Інформація про символ ненависті

Нацистське вітання
Інші назви:
Гітлерівське вітання, нацистський салют, «зігування» (сленг), «кидати зіґу» (сленг). Зустрічається неточна
назва «римський салют» (це окремий символ).

Інші варіанти:
Ідентифікується з
надвисокою ймовірністю як
нацистське вітання через
явну відповідність жесту та
наявніть додаткового
символу – мервої голови.

Іноді зустрічається вигук «Zip file» («Зіп файл»), який за звучанням схожий з «Зіґ хайль». Вітання також
кодується (зображення) числом 88, абревіатурою HH («Heil Hitler») та написом «Zip file».

Походження:
Згідно з нацистською літературою (однак немає жодних доказів, які б підтверджували це твердження) це
вітання використовувалося при обранні нового короля у давніх германців. Ймовірно, є наслідуванням
римському салюту італійських фашистів. З 1920-х років – партійне вітання нацистів, неофіційне
загальноприйняте вітання, пізніше – обов’язкове вітання у вермахті. Переклад з німецької (приблизний):
«Heil Hitler!» – «Хай живе Гітлер!» або «Слава Гітлеру!», «Sieg Heil!» – «Слава перемозі!». Як правило,
українською не перекладається, а транскрибується: Хайль Гітлер, Зіґ Хайль.

Варіанти використання:
Права рука з розпрямленою долонею піднімається під кутом 45° одночасно з вигуком «Heil Hitler!», «Heil!»
або (неофіційний варіант) «Sieg Heil!».
Схоже вітання – «Салют Белламі» – використовувалось у США при принесенні клятви вірності прапору, було
відмінене у 1942 р. через схожість з нацистським та фашистським вітаннями.

Використання в якості символу ворожнечі:
Широко використовується правими радикалами як вітання та як вираження прихильності нацистській,
неонацистській та фашистській ідеології і гітлерівській Німеччині.
В Україні достатньо розповсюджений, використовується як публічна декларація прихильності нацизму,
неонацизму, фашизму та гітлерівській Німеччині.
У рідкісних випадках замість Гітлера у вигуку «Хайль …» можуть згадуватись інші діячі Третього Рейху,
інших антидемократичних режимів та організацій або самі ці організації.
Помилкове використання зустрічається вкрай рідко. Іноді нацистський салют використовується як жарт, але
жартівники, як правило, знають про значення символу.
Сам по собі жест може важко ідентифікуватись та/або легко сплутуватись з іншими жестами (особливо – на
фотографіях). Вкрай важливим є врахування контексту: обставини використання, символи ворожнечі на
одязі або на татуюванні. Основний спосіб визначення жесту як нацистського вітання – це вигук, який його
супроводжує.
Вигуки використовуються також без жесту. Вигук «Heil» перекладається як «порятунок», «благо»,
«благополуччя» і є частиною багатьох вітань, а вигук «Sieg» перекладається як «перемога» і часто
використовується німецькомовними людьми в цьому значенні, в т.ч. – при скандуванні. Але в Україні німецькі
вітання не використовуються, і вигуки «Хайль» та «Зіґ» навіть без згадування Гітлера можна вважати
символами ненависті та показником прихильності людини до нацистських ідей.
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