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(НА ПРИКААД1УГОРЩИНИ Й УКРА1НИ)

У статии здтснено поргвнялъныы аналгз подт Угорсъког революци 
1956 року, з одного боку, та Революци Ггдностг, анекси Криму й роз- 
в ’язаног Ростською ФеОерацкю втны на сходг сучаснсн Украгнсъког дер
жавы, з шшого. Автор наголошуе, що в обох выпадках державы гмпер- 
съкого тыпу, в середыт X X  ст. — СРСР, на початку XXI ст. — Ростська 
ФеОерагня, демонструютъ прыклад втручання в справы тшог державы, з 
шырокым залученням спецслужб I втсъковых тдроздтв.

Ключовг слова: Угорщына, Украша, СРСР, Ростська Федерация, ре
волюция, полтыка невтручання держав Свропы.
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СЕОРОЕ1Т1САЕ ШРЕШАЬ ИЧТЕКЕ5Т5 ОЕ 1Ш551А А5 ТНЕ 
ТНКЕАТ ТО 1ХОЕРЕХОЕ1ЧСЕ АХЭ 8ТАТЕ 50УЕКЕ1С1ЧТУ 

ОЕ ЕА5ТЕ1Ш ЕШОРЕ’З РЕОРЬЕЗ АХЭ СОШТК1Е5 
(ОХ ТНЕ ЕХАМРЬЕ ОЕ Н1ЛЧСАКУ АХЭ ИККАШЕ)

ТИе агИс1е сапчек оы1 а сотрагаУуе апа1уш о /  е\’еп(х о /  (Не 1956 
Ныпуапап КеуоЫИоп, оп (Не опе Иапё, апё (Не КеуоЫИоп о /  1)/ут/у, (Не 
аппехаИоп о /  (Не Сптеа, (Не н>аг о /  оссыраИоп Ъет§ н'ауес/ Ъу (Не Кышап 
РеёегаИоп т (Не еаМ о /  тойегп {Легате, оп (Не о1кег капё. Тке аы1ког
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яРеяяея (ка( т Ъо1к саяея 1ке трепа.1 л/с/Щл, т 1ке 1тс1-(\\,епПе(к сеЫигу — 
1188К, т 1ке еаг1у 1\\,еп1у-//гЛ сеЫигу — Тке К иш ап РеёегаИоп, йетот1га1е 
ап ехатр1е о /Шег/епщ т 1ке Шегпа1 уоуетапсе о / 1ке о1кег 8/а/е, \\ч1к 1ке 
Ъгоаё гтоКетеЫ о /  яесге! яегугсея апё тИИагу ипШ.

Кеуи’огск: Нищагу, Штате, 1188К, К иш ап РеёегаИоп, геуоЫйоп, поп- 
Шегуепкотят о/Еигореап 8/а/ех.

Сьогодш ми вщзначаемо 60-ту р1чницю Угорсько! революцй 1956 р. 
Восени 1956 р. волелюбний угорський народ виступив проти тотал1та- 
ризму й комун1стично1 сталшсько! деспотй, прагнучи широко! демокра- 
тизацй 1 докор1 нних змш. Однак шоземне втручання у справи Угорщини, 
зокрема, комушстичного режиму СРСР, 13 застосуванням радянських 
вшськових шдроздшв, дислокованих на територй кра!ни, 1 додатково 
введених з територй СРСР, репресивного апарату угорського комушс
тичного тотал1тарного режиму тощо, зупинило розгортання нацюнально- 
визвольного руху в Угорщиш, втопивши його в кров1 тисяч борщв за 
справжню Незалежшсть.

Поди в Укра!ш, починаючи в1д кшця 2013 р. й до сьогодшшнього дня, 
зокрема Револющя П дносп, анекая Криму 1 розв’язана Росшською 
Федеращею вшна на Сход1 нашо! держави, також демонструють нам 
приклад шоземного втручання у справи шшо! держави, з широким залу- 
ченням спецслужб та росшських вшськових шдрозд1Л1в, нетрадицшних 
способ1в ведения вшни, пол1тично! практики та засоб1в досягнення зов- 
шшньополтгичних цшей, що надзвичайно ч1тко корелюються з под1ями 
шестидесятшитньо! давнини в Угорщиш.

В обох випадках зовшшня агресивна сила — держава 1мперського 
типу, в середиш XX ст. у вигляд1 СРСР, створеного на основ1 Росй та 
приеднаних силою державотворчих етношв у формат! так званих радян
ських республш, на початку XXI ст. у вигляд1 Росшсько! Федерацй — 
спадкоемищ 1мперського досвщу й буття царсько! Росй та СРСР, що ще й 
дос1, а за останшй перюд ще б1льшою м1рою оперуе 1мперськими кате-
ГОр1ЯМИ у СВ01Й ВНутр1ШШЙ 1 ЗОВШШНШ ПОЛ1ТИЩ.

Анал1з шторй Угорсько! революцй 1956 р. та и передумов показуе, що 
фактор СРСР мав ключове значения у розвитку не лише трапчних подш 
осеш 1956 р., але й уае! шторй Угорсько! Республши вщ «л1вацького» 
повороту 1947-1948 рр. 1 до револющйних перетворень наприкшщ 
1980-х рр. Так, з 1949 року в сусшльно-шнитичному житп Угорщини за 
шдтримки СРСР почали домшувати комуншти у вигляд1 прорадянсько! 
Угорсько! партй трудящих (УПТ). УПТ контролювала апарат влади, си
лов! структуры, арм1ю 1, фактично, правила крашою, хоча за результатами 
вибор1в у серпш 1947 р., що вже не вщображали розстановку сил станом 
на 1949 р. в Угорщиш, мала шдтримку менше чверт! (23%) загально!
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кшькосп угорськоТ наци1. Такого результату дозволили досягти машпу- 
ляцп з реоргашзащею Угорського нащонального фронту незалежносп й 
витюнення 3 ВНутр1ШНЬОПОЛ1ТИЧНОГО ЖИТТЯ краши 1НШИХ ПОЛ1ТИЧНИХ сил, 
концептуально оргашзоваш безальтернативш вибори до Державних збо- 
р1в, ухвалення Конституцй радянського зразка, перебудова за радянським 
прикладом оргашв м1сцево! влади в 1950 р., встановлення повного конт
ролю над ус1ма профсшлковими та громадськими оргашзащями, жорсткц 
неймов1рш за масштабами, репресп сталшського типу у вигляд1 «концеп- 
щйних» та «масових» процес1в тощо. За зразком тоталПарного кому- 
шстичного режиму радянсько! 1мперй було реформовано систему дер
жавного управлшня, судову систему, силов1 структуры, арм1ю, зазнала 
зм1н 1 система осв1ти та виховання, проведено форсовану 1ндустр1ал1защю 
1 широкомасштабну колектив1защю, встановлено гегемошю одше! 1део- 
логй 1 вит1снено носив 1нших св1тогляд1в. Державный лад, сусшльно- 
пол1тичне та культурне життя Угорщини набували ознак державного 
устрою, сусшльно-пол1тичного та культурного життя СРСР2.

Процеси сталш1зацп та радяшзацй Угорщини були шсшроваш ззовш, 
з СРСР, шд безпосередшм контролем Й. Стал1на та його оточення3. 
Завдячуючи шдтримщ СРСР М. Ракоин побудував в Угорщиш тотал1- 
тарний режим стал1нського типу. Под1бне втручання 1 контроль над Угор- 
щиною ч1тко проглядаеться протягом усього перюду 1949-1956 рр., 1 
зокрема, шсля смерт1 Й. Сталша, з початком процес1в дестал1шзацй 1 
демократизацй сусшльно-пол1тичного й сощально-економ1чного життя 
Угорщини, шсля «березневого повороту» 1955 р., шсля XX 3’1'зду КПРС, 
13 загостренням внутр1шньопол1тично1 ситуацй в Угорщиш восени 1956 р. 
1 нарешт1 впродовж Угорсько! революцй 1956 р.4

Угорська револющя 1956 р. розпочалася 23 жовтня мирною демонст- 
ращею студент1в та 1нтел1генцй у Будапешт!, до яко! згодом приедналися 
представники шших верств населения. I! ключовими, часто й трапчними, 
В1хами стали повалення пам’ятника Стал1ну, зрозум1ле бажання демонст
ранте рушити до Парламенту, також 1 до рад1 останцп 1м. Л. Кошута з 
метою зачитати сво! справедлив! вимоги (а шсля виступу Е. Герьо захо- 
пити його там), спроби штурму комплексу буд1вель радюкомИету, що 
охоронявся близько п’ятистами озброених солдат та офщер1в, яю засто- 
сували граната 31 сльозопнним газом, водомета й вогнепальну зброю 
на ураження. Це був переломний момент Революцп, адже на ранок 
24 жовтня серед мирного населения загинуло 350 чолов1к, декшька сотень 
було поранено5. Прикметно, що Е. Герьо та щеолог парты Й. Рева! 
23 жовтня заявили кореспонденту «Сабад Неп», що в раз1 выходу сту
денев на демонстращю буде дано наказ стршяти6. Дал1 народный гшв 
вилився в захоплення буд1вель рад 1 остан цп 1м. Л. Кошута, газеты «Сабад 
Неп», вокзал1в, аеродрому Фар1хедь, деяких мосЛв через Дунай, цент-
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рально! телефонно! станцп, полщейського управлшня, склад1в збро!, 
зештних батарей Буди, баз автотранспорту, окремих пршшщень казарми 
«Кшан» по вулищ Юле! та 1иших вшськових частин7. Залучення вранщ 
24 жовтня в рамках реал1зацп секретного плану «Хвиля» частин Особ
ливого корпусу радянських вшськ, дислокованих в Угорщиш, стрй 
лецького корпусу Прикарпатського вшськового округу та мехашзовано! 
див1311 окремо! мехашзовано! армп (ОМА), дислоковано! у Румунп проти 
повсталого угорського народу, що чинив затятий збройний ошр пере- 
важаючим силам радянських вшськ та сил держбезпеки Угорщини, залу
чення з 27 жовтня нових радянських вшськових шдроздшв на тл1 ефе- 
мерних переговор1в про виведення радянських вшськ, шдступний арешт 
угорського вшськового кер1вництва на територп вшськово! частини 
поблизу м. Тьоколь, залучення в рамках операцп шд кодовою назвою 
«Вихор» проти угорського нащонально-визвольного руху 17 бойових 
див131Й , повалення лептимного Нацюнального уряду I. Надя та встанов- 
лення мар1онеткового режиму Я. Кадара, ставка на внутр1шш прора- 
дянсью антиугорсью сили е под1ями 1 «маркерами» одного порядку, що 
вщображають звичну пол1тичну практику радянськоТ влади, генетично 
успадковану в1д рос1йського самодержавства, шдходи до досягнення зов- 
шшньо 1 внутр1шньопол1тичних щлей щною свободи 1 незалежност1 
1ИШИХ народ1в.

Поб1жний анал13 розвитку Угорсько! революцй 1956 р. та п приду- 
шення Радянським Союзом наштовхуе на очевидш аналогй з под1ями в 
Укршш, починаючи в1д юиця 2013 р. 1 до сьогодення. Револющя П дносп, 
що розпочалася з вимог змш у крш'ш нечисленними представниками 
студентства й громадських д1яч1в, долучення широких сусшльних юл 1 
пол1тичних парт1Й до протестних акцш п1сля застосування надм1рно! сили 
проти молод1 30 листопада 2013 р., загибель перших протестувальниюв 
19 С1чня на вулищ Грушевського 1 радикал1защя настро1в, мирна хода до 
Парламенту 18 лютого 1 вбивства, з застосуванням вогнепальноТ збро'1, 
протесту вал ьникз в, кривав1 розстр1ли 20 лютого корелюються з под1ями 
початку Угорсько! революцй 1956 р. А некая Криму 1 вшна на Сход1 
Укра!ни як прояв военно! агресй 1мперсько! Росй, спрямовано! проти 
Укра!ни як держави й украшського народу, за участ1 Д1ючих в1йськових 
шдрозд1Л1в Рос1Йсько! Федерацй, 13 залученням тренованих рос1йських 
найманщв, опорою на проросшсью антиукра!иськ1 сили й ставкою на 
марюнетков1 ф1гури, звичш брудш й ганебш залаштунков1 шдходи й дп 
рос1йсько! влади та и мар1онеток легко сшвв1дносяться з вшськовою 
операщею, спрямованою на повернення в 1мперське ст1йло волелюбного 
угорського народу восени 1956 р.

Понад два десятшиття тому розвалився Радянський Союз як держава 
1мперського типу, що поневолювала десятки народ1в, проте дп сучасно!
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1мперсько'1 Росп як спадкоемищ попередшх царсько! та радянсько! 1м- 
перш, спрямоваш на завоювання чи заз1хання на незалежшсть 1 дер- 
жавний суверештет шших кра!н 1 нарсуде, агресивна, хижацька експан- 
сюшстська псштика вщстоювання економ1чних власних штерес1в за

• • „ • 9рахунок шших е такими ж за своею суттю, як 1 за царату и «совет1в» .
Як висновок, окремо, але також у контексп очевидних аналогий, сл1д 

виокремити зовшшнш чинник Угорсько! революцй 1956 р. 1 трапчних 
под1й в Укршш протягом останшх трьох роюв. Суецька криза як зов- 
шшньополтгичне тло карально! военно! операцп, спрямовано! на приду- 
шення УгорськоТ революцй 1956 р., полНика невтручання держав Свропи 
та св1ту в справи краши з орб1ти СРСР давно в минулому. В1дносно 
анексп Криму та вшни на Сход1 Украши под1бш аналогй викликае гро- 
мадянська в1йна в Сирй, що в1д1грае роль зовшшнього фактору подш в 
Укршш. Незважаючи на заявлену пол1тичну й ф1нансову шдтримку 
Украши США та СС, з огляду на небажання вшськового втручання до 
конфл1кту й ненадання Укршш летально! збро!, за умов пом1ркованих 
санкщй проти Росй 1 спорадичних спроб окремих краш СС, 1 що най- 
прикр1ше — Угорщини, шдшмати питания скасування санкщй, з ’явля- 
ються роздуми про готовшсть, як 1 ш1стдесят роюв тому, пожертвувати 
кршною 1 народом, лише тепер Укршною, !! суверештетом, долею м1ль- 
йошв укршнщв заради тимчасових економ1чних випд 1 внутр1шньо- 
пол1тичних преференщй.

Не Дай Боже!
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