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W kwietniu 2014 roku przeprowadziłem pew-
ną ankietę. Dotyczyła ona znajomości współ-
czesnych Węgier – mieszkańcow i ich kultury.
Z przygotowanym zestawem pytań zwróciłem
się do studentek oraz studentów Uniwersytetu
imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu (kie-
runki: etnologia i antropologia kulturowa oraz
bałkanistyka, studia licencjackie i magister-
skie). Uzyskałem 50 wypełnionych arkuszy. Ich
zbiorcza lektura okazała się pouczająca i zaska-
kująca. Rezultaty ankiet podać każą bowiem
w wątpliwość aktualność starego porzekadła 
– pochodzącego z końca XVIII wieku i niemają-
cego ekwiwalentu w relacjach innych narodów1

– mówiącego o tym, że „Polak, Węgier, dwa 
bratanki…”. Wiedza bowiem o państwie bra-
tanków okazała się znikoma i bardzo naskór-
kowa. Podstawą owej wiedzy są w tym wypadku
stereotypy i strzępy informacji z folderów rekla-
mowych. Efekt jest taki, że Węgry kojarzą się
studentom głównie z Budapesztem, tokajem
(w dawnej Rzeczpospolitej słowem „Węgrzyn”
określano zarówno członka narodu, jak i po-
chodzące z jego kraju wino), gulaszem i papry-
ką. Pojedyncze osoby wykazały się znajomością 
prozy Sándora Máraia czy Imre Kertésza, inni
pamiętali postaci historyczne w rodzaju Lajosa 
Kossutha, Jánosa Hunyadyego albo Imre Na-

1 J. Tazbir, Sarmaci i świat, t. 3, Kraków 2001, s. 453.

gya. Generalnie wyniki ankiety nie były powo-
dem ani do dumy, ani do radości.

Warto jednak w tym miejscu dodać, że kiedy 
prezentowałem rezultaty tej ankiety na buda-
peszteńskim Uniwersytecie imienia Eötvösa 
Loranda, te same pytania – tym razem doty-
czące Polski i Polaków – postawiłem studentom
węgierskim. Wynik był mizerny. Proszeni o wy-
mienienie znanych sobie, a wybitnych w jakiejś
dziedzinie Polaków, zdołali przywołać Frydery-
ka Chopina i Stanisława Lema. Nazwisko Wałę-
sy nie robiło wrażenia, dopiero pomocnicze ha-
sło „Solidarność” i informacja o wielkim ruchu
społecznym przeciw socjalistycznej władzy po-
mogły w skojarzeniu, że mowa o laureacie Poko-
jowej Nagrody Nobla i byłym polskim prezyden-
cie. Wałęsa z pewnością nie jest już bohaterem
tego pokolenia. Należy zatem konkludować, że
stopień niewiedzy – dotyczący zarówno kwestii
historycznych, jak i najbardziej aktualnych, ty-
leż z zakresu polityki, co i wszystkich dziedzin
kultury oraz sztuki (także tej z obiegów popular-
nych) – okazał się bardzo podobny. Z jednej stro-
ny, potwierdzają się tezy sugerujące, że bliskość
geografi czna nie przekłada się na bliskość emo-
cjonalną ani też na wzajemną ciekawość. Polska 
i Węgry „odpływają” od siebie coraz bardziej.
Z drugiej natomiast – socjologicznie badany 
poziom sympatii Polaków do Węgrów nie pod-
lega od dwóch dekad dużym wahaniom. Komu-
nikat CBOS-u z lutego 2013 roku podaje, że co
najmniej dwie piąte badanych żywi do Węgrów 
przyjazne uczucia (na tym samym poziomie lo-
kuje się sympatia dla Szwedów i Holendrów).
Wyniki identycznych badań prowadzonych od
1993 roku wskazują na istnienie w tym względzie
stałej tendencji: w 2005 roku sympatię deklaro-
wało 39% badanych, w 2012 – już 52%2.

2 Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat

z badań, oprac. B. Rogulska, Warszawa, luty 2013,
dokument elektroniczny: www.cbos.pl (20.05.2014).

Orbán stał się wzorem dla 
wielu środowisk prawicowych, 
nacjonalistycznych
i szowinistycznych, dla których
wprowadzany przez niego
ład jest pożądanym modelem 
ustrojowym.
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Wspomniana ankieta przyniosła jednak pe-
wien wynik, który należy potraktować jako 
nowy element w rozpoznanych już mechani-
zmach działania stereotypów i układów geopo-
litycznych. W punkcie dotyczącym najbardziej 
znanego polskim studentom przedstawiciela 
narodu węgierskiego zdecydowanie pierwsze 
miejsce zajął Victor Orbán. Aktualny premier 
Węgier jest obecnie lepiej rozpoznawalnym 
madziarskim „brandem” niż Egri Bikaver, 
o Sandorze Petöfi m i Stefanie Batorym już 
nawet nie wspominając. Traktowanie prze-
prowadzonej przeze mnie ankiety jako repre-
zentatywnej dla jakiejkolwiek grupy polskiego 
społeczeństwa byłoby oczywiście nadużyciem. 
Sądzę jednak, że statystycznie częste wska-
zania na Orbána są odbiciem ogólniejszych 
procesów, które nie dadzą się objaśnić tylko 
poprzez odwołanie do stereotypów ani tym bar-
dziej turystycznych przekazów reklamowych. 
Aktualny premier, funkcjonujący w potocznej 
wyobraźni jako ikona swojego kraju, jest feno-
menem z obszarów imagologii i strategii poli-
tycznych.

Casus Białorusi
Wskazanie europejskiego kraju, w którym 
po grudniu 1991 roku – czyli już po rzekomym 
„końcu historii”, zwiastowanym przez rozpad 
Związku Radzieckiego – dokonały się najbar-
dziej radykalne zmiany ustrojowe i kulturowe, 
nie jest zadaniem trudnym. Bez wahania bo-
wiem wskazuje się na Białoruś. Wyeliminowa-
nie z tego wyboru państw powstałych w wyniku 
dezintegracji ZSRR, a potem federacji jugosło-
wiańskiej – w tym także Kosowa, które ogłosiło 
niepodległość najpóźniej w Europie, bo w 2008 
roku3 – nie pozostawia wątpliwości co do takie-

3 W. Kuligowski, Wynalezienie Kosowa. Najmłodsza

nowoczesność Europy, [w:] idem, Różnicowanie

nowoczesności. Nowa debata w antropologii

społecznej, Poznań 2012, s. 135–171.

go wyboru. Białoruś pozostaje symbolem cy-
nicznej i brutalnej polityki, prowadzącej do po-
wstania ustroju autorytarnego o znamionach
dyktatury, rewidującej językowo-kulturalny 
fundament całej populacji. Według uznanej
defi nicji autorytaryzm bazuje na powiązanych
elementach: kluczowej roli przywódcy i jego
najbliższego otoczenia (a także aparatu repre-
sji); pasywności społeczeństwa, którego insty-
tucje polityczne nie mobilizują do zbiorowych
działań; ograniczonym pluralizmie4. Białoruś
jest krajem przystającym do tego typu defi nicyj-
nych rozpoznań.

Zasadne będzie tu przypomnienie kluczo-
wych punktów tego procesu. Rozpoczęło się
od radosnego proklamowania 27 lipca 1990
roku Deklaracji o suwerenności państwowej
BSRR. Dokument ten dał początek całej fali
państwotwórczych działań. Podejmowano je
konsekwentnie przez cały rok, o czym dowod-
nie świadczą kolejne uchwały podkreślające
białoruską niezależność: w czerwcu przyjęto
uchwałę o kulturze, w sierpniu ustawę o nie-
podległości państwowej, w październiku usta-
wę o edukacji. Wszystkie te regulacje prawne
miały jeden nadrzędny cel: była nim białoru-
sizacja na wszystkich poziomach funkcjono-
wania państwa (np. wszystkie uczelnie pedago-
giczne zaczęły kształcić w języku białoruskim).
Analogie do procesów towarzyszących powsta-
waniu lub odradzaniu się innych europejskich
organizmów państwowych pozwalały myśleć
o tym, że Białoruś stanie się w przyszłości au-
tonomicznym podmiotem na kulturowej i poli-
tycznej mapie starego kontynentu. Według spi-
su powszechnego z 1989 roku dla ponad 60%
ludności tego kraju język białoruski był języ-
kiem ojczystym, mimo nasilającej się rusyfi ka-

4 J. Linz, Totalitaryzm i autorytaryzm,
[w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo.

Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 1,
Warszawa 1995.
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cji. „Odzyskanie przez Białoruś niepodległości
może odwrócić te tendencje, ale będzie to wy-
magać czasu i determinacji”, oceniał wschodo-
znawca Piotr Eberhardt5.

Tego czasu jednak dramatycznie zabrakło. Ra-
dykalną bowiem cezurę w historii najnowszej
Białorusi stanowiły pierwsze wolne wybory 
prezydenckie. W ich wyniku 20 lipca 1994 roku
na prezydenta Republiki Białoruś zaprzysię-
żono Aleksandra Ryhorawicza Łukaszenkę.
Polityk ten krok po kroku demolował zastany 
porządek polityczno-prawny, wprowadzając
także nowy program polityki kulturalnej. Jego
sednem stała się resowietyzacja, a wyrazem
nadanie językowi rosyjskiemu statusu języka 
urzędowego oraz zmiana symboliki państwo-
wej, wzorowanej na emblematach Białoruskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 

Zmiany te przebiegały w warunkach imitują-
cych realizację „woli ludu”. 14 maja 1995 roku
przeprowadzono referendum, w którym za-
dano cztery pytania dotyczące: (1) poparcia 
polityki zacieśniania współpracy z Rosją; (2)
uznania języka rosyjskiego – obok białoruskie-
go – za język państwowy; (3) akceptacji zmian
symboli państwowych – przyjęcia nowej fl agi
państwowej i godła państwowego państwa Re-
publiki Białoruś; (4) możliwości rozwiązania 
przez prezydenta Rady Najwyższej. W referen-
dum wzięło udział prawie 65% obywateli, a trzy 
czwarte z nich pozytywnie odpowiedziało na 
wszystkie pytania6. Już 12 czerwca Łukaszenka 
wprowadził nowe symbole państwowe, nie cze-
kając na wymaganą zgodę parlamentu. Dwa 
miesiące później prezydent zabronił naucza-
nia w szkołach na podstawie nowych podręcz-

5 P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami. Przemiany 

narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej 

w XX wieku, Warszawa 1996, s. 191.
6 P. Foligowski, Białoruś, trudna niepodległość, Wrocław

1999, s. 178–179.

ników, tworzonych z perspektywy niepodle-
głościowej. Wprowadzono cenzurę polityczną 
prac z zakresu historiografi i, a także literatury 
pięknej, które musiały być odtąd pisane zgod-
nie z dominującym reżimem interpretacji
dziejów7.

W listopadzie 1996 roku zorganizowano kolej-
ne referendum, dotyczące przeniesienia daty 
święta narodowego z 27 lipca (kiedy w 1990
roku ogłoszono suwerenność) na 3 lipca (kie-
dy Armia Czerwona wyzwoliła Mińsk). Inne
zmiany dotyczyły rozszerzenia władzy prezy-
denta: mógł on odtąd mianować część człon-
ków drugiej izby parlamentu, uzyskał prawo
rozwiązania parlamentu, prawo wyznaczania 
połowy członków Centralnej Komisji Wybor-
czej i jej przewodniczącego, połowy składu
Sądu Konstytucyjnego, prawo rozpisywania 
referendów8. W 2004 roku – mocą następnego 
referendum zarządzonego przez Łukaszenkę
– zniesiono konstytucyjne ograniczenie spra-
wowania urzędu prezydenckiego przez jedną 
osobę do dwóch kadencji.

W ten sposób demokracja w Republice Biało-
ruś została zlikwidowana. Jej miejsce zajął pro-
gram świadomej resowietyzacji i reżimu ide-
ologicznego, nad którym czuwa Główny Zarząd
Ideologiczny. Ostatnie wybory prezydenckie
w grudniu 2010 roku ponownie wygrał Łuka-
szenka. Fetowaniu zwycięstwa w powyborczą 
noc towarzyszyły brutalne akcje milicji przeciw 
antyrządowym demonstracjom, a także aresz-
towanie blisko tysiąca „podejrzanych” osób.

7 H. Sahanowicz, Wojna z białoruską historią, 
[w:] R. Traba (red.), Tematy polsko-białoruskie, Olsztyn
2003, s. 186–195.

8 J. Sobczak, Republika Białorusi, [w:] E. Dulewicz (red.), 
Ustroje państw współczesnych, t. 2, Lublin 2002, 
s. 9–31.
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„Potrzeba nowego ładu”

Jak wspomniałem, Białoruś pod rządami Łu-
kaszenki uważana jest za najbardziej wyrazisty 
przykład porażki demokracji i zainstalowania 
w jej miejsce quasi-dyktatury kierowanej przez 
bezwzględnego autokratę. Czy jednak rzeczy-
wiście nie znajdziemy w teraźniejszej Europie 
państwa będącego przykładem analogicznych 
procesów, prowadzących do zinstrumentali-
zowania demokracji w imię ustanowienia au-
tokracji i wprowadzenia nowej polityki kultu-
ralnej? 

Pytanie to ma charakter retoryczny. Takim 
bowiem przykładem – wskazywanym przez 
coraz liczniejszych ekspertów oraz media – są 
Węgry. Po zaprzysiężeniu w maju 2010 roku na 
stanowisko premiera rządu Victora Orbána 
i zwycięstwie wyborczym kierowanego przez 
niego Fideszu rozpoczął on konsekwentne 
przekształcanie Węgier na polach ustrojowym, 
politycznym i kulturowym. Strategia Orbána 
jest bardzo inteligentnym połączeniem takty-
ki małych kroków i spektakularnych decyzji, 
pluszowego populizmu i autokreacji na kon-
tynentalnego męża stanu. Efekt jest jednak 
taki, że orbánowski Fidesz stale umacnia swoją 
władzę. Służy temu ograniczanie bądź likwi-
dacja znaczenia instytucji dotąd od rządu nie-
zależnych, takich jak bank centralny, system 
sądownictwa czy media. Rywalizacja z innymi 
partiami także jest ostra. W grudniu 2012 roku 
– na mocy poprawki do konstytucji – uznano 
Węgierską Partię Socjalistyczną (MZSP) za „or-
ganizację przestępczą”. Było to nie tylko posu-
nięcie na polu polityki pamięci i odpowiedzial-
ności za zbrodnie reżimu socjalistycznego, ale 
także wstęp do delegalizacji ruchu socjalistów 
w ogóle. 

Nie ulega wątpliwości, że kamieniem milowym 
i symbolem polityki Orbána stało się przyjęcie 

nowej konstytucji. Jakkolwiek obowiązujący 
tekst konstytucji był modyfi kowany w 1989 roku
podczas rozmów węgierskiego okrągłego stołu,
to w preambule przyjętej obecnie ustawy wy-
raźnie się mówi o tamtym akcie jak o dokumen-
cie tymczasowym i prowizorycznym. Ustawa 
zasadnicza z 1949 roku jest natomiast uznawa-
na po prostu za „nieważną”. Tak zdefi niowana 
sytuacja historyczna uzasadnia w rezultacie
stwierdzenie „o potrzebie nowego ładu kon-
stytucyjnego”, czego wyrazem – ogólnonaro-
dowym, koncyliacyjnym, łączącym przeszłe,
teraźniejsze i przyszłe generacje Węgrów – ma 
być nowa konstytucja.

Warto zauważyć, że w latach 1990–2009 tekst 
konstytucji węgierskiej był modyfi kowany aż
25 razy, a w 1995 roku parlament przyjął rezo-
lucję o konieczności przygotowania nowego
tekstu ustawy zasadniczej9. Faktem pozostaje
i to, że do poważnych prac nad owym tekstem
przystąpiono we wrześniu 2010 roku, tuż po
objęciu rządów przez Fidesz i Orbána. Powo-
łano do tego celu specjalną grupę parlamen-
tarną, która zwróciła się z apelem do organów 
rządów, organizacji pozarządowych i społecz-
ności akademickiej o formułowanie swoich
propozycji. W lutym 2011 roku powołano dodat-
kowo Narodowy Komitet Konsultacyjny, które-
go zadaniem było przeprowadzenie szerokiej
akcji informacyjnej o pracach nad nową kon-
stytucją oraz gromadzenie opinii obywateli na 
jej temat. Tydzień później zawiązano jeszcze
parlamentarny komitet do spraw konstytucji.
25 kwietnia nowy tekst ustawy zasadniczej zo-
stał ogłoszony drukiem.

Tempo prac było zatem bardzo szybkie, niemal
imponujące. To, czego nie udało się pomyślnie
rozwiązać w ciągu poprzedniego ćwierćwie-

9 I. Stumpf, The Fundamental Law of Hungary, „Hungarian 
Review” 2/2014, s. 37.
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cza, fi deszowski parlament załatwił w osiem 
miesięcy. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, 
że projekt Orbána był szeroko kontestowa-
ny. Wiele jego zapisów kwestionował choćby 
Trybunał Konstytucyjny. Lider MSZP określił 
proces przygotowywania nowej ustawy zasad-
niczej mianem „konstytucyjnego zamachu 
stanu”, a inni członkowie jego partii twierdzili, 
że nowa konstytucja cofnie Węgry do XVIII wie-
ku. Organizacje gejowskie skrytykowały zapis 
o małżeństwie jako związku kobiety i mężczy-
zny, a także brak wzmianki o zakazie dyskry-
minacji ze względu na orientację seksualną. 
Amnesty International wytknęła obecność za-
pisu o ochronie ludzkiego płodu od poczęcia, 
twierdząc, że narusza on prawa kobiet. Na „nie-
przejrzystość” tworzenia węgierskiej ustawy za-
sadniczej zwróciła uwagę Rada Europy. Konsty-
tucjonaliści stwierdzili ponadto, że cały proces 
przyjmowania konstytucji odbył się z narusze-
niem znanych w Europie zasad konstytucyjnej 
procedury, konsultacje społeczne bowiem były 
fasadowe, pominięto opinie politycznej opo-
zycji, debata parlamentarna trwała zaledwie 
kilka dni i nie poddano jej akceptacji w formie 
ogólnonarodowego referendum. 

Rzeczywiście, w parlamentarnej debacie nad 
tekstem konstytucji – poza fi rmującym ją Fide-
szem – wzięli udział jedynie członkowie skraj-
nie prawicowego i szowinistycznego Jobbiku. 
Co więcej, by uniknąć zarzutów Trybunału 
Konstytucyjnego o działanie wbrew prawu, 
Orbán obniżył wiek emerytalny jego członków 
z 70 do 62 lat, co pozwoliło mu pozbyć się nie-
pokornych i zastąpić ich osobami niezgłaszają-
cymi już sprzeciwu wobec ofi cjalnej wykładni 
rządu. Nic nie stało na przeszkodziło, by pre-
mier mógł spuentować debatę konstytucyjną 
słowami: „Teraz nadszedł czas na wypełnienie 
woli narodu”. Parlament gorliwie wypełnił ową 
wolę: za przyjęciem nowej konstytucji głosowa-
ło 262 posłów, przeciw – 44 (wszyscy z Jobbiku). 

Opozycyjni socjaliści i zieloni nie wzięli udzia-
łu w głosowaniu, bojkotując je, podobnie jak 
wcześniejszą debatę. Nowa ustawa zasadnicza 
uchwalona została przez Zgromadzenie Na-
rodowe 18 kwietnia 2011 roku, tydzień później
podpisał ją urzędujący prezydent. W życie we-
szła natomiast 1 stycznia 2012. 

„Węgierskie wyznanie wiary”
Nawet neutralni komentatorzy i publicyści
nie ukrywali zaskoczenia skalą dokonanych
zmian. Prawie jedna trzecia ustawy zasadni-
czej została poddana gruntownej rewizji. Uwa-
gę zwracano zwłaszcza na długi tekst preambu-
ły, zatytułowany „Węgierskie wyznanie wiary”.
Oto brzmienie jego pierwszych zdań:
„MY, CZŁONKOWIE NARODU WĘGIERSKIE-
GO, na początku nowego tysiąclecia, w po-
czuciu odpowiedzialności za każdego Węgra,
oświadczamy, co następuje: jesteśmy dumni
z tego, że nasz król, Święty Stefan, tysiąc lat 
temu osadził państwo węgierskie na solidnych
fundamentach i uczynił naszą ojczyznę czę-
ścią chrześcijańskiej Europy. Jesteśmy dumni
z naszych przodków walczących o przetrwanie,
o wolność i niepodległość. Jesteśmy dumni ze
wspaniałego dziedzictwa duchowego Węgrów.
Jesteśmy dumni z tego, że nasz naród przez
wieki orężnie bronił Europy oraz wzbogacał
skarbiec wspólnych wartości swym talentem
i swoją pracowitością. Uznajemy rolę chrześci-
jaństwa w przetrwaniu narodu”10.

W powyższym tekście uderza bardzo silne
ukierunkowanie na symbolizm, odwołania 
do odległej historii i uwypuklenie roli religii
chrześcijańskiej. Naród węgierski jest tutaj de-
fi niowany w kategoriach historycznych (święty 

10 Ustawa zasadnicza Węgier z dnia 25 kwietnia 2011 roku, 
przekł. J. Snopek, [w:] Konstytucje państw Unii

Europejskiej, Warszawa 2011.
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Stefan jako totemiczny założyciel wspólnoty),
religijnych (preambułę poprzedza wyznanie
„Boże, błogosław Węgrów”) oraz etnicznych
(etnia ma w tym przypadku charakter eksklu-
zywny11). Powstaje w ten sposób bardzo zwarty 
i homogeniczny obraz podmiotu tej konstytu-
cji, legitymizujący to, co w literaturze przed-
miotu określane jest jako naród „organiczny”
bądź „mistyczny”12. Można powiedzieć, że fi k-
sacja na punkcie symboli, ciągłości historycz-
nej i znaczenia własnego narodu w dziejach
powszechnych jawi się jako zasadnicze znacze-
nie preambuły, jej symboliczne jądro i ideolo-
giczne przesłanie.

Treść nowej konstytucji może być postrzega-
na w jeszcze innym kontekście. Zwraca się
bowiem uwagę na to, że stanowi ona nie tylko
ekspresję konkretnej ideologii, ale jest tak-
że odbiciem różnorodnych warunków – albo
ducha czasów – w jakich powstała: „Ustawa 
Zasadnicza została zrodzona w atmosferze
kryzysu ekonomicznego, niespodziewanego
długu państwa, zmniejszającej się jego popu-
lacji i ukierunkowania na zrównoważenie”13,
sugeruje węgierski politolog i polityk, członek 
pierwszego orbánowskiego gabinetu w latach
1998–2002, István Stumpf. Przyznanie mu ra-
cji oznaczałoby, że nowa konstytucja, podob-
nie jak jej poprzednia wersja, dotknięta została 
przez tymczasowość uzależnioną od aktualnej
polityki, ekonomii, a także generalnej sytuacji
społecznej. W konsekwencji taka konstatacja 
osłabia znaczenie ustawy zasadniczej, odbie-
rając jej aurę dokumentu ponadczasowego
i o ambicjach uniwersalnych. Stwierdzenie
Stumpfa zwraca ponadto uwagę na coś jesz-
cze. Jeśli rzeczywiście konstytucja powstawała 
w warunkach wielopoziomowego kryzysu, to

11 A.D. Smith, Etniczne źródła narodów, przekł.
M. Głowacka-Grajper, Kraków 2009.

12 H. Kohn, The Idea of Nationalism, New York 1967.
13 I. Stumpf, The Fundamental Law…, op. cit., s. 39.

jej symboliczna warstwa ma jedno podstawowe
znaczenie – przede wszystkim terapeutyczne,
uwspólniające lęki i niepewny los, zamienia-
jące poczucie zagubienia w dumę z przyna-
leżności do ważnej, genealogicznie cennej
i wartościotwórczej wspólnoty narodowej.
W ten sposób tekst ten transformowałby ambi-
walencję w megalomanię. Taka zamiana – co
potwierdza także historia polityczna Polski –
jest zwykle dobrym sposobem na mobilizację
poparcia społecznego.

Z perspektywy antropologa preambuła zawiera 
jeszcze jeden interesujący element, raczej lek-
ceważony przez komentatorów. Mowa w niej
bowiem nie tylko o konieczności ochrony wę-
gierskiej kultury i węgierskiego języka, ale
także o obowiązku dbania o „zasoby naturalne
Kotliny Karpackiej”. Użycie terminu „Kotli-
na Karpacka” jest w tym kontekście znaczące
z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest kolejnym
przyczynkiem do wzmocnienia myślenia w ka-
tegoriach nacjonalistycznych. Trudno przecież
mówić o narodzie bez przywoływania konkret-
nego krajobrazu – najczęściej jest to krajobraz
rustykalny i naturalny. Synonimem Irlandii jest 
jej zachodnie wybrzeże14, Holandia kojarzy się 
z polderami i siecią rowów nawadniających,
a Rosja z niekończącym się brzozowym lasem.
W przypadku Węgier to raczej Alföld, Wielka 
Nizina Węgierska, stepopodobna przestrzeń,
która dawnym Madziarom tak bardzo przy-
pominała azjatycką ojczyznę, że postanowili
wybrać ją na swój nowy, europejski matecznik.
Badacze mówią o „narodowych ideologiach
krajobrazu”15, mających silne znaczenie emo-
cjonalne, wiążące jednostki i grupy z wyobra-
żoną przestrzenią narodową. Nacjonalistycz-
ne wizje lokują się zawsze w przestrzeniach

14 C. Nash, „Embodying the nation”: the West of Ireland

landscape and national identity, [w:] B. O’Connor (red.),
Tourism and Ireland, Cork 1993, s. 86–112.

15 J. Short, Imagined Country, London 1991.
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wiejskich, od romantyzmu kojarzonych z od-
wiecznością i swojskością. Taki krajobraz jest 
partnerem narodowej historii i służy podtrzy-
mywaniu narodowej topofi lii16, dzięki któ-
rej przestrzeń ojczyzny jest źródłem piękna, 
dumy, bezpieczeństwa i miłości. Ojczyzna oku-
powana przez wrogów staje się w tej sytuacji 
zaprzeczeniem samej siebie, a uczuciem, jakie 
wówczas się pojawia, jest topofobia. 

Druga konsekwencja pojawienia się w pream-
bule nowej konstytucji zapisu o Kotlinie Kar-
packiej zdaje się mieć konsekwencje nie tylko 
symboliczne. Da się bowiem analizować jako 
przyczynek do myślenia w kategoriach Wiel-
kich Węgier. Sam termin „Kotlina Karpacka” 
nie ma trwałego i jasnego sensu geografi cz-
nego, a związane z nim kontrowersje wynika-
ją z odmiennych koncepcji wypracowanych 
przez poszczególne narodowe szkoły geogra-
fi czne regionu. Relatywnie trwalszy sens ma on 
jedynie na poziomie dyskursu historycznego, 
a ściślej – archeologicznego: wówczas obej-
muje terytorium dalece rozleglejsze od admi-
nistracyjnych granic współczesnych Węgier. 
W skład Kotliny Karpackiej bowiem wchodzą 
także terytoria należące dzisiaj do Słowacji, 
Ukrainy i Rumunii (a nawet południowej Pol-
ski). Można odnieść zatem wrażenie, że neu-
tralna jakoby dbałość o „zasoby naturalne 
Kotliny Karpackiej” w zawoalowany sposób 
wywołuje jednak resentymenty i roszczenia do 
ziem tworzących niegdyś państwo węgierskie. 
Pojedynczy sygnał z tekstu preambuły nie jest 
przy tym jedyny. Zapewne nie bez powodu oso-
by odwiedzające Terror Haza, czyli Dom Terro-
ru – sztandarową instytucję wyrażającą priory-
tety polityki historycznej Orbána – na samym 
początku ekspozycji muszą obejrzeć pewien 
fi lm. W skrótowy, pełen dramatyzmu sposób 

16 Y.F. Tuan, Topophilia: A Study of Environmental 

Perception, Attitudes, and Values, New York 1990.

pokazuje on upadek Wielkich Węgier: na ekra-
nie widzimy kraj, który na skutek dziejowych
klęsk kolejno traci elementy swojego teryto-
rium, aż do traumatycznego układu w Trianon,
na którego podstawie odcięto mu dwie trzecie
terytorium wraz z ludnością. Amputacja kolej-
nych regionów jest w tym wypadku wstępem
do opowieści o nękaniu całego narodu. Nie bez
powodu Orbán – inaugurując nową kadencję
swojego rządu – oświadczył także, że Węgrom
mieszkającym w sąsiednich krajach należą się:
podwójne obywatelstwo, zbiorowe prawa i au-
tonomia. Słowa wypowiedziane na początku
maja 2014 roku były przeznaczone na użytek 
polityki wewnętrznej, jednak w przypadku tego
kraju polityka wewnętrzna nie ogranicza się do
przebiegu aktualnych granic. Orbán bowiem
i jego partia próbują „niepostrzeżenie rozcią-
gnąć obszar węgierskiego życia publicznego na 
teren państw sąsiednich – zauważa Wojciech
Maziarski. – Ostatnio nowa konstytucja przy-
znała węgierskiej mniejszości prawo uczest-
niczenia w węgierskich wyborach parlamen-
tarnych. W tegorocznych wyborach z państw 
ościennych napłynęło ponad 128 tysięcy głosów 
– w tym 95,5% na Fidesz”17.

Koniec republiki
Oczywiście preambuła to tylko silnie usymbo-
lizowany wstęp do tekstu właściwego konstytu-
cji. Poszczególne artykuły wprowadziły wiele
zmian i nieznanych wcześniej rozwiązań. Do-
dano oto zapis o odpowiedzialności, jaką po-
nosi państwo za Węgrów żyjących za granicą,
o czym przed chwilą była mowa. Ograniczono
kompetencje Sądu Konstytucyjnego. Zwiększo-
no uprawnienia prezydenta. Wyznaczono próg
ograniczający wysokość długu publicznego do
poziomu 50% PKB. Konstytucyjnie chroni się

17 W. Maziarski, Wielkie Węgry Orbána, „Gazeta Wyborcza”, 
17–18.05.2014, s. 2.
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małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny 
oraz płód ludzki od momentu poczęcia. 

W części „Fundamenty”, w artykule A zapisa-
no: „Nazwa naszej ojczyzny – WĘGRY”. Tym
samym dawna Republika Węgier (Magyar
Köztársaság) stała się z dnia na dzień Węgrami
(Magyarország). Ta ostatnia zmiana może być,
moim zdaniem, postrzegana jako wyrazista 
metafora wszystkich przemian wprowadza-
nych na Węgrzech w okresie rządów Orbána.
Mechanizmy i elementy demokracji tracą tam
swoje znaczenie, stając się mało znaczącym
ozdobnikiem, albo ulegają likwidacji. Pełza-
jący węgierski autorytaryzm rozlewa się na 
wszystkie wymiary zbiorowego życia. Redefi -
niuje także międzynarodową pozycję Węgier,
które coraz wyraźniej zwracają się w stronę
putinowskiej Rosji, a w dalszej perspektywie
– Chin, przy jednoczesnym demonstrowaniu
chłodnej niechęci wobec Unii Europejskiej.

Dystansowanie się wobec wartości, idei i poli-
tyki Unii Europejskiej ma swoje konsekwencje
także w Polsce. Orbán bowiem stał się wzorem
dla wielu środowisk prawicowych, nacjonali-
stycznych i szowinistycznych, dla których wpro-
wadzany przez niego ład jest pożądanym mo-
delem ustrojowym. Nie bez powodu Jarosław 
Kaczyński w październiku 2011 roku marzył pu-
blicznie o tym, że „w Warszawie będzie Buda-
peszt”. Nie bez powodu pierwsza biografi czna 
książka poświęcona Orbánowi – pod tytułem
Napastnik – napisana przez nie-Węgra, sygno-k
wana jest nazwiskiem Igora Janke, czołowego
prawicowego publicysty. Kluby „Gazety Pol-
skiej” trzykrotnie organizowały Wielki Wyjazd
na Węgry. Podczas ostatniego, w marcu 2014
roku, jego uczestników powitał sam Orbán, po
czym odbył się przemarsz ulicami Budapesztu,
a sprawozdawca notował, że: „Ideą wyjazdu
jest podtrzymywanie i pielęgnowanie odwiecz-
nej polsko-węgierskiej przyjaźni [...]. To, co nas

szczególnie zaskoczyło, to głębokie zaintereso-
wanie i wiedza o bolesnej dla nas sprawie kata-
strofy smoleńskiej”18. Uderza w tym komenta-
rzu sprytna redefi nicja dawnego porzekadła,
a celnie uzupełnia ją cytat mieszczący się w tej
samej logice: „Victor Orbán to symbol niezłom-
nej walki. Od jego zwycięstwa zależy nie tylko
przyszłość Węgier. To tam rozstrzygają się przy-
szłe losy Europy, a więc i Polski” – pisali z emfa-
zą redaktorzy „Kuriera Wnet”19.

Nie potrzeba jednak ani publicystycznej emfa-
zy, ani aury politycznych marzeń, by uznać, że
premier Węgier stał się obecnie najbardziej
rozpoznawalną „twarzą” swojego kraju. To, co
potwierdziła przeprowadzona wśród studen-
tów ankieta, wzmacnia jedynie tezę o syste-
matycznym zsuwaniu się Węgier w stronę pań-
stwa autorytarnego, w którym liczy się przede
wszystkim przywódca oraz jego najbliższe
otoczenie. Autokratycznie zorientowany Or-
bán doskonale ten plan realizuje, pozbawiając
ważności inne podmioty, zarówno zbiorowe,
jak i indywidualne. Wspomniana wyżej ima-
gologia pomaga zrozumieć, jak autorytarna 
polityka przekłada się na poziom popularno-
ści. Termin „imagologia” został ukuty przez
Milana Kunderę20, a odnosił się do powszech-
nego stanu nadmiaru informacji. Skoro nie
jesteśmy już w stanie panować nad zalewem
przekazywanych bez przerwy danych, a „rze-
czywistość jest dzisiaj kontynentem mało od-
wiedzanym i niezbyt, co zresztą słuszne, lubia-
nym”21, triumfuje imagologia i imagolodzy. Ci
natomiast redukują ową rzeczywistość do kilku
łatwo rozpoznawalnych i budzących emocje

18 III Wielki Wyjazd. „Polak-Węgier dwa bratanki….”,
„Gazeta Regionalna Powiat”, 26.03.2014, s. 17.

19 To jest nasz czas. Nie zmarnujmy go!, „Kurier Wnet.
Gazeta Niecodzienna” 1/2013, s. 3.

20 M. Kundera, Nieśmiertelność, przekł. M. Bieńczyk, 
Warszawa 1995, s. 133–134.

21 Ibidem, s. 133.



klisz (strategia znana wszystkim marketingow-
com, dzisiaj dominująca także w zonie infota-
inment), twierdząc, że ułatwiają one rozumie-
nie świata. Taką imagologiczną kliszą stał się 
dzisiaj także Orbán – rozpoznawalny, emocjo-
nalnie nacechowany, oryginalny brand. Syno-
nim Węgier i tego, co węgierskie w ogóle.

Próba lustra
Przywołanie na początku tego artykułu przy-
kładu Białorusi nie może być jednak rozumia-
ne opacznie. Nie mam zamiaru porównywać 
państwa Łukaszenki z państwem Orbána, jak-
kolwiek łatwo dadzą się wskazać pewne punkty 
styczne. Tym bardziej mija się z celem zestawie-
nie postaci obu przywódców. Różnice są zasadni-

cze. Węgry to członek Unii Europejskiej i NATO,
Orbán natomiast ma za sobą tak interesującą 
przeszłość polityczną, że zdecydowanie prze-
wyższa dawnego dyrektora sowchozu. Co zaś
decydujące: łukaszenkowska Białoruś zdewalu-
owała własną tożsamość, język i historię, pod-
dając się resowietyzacji, oznaczającej w istocie
kulturowe upodrzędnienie. Orbánowskie Węgry 
– przeciwnie: głośno biją w tożsamościowy i na-
rodowy bęben, czyniąc z madziarskości wartość
najwyższą.

Trudno w tej chwili przewidzieć, czym zakoń-
czy się proces określony tutaj jako „orbániza-
cja”. Na pewno mamy do czynienia ze zjawi-
skiem, któremu należy bacznie się przyglądać,
choćby z tego powodu, że podobne scenariu-
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sze mogą być wariantywnie powtarzane także 
w innych europejskich krajach, również w Pol-
sce. Jedno wydaje się prawie pewne: Węgrzy 
znajdują się obecnie w momencie liminalnej 
transformacji. Treść konstytucji zmusza ich 
do ponownego rekonstruowania poczucia wę-
gierskości. Towarzyszące temu emocje dobrze 
oddają dwa cytaty, którymi chciałbym zamknąć 
niniejszy tekst.

Zacznę od Jánosa Lackfi ego, popularnego i na-
gradzanego węgierskiego poety i pisarza, który 
w bardzo krytyczny i przewrotny sposób kontra-
punktuje „Węgierskie wyznanie wiary”, zawar-
te w nowej konstytucji: „Węgier budzi się rano, 
humor ma kiepski, w krzyżu go łupie [...]. Co to 
za kraj, ja się pytam? [...]. Morza nie ma, gór 
nie ma, stolica to jedno wielkie wodogłowie, 
które wysysa siły witalne kraju [...]. Dochodzi 
do wniosku, że właściwie to wstyd należeć do 
narodu, który już w początkach dziejów nie 
znał uczciwej egzystencji, uprawy ziemi na-
uczył się od bogobojnych Słowaków, rzemio-
sła od dziarskich Szwabów, a ogrodnictwa od 
pracowitych Serbów [...]. Pierwszy król Węgier, 
Święty Stefan, ogniem i mieczem szerzył chrze-
ścijaństwo w kraju, a swego rywala, poganina 
Koppányego poćwiartował i dla przestrogi wy-
wiesił na bramach czterech różnych miast [...]. 
Węgier patrzy w lustro i najchętniej splunąłby 
sobie w twarz”22.

Drugi cytat to wypowiedź Imre Makovecza,
sławnego węgierskiego architekta, twórcy 
stylu znanego dzisiaj jako „architektura orga-
niczna”: „Na Węgrzech żyje dziesięć milionów 
ludzi. A poza granicami żyje pięć milionów.
Ten, kto mieszka poza granicami, jest też nie-
wątpliwie Węgrem, musi znosić dzień po dniu
poniewierkę, ośmieszanie, wykluczanie go

22 J. Lackfi, Jacy są Węgrzy?, przekł. A. Butrym, „Zupełnie
Inny Świat” 12/2013, s. 4–5.

ze wszystkiego tylko dlatego, że jest Węgrem.
Jeżeli ta ojczyzna, która żyje w granicach Tria-
non, i tych dziesięć milionów ludzi nie wie, że
otacza ich pierścień narodowej męki, i jeżeli ta 
sprawa nie żyje w ich świadomości codzienne-
go życia, wtedy ta ojczyzna też jest skazana na 
śmierć [...]. Jeżeli te Węgry nie uświadomią so-
bie tych męk, które Basen Karpacki przeżywa 
jako przeraźliwy problem złożony z żywych lu-
dzi, przerażający i nie do rozwiązania – a tylko
my jesteśmy predestynowani do rozwiązania 
tego problemu, a nowo powstałe państwa nie –
wtedy Węgry muszą zginąć”23.

Mam wrażenie, że te dwie wypowiedzi w sym-
boliczny sposób zakreślają kredowe koło toż-
samościowych, politycznych i kulturowych dy-
lematów, z jakimi borykają się obecnie Węgrzy.
Oczywiście nie ma żadnej pewności, któremu
z tych głosów zawierzą.                      

23 Rozmowa z Imre Makoveczem na temat budowania
kościołów, [w:] I. Makovecz, Węgierska architektura

organiczna, Warszawa 1996, s. 15.


