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היא אך , אז'יה גביסודה ה, 30-קה בסגנון של סווינג התפתחה בארצות הברית בשנות המוזי

קלילות והתאמה , התאפיינה בקצב,  ואחרותמנגינות יהודיות איריותגם ערבבה בתוכה 

בגרמניה היא נתקלה ; מלחמת העולם השנייהבמוזיקה זו נפוצה בין צעירי אירופה . לריקוד

 במחקר. מעצרים, סגירת בתי קפה, ולת נגד ועד לרדיפותהחל מתעמ, בהתנגדות מהממסד

.  התנגדות למשטר הנאציה שלידוע היטב מקרה של נערי סווינג מהמבורג כדוגמאקדמי ה

נגד של  בני התרבות -זאת הייתה תת. יש להדגיש כי לא מדובר בהתנגדות מאורגנת ומודעת

בשבות המלחמה  .נתפשו כאיוםנוער שלא קיבלו על עצמם את המשמעת האידיאולוגית ולכן 

 עצם ההעדפה של המוזיקה האנגלית על פני המוזיקה הגרמנית ובמשטר הטוטליטארי כבר

  .נתפשה כבגידה

  

 1937- ב בהמבורג  בין בני נוער השייכים למעמד הבינייםתפשטהינג הוסוהתרבות נערי 

התרבות  -ייני לתת האופדוינג פיתחו סגנון מיוחונערי ס. יקודיםרמוזיקה ווכללה שמיעת 

 לבנות ;מטריות, כובעים וצעיפים, י ריקודנעל, מעילים ארוכים, ר ארוךשכלל בין היתר שיע

כמעט ולא , 19 – 15הגילאים הנפוצים היו ,  +10רובם היו בני .  ער מפוזרישמלות וש -

. תו מהפעילות בתנועת נוער רשמיהרבה מהמשתתפים התחמק. 21מעל לגיל היו צעירים 

מה שגרר ,  בכלל ולממסד" היטלר יוגנד"וינג התייחסו באירוניה ובלעג לפעילויות ו סנערי

כך הסתיימה ,  מנהיגי התנועה נעצרו או נשלחו לחזית1941-ב.  של השלטוןתגובות קשות

, כפי שניתן לראות גם מהארכיונים הנאצים וגם מהזיכרונות של בני נוער. תרבות זו-תת

תגובת יתר של השלטונות היא זו ששייכה גוון פוליטי , יטיתזאת לא הייתה התנגדות פול

  . לפעילות שלהם

  

עיר הידועה באנגלופיליות ובפתיחות , תנועת נערי סווינג התפתחה לא רק בהמבורג

 ובארצות הכבושות  בגרמניהבערים שונותאלא , עות בינלאומיות בתחום המוזיקהפלהש

 כאשר דוכאה תנועת התנגדות של , הזמןאותורה בדיכוי התנועה ק.  )כיה וצרפת'כגון צ(

אך בפועל , שלטונות נטו לראות קשר בין שתי תנועות אלו". ןהוורד הלב"סטודנטים ה

,  הייתה תנועת סטודנטים מאורגנתןתנועת הורד הלב. מדובר בתנועות שונות לחלוטין

נג הייתה יותרבות סו, לעומת זאת. שהייתה לה זיקה לשמאל הפוליטי ולהתנגדות הדתית



שטר לראות את השלשלת הדבר לא הפריע למ. פוליטי מובהק-א, וניסטידבעלת מימד ה

 אלינגטון ייגמר קדי במה שמתחיל: "גנרטיבית למרד פוליטידלמוזיקה ההעדפה הסיבתית ב

  ". בהתנקשות בפיהרר

  

. אז בכלל וסווינג בפרט'המשטר הנאצי התייחס באופן האמביוולנטי כלפי מוזיקה של ג

ראו , כמו הבלס, חלקם. לקם רצו בשליטה הבלעדית במוזיקה גרמנית קלאסית ועממיתח

גוברת עם הזמן ההנטייה הכללית ו, יחד עם זאת. אז כלי שימושי לתעמולה'במוזיקה של ג

נון של סגה נטען כי עצם ,ו כןכמ.  יקה נחותה  של יהודים וכושיםהייתה לראות בסווינג מוז

 אחד עם הסגנון  בקנהלא עלה, ירות אינדיבידואליתצורת חאז שכלל אימפרוביזציה ו'הג

וינג בהמבורג משכו את תשומת לב השלטונות לא ובני ס, בנוסף. החשיבה הקולקטיביסטי

דה על הקפ.  סגנון תרבות הנוערשלרק על ידי אהבתם למוזיקה זו אלא על ידי המאפיינים 

 לדמויות ים מנוגדו הי,שימוש רב  בקוסמטיקה על ידי הבנות, הלבוש מצד הבנים

  . האידיאליות של גבריות ונשיות שפותחו במדינה

  

נחים שונים סווינג במוהחוקרים ניסו להסביר את העימות בין המשטר הנאצי לבין נערי 

 על מנת להבין את שורשי ,לדעתנו. קפים את מצב החברה בגרמניה באותה עתששמ

 ויחסו של משטר טוטליטרי -יותר ש להתייחס לנושא בפרספקטיבה הרחבה הקונפליקט י

 ניתן להצביע . נעשה בברית המועצותמה ש לשם כך טוב להשוות את המצב עם .לתרבות

" סטיליאגי"ימה תרבות נוער המכונה יקבה התקס במו1950- ב, כך. על הקבלות ברורות

תרבות זאת כללה אופנה .  השלטונותלעג מצדלשזכתה לגינויים ו") פריקים של הסגנון("

בני נוער ". לעשיריםקונפורמיזם -נון"דרשה לא מעט כסף והייתה סוג של , ומוזיקה מערבית

שית והנטייה אך חיפשו חרות אי, אלה לא היו מנוגדים לשלטון מהבחינה האידיאולוגית

ת המשטר  בגרמניה הנאציוכמ. ת הרשמיות בקנה אחד עם הפוריטניההדוניסטית לא עלתה

ביקורת ולעג , כלי התקשורת הובילו גל של תעמולה. ורה שנראית לנו כאובססיביתצפעל ב

, תוך כדי הדגשת האלטרנטיבה של ארגוני הנוער הרשמיים, בני תרבות זוכנגד מכוונים 

. בדרך כלל, ההתנגדות של הנוער למשטר הייתה ספונטנית ופאסיבית.  כגון קומסומול

יבורי שנמצא בפיקוח תמידי של שלטון היווה ריבוי מרחבים האלטרנטיבה למרחב צ

מוזיקה כעצמו לאז כש'המשטר הסובייטי התייחס לג,  בדומה למשטר הנאצי.פרטיים

בקנה אחד עם האהדה למוסיקה זו לא עלתה , "דקדנס המערבי"אופיינית ל, נחותה, מערבית

  . הקומוניזםיבונאידיאלים של  המפלגה ויחובת חבר

  

 מצד הממסד גם ,מדכאת, נוער לעתים גורמים לתגובה רפרסיביתהבני תרבויות כי ן יש לציי

יש מאפיינים מיוחדים אך . כפי שקרה לא פעם בבריטניה, במדינות הדמוקרטיות המערביות

 לתרבויות הנוער הלא רשמיות במדינות האוטוריטאריות שטרהמשל התייחסות 



 מרחב פעילותם יקוח טוטאלי על אזרחיה בכל מנסה לפתח פ כזוטוטליטריות כאשר מדינההו

כל . נוער שמהווה כלי בידיהתרבות ושל היא מכוננת נראטיב אידיאולוגי מונוליטי של 

 גם אם אינה מציבה נראטיב נגדי –תרבות נוער שאינה מכוננת על ידי הנראטיב הרשמי 

ה מהבחינ,  אכן– רשמי השיח מהפנוי, אלא מנסה לפנות את המרחב הניטראלי

פעילות . פועלת באופן חתרני כנגד הנראטיב הטוטאלי של הממסדהיא  ,האובייקטיבית

כל , תרבותית ניטראלית היא הפעילות המתקיימת במסגרת הנראטיב של התרבות הרשמית

נומי מהווה תרבות נגד מעצם הניסיון  לשרטט גבולות ולעצור את ומרחב תרבותי אוט

, מבחינה זאת.  תפש  כבעל מימד פוליטי מובהקההתפשטות של התרבות הרשמית ולכן נ

,  כמובן–הגיונית ומובנת עשית ל נ,מדיניות של יד קשה כלפי תרבויות אלה מצד הממסד

  .  האופייניבמסגרת ההיגיון הטוטליטארי

  


