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Narodowe wyznanie wiary?
„Jeszcze trwa liczenie głosów, Fidesz i Ludowa 
Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna [węg.
KDNP] pobiły rekord Europy, zdobywając naj-
większe poparcie spośród partii europejskich.
To fakt, który upoważnia do tego, by oświad-
czyć, że Węgry są dziś cieszącym się największą 
jednością krajem w Europie, jesteśmy z tego
dumni” – powiedział Viktor Orbán w noc 6
kwietnia 2014 roku,  świętując zdobycie więk-
szości absolutnej przez kierowaną przez niego
koalicję w wyborach parlamentarnych. W mo-
wie zwycięskiej podkreślił ponadto, że miejsce
Węgier jest w Unii Europejskiej, ale tylko wów-
czas, gdy kraj ma silny rząd narodowy. Premier
zaapelował również do zebranych: „Wstąpmy 
w ten nowy, wspaniały okres razem, tylko ra-
zem możemy odnieść sukces”. Viktor Orbán
podziękował także za oddane na koalicję głosy 
oraz za modlitwy. 

W mowach i wywiadach udzielanych przed
majowymi wyborami europejskimi i po wybo-
rach, w których Fidesz i Ludowa Partia Chrze-
ścijańsko-Demokratyczna uzyskały ponad
51-procentowe poparcie, ich przywódca mówił

o odnowie Europy, czego dokonać jest w stanie
tylko chadecja, ponieważ – jego zdaniem – Eu-
ropy nie da się oddzielić od wartości „cywiliza-
cji chrześcijańskiej”. Jego myśli wsparli inni
politycy rządowi. Ildikó Pelczné Gác oświad-
czyła, że Europa nie może się oddalić od swo-
ich fundamentalnych wartości wypływających
z chrześcijaństwa. Wicepremier Zsolt Semjén,
przewodniczący KDNP, w powyborczym prze-
mówieniu podkreślił, że „ludzie mają dość
bezdusznej biurokracji brukselskiej, która 
propaguje małżeństwa jednopłciowe albo też
zajmuje się krzywizną ogórka, a nie prawdzi-
wymi problemami… Europa potrzebuje odno-
wy, zwrotu ku chrześcijaństwu”.

Chrześcijańskie i europejskie wartości są 
nierozerwalnie związane ze zobowiązaniem
do politycznej walki o węgierskie interesy 
narodowe i tożsamość, jak wyraził to Orbán
w wywiadzie radiowym dzień przed wyborami
europejskimi. Dlatego: „kto nie broni swoich
interesów, to frajer, nieudacznik, który nie
nadaje się, by reprezentować swój naród”.
Nawiązując do tej myśli w przemówieniu po
wygranych wyborach, premier uznał za godny 
podkreślenia fakt, że rodacy spoza Węgier rów-
nież zdobyli mandaty w Brukseli.

Powyższe cytaty pokazują, że do podstawowych
elementów światopoglądu i etosu decydującej
siły politycznej Węgier należą jedność oraz
obrona prawdziwego, europejskiego chrze-
ścijańskiego i duchowego systemu wartości
przed „brukselską biurokracją propagującą 
małżeństwa jednopłciowe”. Obrona „wartości
cywilizacji chrześcijańskiej” łączy się z poczu-
ciem misji odnowy Europy, „zwrotu chrześci-
jańskiego”, który nierozerwalnie jest związa-
ny z otwartym opowiedzeniem się po stronie
węgierskich interesów narodowych. Granice
celebrowanej przez premiera jedności okre-
ślają, z jednej strony, wartości chrześcijańsko-

Pojawia się pytanie:
w jaki sposób, jeśli to
wszystko jest prawdą, zbitka 
chrześcijaństwa i ideologii 
narodowej może tłumaczyć
sukces politycznego marketingu 
obecnych władz?
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-duchowe, a z drugiej – odpowiedzialność za 
naród węgierski i duma. Węgrzy w ten sposób 
mogą być częścią Europy i jednocześnie „praw-
dziwie”, „autentycznie” Węgrami. Ten kulturo-
wo-ideologiczny projekt legitymizuje w formie 
konstytucyjnej również Ustawa zasadnicza. 

Powstała za rządu Fideszu-KDNP Ustawa Za-
sadnicza Węgier, która weszła w życie 1 stycznia 
2012 roku, reguluje porządek prawny kraju, 
prawa i obowiązki obywateli. Zaczyna się ona 
frazą „Narodowe wyznanie wiary” oraz słowami 
modlitwy z hymnu węgierskiego (Boże, pobło-
gosław Węgrów!). Wskazuje to na pojawiający 
się również w przemówieniach wyborczych 
duchowy charakter ideologii narodowej w dzi-
siejszej polityce węgierskiej. Preambuła Ustawy 
zasadniczej w sposób niepozostawiający wątpli-
wości wszystko to wyszczególnia. Obok prośby 
o Boskie błogosławieństwo, będącej cytatem 
z hymnu, spotykamy się z mityczną narracją 
nowego tysiąclecia – nową erę rozpocznie od-
nowa: „mamy niemijającą potrzebę odnowy 
duszy i ducha”. Tę duchową odnowę legitymizu-
je starożytna historia i spadek w postaci węgier-
sko-chrześcijańskich wartości, bo „nasz król, 
Święty Stefan, tysiąc lat temu osadził państwo 
węgierskie na solidnych fundamentach i uczy-
nił naszą ojczyznę częścią chrześcijańskiej Eu-
ropy”. Bohaterami węgierskości są zarówno 
przodkowie, którzy walczyli o „przeżycie” kraju, 
o wolność i niepodległość, jak i lud, który w ubie-
głych stuleciach „w walkach bronił Europy”.

Związek między Europą, chrześcijaństwem i na-
rodem węgierskim podkreślony został w pierw-
szych liniach drugiego akapitu: „Uznajemy klu-
czową dla podtrzymania naszego narodu rolę 
chrześcijaństwa” – głosi Ustawa zasadnicza. 
Obok chrześcijaństwa jako czynnika duchowe-
go „podtrzymującego naród” widać tu również 
uduchowienie idei narodu. We wprowadzają-
cych wierszach narodowej Ustawy zasadniczej 

czytamy, że naród, który „w wichrach minio-
nego stulecia rozerwany został na części”,
cieszy się „duchową jednością”, którą trzeba 
chronić, pielęgnować i strzec. W ten sposób
naród pojawia się w tekście jako pewnego ro-
dzaju duchowy byt obdarzony duszą. Symbolem
tego jest umieszczenie w narodowym wyznaniu
wiary Świętej Korony, która w pamięci narodo-
wo-mitycznej symbolizuje ponadtysiącletnią 
starożytną, historyczną ciągłość węgierskiego
bytu, co podkreśla tekst. Święta Korona, która 
wraz z klejnotami koronacyjnymi jest wystawio-
na w istotnym miejscu w parlamencie, „uosabia 
ciągłość państwową Węgier i jedność narodu”1.

Narodowa Ustawa zasadnicza daje prawne gwa-
rancje narodowemu „trwaniu” przez wieki, bo
według niej stanowi „przymierze pomiędzy Wę-
grami z  przeszłości, teraźniejszymi i  przyszły-
mi”. Węgierski naród w tym rozumieniu jest 
trwającą przez wieki, posiadającą wolę wspól-
notą duchową.

1 Doktryna węgierskiej Świętej Korony – idea Świętej
Korony to swoisty fenomen teorii prawa. Święta Korona
symbolizuje ciągłość węgierskiej państwowości przez to,
że sama posiada „suwerenną władzę”. Pierwsza
wzmianka o Świętej Koronie jako nosicielce władzy 
pochodzi ze źródła pisanego z 1381 roku; w 1514 roku
pojawia się w Tripartium Istvána Werbőczyego – wyborze
tekstów prawnych, w którym zebrano przepisy prawne
oraz opis prawa zwyczajowego ówczesnych Węgier. Zbiór
ten określił przyszłą praktykę prawną. Po traktacie 
z Trianon doktryna Świętej Korony symbolizowała ciągłość
„jedności węgierskiej”. Doktryna Świętej Korony 
legitymizowała w tym okresie władzę Miklósa Horthyego
i do dzisiaj – jak to wynika z tekstu Ustawy Zasadniczej – 
reprezentuje „narodową suwerenność” i ciągłość idei 
państwa węgierskiego w sferze węgierskiej ideologii 
politycznej (www.lexikon.katolikus.hu). Z doktryną łączą 
się mityczne wyobrażenia. Według jednego z nich święty
István, pierwszy król Węgier, ofiarował węgierską koronę
Maryi, patronce Węgier. Według innych – Świętą Koronę 
i kraj István ofiarował Szczęśliwej Pani, będącej mityczną 
obrończynią starożytnych Węgrów, którą potem
misjonarze chrześcijańscy utożsamili z Maryją. 
W mitycznym odczytaniu historii ofiarowania Korona
zyskuje święte, „niebiańskie” namaszczenie (www.szittya.
com). 
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Podsumowując cytowane przykłady, widzimy,
że w teraźniejszym węgierskim życiu poli-
tycznym spirytualizacja narodu, nadawanie
narodowi cech duchowych to zjawisko żywe
i intensywnie doświadczane2. W tym procesie,
opierając się na powyższych przykładach, wi-
dzę dwa główne kierunki – połączenie „chrze-
ścijaństwa i narodu” oraz mitologizację „na-
rodu”. Uważam, że te procesy nie są wyłącznie
ciekawostką wynikającą z ideologicznej dzia-
łalności politycznej elity, ponieważ większość
wyborców od wielu już lat popiera te działania.

Chrześcijaństwo i tożsamość 
narodowa, czyli Dziadek Mróz
poszedł na emeryturę
Religia odgrywa istotną rolę w tworzeniu
i utrzymywaniu granic pomiędzy grupami
społecznymi3. Porównawcze badanie socjo-
logiczne4 wykazało, że i dzisiaj religia jako
system społeczno-kulturowy pełni funkcję
istotnego elementu w budowaniu tożsamości
wielu narodów, to znaczy integruje i wyraża 
treści znaczeniowe narodowej tożsamości.
Z tym zjawiskiem spotykamy się zwłaszcza 
w przypadku narodów, które tożsamością reli-
gijną wypełniają „szczeliny” powstałe w złożo-
nych systemach ich narodowej identyfi kacji.
W ten sposób katolicyzm zrównoważył w Irlan-
dii syndrom „utraconego języka”, a w przypad-
ku Polski katolicka tożsamość stanowiła jeden
z najmocniejszych elementów narodowego
samookreślenia w okresie zaborów. W Bułgarii
i Serbii prawosławie złączyło się z tożsamością 
narodową w Imperium Osmańskim. Wielu au-
torów wskazuje na silną religijność wczesnych

2 Zob. A. Gerő, Nemzeti Történelemkönyv, Budapest 2013.
3 F. Bowie, The Anthropology of Religion, Oxford 2006,

s. 62–82.
4 G. Csepeli, A. Örkény, Nemzetközi összehasonlító

szociológiai vizsgálat a nemzeti identitásról, 
„Szociológiai Szemle” 3/1998, s. 3–37.

osadników jako „organiczną część” tożsamo-
ści społeczeństwa amerykańskiego, ponieważ
emigrujące wspólnoty protestanckie przenosi-
ły się do Ameryki dla utrzymania swojej wiary.
W przeciwieństwie do wspomnianych przy-
kładów społeczeństwa innych krajów, w myśl
powyższej logiki, charakteryzuje niska przyna-
leżność do kościołów. Obok Szwecji, Norwegii,
Czech i Słowacji zaliczają się do nich i Węgry.
W tych krajach religia nie odgrywa znaczącej
roli w kształtowaniu tożsamości narodowej.

Statystyki religijno-wyznaniowe dla społeczeń-
stwa węgierskiego wskazują, że 39% ludności
jest wyznania katolickiego, 11,6% kalwińskie-
go, 2,2% ewangelickiego (luterańskiego),
0,1% prawosławnego bądź żydowskiego, 1,7%
należy do innych kościołów. Z danych wynika,
że 1,5% ludności uważa się za ateistów, pod-
czas gdy 16,7% nie identyfi kuje się z żadnym
Kościołem. Na pytanie dotyczące wyznania nie
odpowiedziało 27,2% zapytanych5.

Dane – nawet gdy weźmie się pod uwagę trudno-
ści doświadczane przy mierzeniu „religijności”
– świadczą o tym, że mniej niż połowa ludności
przyznaje się do związku z jakimś kościołem
chrześcijańskim, a także pokazują, że druga naj-
liczniejsza grupa społeczna, jeśli chodzi o przy-
należność do jakiegoś kościoła, składa się z osób
„nienależących do żadnej wspólnoty religijnej”
(16,7%). Pod tym względem wpływ procesu spo-
łecznego zwanego przez socjologów „sekulary-
zacją” jest dominujący. Z powyższych danych
wynika również, że – podobnie jak w Holandii
– węgierskie wspólnoty religijne są podzielone.

Pojawia się zatem pytanie: w jaki sposób, jeśli
to wszystko jest prawdą, zbitka chrześcijaństwa 
i ideologii narodowej może tłumaczyć sukces
politycznego marketingu obecnych władz?

5 Za: www.egyhazestarsadalom.hu (19.07.2014). 
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Odpowiedzi na to pytanie może udzielić wę-
gierska historia społeczna. W XIX-wiecznych 
Węgrzech jedną z decydujących cech kształtu-
jącej się tożsamości narodowej było to, że oso-
by uznające się za Węgrów należały do różnych 
związków wyznaniowych. Wskutek tego świa-
domość węgierska połączyła jednostki i grupy 
przynależące do Kościołów: katolickiego, pro-
testanckich czy też wspólnot żydowskich6.

W 1920 roku, po zakończeniu I wojny świato-
wej, na skutek traktatu z Trianon Węgry utra-
ciły znaczącą część (mniej więcej dwie trzecie) 
terytorium i ludności. Węgierscy członkowie 
wspólnoty żydowskiej, w wyniku dobrze zna-
nych tragicznych wydarzeń historycznych, pod 
koniec II wojny światowej przestali być trak-
towani jak członkowie narodu węgierskiego.  
W efe kcie to wspólnoty chrześcijańskie stały się 
wyrazicielami tożsamości etniczno-narodo-
wej, świadomości narodowej, a także przekazi-
cielami tradycji narodowej. Postawione wobec 
autorytarno-ateistycznych systemów po II woj-
nie światowej jeszcze ściślej współdziałały oraz 
broniły narodowych wartości i kultury. W ten 
oto sposób Kościoły chrześcijańskie po upadku 
socjalizmu stały się prawowitymi depozytariu-
szami narodowych i duchowych wartości. 

Na przełomie wieków prowadziłem badania 
terenowe w Serbii. Koncentrowały się one 
między innymi na tożsamości religijnej Wę-
grów mieszkających w Wojwodinie. W jednym 
z miejsc, gdzie pracowałem, w miasteczku 
Zenta (Senta) zamieszkałym w większości 
przez Węgrów, byłem świadkiem emocjonują-
cego konfl iktu.

W okresie przed Bożym Narodzeniem w miej-
scowym przedszkolu wywiązał się spór między 

6 L. Kósa, Magyar művelődéstörténet, Budapest 1998,
s. 421.

przedszkolankami, czy powinny się odbyć tra-
dycyjne obchody Bożego Narodzenia, czy też
zwyczajowe święto Dziadka Mroza. W Jugosła-
wii Titó, a potem Miloševića Boże Narodzenie
(zarówno w przypadku mniejszości, jak i pra-
wosławnych) nie mogło być ofi cjalnie obcho-
dzone. Przymuszano do celebrowania świąt 
państwowych. Po ustąpieniu Miloševića w 2000
roku Boże Narodzenie stało się jednoznacznie
„dozwolone”. Zamiast Bożego Narodzenia 
obchodzono do tamtego momentu wspólny,
„jugosłowiański” Nowy Rok z Dziadkiem Mro-
zem i choinką (która nazywała się drzewkiem
noworocznym). To święto celebrowano w in-
stytucjach państwowych, w miejscach pracy,
w szkołach i przedszkolach. Pracownicy dosta-
wali wówczas urlop. 

Pięciuset rodziców podpisało się pod petycją 
Niech nie będzie Jezusa, święta obchodźmy 
z Dziadkiem Mrozem! To stanowisko poparli
różnymi argumentami: „Kierowniczka wprowa-
dza Kościół do przedszkola”, „Jezus jest niezro-
zumiały, nieodpowiedni dla dzieci, im potrzeba 
czegoś tak realnego jak Dziadek Mróz”7. Odpo-
wiedź na to sformułował drugi obóz w mieście.
„W obecnej grupie przedszkolnej przeważają 
dzieci dawnych funkcjonariuszy systemu, dlate-
go tak rozrabiają”, „Wśród większości oponen-
tów przeważają ludzie, którzy mają serbskiego
współmałżonka”, „Dlatego jest to ważne, bo
dzieci nie są temu winne, że nie znają Ewan-
gelii, tu pojawia się okazja”, „Przynajmniej
opowiedzieliśmy się za Bogiem, jeśli tego nie
dopuszczą, to tylko o nich świadczy”. W efekcie
obchody miały charakter bożonarodzeniowy,
z wierszami ludowo-religijnymi i śpiewaniem.
Większość rodziców przyjęła przedstawienie
obojętnie, wielu w ogóle się na nim nie pojawi-
ło, co tym bardziej nadało znaczenia wydarze-

7 Na Węgrzech prezenty bożonarodzeniowe przynosi mały 
Jezus, a nie Mikołaj [przyp. tłumacza]. 
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niu. „Teraz się okazało, teraz naprawdę do nas
dotarło, że są tacy, którzy rzeczywiście inaczej
myśleli i żyli wśród nas, nie – jak my – z choin-
ką bożonarodzeniową i Jezusem, ale naprawdę
stawiali choinkę noworoczną i w domu czekali
na Dziadka Mroza” – wyciągnął wnioski z wyda-
rzeń jeden z moich rozmówców, który określił
się jako „tradycjonalista”.

Jak ujął to inny mój rozmówca: „Dziś powoli od-
najdujemy się na nowo. Dlatego też, cokolwiek 
było z nami w poprzednim okresie, przetrwa-
my. To prawda, że wielu odeszło, ale większość
z nas została. Dlaczego? Bo mieliśmy się czego
trzymać. Bo nawet za Tity i za Miloševića zacho-
waliśmy podstawę. Język, tradycje i chrześci-
jaństwo. Jeśli wtedy nie wszyscy to okazywali,
to dzisiaj więcej ludzi stało się religijnymi”.

Wymowny jest w tym kontekście również kato-
licki odpust w siedmiogrodzkim Csíksomlyó,
gdzie każdego roku zbiera się kilkaset tysięcy 
węgierskich wiernych. Uczestnicy uroczystości
mogą usłyszeć w świątecznych kazaniach słowa 
o nierozerwalnym związku chrześcijaństwa 
i węgierskości: „Jako chrześcijanie możemy 
i musimy przetrwać jako Węgrzy i jako Węgrzy 
musimy przeżywać wiarę chrześcijańską, bo
w przeciwnym razie zdradzimy wspólnotę, któ-
ra nas ukształtowała, która stworzyła ojczyznę,
wiarę i nie byle jaką kulturę i cywilizację”8.

Wśród głosów wiernych Kościoła kalwińskie-
go również można natrafi ć na sformułowanie
o narodowej jedności łączącej Węgrów ponad
granicami. 22 maja 2009 roku w Debreczynie
(który dla wielu kalwinów jest duchową stolicą 
węgierskiego kalwinizmu) miał miejsce Synod
Konstytucyjny kościołów kalwińskich Kotliny 
Karpackiej, połączony z nabożeństwem dzięk-

8 Kazanie Dénesa Oláha, za: www.magyarkurir.hu
(19.07.2014). 

czynnym. Ogłoszono wówczas jedność róż-
nych krajowych kościołów kalwińskich Kotliny 
Karpackiej oraz konstytucję zjednoczonego
Węgierskiego Zboru Kalwińskiego. W ramach
rytualnych uroczystości z okazji powstania 
unii przedstawiciele poszczególnych diecezji
umieścili na instalacji przedstawiającej Kotli-
nę Karpacką, którą ustawiono przed Wielkim
Zborem, po garści ziemi. Potem ziemia została 
przeniesiona pod drzewo, które symbolizuje
zjednoczony Węgierski Zbór Kalwiński9.

W trakcie pracy terenowej miałem okazję do-
świadczyć skutków wydarzeń Synodu Konsty-
tucyjnego. W październiku 2009 roku w Bác-
skossuthfalva (Stara Moravica), w Wojwodinie,
gdzie większość stanowią węgierscy kalwini,
zaobserwowałem następujący rytuał. W trakcie 
uroczystości zorganizowanej przez miejscową 
wspólnotę kalwińską uczestnicy – wśród nich
Gusztáv Bölcskei, przywódca duchowy Węgier-
skiego Zboru Kalwińskiego – nałożyli koronę 
na znajdującą się w zborze kalwińskim tablicę
ku czci założycieli wsi. Następnie w central-
nym miejscu wsi ustawiono dzwonnicę. Stanę-
ła ona na kurhanie kumańskim zbudowanym
z ziemi pochodzącej z różnych części Kotliny 
Karpackiej10.

9 Za: www.reflap.hu (18.07.2014). Etnograficzno-
-antropologiczne analizy odpustu w Csíksomlyó opracował 
Tamás Mohay (1992, 1996, 2000, 2002, 2009). Podobnie 
etnograficzno-antropologiczne opracowanie Synodu 
Konstytucyjnego stworzył Zsolt Károly Nagy Hova lett

a református öntudat? (2012). 
10 Kurhany to sztuczne kopce, które prawdopodobnie zostały

zbudowane przed przybyciem Węgrów do Kotliny
Karpackiej. Kurhany na Nizinie Węgierskiej nazywane są
kurhanami kumańskimi, ponieważ uważane są za groby
Kumanów (inaczej Połowców, tureckojęzycznych
nomadów, którzy w XIII wieku osiedlili się na Węgrzech);
zob. Magyar Néprajzi Lexikon, www.mek.oszk.hu. 
Obecnie można zaobserwować swoiste odrodzenie kultu
kurhanów kumańskich – węgierskie wspólnoty czy 
miejscowości, które uważają, że mają „pochodzenie 
kumańskie”, traktują je jako symbol swojej tożsamości
(www.kunhalom.lap.hu). 
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Uroczystość nie miała wyłącznie lokalnego 
charakteru. W stawianiu dzwonnicy brali 
udział kalwińscy duchowni i przedstawiciele 
z innych węgierskich miejscowości w Wojwo-
dinie. Z Węgier, poza wspomnianym bisku-
pem Gusztávem Bölcskei, pojawili się delegaci 
z Debreczyna, Karcagu, Székesfehérvár i Na-
gykőrös. Rumuńskich Węgrów reprezentowali 
goście z Timişoary (Tmesvár). Pojawił się rów-
nież dziekan węgierskich ewangelików z Woj-
wodiny, a także miejscowy proboszcz katolicki. 
Według słów duchownego z Bácskossuthfalva, 
opublikowanych w „Roczniku Kalwińskim” 
z 2010 roku, taki dobór uczestników był za-
mierzony: „Reformacja, kalwinizm, korzenie 
narodowe się splatają. Podstawą samej refor-
macji jest to, że Słowo Boże przekazujemy lu-
dziom w ich języku, aby je zrozumieli”.

Na tablicy umieszczonej na dzwonnicy widnie-
je następujący napis: „Bracie, nigdy nie bądź 
niewierny wobec świętej wiary przodków ani 
korzeni twojego narodu!”. Ten napis symbo-
lizuje ciągłość czasową, a wraz z ziemią pod 
dzwonnicą gwarantuje „trwałość” miejscowej 
węgierskości. Ta miejscowa „trwałość” jest 
nierozerwalnie związana z jednością narodo-
wą, która żyjącym w mniejszości Węgrom służy 
jako bezpieczne zaplecze i która tworzy tym sa-
mym gwarantowaną już przez jedność chrze-
ścijańsko-kalwińską narodową communitas.

„Narodowa communitas”, legitymizowana 
i wspierana przez chrześcijaństwo, ma zna-
czenie nie tylko symboliczno-kulturowe, ale 
i polityczne. Od 1 stycznia 2011 roku dla Węgrów 
żyjących w krajach ościennych otwarta została 
droga do zdobycia obywatelstwa węgierskiego, 
a w konsekwencji – czynny udział w wyborach 
na Węgrzech. Orędownicy polityki narodowo-
-chrześcijańskiej oczywiście cieszą się popar-
ciem większości Węgrów żyjących poza grani-
cami kraju.

Śmierć narodu czy radosna 
niedziela?

Zapytajmy, jak w tym narodowo-kulturowym
kontekście odnajduje się Kościół, który jest 
wprawdzie chrześcijański, ale niezależny od Ko-
ścioła katolickiego czy też podobnie funkcjonu-
jących przez stulecia Kościołów protestanckich?
Czy taki kościół bierze udział w tym narodowym
dyskursie i, jeśli tak, z jakiej narracji, refl eksji
korzysta? Ciekawym przykładem jest tutaj neo-
protestancki zielnoświątkowo-charyzmatyczny 
Kościół Wspólnota Wiary (Hit Gyülekezete).

To dziś najliczniejsza zielonoświątkowo-cha-
ryzmatyczna wspólnota chrześcijańska, sku-
piająca 70 tysięcy członków. Jeśli chodzi o prze-
kazywanie jednego procenta podatku11, to 
zajmuje ona czwarte miejsce wśród Kościołów 
na Węgrzech12. W charyzmatyczno-neoprote-
stanckim, duchowo-teologicznym nauczaniu
i praktykach religijnych Wspólnoty podkreśla 
się wieloetniczność członków, nawiązując do
sytuacji w starożytnym Kościele, w którym –
zgodnie ze słowami świętego Pawła – nie było
„Żyda ani Greka13. W tym wypadku sakralność
niweluje znaczenie więzi etnicznych. Najbar-
dziej widowiskowym wkładem Wspólnoty do
węgierskiego środowiska religijno-kulturalne-
go był zaplanowany na Wielkanoc 2010 roku
fl ashmob, w ramach którego 1,3 tysiąca osób
tańczyło na placu Bohaterów w Budapeszcie.
Wideoklip nakręcony podczas tego wydarze-
nia na YouTube obejrzało dotąd 670 tysięcy 
osób14. Na nagraniu pojawia się wielka fl aga 

11 Na Węgrzech podatnicy obok jednego procenta podatku 
na organizację społeczną mogą też przekazywać jeden 
procent na wybrany Kościół (przyp. tłumacza).

12 Za: www.hit.hu (18.07.2014). 
13 List do Galatów 3,28, Biblia Tysiąclecia, Poznań 2010. 
14 Az első Vidám Vasárnap-tánc (Pierwszy taniec Radosnej

Niedzieli), YouTube, http://www.youtube.com/
watch?v=eyXVjDyFtAk (18.07.2014). 
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węgierska. Ta fl aga oraz plac z panteonem hi-
storycznych bohaterów i wodzów oznaczają, że
Wspólnota pragnie się włączyć do węgierskiej
narracji narodowej, zajmując miejsce w dys-
kursie chrześcijańsko-narodowym.

Zanim się zapoznamy z tekstem piosenki to-
warzyszącej fi lmowi, warto wspomnieć ważną 
cechę węgierskiej narodowej narracji, którą 
Tamás Hofer w jednej ze swoich monografi i na-
zwał „wizją śmierci narodu”. Przewiduje ona 
uwiąd, a w jego konsekwencji zniknięcie na-
rodu węgierskiego. Ta negatywna wizja obecna 
jest w węgierskiej historii idei od pierwszej po-
łowy XIX wieku15.

Flashmob Wspólnoty Wiary, powstałe wideo
oraz tekst piosenki starają się przeciwstawić tej
wizji obraz zmartwychwstania Pańskiego. Już
na początku piosenki pojawiają się nawiąza-
nia do mitycznych postaci historii węgierskiej:
„Gdzie Attila, Árpád dom znalazł, piękny kraj.
Gdzie Dobó i Zrínyi na śmierć gotowi, mówią 
do nas i dziś. Gdzie Arany, Petőfi  i Babits od-
ważnie recytowali. Gdzie Kossuth, Deák i Nagy 
Imre czekali na wolny świat”. 

Odwołanie się do mitu pokrewieństwa pomię-
dzy Węgrami a Hunami przez przywołanie
postaci wodza huńskiego, mitycznego wodza,
oznacza przyjęcie mityczno-narodowego świa-
topoglądu. Węgierscy bohaterzy wojskowi,
obrońcy zamków (Dobó, Zrínyi), poeci (Arany,
Petőfi , Babits) oraz mężowie stanu (Kossuth,
Deák i męczennik rewolucji 1956 roku Imre
Nagy) zostają dołączeni do węgierskiego pan-
teonu narodowego. Ich cnotami były „gotowość
na śmierć”, „odwaga” czy działalność mająca 

15 T. Hofer, Construction of the „Folk Cultural Heritage in

Hungary” and Rival Version of National Identity, [w:] 
T. Hofer (red.), Hungarians between „East” and „West”.

Three Essays on National Myths and Symbols,
Budapest 1994, s. 40. 

na celu „wolny świat”. Do tych cech jest odwo-
łanie w refrenie: „Będzie jeszcze szczęście,
wolny świat. Na Wielkiej Nizinie Węgierskiej,
na wzgórzach, Dunaju i Cisie. W rozmowach
chłopaków z Pesztu zabrzmi: Jezus jest Mesja-
szem [...]”. Śmierci narodu przeciwstawiony 
jest duchowy, wolny świat, czyli mesjańskie
panowanie Jezusa, które przyniesie szczęście
także węgierskiemu krajowi. Wspomnienie
„chłopaków z Pesztu” to ponownie nawiązanie
do świadomości narodowej – tak bowiem nazy-
wana jest bohaterska młodzież walcząca w po-
wstaniu 1956 roku16. Piosenka dotyka uniwer-
salnego i duchowego charakteru zbawienia:
„Każdy naród się obudzi, ale nie krzywdząc
innych. Będzie święcić zmartwychwstanie”.

Tekst po raz kolejny precyzuje ostateczną, du-
chową odpowiedź na śmierć narodu: „Klęska 
pod Mohácsem i ponury smutek to jeszcze nie
koniec, to nie ostateczność. Tak, bądźmy goto-
wi zapomnieć przegrane bitwy. Nasze serca,
jak kawałka chleba, potrzebują przebaczenia 
win. Nie los nami pomiata, Jezus zmartwych-
wstał w Radosną Niedzielę”.

Bitwa pod Mohácsem to w pamięci narodowo-
-historycznej tragedia przegranej bitwy przeciw-
ko armii Imperium Osmańskiego w 1526 roku,
w której zginął król węgierski. Przytoczony „po-
miatający los” to jednoznaczne nawiązanie do
pierwszej zwrotki hymnu węgierskiego: „Boże,
zbaw Węgrów, / I obdarz ich swymi łaskami! /
Wspomóż swą pomocą słuszną sprawę, / Przeciw 

16 Pamięć kulturowa to taka kolektywno-mityczna konstrukcja 
przeszłości, w której przedstawiona jest mityczna
przeszłość danej grupy. Narracje pamięci kulturowej
zbierają i pogłębiają etos i elementy tożsamości danej
grupy (zob. J. Assmann, Cultural Memory and Early 

Civilization, Cambridge 2011; J. Assmann,
A kulturális emlékezet, Budapest 2004). Wbudowanie
rewolucji 1956 roku w pamięć kulturową, jej formowanie,
kształtowanie w jednolitą mityczną narrację to obecnie
szczególnie ciekawa kwestia na Węgrzech.
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której walczą Twoi wrogowie. / Los, który tak dłu-
go Węgrami pomiatał, / Przynieś im szczęśliwy, 
/ Ucisz ich smutki, które przygniatają, / I odpuść 
przeszłe i przyszłe grzechy”. 

Tekst pieśni nawiązuje zatem do dyskursu na 
temat relacji narodu z duchowością. Jest to 
swoiste wyznanie wiary, oparte na duchowości 
chrześcijańskiej. Stanowi ona jedyną podstawę 
Wspólnoty Wiary. Ta mityczno-sakralna rze-
czywistość to jedyna „siła”, która jest w stanie 
uświęcić, a przez to „znormalizować” naród 
węgierski i jego przyszłość. 

Uduchowienie narodu jest elementem uni-
wersalnego zbawienia rozciągającego się na 
wszystkie ludy i narody. Jednocześnie do Wę-
grów odnosi się specjalna forma uniwersalne-
go zbawienia, której jako naród potrzebują. 
Trzeba wyzwolić ich od „przegranych bitew”, 
„klęsk”, „ponurego smutku”, od „śmierci na-
rodu”, rezygnacji. I choć decydującą cechą 
narodowej tożsamości i kultury Węgrów jest 
świadomość losu, to przecież są w niej również 
obietnica i możliwość zbawienia. Wyliczonych 
w piosence bohaterów łączą odwaga oraz pra-
gnienie wolnego świata, dążenie do wolności. 
Do podstawowych wartości narodu węgierskie-
go należy zatem pragnienie wolności, która nie 
jest niczym innym jak zbawieniem niesionym 
przez Jezusa i Boże Królestwo. 

Misja węgierska?
Wywiad udzielony przez Orbána katolickiemu 
tygodnikowi „Új Ember” przed Bożym Narodze-
niem w 2000 roku świadczy o uznaniu kulturo-
wego i ideologicznego znaczenia chrześcijań-
stwa, nawet jeśli nie łączy się ono z aktywnością 
religijną. Orbán tak wypowiadał się na ten temat:
„Nie mam wątpliwości co do tego, że Węgry 
i chrześcijaństwo, Węgrzy i kościoły historyczne 
są nierozerwalnie związane. […] Dzisiaj wielu 

faktycznie wzdraga się przed określaniem Wę-
grów jako kraju chrześcijańskiego. Duch czasu,
który ukształtował się w wyniku drugiej wojny 
światowej nadał określeniu «chrześcijański»
w odniesieniu do systemu ustrojowego pań-
stwa charakter dyskryminujący. Uważam, że
określenie «chrześcijański» nie jest dyskrymi-
nujące. Niezależnie od tego jednak nie można 
Węgier uważać za kraj niechrześcijański. Pań-
stwo węgierskie zakorzenione jest w chrześci-
jaństwie i dzięki niemu stało się tym, czym jest.
To nie jest sprzeczne z faktem, że przybyliśmy 
tu ze Wschodu. Chrześcijaństwo oznacza jed-
nocześnie określenie cywilizacyjne oraz osobi-
ste przekonania wierzących. W tym znaczeniu
Węgry są krajem chrześcijańskim, niezależnie
od tego, czy liczba wierzących jest niższa, czy 
wyższa, chociaż wierzę w to, że liczba głęboko
przeżywających swą wiarę będzie rosła, nie tyl-
ko u nas, ale i w całej cywilizacji europejskiej”. 

Z tego fragmentu wywiadu można wysnuć
wnioski, że „głębokie przeżywanie wiary” oraz
kolektywne, wspólne wartości „cywilizacyj-
ne” są nierozdzielne. W tym znaczeniu Węgry 
pod względem kultury przeżywanej kolektyw-
nie oraz indywidualnie są „krajem chrześci-
jańskim” niezależnie od liczby wierzących.
A wzrost liczby „głęboko przeżywających swoją 
wiarę”, czyli wierzących w Boga, na który ma 
nadzieję Orbán, pomoże w pozytywnym zwro-
cie w przyszłości całej cywilizacji europejskiej17.

Powyższą myśl Viktor Orbán rozwija w innym
wywiadzie przeprowadzonym przez ten sam
tygodnik z okazji Wielkanocy w 2012 roku.
Premier, któremu zadano pytanie: „Niekiedy 
wydaje się, że Europa przeżywa swoje ostatnie

17 J. Szikora, Egyre nagyobb hittel. Beszélgetés Orbán

Viktorral ünnepről, magyarságról, kereszténységről,
„Új Ember”, 24–31.12.2000, http://ujember.katolikus.hu/
Archivum/001224/0901.html (18.07.2014). 
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dni. Czy Pan też tak uważa?” – odpowiedział 
następująco: „Wszyscy wiemy, że drzewo, któ-
remu odetnie się korzenie, prędzej czy później 
upadnie. Tak jest też z cywilizacjami, kulturami 
politycznymi. Europa dziś cierpi, bo utraciła 
korzenie. Dlatego też musi sprostać poważnym 
wyzwaniom w zakresie gospodarki światowej. 
Inne cywilizacje zwiększają populację, a chrze-
ścijańska Europa wymiera. Można się obawiać, 
że drzewo się wywróci, nie wytrzyma wyścigu 
wzrostu z innymi, coraz szerzej rozgałęziają-
cymi się drzewami. Obecnie wydaje się, że nie-
wierni są w większości, ale jedną z najważniej-
szych cech Unii Europejskiej jest to, że wciąż się 
przekształca”. Zatem Europa cierpi, ponieważ 
utraciła korzenie, duchowo-tradycyjny funda-
ment, chrześcijaństwo. Wskutek tego nie tylko 
siła gospodarcza, ale i sam jej byt, przyszłość 
są zagrożone. W tym przełomowym momencie 
„niewierni” są obecni w Europie. Z tego wynika, 
że misją wierzących może być zatrzymanie i za-
wrócenie tego procesu. We wciąż przekształca-
jącej się Europie stawką w procesie przywraca-
nia wartości chrześcijańskich, spirytualizacji 
Europy jest przetrwanie cywilizacji. 

W europejskim świecie idei – kontynuował 
premier – etos większości jest sprzeczny 
z wartościami zwolenników myślenia w ka-
tegoriach narodowych. Ten konfl ikt wartości 
i ich przeciwieństwa podkreśla pojawienie się 
w wywiadzie wątku performatywnego. Odwo-
łanie do performatywności w analizie prze-
mówień politycznych i wywiadów z politykami 
prowadzi do interesujących wniosków, po-
nieważ zaimki osobowe oraz kategorie „my”–
„oni” subtelnie wskazują na tożsamościo-
twórczą narrację danej grupy czy jednostki18.

18 Zob. P. Connerton, How Societes Remember, Cambridge 
1989, oraz P. Connerton, Megemlékezési szertartások,
[w:] V. Zentai (red.), Politikai antropológia, Budapest 
1997.

W zacytowanym fragmencie wywiadu widzimy,
że istnieje pewna grupa, która stoi po przeciw-
nej stronie niż myślący w kategoriach narodo-
wych i pragnie przekształcić „chrześcijański
model rodziny” w chaotyczny świat. 

Jednym z kluczowych punktów tego rozumo-
wania jest „powstały w duchu chrześcijańskim
model rodziny”, stojący w opozycji do „cha-
otycznego dla nas świata”, w który przeciwnicy 
chcą przekształcić chrześcijańskie wartości ro-
dzinne oraz cały „porządek stworzenia”. Prze-
ciwieństwem „porządku stworzenia” są bez-
religijność oraz naukowy światopogląd, które
mają zastąpić ten porządek „wszechświatem
bez Boga”. 

Z wywiadu wyłania się kosmiczne przeciwsta-
wienie: chaos, czyli „wszechświat bez Boga”,
stoi w opozycji do kosmosu, „porządku stwo-
rzenia”, religii chrześcijańskiej, wiary oraz po-
rządku wartości. 

Na pytanie: „Czy naród, który idzie własną 
drogą, ma szansę na sukces?”, premier od-
powiada: „Odpowiedź na to pytanie teraz się
kształtuje. Nieprzypadkowo sprawa węgierska 
w wielu krajach wywołała tyle życzliwego zain-
teresowania”.

Podsumowanie
W powyższym eseju skupiłem się na związku
pomiędzy węgierską tożsamością narodową 
a duchowością. Byłem ciekaw, jak konstruowa-
na jest obecnie idea spirytualizacji narodu, ja-
kie mityczno-ideologiczne narracje pojawiają 
się przy tym w węgierskiej polityce oraz prakty-
ce społeczno-kulturowej. W mojej analizie nie
byłem w stanie zająć się licznymi, łączącymi się
z tą tematyką kwestiami, takimi jak na przy-
kład ideologia Jobbiku i innych skrajnie pra-
wicowych grup, neoszamańska koncepcja wę-
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gierskości, aktualne narracjamw i symbolika 
związana z mitem turula czy też teoria o pocho-
dzeniu Węgrów z gwiazdy Syriusza. Te i podob-
ne do nich mitologie narodowe wymagają od-
dzielnej analizy. Innym możliwym kierunkiem
było skupienie się na mitologii europejskiego
na rodu wybranego. Szczególne ciekawe byłoby 
w tym kontekście zajęcie się podobieństwami
polsko-węgierskimi19, które mogłyby posłużyć
za temat innego studium.

Kolejnym ważnym problemem byłyby krytyka 
opisanych tutaj  procesów i działań politycz-
nych, formułowana zarówno na Węgrzech,
jak i przez Węgrów mieszkających w krajach
ościennych, albo różnorodne alternatywy 
o charakterze społecznym, publicznym, poli-
tycznym czy też religijnym formułowane przez
inne Kościoły, a dotyczące tożsamości narodo-
wej, spirytualizacji i mitologii. 

W świetle przedstawionych przykładów widać,
że spirytualizacja narodu (a co się z tym łączy 
– legitymizacja mityczno-chrześcijańska „na-
rodowej communitas” czy też „jedności naro-
dowej”) jest postrzegana na Węgrzech jako –
korzystając z myśli Rogersa Brubakera – jeden
z dominujących aspektów „przedsięwzięcia 
polityki narodowej”.

W nawiązaniu do tego uważam, że dzisiejsze
węgierskie „przedsięwzięcie polityczno-naro-
dowe” w trakcie spirytualizacji narodu wytwa-
rza obiektywnie trwałą rzeczywistość ducho-
wego etosu tożsamości narodowej, korzystając
przy tym ze zjawisk i doświadczeń obecnych
w pamięci kulturowej oraz publicznym dys-
kursie, a także w kulturowej praktyce codzien-
ności oraz rytualnych momentów, w których
obecny jest związek religii oraz tożsamości

19 A.D. Smith, Chosen Peoples. Sacred Sources of

National Identity, Oxford 2003, s. 40.

narodowej. Ta polityka nie stroni od ewentu-
alnych konfl iktów z ludźmi myślącymi inaczej
i żyjącymi zgodnie z innymi wartościami na 
Węgrzech i w Europie, a także z łączącymi się
z nimi społeczno-politycznymi wartościami,
wyobrażeniami i ideałami. Te konfl ikty, te „mi-
tyczne zmagania”, dalej wzmacniają duchową 
tożsamość narodu. Pogłębienie spirytualizacji
narodowej tożsamości może stać się motorem
węgierskiej mitycznej roli, misji i wynikających
z tego działań politycznych w Europie.                  

Tłumaczenie z języka węgierskiego: Jerzy Celichowski


