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לא כלום, העם הוא  הנך"אתה  -הנאציזם ראה בלאום ערך עליון. ביטוי לכך ניתן לראות באמירה 
 הכל". משמעות היחיד בתרומתו ל'יחד', לקולקטיב.

 
 אמיליו ג'נטילה גרס כי הפיכת המעשה הפוליטי לקדוש; קיום מיתוס וריטואלים בחברה. 

מרוממת לציווי האתי, מושא הערצה והקרבה עצמית.  -העם / המדינה  -האובייקט המקודש 
)הפוליטיקה תופסת את מקום הדת. במטרה להבטיח את מקומה וניצחונה של הישות הפוליטית, 

 תורת הגזע(.  -במקרה הנאצי 
 ל גווניו...(.הגזע הארי הוא הטוב והשאר רע )ע - דת פוליטית מגדירה טוב ורע; במקרה הנאצי

הנאציזם מתייחס לחבריו כקהילה נבחרת ומפרש את פעולתה כפעולה משחית. הפרט כבול לישות 
הקולקטיבית ומצופה ממנו להיות נאמן, מסור לה ולעבוד אותה באמצעות הגדרת והצגת דמויות 

 מופת ופולחנים. 

 

 מרחב מחייה

יתרבו הגרמנים מרחב גיאוגרפי בו 
 וימצאו מקורות קיום.

 )על חשבון גזעים נחותים(

 

 (הגימיינשאפ) העממית הקהילה
יסוד ששימש לתיאור החברה מונח 

 הנאצים: עפ"יהאוטופית 
   ( חברה גרמנית אחידה מבחינה 1

 פוליטית ומבחינה אתנית.    
 ( חברה ללא פערים חברתיים.2

  המונח תרם רבות להגדרת ה"אנחנו"    
 וה"אחרים".   

היה זה בראש ובראשונה מונח 
תעמולתי, אבל היו לו גם השפעות 

 מעשיות.
של הגימיינשאפ היה בעיקר יעד 

 גורל = "גאוות יחידה".שותפות 
 
 

 

 פפרינציפיהרר 

תכונות המנהיג מביאות לידי ביטוי את צרכי 
 העם. 

המנהיג, קרי היטלר נתפש כבעל הידע והסמכות 
 הבלתי ניתנים להרהור ולערעור...

 

 

 גזענות

הארי והוא עתיד  -העליון  הגזע
לעומת גזעים נחותים שבמהלך  לשרוד

יתר על כן, הנתונים של . יכחדו -הזמן 
כל גזע קבועים ובלתי ניתנים לשינוי; 

התכונות האריות עוברות בתורשה 
כמו גם התכונות של הגזעים 

הנחותים ולכן אין לזהם את הגזע 
  הארי...

 

 

 שנאת יהודים  

 היהודי הוא תת אדם
 ומהווה סכנה לגזע הארי.
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 האם ניתן להגדיר את הנאציזם כאידאולוגיה?
 

 במחקר: גישותקיימות מספר 
  עולם השקפת יש אידיאולוגיה אין :1גישה 
 . החיים תחומי לכל נושקת, טוטאלית היא העולם השקפת. עולם השקפת הציג היטלר

 . למעשה מילה בין הבדל אין. למחויבות מתקשרת העולם השקפת
 .עולם והשקפת אידיאולוגיה בין מבחין היטלר, כך אם

 שלו המחבר גם שהוא נרטיב מייצר הוא הנרטיב העתידי; בכל שנמצא כמי עצמו סחינ הוא 'קמף מין'ב
 .שלו הגיבור וגם

 .שלו האוטוביוגרפיה את בונה הוא. ברפלקציה עוסק הוא 'קמף מין'ב
 . מהפכה להביא - יעוד עם פוליטיקאי הוא היטלר. משיחי, תיאולוגי אלמנט קמף במין יש
 :בפועל מכן ולאחר קמף במין העיקריים הנושאים שני

 (מעשיות אין שעדין למרות) שלה רדיקלי ופתרון היהודית הבעיה
 .במזרח הטריטוריות - מחייה מרחב על והשתלטות

 עד מוות. -בגדר  הללו הנושאים שני
 :השנייה את אחת משלימות הללו האובססיות שתי

 אכן אםלשיטתו, . )במזרח שטחים לכבוש יש היהודית הבעיה את לפתור בכדי - הגיאופוליטית ברמה
 (.אוניברסאלית ברמה הבעיה את לפתור רוצים

בכדי  אקולוגיף לפן הוא לאתניות,  לדמוגרפיה להתייחס יש מחייה מרחב ליצור יש כוונה אם
, "לגרמן" שאפשר מי) אתני דמוגרפי סדריש הכרח ליצירת . הגרמנים של למחייה ראוי יהיה המרחבש

 ...(.להשמיד אפשר שאי מי, להעביד אפשר שאי מי
 .במקביל מתרחשים התהליכים שני
אם יכוון את : לפנות צריכה גרמניה לאן מתלבט היטלר. העולם השקפת את מנסח היטלר 'קמף מיין'ב

 בברית צורך יהיה לכןו בריטניה עם התנגשות תהיה - ימית מעצמההמעצמה הגרמנית המתגבשת ל
 . מ"ברה עם

 .מ"ברה נגד פנייה - יבשתית מעצמהאם יכוון את המעצמה הגרמנית המתגבשת ל
 :הדרגתית תהיה שהתכנית למסקנה מגיע דבר של בסופו
 .ורסאי חוזה ביטול - מחדש חימוש
 '.ושות איטליה עם ברית יצירת

 .צרפת עם מלחמה
 .מ"לברה פלישה

 .הגרמני המחייה ומרחב היהודית הבעיה פתרון בין הראשונה בפעם מקשר היטלר 'קמף מין'ב
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  אידיאולוגיה שאין האידיאולוגיה - 2 גישה
 אידיאולוגי? הוא האם אך שמניע יעוד יש. עולם השקפת אין אך, נאצית אידיאולוגיה קיימת
 .ובתרבות בהיסטוריה שקרה דבר מכל כמעט הושפע היטלר

 -כשקהל היעד )בכנס( הוא . אידיאולוגי בשל הרצון באופורטוניזם חשובהכ נתפשת לא האידיאולוגיה
השמיע  הוא הון בעלי וכשקהל היעד שעניינם המרכזי רלוונטי לפועלים דברים שמיעה הוא פועלים

אדפטציה בהלימה לקהל היעד, שבדבריו יצר למרות . דברים שיהיו רלוונטיים ואטרקטיביים לבעלי ההון
 מרכזב עצמו למרכז מוכן הוא היהודי לעניין פרט, כלומר. היהודי לעניין פרט אופורטוניסט הוא

 .הפוליטי
  נאצית אבל היא לא המוקד... אידיאולוגיהאם כך, קיימת 

 עד הקהלים מול מתנהל שהוא באופן זאת רואים. האידיאולוגיה את ברצינות לקח לא עצמו היטלר
 שפוליטיקאי כתב הוא עולמו השקפת לניסוח מעבר, התעמולה על כתב הוא 'קמף מין'ב כבר. 1933
 .תעמולה יכולת בעל להיות צריך מודרני

 .הפרופגנדה, התעמולה חשיבות
 .מתה מילה היא הכתובה המילה. הכתובה המילה של החשיבות העדר

 .המדוברת למילה חשיבות יש
, אומר שאתה מה מאחורי לעמוד טעם אין, בו ןימאמ , הנואם, שאתה מה על לדבר טעם איןלדידו, 

 לקחת מסוגל לא שהוא, רבים דברים ישכח שהוא בחשבון לקחת עליך ההמון אל מדבר כשאתה
 .אינטלקטואלי קהל לא הוא, אומר שאתה מה את ברצינות

 מין' מתוךרוח הדברים  -). ושוב שוב עליהם ולחזור רעיונות למספר להגביל יש האלה העובדות בגלל
  (.'קמף

 אומר אתה מה חשוב לא - הצורה - בתעמולה הענייןלב . סובייקטיבי באופן הדברים את להציג יש
 .אומר אתה פעמים כמה אלא

 .המסר הוא המדיום
 .אמר הוא כמה. אמר הוא איך - היטלר של ההצלחה ממקורות אחד

הקהל מחכה לו..., נאומים מוקפדים; בחירת  -: הכניסה (הופעה -) Show היה זה הופיע כשהיטלר
שלווה -מתח-משפטים ססגוניים, מחוות ושפת גוף. הפוגה בראשית דבריו, יצירת אפקט של שלווה

בנאומיו: פתיחה מאופקת, דיקציה משתנה, התפרצויות כמעט קצובות של משפטים, ואחריהן 
 הרפיה מתוזמנת היטב, שימוש תיאטרלי בידיים... 

 .להתכונן זמן לו והיה ...ערני והוא עייף הקהל - בערב בעיקר ופיעה היטלר, אגב
 .שלו ההתכנסויות את" לפוצץ" שהגיעו הקומוניסטים את גם בדבריו לשכנע ניסה

 .אידיאולוגיה לו שאין שלו האידיאולוגיה
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  והמושפעים המשפיעים בין האטרקציה את לבדוק יש - 3 גישה
 .חשובה לא היא יש אם וגם אידיאולוגיה אין
 ...1940-ב החוץ מדיניות לגבי 1920-ב שאמר ממה לגזור אפשר אי
, צבאהמפלגה, ה)לבחון את מהלכיו ודבריו של היטלר תוך התייחסות למשפיעים ולמושפעים  יש

 את, הדינמיקה את לבדוק ויש ...(היהודית הקהילה, הפנים משרד, s.s, s.a, היטלר, אקדמיה, גבלס
 .ביניהם האינטראקציה את, ביניהם הקשרים

 המשטר את לייצב צריך היטלר, עצמו על לשמור צריך היטלר) סיטואציות יש. תפקיד משחקת לא אידיאולוגיה
 '(.וכו שלו החדש

 
 

 אידאולוגיות מטאפורות", המפקד רוח" - 4 גישה
. זרם הוא, צעדים יזם לא היטלר. אידיאולוגיות מטאפורותהתנהל בהלימה ל היטלר - ברושאט מרטין
 .יותר ומתונים יותר רדיקלים בסביבתו יהיומרכז כך שב עצמו)ולמצב(  להציב סהינ הוא

 .עצמו על לשמור צליחה הוא כך
 קרא לא הוא קרובות לעיתים. לישיבות גיעה לא הוא פעמים הרבה. פוליטי לא פוליטיקאי הוא

 ".המפקד רוח" את ייצר הוא. פרוטוקולים
 ושיקום הגזע שיפור, היהודים סילוק, לאומית תחייה על בריד שהיטלר כך על מדבר קרשו איאן

 .בעולם גרמניה של עצמתה
 אחד בכל הנחה באשר לעשייה לא אך 'הפרק על מה' של קודים ייצרהוא . ראויימ רפובליקת לא זו

 .הללו מהקודים
, הקודים בצורך העם את ולשכנע (הופעה-) Show לתת ביכולת, בכריזמה היטלר של החשיבות

 . האידיאולוגיות המטאפורות
 .שלו בדרכו המטאפורות את ביטוי לידי ומביא םפרש הדברים את ששמע מי כל

 צריך היה הוא יפסקו הפוליטיות המטאפורות שפרשנות בכדי. זה בזכות שנים הרבה כך כל שרד היטלר
 ...למות

 
 יצר הוא(. האידיאולוגיה זו) לאומיים יעדים יצר הוא: היטלר של העיקרית התרומה, קרשאואיאן  לפי

 .או תכנית פעולה פרוט ללא כלליות מסגרות
לונגריך וקרשאו: היטלר הגדיר את הבעיה, החדיר רוח רדיקלית למנגנון וזה דאג ביצוע, כשמאבקי כוח, 

 יוזמות מקומיות ואינטרסים מקומיים תורמים להסלמה.


