
 
 
 
 
 
 

INTRODUCERE 
 
 
 
La 23 octombrie 1956, o manifestaţie a studenţilor din Budapesta – 

amplificată spontan până la nivelul unei demonstraţii populare de proporţii – a 
căpătat, din cauza exceselor inutile ale Securităţii autohtone, caracterul unei 
revolte. Seismul era rezultatul acumulării unor tensiuni şi frustrări enorme 
într-o societate istovită şi exasperată de experimentul comunist. În aceeaşi 
noapte, intervenţia tancurilor sovietice, chemate de liderii maghiari pentru a 
restabili liniştea, a radicalizat spiritele, revendicările căpătând un pronunţat 
accent naţional şi antisovietic. Tăvălugul revoluţionar a obligat conducerea de 
la Budapesta să accepte compromis după compromis. În numai treisprezece 
zile, în Ungaria s-a revenit la sistemul pluripartit, au fost asumate deciziile 
privind retragerea trupelor sovietice şi ieşirea ţării din Pactul de la Varşovia şi 
a fost proclamată neutralitatea. La 4 noiembrie, sub privirile indiferente ale 
Occidentului, agresiunea trupelor Armatei Roşii a amânat, pentru aproape o 
jumătate de secol, visul de libertate al maghiarilor.  

La 11 noiembrie 1992, Boris Elţân s-a referit, într-un mesaj adresat 
Parlamentului de la Budapesta, la jertfa ungurilor. “Cred că este profund 
simbolic faptul că poporul maghiar a fost primul care s-a ridicat împotriva 
sclaviei. Revolta naţională nu a fost în van. A arătat că nu doar indivizii, ci şi 
naţiunile întregi începeau să înţeleagă că nu poate exista un viitor fără 
eliberarea de sub dictatura comunistă. Astăzi ne plecăm capetele în faţa 
victimelor din 1956”1, afirma primul preşedinte democratic ales al Federaţiei 
Ruse. Gestul său era menit să permită reconcilierea istorică bilaterală.  

La rândul său, George W. Bush a lăudat modelul maghiar, spunând că 
Ungaria “reprezintă triumful libertăţii asupra tiraniei”. El a comemorat, chiar 
în capitala Ungariei, la 22 iunie 2006, revoluţia din 1956. Preşedintele american 
a comparat însă neinspirat tentativa glorioasă a ungurilor de a înlătura regimul 
comunist cu eforturile irakienilor de a instaura democraţia, subliniind – cu o 

                                                           
1 Csaba Békés, Malcolm Byrne, János M. Rainer (eds.), The 1956 Hungarian Revolution: 
a History in Documents, Budapest, New York, Central European University Press, 
2002, p. 558. 
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ironie desigur neintenţionată – că aceştia din urmă trebuie să arate aceeaşi 
răbdare pe care maghiarii au avut-o după suprimarea revoltei.2 

În mod evident, Istoria nu se repetă aidoma, iar alăturarea realităţilor 
Războiului Rece şi a celor ale războiului antiterorist nu este întotdeauna 
justificată sau fericită. Dincolo de aspiraţia eternă a oamenilor şi a popoarelor 
spre o viaţă liberă şi demnă, în 1956 explozia maghiară a demonstrat că un 
regim comunist poate fi răsturnat din interior, anticipând astfel transformările 
miraculoase din 1989.3  

Dar, după cum remarca istoricul polonez Henryk Samsonowicz, “până şi 
disputele purtate cu oameni lipsiţi de onestitate şi nu foarte instruiţi dau 
naştere la un soi de interes salvator pentru istorie, provoacă o anumită 
circulaţie a ideilor”.4 Am prezentat însă citatele de mai sus nu pentru a 
polemiza cu politicienii, care, oricum, se folosesc după cum doresc de pildele şi 
faptele trecutului, ci pentru a reliefa, dacă mai era nevoie, semnificaţia 
evenimentelor anului 1956. 

Dincolo de sensul simbolic şi paradigmatic, revoluţia maghiară are o 
dimensiune istorico-politică pregnantă, care merită să fie investigată. Tocmai 
această împrejurare m-a motivat să mă aplec stăruitor asupra acestui subiect. 

Până la căderea comunismului, “Cortina de Fier” a divizat şi 
istoriografia. În Occident, revoluţia din 1956 s-a bucurat de atenţia şi de 
curiozitatea omului liber. Unii martori din Vest au simţit că este de datoria lor 
să împărtăşească prin scris ce au văzut.5 Anvergura evenimentului i-a intrigat 
pe specialişti, impulsionându-i să-l cerceteze. La aceasta s-a adăugat şi aportul 
maghiarilor, unii chiar actori principali ai tragediei, care au fost nevoiţi să ia 
drumul bejeniei. Ei au putut fi ascultaţi şi intervievaţi. Este relevant că una 
dintre primele culegeri de mărturii şi documente a fost publicată la New York, 
după numai un an de la intrarea tancurilor sovietice în Budapesta.6 Alţii au 
găsit chiar puterea de a ajuta, cu mijloacele mărunte, dar eficiente ale 
istoricului, la revelarea cruntei atmosfere de teroare din oikumena sovietică, 

                                                           
2 President's Remarks to the People of Hungary, White House, Office of the Press 
Secretary, June 22, 2006, la 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/06/print/20060622-6.html, 
 pagină consultată la data de 22 iunie 2006. 
3 Agnes Heller, Ferenc Fehér, De la Ialta la glasnost. Dezmembrarea imperiului lui 
Stalin, Editura de Vest, Timişoara, 1993, p. 53. 
4 Henryk Samsonowicz, Włodzimierz Kalicki, În garderoba teatrului istoriei, în “Lettre 
Internationale”, nr. 57, 2006, p. 6. 
5 Un exemplu este Noel Barber, corespondentul ziarului “Daily Mail”. A se vedea Noel 
Barber, Seven Days of Freedom. The Hungarian Uprising. 1956, New York, Stein and 
Day, 1974. 
6 Melvin J. Lasky (ed.), The Hungarian Revolution. The Story of the October Uprising as 
Recorded in Documents, Dispatches, Eye-Witness Accounts, and World-Wide 
Reactions, New York, Frederick A. Praeger, 1957.  
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oferind contribuţii ştiinţifice remarcabile.7 Un alt element care a catalizat 
investigaţia a fost activitatea comisiei speciale a O.N.U., constituită de 
Adunarea Generală, la 10 ianuarie 1957, cu scopul de a furniza informaţii 
referitoare la intervenţia militară a U.R.S.S. în Ungaria.8 

Pornind de la aceste circumstanţe, criza maghiară s-a bucurat de o 
preocupare constantă în Vest, cu rezultate notabile în planul cunoaşterii. Spre 
meritul autorilor, cărţile lui François Fejtö sau Miklόs Molnár, de pildă, pot fi 
utile şi acum, la decenii bune după apariţia lor.9 

Pentru istoricii din lagărul comunist, revoluţia ungară din 1956 a fost 
însă o temă tabu. Numai câţiva privilegiaţi au putut-o aborda, dar respectând 
întocmai versiunea oficială, care pretindea că tot ce s-a întâmplat în Ungaria a 
fost o “contrarevoluţie” a “fasciştilor”, inspiraţi şi susţinuţi economic şi militar 
de “imperialişti”.10 Copiii maghiari de clasa a VIII-a aveau drept temă, în 
manualele de istorie, să sublinieze “toate faptele care demonstrează caracterul 
contrarevoluţionar al evenimentelor din anul 1956”.11  

Sfârşitul Războiului Rece a făcut ca istoricii să se regăsească de aceeaşi 
parte a baricadei. Comunicarea a devenit liberă nu numai între ei, ci şi între ei 
şi public, situaţie valabilă mai ales pentru cei din Est. Deschiderea arhivelor, în 
primul rând a celor sovietice, a adus cu sine o avalanşă de cunoştinţe noi, unele 
de o inestimabilă valoare. Dacă, până atunci, cercetătorii s-au găsit în situaţia 
unui detectiv care nu are acces la locul crimei, după 1989 au fost aproape 
copleşiţi de calitatea şi cantitatea datelor care permit interpretări obiective şi 
sistematice.  

Dintre cele mai importante şi relevante volume de documente, consider 
că două trebuie în special reţinute: Uniunea Sovietică şi criza maghiară din 
195612, datorată unei colaborări ruso-maghiare, care cuprinde documente 
                                                           
7 Este cazul generalului Belá Király, conducătorul Gărzii Naţionale Maghiare în 1956, 
care s-a refugiat, după înăbuşirea revoluţiei, în Occident. Alături de Barbara Lotze şi 
Nándor F. Dreisziger, a fost unul dintre editorii culegerii de studii The First War 
Between Socialist States: The Hungarian Revolution of 1956 and its Impact, New York, 
Brooklyn College Press, 1984. A se vedea şi Florin Constantiniu, Primul război între 
două state socialiste, în “Dosarele Istoriei”, nr. 1/august 1996, pp. 22-23. 
8 United Nations, Report of the Special Committee on the Problem of Hungary, General 
Assembly, Official Records: Eleventh Session, Supplement No. 18 (A/3592), New York, 
1957. 
9 François Fejtö, La Tragédie hongroise ou une revolution socialiste anti-soviétique, 
Paris, Editions Pierre Horay, 1956. A se vedea şi Miklόs Molnár, Budapest 1956. A 
History of the Hungarian Revolution, London, George Allen &Unwin Ltd., 1971. 
10 Vezi, de exemplu, Janos Berecz, 1956-Counter Revolution in Hungary, Words and 
Weapons. Budapest, Akademiai Kiado, 1986. 
11 Péter Esterházy, Un strop de pornografie maghiară, Bucureşti, Humanitas, 2007, p. 
200. 
12 E.D. Orehova, V.T. Sereda, A.S. Stykalin, Sovetskii Soiuz i Vengherskii Krizis 1956 
Goda. Documentî, Moskva, Rosspen, 1998. 
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inclusiv din “mapele speciale” ale Arhivei Preşedintelui Federaţiei Ruse, şi 
Revoluţia maghiară din 1956: o istorie în documente13, un fel de replică 
transatlantică a primeia. 

În prezent, şcoala rusă de istorie are o reputaţie onorantă. Vechile dogme 
odată abandonate, savanţii au putut respecta, cu pasiune şi fidelitate, rigorile 
profesiei.14 În acest sens trebuie menţionată activitatea respectată, pe palierul 
care ne interesează, a unor istorici precum A.S. Stâkalin15 şi B.I. Jeliţki.16  

Ca să păstrăm simetria, nu trebuie cu niciun chip trecute cu vederea 
lucrările relativ recente ale lui Charles Gati17 sau Johanna Granville.18 
Remarcabile sunt şi studiile unor cercetători precum Csaba Békés 19 sau Mark 
Kramer.20 

În istoriografia română, din păcate, nu există, deocamdată, o monografie 
dedicată revoluţiei ungare din 1956. Dispunem, este adevărat, de două culegeri 
de studii apărute în 200621, care nu acoperă însă, decât în parte, golul resimţit.  

În literatura de specialitate a fost subliniat că acest episod al Războiului 
Rece nu poate fi examinat şi înţeles doar prin evoluţiile de la Budapesta, ci şi 
prin raportarea la contextul internaţional al epocii. Relaţiile delicate şi 
complexe dintre cele două superputeri, Statele Unite ale Americii şi Uniunea 
Sovietică, au marcat decisiv modul în care acestea au răspuns la provocările 

                                                           
13 Csaba Békés, Malcolm Byrne, János M. Rainer, op. cit., passim. 
14 A se vedea şi Tatiana Pokivailova, 1956. Congresul al XX-lea al PCUS şi conflictele 
politice din ţările socialiste din Europa de Est (Noi documente şi probleme ale 
istoriografiei ruse contemporane), în Romulus Rusan (ed.), “Analele Sighet nr. 8. Anii 
1945-1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului”, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 
2000, pp. 61-69. 
15 A se vedea Aleksandr Stâkalin, Prervannaia Revoliuţiia: Vengherskii krizis 1956 goda 
i politika Moskvî, Moskva, Novâi Hronograf, 2003. 
16 B. I. Jeliţki, Budapeşt – Moskva: god 1956-i, în “Sovetskaia vneşnaia politika v Godî 
Holodnoi Voinî, (1945-1985). Novoe procitenie”, Moskva, Mejdunarodnâe Otnoşeniia, 
1995, pp. 241-282. 
17 Charles Gati, Failed Illusions. Moscow, Washington, Budapest, and the 1956 
Hungarian Revolt, Washington, D.C, Stanford, California, Woodrow Wilson Center 
Press, Stanford University Press, 2006. 
18 Johanna Granville, The First Domino. International Decision Making During the 
Hungarian Crisis of 1956, College Station, Texas, A&M University Press, 2004. 
19 Csaba Békés, Cold War, Détente and the 1956 Hungarian Revolution, New York 
University, International Center for Advanced Studies, Working Paper No. 7, 2002. 
20 Mark Kramer, The Soviet Union and the 1956 Crises in Hungary and Poland: 
Reassessments and New Findings, în “Journal of Contemporary History”, Vol. 33, No. 
2, Apr. 1998, pp. 163-214. 
21 Doina Jela, Vladimir Tismăneanu (coordonatori), Ungaria 1956: revolta minţilor şi 
sfârşitul mitului comunist, Bucureşti, Curtea Veche, 2006. Dan Cătănuş, Vasile Buga 
(editori), Lagărul comunist sub impactul destalinizării. 1956, Bucureşti, Institutul 
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2006. 
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anului 1956.22 “Vedetele” sunt secondate de actorii mai puţin cunoscuţi, 
precum China sau România, care – deşi nu ţin capul de afiş al piesei – fac parte 
din distribuţie.  

Dar, la rândul lor, aceste relaţii se cer privite prin prisma scopurilor pe 
care le-au urmărit protagoniştii, plecând de la interesele lor de securitate şi pe 
baza percepţiei fiecăruia despre evoluţiile de la Budapesta. 

În ce mă priveşte, am fost conştient încă de la începutul acestui demers că 
subiectul în discuţie nu poate fi tratat exaustiv. Am crezut că, propunându-mi 
obiective modeste, pot obţine cele mai bune rezultate. Prin urmare, am schiţat 
trei întrebări care mi s-au părut că pot constitui un punct de plecare: 1. Cum s-a 
ajuns la declanşarea şi acutizarea crizei maghiare din 1956? 2. De ce s-au 
complăcut S.U.A. într-o pasivitate anxioasă? 3. Cum se face că, dintre toate ţările-
satelit, România pare a fi fost cea mai ferventă susţinătoare a intervenţiei 
militare? În jurul acestor interogaţii, aparent simple, s-au dezvoltat capitolele 
lucrării de faţă.  

 
Revoluţia maghiară a reprezentat un moment crucial al istoriei 

comunismului mondial. Pentru prima dată, într-un stat de democraţie 
populară, vasal al Moscovei, a fost ameninţată însăşi existenţa regimului 
comunist. Din punctul de vedere al raporturilor inter-socialiste, intervenţia 
militară a Armatei Roşii a constituit, de fapt, “primul război între două state 
socialiste”23. Se cuvine subliniat că este vorba şi despre singurul conflict armat 
pe care l-a cunoscut Europa în epoca Războiului Rece. Acest dezastru are însă 
rădăcini profunde, de căutat în natura sistemului social-politic din Ungaria, ca 
şi în raporturile stabilite între hegemon şi satelit. O atenţie specială reclamă şi 
maniera în care Uniunea Sovietică a răspuns provocărilor iscate în spaţiul său 
de preeminenţă. Capitolul I a fost rezervat explicării acestor probleme. 

Reprimarea violentă a revoltei maghiare a indicat clar care erau limitele 
şi concesiile pe care sovieticii erau dispuşi să le accepte în relaţiile cu statele 
blocului socialist. Decizia Moscovei de rezolvare manu militari a crizei a fost 
rezultatul unui proces extrem de dificil şi sinuos, reflectat, de asemenea, în 
primul capitol. 

Înrăutăţirea rapidă a situaţiei din Ungaria, care se îndrepta spre 
“finlandizare”, cât şi înţelegerea faptului că Occidentul – absorbit de criza 
simultană a Suezului – nu va interveni au înclinat, în cele din urmă, balanţa 
către această soluţie.  

                                                           
22 Andreas Gémes, International Relations and the 1956 Hungarian Revolution: a Cold 
War Case Study, în James S. Amelang, Siegfried Beer (eds.), “Public Power in Europe: 
Studies in Historical Transformations”, Pisa, Pisa University Press, 2006, p. 224. 
23 Bélá Király, The Hungarian Revolution and Soviet Readiness to Wage War Against 
Socialist States, în Bélá Király, Barbara Lotze, and Nándor F. Dreisziger, op. cit., pp. 3-
30. 
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 China ocupă un loc important între factorii care au influenţat răspunsul 
Moscovei. Cu toate acestea, rolul Beijingului în procesul decizional al 
Kremlinului nu a fost pe deplin elucidat, în primul rând din pricina faptului că 
cele mai multe dintre documentele chineze rămân greu accesibile.  

Poate, din acest motiv, majoritatea autorilor acordă o atenţie redusă 
poziţiei Chinei. Constatarea este opozabilă chiar şi unor opuri excepţionale 
dedicate revoluţiei maghiare. Astfel, Johanna Granville24 abia dacă 
menţionează China, în timp ce A.S. Stâkalin îi rezervă numai o jumătate de 
pagină.25 Ceea ce nu înseamnă că nu există şi contribuţii deschizătoare de 
drum, dintre care se distinge cea a lui Chen Jian.26 Lucrarea sa este 
fundamentată pe surse chinezeşti, ce completează materialele din arhivele 
sovietice, americane şi europene. De asemenea, printre cele mai recente şi 
semnificative studii trebuie evocate cele ale lui Shen Zhihua27 şi Péter Vámos.28 
Acestora li se adaugă, la noi, cel al istoricului Dan Cătănuş.29  

În aceste condiţii, în primul capitol am alocat un spaţiu vast discutării 
jocului aparent straniu făcut de chinezi în timpul tulburărilor din Ungaria.  

În confruntarea surdă care a opus, de-a lungul Războiului Rece, tabăra 
democraţiilor celei comuniste, încleştarea majoră s-a desfăşurat pe axa 
Washington-Moscova. Fără a ignora Europa comunizată, Vestul s-a raportat la 
aceasta mai degrabă ca la un front secundar şi subordonat celui principal. Cu 
alte cuvinte, relaţiile dintre statele intrate în orbita Moscovei şi Occident au fost 
întotdeauna influenţate de relaţiile dintre Occident şi Uniunea Sovietică. Dar 
tocmai în acest caracter ambiguu şi ambivalent constă importanţa iscodirii 
legăturilor dintre “lumea liberă” şi “naţiunile captive”, pentru că el este de 
natură să dezvăluie paradoxurile, ezitările şi constrângerile care au marcat 
poziţia Vestului faţă de regimurile comuniste din Europa Orientală. 

 
Capitolul II îşi propune, de aceea, să analizeze politica puterilor 

transatlantice, în principal pe aceea a Statelor Unite ale Americii, faţă de 
sateliţii europeni ai Uniunii Sovietice, în perioada 1948-1956. 

                                                           
24 Johanna Granville, op. cit., passim. 
25 A. C. Stâkalin, op. cit., pp.157-158. 
26 Chen Jian, Mao's China and the Cold War, Chapel Hill & London, The University of 
North Carolina Press, 2001. 
27 Shen Zhihua, China's Role and Influence in the Revolts in Poland and Hungary in 
1956, în Dan Cătănuş, Vasile Buga, op. cit., pp. 340-361. 
28 Péter Vámos, Evolution and Revolution: Sino-Hungarian Relations and the 1956 
Revolution, Cold War International History Project, Working Paper No. 54, November 
2006. 
29 Dan Cătănuş, Rolul Chinei în soluţionarea crizelor din Polonia şi Ungaria, în “Europa 
XXI”, vol. XIII-XIV/2004-2005 (“Românii între ruşi şi sovietici“), Iaşi, Casa Editorială 
Demiurg, «2007», pp. 335-344.  
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Accentul va fi pus pe decriptarea atitudinii americane faţă de crizele30 
interne ale blocului sovietic (Iugoslavia-1948, Berlin-1953, Ungaria-1956), din 
mai multe raţiuni. 

În primul rând, este evident că, pe toată durata Războiului Rece, Statele 
Unite au jucat rolul de lider al unuia dintre cele două “lagăre” ireconciliabile, 
ceea ce justifică atenţia care le este acordată în aceste pagini. 

În al doilea rând, în timpul manifestărilor de criză internă a blocului 
sovietic, statele din Europa Orientală devin “interesante” pentru Occident, 
căpătând culoare pe harta lumii comuniste. În aceste momente, în căutarea 
unor reacţii specifice, politica S.U.A. tinde spre o articulare mai coerentă. La 
rândul lor, crizele nu numai că determină un anumit tip de răspuns, dar îl şi 
condiţionează. Astfel, din această perspectivă, se poate afirma că ele capătă o 
dimensiune formativă pentru modul în care se decantează politica americană.  

În sfârşit, fiecare puseu de tensiune din interiorul blocului constituie 
practic un studiu de caz, particular, capabil însă să releve direcţiile generale ce 
caracterizează modul în care democraţiile se raportează la sateliţii Kremlinului. 

În capitolul menţionat, fiecăreia dintre cele trei crize i-a fost dedicată o 
secţiune aparte, care urmăreşte atât reacţia americană cât şi implicaţiile 
episodului asupra politicii Washingtonului faţă de întregul bloc, urmând ca 
ultima parte să încerce o evaluare de ansamblu a atitudinii americane faţă de 
Europa Orientală, pentru perioada avută în vedere. 

Ordinea bipolară a fost definită de două constante care, astăzi, privite 
retrospectiv, par veritabile axiome: nerecurgerea la război între Uniunea 
Sovietică şi Statele Unite şi neintervenţia explicită a uneia dintre cele două 
puteri în sfera de influenţă a celeilalte. Deşi poate părea oarecum în afara 
cadrului tratat, am considerat necesar să discut, într-un scurt eseu introductiv, 
                                                           
30 “Criza este un moment de ruptură în interiorul unui sistem organizat. Ea implică 
obligaţia factorilor decizionali de a-şi defini o poziţie fie în favoarea conservării, fie 
pentru transformarea sistemului dat, în perspectiva întoarcerii sale la un echilibru”. 
Vezi Jean-Louis Dufour, Crizele Internaţionale. De la Beijing (1900) la Kosovo (1999), 
Bucureşti, Editura Corint, 2002, p. 16. De remarcat că, în viziunea unor autori, crizele 
interne ale blocului comunist nu sunt, întotdeauna, şi crize între superputeri. Astfel, 
Csaba Békés (op. cit., p. 7) face o distincţie între “crizele reale” şi cele “aparente” ale 
Războiului Rece, susţinând că evenimente precum revolta berlinezilor din 1953, 
revoluţia maghiară din 1956, invadarea Cehoslovaciei din 1968 sau tulburările din 
Polonia anilor 1980-1981 sunt crize interne ale blocului, fără a constitui, simultan, crize 
ale relaţiilor Est-Vest. Pentru o definiţie a crizelor lumii comuniste, a se vedea, de 
asemenea, Mark Kramer, Krizisî v otnoşeniah SSSR so stranami Vostocinoi Evropî 
1948-1981: ispolzovanie novâh dannâh, în “Holodnaia Voina, Novâie podhodî, Novâie 
documentî”, Moskva, Rossiiskaia Akademiia Nauk, 1995, pp. 127-150. Pentru o critică 
şi o nuanţare a acestei definiţii, vezi Cosmin Popa, Naşterea Imperiului. U.R.S.S. şi 
primele crize intercomuniste, 1945-1953, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2002, pp. 
150-151. Menţionăm că, pe parcursul acestei lucrări, noţiunea de criză va fi folosită în 
accepţiunea sa largă, de “tensiune” apărută în cadrul blocului comunist. 
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felul în care cele două aserţiuni se intercondiţionează, convins fiind de 
utilitatea demersului pentru înţelegerea poziţiei americane faţă de sateliţii 
Moscovei. 

 
Capitolul III dezbate replica pe care au dat-o comuniştii români 

evenimentelor din Ungaria.  
Libertatea nu este un dat exterior, popoarele nu o primesc din afară, 

asemeni unui dar; libertatea se câştigă, uneori cu arma în mână. Poate că 
Occidentul a ratat în 1956 ocazia de a scoate Europa Răsăriteană de sub 
autoritatea de fier a Kremlinului.31 Dar, înainte de a blama pasivitatea Vestului, 
consider că sunt indispensabile analizarea şi înţelegerea atitudinii celor care 
trebuiau “salvaţi”, respectiv a statelor aservite Moscovei. Or, în 1956, acestea 
au aprobat reprimarea de către Armata Roşie a revoluţiei maghiare. Fără a 
intra pe tărâmul istoriei contrafactuale, se poate totuşi aprecia că o eventuală 
solidarizare a polonezilor, iugoslavilor sau românilor cu Budapesta ar fi pus 
probleme insurmontabile Moscovei şi ar fi încurajat, eventual, Washingtonul 
să adopte o conduită mai fermă. Dar miracolul maghiar a rămas singular şi 
unic. Exemplul nu a inspirat mari revolte populare şi nici nu i-a încurajat pe 
ceilalţi lideri comunişti să se distanţeze făţiş de Moscova.  

Dimpotrivă. Elita conducătoare românească a excelat în 1956 printr-o 
obedienţă crasă faţă de Uniunea Sovietică, dublată de o agresivitate 
netemperată faţă de Ungaria revoluţionară. 

Toamna maghiară a avut însă ecouri profunde nu numai în societatea 
românească, ci şi în rândul comuniştilor români. În ciuda acestui fapt, seismul 
maghiar din 1956 rămâne încă insuficient studiat de istoricii autohtoni. Printre 
cele mai semnificative contribuţii merită însă amintite două excepţionale 
volume de documente: 1956, Explozia. Percepţii române, iugoslave şi sovietice 
asupra evenimentelor din Polonia şi Ungaria32 şi Nagy Imre, Însemnări de la 
Snagov.33  

Alte culegeri de documente, unele dedicate cu totul altor teme şi chiar 
perioade, conţin nepreţuite informaţii care descifrează, măcar parţial, 
atitudinea României comuniste faţă de criza maghiară. Din acest punct de 
vedere, am descoperit “raiul istoricilor” deopotrivă în biblioteci şi arhive.34 De 

                                                           
31 Florin Constantiniu, De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2007, p. 150. 
32 Corneliu Mihai Lungu, Mihai Retegan, 1956. Explozia. Percepţii române, iugoslave şi 
sovietice asupra evenimentelor din Polonia şi Ungaria, Bucureşti, Editura Univers 
Enciclopedic, 1996.  
33 Ileana Ioanid, Nagy Imre, Însemnări de la Snagov: corespondenţă, rapoarte, 
convorbiri, Iaşi, Polirom, 2004. 
34 Pentru unele consideraţii referitoare la situaţia arhivelor din România şi la accesul la 
documente, pe care nu le împărtăşesc decât parţial, a se vedea, de pildă, Liviu C. Ţîrău, 
Între Washington şi Moscova. Politicile de securitate naţională ale SUA şi URSS şi 
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un real folos au fost însă materialele inedite provenite din colecţiile private ale 
familiei Roman şi familiei Beniuc, cărora le sunt îndatorat şi ţin să le 
mulţumesc.  

Acestora li se adaugă numeroase studii şi articole care se concentrează 
mai ales asupra reverberaţiilor, impactului şi efectelor pe care revoluţia din 
Ungaria le-a avut asupra evoluţiei interne din România. Mai puţin explorate 
rămân mobilurile şi raţiunile care au determinat conducerea comunistă de la 
Bucureşti să adopte o atitudine virulentă faţă de criza maghiară. În ce măsură 
statutul Transilvaniei, eternul măr al discordiei dintre România şi Ungaria, a 
influenţat răspunsul comuniştilor români la revoluţia din 1956? A avut aceasta 
o dimensiune revizionistă? Cum a fost percepută de comuniştii români? Iată 
doar câteva dintre întrebările la care doresc să formulez un răspuns în acest 
ultim capitol. În acest context, voi încerca, de asemenea, să arăt în ce măsură 
imaginea pe care şi-au făcut-o comuniştii români despre evenimentele de la 
Budapesta a corespuns realităţii sau a fost deformată de propriile prejudecăţi şi 
aprehensiuni.  

După cum cititorul a sesizat deja, în aceste pagini ecuaţia maghiară va fi 
pusă în următorii termeni: interacţiunea dintre hegemon şi statul satelit, cea 
dintre liderul lumii libere şi statul satelit al principalului rival şi, în sfârşit, cea 
dintre două state care gravitează în jurul aceluiaşi “centru roşu”. Sunt trei 
faţete diferite ale unei singure drame. Prin urmare, toate cele trei capitole 
urmăresc, în paralel, desfăşurările din perioada cuprinsă, în mare, între 
sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi începutul anului 1957, dar privind 
spre orizontul lui 1989. Am optat pentru o formulă de prezentare cronologică, 
care permite vizualizarea relaţiei cauză-efect şi face expunerea mai inteligibilă. 

Am toată gratitudinea pentru generozitatea şi bunăvoinţa cu care 
domnul profesor univ. dr. Constantin Buşe m-a îndrumat în efortul de 
elaborare a acestei lucrări. Am avut privilegiul de a beneficia de sfaturile şi 
cunoştinţele enciclopedice ale domnului academician Florin Constantiniu, 
căruia îi sunt recunoscător. De asemenea, le mulţumesc domnilor profesori 
univ. dr. Ioan Chiper, Constantin Hlihor şi Mihai Retegan ale căror sugestii şi 
observaţii s-au dovedit pertinente şi roditoare.  

                                                                                                                                                    
impactul lor asupra României (1945-1965), Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2005, pp. 11-
12. 
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