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Co podle tvého názoru znamená pojem TOTALITA?

Dovedeš uvést příklad země, kde se lze 
setkat s totalitou?

Jaké jsou znaky totality?
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FAŠISMUS V ITÁLII
Fašismus  podle fasces  svazky (symbol převzatý z antiky).
Totalitní režim popírající demokracii, stěžejní je osobnost vůdce 
(chápána PATRIARCHÁLNĚ) . 
Itálie byla konstituční monarchie, ve které po první světové válce vládla 
nespokojenost. Itálie bojovala na straně Dohody a po válce jí 
nepřipadly žádné zisky (kolonie).
V roce 1922  BENITO MUSSOLINI (zakladatel fašismu  DUCE  vůdce) 
zorganizoval pochod členů fašistické strany na Řím a stal se premiérem. 
V roce 1935 zaútočila Itálie bez vyhlášení války na Etiopii (Habeš)  
vyhlazovací válka, Itálie Etiopii zcela ovládla.
V roce 1936 uzavřela Itálie spojeneckou smlouvu s Německem 
OSA BERLÍNŘÍM.
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OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU
V roce 1936 ve španělských volbách zvítězila lidová fronta (levice  republikáni, socialisté, 
komunisté)  pravice (španělská fašistická strana tzv. FALANGA) vedená generálem 
Franciscem Francem (FRANCISCO FRANCO (1.p.) provedla vojenské povstání. 
Německo a Itálie poskytovaly pomoc fašistům (vojáci „dobrovolníci“ 70 000), Sovětský 
svaz podporoval komunisty (dobrovolníci  interbrigády 60 000), VB a Francie  neutralita. 
V občanské válce zvítězili Francovi fašisté.
Vznikla Osa BERLÍNŘÍMTOKIO, blok fašistických států. Francie a Velká Británie 
prosazovaly politiku appeasementu tj. ústupků agresorovi, za cenu míru.

FRANCISCO FRANCO

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/216925/FranciscoFranco

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/216925/Francisco-Franco
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NÁSTUP NACISMU V NĚMECKU
Hospodářská krize se nejvíce projevila v Německu, muselo platit válečné reparace. 
Krachy podniků, nezaměstnanost, inflace. Vzrůstá extrémismus.
Populární se stali FAŠISTÉ = NACISTÉ (nacio  lat. národ, důraz na úlohu národa) 
NSDAP  (Nationalsocialistische Deutche Arbeiterpartei = Národně socialistická 
německá dělnická strana)    v jejím čele od r. 1921 Adolf Hitler. Příznivci  frontoví 
vojáci a nezaměstnaní. 
1923  pokus o nacistický puč, neúspěšný  Hitler byl zatčen, ve vězení sepsal MEIN 
KAMPF (MŮJ BOJ) hlásal nadřazenost árijské rasy. Tvrdí, že za krizi jsou odpovědní Židé, 
komunisté a vítězné mocnosti.  
1932  nacisté nejsilnější strana v Německu, 1933  Hitler se stal německým kancléřem.
SA (Sturmabtailung)= ozbrojený oddíl,stranické ozbrojené jednotky.
1933  omezení parlamentu, zákaz ostatních politických stran, zatýkání a věznění 
odpůrců  koncentrační tábory.
SS  (Schutzstaffel)  ochranný oddíl, původně Hitlerova osobní stráž.(Později SS a 
Waffen SS).
TOTALITA  snaha kontrolovat veškeré dění ve státě  Hitlerjugend, Gestapo (= 
gehaimestadt polizei) , propaganda.
Vzrůst zbrojní výroby.
Hitler  odmítl platit reparace, zavedl znovu brannou povinnost, ovládl Porýní.
ANTISEMITISMUS   rasové zákony proti židům = NORIMBERSKÉ RASOVÉ ZÁKONY 1935  
Židé byli zbaveni německého občanství, zákaz smíšených manželství a míšení rasy.
1938  listopad  KŘIŠŤÁLOVÁ NOC, pogromy na Židy. Ničení židovského 
majetku, synagog, škol.

* ÚKOL:  
Z učebnice s. 27 zjisti, co se stalo, když došlo k "NOCI DLOUHÝCH NOŽŮ"?
Co byla árijská rasa?
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Hořící opavská synagoga. (Foto: Leo Goldberger, courtesy of USHMM <http://www.ushmm.org> 
Photo Archives
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(Foto: Trudy Isenberg, courtesy of USHMM <http://www.ushmm.org> Photo Archives
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/pres/events/kristallnacht

Pohled do zničeného interiéru synagogy v Hechingenu. (Foto: Dr. Adolf Vees, courtesy of USHMM 
<http://www.ushmm.org> Photo Archives

http://www.holocaust.cz/cz2/resources/pres/events/kristallnacht
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"Základní podmínkou, která musí být splněna v každém druhu 
propagandy, je systematicky jednostranný přístup... 
Propaganda nesmí zjišťovat pravdu objektivně..., musí 
ukazovat pouze ten aspekt pravdy, jenž se hodí jedné straně... 
Musí se omezit na několik bodů a stále a stále je opakovat..."
               A. Hitler: Mein Kampf

Dějiny 20. století, Kunstová, Mandelová, Pařízková, Dialog, 
2004
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Zákon o říšském občanství
§ 2 stanovil, že „říšským občanem je jen státní příslušník německé krve nebo 
krve podobného charakteru“. Říšské občanství se získávalo udělením dekretu o 
říšském občanství.
V zákoně o ochraně krve bylo mimo jiné stanoveno:
§ 1: Sňatky mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo krve podobného 
charakteru jsou zakázány. Uzavřená manželství jsou neplatná, i když byla 
uzavřena v zahraničí.
§ 2: Mimomanželský styk mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo 
krve podobného charakteru je zakázán.
§ 3: Židé nesmějí zaměstnávat ve své domácnosti ženské státní příslušnice 
německé krve nebo krve podobného charakteru mladší 45 let.
§ 4: Židům je zakázáno vyvěšovat říšskou státní vlajku či užívat jejích barev.
V následujících paragrafech pak byly uvedeny přísné tresty pro ty, kteří by 
překročili ustanovení nových zákonů; hrozilo jim vězení či dokonce káznice
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http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Party

ÚRYVEK Z ÚSTAVY NĚMECKA
"Nad zákonná ustanovení se 
povoluje omezování osobní 
svobody, omezenování práva 
svobodně vyjadřovat mínění včetně 
svobody tisku, spolčování a 
shromažďování, dále cenzura 
dopisů, telegramů a telefonních 
hovorů, domovní prohlídky jakož i 
konfiskace a restrikce majetku..."
Z dekretu na ochranu lidu a státu, 
28. února 1938

Dějiny 20. století, Kunstová, 
Mandelová, Pařízková, Dialog 
2005

http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Party
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LocationEthiopia.png

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Selassie_restored.jpg

HAILE SELLASIE
ETIOPIE  HABEŠ

* JAK SOUVISÍ FILM OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE S 
TOUTO OSOBNOSTÍ, KDO JEJ NATOČIL, KDO NAPSAL LITERÁRNÍ 
PŘEDLOHU?

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LocationEthiopia.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Selassie_restored.jpg
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"Ve středu 22. března 1933 bude otevřen první koncentrační 
tábor u Dachau. Pojme 5000 vězňů. Je plánován v tak velkém 
měřítku a předem odmítáme jakékoli malicherné námitky, 
neboť jsme přesvědčeni o souhlasu všech, kdo mají úctu k 
národu a slouží jeho zájmům."
                                H. Himmler v novinovém článku (1933)

Jako provokatéři budou oběšeni všichni, kdo se proviní 
buřičskými řečmi, organizováním schůzek, zájmových skupin, 
postáváním s jinými; rovněž všichni, kdo za účelem poskytování 
informací nepřátelské propagandě sbírají pravdivé či nepravdivé 
zprávy o poměrech v koncentračních táborech.
Z táborového řádu v Dachau sestaveného H. Himmlerem 1933

Dějiny 20. století, Kunstová, Mandelová, Pařízková, Dialog, 2005
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