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У 1956 р. в історії країн «cоціалістичної співдружності» Центральної
Європи відбулися дві драматичні спроби обмежити вплив радянської
системи соціалізму. Навесні 1956 р. робітники великих машинобудівних
підприємств ім.Сталіна в польському місті Познань виступили за зниження норм виробітку, підвищення зарплатні й зменшення податків.
Перемовини з дирекцією та представниками міністерства не дали бажаного результату, і 28 червня 1956 р. розпочався страйк робітників промислових підприємств Познані, який переріс у повстання. Влада кинула
проти робітників військові підрозділи з танками, і вже ввечері повстання
було жорстоко придушено. Загинуло 75 осіб і понад 600 було поранено.
У жовтні 1956 р. пленум Центрального Комітету Польської об’єднаної
робітничої партії (ЦК ПОРП) відправив у відставку майже все її керівництво. Новий склад Політбюро очолив реабілітований В. Гомулка. Він
оголосив про проведення реформ, спрямованих на порятунок й оновлення
соціалістичної системи. Сформульована ним концепція побудови соціалізму в польських умовах передбачала перегляд аграрної політики, нормалізацію відносин з католицькою церквою, розвиток робітничого самоуправління, встановлення більш рівноправних відносин з СРСР і т.д.1
Інакше розгортались події в Угорщині, де комуністи-реформатори
зазнали цілковитої поразки.
У ніч з 23 на 24 жовтня 1956 р. для придушення національного
повстання на вулицях Будапешта з’явились радянські танки і розпочалася
«перша війна між соціалістичними країнами»2. Очевидно, що уряд СРСР,
спираючись на Потсдамські угоди, в дусі імперської політики сили
вважав своїм правом піти на таку інтервенцію. При цьому, звичайно,
постало питання про можливу реакцію США та їхніх союзників у рамках
ООН.
Насправді ж виступ угорського народу за свободу став цілковитою
несподіванкою для лідерів впливових країн Західної Європи, а також для
США. Тож для такого повороту подій в Угорщині вони виявилися не
готовими, до того ж були зайняті іншими проблемами. У США, зокрема,
тривала передвиборча боротьба за крісло очільника держави між чинним
президентом, республіканцем Дуайтом Ейзенхауером (1890–1969), який
балотувався на другий термін, і кандидатом від Демократичної партії
Едлаєм Стівенсоном. А тому провідні кола США, зайняті передвиборчою
кампанією, переймалися передусім тим, який вплив матиме Угорська
революція на міжнародну політику та позицію Радянського Союзу. Вже
27 жовтня 1956 р. державний секретар США Джон Форстер Даллес
(1888–1959) у своєму виступі в Даласі заявив, що його країна не вважає ні
Польщу, ні Угорщину своїми потенційними союзниками та й у СРСР не
сприйняли б утвердження біля своїх кордонів вороже налаштованої
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влади, яка не підтримувала б жодних дружніх відносин. Через два дні цю
думку було доведено до відома радянського керівництва як «позицію,
схвалену на найвищому рівні». Що, однак, виявилося не зовсім так. Інші ж
дві провідні країни Велика Британія та Франція у той час переймалися
Суецькою кризою, що з 29 жовтня 1956 р. перейшла у військову фазу3.
Та попри це і в Будапешті, і в Москві добре усвідомлювали ймовірність обговорення угорського питання на міжнародній арені. Тож
28 жовтня 1956 року перший секретар угорської місії в США Тібор Зодор
під час відвідин заступника державного секретаря Роберта Мерфі переконував останнього в тому, що немає підстав для розгляду в ООН питання щодо становища в Угорщині. При цьому Т. Зодор зробив заяву, що
дії Збройних сил СРСР, спрямовані на придушення путчу в Угорщині, є
законними й відбуваються згідно з положеннями Організації Варшавського договору4.
Того ж таки 28 жовтня 1956 р. Рада Безпеки ООН (яка зібралася о
16 год. 15 хв. за нью-йоркським часом) на вимогу США, Великої Британії
і Франції на своєму засіданні вперше розглянула питання про ситуацію в
Угорщині. Щоправда, представники Угорщини були проти обговорення
подій у їхній країні на такому високому рівні. Так, представник Угорської
Народної Республіки при ООН Петер Кош звернувся до Генерального
секретаря цієї організації шведа Даґа Гаммаршельда (Dag Hammarskjöld,
1905–1961) з проханням поширити перед початком засідання Ради Безпеки серед її членів заяву угорського уряду. У ній ішлося про те, що події,
які відбуваються впродовж останніх кількох днів в Угорщині, не мають
жодного відношення до міжнародного миру й безпеки. Тому Петер Кош
заявив рішучий протест проти розгляду Радою Безпеки ООН питання
щодо внутрішнього становища в Угорщині5.
Подібну позицію зайняв і постійний представник СРСР при ООН (і
одночасно представник Радянського Союзу в Раді Безпеки) Аркадій Соболєв. Він висунув претензії голові Ради Безпеки, представнику Франції
Бернарові Корню-Жантію, що позаяк окремих представників цього органу не було своєчасно повідомлено про час засідання, то виходить, що
його скликано з порушеннями Статуту ООН. Тож делегація СРСР голосуватиме проти пропозиції щодо включення до порядку денного питання
«Ситуація в Угорщині»6.
Така активність представників деяких країн в ООН щодо «угорського
питання» викликала стурбованість у Москві. На вимогу СРСР міністерство закордонних справ Угорської Народної Республіки 28 жовтня 1956 р.
негайно відправило телеграмою ноту протесту, в якій стверджувалося, що
угорські події — це внутрішня справа країни, а розгляд питання про їхній
хід і наслідки межує з порушенням її суверенітету і не належить до
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компетенції ООН, позаяк не загрожує справі миру й безпеки в усьому
світі. Щоправда, з тексту телеграми уряд Імре Надя вилучив деякі радянські формулювання на кшталт вирішальної ролі в угорських подіях
підривної діяльності імперіалістичних держав7.
Однак Рада Безпеки ООН не взяла до уваги заяву угорського уряду і
29 жовтня 1956 р. продовжила обговорення пропозиції, внесеної представниками США, Великобританії і Франції. У результаті, більшістю голосів «угорське питання» було включено до порядку денного засідання
Ради Безпеки ООН. Наприкінці засідання виступив Петер Кош, який
висловив жаль, що Рада Безпеки поставила на обговорення внутрішнє
питання Угорщини, і заявив, що його ставлення до цього викладено в
листі, розповсюдженому як документ ООН8.
Крім того, Рада Безпеки вирішила скликати надзвичайну сесію Генеральної Асамблеї (ГА) ООН для обговорення ситуації в Угорщині. Звістка
про це спонукала уряд Імре Надя відрядити до Нью-Йорка офіційну
делегацію в складі трьох осіб. Її очолив міністр закордонних справ Імре
Горват, але у зв’язку з політичними змінами в країні її було відкликано до
Будапешта. Неабиякий резонанс в угорському суспільстві викликав вчинок Петера Коша, зокрема його заява від 28 жовтня, спрямована на протидію розгляду Радою Безпеки ООН питання щодо внутрішнього становища в Угорщині. Дипломата було звинувачено в тому, що свою заяву
він зробив, не погодивши її з угорським урядом. У результаті, 29 жовтня
1956 р. угорський уряд скасував повноваження П.Коша як свого представника в ООН і почав наполягати на його негайному відкликанні з цієї
організації9.
Ситуація ж в Угорщині дедалі більше загострювалася, і в умовах
радянської військової окупації прем’єр-міністр країни Імре Надь (1896–
1958) доручив міністерству закордонних справ підготувати ноту про відмову країни від Варшавського договору й зробити заяву про нейтралітет.
Таку ноту було підготовлено, і 1 листопада 1956 р. Імре Надь направив
її Генеральному секретарю ООН Даґу Гаммаршельду. В ноті, зокрема,
зазначалося: «… 1 листопада 1956 р. уряд Угорської Народної Республіки
оголосив декларацію про нейтралітет. Прошу Вашу величність, будьте
настільки добрим, включіть позачергово в порядок дня сесії Генеральної
Асамблеї ООН, що відкривається, питання про угорський нейтралітет і
захист його чотирма великими державами»10. Крім ООН, цю ноту було
передано всім іноземним представництвам у Будапешті. Як відзначає в
одній зі своїх наукових студій В.Л. Мусатов, на той час в Угорщині, за
прикладом Австрії, було чимало прихильників нейтралітету. До таких
належав й Імре Надь, який ще 1955 р. у своїх працях висловлювався за
нейтральну Угорщину при збереженні дружніх відносин з СРСР11.
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Увечері 1 листопада 1956 р., о 19 год.45 хв., Імре Надь озвучив Декларацію про нейтралітет у радіозверненні до угорського народу. Свій
виступ він завершив такими словами: «Закликаємо наших сусідів, як найближчі, так і віддалені країни, поважати незмінне рішення угорського
народу. Поза сумнівом, що наш народ настільки згуртований у цьому
рішенні, що більшої єдності, мабуть, ніколи не спостерігалося упродовж
усієї його історії. Мільйони угорських трудящих! Бережіть і зміцнюйте з
революційною рішучістю, самовідданою працею і відновленням порядку
вільну, незалежну, демократичну і нейтральну [підкреслено нами. —
Авт.] Угорщину»12. Очевидно, постановка угорським урядом Імре Надя
питання про нейтралітет країни була спробою звільнитися з-під впливу
радянської моделі соціалізму за допомогою демократичних країн Західної
Європи та США й обрати власний демократичний шлях розвитку.
Відтак 2 листопада 1956 р. на черговому засіданні Угорського національного уряду було затверджено делегацію для участі в роботі ГА ООН.
Її очолив Імре Надь. Крім нього, до складу делегації увійшли Золтан
Тільді, Ганна Кетлі і Бела Ковач. Але з причин радянського військового
вторгнення від’їзд делегації не відбувся13.
Того ж таки 2 листопада розпочала свою роботу надзвичайна сесія ГА
ООН. Її було скликано за постановою Ради Безпеки у зв’язку із серйозним
становищем, що склалося на Близькому Сході. Наприкінці цього засідання представник Італії висловився за те, щоби на засіданні надзвичайної сесії ГА ООН було розглянуто питання про становище в Угорщині. Цю ідею підтримав і держсекретар США Джон Форстер Даллес14.
У результаті, в найближчими днями «угорське питання» розглядалося у
двох площинах: на засіданні Ради Безпеки і на надзвичайній сесії ГА
ООН. Найбільш активно проти обговорення подій в Угорщині на засіданні Ради Безпеки та ГА ООН виступали представники СРСР, зокрема
А.Соболєв та перший заступник міністра закордонних справ В. Кузнєцов.
Рада Безпеки обговорювала ситуацію навколо подій в Угорщині
2 листопада15. Відтак дискусію з цього питання було продовжено 3 і 4
листопада. На засіданні 4 листопада представники США, Великої Британії, Франції та деяких інших країн виступили із заявою про термінове
прийняття американського проекту резолюції, який передбачав втручання
ООН в угорські події. Однак через спротив постійного члена Ради
Безпеки — СРСР — таку резолюцію не було прийнято. Тоді на пропозицію постійного представника США при ООН і представника цієї країни
в Раді Безпеки Генрі Кебота Лоджа (молодшого) більшістю голосів було
ухвалено рішення передати питання про становище в Угорщині на обговорення надзвичайної сесії ГА ООН16.
На засіданні ж надзвичайної сесії ГА ООН питання «Становище в
Угорщині» обговорювалося 4, 8 і 9 листопада 1956 р. У результаті було
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прийнято кілька резолюцій. Так, 4 листопада 1956 р. ухвалено більшістю
голосів проект резолюції, який вніс Генрі Кебот Лодж (молодший). Цей
проект передбачав втручання ООН у внутрішні справи Угорщини. Проти
нього голосували делегації СРСР, УРСР, БРСР, Польщі, Чехословаччини,
Румунії, Болгарії і Албанії17.
Того ж таки 4 листопада 1956 р. Генеральному секретареві ООН
Д. Гаммаршельду було відправлено телеграму за підписом прем’єр-міністра Угорського Революційного Робітничо-Селянського Уряду Яноша
Кадара та міністра закордонних справ Імре Горвата такого змісту:
,»Угорський Революційний Робітничо-Селянський Уряд заявляє, що звернення Імре Надя в ООН з проханням про допомогу щодо розгляду угорського питання в Організації Об’єднаних Націй не має законної сили і не
може розглядатися як звернення, надіслане від Угорщини як держави.
Революційний Робітничо-Селянський Уряд категорично проти обговорення як у Раді Безпеки, так і на Генеральній Асамблеї вказаного питання, позаяк це питання належить виключно до компетенції Угорської
Народної Республіки». Наступного дня телеграму було опубліковано в
радянській газеті «Правда». Тут також вказано, що телеграма надійшла з
Будапешта. Однак місце її відправки залишається невідомим, адже до
Будапешта членів уряду Я. Кадара було доправлено аж вранці 7 листопада18.
Попри це представники багатьох країн продовжували обговорювати в
ООН «угорське питання», намагаючись знайти вихід із напруженої
ситуації. Заслуговує на увагу пропозиція, яку на засіданні надзвичайній
сесії ГА ООН 8 листопада зробив представник Іспанії Хосе Фелікс де
Лекерика. Він запропонував відправити до Угорщини під егідою ООН
іспанських солдат. Цікаво відзначити, що на цьому засіданні виступав і
представник Української РСР В.Сапожников. Він, зокрема, наголосив, що
обговорення «угорського питання» здійснюється з тією метою, аби
відволікти увагу світової громадськості від агресії проти Єгипту19. Під
час обговорення угорських подій на засіданні надзвичайної сесії ГА ООН
9 листопада відбулося голосування за кілька проектів резолюцій. Серед
них — і окремий проект США про надання економічної допомоги
Угорщині. У підсумку, було вирішено включити розгляд «угорського
питання» до порядку денного чергової ХІ сесії ГА ООН, яка відкрилася
12 листопада 1956 р.20
На засіданнях ХІ сесії ГА ООН питання про становище в Угорщині
обговорювалося кілька разів. Нарешті 12 грудня 1956 р. на пленарному
засіданні ГА ООН дискусії навколо подій в Угорщині завершилися прийняттям резолюції США. Цей документ засуджував СРСР за втручання у
внутрішні справи Угорщини і порушення статуту ООН; закликав Радян-

492

Ігор Ліхтей

ський Союз вивести під контролем ООН свої війська з Угорщини;
Генеральному ж секретарю ООН доручалося «проявити будь-яку ініціативу, яку він вважатиме доцільною для врегулювання угорської проблеми»21.
Проти прийняття резолюції США голосували представники СРСР,
УРСР, БРСР, Чехословаччини, Болгарії, Румунії, Польщі, Албанії.
Угорська ж делегація на знак протесту покинула засідання ГА ООН.
Натомість А. Соболєв у своєму виступі звинуватив США в систематичному втручанні «у внутрішні справи країн народної демократії».
У підсумку він наголосив, що радянська делегація, як і раніше, вважає за
необхідне «зняти з обговорення ганебну для ООН резолюцію США та
інших країн і рішуче покласти край усім спробам втручання у внутрішні
справи Угорської Народної Республіки та інших країн народної демократії»22.
Часи змінилися, але старі звички збереглися: окупувавши частину
території України і втручаючись у її внутрішні справи, Російська Федерація поводиться сьогодні на міжнародній арені так само, як у той час
СРСР. Тут немає нічого дивного, адже Російська Федерація стала не лише
правонаступницею Радянського Союзу, але й успадкувала від нього всі
нечесні засоби та методи, що дозволяють зберігати свій вплив на якомога
більшій частині Європи, прикриваючись ідеями «русского мира». А на
засіданнях Ради Безпеки ООН російські дипломати й досі вдаються до
облудних заяв, і на свою користь перекручують факти щодо ситуації у
зоні проведення Україною Антитерористичної операції.
На жаль, крім прийняття низки резолюцій, в яких засуджувалися дії
радянського керівництва, ООН нічого суттєвого не змогла зробити. Це
дуже вдало підмітив очевидець подій, угорський дисидент Іштван Бібо,
який у своїх спогадах, зокрема, відзначив: «…відбувалося… драматичне
обговорення «угорського питання» перед лицем ГА ООН з урочистими й
безкористними резолюціями, які завдають непередбачуваної шкоди авторитету ООН»23. Слід, однак, визнати, що делегації США, Великої Британії і Франції робили все можливе, аби через ГА ООН зарадити радянському втручанню в угорські справи. Проте через позицію прорадянського уряду Яноша Кадара, який вважав, що будь-яка резолюція щодо
ситуації в Угорщині є втручанням у внутрішнє життя країни і суперечить
Статуту ООН, всі їхні зусилля виявилися марними.
Крім прийняття різного роду резолюцій, на осінній Генеральній Асамблеї ООН 1956 р. було створено спеціальну комісію для розслідування
подій в Угорщині. Члени комісії вивчили значний документальний матеріал, який частково було надано в їхнє розпорядження урядами окремих
країн або ж потрапив до них з інших джерел. Крім того, шляхом опи-
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тування понад 100 свідків, представників усіх верств угорського суспільства, які покинули батьківщину, комісія отримала докладні свідчення,
що склали 1000 сторінок. Генеральна Асамблея ООН вважала, що розслідування належить провести і в самій Угорщині, але Революційний
робітничо-селянський уряд Яноша Кадара не дозволив це зробити.
Восени 1957 р. п’ятьма офіційними мовами ООН було опубліковано
доповідь цієї комісії, яка налічувала 160 сторінок. Ця доповідь під грифом
18-й «додатковий документ» з реєстраційним номером А/3592 зберігалася
серед офіційних документів ХІ сесії Генерльної Асамблеї ООН.
Велика заслуга в безпрецедентному проведенні розслідування й формулюванні тексту доповіді належить данському дипломату Бангові Йенсену. Коли радянський уряд хотів змусити особливу комісію назвати
свідків, Банг Йенсен покінчив із життям, але списку їхніх імен і прізвищ
не видав.
Доповідь спеціальної комісії ООН складається з 12 розділів та 785
параграфів і висвітлює весь перебіг боротьби угорського народу за свободу. У підсумку, комісія в 13 пунктах сформулювала найважливіші
факти:
І. В Угорщині відбулося спонтанне національне повстання, зумовлене
давніми образами, у тому числі й підлеглим щодо Радянського Союзу
становищем країни.
ІІ. Повстанням керували студенти, робітники, солдати й інтелігенція,
чимало з яких були комуністами або колишніми комуністами. Повсталі
наголошували, що основою угорської політичної структури повинен бути
демократичний соціалізм. Твердження про те, що нібито до заколоту
підбурювали угорські реакційні кола, а повсталі спиралися на західні
«імперіалістичні» сили, не відповідає дійсності.
ІІІ. Повстання не було заплановане заздалегідь і, по суті, здивувало
навіть самих учасників. Воно збіглося з тими подіями, під час яких Польща зуміла домогтися більшої незалежності від Радянського Союзу, а
також з тим розчаруванням, яке викликала промова Ерне Гере [перший
секретар Угорської партії трудящих. — Авт.], виголошена ним 23 жовтня
1956 р. після повернення з Югославії.
IV. Очевидно, Радянський Союз став готуватися до можливого збройного втручання 20 жовтня, оскільки саме з цього дня здійснювалося чи
планувалося переміщення військ, і вже під час першого втручання було
мобілізовано і війська, дислоковані поза межами Угорщини.
V. Демонстрації 23 жовтня спочатку були цілковито мирними: ніщо
не вказувало на те, що хтось із демонстрантів збирається застосувати
насилля. Перелом у подіях настав після того, як співробітники угорської
держбезпеки (АВХ) відкрили вогонь по беззбройному натовпу перед
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будівлею Радіо, а також після введення до країни радянських солдатів як
ворожої сили.
VI. Імре Надь наголосив, що він не запрошував радянські війська
втрутитися в угорські події; комісія не має у своєму розпорядженні свідчень про те, за яких обставин таке прохання було отримане радянською
владою [СРСР. — Авт.] та й чи воно взагалі було відправлене. Це ж
стосується й заклику Яноша Кадара, в якому від імені свого уряду він
просив радянські війська втрутитися вдруге.
VII. З самого початку Імре Надь не міг вільно розпоряджатися владою
прем’єр-міністра. Коли ж послабився вплив органів держбезпеки (АВХ),
реальна влада перейшла до рук революційних і робітничих рад. Усвідомивши, що його співвітчизники одностайно бажають іншої форми правління і наполягають на виведенні радянських військ, Імре Надь став на бік
повсталих.
VIII. За кілька днів, що пройшли під знаком свободи, народний характер повстання знайшов прояв у вільній пресі та в передачах вільного
радіо, а також у радісному тріумфі населення.
ІХ. Жертвами лінчування й побиття, здійснених натовпом, майже у
всіх випадках були співробітники держбезпеки (АВХ) або особи, про
яких ширилися чутки, що вони з ними співпрацюють.
Х. Заходи, здійснені за цей період робітничими радами, мали на меті
запровадити на націоналізованих підприємствах справжній робітничий
контроль і ліквідувати непопулярні приписи. Водночас велися перемовини про повне виведення радянських військ, і в Будапешті життя вже
стало входити у звичне русло.
ХІ. Уряди, які працювали до 23 жовтня і особливо до 1955 року,
неабияк зневажали основні права угорського народу, і нехтування цих
прав знову стоїть на порядку денному після 4 листопада. Слід вважати
достовірними численні свідчення про жорстокі катування й знущання в
органах держбезпеки (АВХ). Прагнучи придушити угорську революцію,
чимало угорців було депортовано до Радянського Союзу, в т.ч. й жінок,
багато з них, можливо, не повернулися й до цього часу.
ХІІ. З моменту другого радянського втручання, яке розпочалося
4 листопада, немає жодних ознак того, що народ підтримує уряд Кадара.
Сам Янош Кадар методично ліквідовував владу робітників. Було проведено жорстокі репресії, а вибори відкладено на два роки. В теперішніх
умовах Янош Кадар відмовився вести перемовини про виведення радянських військ. З країни втекло 190 тисяч угорців, з-поміж них майже ніхто
не відгукнувся на заклик повернутися на батьківщину.
ХІІІ. Організація Об’єднаних Націй має достатньо юридичних підстав
для того, щоб розглянути угорське питання… Вторгнення однієї держави
з великими силами на територію іншої країни з наміром втрутитися в її
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внутрішні справи (сам Радянський Союз визначив так поняття агресії)
закономірно є приводом для міжнародної стурбованості24.
Створення спеціальної комісії, яка за гарячими слідами провела
незалежне розслідування щодо подій в Угорщині 1956 р. є, безперечно,
позитивним моментом у діяльності ООН. Зібрані представниками комісії
свідчення очевидців і документальні матеріали лягли в основу об’ємної
доповіді, яка стала, напевно, першим незаангажованим узагальнюючим
дослідженням про ці події.
В оцінці позиції ООН щодо подій в Угорщині треба врахувати й
реальні можливості цієї організації, і її прагнення зберегти у Європі
статус-кво і баланс сил. Незаперечним є факт правдивої оцінки висвітлення ООН цих подій, що сприяло моральній і політичній поразці інтервенції на міжнародній арені й падінню авторитету керівництва СРСР.
Угорська ж революція 1956 р. залишила глибокий слід у людській свідомості. Очевидно, мав рацію президент США Дуайт Ейзенхауер, який у
своїй другій інавгураційній промові 21 січня 1957 р. наголосив: «Будапешт тепер уже не просто назва міста — віднедавна це новий блискучий
символ нездоланного прагнення людини бути вільною»25. Зрештою, як і
Київ після подій січня–лютого 2014 року.
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