
 
 הפקולטה למדעי החברה

 למדע המדינההמחלקה 

 ו"ל תשס"שנה

 

 

 

 קולנוע טוטליטארי

 הורוביץ -ר דנה אריאלי"ד

 

 

 :סמינריון בנושא

 תכמקרה בוחן לתפיסת הגוף בראיי" אולימפיה"

 העולם הנאצית

 
 

 אסף שרצקי: מגיש

 53433340ז .ת

     30.50.51: תאריך                                                                                                                                 



 1 

 :ראשי פרקים

 

 1 ..................................................................................................... :ראשי פרקים

 
 2 .................................................................................................................................. :מבוא

 
 3 ......... לגוף ולנפש, ראיית העולם הנאצית ביחס לחשיבות הספורט וההתעמלות -3פרק 

 
קולנוע לצרכי התעמולה בות היסטוריות ושימוש לניתוח תופעהקולנוע ככלי   -0פרק 

 12 ............................................................................................................................. הנאצית

 
 22 ................................................... ניתוח סרטה של לני ריפנשטאל": אולימפיה" -4פרק 

 
 33 ................................................................................................................................ סיכום

 
 33 ...................................................................................................................... ביבליוגרפיה

 
 32 ............................................................................................................................. נספחים



 2 

 :מבוא

כזי משפט זה מר .1"פשיזם כאסתטיזציה של הפוליטיקה הופך את העולם לאובייקט ויזואלי"   

של המאה  30-ה ט בגרמניה הנאצית בשנותבפר" אולימפיה"להבנת מקומו של הקולנוע בכלל ו

דך מחד ומאי" גאולה"כמו , ילון מונחים דתייםעל ידי ח הנאצים בנו דת פוליטית חדשה. ריםעשה

לדרגת חשיבות " פיהרר"וה" אומה"ה, "מדינה"כדרך של העלאת העל ידי קידוש הפוליטיקה , גיסא

, לילהעדיף בידור קעצמו היטלר , לפי שפר. הקולנוע היה מרכיב חשוב ביצירת דת חדשה זו. נהעליו

 . 2לא עניינו אותו, "סרטי הרים"סרטי ספורט ו. סרטי אהבה כמו

הפך  (Helene Bertha Amalie "Leni" Riefenstahl)ריפנשטאל של " אולימפיה"מדוע , אם כן   

 ?"אולימפיה"ופן נמרץ במדוע היטלר תמך בא ?בכלל והיטלר בפרטלהיות מרכזי כל כך עבור הנאצים 

 ?סרטי ספורט בעברשלא התעניין ב, יטלרמה הייתה חשיבותו עבור ה

בסרטה של ריפנשטאל  3בעבודה זו אבקש לבחון כיצד באה לידי ביטוי ראיית העולם הנאצית   

ם ממצבים את הגוף כמוטיב שבה הנאצי ,אני מתעניין בצורה, אם לחדד את השאלה? "אולימפיה"

 ".אולימפיה"ובדרך שבה ראיית עולם זו משתקפת ב ,מרכזי בהשקפת עולמם

כחלק אינטגרלי מהפיכתו של הפרט הגרמני מגוף מובס  , כמוטיב מרכזי" גוף"שה ,השערתי היא   

יוצג בסרטה של ריפנשטאל על פי כל , במלחמת העולם הראשונה לפאר היצירה של הרייך השלישי

 .בפרט ולראיית העולם הנאצית בכלל" תורת הגזע"המתאימים ל םסטריאוטיפיה

, בחלק הראשון אתייחס לראיית העולם הנאצית. במהלך העבודה אתמקד בשלושה חלקים מרכזיים   

אערוך סקירה היסטורית קצרה של זה בחלק  .לגוף ולנפש, בנוגע לחשיבות הספורט וההתעמלות

.  החל מהמאה השמונה עשרה וכלה במאה העשרים בגרמניה הספורטהתפתחות חשיבות ההתעמלות ו

חלק  .בחלק השני אתייחס למקומו של הקולנוע והאפשרות שלו לשמש ככלי היסטורי לניתוח תופעות

 . פרקטיקות של הנאציםבנות ווהמתמקד ברעי וחלק אחר ,כללי ותיאורטי יותרורכב מחלק זה י

שמעניינים אותי במיוחד , טאל תוך התייחסות לאלמנטיםבחלק השלישי אנתח את סרטה של ריפנש

, לבסוף. ותיאור הסרט עצמו וניתוח, "אולימפיה"ורכב מתיאור הרקע להחלק י .הגוף: ובמרכזם

 .התובנות העולות מניתוח הסרט בהקשרו ההיסטוריאנסה לסכם את 

 

                                                 
1

 Brigitte Peucker, "The Fascist Choreography: Riefenstahl's: מצוטט בתוך(. Russel Berman)ראסל ברמן  
. p. 281 .. Vol.11, No.2. 2004Modernism/ ModernityTableaux",   
2

 ountaineeringM .(New York, Avon, 1971),  memoirs by Albert Speer :Inside the third ReichAlbert Speer. 
p. 69. 

3
כעניין " ראיית העולם"אשר מדגישה את , כיוון שבספרים חוזרת ההבחנה הזו, "אידיאולוגיה"ולא ל" ראיית עולם"אני מתייחס ל 

 :ראה למשל(. אותו הנאצים דוחים לחלוטין) יחוויתי ולא כעניין רציונאל

Dodd,  (New York: The Myth of the Master Race: Alfred Rosenberg and Nazi IdeologyRobert Cecil. 
Mead, 1972), p. 61. 
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 פשלגוף ולנ, ראיית העולם הנאצית ביחס לחשיבות הספורט וההתעמלות -1פרק 

עוד לפני עלייתה של , התפתחו במשך שנים ארוכות, בראיית העולם הנאצי, ההתעמלות והספורט   

חשיבותם לאדם בפרט ולמדינה בכלל מוצגת בטקסטים גרמניים מוקדמים עוד . התנועה לשלטון

 . 31-במאה ה

" הנוער התעמלות עבור", (Johann Christoph Friedrich Guts – Muth)מוץ  -ספרו של גוטס   

מספר שנים )יחד עם יאהן מוץ  -גוטס. 4היה הטקסט הבסיסי להתעמלות המודרנית, 3904משנת 

 ,מוץ הדגיש את החשיבות הגופנית וטען-גוטס. שהשפיעה על מרכז אירופה, יסדו מסורת, (לאחר מכן

ת נאורים בין רעיונו, הוא מעין שילוב, יאלשהעמיד כאיד, האדם. שיופי גברי הוא סימן לערך מוסרי

מוץ שכנע את הרשויות הפרוסיות  -גוטס, בעקבות המהפכה הצרפתית. 5של האציל הפראי והיווני

הוא טען . שחלקה היה לחנך לפטריוטיות פרוסית, לקבל את ההתעמלות כחלק מרפורמה בבתי הספר

 .6לנחיצות בחינוך גופני כחלק מאימון צבאי

מוץ  -השתמש ברעיונותיו האידיאליים של גוטס( Friedrich Ludwig Jahn)ריך לודוויג יאהן פריד  

קו החיים של העם "שהתעמלות היא , טענתו הייתה. 7ושם דגש על החלק של הפטריוטיות באופן ברור

, לקהילה של גרמנים ללא קשר לדת, "נערות"כיוון שהיא לבדה יכולה להוביל לגבריות ול, "הגרמני

, חסרי פחד, בעלי יכולות, טהורים, צנועים"ריכים להיות שמתעמלים צ ,הן הדגישיא. אזור או קסטה

ומעבר לגוף  תהתעמלות סולידאריבניגוד לספורט ותחרות הדגיש יאהן . 8"כנים ומוכנים לשאת נשק

 .9המטרה הייתה ליצור גרמני חדש, למעשה. שיבטא מוסריות רבה יותר, בריא ויפה

לות אומנות ההתעמ"לא גם את א, (3135)ת יאהן ניסח לא רק את עיקרי הלאומיות הגרמני  

מטרת ההתעמלות הייתה להכין את העם . 10ת הצרפתיתוכתגובת נגד ללאומי( 3131" )הגרמנית

לאחד את המדינות הגרמניות כנגד שליטת הצרפתים בגרמניה והגרמני פיזית ומנטאלית למרד 

, לפיכך. של המלך הפרוסיתחת הנהגתו  לכדי מדינת לאום אחת ,שהיו קיימות באותה תקופה, השונות

לירות , לרכוב, לשחות, לצעוד, מתעמלים היו צריכים ללכת: אימוניו היו בנויים לפי קו מסוים

את הגרמני במאבק על הלאום  לות זו הייתה אמורה להכשיר פיזיתהתעמ. 11ולהתמחות בסייף

 .12"(אנפש בריאה בגוף ברי"ין גרסה למע)והמדינה הלאומית יחד עם נחישותו הרוחנית 

. שהיה לכוח הלאומי המלכד, ארגון המתעמלים הגרמני, Deutsche Turnerschaft -הוקם ה 3111-ב   

תחרות , אינדיבידואליותבניגוד מובנה לסיבולת ושותפות , גיש כושר גופניהחינוך הגופני הד

                                                 
4

 Oxford University  (New York: the creation of modern masculinity :Image of Man The .Mosse George L.
Press, 1996), p. 41. 

5
 , p. 42.IbidMosse,  
6

 , Ibid.Ibid 
7

 , p. 43.Ibid 
8

 , Ibid.Ibid 
9

 , p. 44.bidI 
10

 .121' ע ,(2222, ג"תשס, עם עובד: אביב-תל) זיכרון ישראלי -עבר גרמני. משה צימרמן 
11 Frank  (London: l FascismFascist Body as Political Icon: Globa Superman Supreme:d). eJ.A. Mangan (

Cass, 2000), p. 63.  
12

 .121' ע, שם, צימרמן 
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תעמלות הה עד לאיחוד גרמניה היוותה .הספורט התחרותי נתפס כענף מסוכן ולא גרמני. 13והישגיות

הפכה ההתעמלות לשיטת חינוך גופני , הכנגד המשטר המלוכני ומאז איחוד, סוד המרדנילמעשה הי

 .14ולמערכת בינוי האומה

ארגוני המתעמלים הגרמנים הלאומיים התאחדו ויצרו ארגון גג של כל מועדוני  3030באוגוסט  9 -ב   

מטרתם הייתה ליצור (. Deutscher Turnerbund- DTB)המתעמלים הלאומיים בגרמניה ובאוסטריה 

המתעמלים היו . 15ולחזק את העמידות הפיזית והמנטאלית ואת הזהות השבטית של העם הגרמני

: הבסיס האידיאולוגי הורכב משלושה חלקים. 16אמורים ליצור שיפור ביכולת העם להגן על עצמו

כי , ת היהודית להצטרףהארגון אסר על אנשים מן הד".  אחדות העם וחופש המחשבה, טוהר הגזע"

, כמו כן". הארית הפסקה"רעיון זה הפך להיות מוכר בשם . הם נתפסו כאויב מהותי עבור הגרמנים

. נאסרה השתתפותם של תומכי ארגונים בינלאומיים והכנסה של כל פעילות פוליטית מפלגתית

תתפות אסר על הש DTB-ה". רוח גרמנית"שאינה קשורה ל ,נאסרה כל פעילות ספורטיבית

 . כיוון שיהודים היו חברים בארגון זה,  Deutsche Turnerschaft-שאורגנו על ידי ה ,םבאירועי

 ,של מעמד הביניים ושל מעמד הפועלים, הספורט התבסס כעיסוק של האליטות, למרות כל זאת   

הספורט  כל ענפי, 30-לקראת סוף המאה ה. 17ולכן האולימפיאדות הפכו למוקד של התעניינות

 כבר   . הפכו להיות פופולאריים והתפשטו ברחבי גרמניה( כדורגלמאתלטיקה ועד " )אנגליים"ה

ון וחצי ילעומת כמיל, מיליון גרמנים מאורגנים באגודות ספורט שונות בגרמניה 4.4היו  3009-ב

שבין ספורט להתעמלות קרסה בראשית ההפרדה המוסדית המוחלטת , למעשה .באיגודי המתעמלים

 .19התפרקה אגודה המתעמלים בעקבות דחיקתה לשוליים 3040-ב. 4518 -שנות ה

שמקורה בהתערבות , בניגוד להתעמלות, הספורט המודרני נוצר על ידי פרטים וקבוצות פרטיות   

מהשינויים הספורט והמודרנה קשורים והינם חלק בלתי נפרד . 20שליטה של המדינהבולעתים 

תח כיוון שהתפ, הנאצים ראו בספורט המודרני בעייתי. העידןהתעשייתיים וההתפתחות הכלכלית של 

עמד בניגוד מוחלט , אשר בבסיס תיאורית הספורט המודרני, רעיון השוויון. בבריטניה ולא בגרמניה

פני הספורט המודרני על  "נוך הפוליטי של הגוףהחי"הנאצים העדיפו את . 21"עליונות הארית"ל

-הכפיף את ההתעמלות לספורט תחת ערכי החינוך הנאציונלהחליט המשטר החדש ל ולכן, החתרני

בניגוד לחסידי , בברלין 3041-הוסכם לקיים את האולימפיאדה המתוכננת ל, לפיכך. 22סוציאליסטי

 .23ההתעמלות הגרמנית

                                                 
13

 .שם, שם 
14

 .שם, שם 
15

 , p. 64.bidIangan, M 
16

 , p.65.Ibid 
 17

  .121' ע, שם, צימרמן
18

 .שם, שם 
19

 .111' ע, שם 
20

 E& FN Spon, 1998), (London:  Sport and International PoliticsPierre Arnaud and James Riordan (eds.). 
p. 3. 

21
 , p.31.Ibid .Arnaud and Riordan 
22
 A.D.  (New Rochelle, N.Y.: Sport, Politics, and the Moral Order :The Olympic Crisis .Hoberman .John M

Caratzas, 1986), p. 103.  
23

 .111' ע, שם, צימרמן .להשההכנות והבנייה יתרמו לגרמניה ויצמצמו את האבט, בין היתר, היטלר טען 
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כשיר אותו נאלצו לה, מאידך גיסא" מתקפת הספורט"של הספורט מחד ו תהפופולאריובשל , אם כן   

" רעל הפרסומות"ו" פולחן האישיות"הכשרתו נעשתה על ידי סילוק  ".ולעשותו גרמני"

, בנוסף .הוחלפה בהשגת המיטב והקרבה עצמית למען הקבוצה" שבירת השיאים". "האמריקאיים"

שכדאי להשקיע בתחרויות בין לאומיות כדי לזכות ביוקרה  ,המדינה הגרמנית הלאומית הבינה

 .24בינלאומית

או לפחות  לדת חלופית 05-הספורט הפך במאה המאחר ו. הפך לעניין מהותי יהספורט ברייך השליש   

הנאצים . שביקשה להיות דת בעצמה, הייתה לו משמעות עצומה בכינון השיטה החדשה, לתחליף דת

הם , נהפוך הוא. לא נזקקו לבצע שינויים מהותיים בפעילות הספורט בגרמניה עם עלייתם לשלטון

התחברה  ,שהוצגה לעיל ,מסורת זו. 25מעוגנת בתרבות גוף לאומיתה, השתמשו במסורת הקיימת

  .להשפעתה המכרעת של תבוסת מלחמת העולם הראשונה

הינם , מלחמת העולם הראשונה וכינון הרפובליקה של ויימאר, שני אירועים טראומטיים, לפי נוימן   

וכהשפלה לאומית בחוזה המלחמה נחוותה כתבוסה קשה . מקור השאיפה ליצור גוף גרמני ארי נצחי

על פי  .27שעוררה עוינות בקרב רבים, בעקבות המלחמה נוסדה רפובליקת ויימאר. 26וורסאי

מקור הנאציזם הוא בערעור תפיסת הגוף העצמית , (Theweleit)ההיסטוריון הגרמני קלאוס טוולייט 

קשות של הגוף ספג מהלומה קשה במלחמה ומערומיו נחשפו בתחושותיהם ה. 28בעקבות המלחמה

המנוגד לגוף , רהולגילוי מחדש של הגוף הנקי והט"...השבר של המלחמה הוביל , לפי מוסה. החיילים

בעל עיניים כחולות , גוף בהיר: אידיאל הגוף החדש היה ארי בעיקרו. המסואב והפגוע של המלחמה

הספורט נתפסה  הפופולאריות הגואה של, כך. 29"שהפך סמל לעליונות לאומית גזעית, ושער בלונדיני

 . 30כתגובה לפגיעה הגופנית במלחמה

יהודי , חינוך ליברלי, מלחמת העולם הראשונה נתפסה כשיא תהליך חינוכי מנוון, לפיכך   

קיימים תיאורים , באשר למצב של הרפובליקה. 31שהעדיף את הרוח על הגוף, פציפיסטי -ומרקסיסטי

אשר , 32שאין בה גבולות ברורים, ת פוליטיתשל שחיתו" ביצה"רבים של הרפובליקה הויימארית כ

 . 33"ביבים של גסות"וב" זנות וניאוף"ב, ןשוקעת בריקבו

                                                 
24

 .112' ע, שם 
25

 .123' ע, שם 
26

גם . 153' ע, (2222, ב"תשס, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה: חיפה) שפה, גוף, מרחב: ראיית העולם הנאצית. בעז נוימן 

הגופני  ובאמצעות כוח  הביטחון העצמי נובע מן הכושר, לפי היטלר. השפעת תבוסת מלחמת העולםבאה לידי ביטוי " מיין קאמף"ב

פרקים מתוך  ,משה צימרמן ועודד היילברונר( יםעורכ: )בתוך, אדולף היטלר. העם יזכה באמונה שלא ינוצח עוד, פיסי וזריזות

 .135-133' עמ, (ה"תשנ, אקדמון: ירושלים) "MEIN KAMPFמאבקי "
27

 .153' ע, שם, נוימן 
28

 .153' ע, שם 
29

 .שם, שםמצוטט  
30

טולר , (Brecht)כמו אצל ברכט , קטועים ופיסחים רווחו ביצירות התקופה. הפגיעות הגופניות הייתה כלל גרמניתהטראומה של  

(Toller )155' ע, שם. ואחרים. 
31

 .151' ע, שם 
32

 .151' ע, שם 
33

 .132' ע, שם 
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תואר ( Muller)מולר  הקנצלר, כך למשל. יגים הפוליטייםעם המנה, בין היתר, הגוף הפגוע זוהה   

גופה "כנתפסה , המפלגה, ההתארגנות הפוליטית. 34"זחוח דעת וסנטרו מלא וכפול, שמנמן, גדול"כ

על ידי חוקי , כשאפשרה לזרים לחדור אל תוך גוף העם, הרפובליקה פגעה בגוף העם הגרמני". רקובה

, אבן היסוד הליברלית, הרפובליקה זוהתה עם האינדיבידואליזם, מעבר לכך. 35הגירה ליברליים

 .36 שאיימה למוטט את המדינה

חלוץ האקטיביזם .  37היא גם מקור ריפויו, שפגעה אנושות בגוף הגרמני, המלחמה, במהלך דיאלקטי   

נפצע ארבע עשרה פעמים , שהתנדב לצבא במלחמת העולם הראשונה, הגרמני נחשב ארנסט יונגר

מתוך התעמתות  38"אדם חדש"פורשה על ידו כפריצה לעבר  חווית המלחמה. כתר באות הצטיינותוהו

, אמור להיבנות מאקטיביזם "האדם החדש. "40"להרוג-לחיות משמע"..., מבחינתו. 39עם המוות

משלמות  ,ובנוסף ומספיגת רעיונותיו של יונגר 41שדיבר על הפרט ולא על הכלל, בפירוש מעוות לניטשה

הגבר , של הלוחם, הפנימיות כמו החיצוניות, הבאה לידי ביטוי בתכונותיו האישיות, 42הרואיתפנימית 

שגילה עצמו , ראשונה קם גוף חדשמתוך חורבות מלחמת העולם ה. 43החזק והבריא בגופו, היפה

 .44מחדש

בעל הגוף , הוא הטבטוני התמיר. 45מקורו ביערות הטבטוניים, בטיפוסו האידיאלי, זה" אדם חדש"   

שלא ניתן להרגיל ציבור בורגני  ,כיוון שהנאצים הבינו. 46ששערו בלונדיני ועיניו כחולות, הבריא

. בורגניות -היופי הפרימיטיבי עם תכונות זעירשילבו בין , לדימויים של איש יערות פרימיטיבי

, עמל כפיים: "שאומצו על ידי המודרניזם, לסמל את כל התכונותצריכה הייתה האישיות החדשה 

                                                 
34

( ר"היו)מר הארר , לפיו. טיתגם ביקורתו של היטלר על מנהיגיה הראשונים של המפלגה הנאציונל סוציאליס ראה. 132' ע, שם 

לא קורצו מחומר שיכול היה לא רק לנטוע בליבם את האמונה הקנאית בנצחון ( "...ר הועד המקומי במינכן"יו)ומר דרקסלר 

לתפיסה כזו ... את ההתנגדויות, בחוסר התחשבות ברוטלי, ואם יש צורך, רועלא גם לסלק בנחישות שלא ניתן לערא, התנועה

: הניתנות לתיאור קולע ביותר בצורה שכזו, התכונות הצבאיות רבות הערך, בגוף ובנפש, בהם מתגלמות, לי סגולהמתאימים רק בע

וכן ביקורתו על החינוך ברפובליקת ויימאר . 121' ע, שם, היטלר. "קרופ -עור וקשיות של פלדת קשיחות של, זריזות של כלב צייד

תכנית , כדי לשמר את הרוחניות הזו. בלבד והינה חסרת מגן אל מול היריב" רוחני" כל ההנהגה הרוחנית קיבלה חינוך, לפיו. בכלל

 .133' ע, שם. ולא גברים" וגם פרופסורים ...סופרים, משפטנים, כימאים, טכנאים, מהנדסים, פקידים"הלימודים גידלה 
35

 .131' ע, שם, נוימן 
36

 . 132' ע, שם 
37

 .133' ע, שם 
38

 .23' ע, (1115, ו"תשנ, ההוצאה לאור -משרד הבטחון: אביב-תל) ידיאולוגיה הנאציתתפיסת האדם בא. צבי בכרך 
39

ת יהוסיפה לחווי, שנוצרה במלחמה, קהיליית העם החדשה. מקור החיים, ויה פנימית של ארוסאצל יונגר המלחמה תוארה כחו 

ההקרבה העצמית נתפסה . ים ומקהיליית עםשבחזית הם הופכים לחלק אורגני מקהיליית לוחמ ,חיילים רבים חשו. החיים החדשה

 .31' ע, שם, נוימן. "במצב של להיות או לחדול, השבו היו חיי העם בסכנ ,מימוש העצמי העילאי והחיוני ביותר במקום"...כ
40

 .23' ע, שם, בכרך. "יעלה מתוך הגזע שלנו" חדשהאדם ה"המלחמה היא בית הספר הגדול ו: "וכן 
41

שיהיה אנטי תזה , "אדם חדש"שיש צורך ב ,ביקורתו הביאה לחיזוק דעתו. ברה והתרבות בנות זמננוניטשה הביע אכזבה מהח 

כך . ולכן יצרה אפשרות לפרשנות רחבה ,הזה היא מאוד מעורפלת" האדם החדש"תיאורו של . לאדם השוקע בחברה המערבית

, שם, Barzun)לפי ברזון  .13' ע, שם ".דו של האומץישיב על כנו את כבו... גברי יותר ולוחם"למשל הוא מתאר את האדם הזה כ

שיכול לחשוב תוך כדי התבוננות ולא תוך חיקוי , ניטשה יצא חוצץ כנגד כל גילויי ההמון והדגיש אדם חזק, (15' ע

 .13' ע, שם. התייחסו לממדים של חברה שלמה ובכך הפכו את הקערה על פיה, "ממשיכי דרכו. "האינדיבידואליסטית שלו
42

 .21' ע, שם 
43

 .21' ע, שם 
44

 .133' ע, שם, נוימן 
45

 .31' ע, שם, בכרך 
46

עודדו צניעות  , ארוטיקה -להידרדרות להומוו אך מחשש לייצוג לא סמלי, הנאציםהעירום שימש כמודל אצל  הגוף. 31' ע, שם 

 .(.ש.א. בהמשךראה התייחסות לסוגיה זו )  p. 172.Ibidosse, M , .והצגה סמלית בלבד של הגוף העירום
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שלא ניתן  ,הנאצים הבינו, בניגוד לתיאורים רומנטיים. 47"הופעה מטופחת, לויאליות, ניקיון, יושר

בלי לבטל את , המחזיר אותנו אל הטיפוס החדש, אצינ -ולכן יצרו ריאליזם ,להימלט מן המודרניזם

 .48קשריו עם המודרניזם

סיים  3033-ב. היה דמות מרכזית בפיתוח החינוך בגופני ברייך השלישי( Baeumler)אלפרד בוימלר    

הוא עוטר . "באסתטיקה של קאנט תבעיית האוניברסאליו"שנקרא , בוימלר את הדוקטורט שלו

תיאוריות החינוך הגופני שלו היו מורכבות . 49שונה בעקבות שירותו הצבאילאחר מלחמת העולם הרא

 :ממספר מרכיבים

שדיבר על ,  Deutches Volkstum,3135בוימלר הושפע מספרו של יאהן משנת  :"היאהני"המרכיב ( 3

בוימלר השתמש ביאהן כדי ליצור המשכיות היסטורית . העליונות של כל דבר גרמני על כל דבר זר

-מסורת ה, על פי בוימלר. 50"אלוף של הנאצים"כשהפך את יאהן ל, הנאציונל סוציאליזם עבור

"Turner" שחינוך גופני וספורט לא מבוצעים על ידי הפרט להנאה אישית, מדגישה את הרעיון ,

התייחס גם לחברה היוונית , בוימלר .ה לאומית בשירות מדינת הלאוםאלא כחוב, הרגעות או יוקרה

 .51אוריה של חינוך גופני פוליטיגיש את הדמיון בינה לבין התיהעתיקה והד

 (:Gemeinschaft)הוא הגיימנשאפט , שתומך בתיאוריות של בוימלר, המרכזי ןהעיקרו -הקהילה( 0

כמרכז החברה ( Folk)בוימלר רצה למסד מחדש את העם . 52הדגשת עליונות הקהילה על הפרט

לא הרצון לשמור על עצמך , גופניות הוא לא חיים של יופי של פעילויות ןהעיקרו, לטענתו. הגרמנית

עליונות גזעית לא עמדה , בניגוד להיטלר. 53אלא חיים שמחים ורעננים בקהילת הפולק, "בריא ורזה"

בוימלר . כמוטיב מרכזי( ("Gesamtheit "The Whole-הוא התייחס ל. 54במרכז תפיסתו של בוימלר

לפני כל , פרטים צריכים להתייחס לפולק קודם כל. 55לק הכוללקידם את הרעיון של פרט כחלק מהפו

שמדגישה את  ,כפעילות( Leibesübungen)תרגילים גופניים ם של חשיבותהודגשה  .56פעולה שלהם

 .57כמו בספורט, הקהילה ולא את הפרט האינדיבידואליסט

ריכה להיות מרכזית המדינה צ. 58בחינוך יפוליטיקה היא מרכיב אינטגראל -חינוך גופני פוליטי( 4

ופני והיכולת של העם כי אחת המשימות החשובות של מנהיגיה היא לשפר את הכושר הג, בחינוך

                                                 
47

 .31' ע, שם, בכרך 
48

 .32' ע, שם 
49

 Tara Magdalinki, "Beyond Hitler: Alfred Baeumler, Ideology and Physical Education in the Third 
Vol.11, No.2. May 1995. p.62. .Sporting TraditionsReich",  

50
 , p. 63.Ibid 
51

 , p. 64.Ibid 
52

 , p. 65.Ibid 
53

אשר , שייך לפולק, כמתנת האל, הגוף. מגשים את תפיסת עולמורמני רואה בספורט לא רק כמקשיח את הגוף אלא גם כהאדם הג 

, צייתנות, חברות לנשק, יושר, נאמנות: הוא בעל התכונות הבאות" הוקשח"אדם ש .רצונו( Steel)עליו להגן על ידי הקשחת 

 .p. 170Ibidosse, M ,. גוף ועד לערכים להוראות אתיותמהאימון הפיזי ופיסול ה -הרצף חשוב. משמעת ואומץ
54

 , p. 65.Ibidagdalinski, M 
55

 , p. 66.Ibid 
56

 , p. 67.Ibid 
57

 , p. 68.Ibid 
58

 , p. 69.Ibid 
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אסור  .אומץ ונכונות לפעול: 60החינוך הגופני צריך ליצור מאפיינים חברתיים רצויים. 59הגרמני

, יולאבניגוד . דד אומץולכן יש להדגיש את יכולות המבצע כדי לעו ,61לפעילויות להפוך לעניין אוטומטי

 .62לפני חינוך האופי שם את החינוך הגופני הפיזי היטלר

לא  "Turner"ה, לפיו. 63שנתן היטלר לספורט ,יבוימלר דחה את האופי האינסטרומנטאל -בריאות( 3

 תרבות גוף, ולטענת. אלא ביטוי טהור של שמחת חיים אנושית, לשירות צבאי" הכנה"צריך להיות 

 .ת כנושא של גזע ולא כעניין רפואיהיטלר התייחס לבריאו. של הקהילה ולא של הפרט נובעת מרצונה

, לעומתו, בוימלר. ילשיפור הגזע האר למעשה הוא קרא, כשהוא קרא לשיפור בריאות הציבור, לכן

 .64לא תופעה ביולוגית ראה בבריאות עניין אינטלקטואלי

, דחות את החינוך האינטלקטואליבמקום ל. 65נפרדאסור להתייחס לגוף ולנפש ב -פיוס הנפש והגוף( 0

הוא הציע עיגון פילוסופי  .מלר ניסה לשוות חשיבות לאיזון בין חינוך גופני לחינוך אינטלקטואליבוי

, שהופיעה אצל דקארט, בניגוד לתפיסה הדואלית של גוף ונפש. 66לתפיסה הנאצית של הגוף כגוף נצחי

תרבות הרוח "היא חלק מההפרדה בין הרוח והחומר  וכיכי אין להפריד ביניהם  ,טען בוימלר

 .67..."שהתבססה על אידיאל ההשכלה, הבורגנית

מתבססת "...ש, תוך שימוש בפוליטיקה אורגנית, הנאצים הציעו לידה מחדש של גוף העם הגרמני   

יצור ול... שוב על משאבי הכוח הביולוגיים הטבעיים של העם במטרה לחדש את הגוף שפורק לחלקיו

הציביליזציה המודרנית העבירה את האדם ממצב טבעי לצורת , לפי הנאצים. 68"אותו כיציר עור אחד

 .70הנאצים ביקשו לחזור אל הגוף החי. 69חיים מנוכרת לגוף ולמרחב

. 71גוף טהור מבחינה גזעית וחזק מבחינה פיזית, הם ביקשו ליצור את הגוף הגרמני הארי האורגני   

לאנרגיות , לבריאות העם"...הספורט שימש מקור . 72ן מובהק בדמות הספורטאיגוף זה התגלם באופ

, לחיזוק תכונות הגזע ותחושות הגזע שלו, לחיזוק עצבי העם, ליצירת קהיליית העם, החיים שלו

". ליצירת אדם מסוג חדש ולחישול עמידותו של העם בזמן מלחמה, לקידום התודעה הפוליטית

                                                 
59

 , p. 70.Ibid. כך יש , התנאי המוקדם ליעילות טמון באיכות הגזעית של המרקם האנושי הנתון": "...מיין קאמף"גם ב אהר

כאשר במסגרת כלל הציבור תתפתח נפש בריאה ואיתנה רק , ביחס לפרט תשומת לב ראשונית לבריאות הגוף ולקידומהלהקדיש 

 .132' ע, שם, היטלר ".בגוף בריא ואיתן
60.70 , p. IbidMagdalinski,  
61

 , p. 71.Ibid 
62

. הורוביץ-אריאלידנה ". חכם חלוש"על פני , אך בריא פיזית, שעדיף אדם בעל חינוך מדעי מועט, היטלר הושפע מהרעיון 

, ס"תש, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע: ירושלים) אמנות ופוליטיקה בגרמניה הנאצית: רומנטיקה מפלדה

, מדינה עממותית לא צריכה להתרכז בראש ובראשונה בדחיסת ידע בלבד, תוך הכרה זו בשליחותה החינוכית" :וכן .11' ע, (1111

גם כאן יש להעמיד בראש את פיתוח האופי וכן ... רק לאחר מכן יש לקדם את פיתוח הכישורים הרוחניים. בפיתוח הגוף הבריא אלא

, היטלר". הלימוד העיוני, רק כנושא אחרון, בצמוד לחנוך המקדם נכונות לשאת באחריות, את טיפוח כוח הרצון וכושר ההחלטה

 .132' ע, שם
63

 . 71., pIbidagdalinski, M 
64

 , p. 72.Ibid 
65

 , p. 73.Ibid 
66

 .133' ע, שם, נוימן 
67

 .שם, שם 
68

 .131' ע, שם 
69

 .113' ע, שם 
70

האבירים , (Nibelungen)גיבורי אגדות הניבלונגים , הלוחם הגרמני, הגוף נחשב לגלגול של דמויות קדומות כמו הלוחם היווני 

  .111' ע, שם. יות ובראשם המתעמל פרידריך לודוויג יאהןהלוחמים והמתעמלים במלחמות השחרור הגרמנ, הגרמנים
71

 .112' ע, שם 
72

 .113' ע, שם 



 1 

. האופי והנפש, כי על שיעורי התעמלות לפתח את הגוף ,נקבע 3049-בהוראה של משרד החינוך מ

, כך מגויסים כל אחד מבני העם לשירות האוגניקה. מחזק ומייפה את הגוף, מבריא, נטען, הספורט

 .73השבחת התורשה הנאצית

באמצעים של אוגניקה : הנאצים תכננו לשפר את הגזע הארי בשלוש דרכים עיקריות, למעשה   

כמו גידולו של גזע אדונים , תאוגניקה חיובי, של מי שנחשבו נחותים הכמו סטריליזצי ,שלילית

עם עלייתם לשלטון החלו מיד בחינוך גופני לבניית . 74חינוך גופניבעיקר , וחינוך (Herrenvolk)חדש

מקסימום ל 3044שעות חינוך גופני בבתי הספר עלו ממקסימום שלוש שעות בשבוע בשנת . 75האומה

 .חובה בלימודים העל תיכונייםחינוך גופני הפך ל, כמו כן. 3049ת עות שבועיות בשנשבע ש

-ה בתכנית. תכניות הנאצים באו לידי ביטוי במסמכים אידיאולוגיים עוד לפני עלייתם לשלטון   

NSDAP76  או פיזית תשל כל אזרח צריכה להיות עבודה מנטאלי חובה עיקריתכי  ,(35סעיף )נקבע .

ומניעת כי המדינה חייבת לשפר את בריאות הציבור על ידי הגנה על האם וילדה , נכתב 03ף בסעיף סעי

על ידי ביסוס החובה של התעמלות וספורט ועל , של תכנית כשירות פיזית על ידי החלה, עבודת ילדים

 .77ידי תמיכה בכל הארגונים העוסקים באימון הפיזי של הנוער

הוחלט על . הספורט כמו בכל שאר המוסדות החשובים במדינה המשטר החדש החליט לפעול בנושא   

הספורט השונים אוחדו תחת ארגון הספורט  יאיגוד. וניצול (Gleichschaltung)" האחדה והשוויה"

אחרת הועמד מנהיג והיה זה האנס פון טשאמר אונד אוסטן " מאוחדת"כמו בכל מערכת . 78של הרייך

(Von Tschammer und Osten) ,ברית הרייך הגרמנית "את הספורט וההתעמלות תחת השם  שאיחד

 .79"לאימון גופני

איגוד . אנטי גרמני: כלומר, גרמניה מפעל צרפתי טיפוסיראתה בה , בהתייחס לאולימפיאדה      

שלל את הרעיון  ,3080-שהיה איגוד תרבות הגוף הגדול בעולם בסוף המאה ה, המתעמלים בגרמניה

נשלחה משלחת גרמנית , למרות זאת. פורט כניגוד מוחלט להתעמלותאת הסהאולימפי מעיקרו ו

 .באתונה 3101-לאולימפיאדה הראשונה ב

                                                 
73

 .שם, שם 
74

 (London: Frank Cass, 1999),  Shaping the Superman: Fascist Body as Political Icon J. A. Mangan. (ed). 
pp. 42-43   

75
 , p. 48.1999Mangan,  
76

 (Austin:  Nazi Ideology before 1933: A DocumentationLeila J. Rupp. Barbara Miller Lane and 
University of Texas Press, 1978), p.41.  

77
 Ibid. Ibid,Lane and Miller,  .בשל הערך שלו בבניית האופי , חמש שעות ביום הוקדשו לחינוך גופני לפחות, מוסה לפי

מתוך השקפת , המטרה. חינוך גופני הוא בסיסי וחלק בלתי נפרד מהחינוך הנאצי .יתגם בשל היעילות הצבאית העתיד והמשמעת כמו

 .ובנפשו ובמוח, האדם צריך להיות מוכן לשרת את העם בגופו. הכרה גזעית ומצוינות, היא מוכנות לשאת נשק, העולם הנאצית

(New York: Grosset  n the Third ReichNazi Culture: intellectual, cultural, and social life iGeorge L. Mosse. 
and Dunlap, 1966), p. 263.  

78
 .112' ע, שם, צימרמן 
79

אשר בחרה את , הפך לנשיא הועדה האולימפית הגרמנית, שעמד בראש משרד הספורט של הרייך, פון טשאמר אונד אוסטן 

Little, Brown,  (Boston: Berlin 1936 :The Nazi Olympics .achrachSusan D. B .האתלטים הגרמנים לאולימפיאדה
and Co., c2000), p. 34. 

80
 .121' ע, שם, צימרמן 
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החליטה הועדה האולימפית הבינלאומית להעניק לברלין את אירוח משחקי  3043בשנת    

בכרך . 81תהחלטה זו הייתה סימן להכנסת גרמניה לקהילייה הבינלאומי. 3041בקיץ  ההאולימפיאד

וכדי להכין את " הגזע הארי"ולחזק את " לטהר"ממשלתו של היטלר השתמשה בספורט כדי כי , ןטוע

ראה , 82ר אגודת האתלטיקה ברפובליקת ויימאר"יו, (Diem)קארל דיאם . הנוער הארי למלחמה

הגוף האנושי והנפש ולכבוד היצירה , יכול לאם הוא מתקיים לכבוד הטבע הכו, בספורט סוג של פולחן

על ידי ספורט אנו ו ,למושלם היא הדגשת יצירתו של האל הפיכת הגוף, לפיו. 83ה אותנושמקיפ

הספורט הנאצי הדגיש את הבריאות והכוח של כלל הקהילה על פני הישגים . 84שואפים לגבהי הקיום

ציירו אתלטים בעלי שרירים מפותחים וכוח הרואי והדגישו את  ציירים .85של אינדיבידואלים

 .עיניים כחולות ושיער בלונדיני: של הפנים" האידיאל הארי"

: היטלר אמר. פיזית וחינוך( Fitness)שניתנה לעמידות  ,דימויים אלו הראו גם את החשיבות הרבה   

. אני רוצה נוער אתלטי. אני אאמן אותם בכל המדעים האתלטיים. אני רוצה שהנוער יהיה חזק ויפה"

שהוקדש לפעילות ספורטיבית בבתי הספר  ,הזמן 3041 בשנת. 86"זהו הדבר הראשון והחשוב ביותר

כיוון שהנאצים , ואגרוף הוספו לתכנית הלימודים כדורגל, ריצה. בממוצע גדל לחמש שעות בשבוע

תנועות הנוער הנאציות השתמשו בספורט . שהם יתרמו לרוח התקפית ועליונות פיזית ,האמינו

הספורט הנאצי הכין את הבנים . לאומית אחתובטיפוס הרים כדי ליצור מהבנים והבנות קהילה 

 .87למלחמה ואת הבנות להיות אמהות בריאות מבחינה פיזית

שר , אך בעקבות תמיכת גבלס, עניין בלתי חשובראה במשחקים האולימפיים בתחילה  היטלר   

. 88"גרמניה החדשה"כי המשחקים הם הזדמנות מצוינת להראות לעולם את  ,שוכנע, התעמולה שלו

 . הזדמנות להגביר את זרימת הכסף לתוך גרמניהממשלתו של היטלר ראתה במשחקים , על כן יתר

היוותה , באלפים הבוואריים 3041בפברואר  31-בפברואר ל 1-הבין שנערכה , אולימפיאדת החורף   

 00-אתלטים מ 3555-במסגרת משחקי החורף השתתפו יותר מ. 89חזרה עבור האולימפיאדה בקיץ

, שהיה יהודי, (Rudi Ball)י לבסס את הלגיטימיות של המשחקים הוזמן רודי בול כד. מדינות

 .להשתתף בנבחרת גרמניה בהוקי קרח

גרמניה קידמה את האולימפיאדה בקיץ בעזרת , משהובנה חשיבות משיכת המבקרים הזרים לברלין   

הנאצית לבין יוון  בפרסומות אלו צויר קשר בין גרמניה. פוסטרים צבעוניים ומאמרים במגזינים

, אלא גם על מיתוס הגזע הנאצי, התמונות דיברו לא רק על מקורות יווניים לאולימפיאדה. העתיקה

                                                 
81

 , p. 12.Ibidachrach, B 
82

דיאם . ובגיוסו של שטראוס ליצירת ההמנון האולימפי" חנוכת המשחקים"מי שהיה שותף מרכזי למשחקים האולימפיים ביצירת  

 .113' ע, שם, צימרמן. "הלפיד האולימפי"גם החדיר את הרעיון של 
83
 A.D.  (New Rochelle, N.Y.: Sport, Politics, and the Moral Order :The Olympic CrisisJohn M. Hoberman. 

Caratzas, 1986), p. 46. 
84

 , p. 49.IbidHoberman,  "Heights of the existence".   
85

 , p. 28.IbidBachrach,  
86

 29.-, pp. 28Ibid 
87

 Ibid., Ibid .עולמה המוגבל של האישה הוא זה של בעלה. או עולמות, היטלר מעמיד תפיסה של ספירות, 1133-מ בנאומו ,

..." ולהעמיד את כוחותיו לרגשות החברה מוכנותו להקדיש, מאבקו, המדינה"...ילדיה וביתה ואילו עולמו של הגבר הוא זה של 

הנשמה ועולמו של , עולמה של האישה הוא זה של כוח הריגוש. לימים זה את זהמש אאל, שני העולמות אינם ניגודיים, למרות זאת

 .11' ע, שם, בכרך .ההחלטה והרצון לפעול, הוא זה של הקשיחות, הגבר
88

 , p. 32.Ibidachrach, B 
89

 , p. 76.bidI 
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של הקלאסיות " הארית"שבו הציביליזציה הגרמנית העליונה היא היורשת הנכונה לתרבות 

 .90העתיקה

לטבעו ומנוגדת לטבע הוא המצאה ארית הקשורה , האימון הגופני, (Gunther)לפי הנס גינתר    

וכך גם הוצגו הספורטאים  ,"לוחם"ו" ספורטאי"משמשת לציון  Kampferהמלה , בגרמנית. 91היהודי

 גמה לקשר בין הספורט לבין המלחמההייתה דו 3041-האולימפיאדה ב. שייצגו את גרמניה, הגרמנים

חמה משדה הקרב שמעבירה את המל, בניגוד לתפיסה המודרנית. כזירה להפגנת כוחה של האומה

 .92המשכה של המלחמה באמצעים אחרים היה הספורט, נאציתהבגרמניה , לזירת הספורט

הנאצים ביקרו את התפיסה הצרה . 93לספורט היה מקום מרכזי בעיצובו של האדם החדש, לסיכום   

, רוח הלחימה"...אשר מפתח את , היטלר ראה לנכון להדגיש את האגרוף. 94של הספורט המודרני

משימתה של המדינה , לטענתו. 95"יך כוח החלטה מהיר כברק ומחנך את הגוף לגמישות של פלדהמצר

הנאצים שאפו ליצור את . 96"אסתטיקן עליז"או " בורגני קרתן"היא לגדל גבר חזק וקשה עורף ולא 

שיממש את חווית החיים  ,המטרה הייתה ליצור גוף. שפירושו גוף נצחי, Leib-הגוף הגרמני הארי כ

-וזאת בניגוד ל, על ידי שימורו גם לאחר מותו כחלק מגוף העם הגרמני, ונטולוגית הנאציתהא

Korper ,97שהוא הגוף במובנו החומרי. 

 

                                                 
90

 , p. 82.bidI 
91

 .113' ע, שם, נוימן 
92

 .113-115' עמ, שם 
93

 .שם, שם 
94

 .111' ע, שם 
95

 .שם ,שם 
96

שאינו החוזק פנימי , היטלר מדגיש חוזק, תשדיבר על מאבקו של הפרט בשחיתות עידן ההמוניו, בניגוד לניטשה. 111' ע, שם 

 .51-51' עמ, שם, בכרך. נוסח ניטשה
97

 .153' ע, שם, נוימן 
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קולנוע לצרכי התעמולה וש בשימו הקולנוע ככלי לניתוח תופעות היסטוריות  -2פרק 

 הנאצית

לפני שאגש . לות והספורט לגוףבפרק הקודם תוארה תפיסת העולם הנאצית בנוגע לחשיבות ההתעמ   

עליי להסביר כיצד הקולנוע משתלב בניתוח תופעות היסטוריות בכלל , לניתוח סרטה של ריפנשטאל

 .ובראיית העולם הנאצית בפרט

 ,הוא( Ferro)פרו . 98ההיסטוריוגרפיה ראתה עניין רק בתמונות מן המלחמות, 05-בתחילת המאה ה   

בין שהוא דימוי של המציאות , סרט"קולנוע והציג את התפיסה ששהכשיר את הצפייה ההיסטורית ב

ואפילו מה )מה שלא קרה ... הוא היסטוריה, סיפור אמיתי או המצאה טהורה, תיעוד או בדיון, או לא

הא "הוא לא פחות היסטוריה מן ההיסטוריה ב -הדמיון האנושי, כוונות, אמונות -(שאכן קרה

 .שהוא תעודה ועדות של עולמם ומסורות חייהם של יצרניו, בותיהסרט נתפס כמוצר תר. 99" "הידיעה

בשל הפופולאריות שלו וזמינותו עשוי לעזור לנו לגלות צפנים תרבותיים , הקולנוע העלילתי,  לפי זנד  

שעומדים בבסיס , בעזרת הסרטים ניתן לחשוף מיתוסים. וסתירות אידיאולוגיות רווחות בזמן נתון

, רכז התעניינותם של היסטוריוניםסרטים עלילתיים מצויים יחסית יותר במ .100האמונות המשותפות

 -כנגד הפוסט זנד יוצא . 101כיוון שהם מלמדים על תרבותה ועל עמדותיה של החברה שייצרה אותם

כי למרות חשיבות הקונפליקטים הפרטיים בתוך הסרטים  ,הסרט ומדגיש" קריאת"מודרניות ב

אין תחליף לקריאה פוליטית שיטתית של המסרים הגלויים של , טקסטואליות -ואנלוגיות אינטר

 .102הטקסט עצמו

קשה לפרש במלים תמונה  ,ראשית. ר בעיות אינהרנטיות לניתוח סרטיםיש מספ, של זנד לדידו   

קריאה במסמך הקולנוע דורשת  .103(כי עדיפה תמונה אחת על אלף מלים ,בהתאם לפתגם הידוע)

הכללים הצורניים , שנית. 104ממערכת סמלית אחת לאחרת, שפה לשפה הדומה למעבר בין, מיומנות

לעתים מדובר על . 105המעצבים את הדרמה הקולנועית מקשים לראות בסרט ראייה היסטורית

 .המקשים על פירוש הסרט, ממדים ורבדים סותרים בסרט עצמו

. תקופה בלבד" משקף"אך אין הוא , מסמך הנטמע בזמן, כי הסרט הוא עדות ,יש להבין, מעבר לכך  

החשיבות היא להיותו תוצר של קולקטיב . ואופן ראייה של סוכני תרבות דעותקודם כל הוא מבטא 

שהם פרי , וקיימים פרטים ,כל סרט תיעודי הוא פסיפס של עריכה. 106מקצועי ולא של יוצר בודד

רפיה הכתובה ובכל עיוות העבר יותר מאשר בהיסטוריוגאך אין מדובר בהכרחי ב, הבימאי דמיונו של

 .107"המציאות"ההיסטורית היא תהליך יצירה ולא השתקפות של " האמת"מקרה 

                                                 
98

 .13' ע, (2222, ב"תשס, עם עובד: אביב-תל) לדמיין ולביים את המאה העשרים: הקולנוע כהיסטוריה, שלמה זנד 
99

 .15' ע, שם, זנד: מצוטט בתוך 
100

 .11' ע, שם 
101

מרכז זלמן שזר לתולדות : ירושלים) ?יחסים מסוכנים -קולנוע וזכרון(. עורכים)שלמה זנד ומשה צימרמן , בראשיתחיים  

 .1' ע, (2223, ד"תשס, ישראל
102

 .13-11' עמ, שם, זנד 
103

 .11' ע, שם 
104

 .1 'ע, שם, זנד וצימרמן, בראשית 
105

 .11' ע, שם, זנד 
106

 .שם, שם 
107

 .21' ע, שם 
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שאינה מחלקת את ההיסטוריה לרבדים , (או כוללנית)בקולנוע קיימת תמונת עולם אינטגרטיבית    

שעובדו , האישי והפרטי לכאורה ספוג ברכיבים ןהזיכרו .108מגדר ודת, פוליטיקה, שונים של כלכלה

ל הבנייה הסרט הוא תוצאה ש, בסופו של דבר. מסרו במסגרות החברתיות של הייצור התרבותיונ

המשתכפלים , נצבר בחברה ומעוצב על ידי מסורות דימויים ורעיונותהנשענת על ידע ה, חברתית

  .109יהקולקטיב ןמכלול זה הוא הזיכרו. בהיסטוריה

. ללא הגבלת שפה או תרבות, יפן אוניברסאלהקולנוע האילם פונה לאנשים באו, כאמצעי ויזואלי   

גם , למרות זאת .110אך הכתוביות מנטרלות את השפעת השפה, הוספת הצליל מגבילה במובן זה

ולכן הקולנוע , אנו זוכרים בעיקר תמונות מסרטים. הסרט המדבר משפיע קודם כל מבחינה ויזואלית

הוא  .להקולנוע נגיש יותר לקה, סיבה מאותה. יותר מאשר על האינטלקט שלו פועל על רגשות הקהל

הוא פונה לרמה  ,כלומר. ה הכתובה או המלה המדוברתמאשר המל דורש פחות וקל יותר להבנה

ניגוד ב, כי הקולנוע פונה אל הצופה כאל חלק מהקהל ,יש לציין. 111תת הכרתית, פרימיטיבית יותר

בו הצופה מושפע גם , משחק כדורגלשקיים ב ,יש כאן את אותו אפקט, כלומר. לרדיו או לטלוויזיה

שקושרה עם הקולנוע בימיו  ,הייתה חשיבות גם לעליונות הטכנולוגית, בנוסף. מרגשות הסובבים אותו

 .המוקדמים

עם כל עצמתו של . אמנות שיחקה תפקיד מורכב וסותר בפרקטיקה של הנאציונל סוציאליזם   

תוך גיוס ההמונים באופן מתמיד לעבר מעשים  היה עדיין צורך לשכפל את הלגיטימציה שלו, הפיהרר

כל האמנויות . 112שגורלו הוא גורל גרמניה ,מחודשים של תמיכה במנהיג ועל ידי העברת המסר

 .נדרשו למטרה זו ארכיטקטורה וקולנוע, מוזיקה, יורצ, מהרטוריקה התיאטרלית ועד לנאום הפוליטי

בניסיונם הקיצוני לשלוט בפעילות , אציםהקולנוע שיחק תפקיד מכריע בתכנון החיים של הנ   

, היטלר וגבלס היו מודעים ליכולת הקולנוע לגייס רגשות ומחשבה. 113אנושית ולשלוט בעולם הפיזי

, הם השתמשו בטכנולוגיה חדשנית במגוון של חגיגות. ליצור אשליות שולטות וקהלים שבויים

  .קלילים ואירועים המוניים םאירועי

היטלר ואלפרד , שבדרך כלל מתייחסת לדעות שנתפסות בצורה קולקטיבית, וגיהבניגוד לאידיאול   

שמתייחס לראיית העולם של , Weltanshauungנטו להשתמש במונח ( Rosenberg)רוזנברג 

מסגרת אידיאולוגית לכל היבטי החיים כמו "...זוהי , לפי טל. 114אינדיבידואל לגבי העולם שמסביבו

שכדי לעשותה למציאות חיה נדרשים , י תיאוריה נורמטיבית ומחייבתזוה, גם לכל תופעות החיים

. 115"זהו המקום בו נכנסת האמונה: מסירות ומשמעת מוחלטים, נכונות לקורבנות, שכנוע פנימי

                                                 
108

 .שם, שם 
109

-בו"ראה גם אצל בנדיקט אנדרסון התייחסות להתפתחויות דרכי תקשורת חדשות והתפתחות תפיסת זמן של . 23' ע, שם 

: עורך מדעי, ותההגיגים על מקורות הלאומיות והתפשט: קהילות מדומיינות .בנדיקט אנדרסון. דמיון של קהילה שאפשרו, "זמניות

 .55' ע, (1111, האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל. )הנרי וסרמן
110

 1979), p. 29. C. Helm, (London: Soviet Russia and Nazi Germany Film propaganda:Richard Taylor.  
111

 , p. 30.IbidTaylor,  
112

 tion of Art: Art, Design, Music, The NazificaVan Der Will (Eds.)  Wilfried Taylor andBrandon  
(Winchester, Hampshire: Winchester Press, 1990), p. 12. Architecture, and Film in the Third Reich 

113
 Harvard  (Cambridge, Mass: Nazi Cinema and its Afterlife :The Ministry of Illusion. RentschlerEric 

University Press, 1996), p. 1. 
114

 , p. 61.IbidCecil,  
115

 .13' ע, )1111 ,ספרית פועלים :אביב-תל ) תיאולוגיה פוליטית והרייך השלישי .לאוריאל ט 
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למרות שזו דעה סובייקטיבית ובמובנים רבים , הנאצים התכוונו לכפות את דעתם על אלו שמסביבם

 . 116לא ריאלית

שהן משתקפות  ,הוא האמין. לא הבחין בין האמנות והפוליטיקה, מסורת ממנה ינקברוח ה, היטלר   

: הדגיש היטלר את הצורך בקיום בו זמני של האמנות והפרקטיקה הפוליטית 3005-עוד ב. 117זו בזו

וטירוף הוא , אמנות ועבודה קיימים יחסי גומלין, תרבות, אומה, אנחנו יודעים היום שבין מדינה"

האמנות נתפסת אצלו ככזו המסוגלת לשקף , כך. 118"כול להתקיים בלא תלות בשנילחשוב שאחד י

 .בצורה הטובה ביותר את הלאום

שכל שינוי  ,בטענה, הקשר בין אמנות לפוליטיקהלחזק את  היטלר ניסה, לאחר תפיסת השלטון   

ר בידי השלטון הוא ראה באמנות ככלי היעיל ביות. 119פוליטי חייב להיות כרוך בשינוי תרבותי מקביל

 .120כמשיגה את ההשפעה הישירה הגדולה ביותר ובצורה בלתי מודעת על ההמון, החדש

והוא נתפס ככלי מרכזי  ,כנשק תעמולתי פוטנציאליהנאצים הבינו את חשיבות הקולנוע , אם כן   

ת קתעמולה עוס, לפי טיילור. סוגית התעמולה היא מרכזית לנושא זה, לפיכך. בחינוך האדם הגרמני

חייבת להיות . 121ת/קבוצה אחר/או קבוצה של אנשים לאדם ערכים מאדם אחד/בהעברת רעיונות

שאינה מכוונת או  ,לא תיתכן תעמולה: כלומר. 122מטרה לתעמולה ובלעדיה אין מדובר בתעמולה

 . 123ללמד אנשים מה לחשוב ולא איך לחשובכאן מדובר ב, בניגוד לחינוך .מקרית

, מין'בהשפעת וולטר בנג. 124סגנון וברמת חשיבותה בתוך החברה הגרמניתשונתה במונחי  האמנות   

( Szczesny)סני יז'ז, יזציה של האסתטיקה בגרמניהאשר טען לאסטתיזציה של הפוליטיקה והפוליט

שמטרת הקולקטיביזציה של העדר הייתה לתת לאינדיבידואל תחושה לא מעורערת של  ,3031-כתב ב

 .בים מבפנים ומבחוץיים משותפים אל מול אוולהעניק אישור לערכ" ביחד"

בין . 125בנושאים הקשורים לאסתטיקה ותרבות רואים באלפרד רוזנברג כבעל גורם משמעותי   

קשורים באופן ישיר לגיבוש אלו ההיו , 3040עד שמילא רוזנברג , הפוליטיים המעטים התפקידים

, לתפיסתו. ורדי בראש פירמידת הגזעיםרוזנברג הציג את הגזע הנ. 126מדיניות נאצית כנושא האמנות

הוא הטיף להולדה מחודשת של תרבות . הגזע הנורדי היה מאז ומתמיד המוביל מבחינה תרבותית

 .127שפשט בתקופות רפובליקת ויימאר ,שתחליף את הניוון, הפולק הגרמנית

                                                 
116

 , p. 61.Ibidecil, C. בניגוד לליברליזם, עולם קבע שהנאציזם הוא ראיית, הפילוסוף הרשמי של התנועה הנאצית, בוימלר ,

נאסרה באופן רשמי , שכרוכה בפעילות שכלית ורוחנית, "ביקורת האמנות", ותה צורהבא. בלבד" דעה על העולם"טא אשר מב

 .32' ע, שם, נוימן. יא חווית ראייה בלתי אמצעיתשה, "הסתכלות באמנות"והוחלפה ב
117

 .11' ע, שם, הורוביץ -אריאלי 
118

 .11' ע, שם מצוטט
119

  .122' ע, שם, נוימן. ת מאשר פוליטיקאיםהמנהיגים הנאצים ראו עצמם כאמנים לא פחו, ימןלפי נו. שם, שם 
120

 .12' ע, שם, הורוביץ -אריאלי 
121

 , p. 19.Ibidaylor, T 
122

 , p. 20.bidI 
123

 , p. 25.Ibid 
124

 , p. 11.IbidTaylor and Van Der Will,  
125

 .131' ע, שם, הורוביץ -אריאלי 
126

 .131' ע, שם 
127

 .131' ע, שם 
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ולארי ביותר והפך לספר הפופ 3045פורסם באוקטובר , "מיתוס המאה העשרים", ספרו של רוזנברג   

בו יש , כאשר בכל מקום, בספר מודגשת גאונותו התרבותית של האדם הנורדי. 128"מיין קאמף"לאחר 

המשלב בין , קיים אידיאל יופי גזעי, לטענתו. 129יש עדות לגזע זה, כוח תרבותי יצרני בעל חשיבות

 יכדינאמ, נייםהגרמני מוצג כטוב שבין הש. 130אידיאל היופי הקלאסי לבין אידיאל היופי הנורדי

, שחסרה לדעתו בתיאוריות הקלאסיות, הוא מדגיש את הרוחניות. סטטימוצג כבמקום שבו היווני 

 .131אשר חוזרות אל יוון

שאינה , אמנות. 132"אידיאל היופי המותנה בגזע"בו יתבטא , יש לחזור אל מודל אמנות ראוי, לפיו   

להיות מבוססת על : לענות על שלושה תנאים האמנות צריכהולפיכך , תלוית הקשר גזעי אינה אפשרית

 .133של האמנות האירופית ועל ההכרה ברצון האסתטי העל הדינאמיק, אידיאל היופי הנורדי הגזעי

 Kampfbund fur" )הליגה הלוחמת למען התרבות הגרמנית"החל רוזנברג לפעול להקמת  3009-ב   

deutsche kultur) ,בין האמצעים . 134ופי והתרבות הגרמנייםשמטרתה הייתה ללחום למען ערכי הא

, להשפיע על סרטי הקולנוע, בין היתר, שניסו, העומדים לרשות האגודה היו עיתונים וכתבי עת

שתבטא , "נורדית"ו" ארית"הליגה קראה לאמנות . 135ל"מבחינת תוכנם על מנת לשרת את המטרה הנ

 . 136את הפולק הגרמני

וא קיבל את ה. שראוי כי האמנות תטפל בהם, האידיאלי ת ואת הסגנוןרוזנברג פירט את התמו   

. 137"רומנטיקה חולמנית"אך סייג זאת בהתנגדותו ל, מקשרות בין האדם לטבעש, התמות הרומנטיות

, שלא תחקה את העבר, נות חדשהאשר מדגיש את הצורך באמ, 138"מודרניזם ריאקציוני"למעשה זהו 

אשר נוצק לה תוכן , "רומנטיקה מפלדה"על  הוא מדבר. 139"בהערכתה הגזעית"תהיה ישנה אך 

המכשירות לוחמים , במרכזה צריך לעמוד מסר של אגודות המתעמלים של יאהן. פוליטי חדש

 .140לקרב

סרטים לא היו משחקים תפקיד מרכזי בהיסטוריה של הרייך , ללא גבלס כי ,טוען( Hull)הול    

 ,כל סרט. משוגע לדברשהיה , אפילומר אלא ניתן לו, גבלס לא רק שהתעניין בסרטים. 141השלישי

, כולל סרטים עלילתיים, שנעשה ברייך השלישי עבר תחת ביקורתו של גבלס לפני הקרנה ציבורית

הוא הבין את חשיבות הסרטים . םוסרטים דוקומנטאריי( Newsreels)יומני חדשות , סרטים קצרים

תב והתרשם מאוד מהבמה כשהיה צעיר כ, אך מעבר לכך, כתעמולה עבור המפלגה הנאצית

                                                 
128

 .131' ע, שם 
129

 .151-152' עמ, שם 
130

 .152' ע, שם 
131

 .153' ע, שם 
132

 .155' ע, שם 
133

 .153' ע, שם 
134

 .151' ע, שם 
135

 .132' ע, שם 
136

 .131' ע, שם 
137

 .113' ע, שם 
138

 .115' ע, שם 
139

 .שם, שם 
140

 .113' ע, שם 
141

  1945-Film in the Third Reich: a Study of the German Cinema, 1933David Stewart Hull.. 
(Berkeley: University of California Press, 1969), p. 10. 
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. שפעתם הורגשה בכל העולםשבה הסרטים התבססו במרכז וה ,גבלס גדל בתקופה. ומהשחקנים

 .142"תחביב"מעבר לביומניו קיימת התייחסות רבה לסרטים 

בו האדיר את עקרון ראיית העולם , 3004-שפרסם ב, "גורל גרמני בדפי יומן: מיכאל"כבר ברומן    

 .144להבחין בתפיסות מוקדמות של גבלס לתרבות וחשיבות האמנות החזותיתניתן , 143כעקרון חיים

כאשר , תחום חשובמיכאל רואה באמנות . ליקת ויימארבספר מתואר סטודנט גרמני בתקופת רפוב

כלפי האמנות הוא מבטא יחס דו . 145הקשורים זה בזה, נתפסים כתחומים ההאסתטיקה והפוליטיק

 .146..."המשקף את העידן בו הוא נוצר, כורח בלתי נמנע"תפס כהאקספרסיוניזם נ ,כך למשל. ערכי

אמנות זו הייתה ...". אולי הגבוהה ביותר וכוללת ביותר שיש"...גבלס ראה בפוליטיקה אמנות    

והיא הוצבה  ,147המתפשט בכל החברה הגרמנית ולא קישוט על פני הקרקע ,אמורה להיות כוח מוסרי

 . והפוליטיקה כספקטקלכחלק הכרחי בהפצת האידיאולוגיה 

גבלס . גילה עניין בתעמולההוא  3041-סוציאליסטית במראשית דרכו של גבלס במפלגה הנאציונל   

לאחר תפיסת השלטון . 148מסביר את חשיבות התעמולה בתרגום רעיונות מופשטים לשפה קונקרטית

מורה לתווך בין התעמולה א. מכשיר לשליטה בעםשרואה בתעמולה , ו הגישה הטוטליתמתחדדת אצל

 .  149המפלגה לבין העם ובין המדינה לבין השקפת העולם

, המורכב מרמות שונות של תעמולה, יגישתו של גבלס רואה באמנות כלי אינסטרומנטאל   

כך , יש גם היררכיה בין הביטויים האמנותיים, באותה צורה. המתאימות לדרגים שונים בחברה

ההמון חושב : "לפיו ,בון -גבלס הושפע מגוסטאב לה. 150מהציורשהקולנוע הופך לאמנות חשובה יותר 

. בדימויים והדימוי מעלה מיד סדרה של דימויים נוספים שאין להם כל קשר לוגי לדימוי הראשון

הוא מקבל את הדימויים העולים . ההמון מבחין רק לעתים נדירות בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי

יש חשיבות לדימוי , לפיכך. 151קשר חלקי ביותר עם העובדות וזאת אף שיש להם, במוחו כאמיתיים

 .152שם בא לידי ביטוי הדימוי בצורה הברורה ביותר, (ובקולנוע)שבא לידי ביטוי בתיאטרון , יהוויזואל

העונים למודרניזם הריאקציוני , דמותו של הורסט ווסל שימשה את גבלס ביצירת מיתולוגיה ופולחן   

 ,שתומכת, מדובר על משנה. 154פיסה אידיאלית של האמנות אצל גבלסקשה להצביע על ת. 153שלו

רומנטיקה שיש לה ... שתחזיר לחיים הגרמניים את ערכם"..., "רומנטיקה מפלדה"ב, בדומה לרוזנברג

 .155"ביציבות ובלא מצמוץ, האומץ להתייצב אל מול הבעיות ולהביט בהן בעיניים חסרות רחמים

                                                 
142

 , p. 12.Ibidull, H 
143

 .32' ע, שם, נוימן 
144

 .222' ע, שם, הורוביץ -אריאלי 
145

 .223' ע, שם 
146

 .223' ע, שם 
147

 , p. 4.Ibidaylor and Van Der Will, T 
148

 .221' ע, שם, הורוביץ -אריאלי 
149

 .שם, שם 
150

 .שם, שם 
151

 .221' ע, שםמצוטט  
152

המסוגלים להשפיע על , אחד מאמצעי התקשורת המודרניים ביותר ומרחיקי הלכת שישנם"גבלס קרא לקולנוע  .שם, שם 

 p. 29.Ibidaylor, T , ."ההמונים
153

 .221-221' עמ, שם, הורוביץ -אריאלי 
154

 .213' ע, שם 
155

 .211' ע, שם 
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היטלר הכריע . 156יכוח בנוגע לסוגיית האמנות האקספרסיוניסטיתבין גבלס לרוזנברג התנהל ו   

ומאידך גיסא , מחד( ובכללם האקספרסיוניזם)בויכוח תוך שהוא מבקר את כל הסגנונות המודרניים 

הוא חילק בין , למעשה. 157של רוזנברג" ליגה"שבאה לידי ביטוי ב, שולל את השמרנות הקיצונית

טכנוקרטי של הפעילות  -יגבלס קיבל את הערוץ הפורמאל כאשר, רוזנברג לגבלס את התפקידים

למרות . 158שביטא את הקו הרשמי בסוגיות האמנות, ואילו רוזנברג קיבל לידיו את הערוץ ,השוטפת

ניתן לראות כאן , למעשה. שהקו האידיאולוגי של רוזנברג ניצח בתחומי האסתטיקה ,ניתן לומר, זאת

שהעדיפו את  ,ני וזעיר בורגני על פני שכבות משכילותהעדפה מצד היטלר של בסיס תמיכה המו

 .159האמנות המודרנית

 ,היטלר חשב. בין היטלר לגבלס היו חילוקי דעות לגבי תפקידה של התעמולה לאחר העלייה לשלטון   

כשהארגון עוד קטן יש צורך , בשלבים המוקדמים, לפיכך. שתעמולה ובירוקרטיה מאזנים זה את זה

, חשב שהתעמולה חייבת להמשיך לשחק תפקיד מרכזי, לעומתו, גבלס. 160עליושתחפה  ,בתעמולה

התעמולה דרושה לגיוס ההמונים לתמיכה במשטר החדש . אפילו לאחר עליית הנאצים לשלטון

 . 161וביסודותיו האידיאולוגיים

 3049-בנאום מ. 162היטלר האמין בתעמולה ישירה ואילו גבלס האמין בתעמולה עקיפה, מעבר לכך   

. אלא להכנסת המסר לתוך התכנון הכללי הרחב, כי אינו מעוניין באמנות למטרת המסר ,הסביר גבלס

, כיוון שהיא שואפת להגיע להזדהות באופן מתוחכם יותר, יש לפעול בדרך של תעמולה עקיפה ,לפיו

המסר יעילה יותר היא ערמומית ו גבלס האמין שתעמולה. 163מאשר הפשטנות של התעמולה הישירה

 .164לה מוסווה בתוך מסגרת הבידור הפופולאריש

הגאוניות של היטלר וגבלס הייתה בשילוב של פטריוטיות גרמנית מסורתית עם מוטיבים נאציים    

סמל , "אי המוסריות של הרציונליזם הויימארי"היטלר יצר נשק מרשים אל מול . 165אידיאולוגיים

במרכז היה מיתוס מאבקו . ת העולם הנאציתהמיתוס היה הליבה של תפיס .הדקדנס והזיהום הגזעי

ומכאן ניתן לדבר על מיתוסים נוספים  ,166"הבינלאומית תהקנוניה היהודי"של גזע האדם הארי מול 

 .כבוד הלוחם המת ויהודים בולשביקים תת אנושיים, הפיהרר: מלמעלה למטה

ות מרכזית בשליטתה של כאמנ, כנושא מהותינתפס הקולנוע , כחלק מראיית העולם הנאצית, אם כן   

מדינה בעלת מנגנון ממשלתי יעיל , שירשו קולנוע עם מסורת לאומית, הנאצים. המפלגה הנאצית

                                                 
156

 .112' ע, שם 
157

 .111' ע, שם 
158

  .שם, שם . Die kurst in Dritten Reich -"ישיהאמנות ברייך השל"מונופולין על כתב העת  
159

 .113' ע, שם 
160

 , p. 157.IbidTaylor,  
161

 Alfred)הרצון לרכז ולהלאים את תעשיית הקולנוע נתקל בשיקולים מעשיים של תלות בתעשיות הגדולות ובאלפרד הוגנברג  
Hugenberg) ,שהחזיק ב-UFA ,פעולהעמו ר נאלץ לשתף היטל. חברת ההפקה הגדולה ברפובליקת ויימאר ., IbidIbid    

162
 British  London:(. The German Cinema Book. k (eds.)Goektuer Carter and Deniz Bergfelder, Erica Tim

Film Institute Publishing, 2002), p. 178. 
163

 .215' ע, שם, הורוביץ -אריאלי 
164.311 1983), p. Clarendon Press, (Oxford: ilmPropaganda and the German FDavid Welch.  
165

 (Minneapolis: University of  1945-1939 ropaganda:Par World of Nazi Wythical MThe Jay W. Baird. 
Minnesota Press, 1974), p. 4. 

166
 5.-, pp. 4Ibidaird, B 
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אנרכיה של "של , מנוגד לקולנוע הליברלי, תכננו ליצור קולנוע חדש, 167ונאמן ואזרחים פסיביים

 . 168ובשליטת היהודים" הרוח

כל . ין מאורגן להשבת הבריאות המוסרית והפיזיתבקמפי כי יש צורך, הכריז היטלר 3044במרץ    

. צריכים להיות אמצעי במטרה זו, העיתונות והשידור, הספרות, הקולנוע, התיאטרון, מערכות החינוך

. של העם הגרמני ישהם חלק מהטבע האינטגראל, כל אלו ירתמו כדי לעזור בשימור הערכים הנצחיים

היה , כדי לרתום את העם לטובת מאבקםהחדש ו מצד המשטר שנעש ,אחד המעשים הראשונים

 .169כשגבלס בראשו, (RMVP)הקמתו של משרד הרייך לנאורות פופולארית ותעמולה 

קידום התרבות הגרמנית וויסות האספקטים הכלכליים הייתה אחראית ל( RKK)מחלקת התרבות    

ם משרד לקולנוע שכללה ג, הייתה חלוקה פנימיתRKK -בתוך ה. והחברתיים של ענייני התרבות

(RFK)170  . 

, כי בנוסף לרגישויות דתיות, החוק קבע. Lichtspielgesetz -נקבע חוק קולנוע חדש 3043-ב   

החוק , ובנוסף 171צריכות להיות מוגנות גם כן, מוסריות ואמנותיות, רגישויות נאציונל סוציאליסטיות

לתוך מחלקת הסרטים של משרד זה שבברלין וזה שבמינכן , החדש שילב בין שני משרדי הצנזורה

כמו גם הסרטים )כאשר כל התסריטים , הוחלה מערכת צנזורה חדשה שלפני ההפקה. התעמולה

 .לרוב לא נדרשה צנזורה רצינית. Reichsfilmdramaturg -הוגשו לבדיקת ה( השלמים

. רשויותאשר נתפסו כבעלי ערך על ידי ה, שניתנה למי שיצר סרטים, חשובה מכך הייתה ההשפעה   

נתנה הנחות מס לתרומה , שמקורותיה היו עוד ברפובליקת ויימאר, Pradikat)) פרדיקטמערכת ה

מערכת זו . ההבחנה הגדולה ביותר העניקה פטור מלא ממס בידור. פוליטית חשובה עבור הנוער

 .172מעבר לחשיבות הכלכלית, העניקה פרסום ויצרה ציפיות מהקהל

בידי מפיקים פרטיים והיו מיועדים בעיקר לבדר ולשפר את מצב רוחם  הופקו, רוב הסרטים שנוצרו   

. 173בעיקר של קולנוע אסקפיסטי מבדר, 3030-ל 3044הופקו מאות סרטים פרטיים בין . של ההמונים

. את המיתוסים של הרודנות להעביראך גם עלילתיים ניסו , םבעיקר תיעודיי, מספר מועט של סרטים

אפשר אומנם להפיק , לפיו. 174לערבב במידה מגושמת אמנות בפוליטיקה כי אין, היטלר חזר וטען

 .מניצול כלל הייצור הקולנועי לתעמולה מדינית ראך יש להישמ, סרטים מגויסים

שהכניסו את , מסחריים, מודרניים, הנאצים יצרו סרטים מצליחים, בניגוד למה שנטען בעבר   

לעצב את התרבות , מחד גיסא ,נאצי היה רצוןלשלטון ה. 175התפיסות הנאציות בדרכים מעודנות

לא רק כלפי הרכוש והיוזמה , כבוד ויראה שמרניים, ומאידך גיסא יהלאומית באופן טוטליטאר

                                                 
167

 , p. 156.Ibidaylor, T 
168

 , p. 159.bidI 
169

 , p.173.IbidGoektuerk, Bergfelder, Carter and  
170

 , Ibid.Ibid 
171

 , p. 177.Ibid 
172

 , Ibid.Ibid 
173

 .111' ע, שם, זנד 
174

 .115' ע, שם 
175

 , p.178.IbidBergfelder, Carter and Goektuerk,  
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ניתן לראות כאן בבירור את התפיסה של . 176אלא גם כלפי התרבות הבורגנית המסורתית, הפרטית

 .177"רומנטיקה מפלדה"של גבלס  ואו במילותי, (Herfשל " )מודרניזם ריאקציוני"

קצב התחרות של המאה שלנו משפיע בכל תחומי . אנו חיים בעידן של טכנולוגיה: "גבלס כתב   

, שעולה בבירור היא, הסכנה, לכן. כמעט ואין מאמץ להימלט מהשפעתה העצומה. החיים

ו הנאציונל סוציאליזם לעולם לא דחה א. שהטכנולוגיה המודרנית תהפוך את האדם לחסר נשמה

 למלא אותה, עודופן מאחת ממטרותיו המרכזיות הייתה לאשרה בא, אלא. נאבק כנגד הטכנולוגיה

   . 178"לחנך אותה ולמקמה בשירות עמנו ורמתו התרבותית, בנשמה

 

                                                 
176

 .111' ע, שם, זנד 
177

 , p.178.IbidBergfelder, Carter and Goektuerk,  
178

 , Ibid.bidI 
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 ניתוח סרטה של לני ריפנשטאל": אולימפיה" -3פרק 

- רקע

שעות . 3030179קהולם בשנת בה הושם דגש על צילום הייתה משחקי שטו האולימפיאדה הראשונה   

ההפקה הייתה  3003רק בשנת . ונת של יומן חדשותבמתכ םאך פורסמו רק קטעי, ארוכות צולמו

בהם , במשחקי הקיץ בפאריס מוצגת הרוח של המשחקים .(Feature) במסגרת של סרט באורך מלא

אריק  , "המעופףהסקוטי "ו' מ 355-זכה במדליית זהב בריצה ל( Harold Abrahams)הרולד אברהמס 

הסרט . 180תוך שהוא שובר את שיא העולם, באופן מפתיע ,'מ 355-זכה בריצה ל, (Eric Liddel)לידל 

 .אורך יותר משעתיים וחצי והוא רמז לעתיד לבוא( Jean de Rovra)רוברה  -של דה

ולד ר ארנ"שסרט האולימפיאדה הראשון באורך מלא נעשה על ידי ד, רוב ההיסטוריונים טוענים   

היה , "האצטדיון הלבן"הסרט . 3001מוריץ בשנת . במשחקי החורף של סט, (Arnold Franck)פראנק 

התוצאה הסופית כי , רוב המבקרים טועניםו ,נעשה בתקציב דל, סרט קצר יותר מסרט עלילתי ממוצע

 . 181הייתה בינונית וחסרת השראה

לא נעשו , 3040ת לס בשנ'בלוס אנג ויותר מכך, 3001שבאולימפיאדת אמסטרדם בשנת  ,מפתיע   

היה מעט מאוד להסתמך על ניסיון העבר בכל הקשור לצילום  3041בשנת , לכן. סרטים רשמיים

 3041של הספורט הייתה בחיתוליה לפני אוגוסט  סינמטוגרפיהלומר שה, לפיכך. 182האולימפיאדה

היא אף טענה בראייה . ולני ריפנשטאל למעשה הציגה לעולם את האמנות הז .183יהיה לשון המעטה

הייתי כמו ארכיטקט . התייחסתי לכל העסק כמו חזון. כל העניין היה אצלי בראש: "רטרוספקטיבית

 .184"שבונה בית

היא אספה ואימנה חלקית . במשך כמה שבועות בכל רחבי ברלין" אולימפיה"ריפנשטאל צילמה את    

קקו לשישה חודשים של אימון בעדשות שנז, ציינה לאחר מכן. צוות של שמונים צלמים ועוזרים

מגדלים , הצלמים השתמשו בצפלינים מעופפים. 185לפני שהתחילו לצלם את סצנות הצלילה, מיוחדות

כל המערכת הזו הייתה אמורה להעביר את התמונות לשמונה . 186וחפירים כדי לצלם מזוויות שונות

-ר כל המאמצים האלו הגיע לכשהיה תוצ ,החומר הגולמי. עשר חדרי טלוויזיה חדישים בברלין

ממה שצולם  0%-רק כ)וגם לאחר שנחתכו חלקים משמעותיים מהסרט  ,מטר של סרט 355,555

                                                 
179

 1992), p. 13. B.F.I., (London: iaOlympTaylor Downing.   
180

 . ,Ibid ,dIbiDowning". מרכבות האש"אירוע שהוצג לאחר מכן בסרט  
181

 , p. 14.Ibid 
182

 , p. 15.Ibid 
183

ואילו , רק הקליטו 1133עד . היה שינוי קיצוני של צילום ספורט קיים, כסרט על אתלטים, "אולימפיה"חשוב לציין ש 

 . אופן סלקטיביריפנשטאל השתמשה באנשים ב

1987), p. 269. University of Illinois Press, (Urbana: The Nazi Olympicsl. lMande Richard D. 
184

 , p. 258.IbidMandell,  
185

הקשבה פנימית )מן התחרות ונתנו לצופה בקולנוע תחושת מיידיות של קינסתזיה  םצילומי הצלילה הוספו מאוחר יותר לצילומי 

  .היו צילומים מתחת למים וגם צילום עם עדשות שהיו בחלקן במים. הייתה זמינה עבור הצופה במקום שלא, (לתנועה
, p. 260.Ibid 

186
 , p. 138.Ibid 
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נשאר מספיק חומר לייצר תריסר סרטים של המשחקים , 187(בסצנות השחייה היה ראוי לשימוש

 .188האולימפיים

שניתן להשוות אותה , בתאלא ביצירה מורכ, יריפנשטאל לא הייתה מעוניינת בסרט דוקומנטאר   

שיפעלו ביחד "כדי  ,שערכה את כל הצילומים בצורה כזו ,וכתבה 189לחיבור של סימפוניה מוזיקלית

אלא , שזו בדיחה להציג סרט ,גבלס טען. 190ריפנשטאל וגבלס היו חלוקים על יצירת הסרט". בקצב

פרשנות אמנותית של  ריפנשטאל התעקשה על. אם כן הוא מוצג כמה ימים לאחר סיום האולימפיאדה

 .לאחר פגישה נוספת גבלס השתכנע. המשחקים ולא יומן חדשות רגיל

שאוחסן  ,יהחומר הדוקומנטאר, למרות טענותיה של ריפנשטאל לעצמאותו היחסית של הסרט   

שנעשה  ,כמו כל סרט אחר שהסרט, אין כל ספק. 191מגלה סיפור שונה ,בארכיונים הלאומיים בקובלנץ

הסרט . 192שנשלטה על ידי משרד התעמולה, היה חלק מהתוצרת הכללית, ה תקופהבגרמניה באות

גבלס עצמו היה  .193בכל שלבי הפקתו RMVP-מומן במלואו על ידי ממשלת הרייך ופוקח על ידי ה

ולכן אסר דיווח על הסרט עד  ,רצה ליצור מסתורין סביב הסרט, מעורב מאוד ביצירת הסרט והפצתו

 .194תוהחודש האחרון לפני הפצ

מעבר להיותו יומן . 195כנראה בשל הוראות ישירות מצד היטלר, הסרט קיבל פרסום רב, מעבר לכך   

סרט של , הוא שיר הלל ליכולת פיזית ונעורים" אולימפיה", ספורט בינלאומי עשל אירו םאירועי

 ,ההסרט משקף את אתוס התקופ. ששמחים בבריאותם ובכוחם, אחוות קבוצות גברים ונשים צעירים

המשחקים . בקונטקסט הבינלאומי" החדשה"וחלק ממטרתו הייתה לפרסם את הישגי גרמניה 

והיטלר נתן הוראות ליצור רושם של גרמניה  ,האולימפיים היו אמורים להיות תרגיל בכבוד לאומי

 .196שוחרת שלום עבור האורחים הזרים החשובים

, שכנוע הגרמנים ואורחיהם הזרים ברלין עצמה נוקתה והתמלאה בחגיגיות לטובת המטרה של   

תושבי ברלין היו מחויבים בהפצת . 197מושיעה ויוצרת תרבות, כמו שנטען, שגרמניה החדשה הייתה

כמעט אף אחד  3041בברלין של אוגוסט . המסר של הצלחת הנאציונל סוציאליזם הגרמני לעולם כולו

מעוניינים בשלום , ן רצינימשחקים באופ, שהגרמנים החדשים עובדים קשה, לא נמלט מהרושם

 .שרוצים להיות חברותיים וקבלת הפנים הייתה לבבית מיכ ,כל הגרמנים נראו. ויישארו כך

                                                 
187

או לצלם רק עד גובה , לצלם רק את הניסיון הראשון בקפיצה לרוחק, למשל, האושר ל. הוגבלה בצילומיהריפנשטאל ולמרות ש 

 p. 259.bidI ,. בהבגמר הקפיצה לגו' מ 1.15של 
188

 , p. 261.Ibid 
189

 , p. 262.Ibid 
190

 , p. 28.IbidDowning,  
191

 , p. 114.IbidWelch,  
192

 33. -, pp. 32Ibidowning, D 
193

 , p. 114.Ibidelch, W 
194

 , p. 119.bidI .113,233.35על פי נתוני משרד התעמולה הסרט יצר רווח של , של בסרט להצלחתו המסחרית בהתייחס 

 .מארק
195

 Hull, Ibid, p. 132 .אישה גרמנית מושלמת"דיבר עליה כהוא כיבד אותה כאמנית ו, זכתה בהערכתו של היטלר ריפנשטאל ."

, p. 20.Ibidowning, D 
196

 113.-, pp. 112IbidWelch,  
197

 , p. 139.IbidMandell,  
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( לדעתה, המשעמם למדי)שיהפכו את התוכן , ריפנשטאל התכוונה מלכתחילה ליצור שני סרטים   

רט בשפות קריינות גרסאות של הס .תוכננה לפני תחילת הצילומים" אולימפיה"העריכה של . למרתק

  .3041198שונות הופצו בשני חלקים של כשלוש שעות כל אחד בקיץ 

מהחלק ' מ 11.0היה על ריפנשטאל לקצץ , 3001-לצורך אישור הצגתו מחדש ב, לאחר המלחמה   

את פון טשאמר אונד , החלק המצונזר הראה את המנצחים הגרמנים. מהחלק השני' מ 3.0-הראשון ו

התפרסם " אולימפיה", כאמור. 199שהיו חברים בממשלת גרמניה, אחריםונאצים את היטלר , אוסטן

 031: כלומר', מ 0,091.00, בעלת הפרשנות באנגלית, כאשר אורך הגרסא האנגלית, 200בשני חלקים

ואילו , היא באטמוספרה של יוון הקלאסית, "פסטיבל העמים", החלק הראשוןההתחלה של . 201דקות

  .202מתחיל בכפר האולימפי, "יפסטיבל היופ", החלק השני

 -203תיאור

לאחר מכן מוצגות הטבעות . בכתוביות הפתיחה נכתב שהסרט מוקדש לכבודו של נוער העולם   

המהלל את הארכיטקטורה , מתחיל בקטע מרשים ביוון העתיקה" פסטיבל העמים. "האולימפיות

המלוות בצלילים מרשימים  ,כחמש עשרה דקות של תמונות ללא דיאלוגים, והיופי של הגוף העירום

 .204 (Herbert Windt)של הרברט וינדט 

תמונה מטושטשת של עננים ותנועה איטית של בסצנה רואים . הפרולוג נמשך כעשרים דקות   

, המפוזרים על הקרקע, יםהמצלמה נעה לאורך הריסות עמוד .המצלמה על חורבות של עתיקות

עולות צורות ארכיטקטוניות של  מתוך הערפל. 205וינדטכשברקע מקצבים ווגנריאניים של מוזיקה של 

 .206"אולימפיה"האקרופוליס ועמודים ממקדשו של זאוס ב

אפרודיטה , מדוזה: הסרט עובר מתמונה של העמודים לסדרה של תצלומי תקריב של פסלים יוונים   

רי ראשיהם הפנים ואחו, ואנו צופים ממרחק בפסלי אפרודיטה ,המצלמה מתחילה לנוע שוב. ואפולו

. אנו צופים בצילומי תקריב של פני הפסלים. 207ראש אחר מחליף את השני. של אכילס ופאריס

צילום הגוף של . הפסלים נראים כמו גופים חיים. התמונה חשוכה באופן יחסי והפנים מוארות

י  מוצגים צילומי תקריב של פנ. הפסלים מדגיש את השרירים הגבריים ואת הגוף הנשי הרזה והארוך

 .עיניים חזקות, אף סולד: הפסלים

ובאמצעים של צילום מזווית נמוכה נוצר ( "Myron)המצלמה מתמקדת בזורק הדיסקוס של מיירון    

של  תמונה לתמונההומתקיים מעבר איטי מלפתע נעלם הפסל היווני  .208"הרושם של עצמה ותנועה

                                                 
198

 .p. 9Ibidowning, D ,. או פחות של היטלר בעלי ראייה חיובית יותר, 1131-שונות שיצאו לאור ב היו חמש גרסאות בשפות 
199

 , p. 272.Ibidandell, M .ים בעולםנרסאות שונות של הסרט בארכיבים שויש עדיין מספר ג, זאת למרות. , Ibidowning, D
p. 9 

200
 , p. 34.Ibidull, H 
201

 .(ש.א". )אולימפיה"זו שנקראת , הניתוח שלי עוסק בגרסה שנמצאת בבריטניה 
202

 133.-, pp. 132dIbiHull,  
203

אני מתאר את הסצנות . בספרים השונים המתייחסים לסרט ניתוח הסצנות השונות הוא על בסיס גרסא מסוימת בה צפה הכותב 

 .(ש.א)לעניות דעתי , תוך התמקדות בסצנות החשובות יותר, לפי הגרסא האנגלית, על פי סדר כרונולוגי
204

 , p. 134.Ibidull, H 
205

 . 49., pIbidDowning,  
206

 , p. 116.Ibid, elchW .מטאפורה ליצירהבמנדל מדובר  לפי ., p. 262.Ibidandell, M.  
207

 , p. 49.IbidDowning,  
208

 , p. 116Ibidelch, W 
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והדגש הוא על תנועתם  ,כולם בעירום ,במיידה הפטיש וזורק הכידון זו צופים בסצנה. 209אתלט גרמני

מהירות והסרט מתפרץ בהמוזיקה משתנה , לאחר הקצב האיטי של התמונות .ותהמאיצ צלליותיהםו

 .כידון םכדור ברזל וזורקי ם מיידי, הזורקים דיסקוס ,של דמויות גברים' במונטאז

. ועה ותנועת ידיים נשיותרג, מוזיקה קלילה. כדור ברזל שנזרק מיד ליד עלוהמצלמה  ,הקצב מאט   

ערבול נוסף . באותו הקצב של כדור הברזל, כמו תירס ברוח, לאחר מכן יש ערבול של ידיים מנופפות

של רקדניות עירומות מופיע ' מונטאז. שנעה באותו קצב עדין כמו הידיים ברוח, מגלה רקדנית עירומה

בתמונות האחרונות מוצגת . 211התמונות לא ברורות ורואים בעיקר צללים של גוף. 210לאחר מכן

 .212"אולימפיה"ודשת של והסרט מתערבל ללהבה המק ,כאשר הלהבות משתלטות על המסך, להבה

המגיע לשיאו בהנפתו אל על אל האור , 213מרשים' החלק הבא הוא הלפיד הנישא במונטאז   

כשהוא , מדליק הלפיד ממנה יוצא. ה אש שמכסה את כל המסךמתוך הגוף הנשי עול. באצטדיון

כאשר מוזיקה קצבית , הוא רץ עם הלפיד .214זהו הלפיד האולימפי: האש/מסתכל אל עבר האור

שניהם . הוא מדליק לפיד של רץ אחר, המתאימה לקצב ריצתו של נושא הלפיד מלווה את הריצה

 . רצים בחזה חשוף

. בר לידוכשהרץ עו ,הנוף ההררי בדרך מתגלה, אור הלפיד מדליק את החושך היחסי בתמונה   

גרמניה מופיעה בסוף על המפה עם צלב . האצן ממשיך לרוץ על רקע מדינות שונות. מריעים לו בדרך

לב בתמונת תארץ רחבת ידיים והאצטדיון האולימפי המש, רואים את גרמניה מלמעלה. הקרס

 . הפעמון המצלצל

הרץ מתוך החושך מופיע  ,ברגע של כמעט פאר דתי, שם. דיוןהלפיד נע בחושך לתוך האור של האצט   

רואים את האצטדיון מלא ממולו . 215מחזיק את הלפיד בידו הימנית, גבו למצלמה, ועומד בתוך האור

, (Schilgen)שילגן  על המסך מופיע. והאתלטים כולם מסודרים במגרש המרכזי בשורות ,באנשים

. 216את האש הקדושהמטפס במדרגות האצטדיון האולימפי כדי להדליק , האצן הבלונדיני האחרון

המצלמה משתהה על הסמלים . 217רד שטראוסשחובר במיוחד על ידי ריכא, לימפיהקהל שר המנון או

 . השמש שוקעת מאחורי הלפיד. חמשת הטבעות, הלהבה, הדגל: האולימפיים

מוזיקה של מארש . ופה מהיציעשצ, לאחר מכן מתקיים טקס כניסת המשלחות והצדעה להיטלר   

מוצגים . היטלר מרוצה ביציע ומכריז על פתיחת המשחקים. נכנסת עם משלחת ענקיתגרמניה ו צבאי

 .המודיעים בשפות שונות על פתיחת המשחקים, השדרים השונים

בהילוך  בסצנה הזאת מתבוננים . לוקח אותנו ישר ליוון העתיקה, זורק הדיסקוס, האירוע הראשון   

. הקטעים קצרים עם תצלומי תקריב על התנועה. בלי הסתכלות על הדיסקוס או על נחיתתו, איטי

                                                 
209

 .1ראה נספח מספר . שם, שם. אלוף קרב העשר הגרמני הובר 
210

 .2 ראה נספח מספר. שם, שם. סמלות את רקדניות המקדש היווניותלפי וולש הן מ 
211

  p. 52.Ibidowning, D ,. (eurhythmics ,Schwingen" )יוריתמיקה"ריפנשטאל קוראת לכיאורוגרפיה הזו  
212

 , Ibid.Ibid 
213

 , p. 134.Ibidull, H 
214

 .3ראה נספח מספר  
215

 57.-, pp. 56Ibidowning, D 
216

 , p. 262.IbidMandell,  
217

 57.-, pp. 56Ibidowning, D 
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בדיסקוס לנשים קיימת חזרה על המוטיבים של . התנועה והצל שלו, האמריקאי, צילום של שרדר

 . עם קיצוץ של חלקים מהסרט והתמקדות בתנועה ולא בתוצאות, בדגש על התנועה, החלק הקודם

על ידי צילום מאזור האש , ץ מלמעלהרואים את המרו. מרחוק, בריצת משוכות הצילום מאחור   

בתחרות יידוי פטיש ישנו צילום של התנועה . בגמר הגרמנייה ראשונה והקהל יוצא מגדרו. האולימפית

 .הגרמני קובע שיא אולימפי חדש ומנצח. אין צילום של הפטיש באוויר. הרגליים והיידוי, הסיבובית

אואנס . צילום תקריב שלו בעודו מתכונן לזינוק .המסלול סי אואנס עולה על'ג, 'מ 355-בריצה ל   

על , במקצה חצי הגמר המצלמה מתמקדת באואנס תוך צילום תקריב על הרגליים. מנצח בפער ניכר

בגמר אואנס . שניות 35.0 -השרירים ואואנס מנצח שוב בפער מרשים תוך שהוא שובר את שיא העולם

 .מוביל ומנצח, נחוש, במבט מרוכז

זוהי תחרות . רואים את הריצה והקפיצה בקטעים קצרים, (נשים)קפיצה לגובה , אהבתחרות הב   

. בניסיון השלישי שלה' מ 3.15שמצליחה לעבור  ,צילום תקריב על הרגליים של הגרמנייה. צמודה

 .ומנצחת בתחרות' מ 3.10מצליחה לעבור  הההונגריי. הקהל מריע והתחרות נמשכת

, הוא פנתר שחור והוא פורץ קדימה: "שדר הבריטי מציג את וויליאמסה( גברים)גמר ' מ 355בגמר    

הטלת כדור  זוהי. היא עניין קשה מנשוא התחרות הבאה, לפי השדר". האצן השחור של האמריקאים

 . הגרמני ומוחא כפיים ןהיטלר צופה בניצחו .הכדור נראה כמו משחק בידיו, הענק הגרמני. ברזלה

אחריו ואחריהם מטקאלף , היפנים קופצים. י מצולם בהילוך איטיהגרמנ, בקפיצה המשולשת   

ימה מתעופף ושובר את 'טג, המוזיקה מתגברת. ימה היפני'הקהל קורא בשמו של טג(. האמריקאי)

 .'מ 31 -שיא העולם

בקרב על , (Long) לונג, נאבק בגרמני, סי אואנס האתלט השחור האמריקאי'ג, בתחרות הבאה   

מפי חדש והיטלר לונג קובע שיא אולי: ילום תקריב על לונג והקפיצה האחרונה שלוצ. הקפיצה לרוחק

שיא -ומדהים שוב  הוא מרחף באוויר. לונג צופה בו, השרירים קפוצים, מתכונן אואנס. שמח ביציע

 . עולם חדש

כנראה בשל העובדה שוודרוף הענק , רחוקהוא מ תחרותצילום ה', מ 3055-ול' מ 155-בריצות ל   

(John Woodruff ) לא היה פוטוגני ושלובלוק(Jack Lovelock) ,שכן היה פוטוגני', מ 3055-המנצח ב ,

 . 218הודגש על ידי החליפה השחורה שלו

. בריכת החול מוכנה, סופרים צעדים, עושים מתיחות, האתלטים מתכוננים לריצה, בקטע הבא   

 .זהו שיא אולימפי חדש', מ 0.54מתמתח ועובר , מתכונןונסון השחור 'ג, בקפיצה לגובה

ברגע תנועת שחרור של מטילי כידון , בהילוך איטי, םתחרות הטלת כידון מורכבת מקליפים קצרי   

השדר מתאר את האירוע . 219הכידון הפתאומית וכן קליפים של כידונים רוטטים הנתקעים בקרקע

. כה של מטיליםשורה ארו. תהכידון ולא על התוצאו הזריקה ומעוף, דגש על התנועה. לאחר מכן

' מ 35,555 -בקרב ל. הגרמני מנצח את הפיני והקהל מריע. כשמגיעים לגרמני יש מוזיקה של מתח

 .הפינית דוהרת קדימה ובורחת מהיפנים ההשלישיי. היטלר צופה באירוע

                                                 
218264. p. ,IbidMandell,   
219

 , Ibid.bidI 



 25 

 הם ניסיון לחבר את העקשנות של הקופצים" אולימפיה"החלקים החותמים את החלק הראשון של    

בסיבוב  מתמודדים 00השדר מודיע על . 220שמאבקם התמשך באופן בלתי צפוי בשעות הערב, במוט

, צילום של המתמודדים מתעופפים באוויר. מוזיקה מלווה את האירוע. האחרון של הקפיצה לגובה

שני . קרב של חמש שעות על המנצח ואף אחד לא מוותר. צילום של הצל שלהם והקהל מריע ברקע

 .התמונה מתערפלת ונעלמת. מול שני יפנים בסיבוב האחרון ומאדוס האמריקאי מנצח אמריקאים

, הגרמניות נכשלות בהעברה האחרונה: 3X355בגמר . דגלים מופיעים ויום חדש של תחרויות מתחיל   

האמריקאים בניצוחו  3X355 -ב, לעומתן. היטלר מאוכזב ביציע. מפילות את המקל ואמריקה מנצחת

ב שנייה וגרמניה "ארה, הבריטים מנצחים 3X3555בתחרות . קובעים שיא עולם 221של אואנס

 .שלישית

המתמודדים עומדים על קו הזינוק ויוצאים . לפי השדר, הוא קרב הסיבולת הקשה ביותר המרתון   

כשהם עוזבים את  ,המצלמה נוסעת עם האצנים ברחבי העיר. כאשר ברקע מוזיקה קצבית, לדרך

מתמוטט ומפסיק  יהארגנטינא. שותים מים, האצנים מתרעננים בדרך. ארוכה וקשה ריצה. האצטדיון

שנדמה כאילו  ,היפני( Kitei Son)המצלמה מתמקדת ברגליו של סון  .כרגיל ביחד, הפינים רצים. לרוץ

ברקע נופי . הוא מוחה את הזיעה מפניו וממשיך קדימה .על זרועותיו ואז על הפנים, אינן מתאמצות

כל מי שמסיים את . לפני שנכנס לאצטדיון קיטאי סון ,החצוצרות מריעות. המוזיקה מתגברת .גרמניה

 .המסך מחשיך. היפני ראשון. מקבל מחיאות כפיים מהקהל על המאמץ המדהים ,הריצה

סצנות  .ל המסלולולות עהדגלים ע המשלחות השונות עם, טקס הסיום, אש האולימפית עולהה   

סמלי . ונערים מנפנפים בדגלים ,מוזיקה הרואית נשמעת ברקע. 222הערב יוצרות אווירה של מיסתורין

החלק הראשון . אנו רואים תמונות של האצטדיון הריק. הפעמון והטבעות משתלבים בצילום משותף

 .המשתלבות באש, מסתיים בצילום הטבעות

למרות שהוא כולל חלקים ". פסטיבל היופי", שניהחלק הראשון מרשים יותר מהחלק ה ,לפי מנדל   

כיוון שהוא , החלק השני נכשל כיצירה אמנותית מאוחדת, ארוכים של אמנות מן המעלה הראשונה

התוצאה היא איכות לא . מנסה באופן שאפתני להראות את כל פסטיבל הספורט מחוץ לשדה ולמסלול

 .223עקבית

, בפרלוד ישנה מטאפורה פסטורלית של הבקר. ה שלווההסרט מתחיל בדגל מתנופף ברוח ובמוזיק   

שבהדרגה מתרחבת לצילומים של הכפר , המורכבת מצילומי תקריב של דשא עם טל וחרקים מצייצים

הקבוצה רצה דרך . מתוך היער רואים חבורה של גברים רצה בטור ואחר כך בקבוצה. 224האולימפי

הם , מעסים את שריריהם, צהולכולם בלי חהגברים . שלוליות ונכנסת לבקתה שמתגלית כסאונה

של  המוזיקה. שוחים באגם שצמוד לבקתהלאחר מכן רואים אותם . 225מחייכים ונהנים מהסאונה

 . וינדט הופכת לברורה
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כולם . קפיצה, ריצה, מתיחות: השונות עוסקות בהתעמלות בקר הקבוצות. הכפר האולימפי מתעורר   

הקטע . ומחייכים שמחים נראה שכולם. משוכות, קפיצה לגובה ,כדורסל: משתתפים בפעילות גופנית

דגלנים . תרועת חצוצרות ויום חדש של תחרויות מתחיל. המוזיקלי מסתיים עם תמונת הדגלים

 .הקבוצות השונות בסדר מופתינכנסות נכנסים לאצטדיון ואחריהם 

לא מוצגים : הובטיקאקר, מתיחות, צילום מתעמלי קרקע שונים מבצעים מגוון תרגילי כוח   

סוס הסמוכות מציג פעילות של כוח . אלא ההתעמלות מוצגת ברצף, שמותיהם או תוצאותיהם

כאשר המתעמל מניף , נבנה במוזיקה מתחה ,בסצנה המתארת את ההתעמלות על הטבעות. 226ותנועה

ם הגברים שמחזיקי, הדגש הוא על צילום השרירים. עצמו לשמיים ומחזיק באוויר כשהוא הפוך

במספר תחרויות המוצגות . אין בכלל התייחסות לתוצאות או לשמות. התנועה שלהם והדיוק, באוויר

, 0קרב )מתמודדים אחרים מאבק מול זו אחר זו הדגש הוא על המאמץ האנושי בין אם מדובר ב

 (.שייט מפרשיות)ובין אם מדובר בכוחות הטבע ( למשל

ועה וצופים אנו שומעים מוזיקה רג. בי העין של הסרטאנו צופים באחד הקטעים מרהי, לאחר מכן   

 .227מניפות מקלות אימון בהרמוניה, בבגדי גוף, מלאות חזה, "נורדיות"מן הקרקע בשלוש נשים 

. התמונה מטשטשת ומתמונה של מספר נשים עוברים לתמונה ענקית של אלפי נשים מצילום מגבוה

 .ות בדוגמאות מושלמות ובהרמוניה מושלמתנשים מושלמ 35,555רואים מה שנראה כמו הצופים 

המנצח : כלומר, 228"כולםהאתלט הגדול ביותר מ"שבו נבחר  ,יךאת התהל בסצנה הבאה רואים   

קלארק  -'מ 355בקרב . האמריקאי מוצג( Glenn Morris)גלן מוריס . 229קרב העשר -בדקאתלון

 -בקפיצה לרוחק. במקצה השלישי מוריס מנצח בפער ניכר. 'ש 35.0האמריקאי מנצח בזמן מדהים של 

 בקרב על יידוי הפטיש. קלארק מנצח ובצילום מושם דגש על הריצה בהילוך איטי והמעוף באוויר

 .שמנצח מצלמה בהילוך איטי מתרכזת במוריסובקפיצה לגובה  ה

 ,מוריס פורץ קדימה ומוביל בפער ניכר תוך. היא האירוע המתיש של היום הראשון' מ 355-הריצה ל   

בסוף היום הראשון . קלארק מוביל בסוף היום בשתי נקודות על מוריס. מעצמו לשהוא נותן הכו

 . שלושת האמריקאים מובילים

בתחרות זריקת . משוכות ועובר להוביל' מ 335-ביום השני מוריס מנצח בזמן הטוב ביותר במרוץ ל   

לא רואים את הנחיתה של . מסתובבים והתוצאה מוקראת, הדיסקוס רואים את האתלטים נעים

בתחרויות הקפיצה לגובה וזריקת הכידון מוריס נכשל מול הובר . מוריס מנצח שוב. הדיסקוס בכלל

הוא שובר את . מוריס מנצח, שנערכת בחושך', מ 3055-לאחר הריצה ל. שמצמצם את הפער ,הגרמני

 .230שיא העולם שלו והקהל מריע

ואילו  ,בגמר ההוקי דשא היא מפסידה להודו. ייםבמשחקים הקבוצתיים גרמניה נכשלת פעמ   

במרוץ האופניים . בכדורגל היא לא מגיעה אפילו לגמר בו איטליה מנצחת את אוסטריה לאחר הארכה
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הקרב האמיתי מתחיל בקילומטרים . כאשר הצרפתי מנצח ,ההשפלה עוד גדלה, מ"ק 355למרחק של 

 . שניכר על פני הרוכבים, רגליים ובמאמץבצילום המצלמה מתמקדת . האחרונים

כל . במאמץ כביר לסוס כמו גם לרוכב כי מדובר, השדר מציין. בתחרות הרכיבה גרמניה חוזרת לנצח   

הגרמנים עוברים בקלות את המשוכות בניגוד . הרוכבים הם קצינים בצבא וכך הם גם מוצגים

. לגרמניה לנצח כקבוצה אך ממשיך כדי לאפשר, הגרמני נפצע. הקהל מריע למאמץ הקשה. לאחרים

ושומעים את נותן הקצב  הגרמני המתואם אנו רואים את המאמץ. ןגם בקיאקים גרמניה זוכה בניצחו

 .הגרמני

( הרבה לפני שצולמו)תקריב של תחרויות שחייה  יש כמה תצלומי. לסצנות במיםעוברים  בחלק הבא   

, לעומת זאת, הקופצים למים. סיוםוגם קצת תשומת לב רדודה לפניהם של המנצחים והמפסידים ב

 .231היו יותר ניתנים לשינוי על ידי הרכבה אמנותית

גברים , סדרה של אתלטים. 232סצנת הקפיצה מהמקפצה המפורסמת מתחילה באופן די קונבנציונלי   

מבצעים תרגיל באוויר ואז , רצים לקראת הקפיצה, מטפסים למעלה, הבנויים בצורה הרמונית, ונשים

 קשת מתחת למים ועולים כלפי מעלה שם הם יוצרים תנועת .עד לפגיעה במיםאופן מושלם צוללים ב

 .ומה שחשוב הוא הקפיצה והתנועה ולא התוצאות ,לא יודעים מי קופץ. אל קצה הבריכה

המבקעים , הקטעים מתקצרים ואנו מהופנטים מההילוך האיטי של הגברים המופלאים, בהדרגה   

התנועות מלוות . ללא הכנה מיגעת או תוצאות מסוכנות, תנועה דמוית ציפוראת האוויר בפיתולים וב

א שמתמרנים לל, רואים רק צלליםו, לים מאבדים את צורתם בכוונההצול. במוזיקה של תזמורת

צורות חסרות פנים אל מול שמים , רואים מקרוב שריריםהצופים . קפיצה או כניסה למים בכלל

, לא על ידי שינוי מהירות הסרט, הדמויות הופכות מהירות יותר, כןלאחר מ. 233מעוננים ומעורפלים

לפי . על ידי קיומם של שנים או יותר באוויר בבת אחת, אלא על ידי קיצור הקטעים האינדיבידואליים

 . 234זהו ספורט כמאמץ אנושי מתעלה, מנדל

. והאש האולימפית צילום תקריב על הפעמון. הפעמון האולימפי מצלצל והמוזיקה מתגברת, ערב   

צילום . עד לדגל האולימפי, המצלמה נעה על פני הדגלים השונים. ההמנון האולימפי מתנגן ברקע

 .האור נחלש ונעלם, תקריב על האש האולימפית

- ניתוח

- הקשר ליוון העתיקה

כבר בפתיחת . 235בסרטה של ריפנשטאל ישנו ניסיון לקשר את גרמניה הנאצית עם עבר יווני קלאסי   

את אמנות הסרט  והן מקשרות בגאוותנות, הכתוביות מופיעות כאילו הן חקוקות בסלע, הסרט

המצלמה הופכת את האותיות . להישגים המרשימים ביותר של הארכיטקטורה והפיסול היוונים
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דיאל הנאצי של היופי נתפס כבעל כיצד האי, בעזרת מטפורה ויזואלית, מדגים ,"פסטיבל העמים", הפרולוג של החלק הראשון 
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מן ההתחלה צורות ההצגה הקדם מודרנית והמודרנית מוצגות , לפיכך. הארכאיות לחלק מהסצנה

 .236ו וכמשלימות זו את זוכממשיכות זו את ז

שהן מסורת מקובלת ושני סמלים , הטבעות האולימפיות. במהלך הסרט מופיעים מספר סמלים   

השתמשו  3041-ב .והלפיד האולימפי( שנעלם באולימפיאדות הבאות)הפעמון האולימפי : חדשים

ימשו כחיבור האלמנטים האלו ש. 237שהפך לחלק בלתי נפרד מהאולימפיאדה, לראשוניה בטקס הלפיד

 . 238תוך המצאתן של מסורות חדשות, לעבר

משמשת , שיוצרת מרחב סביב ההריסות העתיקות, התנועה המתמשכת והמתקדמת של המצלמה   

. התנועה יוצרת תמונה כוללת מתוך ההריסות השבורות. מחדש ןבאופן סמלי ליצירה של חיבור

, צמת המצלמה מתגלה ביכולתה היוצרתחלקים גדולים יותר מונחים מעל חלקים קטנים יותר ועו

 .239כאשר מעמוד אחד אנו מתקדמים לעבר הפרתנון כולו

כשהחזרה וההרחבה כוללים צילומים של אובייקט , גם כן, הפונקציה החיונית של המצלמה מתגלה   

כיוון . כאן המצלמה נותנת לאובייקט צורה ומציגה אותו בשלושת ממדיו. אחד ממספר פרספקטיבות

בחלקם באורך של שמונה עד עשר , רים בין הצילומים הם על ידי מעבר איטי מתמונה לתמונהשהמעב

( Accretion)זאת על ידי צמיחה יחד , הסרט מציע התקדמות דרך הצגת שכבות של תמונות, שניות

 .240ולא על ידי חיתוך ושבירה שמדגישים מתח

יוונים בפסלים של אלים  המצלמה מתמקדת, בתחילת הפרולוג, הכניסה לפרתנוןאחרי    

סידור הפסלים יוצר עומק . יוצרת אשליה של תנועתם כאשר תנועת המצלמה, מפרספקטיבות שונות

על . שהפסלים עצמם חיים ונעים בחופשיות ,והמעבר האיטי מתמונה לתמונה תורם לאשליה ,בשדה

לה באמצעים של אור רך נוצר זוהר של הי, ידי צילום אל מול רקע שחור ואור חזק שמדגיש את הפנים

ההבהוב הזה מציע תנועה של , על ידי יצירת הרושם של אור נרות. המגיע מאחורי הראשים, יותר

על ידי השתתפות ביצירה היוונית . הפרולוג מציב עצמו בתוך ספקטרום של מסורת מקובלת. הסמלים

 .241ריפנשטאל מחברת את עבודתה למסורת היוונית, של מיתוסים כאמנות

עירום גם , צופה לזורק דיסקוס מודרניוהוא הופך אל מול עיני ה ורק הדיסקוס של מיירון מופיעז   

הטרנספורמציה בין הזורק הקלאסי להובר המודרני מחברת  .מתחרה קרב העשר, ארווין הובר, הוא

' ריפנשטאל מבצעת חיבור זה לא על ידי קולאז. 242בין שני החלקים הבלתי ניתנים לחיבור האלו

כך שהחלקים הבלתי ניתנים לגישור נדמים לנו , אלא דרך אשליה של מטמורפוזה ללא תפרים, רנימוד

 .כזהים

כשהלפיד האולימפי , התמוטטות הזמן והמרחב הופכת לדמויות ברורות, מאוחר יותר בפרולוג   

דרך בסופו של דבר הוא עולה . של אירופה תכשמסלולו מצוין על ידי מפה סכמאטי, מועבר מרץ לרץ
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סרטה של , יבמעבר בין הפרתנון לאצטדיון האולימפ. העננים אל האור באצטדיון האולימפי של היטלר

: כלומר. 243יותר מאשר היסטורית תשנתפסת כמיתולוגי ,ריפנשטאל שולח את הצופה לתוך מציאות

 .244מקשר בין יוון הקלאסית לבין גרמניה הלפיד הנישא

שבירה נדחית בשאט נפש . תה אמנותית אידיאליסטיהפרולוג משמש להצגת הסרט כפרקטיק   

שניהם , עוצמת המצלמה וצורת העריכה. ההריסות נדחית לטובת בנייה מחדש ןוהעוצמה של זיכרו

, כיוון שהגשר לתרבות זו נוצר דרך הגוף. יוצרים מחדש ומקימים לחיים תרבות שנמצאת בהריסות

 .245הארי מקורו ביוונים שהגזע, הצגתו משמשת לאשש את תפיסתו של רוזנברג

 .J)וינקלמן . 'ג. 'הפרדיגמה הגרמנית העוסקת בפיסול ובקלאסיקה עתיקה נוצרה מתוך ספרו של ג   

J. Winckelmann) ,"הטקסטים של וינקלמן . 246"מחשבות על חיקוי האמנות היוונית בציור ובפיסול

תוך המסורת שנוצרה מרעיונותיו מ. מציעים מגוון של תגובות לגוף המפוסל ובהן היחס הרוחני מועדף

בעוד , המתאר בשיווי משקל הרמוני יקוו, הגוף היפה הוא הגוף המוצג בתנוחה מסוימת, של וינקלמן

לפרולוג  תפאורהרעיונותיו של וינקלמן יוצרים . 247שהריקוד ואסתטיקה חיננית מגדירים את התנועה

מחדש כדי להתאים לאידיאולוגיה  התייחסויות לעתיקות הקלאסית מוצגות, שם". אולימפיה"של 

 .מוצאים הבעה פוליטית באופן גלוי 248הנאצית והדיאלקטיקה של התנועה והקיפאון

 -הגוףתרבות 

, פסטיבל של נוער, האולימפיאדה: "...3041ריפנשטאל מתייחסת להצגת הגוף הגרמני הארי בברלין    

, שהציג סימפוניה של יופי הטדיון השחייבעיקר אצ... והאתלטים... הכול היה יפה... פסטיבל של יופי

פונים ומסתובבים דרך האוויר , מתגלגלים, צפים מעלינו כמו ציפורים, הגופים המעופפים הללו

 .249..."בהרמוניה פיזיקלית מושלמת

הסרט . אך הוא שונה ממה שהתרגלנו לראות בעבר, הוא סיקור של אירועי ספורט "האולימפי"   

הנינוחות , ולעתים אפילו את התוצאות הסופיות ובמקומם מדגיש את החן דוחק את פרטי המתעמלים

זוויות מצלמה : ייותר מאשר על הדוקומנטאר יהדגש הוא על הוויזואל. והכוח של האתלטים

ריפנשטאל יצרה שני סרטים הנבנים לאורך . דרמטיים ועוד( Framing)אמצעי מסגור , וקומפוזיציות

המותאמים , זאת על רקע צלילי המוזיקה של וינדט, ונולוגי בהכרחולא על פי סדר כר, מתח נבנה

  .250שאינם מתעניינים ספורט ,המותאם דווקא לאלו, זהו סיקור של אירועי ספורט. לתמונות הנראות

על ידי השתתפות ביצירה היוונית של . הפרולוג מציב עצמו בתוך ספקטרום של מסורת מקובלת   

הולדת המיתוס מחדש והיופי . 251חברת את עבודתה למסורת היווניתריפנשטאל מ, מיתוסים כאמנות

ומולו הגוף הנשי , פסל של אפולו: המושלם ממשיכים בסדרה של צילומים של הגוף הגברי המושלם

נראה כאילו השניים נעים אחד לעבר השני ומוחלפים בפסל בגודל מלא . פסל של אפרודיטה: המושלם
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הוא מוצג באופן מטפורי כצאצא . וף האנושי האידיאלי של האתלטהג, זורק הדיסקוס של מיירוןשל 

ארווין , עירום גם הוא, זורק דיסקוס מודרני, 252במקומו מופיעה דמותו של אתלט בשר ודם. האלים

 .מתחרה קרב העשר, הגרמני הובר

מציג את האתלטים כחומר גלם והופך את גופם ליצירות מופשטות וקישוטים " אולימפיה"   

שבה דמויות ידועות הופכות לזהויות , תהליך זה מגיע לשיאו בסצנת הצלילה המפורסמת. 253יםהמוני

נופלות מהשמים כמו פצצות  אנו רואים את הצורות הנשגבות. ללא שם וללא פנים במרחב לא אמיתי

הגוף בעל  .רוחות רפאים אלו של החיים הם אידיאל ובהחלט לא מהעולם הזה. בהילוך איטי מהפנט

מעניק הנאה אסתטית מהמעלה , המנותק מהמציאות הפיזית ומועלה לגבהים, ורציות הנכונותהפרופ

" אולימפיה"ב" הסוד"אך , לדברי ריפנשטאל, "רעיון פשוט"הרעיון של קטע הצלילה הוא . הראשונה

 . 254שלושה חודשים של עריכת צליל, הוא הצליל

בתעמולה עבור המשטר הנאציונל תרגיל מרשים בהצגת רושם ו" אולימפיה"ניתן לראות ב   

במיוחד , הסרט היה חגיגה מנופחת של מגוון אלמנטים מתפיסת העולם הנאצית. סוציאליסטי

   .255והאידיאליזציה של הגוף הארי( Kraft durch Freude" )התחזקות דרך שמחה"החשיבות של 

ור ובמסגרת את דמויותיהם של האתלטים בא במהלך כל הסרט מציגה המצלמה באופן עקבי   

אתלטים נראים , לעתים קרובות .אל מול שמיים סוערים, הם מצולמים מלמטה: המפוארת ביותר

בתנועתם , בריכוז שלהם, אנו צופים במיידי כדור ברזל: מופשטים מהקונטקסט של התחרויות עצמן

ות של האלמנטים שמרכיבים את המודרני. אך אנו לא רואים היכן נופל הכדור, הסיבובית המרשימה

 .256כל אלו נחתכו בעריכה, התחרות, גתהמטרה שמוש, המרחק הנמדד ומשווה: המשחקים

שבעצמו מתואר , זהו מזמור לגוף האנושי, הוא הרבה יותר מסרט על בריאות וכוח" אולימפיה"   

, נפתח בפרולוג שעוסק" פסטיבל היופי" .257לאורך הסרט כאובייקט הוקרה אוהבת של ריפנשטאל

י בערפילי הבקר ם בכפר באולימפשרצה סביב אג, הוא פותח בקבוצת הפינים. בגברים, כמעט כולו

כפי , כשהם, שם הם מתרחצים בעירום, שנבנתה במיוחד עבור הפינים, ם סאונהליד האג. מוקדמיםה

אנו רואים . 258תלטי מוצג על ידי המצלמההיפה והא, גופם הצעיר. לא מבחינים במצלמה, הנראה

אחרים יושבים במרפסת . הגברים העירומים קופצים לאגם. פנים, שרירים, צלעותתצלומי תקריב של 

 . 259זוהי תמונה של גברים וטבע בהרמוניה. העץ
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שבזמן שאנו בוחנים את , מה שמפתיע הוא(. Jesse Owens)סי אואנס 'זמן מה בגהסרט מתרכז    

המצלמה מובילה , השיא כשאואנס שובר את. אנו חוזים בעצמת מאמצו הרוחני, שלמותו הפיזית

   .260יולא להתמקד בשעון העצר המכאנ, אותנו לתהות בעצמתו העמוקה של יכולתו המושלמת

גם . הוא גוף האומה -התייחסות לגוף הקולקטיבי" ימפיהאול"קיימת ב, מעבר לגוף הפרטי   

ות מוקרבת בעוד שאינדיבידואלי, הדגש הוא על סימטריה וסדר" הרצון ןניצחו"וגם ב" אולימפיה"ב

באחד . בסרט מובנת כדי לשרת את התדמית" מציאות"ה. 261עבור השתתפות מאורגנת ברמת ההמון

בבגדי , מלאות חזה, נורדיות, אנו צופים מן הקרקע בשלוש נשים ,הקטעים מרהיבי העין של הסרט

ות נשים מושלמ 35,555התמונה מטשטשת ואנו רואים אולי . מניפות מקלות אימון בהרמוניה, גוף

 . 262"ניצחון הרצון"הסצנה היא אנלוגיה ל, לפי מנדל. בדוגמאות מושלמות ובהרמוניה מושלמת

שמטרת העירום הייתה להדגים את הטיפוס הגזעי  ,וולש טוען, בהתייחס לסוגיית העירום   

בגובה ממוצע , רזה, ארוך רגליים"שהארכיטיפוס לאדם הנורדי הוא  ,במקור אחד נכתב .263האידיאלי

אמני הרייך היו אמורים . 264"צורת הידיים והרגליים חזקה ורזה למראה, הצוואר, הצלעות, 3.93של 

 . לבטא ולעצב אמונות כאלו

. 265שבה התרגילים מדגימים את היופי הגברי של הגוף העירום, וינקלמן כתב על ההתעמלות היוונית   

אך , וצגו רק לעתים רחוקותנשים עירומות ה. 266בסרט הגוף מוצג כסימבול אבסטרקטי של יופי ארי

של  יאם היה סימבולי ולא כעניין פרטיקולאר, היופי העירום של האישה הגרמנית האמיתית הוצג

, בצורה חלקה, כמו אצל הגברים, עירום היה נפוץ וגופותיהן של הנשים הוכנו, בפיסול. אישה מסוימת

 .267כמעט שקופה

אולימפיאדת ברלין סימלה את הקבלה המלאה של . העירום הפך להיות מוטיב מרכזי אצל הנאצים   

. 269סרטה של ריפנשטאל הדגים את יופי הנעורים והגוף העירום. 268תנועת הנודיסטים הישנה

זוהי התייחסות לתנועה הנודיסטית של . בניגוד לאתלטים, הרקדניות מצולמות בפרולוג בעירום

 נראותהנשים ש. וההתנגדות לארוטיאך החשיבות העמוקה יותר היא החיבור לארוס . תקופת ויימאר

סוגיה זו מתקשרת לנושא  .270שבא לידי ביטוי בתנועתן הקצבית, מק רוחניוכאן בעירום הן בעלות ע

 .התנועה -מרכזי אחר
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- התנועה

ערכים השייכים לשיח השמרני מבחינה  י כדימוי למספרסרטה של ריפנשטאל מציג את הגוף האתלט   

הקשר האורגני (. Ausdruck)הבעה קצבית ו קשר אורגני, ארוסם של מדובר על ערכי. 271תרבותית

כשהוא  וארוס, קצב מסמל חיים וחיוניות .נשמה ובין הפרט לקהילה הגזעיתמוצע בקשר שבין הגוף ל

 .מקשר את הגוף הגרמני המיסטי אל הקהילה הגזעית, מובחן מן הארוטי הפשוט

כנגד התפוררות התרבות  3009בשנת " ארוס"נח הציע את המו( Adolf Halfeld)אדולף הלפלד    

המוזנת ברעיונות , הלפלד זיהה את הארוס עם תרבות אורגנית בריאה. הגרמנית בשל המודרנה

 תרציונאלי, מטריאליסטית, מנוונת, בעוד שהארוטי זוהה כשיטה חברתית מתה ,מיסטיים עמוקים

 .ומכאנית

בעזרת הצילומים החוזרים ונשנים של מעבר מהסאונה  .המציג רעיון ז, "פסטיבל היופי"הפרולוג של    

כאן מבחינים למעשה בין ארוס . הסצנה מבטיחה את צניעותם של המהלכים האלו ,לשחייה באגם

ני האולימפיאדה ערכים אלו לפ. 272בין ארוס ובין הגוף המכאני, יותרלבין ארוטיות ובאופן נרחב 

 . ריקוד ההבעתי ולא עם ספורטקושרו עם ה

של המאה  05-של שנות ה( Ausdruckstanz)ריפנשטאל גדלה על רקע תנועת הריקוד האקספרסיבי    

של  תהים והשמים והסימטריה הספיראלי, שכלל את החיבור בין גוף האישה, הפרולוג. 273העשרים

ריקוד זה . 05-אנר של צילום ריקוד הבעתי בשנות ה'דמויות בודדות היה מוכר לקהל הגרמני מהז

. הוא התבצע בעיקר על ידי נשים, כמו כן. ל ידי מחבריו כאנטיתזה לספורט המודרניע נתפס

 .לפני שהתחילה לככב בסרטים ואחר כך לביים אותם ,ריפנשטאל עצמה התנסתה בריקוד זה

שבעצמה הושפעה מהתעמלות , (Mary Wigman)מארי ויגמן , ריפנשטאל הושפעה ממורתה   

במקורה פרוגרסיבית , התעמלות זו. ר לפיסול וקודם על ידי הנאציםהקשו, סוג של התעמלות, ריתמית

 .274(Korperkultur)קודמה בתקופה הנאצית כאספקט של תרבות גוף , ברוחה

מונות בסרטיה של תשהסב את תשומת הלב לסידור ה, היה הראשון ((Kracauerקראקאור    

ועה של תמונות חיות החוזרות ותנ ןקיפאומדובר בסגנון של דיאלקטיקה של , לפיו. ריפנשטאל

שבין אנרגיה ארוטית לבין , הכיאורוגרפיה הקולנועית של ריפנשטאל מבטאת את המאבק .275ונשנות

 .276שבאה לידי ביטוי בריקוד, תשליטה פורמאלי

בפרולוג הראשון רואים את המחויבות של ריפנשטאל לריקוד ההבעתי בתוך סרט שחוגג את    

אלא מנסה לגשר , ינו רק מסמל את הרקע של ריפנשטאל והאהדה שלהחלק זה א. הספורט המודרני

בקונטקסט של המשכיות , תהממוכנ, הגרמני לבין הציביליזציה המודרנית -Kulturבין ה

 .277הלניסטית
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אלא המשך של הקישור בין , הריקוד אינו המקביל הנשי לאתלטים הגברים, בקטע הבא של הריקוד   

ריפנשטאל מחברת שוב . למה לבין הפסליםעל ידי החיבור בין המצלכן שהחל קודם , תנועה וסטטיות

 .278בין ההערצה לאל הארי רב הידיים שיווה לבין הרקדניות: בין המודרני לקדם מודרני

ריפנשטאל יצרה מהאתלטיקה המודרנית . מבנה את המקצב של התמונות, בסופו של דבר, הסרט   

, שיח אנטי קפיטליסטי, המערבית השל הציביליזצי, ליתהליבר, הקפיטליסטית, אמריקאית -האנגלו

מטרתה הייתה להפוך את המשחקים האולימפיים לאמנות ותפיסת האמנות . אנטי מודרני ורומנטי

אנטי מודרנית , שמרנית במהותה, הייתה אליטיסטית, 05-שנות השנוצרה בהיותה צעירה ב, שלה

 .279ומרוכזת סביב שיח רומנטי של ארוס

. בנפרד מן הגזע הארי" לא ארים"אך ראה מקום לגזעים ה, וף השמרני היה פטרנליסטישיח הג   

פועלת כדי  "אולימפיה" .280את הדימוי של אחרים לא לבנים לא יכלו לסבול, לעומת זאת, אציםהנ

המכוונות מטרה של , תוך הפיכת התנועות, לאשר את הגוף היפה על ידי דיכוי הדימוי המכאני

או את ביטול מדידת ההישגים כשניתן , תןאם ני, זאת על ידי ביטול המטרה. תהאתלטים להבעתיו

 .זיהוי המנצח

כמובן שלא , התפיסה השמרנית רואה בריקוד של לא לבנים הבעה ריתמית, בניגוד לגזענות הנאצית   

הצגתו של אואנס ולא לבנים : כלומר. אך גם כן קשר לטבע וקשר לקהילה אורגנית, ברמה גרמנית

בניגוד לגופו של האתלט  יהיא הצגתו של המקצב הטבעי הפרימיטיב, על יד ריפנשטאל, ריםאח

 . 281האמריקאי

להיות מקובל כחלק יכול היה שלא , ההתמקדות בו ובתנועתו היא עניין, ההדגשה של אואנס   

תו של הצג. אחת  שאינם יכולים לדור בכפיפה, "לבן"ו" שחור"על פי תפיסה זו יש . מהתפיסה הנאצית

זוהי אידיאולוגיה שונה מזו , למרות זאת. היא גזענית בעצמה וקולוניאליסטית" יפרימיטיב"אואנס כ

היא לא תמכה במודע ברצח , למרות היותה פטרנליסטית וקולוניאליסטית, ובניגוד  אליה ,של הנאצים

  .עם
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 סיכום

וערכה  זוויות רבותלמה כל אירוע מאשר צי, י לני ריפנשטאל"תועדו ע 33-אירועי האולימפיאדה ה   

פרסומת לרייך , למעשה, המוצר הסופי היה. שהנציח את ההישג התועמלני הנאצי, בקפידה את הסרט

אשר מביא סדר ואושר , האווירה סביב האולימפיאדה יצרה תחושה של משטר מוצלח. השלישי

 .282לאוכלוסייה מדוכאת ונבוכה

גרמניים  תכיוון שהסרט לא הציג רצף של ניצחונו, בתעמולה כי אין מדובר ,תומכי הסרט טוענים   

אך תפיסה זו מתייחסת לנאציונל , 283ולא ביטל את הישגיהם של אתלטים ממדינות אחרות

הנאצים היו מוכנים תמיד להציג חזות מסוימת כדי להשיג את . 284סוציאליזם באופן פשטני

 .תיותימטרותיהם האמ

להראות עצמה , קודם כל. 45-ארוך של גרמניה בשנות ה הסרט משקף כמה מהמטרות לטווח   

אואנס הוצג בצורה  .285סי אואנס היה הוגן'היחס כלפי האצן האמריקאי ג, כך למשל". ליברלית"כ

הוצגה כדגם של ספורטיביות מן המעלה  קפיצה בינו לבין הגרמני לוץ לונגהתחרות ב. מעוררת אהדה

הציג עצמה כמוליכה בספורט מבלי לפגוע בעקרונות ל יכולה הייתהגרמניה , לפיכך. הראשונה

 .286האולימפיים ובעקרונות ההגינות הספורטיבית

לא משתקפת בסרט , לכן. 287מטרה שנייה הייתה להראות את הרצון הטוב והידידות של גרמניה   

, הרעיון האולימפי היה בעייתי בשל התפיסה הבינלאומית והפציפיזם .288גזענות או לאומיות מוגזמת

למרות זאת האולימפיאדה התקיימה . האולימפיאדה נתפסה כנטל, לפיכך. המנוגדים לתפיסת עולמם

עצמו נתן הוראה ליצור  היטלר .289ונעשה בה שימוש להצגת גרמניה כמדינה שוחרת שלום וידידותית

הייתה להראות את יכולותיה הטכנולוגיות של , מטרה שלישית. 290תחושה של גרמניה שוחרת שלום

 .291ה וזו השתקפה בעצם עשיית הסרטגרמני

בגרסא המקורית יש הרבה יותר . עדיין הייתה מוטית כלפי גרמניה" אולימפיה", למרות זאת   

בצילומי ההילוך האיטי ובמוזיקה יש , שנית(. לצורך תעמולה פנימית)צילומים של ניצחונות גרמניים 

מדינות שהיו , ושלישית( ם כשלא נצחוג)גרמניים ועל השתתפות גרמנית בכלל  תהדגשה על ניצחונו

הסכנה בסרט , כלומר. 292מאשר אלו שגרמניה דחתה, ידידותיות כלפי גרמניה קיבלו סיקור טוב יותר

 .293נובעת מכך שהוא נראה הוגן
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מחדירה אידיאולוגיה באמצעים של קונטקסט  תתעמולה סוציולוגי, Jaque Ellul))לפי אלול    

מסחריים ולא )בפרסום בסרטים : גית באה לידי ביטוי בדרכים שונותתעמולה סוציולו. 294סוציולוגי

ההשפעה של הסרט , במקרה זה: כלומר. 295בשירותי הרווחה, בחינוך, בטכנולוגיה בכלל, (פוליטיים

 .  הייתה בצורה עקיפה באופן מובהק ולא בדרך של תעמולה ישירה

שאיטליה , ב"ת הצליחה יותר מארהשגרמניה הנאצי ,בסוף האולימפיאדה טבלת התוצאות הראתה   

הטוטליטריות היו ושהפשיזם  ,המסקנה הייתה. 296ושיפן עקפה את בריטניה, עברה את צרפת

 .297אפקטיביים יותר במוביליזציה של כוחות אנושיים

הממשיכה מגמות אי , ניתן לראות המשכיות של מסורת ניאו קלאסית ורומנטית בסרט, לפי גרהאם   

שהתחנכה על ערכי תנועת , ריפנשטאל. 30298-ות של גרמניה מתחילת המאה הומיסטי תרציונאליו

הצגתם  .הפער בין אידיאולוגיות שמרניות לבין הספורט המודרני ניסתה לגשר על, הריקוד ההבעתי

לגשר על הייתה מטרתם  ,המתמזגים עם רקדנים הבעתיים ודמויות ניאו קלאסיות ,של אתלטים

 .בין הספורט המודרני לבין ריקוד קצבי והבעתי לא תחרותי ,מארשהיה קיים בתקופת ויי, הקרע

בכל , של ריפנשטאל הקיבעונ. תפיסת עולמה השמרנית השתלבה בתפיסת העולם הנאצית החדשה   

 טאך עשיית הסרט בקונטקס, הוא תוצר של ויכוח מוקדם לעליית הנאצים, הנוגע לגוף היפה

אואנס ריתק את ריפנשטאל ולכן  .299ימשה את הנאציםההיסטורי המסוים השתלבה בשיח הגזעני וש

אך העניין שלה באואנס בפרט ובאתלטים , תפיסותיה האסתטיות לא היו נאציונאל סוציאליסטיות

 .האחרים בכלל הוא שמרני במהותו

ייתכן ומה שהניע אותה . בעצמה ובנחישות, בתנועה, ריפנשטאל הציגה את הדרו של הגוף האנושי   

 טאשר בקונטקס, שמרני, אך זהו יופי מסוים, 300כפי שהיא טוענת, היה יופי בלבד בעשיית הסרט

 . ההיסטורי המסוים תרם להאדרת הנאצים

ונגל הם 'כי אלו אנשים שמקורותיהם בג, את טענתו של היטלר, למעשה, הצגתו של אואנס הדגימה   

מלים תחרות לא הוגנת הם מס. והפיזיות שלהם חזקה מזו של הלבנים המתורבתים םפרימיטיביי

 .301וחייבים להיות מודרים ממשחקים עתידיים
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 עברית

 

הנרי : עורך מדעי, הגיגים על מקורות הלאומיות והתפשטותה: קהילות מדומיינות .בנדיקט, אנדרסון

 (.3000, האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל. )ןוסרמ

 

הוצאת : ירושלים) תאמנות ופוליטיקה בגרמניה הנאצי: רומנטיקה מפלדה. דנה, הורוביץ-אריאלי

 (.3000, ס"תש, האוניברסיטה העברית, אגנסל מ"ש י"ספרים ע

 

, ו"תשנ, ההוצאה לאור -רד הבטחוןמש: אביב-תל) תפיסת האדם באידיאולוגיה הנאצית. צבי, בכרך

3000.) 

 

: ירושלים) ?יחסים מסוכנים -קולנוע וזכרון(. עורכים)שלמה וצימרמן משה , זנד ,חיים, בראשית

 (.0553, ד"תשס, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל

 

 MEINמאבקי "פרקים מתוך ,  משה צימרמן ועודד היילברונר( עורכים: )בתוך, אדולף, היטלר

KAMPF" (ה"תשנ, אקדמון: ירושלים.) 

 

, ב"תשס, עם עובד: אביב-תל) לדמיין ולביים את המאה העשרים: הקולנוע כהיסטוריה. שלמה, זנד

0550.) 

 

 .)3003 ,ספרית פועלים :אביב-תל ) תיאולוגיה פוליטית והרייך השלישי. טל אוריאל

 

, חיפההוצאת הספרים של אוניברסיטת : חיפה) שפה, גוף, מרחב: ראיית העולם הנאצית. בעז, נוימן

 (.0550, ב"תשס

 

 (.0550, ג"תשס, עם עובד: אביב-תל) ישראלי ןזיכרו -עבר גרמני. משה, צימרמן
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 וידאו

 

Olympia [videorecording]: the film of the XI Olympic games 1936 / directed by Leni 

Riefenstahl (Germany: Leni Riefenstahl, 1938). 

 

 אינטרנט

 

 (.00/54/51". )עצומות לרווחה עיניים", לב יאיר

ear.com/p_article.aspx?id=475-http://www.third 

 

-http://avihuronen.com/hebrew/courses/dark-times/lesson-05/nazi-images.html 

: חינוך בזמנים אפלים: מתוך הקורס .רב תחומיים החוג ללימודים, אתר המכללה האקדמית תל חי

 .ר אביהו רונן"מחנכים ואינטלקטואלים לנוכח הנאציזם והשואה בהדרכת ד

 

 -http://www.ceme.eefd.ufrj.br/cinema/docs/olympia.htmlוך סרטה אתר שמציג תמונות מת

 ".אולימפיה"של ריפנשטאל 

http://www.third-ear.com/p_article.aspx?id=475
http://www.ceme.eefd.ufrj.br/cinema/docs/olympia.html
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