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 ראל ובעמיםות בישהלאומיתקופה ראשונה: . 1

לאומיות ומאפייני התנועות הלאומיות באירופה במאה . 11.
  19ה 

  19מבוא ללאומיות המודרנית באירופה במאה ה  .11..1

דינות עצמאיות והרצון של כל עם לחיות במדינה משלו נראה לנו טבעי מ 200 יש כ היום בעולם

 . 19שהתחילה להתפתח במאה ה  דרניתתופעה מוכך. הלאומיות היא  בוברור. לא תמיד היה המצ

, בעלי עבר משותף, שרוב אזרחיה הם בני אותו לאום עצמאית, ריבוניתהיא מדינה  מדינת הלאום

תודעה לאומית,  פיתחועמים ה המדינה שייכת לעם כולו.. רכים וסמליםהמזדהים עם אותם ע

  ו העם.הבינו שהם בעצם שייכים לאות אנשים בעלי מאפיינים משותפיםכלומר 

 

 מושגי יסוד

 

 לאומיות

. הלאומיות היא הרצון המשותף של עם מסוים לחיות יחדיו במדינה ריבוניתהלאומיות היא 

למדינה עצמאית לאותו העם. הלאומיות  הפוליטיתבין הדרישה החיבור בין הרגש הלאומי ל

 .ולם הכוללת של הלאוםהע תש, תפיהאידיאולוגיה של התנועות הלאומיותהיא 

 

 לאומיות אתנית

כגון: מוצא )קרבת דם(, שפה,  שאינם פרי בחירההלאומיות האתנית מבוססת על מאפיינים 

. לכן לאומיות זו נקראת לא בוחר בותוך הלאום והיחיד נולד למנהגים, דת והיסטוריה. כלומר, 

 . היהודים, היוונים והגרמנים ו. לאומיות זו מאפיינת עמים עתיקים כמלאומיות סגורהגם 

 

 לאומיות פוליטית

כגון: חוק, ערכים,  פרי בחירההלאומיות הפוליטית )אזרחית( מבוססת על מאפיינים שהם 

הצרפתית כאשר ניתנה האפשרות לאנשים לדה במהפכה זכויות ונאמנות. הלאומיות האזרחית נו

ן משותף של אזרחים ליצור וצלבחור ולהצטרף ללאום הצרפתי. לאומיות זו מבוססת על ר

עצמם מסגרת מדינית ללא קשר לקבוצה אתנית מסוימת וללא עבר היסטורי משותף. הלאומיות ל

ר את האומה אליה ל לבחוד יכוהיחי (:)רצון חופשי להצטרףלאומיות וולונטרית האזרחית היא 

אדם(.  הוא רוצה להצטרף בהתאם לחוק )נקראת גם לאומיות פתוחה, כי היא פתוחה לכל
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ערכים משותפים של על לאומיות פוליטית אזרחית. השותפות מבוססת הלאומיות בארה"ב היא 

 שוויון בפני החוק, חופש וזכויות הפרט. 

 

 מדינה לאומית

ות הלאום בעולם מבוססות על לאומיים אתניים, למעט . כל מדינוםמדינה שהוקמה על ידי לא

 פוליטיים. םארצות הברית וצרפת שהוקמו על ידי לאומי

 

/ המאפיינים המלכדים את  הלאומיות  התנועותמרכיבי   1.21.

 בני הלאום

. כדי לחזק את להשיג עצמאות במטרהקמו תנועות לאומיות רבות שנלחמו  19 -במהלך המאה ה

 לעצמם מאפיינים מיוחדים עיצבוו טיפחוהעמים  ,להצדיק את המאבק הלאומיוון המשותף הרצ

 מאבקם. את צדקת ם האחרים ויוכיחו ימשיבדילו אותם מן הע

 התנועות הלאומיות הם:  כלהמאפיינים הבולטים של 

 

 תודעה לאומית

 ותהזדהגיש מר אדםה. זה בייחודו של לאוםוהכרתו  ההכרה של אדם בשייכותו ללאום מסוים

רק לאום שמצליח לפתח  שהוא שייך ללאום זה.מודע הוא  עמוקה עם ערכי הלאום ועם מולדתו.

 להקמת מדינה עצמאית.מצליחה לנהל מאבק  םחברי הלאודעה לאומית בקרב ות

 להתעורר ולהאבק למען הקמת המדינה שלהם. התודעה הלאומית גורמת לבני הלאום 

 

  ?איך מפתחים תודעה לאומית

 .. שפה1

 .. סמלים לאומיים ותרבות לאומית2

 . מערכת חינוך לאומית ותנועות נוער. 3

 

 מולדת

שבה הוא נוצר, בה התרחשה  המולדתמדינתו. זוהי שואף להקים את  הלאוםשבה  היטריטורה

לאום לאותה לש יש את הקשר הרגשי הביעמ "מולדת."מילה ה ההיסטוריה ושם נוצרה זהותו.

הארץ שאליה הלאום מרגיש שייך והוא מרגיש  ארץ האבות"," או "ארץ האם" היזוטריטוריה. 
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הוא מרגיש בבית, על  ריה זויטובטר ור להוריו,כמו ילד שקש ההוא קשור אלי שהיא שייכת לו,

 אדמתה הוא נלחם על עצמאותו ובאדמתה נקברו אבותיו. 

 

הגנת ארצם וצאים ללם י. כוהטריטוריה היא ה"דבק" המחבר את התושבים השונים של העם

המולדת  אלא( נהרות, יערות, כפרים ועריםימים, הרים, ) תפיזיבעת הצורך. המולדת היא לא רק 

 ה וגאווה, קשר לדורות הקודמים, להיסטוריה ולמייסדים. אהבשל רגשי היא נכס 

 

 שפה

 

ר להעבי. השפה מאפשרת אחרים מלאומים ולייחד אותו לאחד את הלאוםמטרת השפה היא 

 ים את הלאום. ראידיאולוגיה, תרבות ומסורות שיוצ נחילים, להמסר

יזור היה ניב ה, בכל אבנוסף ל אירופה.בה הרשמית פשהייתה השפה הלטינית ה 19-המאה העד 

מקומי אותו דיברו התושבים )לא הייתה השפה "הצרפתית" או "האיטלקית" כמו שאנחנו 

, שתחליף את כל במדינה יחידה ה אחתלהנהיג שפ ורצהתנועות הלאומיות  מכירים אותה כיום(.

 ותשפלכן, . )המלוכה( ר הישן"דסהשפות האזוריות ותבטל את הלטינית, שהייתה מזוהה עם "ה

לשפות הפכו בלבד  בשימוש חלקישהיו "( או שפות החייאת שפהעתיקות שלא היה בהן שימוש )"

 לאומיות. 

את הילדים בשפה  מנת ללמד על אומיוך לבחינהתנועות הלאומיות השקיעו משאבים רבים 

 על עתיד הלאום חלמוו ,הביאה לכך שכל בני הלאום דיברו, כתבו זוהלאומית. השימוש בשפה 

 השפה. באותה

 

 סמלים לאומיים

 

היא לחזק את תחושת ההשתייכות  מטרת הסמלים. מבטאים את השייכות של הפרט ללאום

 : הםסייעים בחינוך האזרחיםהסמלים מף, בנוס וההזדהות של בני הלאום עם מולדתם.

את מדגישים  הלאום, לשהיסטוריה וה את המולדת משבחים ,מעוררים רגשות בקרב בני הלאום

ל כל לאום למען המולדת, את המאבק לעצמאות ואת הערכים המרכזיים ששל בני ה ההקרבה

לנוע דיו, קות, רספרו, טקסים, חגיגות, עצרותסמלים הלאומיים מועברים באמצעות לאום. ה

  . להם ולהיות נאמן. המדינה דורשת לכבד את הסמלים כו'ו

מדינה עצמאית או הגעגוע לת המולד עצמאותהמאבק לם את ישימדג בהמנונים ובשירי המולדת

קריאה למאבק, תקווה בהמנונים יש לרוב . עממיותבמנגינות משתמשים שירים אלו  ולמולדת.

 ת. לחירות לאומי ותחושת סולידריו
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לדוגמה, הדגל מקור לגאווה לאומית. הם הם סמל לעצמאות המדינית של הלאום ו דגליםה

 בעי העיר פריז. בעים של המלוכה הצרפתית וצצההצרפתי משלב את 

המחיר שבני  היאההקרבה למען המולדת. הנפילה בקרב  מדגישים את בפסלים ובאנדרטאות

ני הלאום להזדהות עם גורם לב םלחן הנופליופ. עצמאותםעל לשלם כדי לשמור המולדת צריכים 

 ניםונותהלאום בני את  יםדחאגיבורים לאומיים ואירועים היסטוריים. טקסים וימי זיכרון מ

 . משמעות לאומית למוות של הגיבורים והלוחמים

 

 תרבות והיסטוריהמסורת, 

 

 של העםכדי לגבש את הזהות הלאומית  העממיתבמורשת התרבותית  משתמשתהלאומיות 

 היא מטרה(. הגינות, ריקודי עם, תלבושות מסורתיות, אגדות, מנהגים וגיבורים מיתולוגייםמנב)

זהות וליצור בורה, צדק, מוסריות והקשר למולדת( ם של ג)ערכי את העם לערכי הלאום ךנלח

לאומית היסטורית המשותפת לבני הלאום מאז ומעולם. ההקרבה של הגיבורים במיתוסים 

 רבה של בני הלאום בעידן הנוכחי.ים דומה להקההיסטורי

את הדורות הבאים  םימעצבים את הזהות הלאומית, מלכדים את הלאום, מחנככל אלה 

 את המורשת לבאים אחריהם.  ומעבירים

 

מה היו השינויים שיצרה הלאומיות המודרנית באירופה   1.31.

 ? 19במאה ה 

 בני האדםהות חדשים לחיזוק מסגרות השתייכות ויצירת מוקדי ז  א.

 

חברתי,  ", כלומר מסגרת השתייכות וזהות חדשה. האדם, יצורדת מודרניתהלאומיות נתפסת כ"

 תית שיוכל להזדהות איתה ולהיות חלק ממנה. תמיד מחפש מסגרת חבר

, חיפשו נחלשודוגמת הדת,  ההזדהות הקודמים, שמוקדי, 19 בחברה המודרנית, החל מהמאה ה

 חדשים, ומצאו אותם בלאומיות. קדי הזדהות בני התקופה מו

ורות, לגיבושו סביב מס האשל בני האדם, והבי רכזי בזהותממרכיב הלאומיות הפכה להיות 

  טוריה משותפת, מאכלים, תלבושות, מיתוסים וכו'. היס
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 התגבשותן של מסגרות חברתיות, פוליטיות ותרבותיות )התנועות הלאומיות( ב.

 
 סגרת חברתיתהלאומיות כמ

 

הלאומיות העניקה תחושת השתייכות ליחידים שאיבדו את המסגרות החברתיות אליהן 

 . 19חשו במאה ה בות שינויים ותהליכים שהתרקעהשתייכו ב

בעקבות תהליך החילון ואיבוד המסגרת הדתית שאיחדה את אירופה במשך מאות שנים, 

לעיר והתיעוש, איבדו מעבר מהכפר ותהליכים כמו תהליך העיור והמהפכה התעשייתית, ה

. הלאומיות תומסגרות חברתיות חדש חיפשווהאנשים את השייכות לקבוצה הקהילתית בכפר 

 השייכות והנאמנות ללאום.  ביטאה את תחושת

האדם הוא יצור חברתי ולכן בני האדם בכל מקום ובכל זמן מחפשים מסגרת חברתית להשתייך 

נתנה מענה לצורך החברתי להתגבש כקבוצה וקד לזהות, הלאומיות שמשה עבורם מו אליה.

טים הנאמנות בין הפרומיות היא אל. המרכיב העיקרי של תופעת השיש לה יסודות משותפים

. הלאומיות שותפים לחברה. בני הלאום חשים קשר זה לזה ורואים בעצמם וםהשייכים ללא

 "אנחנו" ואת האחר.  קבוצת ההשתייכותמגדירה את 

 

 בותיתת תרת כמסגרהלאומיו

 

. הלאומיות התרבותית מחייה מסורות קיימות ומעשירה אותןהלאומיות כמסגרת תרבותית 

נהגים, זיכרון היסטורי, הקמת אתרי זיכרון, ים, אגדות, מ, שפה, סיפורסמליםוססת על במ

ם, שירים, תלבושות מסורתיות, מאכלים, דגל, המנון, פולקלור)=מסורות עממיות(, חגים לאומיי

, הסכמות והסברים לגבי אירועים מעצבים תואגדות עם שהועברו מדור לדור, זיכרונוסיפורים 

 מית ומדוברת.לים, ביטויי שפה משותפת רשמסומכוננים, 

לתרבות הייחודית לכל משמעות יש . תרבות לאומית ואופי לאומיהתנועות הלאומיות מדגישות 

בגיבוש למגוון התרבותי תפקיד מרכזי  .רון וספרותמוזיקה, לבוש, ציור, פיסול, תיאט לאום כמו

 הרעיון הלאומי.  ןעלמ העם ובגיוס המוני הגאווה הלאומית, הזהות הלאומית

הייתה השפעה רבה על התפתחות  לזרם הרומנטי. התגבשה תרבות של העם יטוריהסביב הטר

גשות האהבה ביצירותיהם את ר הדגישוהלאומיות: סופרים, משוררים, מוסיקאים וציירים 

אלא יש  לא רק שטח פיזיוהגעגועים למסורות ולתרבות העבר של בני הלאום.  הטריטוריה היא 

 תרבותיות. משמעויות  לו
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 כמסגרת פוליטית מיותהלאו
 

מערערת על הייתה המהפכה הצרפתית. הלאומיות  19ללאומיות היה במאה ה הדלק הרעיוני 

ולהעביר מהכנסייה, האצולה והמלוכה  את כוחן של רוצה להחלישוהיא  הסדר הפוליטי הקיים

 אל העם. אותו 

ים לאותה הקבוצה משותפת וראו עצמם שייכ זהות חיפשוהקבוצות הלאומיות שקמו באירופה, 

 .ות מדינית במולדת ההיסטורית שלהםהחלו לשאוף לעצמא

בונית במישור הפוליטי התגבשה הדרישה לאחד ולייחד את בני הלאום במסגרת מדינה רי

השאיפה למדינה ריבונית בעצם המולדת. הלאומיות כתופעה פוליטית היא  :אית( )=עצמ

 חרים. לאומים א, ודוחה ת ומאחדת את הלאוםדחבטריטוריה המיי

 

מסגרות אלו טיפחו וחיזקו את סימני הלאומיות ונאבקו ליצירת מסגרת מדינית עצמאית לבני 

 אותו לאום. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 דינית של אירופה ה המיים במפג. שינו
 

כדי ללמוד על  הלאומיות הביאה להקמת מדינות חדשות ולשינויים פוליטיים במפת אירופה.

 . 1920ובין זו של  1815נשווה בין מפת אירופה ב שינויים אלו, 

 

 1815אירופה ב 

ארגן את . היה זה קונגרס בינלאומי שמטרתו הייתה לקונגס וינהכונס באוסטריה  1815בשנת 

ושינה את המפה ופה לאחר נפילתו של נפוליאון. נפוליאון כבש מדינות רבות באירופה איר

 המסגרות שיצרה הלאומיות

 סגרת חברתיתמ

במקום מסגרות חברתיות 

ישנות, הלאומיות הפכה 

 הזדהות. להיות מוקד ה

 מסגרת פוליטית

הקבוצות הלאומיות 

רוצות להקים מדינה, יש 

להם זהות היסטורית 

 משותפת.

 תיתמסגרת תרבו

החייאת מסורות 

תרבותיות )שפה, 

סיפורים, אגדות, 

 ..(טקסים, מוזיקה.
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. בקונגרס נחתמו לשרטט מחדש את מפת אירופהי רס כדלאחר מותו, כונס הקונג המדינית.

כדי ליצור מאזן כוחות שיבטיח את השלום באירופה ואת  הסכמים דיפלומטיים ובריתות

  מן.שים לאורך זשמירת הגבולות החד

 1815-מפת אירופה לאחר קונגרס וינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1920אירופה בשנת 

ה השתנו גבולות אירופה. אחריהעולם הראשונה, מלחמה ש חמתהסתיימה מל 1918בשנת 

" ובו הוא מדבר הנקודות של וילסון 14"ארה"ב, נאום שנקרא  באותה השנה נאם וילסון, נשיא

 ש את הזכות להקים מדינה ריבונית משלו. ם ילכל לאו . כלומר,ההגדרה העצמיתעל זכות 
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 1920מפת אירופה בשנת 

 
 ין המפותבההבדלים 

 מרכזיים:  ת ניתן לראות שני הבדליםהמפובין 

הקיסרות הרוסית, הקיסרות אימפריות:  4קיימות  1815במפה המדינית של   -  נפילת אימפריות .1

לעומת זאת, במפה המדינית של כת פרוסיה. הונגרית, האימפריה העות'מנית וממל-האוסטרו

 , ולכן איבדו גם חלק מהשטחיםת כוחן ומעמדןא, אימפריות אלו כבר לא קיימות. הן איבדו 1920

 שהיו בשליטתן. 

לאחר מלחמת העולם הראשונה, קמו מדינות חדשות של לאומים   -  הקמת מדינות חדשות .2

 מה: שנשלטו קודם לכן ע"י האימפריות שהתפרקו. לדוג

 הונגרית. -אוסטריה והונגריה שהיו שייכות לקיסרות האוסטרוהוקמו  -

 ך הקיסרות הרוסית. נה עצמאית מתויפולין הוקמה כמד -

 מו עם נפילת האימפריה העות'מנית. יוון הוקבוסניה ו -

כמו סרביה, קרואטיה, סלובניה, יוגוסלביה הייתה מדינה שהורכבה מעמים וטריטוריות  -

 מונטנגרו.



 

 

 

 

14 

חתן ולגיבושן של התנועות הלאומיות ורמים לצמיגה. 21.
 19-באירופה במאה ה

 תנועת ההשכלה .1

 

כלה העמידה במרכז את האדם ואת מערב אירופה. תנועת ההשב 17-מאה הבה שצמח התנוע

 לת הבחירה שלו, במקום את האל, הדת והמלך. יכו

 

 מכות חיצוניתלס זקוקנו יאוהוא  לחשוב בעצמושיכול  , חכם,שהאדם הוא יצור תבוניהיא טענה 

 . הוא מקבלשהאדם יכול לבקר את הידע  שתחליט עבורו )כמו הכנסייה והמלך(.

 

וח את הלגיטימציה מהעם ולא מכ כן גם השלטון צריך לקבלמקור הידע הוא באדם ול וסף,נב

 םהמשכיליודמוקרטיה.  תבונה, זכויות הפרטהחירות, השוויון, ה עליון. ההשכלה דיברה על ערכי

 . לאף שליט אין את הזכותזכויות שלא ניתן לקחת ממנו, הזכויות הטבעיותם יש לאדשטענו 

בני אדם מוכנים לקבל את כות לשלוט. לו יותר זזאת, אין שליט שעושה  האלו. זכויותבלפגוע 

שעד אותה מאחר  מהפכני. רעיון זה הוא השלטון אם הוא שומר על הזכויות הטבעיות שלהם

 , כלומר האלו הוא זה שמינה אותם. האל ם שלטו בחסדהתקופה, המלכי

 

 מדוע זה גורם ללאומיות? 

 חירות ושוויוןמגיעים עמים ל וטענו שגםו מרעיונות ההשכלה ושפעלאומיות הההתנועות  -

אותו הם ם אלה שצריכים להחליט על השלטון שלטון זר או ממלך והמשמשמעותם שחרור 

 רוצים. 

והעבירו ביקורת על המצב החברתי והפוליטי  ןר הישעל הסדערערו אנשי תנועת ההשכלה  -

שנות של התנועות הלאומיות שרצו ל יחה ולהתגבשותמבתקופתם. לכן, הם היו הבסיס לצ

 את המציאות. 

זכותם הם טענו ש .כל המהפכנים הגדולים וראשי התנועות הלאומיות היו אנשי ההשכלה -

פי ערכי הלאום, שפתו, לאת חייהם  הזכות לנהל. של אזרחים לחיות במדינה לאומית

ש לו את החופש יות טבעיות ויוגם ללאום יש זכות לזכתרבותו וללא התערבות של זרים. 

 היה זה הדלק הרעיוני לפעילות הלאומית. בעצמו. לשלוט על עצמו
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 תהליך החילון .2
 

שנוגדות את אסרה להביע דעות . הכנסייה האנשים המלכים שלטו בחייוהכנסייה  עד הלאומיות,

היה  בהעם חיי הם שולטים בחסד האל.וטענו כי  בכוח. גם המלכים שלטו הסמכות הדתית

שאי אפשר להתנגד  , החלטה של האל,תפס כגזירת גורלולשרת אותו. אי השוויון נ לךית למלצי

  . לה

. הרעיונות את סמכות הכנסייה והמלכים שנחשבו עד אז לשליחי האל התנועת ההשכלה ביטל

 חיזקו את תהליך החילון והגבירו את כוחו של העם.  תבונה וחופששל 

 

ומוסדותיה. הדת של  שבירת הבלעדיותאלא על ה טישת האמונל נעלא מדבר  תהליך החילון

הרעיונות כלומר, עדיין יש אמונה באלוהים אבל לא מקבלים את הסמכות של הכנסייה והמלך. 

ילו את המלכים וגרמו לתהליך כנסייה, הגבהחדשים שהביאה איתה ההשכלה, החלישו את ה

 . החילון

 

 מדוע זה גורם ללאומיות? 

שתאחד אותם ומצאו אותה חיפשו אנשים מסגרת חדשה  שה,שנחלרת הדתית גבמקום המס

החליפה את האידיאולוגיה  הלאומית. האידיאולוגיה הלאומית המשותפת לכלל הציבור במסגרת

הלאומיות בעצם ענתה על הצורך דת אזרחית(. אומיות היא הדתית )ולכן יש אנשים שטוענים שהל

  של האדם בשייכות ובזהות משותפת.

 .קומה של הכנסייהית תפסה את מהמדינה הלאומ

 . ח הכנסייה ירד, ניתן להחליף את השלטוןושהמלכים שלטו בחסד האל, וכבנוסף, מאחר 

 

 המהפכה הצרפתית .3
 

ת שכללה את האצולה, הכמורה ונציגי סיפת המעמדוהתכנסה בוורסאי )ליד פריז( א 1789במאי 

לא נכנע זכויות. המלך  ש לקבל שוויוןוהעם הפשוט דר העם הפשוט. אסיפה זו לא הייתה שוויונית

עצמם כעל "האסיפה  ונציגי המעמד השלישי פרשו מאסיפת המעמדות והכריזו עללדרישות, 

 של צרפת.  הלאומית"

העם ביטל את המלוכה מכותה מן העם. את ס וקיבלההאסיפה הלאומית ייצגה את האומה 

 . פתירוהקים רפובליקה עצמאית בה ישלוט העם הצ

המבוססת על רעיונות תנועת ההשכלה, בה  והאזרח" "הצהרת זכויות האדםאת  פרסמה האסיפה

נקבע כי העם הוא הריבון, שכל האזרחים שווים ושיש לאפשר לכל אזרח חופש ביטוי והבעת דעה. 

 . מדינה הוא לשמור על זכויות האזרחיםשתפקיד העו הם קב
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 מדוע זה גורם ללאומיות? 

 המהפכה הובילה .באירופה יותלאומהראשונה שהזניקה את יה ההיריפתית היא רהמהפכה הצ

לאיחוד כל הצרפתים סביב מטרה משותפת, שפה משותפת וסביב סמלים לאומיים משותפים. 

לעמים  והשראה דוגמהמהפכה זו הייתה נה. מדי להקמתק היא איחדה את העם כולו סביב המאב

 . ח במאבק לאומייאחרים, והיא הראתה להם שניתן להצל

 

 כיבושי נפוליאון .4
 

 15במשך . בשם רעיונות המהפכה למסע כיבושים באירופהעלה לשלטון בצרפת ויצא יאון ולנפ

יתות פוליטיות בר ,הסכמים שלט באירופה )חוץ מאנגליה ורוסיה( בכוח הזרוע הצבאית,שנים 

 . שכבש במדינות חסותוהכתרת בני משפחתו כשליטים 

לכל האזרחים, מבטל את  זכויות( )שוויון אמנציפציה" נותן ישןה טל את "הסדרבנפוליאון מ

 )נציגי העם(. פרלמנטיםהמלוכה וממנה 

ך וש הפהכיב אבל מהר מאוד. משחררים בצרפתים, התושבים המקומיים שמחו וראו בהתחלה

כנגד הכובשים  עממית התנגדות לכן, התחילה להתפתח. ול האוכלוסייה המקומיתלניצ

התלכדו כדי להילחם בפולש הם ם עצמאות, לא יעניק לה שנפוליאוןם ר לההתברכשרפתים. צה

התאחדות העמים כנגד אויב משותף. , מקומית ההתנגדות הביאה להתגבשות לאומית הזר.

 לאומיות. שם ההילחם ביצאו ל הצבאות הלאומיים

 

 מדוע זה גורם ללאומיות? 

המהפכה צרפת הפיצה את רעיונות . ופהרהלאומיות באי להפצת רעיון זרזהיו  נפוליאון כיבושי

. התנועות הלאומיות המקומיות הקמת שלטון ותרבות עצמאיים מקומיים אבל לא אפשרה

 י ומדינה ריבונית.שלטון עצמא גיבשו את עמם סביב האויב המשותף, צרפת, ופעלו יחד להקמת

 

 נפוליאון, קיסר צרפת, כובש שטחים באירופה
 
 

 :המהפכה ותם רעיונשכובש ב
 ווה. חירות, שיוויון, אח

 מפיץ את רעיון החופש הלאומי. 

 
 

, בוזז אוצרות, משתמש כובש אלים
 באלימות. 

פוגע בריבונות של העמים שכבש ולא נותן 
 להם להשתתף בשלטון. 

ומדים את רעיונות : למצד אחד
 המהפכה

נפוליאון מעורר התנגדות  מצד שני:
גשות ורר את הרעלשליטה הצרפתית ומ

 הלאומיים של העמים
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 המהפכה התעשייתית )מודרניזציה(. 5

 

 מהפכת הדפוס

הודפסו בכמויות שעיתונים וספרים  ולהתפתחות להמצאת הדפוסהמהפכה התעשייתית הביאה 

 מודפסיםהחומרים . הכל קצות הארץ על ידי הרכבותבהופצו  עיתוניםהספרים ול. הובזוגדולות 

את התודעה  ולפתחאומה התחבר לאנשים ליות ועזרו עיון הלאומיצו את רפה הלאומית בשפה

  הלאומית שלהם.

אנשים החלו להיות מעורבים בחיים הפוליטיים והחברתיים, נחשפו לרעיונות תנועת ההשכלה 

 אומיות. להולרעיונות 

ירות ה, ידיעת קרוא וכתוב, ולכן החלו לצוץ במתהליך החינוךמהפכה התעשייתית האיצה את ה

 ל לב ההמונים.נות של לאומיות שדיברו מאד ארעיו

 

 רכבות

הגדולים בטכנולוגיה ובאמצעי התחבורה  השינויים. תחבורהות החליפו את הסוסים ככלי הרכב

להפצה ובילו הרכבות ה. כבות האוכלוסייהרופה ולכל שאפשרו ללאומיות להגיע לכל חלקי אי

 . מהירה יותר של רעיון הלאומיות

 

 העיור תהליך

מעבר מהיר וגדול של כלומר , תהליך העיורת הייתה וצאות של המהפכה התעשייתיהת אחת

הכפר, הקהילה הדתית את כל מה שהכירו:  השאירו מאחוראנשים . יראנשים מהכפר אל הע

שייכות, בלי תחושת בודדה, סביבה מנוכרת, בבעיר הגדולה חיים צאו עצמם מ הםהמשפחה, וו

 ., לבדבלי מסגרת הם הרגישו בודדים,

 

דהות חדש ומשמעות חדשה לחייהם. את גדולה חיפשו מוקד הזהאנשים שעברו לעיר ה

להם תחושה של שותפות גורל, תחושה שאינם לבד  שנתנה בלאומיות המשמעות הזו הם מצאו

ם עם מסורות דומות, אמונות משותפות, עבר דומה ושאיפות דומות לעתיד מוקפים חבריושהם 

 משותף. 
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 ומנטיקהתנועת הר. 6
 

תנועה זו . והשכלבמקום התבונה  הדגש לרגשותשהעבירה את  19-הה מאבתנועה שהתפתחה 

 הרומנטיקה. להיסטוריה ולזיכרון המשותף של העם, הקשר הרגשי למולדתאת  הקידמ

 . התנועה חיפשה אחרי המיוחד והשונה בכל עם .האדיר של העםל העבר בחזרה אינה האמ

 

 כימשותפת לכל העם בות הייחודית השמה דגש על התרמיות האתנית וישה את הלאודגמ התנועה

 . מיתוסים עממיים וסיפורי גבורה מרגשים הפיצוהם . לתרבות זו יהיה שלטון משותף

 

 מדוע זה גורם ללאומיות? 

דגש על המייחד את האומה מתוך רצון לחזור לתקופה הגדולה של  שמויות עות הלאומנוהת

מכאן נוצרו הסמלים, הלאומי.  וטיפחה את הרגשלאומיות  וקיזלחהביאה  נועהת. ההעם

לזיכרון  של הלאוםתפיסת העולם הרומנטית חיברה את ההווה , ההמנון וכו'. המיתוסים

 מפואר. לעברקושר י השחרור הלאומי העתידההיסטורי, ו

 

 אביב העמים. 7
 

 התנועות הלאומיותכות אלו קראו פ. במה1848אירופה בשנת בלאומיות שפרץ  גל מהפכות

דרשו זכות  התנועות הלאומיותשוויון בפני החוק. וזכויות אזרח  קבלתדר הישן", לביטול "הס

 . כנגד השליטיםיצאו ההמונים . להגדרה עצמית והקמת שלטון ריבוני

 

לא הצליחו לגייס את ההמונים כי התנועות הלאומיות  יב העמים" נכשלו ברובןמהפכות "אב

לה דיכאו בקלות יחסית את המהפכות והאצו המלוכה בנוסף,ליות. עיות כלכנתקלו בבואבק מל

 .ואת הניסיון להקים משטרים חדשים

 

 מדוע זה גורם ללאומיות? 

סדקים ב"סדר הישן" והפיצו את ל לגרוםארוך, למרות הכישלון הצליחו המהפכות, בטווח ה

 יות הלכו והתחזקו. נועות הלאומתרעיונות הלאומיות והליברליזם ברחבי היבשת. ה
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 ללאומיותגורמים  -סיכום

 

הגרעין הרעיוני של הלאומיות. התרחקות מהשלטון הקיים של  –תנועת ההשכלה ותהליך החילון 

 הכנסייה והמלוכה.

 

ון באירופה של רעיונות ההשכלה )הקמת אסיפה לאומית, יישום ראש –המהפכה הצרפתית 

 אחווה(. ,הסיסמה: חירות, שיוויון

 

+ התאחדות העמים נגד הכובש  ת באירופה של רעיונות המהפכההפצה נרחב –כיבושי נפוליאון 

 הזר.

 

 רדיו(, יותרכלים המאפשרים מעבר רעיונות ממקום למקום )רכבות, מכונת דפוס,  –מודרניזציה 

 אנשים יודעים קרוא וכתוב ומקבלים את הרעיונות, מעבר מהכפר לעיר. 

 

ות מאוחדים על בסיס הרגש: סופרים, , רצון להיעבר המפואר של העםחזרה ל –יקה טרומנ

 רים...שירים, גיבו

 

גל מהפכות באירופה בו מנסים לשנות את צורת השלטון. על אף שרוב  –( 1848אביב העמים )

 לות, העם מבין שיש לו כוח, והשליטים מגיעים חלקם לויתורים מול העם. המהפכות נכש
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