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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na formování maďarské národní identity a s ní spojenou 

možnost reinterpretace maďarského povstání 1956 v souvislosti s šedesátým výročím 

události, přičemž osvětluje nejzdůrazňovanější významy s událostí spojované a zároveň klade 

důraz na představení politiky paměti vládní strany Fidesz. Záměrem práce je prozkoumat 

jakým způsobem muzejní expozice historicky legitimizují politiku strany Fidesz. Využívá 

k tomu muzeologickou analýzu založenou na pěti kategoriích inspirovaných základními prvky 

dramatu podle Aristotela v kombinaci s rozborem odborné literatury zabývající se politickým 

kontextem výročí i historickou událostí maďarského povstání. Používanými zdroji jsou dvě 

muzejní výstavy uspořádané při příležitosti šedesátého výročí. Závěry práce jsou založeny na 

komparaci obou výstav, rétorice politických projevů a teoretického rámce, který poskytuje 

úvodní část textu.    

 

Abstract 

This bachelor’s thesis focuses on the issues of forming national identity and related possibility 

to reinterpret Hungarian uprising of 1956 in context of sixtieth anniversary of the historical 

event. It highlights the most common meanings that were linked to the event while focusing 

on presenting the memory policy of governing party Fidesz. The intention of this thesis is to 

explore the way how exhibition of museums legitimize the policy of Fidesz. To this end, it 

utilizes a combination of classical study of literature dealing with said subject and 

musicological analysis based on five categories that were inspired by Aristotel´s approach to 

drama, where the used sources are two exhibitions that were organized due to the sixtieth 

anniversary of the historical event. The conclusion of the study is based on the comparison of 

the exhibitions, rhetoric of speeches delivered by politicians and the theoretical framework 

described in the opening part of the text. 
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Úvod 

Maďarská vláda se rozhodla vynaložit na šedesáté výročí povstání 1956 velké úsilí. 

Celý rok 2016 se dle jejího záměru měl nést v duchu připomínky boje za maďarskou 

svobodu
1
. Z toho důvodu bylo vyhrazeno 13 miliard maďarských forintů

2
 a ustanovena 

Národní připomínková komise (1956-os emlékbizottság). Tento orgán oficiálně označil 

za své poslání poskytnout vzdoru vůči komunismu náležité místo v národní paměti. 

Argumentace, že se tak dosud nestalo, spočívala na čtyřech hlavních tvrzeních. Podle 

komise není pozornost dostatečně zaměřena na mladé lidi, kteří v ulicích bojovali za 

svobodu celého národa. Národní připomínková komise se také shodla, že má maďarský 

národ už šedesát let nesplacený dluh vůči zemím, které poskytly domov porevolučním 

uprchlíkům z Maďarska, proto by jim měl být vyjádřen dík. Stavu národní paměti prý 

uškodil nedůstojný průběh padesátého výročí a konečně bylo zdůrazněno, že přibližně 

čtyři miliony maďarských občanů nemají svou vlastní zkušenosti z období diktatury.
3
  

Tak zřejmá angažovanost byla podnětem k tomu, aby si bakalářka práce stanovila za cíl 

zanalyzovat historickou reflexi maďarského povstání.  

S ohledem na rozmanitou škálu výstupů připomínkového roku se výzkum zaměří jen na 

prezentaci povstání v muzeích. Muzeum je místem, které nejen vzdělává, ale má také 

potenciál zvýšit národní uvědomění a soudržnost národa. Může oslovit lidi, kteří prožili 

minulý režim, nabídnutím expozice související s jejich osobními zkušenostmi, ale stejně 

tak je možné upoutat i mladší generaci. Lze ji na symbolické úrovni zasáhnout tak, aby 

mladí lidé nebyli jen pasivními příjemci informací, ale identifikovali se 

s prezentovaným historickým dědictvím natolik, že by pociťovali osobní příslušnost ke 

stejným hodnotám jako generace starší.
4
 Konkrétně se výzkum bude věnovat  výstavám 

v Národním muzeum a v Domě teroru, jehož ředitelkou je zároveň členka Národní 

připomínkové komise Mária Schmidt. Výzkumnou otázkou je: Jakou roli v maďarské 

národní identitě připisují muzejní expozice události povstání 1956? Zároveň se práce 

pokusí k oběma muzejním institucím přistupovat kriticky a zohledňovat politický vliv, 

                                                 
1 

Oficiální označení A magyar szabadság éve (Rok pro maďarskou svobodu).
 

2
 Přibližně 1,1 miliardy korun.  

3
Projevy pronesené na slavnostním zahájení činnosti komise (dostupné z 

<http://www.magyarforradalom1956.hu/aktualitasok/hirek/v/melto-modon-kell-megemlekezni-1956-
rol/) a také Bilance připomínkového roku (Az Emlékév félidejének mérlege.) dostupná v podobě 
oficiálního videa zde: https://www.youtube.com/watch?v=KBAaA2lkTU8 . 
4
 ROSENBERG, Tracy Jean. History Museums and Social Cohesion: Building Identity, Bridging 

Communities, and Addressing Difficult Issues. 2011, str. 117-119. 

https://www.youtube.com/watch?v=KBAaA2lkTU8
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který na ně působí. Z toho důvodu si výzkum klade za cíl i rozpoznat, zda a jakým 

způsobem muzejní výstavy korespondují s politikou paměti vládní strany Fidesz
5
.  

Důvodem volby zaměřit se konkrétně na expozice Domu teroru a Národního muzea je 

kromě zacílení obou institucí na rozvoj maďarské národní identity také skutečnost, že 

během Roku pro maďarskou svobodu (A magyar szabadság éve) nabídly dočasné 

výstavy přímo zaměřené na tematiku zkoumané historické události. 

Komentář vybraných zdrojů 

Primární prameny 

Stěžejní roli mezi informačními zdroji hrály muzejní výstupy šedesátého výročí 

maďarského povstání. V Národním muzeu byla zpřístupněna výstava Kódy. Signály. 

Obrazy. Tajné revoluční umění. (Rejt. Jel. Képek. A forradalom titkos művészete.), a 

Dům teroru nabídl dočasnou expozici Jeden národ, jedna vůle. (Egy akaraton). Ačkoliv 

se stálá výstava této instituce nezabývá výhradně povstáním 1956, událost je její 

součástí, a proto bude výzkum přihlížet i na její interpretaci.  

Při práci s oběma výstavami budou doplňkovým materiálem muzejní katalogy. Dům 

teroru vydal v roce 2008 katalog
6
  o své stálé expozici, který obsahuje veškerý textový 

materiál obsažený v rámci expozice, a zároveň byl v roce 2016 vydán katalog Za 

svobodu a nezávislost.
7
 Druhá z publikací sice není přímo doprovodným materiálem 

k expozici Jeden národ, jedna vůle, ale je dílem téže instituce a přístup se v mnohém 

shoduje s interpretací výstavy.  

Výstava v Národním muzeu byla taktéž doplněna vydáním muzejního katalogu
8
, který 

však neosahuje veškerý doprovodný text zahrnutý v expozici. Fotografování bylo 

zakázáno, a proto byly pasáže dostupné jedině při návštěvě výstavy písemně 

zaznamenány a analýza pracuje i s nimi.  

                                                 
5
 Národní připomínková komise je produktem vlády vedené stranou Fidesz během jejího druhého 

funkčního období od roku 2010 (podrobněji viz první kapitola Politický kontext šedesátého výročí 
povstání). Například ministr pro lidské zdroje Zoltán Balog byl zároveň předseda komise. V čele komise 
také stanula ředitelka muzea Dům teroru Mária Schmidt, která je poradkyní premiéra Viktora Orbána. 
6
 SCHMIDT, Mária. House of Terror Museum. Budapest, Andrássy út 60. Budapest: ADU PRINT Nyomda. 

2008. 
7
 SCHMIDT, Mária; TALLAI, Gábor. For Freedom and Independence. Budapest: Public Foundation for the 

Research of Central and East European History and Society. 2016. 
8
 Katalogu, který byl vydán v rámci výstavy: BÁL Vilmos; IHÁSZ, István. Tejt. Jel. Képek. A forradalom 

titkos művésze te. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2016. 
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Sekundární literatura  

K muzejním katalogům i obsahu výstav je přistupováno jako k předmětu výzkumu, ne 

jako k informačním zdrojům o historickém dění. Přístup se zakládá na studiu 

muzeologické literatury, v čele s díly Representing the Past and Reflecting the Present: 

Museums, Memorials, and the Secondary History Classroom od Alan Marcus o kritérií, 

jenž je třeba u každé muzejní instituce zvážit
9
 či A case study in contextual learning od 

Cynthie Wallace-Casey, která zkoumala chování návštěvníků výstavy. Mimo jiné totiž 

zmiňovala problematiku narativů autorů výstav
10

 či „velkou“ hlavní myšlenku 

skrývající se za expozicí
11

. 

Kdykoliv to bylo možné, analýza se zároveň opírá i o odborné práce pojednávající 

přímo o daných výstavách a muzejních institucích. Výběr této sekundární literatury byl 

však značně limitován jazykovou bariérou. Mezi hlavní autory, kteří nepublikovali své 

práce nejen v maďarštině, ale i v angličtině, patří Julie Creet
12

, Tamara Rátz
13

 a 

především Péter Apor
14

. Poslední zmíněný se svým profesním záběrem nejvíce shoduje 

se zaměřením bakalářské práce. Autor v angličtině vydal texty nejen o Domu teroru, ale 

i o obecnějším vývoji muzejní politiky
15

 a o politice paměti v celém regionu
16

. Je 

vhodné poznamenat, že Apor působí na Středoevropské univerzitě (Central European 

University, CEU), jež je známá svou kritičností vůči vládě Viktora Orbána. Autor sám 

má například velice skeptický postoj ohledně serióznosti expozice v Domu teroru. 

Mezi prostudovanou historiografickou literaturou o událostech roku 1956 zastává 

výsostné postavení rozsáhlá publikace The 1956 Hungarian revolution: history in 

documents. Kolektiv autorů v ní nabízí komplexní pohled na dění nejen v intencích 

vnitropolitického dění. Kniha zároveň dokázala obsáhnout i mezinárodní aspekt celé 

                                                 
9
 MARCUS, Alan S. Representing the Past and Reflecting the Present: Museums, Memorials, and the 

Secondary History Classroom. 2007. 
10

 WALLACE-CASEY, Cynthia. Thinking historically in community history museums: A case study in 
contextual learning.  2016, str. 373-374. 
11

 Tamtéž, 382. 
12

 CREET, Julia. The House of Terror and The Holocaust Memorial Centre: Resentment and melancholia in 
post-89 Hungary. 2012. 
13

 RÁTZ, Tamara. Interpretation in the House of Terror, Budapest. In SMITH, Melanie K. a Mike 
ROBINSON. Cultural tourism in a changing world. Cultural tourism in a changing world. 2009. 
14

 APOR, Péter. An epistemology of the spectacle? Arcane knowledge, memory and evidence in the 
Budapest House of Terror. Rethinking History. 2014. 
15

 APOR, Péret. Museum Policies in Hungary 1990-2010 Linköping University Electronic Press, 2012. 
16

 APOR, Péter. Eurocommunism. Commemorating Communism in Conteporary Eastern Europe. 2010. 
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události a nadto vše se neomezuje jen na odkazování k řadě v posledních dekádách 

zveřejněných dokumentů, ale dokonce je sama celé zahrnuje.
17

 

                                                 
17

 BÉKÉS, Csaba, ed., BYRNE, Malcolm, ed. a RAINER M., János, ed. The 1956 Hungarian revolution: a 
history in documents. Budapest: Central European University Press, 2002.  
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Teoretická a metodologická východiska práce 

Práce bude ke konceptu národní identity přistupovat v intencích konstruktivistického 

proudu uvažování o identitě. Předpoklad, že identita není ničím samozřejmým, ale vždy 

musí být sociálně vytvořena, Berger s Luckmannem vyjádřili tvrzením: „Identita je jev, 

který je výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti. Typy identit jsou však 

výhradně sociálními konstrukty“.
18

 Iniciativou vlády Viktora Orbána uspořádat Rok pro 

maďarskou svobodu, lze chápat jako aktivní formování onoho sociálního konstruktu 

národní identity.  

K vymezení pojmu národní identita je užitečné nejprve uvést definici obecnějšího 

termínu, a sice identity kolektivní. Ta má totiž různé formy, mezi něž právě i identita 

národní patří. Pro kolektivní identitu je typická: „společná shoda členů o podstatných 

rysech skupiny, o tom, kdo k ní patří a kdo nikoli, a co by skupina měla a co by neměla 

dělat.“
19

 Podle Eisenstadta a Giesena její konstruování spočívá na sociální konstrukci 

hranic, které je docíleno prostřednictvím procesu zahrnování a vylučování.
20

 Z toho 

vyplývá, že národní identita vychází z představy vlastní skupiny „my“, která je odlišená 

od skupin cizích a odlišných, tzv. „oni“ na základě národních kritérií. Na jasném 

vymezení pojmu národ se autoři zcela neshodují a škála hledisek, jakými 

charakteristikami je národ tvořen, se v mnohém liší. Mezi zvažovaná kritéria patří 

společný jazyk, společný etnický základ, kulturní rysy, dějiny či společné území. 

Vzhledem k zaměření této bakalářské práce je podstatné, že v řadě definic jsou jako 

sjednocující síla zahrnuty společné politické dějiny.
21

 

Zkoumáním událostí roku 1956 je třeba v otázce společné historie maďarského národa 

podotknout, že ohledně šedesátého výročí události je vhodnější hovořit spíše o paměti 

než o historii. Aby bylo možné užívat termín historie, musí podle Maurice Halbwachse 

nejprve zaniknout tehdejší sociální paměť a pozorovateli musejí být ti, kteří nebyli 

součástí sledované skupiny ani nenesou její přímé důsledky. Zároveň autor definoval 

pojmy individuální a kolektivní paměti, pro které platí, že je není možné od sebe zcela 

oddělit. Důvodem je, že na průběh našeho myšlení má velký a obtížně rozpoznatelný 

                                                 
18

 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění, 
1999, str. 171. 
19

 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. 2001, str. 104.  
20

 EISENSTADT, Shmuel N. a GIESEN, Bernhart, Konstrukce kolektivní identity, 2003, str. 363-374. 
21

 KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti: Přehledová studie, 
2016, str. 46-47. 
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vliv sociální prostředí, do něhož jsme začleněni. Stává se, že si připisujeme myšlenky, 

úvahy nebo pocity a vášně, které nám ve skutečnosti nevědomky vnuklo okolí.
22

 

Halbwachsův koncept dále rozpracoval Jan Assmann prací o kulturní paměti, kterou 

rozumí: „(…) vědění, jež řídí jednání a prožívání určité společnosti ve specifickém 

rámci vzájemného působení a jež se předává z generace na generaci opakovaným 

osvojováním a zasvěcováním.“
23

 

Na rozdíl od komunikativní paměti, kterou Assmann chápe každodenní podobu 

kolektivní paměti bez fixních bodů, v kulturním typu kolektivní paměti autor nachází 

potenciál ke konkretizaci identity. Assmann o kulturní paměti píše, že: „Péčí o ně [o 

kulturní paměť] skupina ustaluje a zprostředkovává svůj vlastní obraz (…) kolektivně 

sdíleného vědění o minulosti, o něž skupina opírá vědomí své jednoty a jedinečnosti“.
 24

  

Bakalářská práce si stanovila jako hlavní cíl odkrýt, jaký účinek by mohly mít muzejní 

expozice ve zkoumaných institucích na proces formování maďarské národní identity. 

Práce však před stěžejní analýzou samotných obsahů výstav nejprve nastíní politiku 

paměti vedenou vládní stranou Fidesz. Neopomenutelnou roli politiky paměti 

odůvodňuje Milan Kreuzzieger, když píše, že muzeum je: „(…) místem koncentrace 

vědění, [muzeum] formuje a prezentuje ´naše´ pojetí světa, nabízí hodnotovou a 

estetickou klasifikaci, činí viditelné narativní struktury vědění, které legitimizují 

mocenskou hierarchii, a pomocí těchto mechanismů je i místem kontroly a moci.“
25

 

Hlavním klíčem k pochopení, jak muzejní výstupy spoluutváří národní identitu, je 

analýza jejich obsahů. Pro kritické zhodnocení expozic je nutné brát v úvahu charakter 

instituce, ve které se nacházejí; vyslovené záměry autorů; cílovou skupinu; celkový 

koncept výstavy coby kontext pro dílčí sdělení; formu sdělení a nástroje k němu 

využité.  Pro komplexní zachycení obsahů výstav byl zvolen postup založený na 

muzeologickém výzkumu zážitku z návštěvy muzea a jeho vlivu na učení, který vedl 

Herman Du Toit a Brigham Dye
26

. Autoři si pro systematičnost  stanovili pět kategorií: 

děj (plot), postava (character), dialog (dialogue), prostředí (setting) a způsob pojetí 

z hlediska důvěryhodnosti či vynalézavosti, který bude práce pro zjednodušení 

označovat jako kategorii dosahování sugestivnosti (suspension of disbelief and 

                                                 
22

 HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť, 2009, str. 86 a 126-127. 
23

 ASSMAN, Jan. Kolektivní paměť a kulturní identita, 2015, str. 51. 
24

 Tamtéž, str. 57. 
25

 KREUZZIEGER, Milan. Flexibilní identita a projekt kosmopolitního muzea, 2008, str. 93. 
26

 DU TOIT, Herman a Brigham DYE. Empathic Dramatic Engagement as a Metaphor for Learning in the 
Art Museum. 2008. 
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imaginative elaboration). Muzejní výstava není totéž co drama, ale metoda umožňuje 

vyrovnat se s rozmanitými nástroji a různorodostí úrovní, na kterých v muzeu dochází 

k informačnímu sdělení. Základní prvky dramatu pochází z Aristotelova díla Poetika a 

jejich využití v muzeologické analýze se původního vymezení termínů nedrží doslovně, 

nýbrž je jím pouze inspirováno.   

Dějem se rozumí zastřešující příběh, který není nutně zamýšlen jako hlavní sdělení, ale 

jen jedna z forem, jak jej předat. Pro návštěvníka je intuitivním rámcem, uvnitř kterého 

jsou chápány všechny složky výstavy. Není striktně stanoven, protože je spoluutvářen 

divákem, který může „mezery“ vyplnit v závislosti na svých vlastních zkušenostech, 

vzpomínkách, postojích, atd. 
27

 

Obdobně se v minulosti prezentované výstavou může promítat přítomnost i v dialogu. 

Někdy (například u výstavy Jeden národ, jedna vůle v Domě teroru) se sice objevila 

jeho nejtradičnější forma (tj. verbální rozhovor mezi dvěma či více postavami), ale 

častěji se analýza zabývá dialogem mezi kurátorem a návštěvníkem výstavy. 

Komunikace může být v muzeologii založená nejen na přímém slovním sdělení 

prostřednictvím například doprovodného textu, ale lze ji také vyvolat vystavenými 

objekty. Je závislá na odezvě diváka, takže autorovu záměru nemusí být vždy opětována 

reakce a k dialogu nemusí vůbec dojít nebo naopak divák může reagovat na kurátorem 

nezamýšlený podnět.
 28

 

Zahrnutím kategorie dialogu práce dává prostor současným trendům muzeologického 

výzkumu, které se nezaměřují pouze na to, co si muzea přejí naučit své návštěvníky, ale 

také na roli samotných návštěvníků. Z konstruktivistické teorie učení vychází premisa, 

že proces učení, resp. proces získávání znalostí, dovedností, budování hodnot a postojů 

apod., je klíčovým způsobem formován aktivní participací učícího se. Subjektivita 

procesu tvorby významů a osvojování si informací je dána tím, že každý návštěvník má 

svůj vlastní interpretační rámec. Poznávající jedinec z toho důvodu interpretuje 

předkládaná data tak, aby mu dávala smysl v závislosti na svých schopnostech, 

dovednostech, dosavadních znalostech a zkušenostech, které jsou sociálně a kulturně 

determinované.
29

 Ačkoliv složka osobních charakteristik návštěvníka překračuje 

schopnosti a ambice této práce, využití modelu po vzoru Hermana Du Toita a Brighama 

                                                 
27

 DU TOIT, Herman a Brigham DYE. Empathic Dramatic Engagement as a Metaphor for Learning in the 
Art Museum. 2008, str. 80. 
28

 Tamtéž. 
29

 KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti: Přehledová studie, 
2016, str. 48-49. 
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Dye umožňuje alespoň poukázat na pasáže, které mají potenciál nechat rozhodnout 

diváka či mu viditelně dávají prostor ke své vlastní interpretaci. Zároveň je možné do 

analýzy zahrnout některé sociálně a kulturně podmíněné příležitosti k dialogu. 

V muzejní výstavě není vždy možné rozpoznat jak tradiční dramatické dialogy, tak 

postavy, jakými je drama utvářeno. Muzeologie jen přebírá princip, jakou role a dialogy 

mají. Stejně jako jména či vzhled postav umožňují mezi sebou nositele námětu 

rozlišovat, tak i vystavené objekty mají vlastnosti, díky kterým jsou odlišitelné od 

ostatních a divákovi mohou předat nějaký smysl.
30

 Element prostředí determinuje 

návštěvníkovu kritičnost či naopak důvěřivost k informačním sdělením v závislosti na 

povaze či pověsti instituce, kde se výstava uskutečnila. Atmosféra navozená výstavními 

prostory pak souvisí se sugestivností. Míra vcítění se do prezentované historie určuje, 

nakolik návštěvník zapomněl na své já a realitu, kdy a kde se nachází při přijímání 

informací a podnětů. Analýza si bude všímat, jaké nástroje k vtažení diváka do „děje“ 

expozice využily.
31

 

                                                 
30

 DU TOIT, Herman a Brigham DYE. Empathic Dramatic Engagement as a Metaphor for Learning in the 
Art Museum. 2008, str. 80. 
31

 Tamtéž, str. 81. 
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1. Politický kontext šedesátého výročí povstání 1956 

Vládnoucí stranou během šedesátého výročí maďarského povstání byl Fidesz - 

Maďarská občanská unie (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség). Zkratka FIDESZ 

odkazuje k původnímu jménu politického uskupení, které vzniklo v březnu roku 1988 

pod názvem Svaz mladých demokratů (Fiatal Demokraták Szövétsége) a bylo jednou 

z šesti politických stran, které se po pádu maďarského komunistického režimu dostalo 

při zakládajících volbách v roce 1990 do parlamentu. Překročení volební klauzule pro 

vstup do parlamentu se od té doby straně podařilo vždy. Poprvé se dostala do vlády ve 

funkčním období 1998-2002. Po vyhrocených volbách v roce 2002 se vládě Fideszu 

téměř podařilo mandát obhájit, ale těsným volebním vítězstvím ji nahradila koalice 

socialistů a Svazu svobodných demokratů (SzDsz). Z opozice zpět do čela vlády se 

Fidesz vrátil v roce 2010 s dvoutřetinovou většinou  

1.1 Rok 1956 

Na sklonku komunistického režimu, byl postoj tehdejších politiků k historické 

interpretaci události povstání 1956 jedním z ukazatelů reformnosti. Károly Grósz, který 

nahradil odstoupivšího Jánose Kádára ve vedení země, byl ve vztahu k reinterpretaci 

událostí roku 1956 konzervativní a limity jeho reformnosti nepřekračovaly 

ekonomickou oblast. Zatímco Grósz dal příkaz k potlačení demonstrací, ke kterým 

došlo v červnu 1988 při příležitosti výročí popravy Imre Nagye
32

, komunističtí vůdci 

ochotnější ke změnám v čele s Miklósem Némethem, Imre Pozsgayem a Rezsö 

Nyersem projevili ochotu oficiální výklad označující událost za kontrarevoluci 

přehodnotit a postupem času Grószovu linii nahradili. Kvůli revizi byla roku 1989 

z odborníků a politiků ustavena expertní komise, která měla za úkol okolnosti událostí 

roku 1956 prozkoumat. Proces vedl k odmítnutí kádáristického narativu, který 

označoval události roku 1956 za kontrarevoluci.  

Z iniciativy bývalého člena Nagyovy revoluční vlády Miklóse Vásárhelyiho a 

pozůstalých po obětech se uskutečnil pohřeb ostatků Imre Nagye a jeho 

spolupracovníků, které byly komunistickým režimem původně  zanechány v hrobech 

                                                 
32

 Reformní komunista Imre Nagy stanul během podzimních dní 1956 v čele vlády, která měla podporu 
maďarské společnosti. V důsledku sovětské intervence, která potlačila povstání a nastolila nový režim 
loajální Moskvě v čele s Jánosem Kádárem, byl Imre Nagy popraven.  
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s cizími jmény na pro veřejnost neznámém místě. Smutečního ceremoniálu, který se 

odehrál na budapešťském Náměstí Hrdinů (Hősök tere) a byl věnovaný všem obětem 

povstání, se zúčastnilo přibližně dvě stě tisíc lidí. Nejen oni, ale i další miliony 

televizních diváků si při této příležitosti vyslechly proslovy oslavující události roku 

1956 a vyzývající ke změně režimu.
33

  

Jedním z řečníků byl 16. června i vůdce Svazu mladých demokratů Viktor Orbán, který 

zůstává v čele strany Fidesz i během šedesátého výročí povstání v roce 2016. Orbán 

tehdy ve svém projevu vznesl požadavek na stažení sovětských jednotek z území 

Maďarska. V počátcích své existence tvořili Svaz mladých demokratů v souladu 

s názvem výhradně mladí lidé. Většina stranických vůdcům spolu v osmdesátých letech 

studovala práva a specifické generační složení se promítlo do skutečnosti, že až do roku 

1993 nebyla strana ideologicky příliš vyhraněná. Prezentovala se jako liberální uskupení 

a stoupenec včlenění Maďarska do západoevropského integračního procesu.
34

  

Během devadesátých let se Fidesz v kontrastu ke svým liberálním postojů z počátků 

demokratické transformace přiklonil k nacionálnímu konzervativismu. Bridgid Fowler 

analyzovala vývoj středo-pravicových stran maďarského politického spektra v letech 

1994 až 2002 a ve své práci popsala, jak se straně Fidesz prostřednictvím tak razantního 

ideologického obratu kolem roku 1997 podařilo vykrystalizovat v nejvýznamnější 

parlamentní opozici vládnoucí socialistické straně (Magyar Szocialista Párt, dále již jen 

MSZP). Zatímco ostatní opoziční politická seskupení kvůli korupčním aférám a 

vnitřním štěpením oslabovala, Fidesz se voličům jevil díky své vnitřní jednotě 

atraktivní.
 35

  

Pro Svaz mladých demokratů se tak s rozšířením názvu na Maďarská občanská unie 

měla stát hlavní voličskou základnou střední třída.
36

 Při politických bojích o voliče, 

které mezi MSZP a Fideszem kulminovaly ve volbách 2002, se rétorika primárně 

nesoustředila na ideologicky rozdílné postoje k ekonomické politice vycházející 

z pravolevého rozlišení politických stran. K polarizaci mezi hlavními politickými silami 

maďarské scény došlo hlavně v intencích hodnotové orientace. Zatímco socialisté 

                                                 
33

 GOUGH, Roger. A good comrade: Janos Kadar, communism and Hungary. A good comrade: Janos 
Kadar, communism and Hungary, 2006, str. 242-248.  
34

 ARGENTIERI, Federigo. Hungary: appraising the past and adjusting to the present, 2011, str. 222. 
35

 FOWLER, Brigid. Concentrated Orange: Fidesz and the Remaking of the Hungarian Centre-Right 1994-
2002, 2004, str. 88- 89, 101-110. 
36

 Tamtéž, str. 101-105. 
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zastávali liberálnější politiku, strana Fidesz chtěla oslovit střední třídu slibem ochrany 

křesťanských, morálních a kulturních hodnot.
37

 

Perspektivou konkurenčního boje mezi MSZP a stranou Fidesz zvýšil význam události 

maďarského povstání 1956 průběh jejího padesátého výročí. Vládě premiéra Ference 

Gyurcsánye se v roce 2006 podařilo vůbec poprvé v maďarské postkomunistické éře 

obhájit mandát od voličů. Výraznější volební úspěch než představoval vyrovnaný 

výsledek v roce 2002, však ještě téhož roku vystřídala zřejmá nepopularita vlády. 

Důvodem k obratu veřejného mínění bylo odhalení, že premiér Gyurcsány veřejně lhal 

o stavu maďarské ekonomiky, která se potýkala s většími potížemi, než vláda oficiálně 

připouštěla.
 38

  

Propuknutí aféry se svým načasováním shodovalo s padesátým výročím událostí roku 

1956, a proto byl celý průběh oslav výrazně ovlivněn. V Budapešti a dalších větších 

městech propukly projevy nespokojenosti a deziluze veřejnosti, které se proměnily v 

rozšířené pouliční nepokoje. Z dlouhodobé perspektivy události vedly k rezignaci 

premiéra Ference Gyurcsánye v roce 2009, k úřednické vládě Gordona Bajnaie a k 

následnému drtivému vítězství strany Fidesz ve volbách 2010, která bývá označována 

za „dvoutřetinovou revoluci“.
39

 Zisk dvoutřetinové většiny umožňuje ústavní změny a 

vláda Viktora Orbána tento mandát od voličů v roce 2011 využila schválením nové 

ústavy.
40

 

1.2 Politika paměti 

Konzervativně vyprofilovaná ideologie strany Fidesz obsahuje prvky nacionalismu a ke 

své legitimizaci významně využívá historii maďarského národa. Historik Péter Apor 

působící na Středoevropské univerzitě (Central European University, dále již jen CEU) 

spatřuje v roce 2000, který byl věnován tisícímu výročí založení maďarského státu, 

počátek Fideszem iniciovaného budování národní hrdosti. Připomínka korunovace 

Štěpána I. roku 1000 prvním maďarským králem, která připadá každý rok na 20. srpen, 

vyvrcholila v roce 2000 navrácením svatoštěpánské koruny zpět do budovy parlamentu, 

odkud byla na konci druhé světové války odnesena americkou armádou. Po návratu 

koruny do Maďarska roku 1972 však byla dočasně vystavena v Národním muzeu. 

                                                 
37

 SITTER, Nick. Absolute Power? Hungary Twenty Years after the Fall of Communism. Berlin: Berliner 
Wissenschafts-Verlag, 2011, str. 8-10.  
38

 Tamtéž. 
39

 ARGENTIERI, Federigo. Hungary: appraising the past and adjusting to the present, 2011, str. 223. 
40

 SMUK, Peter. The Concept of the Nation in the Fundamental Law of Hungary. 2015, str. 94. 
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Slavnostním přemístěním měla být zdůrazněna dlouhá tradice maďarského státu 

vystavěného na křesťanských základech. Navzdory dočasně nevlídným okolnostem, 

které národ během dvacátého století vinou vnějších faktorů zasáhly, byla prezentována 

tisíciletá národní kontinuita jako důvod k národní hrdosti.
41

  

Z oněch kolektivních traumat dvacátého století hraje v politice paměti strany Fidesz 

důležitou roli především antikomunismus a méně explicitně je také přítomen důsledek 

ztráty území, která jsou dodnes osídlena početnými maďarskými menšinami. Hranice 

současného Maďarska byla stanovena na základě mírové smlouvy z roku 1947, která ji 

vracela k post-trianonské podobě. Mírová smlouva z Trianonu byla podepsána po první 

světové válce a pro maďarský národ dodnes znamená největší křivdu, jež se na 

Maďarech především západní velmoci dopustily. Trianonem totiž země přišla o dvě 

třetiny svého území a ve vzdálenosti pouhých desítek kilometrů od nových hranic se 

zhruba z dvou milionů Maďarů staly menšiny v sousedním Rumunsku, Československu, 

Jugoslávii a Sovětském svazu. státech Maďarska v čele s Rumunskem či 

Československem. Strana Viktora Orbána se k trianonskému fenoménu vyjadřuje 

například prostřednictvím snah o ochranu maďarských menšin v zahraničí.
42

  

Vyhlášení referenda o možnosti poskytovat Maďarům žijícím za hranicemi země dvojí 

občanství se stalo kontroverzí pro svůj potenciál rozšířit voličskou základnu strany 

Fidesz. Negativní postoj vůči Trianonu se na úrovni politiky paměti strany Fidesz 

projevil například v odstranění památníku Mihálye Károlyho v roce 2011 z nábřeží 

vedle budovy parlamentu v Budapešti, které perspektivou Orbánovy vlády bylo příliš 

významným místem.
43

 Károly byl v čele vlády, která vyjednávala podmínky Trianonské 

smlouvy a nakonec dokument i přijala. Socha měla původně pouze podstoupit 

rekonstrukci, ale už se na své původní místo nevrátila a až na naléhání veřejnosti byla 

přemístěna do Siófok, kde se její autor Imre Varga narodil. Dílo znázorňuje Mihálye 

Károlyho jako starého pána pod velkými koly dějin, který byl příliš malý, aby na ně 

mohl mít vliv.
44

  Téhož roku byl za podpory strany Fidesz a radikálně pravicové strany 

Jobbik vyhlášen  

                                                 
41

 SMUK, Peter. The Concept of the Nation in the Fundamental Law of Hungary, 2015, str. 105-106. 
42

 Tamtéž a také SIK, Domonkos. Memory transmission and political socialization, 2015, str. 59.  
43

 APOR, Péter. Eurocommunism. Commemorating Communism in Conteporary Eastern Europe. 2010, 
str. 239-240. a také SMUK, Peter. The Concept of the Nation in the Fundamental Law of Hungary, 2015, 
str. 108. 
44

 KURIMAY, Anita. Interrogating the Historical Revisionism of the Hungarian Right, 2016, str. 18 a 30. 
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4. červen – tedy den podpisu Trianonské smlouvy – oficiálním Dnem národní 

soudržnosti.
45

 

Výpovědní hodnotu o politice paměti strany Fidesz má i další připomínkový den, 

prosazený za její vlády 16. června 2000. Rezolucí 58/2000 byl ustaven 25. únor jako 

Den památky obětem komunistických režimů. Vybraný den odkazuje k roku 1947, kdy 

byl 25. února unesen sovětskou armádou generální tajemník Malorolnické strany a 

jeden z nejhlasitějších kritiků komunistických snah chopit se v Maďarsku moci Béla 

Kovács. Den představuje začátek řetězce klíčových milníků komunistické diktatury na 

území Maďarska. Jeho další články pak symbolizuje den, kdy o rezoluci parlament 

hlasoval. Hlasování proběhlo 16. června, protože toho dne došlo v roce 1958 k již výše 

zmíněné popravě Imre Nagye. Podle Pétera Apora znázorňuje rozhodnutí parlamentu 

kontinuitu od převzetí moci v roce 1947 přes nejdůležitější krizi režimu během povstání 

1956 až k symbolickému konci komunismu, kterým je chápán pohřeb Imre Nagye roku 

1989.
46

  

O fenoménu Trianonu i komunismu se v ústavě z roku 2011 píše jako o „morálních 

porážkách dvacátého století“
 47

. Historickou rétorikou strany Fidesz je u obou případů 

zdůrazňováno cizí vměšování se do vnitřních záležitostí Maďarska, které je v případě 

Trianonu připisováno především západním mocnostem a v rámci komunismu jej 

ztělesňuje přímá sovětská intervence v roce 1956. V této strategii se promítá  obecnější 

ideologické stanovisko, které v duchu konzervatismu Fidesz zastává, když klade důraz 

na ochranu maďarské kultury čelící nástrahám evropského integračního procesu a 

globalizace.
48

  

Vláda strany Fidesz se od svého znovuzvolení v roce 2010 otevřeně vymezuje vůči 

Evropské unii. Na úrovni politiky paměti se trend projevil například ve vyjádření 

Viktora Orbána z března 2012. David Clarke z University of Bath tvrdí, že Viktor 

Orbán přirovnal současné chování Evropské unie k cizím nadvládám, kterým maďarský 

národ čelil během devatenáctého století, za nacismu a sovětské okupace.
 
U příležitosti 

státního svátku připomínajícího revoluci a boj za svobodu a nezávislost 1848-1849 

                                                 
45

 SITTER, Nick. Absolute Power? Hungary Twenty Years after the Fall of Communism. Berlin: Berliner 
Wissenschafts-Verlag, 2011, str. 21. 
46

 APOR, Péter. Eurocommunism. Commemorating Communism in Conteporary Eastern Europe. 2010, 
str. 238. 
47

 SMUK, Peter. The Concept of the Nation in the Fundamental Law of Hungary, 2015, str. 98-100. 
48

 CLARKE, DAVID. Communism and Memory Politics in the European Union, 2014, str. 17. 
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Orbán odmítl, aby maďarský národ podléhal cizímu diktátu a vzdal se tím svobody či 

nezávislosti.
49

   

Vládní strana Fidesz během svého funkčního období 1998-2002 začala zásadněji 

ovlivňovat pojetí muzejní politiky, když zřídila Ministerstvo národního kulturního 

dědictví. Ustavením nového ministerstva se začala měnit původní tendence zbavovat 

muzea ideologických omezení, kterými byla během komunismu zatížena, a poskytovat 

muzeím možnost působit nezávisleji. Od kurzu nastoleného v samých počátcích 

demokratizační transformace bylo prostřednictvím nové koncepce kulturního dědictví 

upuštěno ve prospěch centralizace kulturní politiky a zvýšení státní účasti na kulturních 

aktivitách. V souladu s programem strany Fidesz je od muzeí očekáváno, že budou 

chránit před škodlivými účinky globální kultury, protože mají vytvářet pevné základy 

kulturní identity. Dle legislativních změn z roku 2001 se v chápání kulturního dědictví 

upustilo od původního důrazu na nejen národní ale i celosvětovou kulturu a pozornost je 

upřena výhradně k národnímu dědictví.
50

  

                                                 
49

 CLARKE, DAVID. Communism and Memory Politics in the European Union, 2014, str. 15-18. 
50

 APOR, Péret. Museum Policies in Hungary 1990-2010 Linköping University Electronic Press, 2012. 
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2. Kódy. Signály. Obrazy: Tajné revoluční umění  

Národní muzeum nabídlo při příležitosti šedesátého výročí revoluce dočasnou výstavu 

Kódy. Signály. Obrazy: Tajné revoluční umění (Rejt. Jel. Képek: A forradalom titkos 

művészete.). Základ výstavy tvořila sbírka obrazů, která je dílem historika umění 

Györgye Sümegie. Tematickou sběratelskou činnost Sümegi nezapočal kvůli 

šedesátému výročí, ale naopak Národní muzeum spatřilo v její existenci vhodný způsob, 

jak se připojit k akcím věnovaným šedesátému výročí povstání 1956.  

Instituce dávala kolemjdoucím najevo, že je aktivní součástí připomínkového roku. V  

zahradě stál po dobu trvání výstavy tank T-34 mířící přímo na budovu muzea, která 

měla na své fasádě reklamu lákající na výstavu, a na plotě okolo musejního areálu byly 

od října umístěny informační tabule s dobovými fotografiemi o osudu budovy během 

revolučních dní.  

Výstava Tajné revoluční umění dočasně obohatila rozsáhlou stálou expozici, z níž si je 

tematicky nejbližší s oddílem Historie Maďarska, část dvě. Ta obsahuje i pasáž Vzestup 

a pád komunismu (1945-1990), ale vzhledem k souhrnnému přístupu stálé expozice 

k maďarským dějinám je samotnému povstání 1956 věnována jen malá pozornost. 

Úvodní text na samém počátku výstavy Tajné revoluční umění poskytuje srovnatelnou 

úroveň seznámení návštěvníka s hlavními milníky historické události. Z toho důvodu se 

bude analýza věnovat výhradně obsahu dočasné výstavy a stálou expozici nebude brát 

v úvahu. 

Autorům výstavy Vilmosi Gálovi a Istvánovi Ihászi byl odborným poradcem již 

zmíněný historik umění Gyögy Sümergi, jehož sbírka byla doplněna o další díla a jako 

celku jí byl vtisknut zastřešující příběh vystižený již v názvu - tajné umění. Kurátoři 

výstavy si v doprovodném katalogu kladou za cíl nejen poskytnout autentická díla, která 

nepodléhala dobové ideologii, a s doplněním historických reálií umožnit jedinečný 

způsob, jak nahlédnout do oněch dní.  Gál a Ihász také chtěli odkrýt, jak tato díla 

napomohla zrodu národního sebeuvědomění. A konečně svou výstavou se rovněž 

snažili vylíčit, co a jak tato díla musela přečkat během komunismu.
51

 

Expozice byla přístupná od začátku srpna 2016 do 13. listopadu 2016 a obsahovala 

zhruba 280 uměleckých děl nejen výtvarného charakteru. Zastoupeny byly také 

například fotografie, sochy či mince. Objekty byly rozmístěny v šesti místnostech, které 
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se jmenovaly: Očistná bouře (Tisztító Vihar), Za svobodu (Szabadságharc), Odplata 

(Megtorlás), Vzkříšení (Feltámadás) a Pochování ostatků obětí revoluce 16. června 

1989 (Lélekemelő 1989. június 16-i újratemetés). Kromě názvů kurátoři v katalogu 

poskytli i vodítko k pochopení hlavního konceptu svého díla. První dvě místnosti (do 

bílé barvy laděná Očistná bouře a krvavě rudá Za svobodu) pojednávají o legendárních 

říjnových dnech a jsou zakončeny stěnou odkazující k emigraci, která symbolizuje 

železnou oponu.
52

  

Následovala nejtmavší místnost – Odplata – které měla dle záměru autorů dominovat 

porevoluční vlna výslechů a poprav účastníků revoluce, ale na druhou stranu prostor 

připomínal i trvající odpor lidu. Místnost zároveň obsahovala tvrdý postup 

kádárovského režimu na poli umění, protože jsou zde díla komunistických autorů, která 

interpretují povstání jako kontrarevoluci. Nástin propagandistického přístupu je 

rozpracován v další místnosti, ve které již není prostor pro nic, co by nesplňovalo 

ideologické zadání. Vzkříšení vévodí instalace „legendární hráči šachů“
53

. Uprostřed 

umístěná kancelář byla vybavena v socialisticky realistickém stylu, měla šachovnicovou 

podlahu a nad ní coby šachisté se vznášeli sovětští tajemníci Chruščov, Brežněv, 

Andropov a Gorbačov. Poslední místnost pojednávala o Pochování ostatků obětí 

revoluce v čele s revolučním premiérem Imre Nagyem, protože kurátoři tento akt 

označují za osvobozující milník, který symbolicky odkryl všechno, co muselo být 

desetiletí skrýváno.
 54

  

2.1 Prostředí 

Prostředí 

Kvůli skutečnosti, že výstava proběhla v Národním muzeu, návštěvník expozici 

pravděpodobně považuje za důvěryhodný zdroj informací. Je vhodné poznamenat, že 

zdrojem pochybností může být vlna personálních změn, jenž v létě po vítězných 

volbách strany FIDESZ v roce 2010 veřejný sektor zasáhla. Profesor veřejné politiky 

Nick Sitter například hovoří o dosazování loajálních kandidátů do zdánlivě nezávislých 

                                                                                                                                               
51

 Katalog, který byl vydán v rámci výstavy: BÁL Vilmos; IHÁSZ, István. Tejt. Jel. Képek. A forradalom 
titkos művészete. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2016, str. 12. 
52

 Viz příloha č. 1 – Stěna symbolizující železnou oponu v místnosti Za svobodu.  
53

 Viz příloha č. 2 – Instalace „legendární hráči šachů“ v místnosti Vzkříšení. 
54

 Katalog, který byl vydán v rámci výstavy: BÁL Vilmos; IHÁSZ, István. Tejt. Jel. Képek. A forradalom 
titkos művészete. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2016, str. 10-11. 
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kontrolních orgánů, na ministerstva či do státem vlastněných médií.
55

  Majestátná 

historická budova je sídlem pro váženou instituci. Pověst, tradice a akademický 

charakter z pohledu návštěvníka zaručuje apolitičnost a objektivnost. Divák nabývá 

dojmu, že výstavu připravil někdo v dané problematice mnohem vzdělanější a má 

tendenci prezentovaným informacím bezmezně věřit
56

.  

2.2 Sugestivnost 

Jednotlivé místnosti měly za úkol navodit atmosféru výše zmíněných témat. Aby mohl 

návštěvník nacházející se v první místnosti Očistná bouře pozapomenout, že se 

v kalendáři nepíše rok 1956 ale 2016 a cítit atmosféru revolučních dní, autoři kladli 

důraz na pravost a autentičnost vystavovaných děl.
57

 Už před vstupem do výstavních 

prostor minul návštěvník na chodbě zvětšenou fotografii od švédského fotografa 

Anderse Engmana, který zachytil malíře Tibora Andráse na Velkém bulváru 

(Nagykörút) sedícího nedaleko tanku na maličké stoličce mezi sutinami, jak 28. října 

1956 přímo na ulici tvoří.
58

  

Okolnosti vzniku obrazů autoři výstavy využili k vtažení diváka do děje i u děl Gyulyi 

Marosána. Na stěně vedle nich se návštěvník mohl dočíst, že se  Marosán osobně 

účastnil dnes proslulých momentů revolučních dní. Například byl na poklidné 

manifestaci konající se na náměstí Lajose Kossutha (Kossuth Lajos tér) u budovy 

parlamentu, ale manifestace se změnila v krveprolití. Za dosud neznámých okolností 

došlo k výstřelu, který rozpoutal přestřelku s tragickými následky.
59

 S informací o 

Marosánově participaci je dojem z pohledu na jeho obraz Krveprolití před parlamentem 

(Vérfürdő a Parlament előtt) zintenzivněn a zdůvěryhodněn. Vznik výjevu nebyl 

inspirován pouze zprostředkovanými informacemi, nevypovídá jen o atmosféře doby, 

ale je autentickým svědectvím. Jakoby tím kurátoři nepřímo říkali, že tohle je skutečně 

pravdivý obraz, jak se událost s mnoha navzájem lišícími se verzemi odehrála.   
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 SITTER, Nick. Absolute Power? Hungary Twenty Years after the Fall of Communism. Berlin: Berliner 
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Jinou připomínkou divákovi, že má jedinečnou příležitost pohlížet na „svědka“ ba 

dokonce přímého „účastníka“ rozpoutání povstání, byl fragment ze Stalinovy sochy, 

kterou v den vypuknutí povstání zdemoloval dav povstalců. Originál pravé ruky je 

největší částí, která se dochovala, a s ohledem na původní výšku celé sochy - osm metrů 

- byla ruka nepřehlédnutelnou dominantou první místnosti výstavy.
60

 

2.3 Děj 

Totožný objekt je vhodnou ilustrací, jak zastřešující téma výstavy – tajné umění - určilo 

perspektivu, kterou byla Stalinova socha chápána. Doprovodný text seznámil čtenáře 

s kuriózním příběhem, který objasňuje, jak je možné, že se objekt dochoval. Známému 

herci Sándoru Pécsi rozbouřený dav umožnil odnést si tak velký kus pravděpodobně 

právě kvůli jeho popularitě. Nejprve byla ruka vystavena na Pécsiho zahradě, ale 

později se jeho rodina rozhodla ji raději zakopat a k odhodlání odkrýt ji pomohly až 

příznivější politické podmínky v roce 1986.  

Životní dílo Istvána Görgénye působilo z hlediska tématu výstavy opačným směrem, 

protože na onom tajném charakteru revolučního umění zdůraznilo hrdinství. V místnosti 

s černými stěnami Odplata, které vizuálně dominovaly v prostoru rozmístěné šibenice; 

kancelář, kde probíhaly výslechy a obrazovky simultánně přehrávaly propagandistický 

film z roku 1958 o procesu s Imre Nagyem; zastupovaly Görgényovy obrazy 

přetrvávající odpor lidu. Předpokládá se, že István Görgy pracoval celý zbytek svého 

porevolučního života na přibližně čtyřiceti obrazech zvěčňujících nejdůležitější 

okamžiky celého povstání. Jejich situování do místnosti Odplata symbolizuje 

odvážnost, se kterou dobrovolně čelil riziku, že ho kvůli nim postihne trest.  

Intenzitu nebezpečí a zároveň význam utajení, zachycuje způsob, který Görgény pro 

skrytí zvolil. Revoluční výjevy byly zamaskovány druhou vrstvou s krajinami. Natolik 

velká důkladnost se mohla stát osudnou, protože po Görgényově smrti v roce 1973 

hrozilo, že obrazy zůstanou navždy výhradně jeho tajemstvím. Desítky let zůstaly bez 

povšimnutí v jeho sklepě a teprve v roce 2005 o jejich horní vrstvu s krajinami projevil 

zájem obchodník s uměním Erik Rigó. Kvůli tristnímu stavu po letech strávených ve 

vlhkém sklepě je nechal restaurovat a jen šťastnou náhodou se při tom pod jedním 

stromem vynořil lidský obličej. Až padesát let po revoluci – v roce 2006 – tak mohly 

být obrazy Istvána Görgénye poprvé veřejně vystaveny.  
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Režim inicioval alternativní verzi umělecké reflexe povstání 1956 a ve stejné místnosti 

(Odplata) kontrastoval s Görgényovy obrazy produkt kádárovské interpretace, co se 

během podzimních dní roku 1956 v Maďarsku odehrálo. V duchu orwellovského „kdo 

ovládá přítomnost, ovládá minulost“ kurátoři v samém začátku doprovodného katalogu 

zdůrazňují, že historie revoluce byla ještě donedávna psána vítězi
61

 a o oddílu hovoří 

jako o „výstavě ve výstavě“
62

. Putovní výstava uspořádaná Kádárovým režimem již 

v prosinci roku 1956 obsahovala hrůzné výjevy utrpení v podobě mrtvých těl obětí či 

lynčování na ulicích, které bylo přirovnáno k bílému teroru v roce 1919. Neskrývaně 

byly označeni konkrétní viníci – vedle zmínky o Imre Nagyovi byl v záři reflektorů 

kardinál József Minszenty podporovaný dolary ze Západu. Zároveň propaganda lidu 

připomínala, že jedině socialismus je zárukou, která takovým hrůzám dokáže zabránit. 

Například plakát od Jolán Szilágyi  Vyber si! (Válassz!) znázorňoval dělníka, který měl 

na výběr mezi válkou, jejíž propagandu vysílalo rádio Svobodná Evropa, a holubicí 

míru nacházející se na straně socialismu.
63

  

Z dlouhodobější perspektivy oficiální umění nelpělo na natolik ofenzivním přístupu 

přímo odporovat tajnému revolučnímu umění. Místnost Vzkříšení věnující se kádárismu 

je ze všech výstavních prostor ojedinělá tím, že vůbec není o revoluci 1956. Implicitně 

tím vyjadřuje, že éra Jánose Kádára, kdy bylo Maďarsko známo jako „nejveselejší barák 

v sovětském lágru“, usilovala ve vztahu k povstání 1956 a potažmo i k onomu tajnému 

umění o jediné – aby se zdálo, že nikdy neexistovalo a bylo nadobro zapomenuto.  

2.4 Postava 

Umělecká díla se stala součástí expozice za různorodými účely. Řadu z nich už text 

bakalářské práce obsáhl. Funkce se odvíjí od kurátory proklamovaných cílů výstavy, 

takže některé poskytovaly necenzurované svědectví o tehdejší době (Tibor András, 

Gyula Marosán), také mohly zosobňovat způsob překonání nevlídných okolností (István 

Görgényi) nebo měly referovat o národní identitě ovlivněné povstáním. Do poslední 

kategorie lze zařadit díla od Lajose Szalaye. Světově proslulý malíř maďarského 

původu z Maďarska emigroval již na počátku komunistické éry v roce 1946. Revoluci 

tedy neprožil na vlastní kůži a veškeré podněty k tvorbě byly zprostředkované, ale být 

součástí expozice si zasloužil svým maďarstvím.  I ve vzdálené Argentině ho zprávy o 
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událostech v Maďarsku silně zasáhly. Informační banner citoval autorova slova: „Snažil 

jsem se zobrazit vše, co jsem o dění v Maďarsku slyšel. Chtěl jsem svými obrazy zachytit 

náladu těch dní… Poslouchal jsem zprávy v rádiu a kreslil. Kresby jsou projekcí toho, 

jak mnou zprávy v rádiu osobně pohnuly.“ Jeho kresby tak přispěly k celkovému 

obrazu, co událost znamená pro maďarský národ.  

2.5 Dialog  

Muzeologický element dialogu záleží na odezvě diváka. To znamená, že autorovu 

záměru nemusí být vždy opětována reakce a k dialogu tak nemusí vůbec dojít.
 64

 Aby 

bylo takovým případům zabráněno, kurátoři v doprovodném katalogu některé své 

podněty pojmenovali. Místnosti Vzkříšení dominuje objekt, který Bál s Ihászem 

nazývají „legendární hráči šachů“. Kancelář s šachovnicovou podlahou a figurkami 

v každém rohu, má uprostřed stůl s prázdnou židlí. Objekt sice není opatřen 

vysvětlujícím textem, komu židle patří, nicméně celá místnost pojednává o kádárismu
65

 

a je tak zřejmé, že na prázdné židli sedává János Kádár. Nad kanceláří vznášející se 

šachisté v podobě portrétů sovětských tajemníků Chruščova, Brežněva, Andropova a 

Gorbačova, pak mají divákům naznačit, kdo ve skutečnosti rozhodoval o dění 

v Maďarsku. 

Druhá místnost Za svobodu končí dveřmi ve tvaru zámku, které vedou do výše 

zmíněného temného prostoru s šibenicemi a kanceláří, kde probíhají výslechy. Zámkem 

tedy zjevně končí svoboda přítomná v prvních dvou místnostech. Aby divák zareagoval 

na nepropustnost stěny se zámkem, která symbolizuje železnou oponu, jsou mu 

nabídnuty i další indicie. Před průchodem oněmi dveřmi je umístěn z celé výstavy 

nejobsáhlejší informační panel o uprchlické vlně z Maďarska na Západ. Na západní 

straně železné opony zůstala i reakce zahraničí na podzimní události roku 1956. Byly 

zde vystaveny předměty ilustrující dodávky humanitární pomoci během povstání
66

 či 
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umělecká díla vyjadřující solidaritu. Například dílo od Marca Chagalla s názvem Matka 

a dítě (francouzsky Mère et enfant), na kterém pták zachraňuje matku s dítětem v náručí 

z hořícího města, či plakát Plačící holubice míru (polsky Płaczący Golabek Pokoju)
67

  

od polského umělce Strawieyskiho.  

Vzhledem k tomu, že komunikace mezi umělcem a divákem je sociálně podmíněna, lze 

ve výstavě spatřit i další momenty s potenciálem vyvolat divákovu odezvu.
68

 Poznámky 

hodnou příležitostí k návštěvníkovu čtení mezi řádky je narativ rakouské pomoci 

maďarským uprchlíkům.
69

  Informační tabule o uprchlících je pro svou délku rozdělena 

na tři části: Překročení hranic, Uprchlické tábory a Přijímání; kurátoři zmínili řadu 

faktů (jako údaj o počtu uprchlických táborů, jejich umístění, poskytnuté finanční 

prostředky rakouskou vládou atd.), ale nevyhnuli se ani morálnímu soudu. V textu se 

píše: „Tím, že byli Maďaři přijati, laskavě jim bylo poskytnuto živobytí a udělen azyl, se 

Rakousko zachovalo jako morální světová velmoc a celý svět jej za to i tak vnímal.“ 

Kurátoři explicitně neříkají, že v současné době už Maďarsko není zdrojem uprchlické 

vlny, ale naopak se nachází ve zcela opačné pozici. Nicméně uznali za vhodné věnovat 

uprchlické tématice velký prostor a zřejmě tak usilovali o dialog s divákem, do kterého 

se promítne současnost.  

Společenský kontext byl navíc na podzim roku 2016 příznivý k tomu, aby byl impulz k 

dialogu návštěvníkem opětován. Období konání výstavy se shodovalo s kampaní před 

referendem o povinných migračních kvótách, které iniciovala vláda Fideszu.  Maďarští 

občané se 2. října 2016 mohli v referendu vyjádřit k otázce: „Chcete, aby Evropská unie 

mohla nařídit povinné přesídlení nemaďarských občanů do Maďarska, a to i bez 

souhlasu Národního shromáždění?“. Po šestiletém vládnutí se strana Fidesz potýkala se 

ztrátou zájmu svých voličů a podle hungaristy Petra Bally byla Orbánovým hlavním 

motivem k uspořádání referenda snaha svůj elektorát mobilizovat. Za tím účelem vláda 
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utratila velké finanční prostředky na propagaci referenda v televizi, v rádiu či 

rozmístěním billboardů po celé zemi.
70

   

Jiným momentem zrcadlícím se v současnosti je pojetí poslední místnosti Pochování 

ostatků obětí revoluce. Tvůrci výstavy se v ní zabývali pomníkem, který je věnovaný 

obětem z roku 1956. Soutěž o jeho podobu, kterou vyhrál projekt Györgye Jovánovicse, 

byla spojená s výstavou návrhů všech uchazečů. Vizuálně tak místnosti sice dominovaly 

makety některých z návrhů, celkově byl však kladen důraz především na ceremoniál, při 

kterém byly pochovány ostatky obětí revoluce původně umístěné komunistickým 

režimem do neoznačených hrobů. Kurátoři označili obřad za osvobozující milník 

symbolicky odkrývající i všechna utajovaná umělecká díla. Při prezentaci, jakým 

způsobem se ceremoniál uskutečnil, se rozhodli diváka nepřímo zavést až do 

současnosti. Těsně před odchodem z výstavy (obrazovka byla umístěna hned vedle 

východu) návštěvník shlédl proslov Viktora Orbána. Současný maďarský premiér jej 

pronesl v rámci ceremoniálu 16. června 1989 na Náměstí hrdinů (Hősök tere).  
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3. Jeden národ, jedna vůle.  

Podél šedé budovy Muzea teroru jsou v úrovni obličeje kolemjdoucích umístěny oválné 

portréty obětí obou totalit a lidé k nim v roce 2016, jak v den vypuknutí povstání 23. 

října, tak především v den zahájení sovětské invaze 4. listopadu, chodili uctít památku 

účastníků povstání zapálením svíčky. Vypovídá to o významu, který budova Domu 

teroru ve vztahu k povstání 1956 nabyla. Nejenže má stavba po rekonstrukci kvůli 

kovové konstrukci symbolický vzhled. Černá kovová konstrukce nad vrchními okny 

budovy je proděravěná slovem teror, takže svítí-li slunce, sluneční paprsky promítají 

slovo TEROR na šedou omítku a symbolizují, co Maďaři více než padesát let museli 

snášet.
71

 Symbolický význam má i minulost domu číslo popisné šedesát na Andrássyho 

třídě (Andrássy út). Sídlil zde totiž represivní aparát komunistického režimu Úřad pro 

ochranu státu (Államvédelmi Hatoság, ÁVH). V atriu uvnitř muzea je navíc umístěn 

jako připomínka sovětské intervence tank T-64 pod kterým má stékající olej svým 

pomalým pohybem a konzistencí symbolizovat krev prolitou Maďary při boji za 

svobodu.
72

  

Stálá expozice je koncipována tak, aby jednotlivé místnosti návštěvníka seznamovaly 

s aspekty totalitních režimů. Většina znázorňuje nástroje, jakými byla totalitnost 

budována a k událostem roku 1956 expozice vztahuje především v jedné z posledních 

místností, která nese název 1956. Kromě obecného popisu nejdůležitějších mezníků, jež 

zmiňuje doprovodný text, prostor nerozvádí žádné vyprávění. Na základě dobových 

záběrů a směsice dochovaných i ilustračních předmětů je hlavním účelem prostoru 

letmo zmínit největší krizi komunistické totality. Po místnosti 1956 následuje čistě 

pocitová rudá místnost. Symbolizuje vlnu represí, kterou sovětský režim odpověděl na 

události roku 1956. V prostoru bez doprovodného textu jsou rozmístěny šibenice a 

z reproduktoru jsou neustále předčítána jména padlých a popravených. Průběhu 

porevolučního zatýkání a procesů se stálá expozice věnuje místnosti Justice, která je v 

expozici chronologicky zařazena o několik místností dříve. 
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Dočasná expozice Jeden národ, jedna vůle návštěvníkovi poskytnula šest příběhů 

souvisejících s povstáním 1956, která divák shlédl v 3D rozhraní.  

První klip Shození hvězdy (Csillaghullás) zachycuje atmosféru v ulicích 25. října, tedy 

dva dny od propuknutí povstání. Lidé veřejně projevují svou nespokojenost s režimem 

ničením sovětských symbolů a vykřikováním hesel vyzývajících k odchodu sovětských 

vojsk či požadujících jmenovat Imre Nagye premiérem. Divák vyslechne vyprávění 

dvou postav. Nejprve hovoří Tamás, který se slanil z okna, aby shodil rudou hvězdu 

umístěnou v horních patrech budovy. Zatímco se o to snaží, mladíkův hlas popisuje 

údiv nad svým jednáním – vždy se bál výšek, ale díky tomu, že se odhodlal, se cítí 

svobodný a volný jako pták. Shození téže hvězdy vzápětí proběhne znovu, jen z jiné 

perspektivy. Tentokrát je divák v úrovni starého pána, který dění přihlíží na ulici. Jeho 

vyprávění hraničí se vzpomínáním, protože ačkoliv nejprve říká, jak se v onen den cítil, 

vzápětí prozrazuje, že Tamáse spatřil v květnu naposledy.  

V kontrastu k pocitu štěstí a naděje během prvních dní povstání vykresluje příběh 

Zemřeli kvůli nám (Értünk haltak) beznaděj, která převládala 7. listopadu. Tři dny po 

zahájení sovětské intervence mladíci, kteří byli sice stále ještě ozbrojení, ale už nemohli 

dělat víc než na pískovišti nedaleko pasáže Corvin (Corvin köz), pohřbívat těla padlých. 

Dětský hlas předčítající jména a povolání obětí umocnil ponurou atmosféru, kterou však 

krok za krokem vystřídala současnost. Postupně zbarvujícím se obrazem se nakonec 

divák ocitl na zrenovovaném hřišti, kde si opět hrají děti.  

Divák zhlédl epizodu Molotovův koktejl (Molotov-koktél) odehrávající se uvnitř 

sovětského tanku. Třem sovětským vojákům se nedaří podle mapy zorientovat 

v budapešťských ulicích, proto požádají o radu kolemjdoucí dívku. Maďarka je mile 

překvapí, když jim rusky poradí, že stačí odbočit doprava a už budou v cíli.  Kvůli 

dívčině vstřícnosti upustí od své původní ostražitosti a nezavřou poklop tanku. Vzápětí 

se však v otvoru objeví pouliční bojovník, který s pokřikem „ruszik haza“ do tanku 

vhodí Molotovův koktejl. Celý záběr končí v ohni.   

Do pouličního boje se chystá mladík László, který se ve čtvrtém příběhu Sbohem 

(Búcsú). V již částečně bojem zasaženém bytě loučí se svou matkou. Ta mu ještě před 

odchodem připravuje nejnutnější věci. V předposledním videu Kossuthův znak (Kossuth 

címer) již od povstání uběhly čtyři měsíce a divák byl zaveden na chodbu základní 

školy. Žák za trest vyhozen z hodiny v nestřeženém okamžiku křídou nakreslil na stěnu 

Kossuthův znak, což během přestávky vyvolalo pozdvižení. Poslední video Výslech 

(Vallatás) je ukázkou, jaké metody během výslechů vyšetřovatelé využívali.  
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3.1 Prostředí 

V kontrastu k důvěryhodnosti Národního muzea lze od Muzea teroru předpokládat, že 

v návštěvníkovi vyvolá spíše kritičnost. Otevření instituce doprovázela diskuse o 

zpolitizovaném pojetí dějin a napojení muzea na pravicovou stranu Fidesz.
73

 Při 

příležitosti otevření Domu teroru pronesl tehdejší premiér a předseda strany Fidesz 

Viktor Orbán projev, ve kterém slavnostně deklaroval, jak se Maďarsko díky muzeu 

konečně vyrovnalo s minulostí.
74

 Především levicově smýšlející kritici tvrzení 

zpochybňovali. Obsah expozice podle nich nevede k smíření se s historií, protože se 

nepokouší, aby maďarský národ přijal svou historickou zodpovědnost nýbrž naopak 

zodpovědnost externalizuje. Narativ muzea, podle kterého byly obě totality vnuceny 

zvenčí, pak podle kritiků staví maďarský národ výhradně do pozice oběti.
75

  

Kritika se v tomto bodě opírá především o argumenty spojené se způsobem, jak 

muzeum prezentuje období druhé světové války
76

, a stylizaci Maďarů do pozice oběti 

Sovětů v pasáži o komunistické totalitě přijímá i kritika převážně jako oprávněnou. 

Viktimizace v otázce komunismu je kritizována spíše jen pro nedostatečnou reflexi sice 

různorodě zastoupené ale nesporně přítomné zkorumpovatelnosti maďarské společnosti, 

která vedla k ochotě Maďarů s komunistickým režimem spolupracovat.
77

 Další důvod, 

proč je Dům teroru za napojení na pravici kritizován, spočívá ve využití instituce 

v politickém boji. 

Viktor Orbán byl obviňován, že v předvolební kampani v roce 2002 otevřením muzea 

sledoval diskreditaci svého nejvýznamnějšího politického rivala Maďarské socialistické 

strany. MSZP představuje na maďarském politickém spektru přímého následovníka 

Maďarské socialistické dělnické strany (Magyar Szocialista Munkáspárt, dále již jen 
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MSZMP), která vládla během komunismu. Kvůli potenciálu ukázat voličům, k jak 

brutálnímu a nemorálnímu systému vládnutí se MSZP hlásí, je muzeum kontroverzní 

především pro svůj obsah zahrnující nejen komunismus ale i nacismus.
78

  

Skutečnost, že jsou na jednom místě prezentovány obě totality, podle kritiků vede 

k jejich porovnávání. V samotné expozici je mnohem větší prostor věnován 

komunistické éře, což evokuje dojem, že zasluhuje-li větší pozornost, jedná se o tu horší 

diktaturu.
79

 Zdání navíc může živit místnost nazvaná Výměna oblečení symbolizující 

hladký přechod z jedné totality ke druhé, při kterém řada nacistů brzy vstupovala do 

komunistické strany.
80

 Komunisté tak mohou být chápáni jako „jen převlečení 

nacisté“.
81

  

3.2 Sugestivnost 

Autoři výstavy v čele s Attilou Ferenczffy-Kovácsem usilovali o to, aby forma jejich 

sdělení návštěvníka natolik pohltila, že během své návštěvy neztratí zájem o obsah 

expozice. Ferenczffy-Kovács a jeho kolegové zastávají názor, že tradiční muzea právě 

ve schopnosti upoutat veřejnost selhávají. Pokud se muzea snaží o co historicky 

nejvěrnější ztvárnění minulosti na základě vystavení autentických předmětů s využitím 

velkého množství upřesňujícího textu, vznikají podle autorů nudné expozice, které 

především mladou generaci neoslovují. Z toho důvodu autoři zvolili experimentálnější 

způsob, při kterém hledali nové prostředky, jak návštěvníkům zpřístupnit minulosti.
82

  

Výstava deklaruje jako svůj hlavní cíl vylíčit, jakým způsobem byla historická období 

nacismu a komunismu totalitní. Totalita má být návštěvníkům reprodukována jejich 

vlastním emocionálním zasažením. Tento přístup vystihuje například klaustrofobický 

zážitek, který návštěvníka čeká při cestě výtahem. Expozice kvůli své jednosměrnosti 

přivede návštěvníka k výtahu bez možnosti pokračovat po schodek a v nezvykle pomalu 
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jedoucím výtahu je pak pasažér „nedobrovolně“ držen déle než předpokládal a donucen 

vyslechnout si celé vyprávění o tom, jak probíhaly popravy.  Po výstupu z kabinky 

výtahu – tedy poté co se sám cítil uvězněný - se návštěvník ocitá ve sklepení, ve kterém 

jsou vybudovány vězeňské cely.
83

 

Dočasná výstava se také držela zážitkového pojetí. Ačkoliv byla prezentována jako 

výstava, ve skutečnosti se skládala z šesti videí, která divák shlédl v samostatných 

kabinkách s 3D brýlemi. Díky využití moderní techniky se mohl divák cítit v každém 

z příběhů fyzicky přítomný. Dojem navozovala nemožnost pojmout celý obraz v jediný 

okamžik, takže divák musel pohybovat hlavou, aby viděl vše, co se v příběhu 

odehrávalo.  

Míra vcítění se byla zintenzivněna v posledním klipu Výslech (Vallatás), který se 

odehrával v cele podobající se prostorám, v nichž se návštěvník ocitl v rámci stálé 

expozice. Oproti všem předchozím příběhům divák nebyl jen svědkem, ale je v pozici 

vyslýchaného. Nasvědčuje tomu skutečnost, že vyšetřovatel hovoří jeho směrem. Brzy 

je navíc divákova pozice definitivně potvrzena - vězni je nabídnuta cigareta, což je 

způsob, kterým tvůrci donutí diváka shlédnout dolů ke krabičce cigaret a spatřit tak 

„své“ ruce v poutech. Scéna končí, když je vyslýchaný odsouzen, přetažením pytle přes 

divákovu hlavu.  

Všech šest námětů má s historickou autentičností společného jen velmi málo. Jedná se o 

fikci vycházející z toho, co se mohlo stát, či jsou příběhy drobně inspirovány 

skutečnými událostmi. Ve videu Sbohem (Búcsú) není dokonce ani v pětiminutovém 

klipu dodržena jediná faktografická informace. Zatímco první záběr doprovází 

poznámka, že se scéna odehrává 4. listopadu, během rozhovoru maminka říká, že je 

polovina října. Výstava nebyla doplněna žádným textem, který by příběhy zasazoval do 

historického kontextu. V hale, ze které vedly dveře do jednotlivých kabinek, sice byl 

umístěn televizor vysílající vyprávění pamětníků, ta ale s žádným z šesti příběhů 

nesouvisela a měla jen poskytnout návštěvníkům alternativní činnost pro případ 

obsazení všech kabinek.  

Obsah výstavy Jeden národ, jedna vůle historicky částečně legitimizovala pouze 

veřejně přístupná výstava Za svobodu a nezávislost (A szabadságért és a 

függetlenségért), kterou tvořily informační tabule umístěné venku před muzeem. Jejich 

text popisoval průběh maďarského povstání roku 1956 za využití řady doslovných citací 
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pamětníků. Ačkoliv nebyl stanoven přímý vztah obou výstav, text výstavy Za svobodu a 

nezávislost pojednával o podobných jevech a příbězích jako šest vidí výstavy Jeden 

národ, jedna vůle.
 84

  

V návaznosti na první video Shození hvězdy (Csillaghullás) venkovní výstava 

obsahovala vzpomínku Gábora Karátsona, že lidem, kteří shazovali z budov rudé 

sovětské hvězdy, se říkalo astronomové.
85

 Nápadný soulad lze nalézt i mezi příběhem 

Molotovův koktejl (Molotov-koktél) s rudovlasou herečkou a vzpomínkou Endre 

Martona, který byl svědkem útoku dvou mladíků a „jedné rudovlasé nijak mimořádně 

hezké asi patnáctileté dívky“ na sovětský tank Molotovovým koktejlem.
86

 A konečně k 

dítěti ve videu Kossuthův znak (Kossuth címer) odkazovala pasáž výstavy nazvaná 

Revoluce očima dětí (Forradalom gyerekszemmel). V té byla zahrnuta kopie deníku 

dvanáctiletého Gyuly Csicse, ve kterém byl zápis z dní během povstání ilustrován 

Kossuthovým znakem.
87

 

3.3 Děj 

Zastřešujícímu tématu stálé výstavy - totalitní povaze dvou diktatur - povstání odporuje 

a fakticky jej přerušilo. Podzimní události roku 1956 jsou perspektivou děje chápány 

jako to, co k ideálu totálního ovládnutí maďarské společnosti chybělo a zároveň jediný 

moment dvacátého století, který má skutečně národní charakter. Narativ muzea, podle 

kterého byly obě totality vnucené zvenčí, striktně odmítá jeho jakoukoliv spojitost 

s maďarským národem.
88

 V případě komunismu jsou jako přímí vykonavatelé teroru 

označeni konkrétní viníci
89

 a hlavní strůjce ztělesňují sovětští poradci. Součástí výstavy 

je místnost napodobující kancelář sovětského poradce, která ono tahání za nitky 

reprezentuje.  

Vybavení kanceláře je směsice ideologických objektů a předmětů vybraných kvůli 

tomu, že evokují stereotyp ruské povahy. V místnosti je nepořádek, protože se 

v kalendáři na zdi píše 23. říjen 1956 a běžný uživatel místnosti tak byl zřejmě 
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vypuknutím povstání donucen ji ve spěchu opustit.
90

 Absencí sovětských poradců je 

zodpovědnost za dění v zemi na podzim 1956 připsána maďarskému národu. 

Doprovodný text však podotýká, že sovětští poradci „měli lví podíl“ na přípravě 

sovětské intervence, která povstání potlačila a přivezla Jánose Kádára do budovy 

parlamentu. Pasáž zároveň zmiňuje příjezd dvou Kádárových osobních poradců 

Bajkova a Kupčenka, kteří z Kádára až do jara 1957, „ (…) nespustili oči ani v noci, kdy 

spali v Kádárově ložnici.“
91

 Důraz na neustálou kontrolu Jánose Kádára onoho 

nespecifikovaného sovětského poradce pomyslně vrací do kanceláře, kde se návštěvník 

nachází. Muzeum tak přijímá pro veškeré dění nejen před ale i po revoluci původní 

narativ připisující veškerou moc rozhodovat o vývoji v Maďarsku sovětským poradcům.  

Dočasná výstava Jeden národ, jedna vůle svou hlavní ideou rozvedla a navázala na 

způsob, jakým stálá expozice prezentovala povahu maďarského národa ve vztahu ke 

komunistickému režimu. Na rozdíl od většiny výstavy zabývající se způsoby a nástroji, 

jak se cizí nepřítel pokoušel totalitně ovládnout maďarskou společnost, pojednávala 

pasáž nazvaná Rezistence o samotných Maďarech v období mezi lety 1945 a 1956. 

Názor a hodnoty maďarského národa se podle výstavy vyznačovaly odporem vůči 

sovětskému režimu. Doprovodný text zdůrazňuje, že: „napříč celou zemí, v každé 

generaci a ve všech společenských vrstvách byly rozšířeny projevy odporu.“ Text 

deklaruje, že studenti, vojenští důstojníci, dělníci, rolníci, učitelé či právníci: „ (…) 

nebyli ochotní snášet ponížení, nechtěli žít v neustálém strachu a stáli o nezávislé, 

demokratické Maďarsko“.
92

  

Šest příběhů dočasné výstavy tvrzení zbavuje abstraktnosti. Výběr námětů umožnil 

obsadit do rolí hlavních protagonistů příslušníky maďarského národa z rozdílných 

generací i společenských vrstev. Ve videu Zemřeli kvůli nám (Értünk haltak) dětský 

hlas při pohřbívání padlých předčítá jména obětí, jejich různorodá povolání a datum 

úmrtí. Když mladí lidé na počátku povstání veřejnou demonstrací nespokojenosti a 

ničením sovětských symbolů projevili odvahu, video Shození hvězdy věnuje pozornost 

nejen jejich roli, ale i pocitům starého pána, který dění přihlížel. Stejně jako on i dítě ve 

videu Kossuthův znak pocítilo během podzimních dní 1956 národní sounáležitost, 
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sdílelo odhodlání aktivních účastníků bojovat za maďarský národ a ryzí pocit si 

zachovalo navzdory porevolučním represím, kdy mělo být povstání zcela zapomenuto.   

Text venkovní výstavy sděluje, že: „ozbrojené skupiny se těšily podpoře celé země“, 

ostatní příslušníci jim například obstarávali dodávky jídla či „pomáhali jakýmkoliv 

jiným způsobem“.
93

 Motivy videí výstavy Jeden národ, jedna vůle pak znázorňují, jak 

konkrétně jednotnost národa umožnila, aby v boji proti nepříteli mohl národ využít 

veškerý svůj potenciál. V klipu Loučení se deklarovaná jednotná vůle národa projevila 

na úkor mateřství.  

Žena ve videu sice zůstává v roli matky, když Lászlóvi balí teplé oblečení, projevením 

starostlivosti o svého syna. Námět však explicitně nepřipouští, že by docházelo 

k čapkovskému dilematu. Maminka nevyslovuje nic, čím by dávala najevo pochyby, 

zda má nechat svého syna, aby v boji riskoval život. Díky jednotné vůli národa oba ví, 

co je jejich posláním. László musí bojovat a maminka synovi hrdinství nemá stěžovat 

nýbrž ho zahrnout podporou a co nejvhodnějšími podmínkami. Projevy mateřství ženy 

ve videu končí tam, kde by mohly narazit na národní zájem a tím i ona plní svou roli 

v národním vzepětí, jak nejlépe dokáže. Riskuje život, když při přípravě nutných věcí 

syna posílá na nejbezpečnější místo v bytě, ale vzápětí ho po rozloučení se pouští do 

nebezpečí. Hrdinou tak podle příběhů nelze chápat jen aktivně bojující lidi, ale i 

všechny ostatní, jejichž pomoc a úsilí v pouličních bojích nebyla tolik zjevná, ale o nic 

méně hrdinské.   

I návštěvníkova představa kdo a jak v ulicích bojoval měla být výstavou specifikována. 

Aktivní participaci dívek byla během šedesátého výročí viditelně reflektována a video 

Molotův koktejl k ní přistupuje s důrazem na možnost rozšířit škálu nástrojů, kterými lze 

proti Sovětům bojovat. Nejprospěšnější pomoc zrzavé dívky povstalcům vůči přesile 

reprezentované sovětským tankem nespočívala v podpoře silou nýbrž intrikou.  

Sovětští vojáci ve videu zprvu projevili nedůvěru vůči komukoliv na ulici a terén 

prohlíželi výhradně prostřednictvím techniky, která umožňovala vyhnout se 

jakémukoliv kontaktu s vnějším prostředím. Když se však objevila neozbrojená 

pohledná dívky, vyhodnotili, že nepředstavuje nebezpečí a odvážili se otevřít poklop 

tanku. Zdánlivou neškodnost dívka podpořila stereotypně ženským flirtováním, jež si u 

vojáků získalo její důvěru a tím umožnilo jedinému mladíkovi s podomácku vyrobenou 

zbraní zlikvidovat celý tank i s posádkou.  
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3.4 Postava 

Způsob, jak muzeum prezentuje historické osobnosti je v řadě případů výsledkem výše 

popsaného přístupu, který si zakládá na působivé formě. V některých pasážích strategie 

způsobila přílišné zjednodušení, což lze tvrdit i o rudě vymalovaném zákoutí v poslední 

části stálé výstavy. Sekce bývá označováno jako zeď hanby, protože nad portréty lidí, 

kteří měli něco společného s nejhoršími komunistickými zločiny, je nápis pachatelé 

(tettesek). Kontroverzní je především kritérium výběru oněch pachatelů a skutečnost, že 

fotografie nejsou opatřeny konkrétními proviněními nýbrž pouze jménem, postavením a 

rokem narození případně úmrtí. Koncept je na první pohled striktně černobílý a 

návštěvníkům není umožněno nic víc než přijmout dogmatické zařazení do škatulky 

pachatel, které se však nezakládá na soudním rozsudku.
94

 

Dočasná výstava obsahuje téměř výhradně postavy, u kterých je zjevné zda mají být 

chápány jako pozitivní či naopak. Ve videu Molotův koktejl proběhne mezi sovětskými 

vojáky v tanku rozhovor, který jim nesporně přiřadí výhradně záporné vlastnosti. 

Kromě chlípných narážek vyhodnocují, jaké nebezpečí by pro ně mohla zrzavá dívka na 

ulici představovat a zda ji mají rovnou zlikvidovat. Při tom zazní na dotaz: „Je 

ozbrojená?“, odpověď: „Ne.“ a poznámka: „A koho to zajímá?“.  

Postavy z videí lze rozdělit do dvou kategorií. Většinou děj pojednával o lidech 

jednotně sdílejících národní vůli a touhu po svobodě, zatímco ostatní protagonisté jim 

v tom bránili. Kromě sovětských vojáků či vyšetřovatele při výslechu patří do druhé 

kategorie i kantoři ve videu Kossuthův znak. Ve škole, která reprezentuje ideologicky 

nezávadné prostředí, se pouze liduprázdná chodba během hodiny ukazuje jako výjimka. 

Není pod kontrolou a umožňuje dělat zakázané věci. Přestávka, při které hrozí žákům 

střet s nepatřičným projevem národnostního sebeuvědomění, dělají učitelé vše pro to, 

aby získali situaci opět pod svou kontrolu. Když se řediteli školy nedaří znak ze stěny 

smýt, ostatní učitelé urychleně zahánějí všechny žáky pryč z chodby. Reakci učitelů 

vyvolávající dojem, že spatří-li žáci Kossuthův znak, hrozí nějaké výše nespecifikované 

nebezpečí či katastrofa, umocňuje pozice ředitele školy. Osoba, která má ve vzdělávací 

instituci nejvyšší autoritu, je ve vztahu k národnímu symbolu v nejubožejším postavení. 
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Ředitel zoufale drží malou červenou látku tak aby zakrývala obrys národního symbolu, 

čímž režimu loajálně slouží za každou cenu.  

3.5 Dialog  

Na škále záporných a kladných postav jsou učitelé jediní, kteří nejsou jednoznačně 

zařazeni. Tvůrci nechali prostor pro alternativní interpretace. Nepřiměřená reakce 

učitelů vyvolaná pouhým dětským obrázek na stěně může být projev bezmezné loajality 

ze zištných důvodů, ale stejně tak může být důsledkem všeobecné atmosféry strachu, 

které se podařilo proniknout do všech oblastí života. U způsobu interpretace záleží, zda 

v divákovi převáží vliv stálé expozice nebo individuální představa o kádárismu. Podle 

poznámky na začátku videa je příběh časově zasazen do počátku roku 1957 a v rámci 

stálé výstavy návštěvník zažil atmosféru místnosti Odveta s šibenicemi a neustálým 

předčítáním jmen popravených, která následovala bezprostředně po místnosti o 

povstání. Na druhou stranu školní chodba se jeví jako bezpečný prostor a video 

obsahuje i pasáž, kdy si ředitel domlouvá s mladou kantorkou schůzku. Atmosféra 

naprosto běžného dne tak může spíše než strach z represí evokovat gulášový 

komunismus pověstný pro převážnou většinu kádárismu. Význam videa Kossuthův znak 

je tak závislý na interpretačním rámci každého z diváků a rozhodovat zřejmě mohou 

nejen znalosti, ale i konkrétní osudy samotného diváka či jeho rodiny a blízkých 

z období komunismu.  

Na reflexi svého vlastního osudu přímo cílí video Zemřeli pro nás, když se v něm 

šedivý listopadový den zbarví. Ticho vystřídá radostný dětský křik, protože dočasný 

hřbitov v roce 1956 v současnosti opět může sloužit svému původnímu účelu. Stejně 

jako si děti mohou hrát na hřišti, mají Maďaři možnost konečně žít ve svobodě. U téhož 

videa je zároveň poznámky hodné, že je jediným, které zachází s konkrétní reálií. 

Kromě časového zasazení, o kterém je divák v každém videu hned na začátku 

informován poznámkou, jsou všechna místa i protagonisté bezejmenní.  Výhradně 

příběh Zemřeli pro nás je situován na konkrétní místo, a sice na reálně exitující hřiště 

nacházející se blízko pasáže Corvin (Corvin köz) , kde bylo během povstání bojiště.  

V pasáži Corvin (Corvin köz) je budova kina, která sloužila jako základna pro 

ozbrojenou skupinu povstalců. Text venkovní výstavy Za svobodu a nezávislost (A 

                                                                                                                                               
94

 CREET, Julia. The House of Terror and The Holocaust Memorial Centre: Resentment and melancholia in 
post-89 Hungary. 2012, str. 47. 



   34 

szabadságért és a függetlenségért) ji označuje za jednu z nejvýznamnějších.
95

 Samotné 

místo okolo kina Corvin lidé v Budapešti u příležitosti šedesátého výročí v hojném 

počtu volili k uctění památky obětem povstání. Tamním pamětním deskám a 

památníkům dominuje socha Pétera Mansfelda. Záleží výhradně na odezvě diváka a 

jeho vlastním interpretačním rámci, zda si lokalitu s osudem Pétera Mansfelda asociuje. 

Na druhou stranu lze ve volbě lokality společně se skutečností, že video Kossuthův znak 

i venkovní výstava se svou pasáží Revoluce očima dětí (Forradalom gyerekszemmel) 

operují s dětstvím, spatřit návaznost na kult Pétera Mansfelda, který aktivně pomáhal 

bojovníkům za svobodu. Mansfeld byl v roce 1959 ve svých osmnácti letech popraven.
 

96
  

Legendy a zavádějící interpretace o osudu Pétera Mansfelda žily svým životem během 

celého období komunismu. Po pádu režimu byly publikovány odborné práce 

s potenciálem mylné představy skutečnými fakty vyvrátit, ale historik László Eörsi 

tvrdí, že se to doposud nestalo. Autor dodává, že je Mansfeldův osud využíván pro 

politické účely pravicovými stranami a jako ukázku píše o projevu Viktora Orbána, 

který přednesl v rámci výročí povstání v roce 1994: „Ti, kteří byli příliš mladí, museli ve 

vězení čekat, než bylo možné je popravit (…) maďarský lid nechtěl mít na výběr mezi 

dobrým socialismem a špatným socialismem, ale přál si návrat k občanské společnosti.“
 

97
 Historik Eörsi mýtus vyvrací a zdůrazňuje, že Péter Mansfeld nečekal ve vězení na 

své osmnácté narozeniny, nýbrž byl odsouzen na jeden rok, po jeho odpykání byl 

propuštěn a mohl se vrátit do svého původního zaměstnání.
 98
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Závěr 

Při příležitosti Roku pro maďarskou svobodu (A magyar szabadság éve) vzniklo 

propagační video, ve kterém neznámí Maďaři děkují národním hrdinům, jenž v roce 

1956 bojovali za svobodu maďarského národa. Obrazovka umístěná na rohu Domu 

teroru ve smyčce toto propagační video promítala a přímo nad ní byla umístěna reklama 

na dočasnou výstavu Jeden národ, jedna vůle, což mohlo kolemjdoucím napovídat, že 

návštěvou výstavy se dozví, kdo byli oni hrdinové. Ústřední slogan videa totiž 

zdůrazňoval, že: „Národ, který nezapomíná na své hrdiny, ten nikdy nemá nouzi o 

nové“.
99

 

Pojetí vycházející z konkrétních životních osudů přímých účastníků povstání by se 

neslo v duchu dosavadní historiografické interpretace celého komunistického období. 

Práce od Balázse Trencsényiho a Pétera Apora o vývoji historiografie 

v postkomunistickém Maďarsku zmiňuje v pasáži o přístupu k období komunismu 

„kánon maďarských hrdinů soudobých dějin“. Autoři tím mají na mysli početné 

zastoupení životopisných monografií mezi historickými pracemi, které během 

posledních dekád v rámci přehodnocení ideologicky zatížených přístupů vyšly. Jako 

nejvlivnější jmenují životopis Imre Nagye od ředitele institutu zkoumajícího rok 1956 

Jánose M. Rainera
100

 či práci Miklóse Horvátha
101

 o životním osudu Pála Malétera, 

který byl během povstání blízkým spolupracovníkem Imre Nagye.
 102

  

Nejen dočasná výstava Jeden národ, jedna vůle v Domě teroru ale ani Tajné revoluční 

umění v Národním muzeu se nezaměřily na poskytnutí příležitosti seznámit se 

s konkrétními životními osudy lidí, kteří se aktivně účastnili povstání. Koncept obou 

výstav se soustředil na rozvinutí představy, co hrdinství během podzimních dní 1956 

obnášelo. Ve výše zmíněné práci Trencsényiho a Apora se také píše o dilematu, se 

kterým se historiografický výzkum roku 1956 potýká. Záležitost, na kterou historické 

bádání nepodává jednoznačné vysvětlení, se týká otázky, do jaké míry byly události 

roku 1956 vyvolané reformním komunismem a do jaké míry je způsobilo 
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antikomunistické povstání.
103

 Představa o hrdinství předložená oběma výstavami si 

zjevně historiografické dilema vůbec nepřipouští, protože svou pozornost věnovala 

výhradně druhé kategorii. 

Nejpříznačnějším je, jak obě výstavy zacházejí s osobností Imre Nagye. Reformního 

komunistu, který měl podporu většiny maďarské společnosti, Tajné revoluční umění ani 

stálá expozice Domu teroru sice neopomenuly, ale prostor je mu věnován velice 

specificky. V obou případech muzejních expozic souvisely s Imre Nagyem pasáže 

věnované politickému procesu, při kterém byl odsouzen k smrti a ceremoniálu 16. 

června 1989, kdy byly jeho ostatky pohřbeny. Zařazení obou událostí však sledovalo 

jiné záměry než mít výpovědní hodnotu o Imre Nagyovi.  

Na obou výstavách se promítal propagandistický film, který režim o „procesu s Imre 

Nagyem a spol.“ vytvořil. Místnost Justice v Domě teroru je prostorem imitujícím 

soudní síň, ve které jakoby se právě proces s Nagyem odehrával. Doprovodný text, 

který věnuje prostor popisu vlny represálií včetně počtu odsouzených po povstání 1956, 

se nepokouší uvést na pravou míru, co jsou protagonisté promítaných záběrů zač. Text 

se omezuje na diskreditaci obsahu celého videa, když jej označuje za propagandistické, 

ale nezmiňuje, kvůli jakým aktivitám byli „Imre Nagye a spol.“ popraveni.
104

 Hlavním 

poselstvím místnosti je seznámit návštěvníka s jedním z nástrojů, kterým se režim 

pokoušel ovládnout celou společnost, a sice zneužíváním justice. Nagyův proces je jen 

ilustrační pomůckou při sdělení, že nejdrastičtěji byla justice zmanipulována během 

prvních porevolučních let.
105

 Tajné revoluční umění umístilo propagandistické video o 

procesu s Imre Nagyem do místnosti Odplata s obdobným účelem. Pouze dokreslovalo 

atmosféru strachu a represí, která celou maďarskou společnost zasáhla. 

Veřejný pohřeb ostatků Imre Nagye a jeho nejbližších spolupracovníků, jež rovněž 

obsahovaly obě výstavy, plní podobnou ilustrační roli. Jde také o pasáž, která nese 

Nagyovo jméno, ačkoliv o něm samotném de facto vůbec není. Obě expozice využívají 

16. červen 1989 jako symbolický milník, kdy komunistický režim v Maďarsku 

definitivně skončil.  
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Imre Nagyovi je navzdory příslušnosti k reformním komunistům přiznána pozice 

hrdiny, ale s jeho historickou rolí je zacházeno jako s referenční složkou vhodnou 

k vyprávění jiných příběhů. Zjednodušené, černobílé vidění postav, které v Domě teroru 

rozlišuje jen na ty „dobré“ a „špatné“, Nagyův portrét umístilo mezi popravené oběti. 

Aby černobílý narativ nenarušovaly šedé odstíny ne zcela hrdinných okamžiků Nagyova 

života, nebyla s ním spojována komunistická kariéra. Důsledkem je chybějící reflexe 

Nagyovy spolupráce se sovětskou politickou rozvědkou (NKVD), ale také nerozlišení 

Nagyových motivů od motivů povstalců, kteří při pouličních bojích riskovali život.  

V duchu národního konsenzu, že všichni bez rozdílu (včetně Imre Nagye) bojovali za 

totéž, se nesl i Orbánův projev na slavnostním ceremoniálu 23. října 2016. Premiér 

jakoby navazoval na rozmanitý seznam účastníků povstání z rozličných společenských 

vrstev a generací, který zdůrazňovala výstava v Domě teroru. Orbánův výčet aktivních 

účastníků povstání („Je to společné dědictví, které nám bylo odkázáno studenty, dělníky 

z Újpesti a Csepele, obyvateli Pesti i Budy, zámečníky, učni, inženýry, doktory, dělníky, 

vojáky a naším popraveným premiérem“
106

) se od analyzované výstavy v Domě teroru 

lišil pro onu poslední zmínkou o „našem popraveném premiérovi“.   

O všech bezejmenných hrdinech šest anonymních příběhů výstavy Jeden národ, jedna 

vůle klidně mohlo být. Jediný Imre Nagy prožil dny během povstání zaručeně jinak, 

když lavíroval mezi svým reformním komunismem a požadavky ulice. V pojetí strany 

Fitesz je Imre Nagy hrdinou výhradně kvůli rozhodnutí neustoupit při výsleších a 

politickém procesu, čímž se vykoupil ze svého komunismu a zařadil mezi všechny 

ostatní, kteří byli pro svobodu maďarského národa ochotní obětovat i vlastní život.   

Vymezení, kdo se od maďarského národa liší, spočívá na principu, zda snahy povstání 

podporuje nebo naopak. Takové kritérium do skupiny „oni" řadí primárně sovětské 

vměšování. Zásah z Moskvy ztělesňovala během podzimních dní 1956 především 

vojenská intervence a obecněji pak kontrola nad porevolučním děním. Obě výstavy 

kladly důraz na sovětský vliv coby faktického strůjce procesů s účastníky revoluce i 

úsilí o vymazání podzimních dní 1956 z paměti maďarského národa. Ve výstavě Tajné 

revoluční umění skrýval toto sdělení objekt „legendární hráči šachů“, podle kterého o 

tazích na šachovnici během kádárismu rozhodovali Chruščov, Brežněv, Andropov a 

Gorbačov. V Domě teroru symbolizovala totéž kancelář sovětského poradce. „Výstava 
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ve výstavě“ a následná absence čehokoliv spojeného s událostmi roku 1956 v místnosti 

vzkříšení pojednávala stejně jako příběh Kossuthův znak o vynucovaném zapomínání.  

Předstírání, že se povstání nikdy neuskutečnilo, representovalo cizí a zároveň 

vypovídalo i o tom, jaká je na rozdíl od nich skupina „my“. Výstavy zdůrazňují, že 

skutečná kulturní paměť všech Maďarů znala vždy pravý význam roku 1956. 

Dokazovala to utajovaná díla v čele s obrazy na první pohled ideologicky nezávadných 

krajinek. Ve skutečnosti však obrazy od Istvána Görgyho pod viditelnou horní vrstvou 

skrývaly pravdivou podobu událostí roku 1956. Zatajovaný konsenzus maďarského 

národa ztělesňovalo i dítě v příběhu Kossuthův znak, které si navzdory zákazům národní 

vzepjetí také pamatovalo. 

Již zmíněný projev Viktora Orbána 23. října 2016 se s muzejním pojetím národní 

paměti shodoval, když premiér řekl, že: „[Hrdinové roku 1956] nám dali důvod, proč 

být hrdí i v těch nejtemnějších dnech maďarské historie, dokonce i pod sovětskou 

diktaturou. Jsme vděční, že naše paměť neobsahuje pouze pětačtyřicet let útlaku.“ 

Maďarský premiér zároveň přímo definoval jeden z podstatných rysů skupiny, který 

podle něj spoluutváří kolektivní identitu, když řekl, že: „My Maďaři máme od přírody 

schopnost žít svobodně. Vždy víme, jak se svobodou nakládat.“
 107

 

S Orbánem deklarovaným maďarským smyslem pro svobodu operovali v oficiálních 

vyjádřeních u příležitosti šedesátého výročí povstání i další členové jeho vlády včetně 

ministra pro lidské zdroje Zoltán Balog či ministra obrany István Simicskó. Opakovaně 

zaznívalo, že Maďaři chápou nestálost svobody, kterou je třeba nepřetržitě chránit. 

Zdůrazňováním nutnosti prosazovat právo rozhodovat samostatně o svém osudu vláda 

Fideszu navazovala na svou dosavadní politiku paměti. Na kolektivních traumatech 

dvacátého století maďarského národa Fidesz zdůrazňuje cizí vměšování do vnitřních 

záležitostí země. Zatímco muzejní výstavy toto poselství předávaly výhradně v podobě 

sovětské intervence během povstání a nastolení loajálního Kádárova režimu, politici 

Fideszu užitím historické paralely reflektovali i svou současnou politickou strategii. 

Takže se vymezovali vůči nařízením Evropské unie, která chtějí rozhodovat o 

maďarském osudu.  

Ministr pro lidské zdroje Zoltán Balog při svých návštěvách oficiálně děkoval 

Německu, Rakousku, Švýcarsku, Kanadě, Spojeným státům americkým a Austrálii za 
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přijetí porevolučních uprchlíků z Maďarska. V Balogových projevech nebyla 

opomenuta reflexe migrační krize, se kterou se Evropa potýká v roce 2016. Balog na 

jednu stranu připustil, že mezi uprchlíky mířícími do Evropy v roce 2016 a Maďary 

prchajícími před kádáristickými represemi po roce 1956 je podobnost spočívající 

v lidském utrpení. Celkově však vyzdvihnul nesrovnatelnost obou situací.
108

  

Rétorika ministra obrany István Simicskó na návštěvě Vídně v říjnu 2016 byla ještě 

nekompromisnější. Nesrovnatelnost dle jeho slov spočívá v tom, že: „To co dnes 

zaznamenáváme je vlna ekonomické migrace“.
109

 Na konferenci ve Washingtonu „1956 

– Boj za svobodu, který změnil studenou válku“ (1956 – The Freedom Fight that 

Changed the Cold War) konající se 12. října 2016 pak ministr Simicskó řekl, že: 

„Maďaři, kteří nejprve odvážně vzdorovali a následně byli nuceni utéct ze své rodné 

země, byli skuteční uprchlíci. Takoví, kteří neemigrují do jiných zemí z ekonomických 

důvodů. Na rozdíl od mnohých, kteří tak činí v dnes.“
110

  

Oba ministři z Orbánovy vlády svými projevy potvrzují, že pasáž výstavy v Národním 

muzeu věnovaná uprchlické vlně z Maďarska má potenciál vyvolat v návštěvnících 

společensky podmíněnou odezvu. Balog i Simicskó se zároveň vyjádřili i přímo k 

migračním kvótám, o kterých proběhlo 2. října 2016 referendum.  Oba politici 

přirovnali kvóty ke snahám znemožňovat Maďarům samostatné rozhodování o svém 

osudu, které už maďarský národ ze své minulosti zná a které maďarskou svobodu 

ohrožuje.
111

  

V kontrastu k politice vedené Fideszem výzkum bakalářské práce nezaznamenal v 

muzejních expozicích žádné protizápadní narativy. Připsat demokratickým zemím na 

Západ od železné opony spoluzodpovědnost za porážku maďarského povstání by přitom 

nemusel být jen důsledek přítomnosti protizápadních prvků v politice paměti vládní 

strany Fidesz. Historiografické zkoumání událostí roku 1956 totiž poskytuje seriózní 

podnět k relativizaci nezáporné role Západu.  
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Spojené státy sice deklarovaly politiku osvobozování (rolling back)
112

, ale při 

maďarském povstání se projevil rozdíl mezi oficiálními prohlášeními a skutečnou 

ochotou podle svých slov jednat. Kromě toho, že demokratický svět svou nečinností de 

facto umožnil Sovětskému svazu potlačit maďarské povstání, spočívá v roli Západu i 

další kontroverze. Sporný je také  vliv vysílání radia Svobodná Evropa na vývoj 

v Maďarsku. Zaměstnancům RFE nebyly poskytnuty jasné instrukce, jak by se vysílání 

mělo postavit k událostem, jako bylo maďarské povstání. Nekoncepčnost a neslazení 

s americkou zahraniční politikou patrně umožnila vyvolat v  povstalcích některými 

radiovými výstupy falešnou naději na americkou vojenskou pomoc.
113

 Historička 

Johanna Granville navíc upozorňuje, že posluchači pořadů RFE nebyli výhradně bouřící 

se Maďaři. Část zakázaného publika představoval sám režim. Komunistické špičky 

disponující navíc informací o financování rádia z rozpočtu CIA připisovaly jeho 

produkci velký význam.
114

  

Granville přichází s tezí, že RFE bylo pravděpodobně klíčovým faktorem vedoucím ke 

schválení sovětské vojenské intervence, která povstání definitivně potlačila.
115

 Autorka 

odkazuje na soukromé poznámky Vladimira Malina, které si vedl během krizových 

zasedání sovětského prezidia. Tento mimořádně důležitý zdroj informací osvětluje 

zlomové okamžiky sovětského rozhodování, které zaznamenalo během krátké doby 

obrat takříkajíc o sto osmdesát stupňů. Moskva dávala zprvu přednost před násilným 

potlačením povstání politickému řešení. To ale prokazatelně zklamalo. Imre Nagy, do 

kterého byla vložena naděje, využil svého nově nabytého postavení a vymknul se 

sovětské kontrole. Takový scénář přinutil Moskvu uchýlit se nakonec k silovému řešení, 

ale do zveřejnění Malinových poznámek zůstávalo nezodpovězenou otázkou, proč 

Kreml několik dní váhal. Příčinou byl podle Granville strach z Nagyovy silné pozice 

kvůli široké podpoře veřejnosti a hlavně Západu.
116

  Malinovy poznámky na 

nezodpovězenou otázku poskytly možné vysvětlení jedinou větou: „Mysleli jsme, že 

                                                 
112

 V duchu politiky osvobozování americká vláda napomáhala vzniku osvobozeneckých hnutí uvnitř 

komunistického bloku. 
113

 Srovnej s PUDDINGTON, Archf. Broadcasting freedom: the Cold War triumph of Radio Free Europe 
and Radio Liberty. Lexington: University Press of Kentucky, 2003. 
114

 GRANVILLE, Johanna C. The first domino: international decision making during the Hungarian crisis of 
1956. 1st ed. College Station: Texas A&M University Press, c2004, str. 190. 
115

 GRANVILLE, Johanna. Radio Free Europe's Impact on the Kremlin in the Hungarian Crisis of 1956: 
Three Hypotheses, 2004, str. 517. 
116

 Tamtéž, str. 532. 



   41 

Nagy ztratil nad celou situací kontrolu, protože jsme v RFE slyšeli jeho kritiku, a tak 

jsme se rozhodli intervenovat.“
117

  

Ke konstrukci kolektivní paměti patří také selekce toho, co má být připomínáno, a v 

muzejní reprezentaci Západu převážila zahraničněpolitická orientace Maďarska, kterou 

Viktor Orbán v projevu 23. října 2016 také zmínil, když o vypuknutí revoluce 1956 

řekl, že: „Poslali jsme na Západ signál, že Sovětský svaz je zranitelný.“
 118

 Bez ohledu 

na výhrady vůči nařízením z Evropské unie, jsou události roku 1956 Fideszem 

prezentovány jako snaha maďarského národa opustit sovětskou sféru vlivu a stát se 

součástí demokratického Západu.  

V souladu s tím i muzejní výstavy opomenuly spornou roli západního světa a 

zdůrazňovaly, že svět s maďarským událostem vyjadřoval solidaritu na symbolické 

úrovni, přijímáním maďarských uprchlíků či prostřednictvím materiální pomoci. 

Vděčnost za humanitární dodávky pak byla výslovně adresována polské pomoci. 

Samostatná pasáž o polské celonárodní sbírce peněz, potravin, léků či dárcovství krve 

reflektovala polsko-maďarské přátelství. Vřelý vztah mezi oběma národy podpořil při 

šedesátém výročí i premiér Viktor Orbán, když 9. prosince 2016 přednesl projev na 

připomínkovém ceremoniálu událostí roku 1956 v Krakowě. Maďarský premiér ve 

svém vystoupení hovořil o polském dárcovství krve během povstání jako o události, při 

které se polská a maďarská krev smísily a od té doby Poláci nejsou pro Maďary jen 

přáteli, ale jsou jako jejich bratři a sestry.
 119
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Summary 

The museums left out the role of reformative communist and dealt with anticommunist 

freedom fighters and theirs supporters who were represented as true heroes. A natural 

capacity for freedom as a distinctive characteristic of Hungarians was one of the most 

emphasized meaning linked to the historical event. In museum it was depicted by 

risking in sake of maintaining genuine collective memory and placing the blame on 

Soviet intervention. In terms of inference in domestic affairs there was a difference 

between approaches of the exhibitions and policy of Fidesz, since the analyzed 

exhibitions restricted to mentioning Soviets. Politicians took occasion and drew 

historical parallels to the benefit their political stance on regulations ordered by 

European Union.  

No co-responsibility of Western world for failure of the Hungarian freedom fight was 

mentioned. The historical event was seen as an attempt to leave Soviet bloc and join 

Western democratic world strictly. It resulted in uncritical representation of Western 

world. Regarding a role of countries situated in Western part of the bipolar world the 

exhibition in National Museum focused its attention only on solidarity showed by 

receiving Hungarian refugees mainly. The way how exhibition dealt with aid provided 

by foreign countries was shared by Viktor Orbán´s rhetoric in terms of Polish help. 

Hungarian prime minister delivered a speech in Krakow in December 2016 and 

emphasized a blood donation by the Poles and his forceful statements about making a 

blood compact was historically backed and legitimized by section of the exhibition in 

National Museum. 
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