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 1סיכום מס'  -לאומיות 

 סיכום של נגה הרפזלפי  עובדמ

 

   19והשינויים שיצרה באירופה של המאה  מאפייני הלאומיות

 

 מאפייני הלאומיות. 1

 מה מלכד את בני אותו הלאום? -היסודות המלכדים . א

שייכות  התנועות הלאומיות מצאו מרכיבים תרבותיים משותפים שונים והדגישו אותם כדי ליצור תחושת

ללאום וכך לקשור וללכד את בני אותו הלאום. כדי להצליח לעשות זאת, התנועות הלאומיות מראות לאנשים 

את הזיקה )הקשר( ביניהם. באמצעות הדגשת המשותף התנועות הלאומיות הצליחו ליצור קשר חזק בין 

 אום הם:חברי הלאום, כמו 'דבק' שמאחד את העם. המאפיינים המשותפים שמלכדים את הל

 את הלאום מאחדת שפה משותפת שהיא שפה רשמית ומדוברת במדינה. שפה: .1

: הלאום התגבש סביב מנהגים, סיפורים ואגדות עם שהועברו (סמליםתרבות )מנהגים, מסורות,  .2

מדור לדור, מיתוסים, מאכלים, ועוד. המנהגים והמסורות משותפים לכל בני הלאום ולכן הם 

 חפצים שמקושרים ללאום ומייצגים אותו. למשל, דגל והמנון.מלכדים אותו. יצירת 

מכונה מולדת. המולדת שייכת לעם ובה הוא בונה את תקוותיו ה שטחהלאום מתגבש סביב  :שטח .3

 ו וגורמות לו להילחם עליה.ארצלעתיד. התנועות הלאומיות קושרות את העם ל

הסכמות על אירועים חשובים  -רוההתלכדות הלאומית מבוססת על חיבור של העם לעב היסטוריה: .4

 בעבר, מנהיגים דגולים ויצירת זיכרון משותף וקשר לעבר שמאחדים את העם כולו.

הסכמה משותפת בין בני הלאום על סט מסוים של ערכים המהווים את ערכי היסוד של  ערכים: .5

 החברה )כמו ערכים דמוקרטים של שוויון, חירות(.  

 

 ב. מטרות

)שלטון  הלאומיות היו שלוש מטרות עיקריות: איחוד הלאום, הקמת שלטון ליברלילמרבית התנועות 

, מה שמכונה )שלטון עצמאי של העם על הלאום מימוש הזכות להגדרה עצמית(, המעניק זכויות לבני העם

 ריבון = שליט. . (ריבונות העם -גם 

 

 ג. מנהיגים

שהרגישו כבולים  כריזמטייםו ותבני המעמד הבורגנ, משכיליםאת מרבית התנועות הלאומיות הובילו גברים 

. זוכרים את "תקרת ומוגבלים בחברה )לאור זאת שלא היו להם זכויות כפי שהיו לבני המעמדות הגבוהים
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משכילים אלו נאבקו למען עצמם ולמען העם. להבדיל משאר בני המעמד השלישי )איכרים . (הזכוכית"?

כותם לשלוט ולהשפיע על חייהם וכן המשאבים )זמן, כסף( כדי להניע ופועלים(, היו להם הידע וההבנה בז

 את המאבק. 

 

 ?19-השינויים שיצרה הלאומיות באירופה במאה ה. 2

עד להופעת הלאומיות רוב בני האדם הרגישו שייכות לקבוצה הדתית,  – א. מסגרות השתייכות חדשות

עת הלאומיות תחושת השייכות למסגרות בה חיו. עם הופוהמקצועית המשפחתית  ,המעמדית, הכפרית

הישנות נחלשה ואנשים רבים החלו להרגיש שייכות בעיקר ללאום שלהם. כלומר, יותר משראו את עצמם 

כנתינים של מלך כפר מסוים, לגילדה מקצועית מסוימת )כמו נפחים לדוגמא( או שייכים להבני האדם 

הם היו לדוגמא, אנשים רבים החלו לתפוס את עצמם כשייכים קודם כל ללאום שלהם. העובדה ש  ,מסוים

 . םקודם כל את הזהות ההיא מה שהגדיר םגרמני איטלקיים או

 

קמו באירופה תנועות  18-החל מהמאה ה - ב. התגבשותן של מסגרות חברתיות, פוליטיות ותרבותיות

 בתחומים שונים:הלאומיות. התנועות הלאומיות פעלו 

התנועה הלאומית דגלה בשוויון בין המעמדות ופעלה לביטול ה"סדר הישן" ולהענקת  -מבחינה חברתית 

 זכויות גם לבני המעמד השלישי )בורגנים, פועלים, איכרים(. 

התנועות הלאומיות שאפו להקמת מדינה שתהיה מדינה של הלאום, בה העם יבחר  -מבחינה פוליטית 

לטון וישלוט על עצמו. אנשי התנועות הלאומיות פעלו כנגד כל מי שהתנגד להקמת מדינת את נציגו לש

 לאום )בעיקר נגד המעמדות הגבוהים שהתנגדו לכך(. 

התנועות הלאומיות אספו את היסודות המלכדים והפיצו אותם, הם החיו מסורות  -מבחינה תרבותית 

רתיים המשותפים לו )שפה, היסטוריה, תרבות(. ואיחדו את הלאום סביב המאפיינים התרבותיים המסו

 כמו כן, התנועות הלאומיות יצרו סמלים לאומיים כמו דגל והמנון שגרמו לתחושת שייכות וגאווה לאומית. 

 

בעקבות פעילותן של התנועות הלאומיות החלוקה הישנה של  – ג. שינויים במפה המדינית של אירופה

. ניתן לציין שני שינויים עיקריים אשר התרחשו מדינות לאוםמו אירופה לממלכות השתנתה ובמקומן ק

 )נלמד עליהם בהמשך(. 1815-1920במפת אירופה בין השנים 

במקומות בהם בני הלאום היו מפוזרים בנסיכויות שונות, התנועות הלאומיות פעלו  - איחוד נסיכויות

, מכיוון שבני הלאום הגרמני היו מפוזרים לאיחוד נסיכויות אלו למדינה אחת, בעלת שלטון מרכזי. לדוגמא

  .1871גרמנית עצמאית שהוקמה בבנסיכויות רבות, התנועה הלאומית הגרמנית נאבקה להקמת מדינה 
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, אימפריות ישנות בהן חיו נה משלהםבשל השאיפה של לאומים רבים להקים מדי – פירוק אימפריות

בני הלאום הונגרית, בה חיו -האימפריה האוסטרו לאומים רבים התפרקו למדינות לאום שונות. לדוגמא,

 הונגריה.  ואוסטריה מדינות ל 1אחרי מלחמת העולם ההתפרקה  לאומים אחרים,האוסטרי, ההונגרי ו


