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דם במים" :ילדי התהילה" ,מהפכת  1956בבודפשט ובריכת הכדור-מים במלבורן
יובל

רובוביץ'

מבוא
חוקרים רבים בוחנים את הקשר בין ספורט ולאומיות ושואלים שאלות שונות על אודות האופנים שבהם הספורט משתלב
בסיפור הלאומי ובנרטיב של קבוצות פוליטיות שונות; כיצד ספורטאי במגרש הספורט מזוהה ,לעתים ,כלוחם בשדה
הקרב ,וכיצד מגרש הספורט עצמו הופך ,בהקשרים מסוימים ,לשדה קרב .הסוגיות האלו עולות לדיון בסרטי קולנוע
עלילתיים רבים המעמידים במרכזם תחרויות ספורט לאומיות ובינלאומיות .חלק מהסרטים משתמשים בספורט כנושא
העלילה המרכזית או כרקע לה ,ואינם מתבססים על אירוע היסטורי מסוים; אחרים – כמו הסרט העומד במרכזו של
מאמר זה – מציגים עלילה המבוססת על אירועים שהתרחשו במציאות.

1

במאמר אתמקד בסרט הונגרי המציג אירוע ספורטיבי שהתרחש בד בבד עם אירוע פוליטי מרכזי .הניתוח שלו יאפשר לי
להציג את תפקידם וחשיבותם הסמלית ,המורלית וההיסטורית של ספורטאים בהקשר של מאבק לאומי .במקרה הנדון
תיבחן זירת המלחמה הקרה בהונגריה שתחת השלטון הקומוניסטי ,ויושם דגש על הדרכים שבהן יוצרי קולנוע מתווכים
בסרטיהם את הקשר בין ספורט ולאומיות לקהל הרחב.

 יובל רובוביץ' הוא בעל תואר מוסמך בהיסטוריה של העת החדשה המאוחרת מהאוניברסיטה העברית ולשעבר עמית במרכז קבנר להיסטוריה
גרמנית באוניברסיטה העברית .עבודת התזה שלו עסקה ביחס לשאלת הציונות בכתב העת  ,Sozialistische Monatshefteאשר זוהה עם
האגף הרוויזיוניסטי במפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית ( ,2012בהנחיית פרופ' משה צימרמן) .כיום הוא כותב את עבודת הדוקטור
באוניברסיטת מרטין לותר בעיר האלה ( )Halleבגרמניה ,בהנחיית פרופ' מנפרד הטלינג ) .(Hettlingהעבודה עוסקת ביחס המפלגה הסוציאל-
דמוקרטית לשאלה היהודית ולציונות ומתמקדת בתיאורטיקנים אדוארד ברנשטיין ) (Bernsteinוקרל קאוטסקי ).(Kautsky
 1מסרטי הספורט הידועים שנעשו בשנים האחרונות :הנס של ברן (,)Das Wunder von Bern, Sönke Wortmann, Germany, 2003
העוסק בנבחרת מערב-גרמניה באליפות העולם בכדורגל ב 1954-ובחברה הגרמנית שלאחר מלחמת העולם השנייה; אינוויקטוס ( Invictus,
 ,)Clint Eastwood, USA, 2009העוסק בנבחרת דרום-אפריקה ברוגבי ,אחד מסמליה "הלבנים" של המדינה ,סביב נפילת משטר האפרטהייד
ועליית נלסון מנדלה לשלטון; ברלין  )Berlin 36, Kaspar Heidelbach, Germany, 2009( 36אשר במרכזו האתלטית היהודייה-גרמניה
גרטל ברגמן ו"האולימפיאדה הנאצית".
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סרטה של הבמאית ההונגרייה קריסטינה גודה ( )Godaילדי התהילה 2מציג אירועים שהתרחשו במציאות ההיסטורית
במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר בשנת  .1956באוקטובר אותה שנה הובילו סטודנטים וצעירים הונגרים בבודפשט
מהפכה עממית נגד ההשפעה – והשליטה הלכה למעשה – של ברית המועצות על ארצם ,במטרה לחולל בה רפורמות
דמוקרטיות .ההתקוממות הסתיימה בהצלחה ובהדחת הממשלה הפרו-סובייטית ,אך פחות משבועיים לאחר מכן נכנסו
להונגריה כוחות ברית ורשה 3בראשות הצבא האדום ,הגיעו עד לבודפשט הבירה והחזירו את הממשלה הקומוניסטית
שבחסותם לשלטון .הסרט משלב תיאור של ההתרחשויות בזירה ההונגרית ובזירה נוספת – זירת המשחקים האולימפיים
במלבורן ,אוסטרליה ,לשם הגיעה נבחרת הכדור-מים ההונגרית סמוך לסיום האירועים האלימים במדינתה .מישור תנועת
ההתקוממות ההונגרית ומישור פעילות הספורטאים הלאומיים במלבורן נקשרים בעלילת הסרט לאותם האירועים
הפוליטיים הדרמטיים ,והם מוצגים בסרט כאירועים שהתקיימו בד בבד ולא בזה אחר זה ,בסמיכות זמנים.

4

באמצעות ניתוח סרט זה אבחן את האופן שבו מפיקי הסרט יוצרים את הקשר בין אירועי הספורט לעיצוב התודעה
הלאומית ההונגרית באמצעות שימוש בכלים קולנועיים של עיצוב עלילה ,שימוש בדימויים ויזואליים ספציפיים ,עריכה
ואלמנטים נוספים .בהמשך לכך אבקש לטעון כי הסרט ילדי התהילה ,שהופק והופץ בשנים  ,2005-2006יכול לשמש
מסמך המתאר אירוע היסטורי ומבקש לשחזר את המציאות של אותה תקופה לפרטיה מחד גיסא ,וככזה המבקש לעצב
את אותה מציאות בהתאם לתפיסת העולם הלאומית של יוצרי הסרט ,מאידך גיסא .על כן אדגיש במהלך הניתוח את
ההקשר הפוליטי של התקופה שבה הופק הסרט ,כדי לתמוך בהשוואה בין האירועים במציאות לייצוגם הקולנועי.

בין ספורט ללאומיות
ספורטאים לאומיים רבים ,כלומר שחקני נבחרות לאומיות או נציגים רשמיים של משלחות אולימפיות או לאומיות
לאליפויות עולם ,נתפסים על ידי רבים מבני הלאום שלהם כמעין "לוחמים" הנאבקים למען האומה .ככל שהספורטאים
הופכים למקצוענים ונדרש מהם להשקיע בעיסוק בספורט את כל זמנם (כך שהוא הופך למשלח היד שלהם) ,אפשר

Szabadság, szerelem, Krisztina Goda, Hungary, 2006 2
 3ברית ורשה הייתה ברית ההגנה הצבאית שנחתמה ב 14-במאי  1955בין ממשלות הגוש המזרחי בהובלת ברית המועצות.
 4במציאות ההיסטורית נערכו המשחקים האולימפיים עם סיום המערכה האלימה בהונגריה ,כלומר בנובמבר-דצמבר .1956
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להניח שהספורטאי לא יהיה זה שיילחם גם בשדה הקרב האמיתי כחייל .המקרים יוצאי הדופן בחברה המערבית שבהם
הספורטאי הופך גם ללוחם הם אלו הזוכים לתשומת לב מיוחדת ,ולרוב גם להערצה יוצאת דופן מצד הקהל המזוהה עם
הלאום .דוגמה עכשווית היא כוכב הפוטבול האמריקאי פט טילמן ( )Tillmanמקבוצת "אריזונה קרדינלס" ,אשר ויתר
על המשך הקריירה הספורטיבי ת שלו והתגייס לצבא האמריקאי כדי להילחם באפגניסטן .מעשה זה הפך אותו לגיבור
לאומי בעיני אמריקאים רבים ,ולאחר שנפל בקרב בשנת  2004תדמיתו כספורטאי-לוחם קיבלה משנה תוקף והוא נתפס
כספורטאי-מרטיר 5.דוגמה ספרותית ישראלית לגבורה המשלבת ספורט ומאבק לאומי היא סדרת ספרי הילדים
הפופולרית הספורטאים הצעירים של הסופר אבנר כרמלי 6,אשר ראתה אור לראשונה בשנת  .1960במרכז הסדרה
עומדים שני תלמידי תיכון ,רפי ואלון ,אשר התקבלו לנבחרת ישראל בכדורגל .הרפתקאותיהם משלבות סצנות מאבק
למען המדינה ובהן עמידה על מגרש הדשא מול קבוצה יריבה וכן אל מול פני אויבי ישראל .זהותם של האויבים השתנתה
בהתאם לאירועים ההיסטוריים בתקופה שבה התרחשה עלילת הסיפור.

7

על פי ספרות המחקר ,הקשר בין לאומיות לספורט קיים כבר מתחילת עידן הלאומיות ,אולם ההגדרה של "ספורט
מקצועני" – תחרויות הספורט שהמשתתפים בהן עוסקים בענף הספורט המסוים לפרנסתם – מתייחסת בעיקר למאה
האחרונה 8.בהתאם להתפתחות הספורט המקצועני חלה התפתחות גם בתחומי תקשורת הספורט ותרבות אהדת ההמונים,

 5על סיפורו של טילמן ועל הדרך שבה עוצב הזיכרון הלאומי והציבורי סביבו ראוKyle Kusz W. and Michael Oriard, “For the Love :
of National Manhood: Excavating the Cultural Politics and Media Memorializations of Pat Tillman” in: The NFL:
Critical and Cultural Perspectives, eds.: Thomas P. Oates and Zack Furness, Philadelphia, 2014, 226-248
 6הסופר שרגא גפני חתם על הסדרה בשם העט שלו ,אבנר כרמלי.
7

עלילתם של הספרים האחרונים בסדרה מתרחשת בתקופה שלאחר החתימה על הסכמי אוסלו ( ,)1993ובהם האויב הוא ארגון החמאס

הפלסטיני ,אשר אנשיו מנסים לרצוח את שחקני "נבחרת השלום" .כמובן ,שני הצעירים נאלצים להילחם על חייהם לצד מלחמתם הסמלית
והחשובה על כר הדשא .ראו :אבנר כרמלי ,הספורטאים הצעירים ( :)14נבחרת השלום לא נשברת ,תל אביב.1995 ,
8

בהקשר זה חשוב לציין כי הספורט המקצועני נכנס לתחרויות האולימפיות בהדרגה ובאטיות במהלך המאה ה ,20-לאחר שהודר מהתחרויות

בתחילת הדרך ולאורך מרבית שנותיה של התנועה האולימפית .למעשה ,כניסתו המובהקת למשחקים התרחשה רק לקראת סוף המאה ה20-
(במשחקי סיאול  1988וביתר שאת במשחקי ברצלונה  ,1992שם השתתפו לראשונה שחקני כדורסל מליגת ה .)NBA-קודם לכן נכללו
באולימפיאדה ענפי ספורט שהמתחרים בהם נחשבו אמנם לטובים בעולם בתחומם (כדור-מים היה ענף כזה) ,אך המקצוענות והמסחריות טרם
הופיעו במסגרת האולימפית .להרחבה ראוG. H. Kuper and E. Sterken, "Olympic Participation and Performance since 1896” :
in: The Economics, the Management and the Marketing of Sports , ed.: G. T. Papanikos, Athens, 2003, 111-130
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אך הקשר בין פעילות ספורטיבית לבין קולקטיב הוא תופעה היסטורית ארוכת שנים התופסת מקום מרכזי בקורותיהן
של אומות שונות .משקיבל רעיון הלאום את מעמדו במאה ה 19-זכו גם תחרויות הספורט הבינלאומיות למקום ייחודי,
ונבחרות לאומיות וספורטאים המייצגים לאום שימשו מעין תחליף לכוחות לוחמים .במקום להשיג ניצחונות של ממש,
המתבטאים בהדיפת האויב או בכיבוש שטח ,הייתה מטרתם להשיג ניצחונות אשר ישפרו את המורל הלאומי .ניתן אפוא
להשוות את גיבורי הספור ט התחרותי ,אשר שימשו לרוב כמושאים להזדהות תרבותית ולאומית ,לגיבורים מהעידן
הטרום -לאומי שנתפסו כלוחמים ,דוגמת משוררים ומלכים .זאת ועוד ,אפשר להשוות גם את אופי התרבות המקיפה
בימינו את הספורטאים ואת נבחרותיהם לסוג התרבות שהתפתחה סביב אותם גיבורים טרום-לאומיים במטרה להאדירם
במסגרת החברתית-תרבותית שפעלו במסגרתה או הזדהו עמה.

9

ההיסטוריון פייר ארנו ( )Arnaudדן במחקריו בשימוש שעושות הנהגות אירופיות שונות בספורט מאז אמצע המאה ה-
 19כאמצעי לייצוג לאומי אף ככלי דיפלומטי ופוליטי לעת מצוא .הוא מסב את תשומת הלב לאירועים ספורטיביים
בינלאומיים שהתרחשו לאורך ההיסטוריה במגרש הכדורגל או במסלול המרוצים ,ותוהה אם היו אלה רק תחרויות בין
נבחרות ספורט של מדינות או גם תחרויות בין אומות .ארנו טוען ,לדוגמה ,בהתייחסו למשחקי כדורגל בין אומות
אירופיות ,כי "מלחמת העולם הראשונה הגבירה את הלאומנות בספורט ,בעוד האצטדיון הפך לזירה של נקמה" 10.מכיוון
שיש בכוחן של ממשלות דמוקרטיות ואוטוריטריות כאחת לעצב את תחום הספורט למטרות בינלאומיות באמצעות שליטה
באמצעים הכלכליים של הספורטאים והמאמנים ,וכן באמצעות בחירת נציגיהן בשטח לניהול אירועי ספורט ,עולים
ספקות באשר לעצמאותן של נבחרות ספורט לאומיות לאורך השנים ,וכן באשר ללגיטימיות של המעורבות הפוליטית
בכל הקשור בניהול יחסים ספורטיביים בין מדינות .ארנו טבע את המושג " "State Athletesלתיאור ספורטאים
שהוסמכו בידי ממשלתם לייצג את המשטר הפוליטי או להיות סוכנים של השפעתה התרבותית ,התעשייתית והכלכלית.

9

11

ראו לדוגמה את מחקריהם של מייק קרונין ודיוויד מייאלMike Cronin and David Mayall, “Sport and Ethnicity: Some :

Introductory Remarks” in: Sporting Nationalisms: Identity, Ethnicity, Immigration and Assimilation, eds.: Mike
Cronin and David Mayall, London, 1998, 4-5
10

Pierre Arnaud, “Sport; A Means of National Representation” in: Sport and International Politics: The Impact of

Fascism and Communism on Sport, eds.: P. Arnaud and J. Riordan, New York, 1998, 3-14
Ibid., 6 11
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בניגוד לכרונולוגיה המוצגת בעלילת ילדי התהילה ,המשחקים האולימפיים החלו לאחר דיכוי המהפכה בהונגריה ,וחלק
מספורטאי נבחרת הכדור-מים ההונגרית במשחקי מלבורן  1956לא תפסו את עצמם כנציגי המשטר הקומוניסטי שחזר
לשלוט במדינה .ההנהגה החדשה נתפסה בקרב חלק גדול מהציבור כמייצרת שלטון מדכא וחסר לגיטימציה בדיוק כפי
שהיה לפני ההתקוממות באוקטובר ,ולכן נעשה הניסיון להביא לשינוי פוליטי ,גם אם באלימות .אוהדים רבים של הנבחרת
בהונגריה ובעולם ראו בה את נציגתו של עם תחת כיבוש לפני אירועי המהפכה ,וביתר שאת לאחר כניסת הצבא האדום
לבודפשט 12.ניתן אפוא לומר כי פעילותה של הנבחרת דווקא נתנה לגיטימיות לשאיפות ההונגריות לעצמאות ,בכלל זה
הקמת משטר חדש שישקם את הכבוד ההונגרי הלאומי לאחר כישלון המהפכה.

כוכב נבחרת הכדור-מים ההונגרית דז'ה ג'ארמטי ( )Gyarmatyמגיע להונגריה זמן קצר לאחר דיכוי
המרד ונושא את דגלה של הונגריה עד  1947שבמרכזו "סמל קושוט" ,ועליו סרט שחור לאות אבל.
הידיעה מתוךNew York Times, 13.11.1956 :

הקשר זה יכול להסביר מדוע דווקא משחק הכדור-מים שהתקיים בין נבחרות הונגריה וברית המועצות בשלב חצי הגמר
של אולימפיאדת מלבורן בשנת  1956הוא שנבחר לעמוד במרכזו של הסרט ילדי התהילה .טורניר זה הוא דוגמה

12

Erin Elizabeth Redihan, The Olympics and the Cold War, 1948–1968: Sport as Battleground in the US–Soviet
Rivalry, Jefferson, 2017, 116-117
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מובהקת לאופן שבו מאבקים לאומיים ,דתיים ואחרים ,שאינם מתחום הספורט ,חודרים אל תוך זירת התחרות
הספורטיבית .מעניין לציין שבמקרה זה מדובר בייצוג ייחודי של תקופת המלחמה הקרה בתנועה האולימפית הבינלאומית,
מכיוון שמדובר בשתי מדינות מאותו צד של מסך הברזל .כדי לחזק את הזיהוי בין שני האירועים הדרמטיים – המאבק
הפוליטי בהונגריה והמאבק הספורטיבי באוסטרליה – השתמשו היוצרים בטכניקה של "עריכה צולבת" ,שיצרה תחושה
ששני המאבקים התרחשו במקביל.

"ילדי התהילה"
את הסרט ילדי התהילה ,שיצא לאקרנים בשנת  2006וזכה להצלחה אדירה בהונגריה 13,כתב ג'ו אסטרהאז ()Eszterhas
והפיק אנדרו ויינה ( .)Vajnaשני היוצרים נולדו בהונגריה בשנת  ,1944חוו את אירועי  1956כילדים ,נמלטו מהמדינה
עם משפחותיהם באותה שנה ונעשו בהמשך קולנוענים חשובים בארצות הברית 14.ההחלטה של שני ההונגרים לשעבר
להפיק את הסרט קשורה ישירות בדיון ציבורי שהתנהל בהונגריה באותה תקופה באשר לאירועים ההיסטוריים של
 ,1956והתבטא בתקשורת ,בספרות ובקולנוע.

15

אך למרות העובדה שסרטם זה הוא בהגדרתו הונגרי ,לאחר צאתו

לאקרנים ניתן היה להבחין בדגש ששמו מבקריו השונים על הסגנון ה"הוליוודי" שלו.

16

עלילת הסרט מתרחשת בתקופה הקצרה שבין פרוץ המרד ההונגרי ובין דיכויו האלים .שתי הדמויות הראשיות מייצגות
את שתי זירות ההתרחשות :מלבורן ובודפשט .דמותו של שחקן הכדור-מים קארצ'י סאבו ( )Szabòמבוססת על שחקן

13

”“’Children of Glory’ Smashes Box Office Records to Become One of Hungary’s Highest Grossing Film Ever

 14שניהם נקשרו בין השאר בהפקה ובכתיבה של סרטים ידועיםBasic Instinct, Paul Verhoeven, USA, 1992; Basic Instinct 2, :
Michael Caton-Jones, USA, 2006
 15גאבור ג'אני ( ) Gyániטוען כי לאחר שנים ארוכות של השתקה והשכחה מכוונות תחת משטרו של יאנוש קאדאר ( ,)Kádárאשר היה אחראי
ישירות לדיכוי ההתקוממות באופן ישיר ושלט עוד שלושה עשורים אחריה ,החלה להתפתח ב 1996-תרבות זיכרון של אירועי המהפכה –
היסטוריה עכשווית שרבים ממשתתפיה בזמן אמת עדיין היו בחיים .השנה הספציפית נבחרה בידי ארסבת נאג' ( ,)Nagyבתו של אימרה נאג',
במלאת ארבעים שנה למהפכה ומאה שנה להולדת אביה ,ששימש סמל הונגרי לאומי גם עקב תפקידו לפני המהפכה ובמהלכהGábor Gyáni, :
"Memory and Discourse on the 1956 Hungarian Revolution", Europe-Asia Studies 58.8 (2006), 1199-1208
16

לדוגמה ,בהתייחסות למניפולציות העלילתיות הדרמטיות בסרט נכתב כי "אפשר להוציא את הילד מהוליווד ,אך לא את הוליווד מהילד"

Philip French, "Children of Glory", The Guardian, March 16, 2008; Eric Kirschbaum, "Hungary Revolution gets
Hollywood Treatment," Reuters Entertainment News, February 12, 2007
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הכדור-מים ההונגרי הידוע ארווין זאדור ( ,)Zádorומגלם אותה השחקן איוואן פניֶה ( .)Fenyöדמותה של הסטודנטית
האקטיביסטית ויקי פאלק ( ,)Falkשמגלמת השחקנית קטה דובו ( ,)Dobòהיא בדיונית ,ובעלילת הסרט היא הופכת,
בימי המרד הראשונים ,לאחת ממנהיגותיו .העלילה מציגה את סיפור ההתאהבות בין השניים בבודפשט בימיה הראשונים
של המהפכה .הסיטואציה יוצרת קונפליקט פנימי אצל קארצ'י ,שנאלץ לבחור בין דרישתה של ויקי להתמסר כמוה
למהפכה ,לבין חבריו לנבחרת אשר דורשים ממנו להתרכז בתחרות הקרובה והחשובה במלבורן .התסריטאי הוסיף לסרט
עוד עלילת משנה בדיונית ובה טיבי ,חברו הטוב של קארצ'י לנבחרת ,מתאהב גם הוא בוויקי ,כך שנוצר מתח בין שני
הגברים היוצאים לתחרות החשובה .בסופו של דבר קארצ'י בוחר לצאת לתחרות במלבורן בעוד המהפכה בהונגריה
נמשכת ,ובהתאם לאירועים ההיסטוריים הוא עולה עם נבחרתו למשחק חצי הגמר המרתק מול ברית המועצות ,היריבה
הן בבריכה הן במרחב הפוליטי ההונגרי .בהמשך העלילה נתפסת ויקי בידי חיילי הצבא האדום שדיכאו את המהפכה.
סגנון העריכה הצולבת מעצב את ההתפתחויות בעלילה כך שבשעה שמתקיים המשחק החשוב שבו מככב קארצ'י
במלבורן ,נתונה אהובתו ויקי לחקירות המשטרה החשאית בבודפשט.

כדי לבחון את הדיאלוג המתקיים בין האירועים ההיסטוריים לבין הבחירות הנרטיביות של יוצרי הסרט אשווה בין עלילת
העולם הבדיוני ובין הנתונים ההיסטוריים ,וכן אבחן את הטכניקות הקולנועיות שהפעילו ,לטענתי ,יוצרי הסרט במטרה
לעצב בקרב הצופים זיכרון היסטורי ספציפי .לניתוח זה אקדים סקירה קצרה של הקונטקסט ההיסטורי של יחסי הונגריה
וברית המועצות בזמן המלחמה הקרה.

רקע היסטורי :הונגריה אחרי המלחמה
לאחר תום מלחמת העולם השנייה והחל בשנת  1946הייתה הונגריה רפובליקה עממית בחסות סובייטית .בשנתיים
הראשונות עמד בראשה זולטן טילדי ( ,)Tildyאשר היה מזוהה עם המרכז הפוליטי .לחץ סובייטי אילץ אותו ,במרוצת
הזמן ,למנות קומוניסטים בכירים לתפקידי מפתח בממשלו .כך מונה ,בין השאר ,לאסלו רייק ( )Rajkלתפקיד שר הפנים,
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ובמסגרת תפקידו הקים את המשטרה החשאית – ה ,AVO-שנקראה בהמשך  17.AVHגוף זה דאג לעצור אישי מפתח
בממשלו של טילדי ,וכך השתלטה בהדרגה המפלגה הקומוניסטית על כל הגופים השלטוניים .לבסוף סילק רייק גם את
הנשיא טילדי מתפקידו .בשלב זה עמד בראש המשטר המנהיג החדש מתיאש ראקושי ( ,)Rákosiאשר בדומה למנהיג
הנערץ עליו ,סטאלין ,הקפיד גם הוא לטהר את שורות המפלגה מהקרובים אליו ביותר מחשש שיאיימו על מעמדו .כך
מצא את עצמו לאסלו רייק ,מקים המשטרה החשאית ,עצור בידי אותה משטרה שהקים .הוא הועמד למשפט ראווה,
באשמת ריגול עבור יוגוסלביה בהנהגתו של יוסיפ טיטו ( )Titoועבור ארצות הברית ,והוצא להורג .היה זה רק ביטוי
נוסף של משטר הטרור שהנהיג ראקושי בהונגריה ,ובמסגרתו הונגרים רבים נעצרו ,עונו ,נכלאו לתקופות ארוכות ואף
הוגלו בשל חשד להתנגדות לקומוניזם.

לצד משטר הטרור במדינה גבר גם הלחץ העממי להקלה על החיים הציבוריים .בשנת  ,1953שלוש שנים לפני המהפכה,
מינה ראקושי את אימרה נאג' ( )Nagyלתפקיד ראש הממשלה ,והוא עצמו שמר על תפקידו רב העוצמה כמזכיר המפלגה.
נאג' החל מיד בביצוע רפורמות ,ובהן הסרת הפיקוח הממשלתי על אמצעי התקשורת ,שחרור עשרות אלפי הונגרים
שנעצרו על ידי משטרו של ראקושי ועידוד תהליכי דמוקרטיזציה .מהלכים אלה הובילו לכך שבשנת  ,1955בלחץ
סובייטי ,הודח נאג' מתפקידו (באופן רשמי פורסם כי הוא התפטר) והכוח חזר כולו לידי אנשיו של ראקושי.

בתחילת  1956התרחשו התפתחויות דרמטיות בברית המועצות עצמה ,פטרוניתה של ממשלת הונגריה ושל ממשלות
שאר מדינות ברית ורשה ,והן השפיעו ישירות על אירועי המחאה בהונגריה :כשלוש שנים לאחר מותו של סטאלין
( ) 1953התייחס מזכ"ל המפלגה ניקיטה חרושצ'וב ישירות לטיהורים שביצע המנהיג בבני עמו לאורך השנים.

18

חרושצ'וב לא רצה שפרטי הנאום יגיעו למדינות ברית ורשה כדי שלא לעורר בהן שאיפות לאומיות ,אך הם נפוצו לכל

17

בשנת  1946הוקמה ה" ,)Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya ( AVO-המחלקה להגנת המדינה ההונגרית" .בשנת

 1950שונה שמה ל" ,) Államvédelmi Hatóság( AVH-הרשות להגנת המדינה" .בלשון העם נשמר לאורך השנים השם הראשון.
18

הנאום נישא בוועידת המפלגה הקומוניסטית ה ,20-ב 24-25-בפברואר  .1956ראוRobert Hornsby, “Voicing Discontent: :

Political Dissent from the Secret Speech to Khrushchev’s Ouster” in: Soviet State and Society under Nikita
Khrushchev, eds.: Melanie Ilic and Jeremy Smith, London, 2009, 162-168.
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עבר ואף פורסמו במערב .בעקבות זאת דיכא חרושצ'וב ביד קשה כל ניסיון הפיכה ,בדיוק כפי שעשה קודמו ,שעליו מתח
ביקורת .לאחר התקוממות הפועלים בפולין ,שהתרחשה ביוני  1956וגבתה מחיר של מאות הרוגים ,החליטו גם
הסטודנטים ההונגרים להתקומם נגד הנהגתם.

19

כשבועיים וחצי לפני פרוץ המרד בהונגריה ( 6באוקטובר  )1956נקבר מחדש בטקס ממלכתי רייק ,אשר הוביל את
"הפלג ההונגרי" במפלגה הקומוניסטית ששלטה בהונגריה עד הוצאתו להורג .עבור ההמונים בהונגריה אשר האמינו
בתפיסת העולם של השמאל הכלכלי סימל רייק את הרצון לשלב את שלטון הפרולטריון עם המורשת ההונגרית ,ועשרות
אלפים הגיעו להלווייתו .בסיום האירוע צעדו מאות סטודנטים ברחוב וקראו קריאות אנטי-סובייטיות שכללו ,בין היתר,
דרישה לעצמאות .לאחר שאלו פוזרו בכוח רב בידי המשטרה החל רדיו אירופה החופשית ()Radio Free Europe
לשלהב את הצעירים ההונגרים להמשיך בפעולה ולצאת להתקוממות עממית נגד הכוחות הסובייטיים.

האירועים ההיסטוריים והעלילה הבדיונית
בפתיחת הסרט ילדי התהילה נראה משחק הכדור-מים בין נבחרת ברית המועצות לנבחרת הונגריה אשר התקיים בקייב
ב ,1956-חודשים מספר לפני ניסיון ההפיכה בהונגריה והמשחקים האולימפיים במלבורן .יוצרי הסרט עיצבו את המפגש
הספורטיבי כמשחק מכור אשר הוטה לטובת הנבחרת הסובייטית המארחת .הם הדגישו את תגובות שחקני נבחרת הונגריה
ומאמנם לשריקות השופטים במשחק וכן את האווירה העוינת כלפיהם ביציעים .מטרת סצנת הפתיחה ,שאין בה שום
היבט פוליטי או צבאי מובהק ,היא להבהיר לצופים כבר בתחילת הסרט שהדיכוי הסובייטי של ההונגרים התקיים במציאות
היומיומית של האזרחים ,לא רק בכל הקשור לזכויות הדמוקרטיות שלהם אלא גם בתחומים נפרדים לחלוטין כמו ספורט
תחרותי .כך הפכו היוצרים את בריכת הכדור -מים לזירה נוספת של מאבק פוליטי ולסמל לכיבוש ולדיכוי הסובייטי,
מנקודת מבטם של ההונגרים .פתיחה זו של הסרט עוזרת גם לעיצוב דמותו של הגיבור ,שחקן הכדור-מים קארצ'י,
כספורטאי-לוחם ,שמאבקו במגרש שווה ערך למאבק צבאי מחוץ למגרש.

 19הידיעות על פולין שודרו ב ,Radio Free Europe/Radio Liberty-אשר פעל במינכן מטעם ממשלת ארצות הברית ובמימונה .הוא הוקם
במטרה להפיץ את ערכי המערב והדמוקרטיה באירופה ובמזרח התיכון .התחנה קיימת עד היום ומשדרת מאז שנת  1995מפראג.
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עלילת הסרט ,לאחר הפתיחה ,משלבת בין עובדות היסטוריות וסצנות בדיוניות .הקונפליקט הניצב במרכזו של קו העלילה
הבדיוני – סיפור האהבה בין הספורטאי קארצ'י סאבו לבין מנהיגת המורדים ויקי פאלק – עולה כבר בסצנת הערב
הראשון של המהפכה :ל יד תחנת הרדיו של המפלגה הקומוניסטית בבודפשט נראית הפגנה של צעירים .קארצ'י מגיע
למקום עם חברו לנבחרת טיבי ושניהם מחפשים את ויקי .הדגש העלילתי בשלב זה הוא על המשולש הרומנטי שנוצר בין
קארצ'י ,ויקי וטיבי ,המאוהב גם הוא בוויקי ,שיוצר מתח נוסף בעלילה ,בעוד ברקע שורקים כדורי המשטרה ההונגרית.
חשוב להדגיש כי אופן העיצוב של הסצנה עוזר להדגיש כי האירועים הפוליטיים הם רקע בלבד לדרמה הרומנטית
המתפתחת בין השלושה .על אף הממד הקיטשי של סיפור האהבה ,המתהווה על רקע האירועים הקשים ,ההיבט הרומנטי
של הסרט מחזק את הקונפליקט בין הגיבורים ,המציגים בפני הצופים את הדמיון בין ספורט ללוחמה בשטח .באותו לילה
מנסה קארצ'י להסביר לוויקי אהובתו עד כמה האימונים והאולימפיאדה חשובים לו ,ואילו לה עצמה הם נראים כזוטות
לעומת המהפכה האמיתית שמתרחשת.

בהתבסס על הידע ההיסטורי המצוי בידינו כיום אפשר לנתח את הוויכוח הפוליטי שמתפתח בין השניים ולהבין בראייה
לאחור כי מבחינה לאומית הייתה לנבחרת הספורט חשיבות היסטורית מקבילה (גם אם לא זהה) לצעירים שמחו ברחובות.
מבחינה ריאלית לא היה למהפכה שום סיכוי להצליח ,שכן המפגינים השתמשו בכלי נשק ישנים שהגיעו לידיהם בעזרת
חיילים וקצינים בצבא ההונגרי שבחרו לערוק ממנו עם תחילת המהפכה .אלו לא היה בהם כדי להכניע את הצבא האדום,
שנכנס למדינה במטרה לדכא את המורדים .הספורטאים ההונגרים ,לעומת זאת ,השיגו באולימפיאדה במלבורן ,בסמיכות
זמנים לדיכויה הצבאי של ההתקוממות ,הישג תודעתי יקר ערך ,אף שללא ההתקוממות וקורבנותיה לא הייתה להצלחתם
משמעות תודעתית כה חזקה .הקשר זה מבסס את בחירת יוצרי הסרט בדמות הספורטאי כגיבור ,המעוצב כלוחם לאומי
שפועל במגרש שונה משדה הקרב ,לצד הצעירים שלחמו ברחובות הערים 20.סצנת הקונפליקט בין זוג האוהבים מעמידה

 20קלרה אורבן ( )Orbanטענה במאמרה על קונטקסטואליזציה של ההיסטוריה בקולנוע ההונגרי החדש שאכן הועבר המסר כי הקבוצה הצטרפה
למהפכה על ידי כך שהביסה את האויב ,גם אם בבריכה במלבורן ולא ברחובות בודפשטClara Orban, “Contextualizing History in .
Hungarian Films of the New Millennium”, Hungarian Cultural Studies, e-Journal of the American Hungarian
Educators Association 6 (2013), 44
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משו ואה הבוחנת את הנאמנות של כל אחד מהם למאבק הלאומי ומדגישה את בחירתם בדרכי פעולה שונות .קארצ'י
והטענות שהוא מעלה בפניה של ויקי מאפשרות לצופים להזדהות עם החלטותיו כספורטאי המבקש למלא את תפקידו
הלאומי במסגרת התחרות האולימפית ,ולא בהכרח ברחובות בודפשט.

במציאות ההיסטורית ,בתום כמה ימי מרד עקובים מדם בבודפשט חתם ב 28-באוקטובר אימרה נאג' – שמונה שוב לראש
הממשלה – על הסכם עם חרושצ'וב ולפיו הכוחות הסובייטיים ייסוגו מהונגריה ,וזו מצדה תכריז על ניטרליות ותפרק את
המשטרה החשאית .היה זה ניצחון גדול למורדים ההונגרים ,ובין חורבות בודפשט נראו הטנקים הסובייטיים שעל
צריחיהם הדגל האדום בדרכם החוצה מן העיר .בסרט מתוארת סצנה היסטורית זו כפי שתועדה בצילומים מהתקופה.
כחלק מתחושת האופוריה הלאומית נראים אזרחי הונגריה עומדים במרפסותיהם ויורקים על חיילים סובייטים .אך ב1-
בנובמבר חזר הצבא האדום לצד כוחות נוספים ממדינות ברית ורשה להונגריה ,וב 4-בנובמבר ,לאחר שכשלו מאמצי
הממשלה ההונגרית החדשה לפתור את המשבר עם ברית המועצות ,פלש הצבא לבודפשט וכונן מחדש את הממשלה
הפרו-סובייטית.

21

תיעוד המשלחת ההונגרית לאולימפיאדת מלבורן  1956בסרט
על פי עלילת הסרט הייתה המשלחת ההונגרית למשחקים האולימפיים סגורה במחנה אימונים בהונגריה במהלך המרד,
ורק כאשר פלש הצבא הסובייטי למדינה ודיכא את ההתקוממות יצאה הנבחרת למלבורן ,בלא שתדע על שהתרחש
במדינה .יוצרי הסרט בחרו להציג את המורכבות הגדולה של החיים תחת השלטון הקומוניסטי במסגרת המיקרוקוסמוס
ההונגרי של מחנה האימונים .הם עשו זאת באמצעות עיצוב דמויות בדיוניות בעלות תפיסות פוליטיות שונות .אחת
הדמויות הללו היא מאמן הנבחרת ,המעוצב כמי שבסיטואציה הפוליטית החדשה שנוצרה בעקבות המרד מוצא את עצמו
בין הפטיש לסדן :הוא מחז יק במשרה רשמית מטעם משרד הספורט ההונגרי הקומוניסטי ובה בעת תומך ,כמו רוב

21

באותם ימים הכריזה הונגריה על ניטרליות ועל עזיבת ברית ורשה ,אך בהקשר של המלחמה הקרה ומשבר סואץ שפרץ באותה עת בדיוק

מצאה את עצמה הונגריה של המהפכנים בודדה במערכה .מדינות המערב לא יצאו לעזרתה כאשר הצבא הסובייטי חזר אליה ודיכא שוב את
המהפכה .לקריאה נוספת ראוBrian McCauley, “Hungary and Suez, 1956: The Limits of Soviet and American Power”, :
Journal of Contemporary History 16.4 (October 1981), 777-800
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ההונגרים ,במרד .דמות אחרת היא חבר הנבחרת בשם פרנק ,שמגלם השחקן קריסטיאן קולוברטניק (,)Kolovratnik
המוצג כתומך בקומוניסטים ועל כן נתפס כגיס חמישי .פרנק נמצא לאורך העלילה במאבק פוליטי עם גיבור הסרט התומך
במהפכה .קארצ'י עצמו נראה מגיע למחנה האימונים היישר מההפגנות הסוערות בבודפשט ומבין זרועותיה של ויקי .הוא,
כמובן ,תומך במרד מסיבות פוליטיות ורומנטיות ,ולא ברור לאיזו סיבה הוא מייחס משקל רב יותר.

במציאות ההיסטורית אירועי המרד שיבשו מאוד את הגעת האספקה למחנה האימונים ,וכן את יכולת הניהול הכללית של
המקום .מכיוון שרבים מהספורטאים במשלחת ההונגרית לא יכלו להתאמן בצורה סדירה לתחרויות ניסה הוועד האולימפי
הבינלאומ י לסייע למשלחת ולהעבירה לאימונים במדינה השכנה ,צ'כוסלובקיה .הנהגתה של צ'כוסלובקיה הייתה קרובה
לברית המועצות באופן מובהק באותה עת,

22

וקיבלה מהדרגים הבכירים ביותר במוסקבה הוראה להעניק למשלחת

ההונגרית סיוע מינימלי בלבד ואף לבודד אותה .המשלחת ההונגרית הועברה מעיר לעיר ולבסוף שוכנה בבית ספר
בפראג ,בלא שיכלה ליצור קשר טלפוני עם הונגריה ,ובסופו של דבר גם בלא שיכלה להתאמן.

בדרכם לפראג שמעו הספורטאים ההונגרים שהכוחות הסובייטיים עוזבים את בודפשט ,אך בתוך ימים מספר ,כשראשי
המשלחת טרם ידעו אם יקבלו אישור לצאת למלבורן ,כבר היה הצבא האדום בדרכו בחזרה לבודפשט .בשלב זה התערב
שוב הוועד האולימפי הבינלאומי וארגן למשלחת טיסת שכר לדארווין ( )Darwinשבאוסטרליה דרך הודו ,וכך ,בדרך
לא דרך ,הגיעה הנבחרת למשחקים האולימפיים .נבחרת הכדור-מים ההונגרית ,כמו שאר המשלחת ,שיחקה במשחקי
מלבורן תחת דגל הונגריה החופשית ,שבמרכזו סמלו של לאיוש קושוט ( ,)Kussuthמנהיג המהפכה ההונגרית מ,1848-
המכונה גם "אבי ההונגרים" .על הסמל הוטבע סרט שחור לזכר הנופלים במרד שנכשל ,ולאות אבל על חזרתה של
הונגריה לזרועות ברית המועצות.

 22רייצ'ל אפלבאום ( ) Applebaumטוענת כי מסוף שנות הארבעים פעלה ממשלת צ'כוסלובקיה ל"סובייטיזציה של כל מאפייני החיים במדינה",
תחת הסיסמה "ברית המועצות היא המודל שלנו"Rachel Applebaum, “The Friendship Project: Socialist Internationalism in .
the Soviet Union and Czechoslovakia in the 1950s and 1960s”, Slavic Review 74.3 (2015), 488
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הקהל ההונגרי ביציעים .תמונה מתוך הסרט

העריכה של הסרט יוצרת אנלוגיה בין זירת הלחימה בבודפשט לבריכת השחייה שבה התקיימה התחרות בין נבחרות
הונגריה וברית המועצות ,כך שממש לפני פתיחת המשחק הדרמטי במלבורן חוזר הסרט לבודפשט שלאחר דיכוי המרד.
כעת נראית ויקי צועדת לבדה ברחוב לאחר שמרבית חבריה נלכדו או נהרגו .היא נושאת על גופה נשק בגאווה ,אך גם
בחוסר זהירות מופגן .בתוך זמן קצר היא נלכדת בידי חיילי הצבא האדום ,והסיטואציה ,המאופיינת באלימות רבה ,הופכת
למטאפורה למצבה של הונגריה כולה שנופלת באלימות לידי השלטון הפרו-סובייטי.

הסצנה הבאה מתרחשת בבריכה האולימפית במלבורן .בניגוד לסצנות הקודמות ,שהציגו את כוחם הצבאי הדל של
המורדים ההונגרים ואת הבגידה האיומה של כוחות המערב שלא יצאו לעזרתם ,בזירת המשחקים האולימפיים הנבחרת
ההונגרית מוצגת כשוות כוח לנציגי הכובש הסובייטי – נבחרת הכדור-מים של ברית המועצות .התחרות בבריכה תואמת
את ההתרחשות ההיסטורית :ההונגרים שולטים במשחק לכל אורכו ומבקיעים ארבעה שערים ללא מענה מצד הקבוצה
היריבה .כל שער שהם כובשים נחגג על ידי קהל רב של מהגרים הונגרים ,ואילו קהל האוהדים המצומצם של הנבחרת
הסובייטית כמעט שאינו נשמע.

כדור-מים ידוע כמשחק אלים למדי .חלק ניכר מההתרחשות בו היא מתחת לפני המים ,ולכן השופטים אינם יכולים לראות
ולשרוק כאשר השחקנים מבצעים עבירות – לופתים בחוזקה את יריביהם ,מכים אותם ואף מושכים בבגדי הים שלהם.
המשחק שבסרט נראה אלים במיוחד :השחקנים מחליפים ביניהם מהלומות קשות מעל ומתחת לפני המים ,וההונגרים
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והסובייטים כאחד מטיחים קללות ישירות אלו באלו .כדי להעצים את הדרמה שילבו יוצרי הסרט איום פיקטיבי של שחקן
סובייטי על שחקן הונגרי שזורק כדור עונשין שאם יבקיע שער "ייחשב למת".

23

שער של נבחרת הונגריה במשחק חצי הגמר מול ברית המועצות.
הארכיון הציבורי של מדינת ויקטוריה ,אוסטרליה,6.12.1956 ,
Water Polo Ussr V Hungary

במציאות ההיסטורית היכה אחד מכוכבי הנבחרת ההונגרית ,השחקן היהודי דז'ה ג'ארמטי ( ,)Gyarmatyשחקן סובייטי
בשם ולנטין פרוקופוב ( )Prokopovבמהלך המשחק ,וזה איבד את עשתונותיו .אחד האגרופים שהוטחו בין השניים אף
נתפס בסרטון שתיעד את המשחק .פחות מדקה לפני סיום המשחק היכה פרוקופוב את ההונגרי ארווין זאדור בפניו,
ו מתחת לעינו נוצר חתך קטן והחל לדמם במהירות .השילוב של זרימת הדם המהירה עם מי הבריכה יצר תמונה מזעזעת
שבה הצד הימני של פניו של זאדור נראה שותת דם כולו 24.זרימת הדם הרב אל תוך המים היא שנתנה למשחק היסטורי
זה את שמו – "משחק הדם במים" ( .)Blood in the Water Matchלאחר שזאדור נפגע המשחק הופסק .המשטרה
האוסטרלית הקיפה את שחקני הנבחרת הסובייטית והובילה אותם לחדרי ההלבשה כשהיא מגוננת עליהם מפני זעם הקהל.

23

בסרט תיעודי שנעשה על האירוע הודו השחקנים ההונגרים כי הם הקניטו את הסובייטים לאורך המשחק ,וכי הם שהחלו באלימות הפיזית.

“Water-polo: Hongrie/URSS”, Bernard Cazedepats, Les grands duels du Sport, 26.5.02
 24תיאור המשחק מופיע באתר הכדור-מים “Water Polo & Politics: A Bloody War that Spilled into the Pool ” :Stoneridge
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גם בסרט מוצגת הסיטואציה שבה קארצ'י יוצא המום וחבול מהבריכה כדי לקבל טיפול רפואי ,סמל לעם ההונגרי ש"נדרס
תחת המגף הסובייטי" .אך העלילה נמנעת במכוון מלהדגיש שבמציאות ההיסטורית ההונגרים עשו בסיטואציה שימוש
מניפולטיבי :אנשי המשלחת ההונגרית דאגו לכך שדקות ארוכות לאחר פציעתו זאדור עדיין ישב מדמם ליד הבריכה ללא
טיפול רפואי (ואחז מטפחת קטנה לבלימת הדימום) ,כדי שהצלמים יוכלו לתעד היטב את פניו .דקות קריטיות אלו לא
שולבו בעלילת הסרט.

ארווין זאדור ( )Zádorהפצוע ,זמן קצר לאחר שהוכה בידי פרוקופוב (.)Prokopov
הארכיון הציבורי של מדינת ויקטוריה ,אוסטרליהWater Polo Ussr V Hungary, 6.12.1956 ,
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פרט היסטורי נוסף שיוצרי הסרט בחרו שלא להציג הוא שלאחר משחק חצי הגמר מול נבחרת ברית המועצות גברה
נבחרת הונגריה במשחק הגמר על נבחרת יוגוסלביה בתוצאה  2:1באירוע שהיה גם הוא קשה ודרמטי .מבחינתם התיעוד
הקולנועי של הניצחון על ברית המועצות סיפק מבחינה חזותית את "הנקמה הספורטיבית" של ההונגרים בסובייטים והיה
בו די כדי לייצר את הקתרזיס עבור הצופים .מיד בסיום משחק חצי הגמר העלילה קופצת אפוא לטקס הענקת המדליות.
ברקע מתנגן ההמנון ההונגרי הלאומי ,אשר נאסר להשמעה בהונגריה הקומוניסטית עצמה .כאשר שחקני נבחרת הכדור-
מים נראים שרים את ההמנון ,השחקן פרנק – שהוצג קודם לכן בעלילה כקומוניסט נאמן – נמנע מלהצטרף לשירה.
שילוב דמותו של פרנק בעלילה משמשת את היוצרים בניסיונם להציג תמונה מורכבת יותר של המציאות בחברה
ההונגרית המפולגת :לא כל ההונגרים תמכו במהפכה ,והיו רבים ששמחו על חזרתם של הסובייטים למדינה במטרה
להשליט סדר.

לצד ההתרחשויות בזירה האולימפית במלבורן שבה העלילה הקולנועית לאירועים הדרמטיים שמתרחשים בבודפשט,
ובמרכזם עומדת מנהיגת הסטודנטים ויקי פאלק .במהלך כליאתה עוברת ויקי חקירות ועינויים במרתפי ה.AVH-
כשכולאיה מבקשים ממנה לכתוב על פיסת נייר את שמות חבריה למרד ,הנחשבים בעיניהם לבוגדים ,היא פועלת על פי
צו מצפונה וכותבת את שמותיהם של ראשי המשטר .סצנה זו מציגה תיעוד מקביל של ההתרחשות על בימת המדליות
במלבורן ובבית הכלא בבודפשט באמצעות עריכה צולבת של דמותם של ויקי ושל קארצ'י :ברגעיה האחרונים נראית
ויקי מחזיקה את הקמע שנתן לה אהובה קארצ'י ,בעוד קארצ'י מחזיק בעת השמעת ההמנון ההונגרי את הקמע שקיבל
ממנה בדמותו של ישו הצלוב .ויקי מובלת בידי סוהריה ,כפי הנראה אל הגרדום (שלא נחשף בסרט) ,וחברותיה האסירות
הצופות בה שולחות לעברה קריאות עידוד ונחמה .בדרכה אל הגרדום היא שרה את ההמנון ההונגרי ,ובד בבד נראים
שחקני נבחרת הכדור-מים שרים את אותו ההמנון .שתי זירות הקרב משתלבות זו בזו והופכות לאחת.

הנאמנות להתרחשות ההיסטורית בסרט הקולנוע
מהימנותם של סרטי קולנוע המתעדים אירוע היסטורי היא שאלה מרכזית בדיון בסרטים כחומר ראשוני לשימושו של
המחקר ההיסטורי ,וכותבים שונים מחזיקים בגישות שונות .אחת התפיסות המרכזיות רואה בסרט הקולנוע כלי המאפשר
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לנו לבצע "ניתוח נגדי" ( )counter analysisשל החברה ,כלומר ניתוח של המצב החברתי מנקודת מבטם של היוצרים.
לדוגמה ,ניתן לראות את האופן שבו תפיסת העולם של יוצר שיש בה רכיבים לאומיים או אנטי-לאומיים משתקפת גם
במציאות שהוא מתאר בסרט .כך יכול הטקסט הקולנועי להיתפס לכל היותר כפרשנות של המציאות שבתוכה חיים
היוצרים עצמם בהתאם לתפיסת עולמם הפוליטית.

25

גישה מחקרית אחרת ,חדשה יותר ,גורסת כי סרטים יכולים לספק מבט היסטורי חשוב על האופן שבו זרמים מרכזיים
בחברה הכללית תופסים ומעצבים את אירועי העבר 26.כך ,אף שסרטים מושפעים מאוד מגורמים שקשורים בתעשיית
הקולנוע עצמה – שיקולים מסחריים ,מגבלות האורך ,קהל היעד וכדומה – אין לבטלם ולייחס להם חשיבות פחותה מזו
של המסמך ההיסטורי הכתוב.

27

גם המסמך הכתוב המשמש כחומר ראשוני אינו חף מפניות אישיות ונוצר בקונטקסט

פוליטי-חברתי ספציפי ,וגם ההיסטוריון המשתמש בחומר ראשוני אינו אובייקטיבי .לכן הבניה נרטיבית של ההיסטוריה
מופיעה בשני סוגי החומרים הראשוניים באותה המידה.

28

אשר לז'אנר הספורט בקולנוע ,חוקר הקולנוע שון קרוסון ( )Crossonטוען כי הכנסת הזירה הספורטיבית לסרט שמבוסס
על סיפור היסטורי אך מציג גם סיפור בדיוני עוזרת ליצור הנגדה ברורה בין גיבור לנבל .כאשר מדובר בסרט ספורט
אשר נועד לסייע בהבניית הזהות הלאומית ,הצורך ביצירת דמות גיבור ודמות נבל נעשה ברור עוד יותר 29.כך הסרט
ילדי התהילה יכול לשמש עבורנו מחד גיסא מסמך המתאר אירוע היסטורי תוך ניסיון לשחזר את המציאות ההיסטורית
לפרטיה ,ומאידך גיסא טקסט קולנועי המבקש לעצב את אותה מציאות ואת הדמויות המרכזיות בעלילה בהתאם לתפיסת
העולם הפוליטית של יוצריו .הקונטקסט ההיסטורי-פוליטי של יצירת הסרט כולל אירועים שקשורים להצטרפות הונגריה
לגוש נאט"ו ( )1999וכאלה שקשורים להצטרפותה לאיחוד האירופי ( .)2004היוצרים מבקשים להציג בסרטם עמדה

Marc Ferro, "Does a Filmic Writing of History Exist?" in: Cinema and History, Detroit, 1988, 158-163 25
Robert Brent Toplin, Reel History: In Defense of Hollywood, Kansas, 2002, 4 26
Tom Symmons, The New Hollywood Historical Film: 1967-78, London, 2016, 4 27
Robert Rosenstone, History on Film, Film on History: Concepts, Theories and Practice , Harlow, 2006, 161-162 28
Seán Crosson, Sport and Film, New York, 2013, 27-28; 60-65; 125-127 29
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שמדגישה את השתייכותה העכשווית של הונגריה לגוש המערבי מבחינה תרבותית ,פוליטית וכלכלית .ניתן לקשור את
האופן שבו העלילה בסרט פועלת גם לכך שיוצריה הם הונגרים-אמריקאים ,שסבורים שהפטריוטיזם ההונגרי שלהם
משתלב עם ערכי המערב .זאת אף שהסרט מאזכר את בגידת מדינות המערב בעם ההונגרי ואת העובדה שהנהגותיהן לא
הגישו לו עזרה בזמן הכיבוש הסובייטי.

אפשר לקשור את ההיבט הלאומי המובהק של הסרט גם להנהגה הלאומנית של הונגריה בשנים שבהן הופק ,אז עמד
בראשה ויקטור אורבן ( .)Orbánבהקשר זה יוזכר כי אנדרו ויינה ,אחד ממפיקי הסרט ,מונה שנים אחדות לאחר יציאתו
לאקרנים לתפקיד המפקח הממשלתי על תעשיית הקולנוע ההונגרית ( 30,)2011ובהמשך אותה שנה מונה גם לתפקיד
יושב ראש קרן הקולנוע ההונגרית .בהתחשב בדברים הללו ניתן לומר כי יוצרי הסרט לא ביקשו לבקר מהלכים מדיניים
ופוליטיים בהונגריה של אותם ימים ,אלא דווקא לחזק את הבניית הזיכרון ההיסטורי הלאומי ההונגרי תוך שימוש בסיפור
ההתנגדות להשפעה ולדיכוי הסובייטיים ,בדגש על הנבחרת הספורטיבית.

סיכום
נבחרת הכדור-מים ההונגרית שימשה בזמן אמת כלי תעמולתי רב-עוצמה בידי תומכי העצמאות ההונגרית ,גם אם לא
נועדה להוביל לניצחון בשדה הקרב עצמו .ההפגנות מול נציגויות ברית המועצות במלבורן סוקרו ברחבי העולם כחלק
מהאירועים שבשולי האולימפיאדה ,ותמונתו של כוכב הנבחרת דז'ה ג'ארמטי שניצב לצד הדגל ההונגרי עם סמל קושוט
הופיעה ביומני החדשות לצד התמונות הקשות של דיכוי המרד בבודפשט .כך הייתה הנבחרת אמצעי להזדהות לאומית
עבור ההונגרים ,אך בעיקר אמצעי להחזרת הכבוד הלאומי .זה האחרון נרמס אמנם ברחובות הונגריה אבל שוקם,
לכאורה ,במגרש הספורט ,במאבק המוצלח נגד הנבחרת הסובייטית .אפשר לראות במאבק זה הוכחה ישירה לטענות
המחקריות בדבר הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין ספורט ולאומיות.
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הסרט ילדי התהילה עצמו ,שהופק כחמישה עשורים לאחר האירועים ,משמש כלי היסטורי-תעמולתי אשר נועד לעצב
את האופן שבו החברה ההונגרית נדרשת ,לדעת היוצרים ,לזכור את סיפור ההתקוממות ודיכויה ,וכן את תפקידה הלאומי
של הנבחרת ההונגרית במשחקים האולימפיים .כפי שהוצג לעיל ,עלילת הסרט אינה נאמנה לרצף האירועים ההיסטוריים,
וחלקים ניכרים בה הם בדיוניים ,בעיקר הקונפליקט הרומנטי של גיבורי הסרט .עם זאת ,היוצרים השתדלו לעצב את
העלילה של הסרט ,וכן את הוויזואליות שלו ,בהתאמה רבה ככל האפשר להתרחשויות במציאות ההיסטורית .העובדה
שיוצרי הסרט המרכזיים הם הונגרים -אמריקאים ,כלומר בעלי סנטימנט הונגרי לאומי אך גם בעלי רקע רב שנים
בתעשייה ההוליוודית ,השפיעה מאוד על התוצאה הסופית .ניכר בהחלט כי הסרט הושפע מאופיין של יצירות היסטוריות-
דרמטיות הוליוודיות ,אך גם היה יצירה הונגרית הנישאת על גלי הלאומיות ההונגרית שעיצבה הנהגת המדינה בעשור
הראשון של שנות האלפיים.
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