנו לפעול בעולם  ושג בספרות החדשה. מ אנטי גיבור
החיצוני בשל סיבות חברתיות ובשל מיבנה נפשו ולכן עיקר מעייניו בחיי 

המרכזית  מופנמת, מושפלת,  הנפש והרוח המופנמים שלו. הדמות
 כנועה, נשחקת וחסרת אונים בין כוחות החיים והחברה. 

 
 ערעור והתנגדות.הבעת התנגדות להחלטה או לפעולה,   מחאה

 
 תנועת הגוף, בעיקר של הרגליים, לקצב המוזיקה.  ריקוד

התנהגות ותגובות בהתאם לרצונו של  לרקוד לחלילו של... -* בהשאלה 
 פלוני.

 
 תשובה במילים או במעשה על פעולה של אחר, תוצאה של גירוי. תגובה

 
 עמידה מול בעיה בלי לנסות להשתמט. התמודדות

 
 התרופפות, התערערות.. 1  התמוטטות

 , היהרסות.'. מפולת, התפרקות ונפילה בערבוביה של מבנה וכד2 
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 מבוא

 
"השואה היא קו פרשת מים בתולדות האנושות. שום דבר לפניה לא  

ליבוביץ התייחס ב"קו פרשת   .ישעיהו ליבוביץגרס יהיה כפי שאחריה..." 

אנשי הרוח בכלל ואל המים" לאומות העולם. הפנייה שלו הייתה אל 

 .בפרט הפילוסופים

משמעות הרצח פחות חשובה; מה שמשמעותי הוא לתפישתי, 

האידיאולוגיה הנאצית. הרצח=הפרקטי. האידיאולוגיה=מה שעומד 

  מאחורי...

 .אידיאולוגיהבעבודה זו אתייחס לגבורה שבסיסה 

מתקיף בכתביו את מתת האל של הגבורה  - ניטשהמיהו הגיבור? 

ומפנה את כל תשומת הלב אל האדם עצמו. אני רוצה ללמד אתכם על 

כל הגבורה והכח שיש באדם עצמו ולא לצאת ולחפש שום דבר מעבר 

לנו. כל מה שניתן לחשוב מוטב שיהא בגדר החשיבה האנושית. כל 

 הגבורה שאדם יכול לתת צריכה להיות גבורתו הוא.

הם הקווים האדומים שבגינם ה מ -בורה הינה דבר שתלוי בדבר... הג

 ...יוצאים, מתנגדים )חרף הסכנות(

ללא חכמה שתדע להעריך נכון את המעשה שנעשה הגבורה  -סוקרטס 

לא תחשב כגבורה. מי שפועל באופן נועז, יוצא דופן, גם אם הוא 

ר. הגבורה מצליח, גם אם בטעות יצליח יחשב בעיני סוקרטס כלא גיבו

תלויה בהבנה. הגבורה תלויה באדם המתבונן במציאות כמו שהיא 

ולהתנהל בהתאם. שאלת המוות אינה רלוונטית היות והמוות לא מוביל 

חשיבה, ולתבונה באשר לסיטואציה. הגיבור רוצה לומר משהו בעולם 

 ולעולם. הוא רוצה להעביר מסר. 

מובילה לאין מוצא.  החשיבה האפלטוניתההרואיקה נמצאת בפרהסיה. 

הגיבור האמיתי לעולם לא ידע שהוא גיבור. מעשה גבורתו יזכה להכרה 

 רק מן הדורות שלא הכירו אותו. 

נערים גרמנים שיצאו כנגד גיבור, -דמויות אנטיכך גם נערי הסווינג. 

כפי שהגדירו  -החרמת ה"מוזיקה המעוותת", או ה"מוזיקה המנוונת" 

 הנאצים. 

 .שירה וריקוד -נוכח החברה המתמוטטת מחאתם -תגובתם
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 תפישת החינוך והתרבות במשטר הנאצי

מחד גיסא רצון טוטליטרי, מהפכני לעצב את פרופ' שלמה זנד "...

התרבות הלאומית מהמסד ועד הטפחות, ומאידך גיסא כבוד ויראה 

 ."שמרניים יצירת מיתוסים

חלק ממשרד הרייך לתעמולה ולהשכלת היא לשכת התרבות של הרייך 

 העם 

 .1311במרץ  5 -ב

-אי אפשר לדבר על מהפכה פוליטית ללא מהפכת התרבות הנציונאל"

 ."וציאליסטיתס

התרבות, לטעמם, היא התרבות שחייבת להיות במקום כל מה שקרה 

בגרמניה. ביטוי לגעגוע לגן עדן אבוד לאיזו תרבות גרמנית שהתרסקה 

  המודרני.בעקבות העידן 

". החוצפה שאנשים השייכים לסנטריום משולחים כאמנים על האנושות"

 .1321בינואר  22היטלר, 

 

 ניתוח החברה באמצעות יצירתה האמנותית ותרבותה

הסגנונות האמנותיים בימינו " - 1132(, מקס נורדאומקס סודפלד )

מנוון מהווים ראייה להידרדרות החברה האירופית הרי היא כיום כגוף 

שמערותיו נמצאות בתהליך התפוררות מתקדם... התרבות האירופית 

מאבדת את יציבותה ובריאותה... תרבות נכונה מטפחת יופי ובריאות 

פיזיים ונפשיים... יש לחזור לערכי המוסר והסגנונות האמנות הגרמניים 

מסורתיים, ורק באמצעותם ניתן יהיה להלחם בניוון החברתי הפושה 

 ."באירופה

תרבותי. והציונות הוא -לשיטתו אנטישמיות היא ביטוי של הניוון החברתי

 ניוון שהתרחש לעם היהודי בגולה.

מקס נורדאו פיתח את תפישת העולם שלו בזכות צ'זארה לומברוזו 

( שטען שנטייה לפשע היא מולדת, גנטית. ביולוגית. קרימינולוג איטלקי)

ווי הפנים. הוא טען לכך ניתן לזהות את הנטייה בעיקר בהתייחס לת

תה ישאדם יכול לחזור לשלב המנוון. הנטייה באה לידי ביטוי גם אם הי

 רדום זמן מה. 

אם כך, ביהודי הנטייה המולדת קיימת גם אם היא רדומה מזה דורות. 

 התכונה קיימת גנטית והיא תבוא לידי ביטוי במצב של אטוויזם.
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חולשת יצירתם של היהודים " - 1123ריכרד וגנר, "היהודים במוזיקה",  

מקורה במוצאם המנוון. הם גרמו לדלדולה ורפיונה של המוזיקה 

 ." היהודים לא מסוגלים ליצור מוזיקה אחרת.הגרמנית

מבקר באמצעות  1321פאול שולצה נאומברג, בספרו "אמנות וגזע", 

האמנות המודרנית מבטאת את הניוון היות והיא " -"ניתוח" גזעי 

ת גזעים בניגוד לקלאסיקה הרומית הראויות. רק ארים מסוגלים מערב

ליצור יצירה ארית טהורה ובריאה שמשמרת את האידיאלים הנצחיים 

(. התרבות ההלניסטית טהורה הליניסטישמשמרים את המודל הקלאסי )

 ".וראויה משום שאינה מערבת את היהודים והיהדות

 ." גיתאמנות מודרנית היא מחלה פתולונאומברג: "

 "  אקט של אלימות נגד האסתטיקה הקלאסית -האמנות המודרנית "

 

 על זרמים באמנות... נאציזם... ומה שביניהם...

 -( וההתרשמות הראשונה מקור המילה במילה רושם) אימפרסיוניזם

שינוי בנוף האנושי. עד אז ראו וציירו את הטבע והנוף משום שזו היתה 

הסביבה האנושית הבסיסית. אך האורבניזציה ערערה את הנוף האנושי 

שהשתנה ולכן מאותו הזמן התחילו לצייר את הסביבה האנושית החדשה, 

 האורבנית. 

)לדוגמא "התרשמות  ערעור היציבות יצר התבוננות מעמיקה יותר

ציור שממחיש ומדגיש את התפישה ששום דבר  - 1181זריחה", קלוד מונה 

לא קבוע. הפרשנות נתונה לכל אחד. כל אחד רואה ויכול "להלביש" על 

האובייקטים את הפרשנות והתפישות שלו. יש קיום לכל אחד. יש 

  פלורליזם. )כמובן שהמושג "פלורליזם" אינו מעולם השיח הנאצי(

אוסף של גורמים מנקודות מבט אישיות ) קוביזםבעקבות כך התפתח ה

(. נומברג כתב על פיקאסו ש"הוא מוכשר אך שמתקיימים זה לצד זה

 ציוריו חולים."

מעל ) סוריאליזםעל רקע מלחמת העולם הראשונה התפתח זרם ה

( אין יותר סדרי עולם, הכל אפשרי. הבשורה, אחרי מה שעברנו המציאות

העולם הראשונה, הצורך במחשבה חופשית, חוצת גבולות ורק  במלחמת

 אם אלו יתקיימו ניתן יהיה למצוא תקווה.
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 -דוגמא לכך ניתן לראות השפעות הזרמים גם בתחום המוזיקה. 

בן סוחר נעליים מוינה. הוא שינה את המוזיקה )שלא  ,שמברג, יהודי

על מלודיה  במקום מוזיקה שמתבססת -קלה לעיכול(. הרעיון המרכזי 

 12צלילים המוזיקה שלו מתבססת על מלודיה שמבוססת על  1בת 

 גורמת אי נוחות. -צלילים 

 

 

 

 תפישת החינוך והתרבות במשטר הנאצי להלכה ולמעשה

 ". האמנות המנוונתהיטלר נאם בפתיחת תערוכת " - 1318ביולי  11 -ב

והמשכה בערים נוספות  1318תערוכה נודדת זו תחילתה במינכן, 

התערוכה נחשבה לבלתי מוסרית ולכן נאסר על בגרמניה ובאוסטריה. 

 ילדים לבקר בה. 

 )בשל האיסורים והלעג אנשים רבים מאוד הגיעו לתערוכה...(

האמנות המודרנית  -תערוכה זו הציגה את הסטייה מהקלאסיקה 

הוא מוכשר נומברג כתב על פיקאסו ש"אגאל ועוד(. )מאטיס, פיקאסו, ש

 תפישת האמנות המודרניתמשפט זה ממחיש את ..." אך ציוריו חולים

  .ויתרה על כך את הכללתה בקטגוריית "האמנות המנוונת"

 מטרת התערוכה לשים ללעג את היוצרים ויצירתם. 

אך  אמנים שהציגו את היצירות שלהם היו יהודים 2)חשוב לציין שרק 

היטלר אמר שהאמנות המוצגת היא אמנות יהודית או אחרים שמציירים 

 יהודים.  כמו

 ידי מוח חולני."(-"טבע כפי שניתפש על -דוגמא לשלט בתערוכה 

 התערוכה התקיימה ארבעה חודשים בלבד. התורים היו ארוכים.

". התערוכה האמנות של גרמניה הגדולהבמקביל נפתחה תערוכת "

 שנים. התקיימה כשלוש

 

מוסוליני חלם על קורפורציות שבהם יבוטל הקשר בין הון ועבודה. גם 

גרמניה העבירה את המסרים הללו; אך האמנות הקלאסית צריכה 

  . ההמוןלטעם של  אמרוה לפנותלהיות ריאליסטית, 

 אחידות, העדר מעמדות, כולם.מושגים ערכיים מובילים היו: 
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סים גרמנים המשקפים את "הרוח אמנות גרנדיוזית שמעלה על נס מיתו

לשאוב מהישן למען העתיד. מתחילים לעורר אגדות עם,  -הגרמנית." 

 סיפורים, גיבורים בנוף קדומים. 

 ".האיחוד הגרמני הוא כוחי, וכוחי הוא עצמת הגרמניהרמן: "

 -כל עוד האויב מזהם אדמתנו שנאה היא לחם חוקנו וחובתנו היחידה "

 "לנקום!

 קידוש המלחמה.מוביל הוא  אין ספק שערך

 

 

 בסיסי התפישות הנאציות בכלל והתרבות בפרט באות לידי ביטוי בדברי

החוק הבלתי משתנה הוא שהחזק יותר והטוב " -מיין קמף בהיטלר, 

יותר חייבים לנצח ולהם יש הזכות להישאר בחיים. מי שרוצה לחיות חייב 

המאבק התמידי הוא חוק להילחם. מי שאינו רוצה להילחם בעולם שבו 

 ."החיים, אין לו זכות לחיות

 ".הקהילה הכפרית היא מקור רוח האומה הגרמנית" -הימלר ובדברי 

, 1318, ג'ורג' גונטר, 'מנוחה במהלך הקציר'דוגמאות לאמנות פולקית: 

 .1311, קרל אלכסנדר פלוגל, 'קציר', 1318הזורע, אוסקר מרטין 

 רק בקהילה הכפרית שומרים על טוהר המשפחה. 

שלמות הגבר הארי לדוגמא היצירות של ארנו  -גזעני -היסוד הגזעי

 ברקר, יוזף טוראק.

 

 "המוזיקה המעוותת" / "המוזיקה המנוונת"

מקומון; כשהמפלגה הנאצית התחילה לפעול  -וגנר יצר והפיץ כתב עט 

 עיתון להבעת דעות. את רשות בניו של וגנר להשתמש ב ההם קיבל

כתב באופן קבוע בעיתון. הוא כתב  ,אלף רוזנברג ,תיאורטיקן המפלגה

 במיוחד על מוזיקה טהורה ומוזיקה טמאה. 

, במשבר הכלכלי, הוקם איגוד למען המאבק עבור התרבות 1323ב

ממוזיקולוגים לנסוע ברחבי גרמניה,  בקשוהגרמנית. באיגוד הזה הם 

 ים מהי מוזיקה טהורה ומהי מוזיקה טמאה.וללמד את הגרמנ להרצות

הם הקימו תזמורות שמורכבות מזמרים ונגנים ארים שתוך כדי נגינה 

 ושירה הסבירו מהי מוזיקה טהורה ומהי מוזיקה טמאה.
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הסבר  -מוזיקה וגזע. הספר חולק לשני חלקים: עיוני  -יצא ספר  1312ב

ן מצומצם של לקסיקו -מוזיקה טמאה ומוזיקה טהורה. והחלק השני 

שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, יצירות,  -מוזיקאים יהודיים חיים 

 כתובת ומי עזר לו להגיע למעמדו כמוזיקאי. 

גריג פרסם   -, לדוגמא בעקבות ספר זה פורסמו ספרים בסגנון זה

את הלקסיקון האחרון, ברוח הר"מ, לקסיקון המוזיקאים  1391שנת ב

 רלוונטיים כבר אינם בחיים.היהודים כשרוב היהודים ה

 

יצירות ויוצרים הוכללו בהגדרה של "מוזיקה מעוותת". מקור המונח 

 -"מעוות" בהקשר לאמנות הינו, כאמור, של מקס נורדאו )ברב המכר 

Entarterte )בו הסביר על אודות האמנות המודרנית. 

 בשלושה מישורים: פעלוהם  1311שנת מיד עם עליית הנאצים לשלטון ב

כמעט יהודים  לא היו 1319שנת עד סוף  -המוסדות המוזיקאים  טיהור

 11-כשבועיים אחרי עלייתם לשלטון, ב -בתזמורות בגרמניה. דוגמא 

, קלמפפר, המנצח היהודי, היה צריך לנצח על התזמורת 1311בפברואר 

 לעלות לבמה. תוך זמן קצר הוא עזב את (פיזית)לו אפשרו אך לא 

 גרמניה ולא שב עוד.

צריך למלא טופס  אדם היהחוק הפקידות. כל  - 1311באפריל  8 -ב 

 גזעני.-גזעי

כך גם הנגנים, הסדרנים, מנקבי הכרטיסים באולמות הקונצרטים, נגני 

אם  -ששייך לממשלה  - כל בעל תפקיד שקשור במוזיקה -הפסנתר וכו' 

תפקיד בתחום הוא לא יכול למלא  יש לבעל התפקיד דם יהודי=

של כל אותם הרישום , 1311במסגרת חוקי הגזע של אם כך,  המוזיקה.

הוביל לכך שהיוצרים המוזיקלי הגרמני.  בתחום "אלמנטים מעוותים"

מוגדרים כמעוותים והוצאו מהפנטאון המוזיקה מצאו עצמם  היהודים

 הגרמנית.

 -גם אם הוא לא גרמני דפיס את המוזיקה בגרמניה )המי שכמו גם 

חויב גם הוא למלא את  . האמן(היה זול יותר להדפיס מוזיקה בגרמניה

להדפיס את אסרו עליו הטופס. אם האמן סרב למלא את הטופס 

 המוזיקה שלו.

אמנים אחדים ברחו נוכח החרמתם )כמו ברונו וולטר, ברתולד 

גולדשמיט, אוטו קלמפרר ועוד( גורל הנותרים היה כגורל היהודים 

 האחרים...
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וק ביקש, כאקט של מרידה או גבורה, להכלל ב"רשימת המעוותים" ברט

- 

 ."בשבילי המונח מעוות איננו תואר גנאי אלא תואר כבוד"

אני לא מלחין גרמני, לא מלחין אירופאי, אפילו אמר "  שנברגארנולד 

". דבריו אלה נאמרו תוך תסכול והבנת לא בן אנוש, למדתי שאני יהודי

 יהודי.-בותי גרמניהכריסה של העולם התר

טיהור ל הנאצים לא הסתפקו בטיהור המוזיקאים בהווה... אלא פנו

"משה כ נתפש . באך 1851ונפטר ב 1215דוגמאות: באך נולד ב - היסטורי

באך הוא נוצרי, פרוטסטנטי שיוכו הדתי של רבינו" בתחום המוזיקה. 

הבעיה  מדורי דורות. באך היה אדם מאמין מאוד. בת זוגו פרוטסטנטית.

 כידועבישו וישו האמין מאמין שכאדם יתה יה , לתפישת הנאצים,בבאך

 יהודי. 

 שירי ה'. כונו ןשל באך... וה יצירותיולא להשמיע את  השתדלולכן 

מבוססת על  ריהווהאורטוריה . מאחר טהנדל מוכר במיוחד בתחום האור

יתה יחריגה האסורה. הייתה התנ"ך והסיפורים המקראיים המוזיקה הזו 

 -פרגמטי . הפיתרון על ההמון יתה מאוד אהובהיהיצירה "הללויה" שה

 '.פיהרר'נכתב בתכניה  'הללויה'במקום לכתוב 

לא מספרים ולא מלמדים פשיים )וקתולי מובהק, מהבונים הח -מוצרט 

ג'ובני, -( בין יצירותיו: נישואי פיגארו, דוןעל כך בגרמניה הנאצית

כומר לא כתב את המילים לורנסו לה פונטה )מוצרט  -קונסוטוטה 

מונציה שאהב נשים... הכנסייה הקתולית רדפה אותו ואחרי הרבה תלאות 

משפחתו המירה  19( הוא היה יהודי, כשהוא היה בן הוא פגש את מוצרט

לפני שהם עלו  יםדתה. בעיני הנאצים העובדות שהוא חי כמאתיים שנ

לא משנות את  -היה כומר  לשלטון והעובדה שהוא המיר דתו ואף

חיפוש אחר תרגום  -... הפיתרון "מילים נגועות"העובדה שאלו הן 

יהודי. לכן  -האופרות לגרמני. הבעיה הנוספת שנוצרה המתרגם היה לוי 

 הם חיפשו מתרגם ארי כשר... 

אבא של בטהובן היה שתיין שמת ממחלת כבד. לפי החוק בגרמניה 

ירוס. אם היו מסרסים את אבא של בטהובן הנאצית אלכוהוליסט נידון לס

התעלמו מהאלכוהוליזם של אביו   -ה"פתרון" בטהובן לא היה נולד... 

 בטהובן.

 (אחוות העמים בנושא) של בטהובן 'התשיעית' -ועוד ב"עניין בטהובן" 

האחווה היא   -לכן התייחסות הבעייתית מנקודת הנאצים ב'תשעית' 

 מדינות הקטנות. בכל ה ,אחווה בין כל הגרמנים
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 .וגנרמי שנכלל במוזיקה הגרמנית הראויה היה לדוגמא,  

. וגנר הוא האדם ששילב והוביל את רעיון 1111-ומת ב 1111וגנר נולד ב

"מחזור האופרות  ההולדה הגרמנית שנעוץ במיתולוגיה הגרמנית.

תבסס על קובץ סיפורי עם נורדיים. )זיגפריד ה "טבעת הניבלונגים"." 

וגנר, כמו אנשי תנועה פולקיסטית, היה  לעומת כל היתר(...הנפלא 

הבסיס לרעיון שתמך באידיאולוגיה שהופיע  -אדם ימני, גזעני, אנטישמי 

 ... גם באופרות היה אנטי

 סיטואציות אנושיות, אין ילדים, אין מציאות. אין באופרות של וגנר 

( דופן דבר יוצאאחת המטרות של וגנר, כשהוא כותב את המילים )

והמוזיקה באופרות, להראות לגרמנים את האדם החדש. הוא רוצה 

ליצור דמות חדשה, הגבר המושלם החדש )זיגפריד ומאוחר יותר 

  פרסיפל(.

ההשראה  -וגנר ראה בעצמו משיח תרבותי. הוא בא להציל את גרמניה 

לכתיבת האופרה היא מהעם הגרמני, כשהגרמנים באים לראות את 

לי, וגנר, העם מתרפא ואז הוא לוקח השראה מעם שהוא האופרות ש

 יותר בריא, כתוצאה מכך האופרה הבאה תהיה טובה יותר, בריאה יותר.

מעגל שמזין את עצמו: וגנר מוזן מהעם, והעם מוזן מוגנר. )העם הוא 

 השראה לכתיבת האופרה, העם נרפא מהאופרה(.

 ידי הגברים.באופרות הנשים הן כלי בחשוב לתת את הדעת לכך ש

התייחסות ליהודים אך בהנחיות שלו לבימוי  אין ביצירות של וגנרוש

דמויות שאינן ללדוגמא, )הייתה התייחסות ישירה ועקיפה ליהודים. 

  שילכו ויראו כמו יהודים(. -זיגפריד 

העם הגרמני יצטרך לבחור " -תומס מאן כתב לאחד מידידיו  1311בשנת 

ר לבחור בשניהם. ואני חושב שהם יבחרו בין וגנר ובין גתה. אי אפש

 ".בוגנר

הבחירה היא בחירה פוליטית. בין מרכז פוליטי )גתה( וימין קיצוני 

 )וגנר(.

שתי דמויות בר בחר על בחירה פוליטית בגרמניה הוא דיבכשתומס מאן 

מעולם התרבות )מה שהיה מצופה שיבחרו אנשים מעולם השיח הפוליטי 

 התרבותי...(.ולא מעולם השיח 

פי -"ניקוי הצליל". על - להביא את המוזיקה לטיהור מוחלט -פן נוסף 

יש מתח  -הנאצים, במוזיקה יש לדעת את הכיוון ביצירה המוזיקלית 

והרפיה במוזיקה. בעולם הטוטליטארי אי אפשר לקבל את המוזיקה של 

 ה.הרפי-שיינברג שהפר את המתח
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חד יש מקום, התפישה של האלתור המוזיקה היא מוזיקה גברית, לכל א

 היא בהתאם לר"מ.

 הייתה( יש הדרכה באופן ההאזנה. ההאזנה אופרהבמוזיקה קולית )

ביטוי ריגשי של המאזין יהיה מצומצם בניגוד למוזיקה כלית המרוכזת ו

 יטוי רגשי. ניתן לפרש והיא מעוררת ב( בה אינסטרומנטלית)

 

השלטונות הטוטאליריים, בינהם הנאציזם, יעדיפו לאור ההסבר הר"מ, 

 את המוזיקה הקולית. 

מוזיקה הנאצית משום שהוא אלתור; כלהתקבל היה ג'אז לא יכול 

במשטר הטוטאליטרי אין מקריות, אין אילתור... יתרה על כך, לא יתכן 

שיהיה ביטוי ליחיד, יש ביטוי רק לקבוצה בנוסף על כך מקור הג'אז הוא 

 ..באפריקה.

 

במשטר הנאצי המוזיקה המקובלת, האהודה היא המוזיקה הגרנדיוזית, 

בעקבות טיהור  מוזיקה עם המון כוחות, בניגוד למוזיקה קאמרית.

. תערוכה זו הנאצים הציגו תערוכה של "המוזיקה המעוותת"המוזיקה 

חולקה לשבע קטגוריות: השפעת היהדות, שנברג, קורט וייל ואנרסט 

הממונה על החינוך המוזיקלי קטנים, לאו קסטנברג ) בולשביקיםקרנק, 

 (, האופרות והאורטוריות של הינדמית, איגור סטרווינסקי.1311לפני 

בדיסלדורף אמר אדולף זיגלר, הממונה  1311בתערוכה הראשונה, בשנת 

מוזיקה זו נאסרה בגלל השפעה על התיאטרון הלאומי הגרמני בוימאר "

 ."יתיהודית וקפיטליסט

גבלס הוריד את מחירי מקלטי הרדיו והעלה את מחירי כמו כן, 

ברדיו אתה מקשיב לרדיו הממלכתי, שהמשטר מחליט,  -הפטפונים 

 בפטפון אתה בוחר את המוזיקה שאתה רוצה...

אמנות היא אסתטיקה ולכן אי אפשר "לשים" יהודי ושחור, פרט כאמור, 

 לפוסטרים.
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אל תגידו שהאמנות היא בינלאומית. לא "  - 1328באפריל  2-היטלר ב

 ."טנגו, שימי, להקת ג'ז; הם בינלאומיים, אבל הם אינם אמנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טנגו פסול משום שהוא אנטי תזה לולס. הוא מביא לידי ביטוי תנועות 

 חושניות.

הג'ז יובא ממערב אפריקה ע"י עבדים שחורים והוא שימש אותם בעבודה 

)מנקודת מבט הנאצים,  פסילתו מובנת... בשדות הכותנה ובפולחן;

 כמובן(

 

עלינו להסיר כל צורה של מוזיקה מעוותת "...  - 1315בשנת היטלר טען 

 ".למען בריאותה של המורשת המוזיקלית המפוארת של גרמניה

הנוער שלנו חייב ללמוד אך ורק איך לחשוב " - הוא הוסיף ואמר

את נערינו לארגון מפלגתי מגיל  ולפעול כגרמנים. אנו חייבים להכניס

עשר, למקום בו יטבלו לראשונה באופן טוטאלי ברוח הגרמנית הטהורה. 

דבר אחד בטוח, לעולם לא נסגירם בחזרה ללפיתת אויבי האומה 

 ."הגרמנית.... הכל יאוחדו תחת סמל אחד

 

  הסווינג כמעשה התנגדות

הראויה, קרי מוזיקה מודרנית נתפשה בעיני הנאצים כבזה למוזיקה 

 ידי הנאצים.-הקלאסית וכפועל יוצא פוגעת בקידמה, כפי שנתפשה על

חשוב לזכור את המהלכים שהגבילו את האזרחים בנושאי המוזיקה: בשנת 

 הידוק הפיקוח, בעיקר נגד נגנים יהודים בלהקות. 1318

 איסור האזנה לתחנות רדיו זרות. 1313בשנת 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/c/cf/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA.jpg
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צלילים. הוא לא התפרסם עד להופעות  5-הסולם של הסווינג בנוי מ

 צועני(. -ה"ביג בנד" )בני גודמן, אדוארד קנדי, דז'נגו ריינהרד 

פי -, על)"מעוותת"( הסווינג נכלל בקטגוריית "המוזיקה המנוונת"

 .ידם-והוחרמה עלהגדרת הנאצים. מוזיקה זו הוגדרה כך 

 

 תנועת "נערי הסווינג"

מוביליות לכל קבוצות השוליים שרצו  הסווינג והג'ז הפכו להיות צינור,

( "תופעה" בהמבורג וברלין, בעיקרשינוי. בגרמניה הפכו להיות )

לאחר מלחמת  -שחרור לחופשיות, לפתיחות, ל שמטיפה בסמוי ובגלוי

: אופן ויזואליהעולם הראשונה. אלו באו לידי ביטוי, פרט למוזיקה ב

והזדקרות השיער  פזור לבנות שיער: חופשיים, לא מעונבים, בגדים

מעילים, כובעים, נעלי - אביזרים, )באמצעות מי סוכר או ברלנטין(

 = ריקוד ומטריות היו חלק מהופעתם, הבנות התאפרו באיפור כבד 

ויתרה על כך לתפישת הפשטות  אנטי תזה לנוער ההיטלראי המעונב.

וה"חזרה לטבע" שהיתה חלק מההטפה הנאצית. כמו כן נערי הסווינג 

 בשיחה מילים בגרמנית ובאנגלית. שילבו

אחת הקבוצות המסוכנות ברייך היא זו המכונה "נערי הסווינג"... דווח "

כי הן קיימות כבר בחלקים שונים של המדינה... פעילותן החלה על רקע 

ים, אך מהר מאוד הן הדרדרו והיו לקליקות נדחפים אגואיסטים נהנת

פעילותם זו באה על חשבון תמיכה במאמץ קרימינליות אנטי חברתיות... 

 המלחמה האבירית שלנו.

והשלב הבא, הבלתי נמנע, הוא איבה לשרות הצבאי. הם מרוכזים 

 ..." מתוך סיכום רשמי.בעצמם

אף אחד " - 1391דו"ח פטרול היטלר יונגד על מועדון סווינג אוגוסט  

אחרים רקדו לית... שני בנים רקדו עם בת אחת.... אלא רקד בצורה נורמ

מחובקים... כמה בנות ובנים. בנים רקדו עם בנים... אפילו ריקוד הקרב 

הפרימיטיבי וההיסטורי ביותר של שחורי הג'ונגל מחוויר בהשוואה למה 

 ..."שהתרחש שם

  .נערי סווינג 111-נערך מעצר המוני של כ 1391באוגוסט  11-ב

עברת נערים בעקבות המעצר מגוון אמצעי הרתעה והענשה ביניהם ה

 . מחנות ריכוזשליחת המנהיגים ל הדוק, לבתי הספר תחת פיקוח 

 להפיץהחלו ואלו את התנגדותם של יתר הנערים,  והגבירסנקציות אלו 

היינריך הימלר המליץ לריינהרד היידריך פאשיסטית. -מולה אנטיתע

להגביר את השילוחים למחנות הריכוז. שילוחים אלה הביאו להפסקה 

 טוטלית של פעילות תנועת נערי הסווינג.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
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 ההתמרדות מובא לידי ביטוי בסרט "נערי הסווינג".-אור ההתנגדותית

 

 נערי הסווינג

 .1331-הסרט הופק ב

 תומאס קרטר. -בימוי 

 ג'יימס הורנר -מוזיקה 

 אוטיס סאליד. -כוריאוגרפיה 

 

 

 מסרים בסרט "נערי הסווינג"

 עמידה כנגד התביעה לקונפורמיות במשטרים טוטליטריים.

 יציאה כנגד ה"התקרנפות".

כאשר אינך יכול עוד להיות מובן על ידי האנשים " -יוג'ין יונסקו 

חדשה אז נוצר הרושם, שניצב אתה מול הדבקים בדת חדשה, בתורה 

קרנפים, למשל. הם יהרגוך במצפון טהור. ואמנם הראתה  -מפלצות 

לנו ההיסטוריה של רבע המאה האחרונה כי אנשים אשר נתחוללה בהם 

תמורה ולא רק שדומים הם לקרנפים, אלא שנעשים הם לאמיתו של 

 ."דבר לקרנפים

 

 (טיוב-ביוהקטעים )  ביטויים בסרט

האם מגיבה נוכח ההתנהגות הבלתי קונפורמית, בלתי  - 5מספר  קטע

מתחשבת, המזיקה )!( בעקבות כך "מחליט" הנער להצטרף לשורות 

תנועת הנוער ההיטלראי אך יחד עם זאת אינו מוותר על הסווינג וכך 

 הופך להיות "נאצי טוב" ביום ונער סווינג בלילה.

שוברים לנער סווינג )נכה(  במקביל, במהלך פטרול של עמיתיו לתנועה,

 תקליט של  בני גודמן שמוגדר כיוצר "מוזיקה מעוותת"

 חברים חברים אבל... -והתגובה 

 חיים בשיעור ושיעור לחיים...  - 8קטע מספר 

הסווינג מוגדר, כאמור, כ"מוזיקה מעוותת". המוזיקה מושמעת, מחד, 

במועדון של למרות זאת במועדון הסווינג. בתגובה מתבצעים מעצרים 

 סווינג מוצא אל מחוץ לחוק.נערי סווינג וה

 מאידך, הנערים לומדים עליונות מהי... 

המציאות....)!( הנער הנכה מבין את המציאות ועושה  - 3קטע מספר 

 מעשה...
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 ההתפקחות... )!(  - 11קטע מספר 

 להרים ידיים )תרתי משמע(.  - 11קטע מספר 

 

לעיל החיילים הגרמניים בחזית הקשיבו למרות האמור חשוב לציין ש

 לסווינג.

יתרה על כך, כאמצעי תעמולה השתמשו בלחנים ו"הלבישו" מילים 

 גרמניות...

 

 

 על סיכום... תובנות... ומה שביניהם...

המהפכה הגרמנית היא מהפכה תרבותית. המהפכה הנאצית היא מהפכה 

 תרבותית.

ואת חשיבות המוזיקה בפרט אי אפשר להבין את חשיבות התרבות בכלל 

ובתוך אלו  אם לא מבינים את העובדה שהמהפכה הינה תרבותית.

 פועלים הגיבורים ובאים לידי ביטוי מעשי הגבורה.

מצביע, בתוך השיח הפילוסופי, על הטענה שכל גבורה היא  - מרטין בובר

בראש ובראשונה גבורה של רוח. זו שמתגברת על הנסיבות ההיסטוריות, 

 צליחה לראות מעבר לנסיבות ההווה.זו שמ

)פילוסוף( מכוון לגבורה שאדם לוקח על עצמו מהמקום שבו  לוינס

העולם כולו מתמוטט. לא שהעולם לא קיים, אלא בעולם שאין לך שום 

מושג וביטחון בטוב ורע. הגבורה מתוך האדם עצמו. במקום שבו בביטוי 

מעשה שכל האחריות "אדם מופיע כשחיין שחותר נגד הזרם האנושי". ה

נופלת על האדם מתוך עצמו, שההיענות שלו לצו המוסרי נמצאת 

במקום שבו הוא לא יכול לבטוח בגמול, בהצלחה, ביטחון שיוביל למשהו 

טוב והוא עושה את המעשה המוסרי והראוי מבלי שהוא יהיה בטוח שיש 

זו הגבורה האמיתית. הגבורה הזו אינה  -בו מעשה תכלית קונקרטית 

יכולה להבטיח שתישאר לנצח. גבורה שקיומה בתוך עצמך, האדם. 

 האמונה שמה שאתה עושה הוא הראוי. 

בעולם שבו התפקוד המוסרי קיים הוא עולם רגיל הקושי שעומד בפני 

הגיבור הוא כשאין שום סעד חיצוני, כשאין חברה שתגיד שהוא צודק, 

זה שכל מה שיש כשאין משפט, שאין בו אלוהים שיוכל להגן. המקום ה

לאדם הוא אותה עצמיות, לגירסת לוינס, הגבורה באה לידי ביטוי. לוינס 

לא נותן מנוחה היות והוא חושש מאוד דווקא מגבורת כוח שלכאורה 

 נראית מוצדקת. מאוד קל, אפשרי להזדהות עם גבורת הכוח בעולם שבו 
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יש מלחמה, בעולם שבו הכוחות נראים במלחמה בין טוב ורע. קשה 

 לשמור בעולם כזה על צלם האנוש.

דיבר על האדם העליון, הוא דיבר על האדם מרכזיותו  - ניטשה

הנאצים עשו  -וייחודיותו. הנאצים גרסו שהם יבראו את האדם העליון 

 שימוש בלתי נכון ברעיונותיו של ניטשה, עיוותו את רעיונותיו. 

 

 בחינוך בגרמניה. החל מתקופת הרנסאנס המוזיקה היא חלק אינטגרטיבי

בעבודה זו דנתי במוזיקה שהייתה, כאמור משמעותית בחינוך ובתרבות 

הגרמנית, ומקומה בגרמניה הנאצית מנקודת מבט הגרמנים ומנקודת 

 מבט מי שלא רקד לצלילם...

בסיס רעיוני לרדיפה אחר יוצרי וצורכי ה"אמנות המנוונת" ניתן לראות 

  - 1392משנת  הימלרפרסם (  - s.sל יועדהחוברת ש)אדם" -חוברת "התת

אדם זוהי בריית טבע ביולוגית. היא בעלת ידיים, רגליים וסוג -התת"

מסוים של מוח, בעלת עיניים ופה אבל היא בכל זאת בריה שונה לגמרי, 

והיא רק מתקרבת לדמות לאדם, בעלת קווי פנים דומים לאדם. אבל 

  ."מוכה מכל חיהבאופן רוחני ובאופן נפשי היא עומדת בדרגה נ

את דברי היטלר על חינוך הנוער, מתוך הרמן שמביאה לידי ביטוי 

נוקשה. את החולשה  אהפדגוגיה שלי הי"  - ראושנינג, שיחות עם היטלר

רוצה אני בנוער אלים, אדנותי, ללא חת, ואכזרי. כך חייב  .יש לבער. ..

להיות הנוער. עליו לדעת לשאת כאבים. חיית הטרף הנהדרת החופשיה 

צריכה שוב לשלח ברקים מעיניה. חזק ויפה רוצה אני את הנוער שלי. 

אכשיר אותם בכל תרגילי הגוף. אני רוצה נוער אתלטי, זה הדבר 

בער אלפי שנים של ביות. כך יהיה לפניי הראשון והחשוב מכל . כך א

 החומר הנאצל הטהור של הטבע. כך אוכל ליצור את החדש. 

אינני רוצה שום חינוך אינטלקטואלי. ע"י הידע אשחית את הנוער שלי. 

הטוב ביותר הוא שארשה לו ללמוד עפ"י נטיותיו החופשיות בעקבות יצר 

 המשחק שלו. 

ד. במבחנים הקשים ביותר יהיה עליו אבל שליטה עצמית יהיה עליו ללמו

ללמוד לנצח את פחד המוות. זוהי הדרגה של הנוער ההירואי. ממנו 

תצמח הדרגה של האדם החופשי שהוא המידה והלב של העולם, של 

 אל.-האדם היוצר, של האדם

אל היפה, השולט בעצמו, כדמות פסל -במצודות המסדר שלי יהיה האדם

לקראת הדרגה הבאה של הבגרות  פולחן והוא יכשיר את הנוער

 ".הגברית
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להלכה  לכלי תעמולה ושליטה הפכההמוזיקה בתקופה הנאצית 

 .ולמעשה

 מעמידהתרבות הופכת להיות כלי שליטה ותעמולה ולא תרבות שכאשר 

, שמספקת צרכים אנושיים היא מאבדת חלק נכבד במרכז את האדם

ות המיליתנטיות מהתחושות, מהאישיות שלה והיא נשארת רק עם התכונ

 שלה.

מוזיקה מלווה את כל הפולחנים הדתיים. כל אדם, באשר הוא, ראה 

 במוזיקה משהו שפותח את הנשמה למשהו אחר. 

 

אין ספק שבמוזיקה משהו מיוחד. יתרה על כך, המוזיקה היא רקע 

 משהו מורכב ומגוון. -לריקודים, אהבה ומלחמה 

ופכת להיות משהו מרוכז בשלטון כמו השלטון הנאצי המוזיקה ה

 ומצומצם.

 .יש שימוש בנגינה כרקע למשהו כוחני

נערי *אחת התובנות שלי היא ש ,סוגיית השואה מורכבת בהגדרת הגבורה

 הסווינג הינם דמויות טרגיות.

אין מי שיעזור . התמודדות עם השאלות הקשות ביותרהעוגן הרעיוני: 

יש  משימה בעולם. זה כוח,  נויש לנו; לעזור לעצמ יםחייב ואנ, נול

 שתמש בו.לה

נערי  משימה היסטורית. הםיש ל " להיסטוריה.צים"קופ  -דרך הפעולה 

 עלולים הםיכול להציל אך  ם, כמו כל גיבור טרגי, שהיםיודע הסווינג

הצלחה קהילתית,   - תםלשנות את ההיסטוריה. ההצלח ים. רוצהפגעל

 חברתית.

 יםלא מתפשר הסווינג ינער - טוטאליותה הפעילות של נערי הסווינג הינ

 ם עד הסוף. מי. נלחיםקיצוני הם

 פיםחלק מההיסטוריה ושוא יםלשלם את המחיר. מרגיש ניםמוכ הם

 לשנות את 

 ואנ -( הרעיון לקוח מניטשה) חיבוטי הנפשמ ים; אך גם סובלההיסטוריה

מקור בחיבוטי הנפש יש )לא הדרך?  ? זו הדרך אויםאו לא צודק יםצודק

אם אני רוצה להיות אדם טרגי אני חייב לעבור את חיבוטי  -מנטאלי 

 (.הנפש באופן טוטאלי. רק אז אדע אם אני במקום הנכון, בדרך הנכונה

אם אדם הצליח  לתפישתי**אני רואה בנערי הסווינג גיבורים היות ו

  הוא גיבור. - (ולאחר השואה)צלם האנוש שבו בזמן השואה  עלר ולשמ

 



 שלא רקד לצליל החליל...מי 
 

 17 

 

 

 

נערי הסווינג "רואי הנולד לאחור", כפי אי אפשר לראות בספק שאין 

מרד תרבותי תוך סיכון עצמי, שהגדיר אלתרמן; הם התמודדו והתמרדו 

נערי הסווינג מרדו בלב ליבה לא בכדי להיות גיבורים... וב"זמן אמת" 

 התרבות בכלל והמוזיקה בפרט. -של המהפכה הנאצית 
 

 יחסתי לנערי הסווינג כקבוצה.בתובנותיי התי *
 נקודות מוצא תפישתיות: **

ולכן יש לבחון את הגורמים,  שואה, לעניות דעתי, אינה רק המוותה   

 המניעים, 

אינה רק כמו כן, השואה  , אנשים ומערכות יחסיהם וכו'האידיאולוגיה   

  -היהודים  שואת

ולכן הלקחים צרכים להיות  אוניברסאליתהשואה הינה שואה    

 אוניברסליים.-אנושיים

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


