
 
Węgry w ślepym zaułku 

 
Bogdan Góralczyk: Zajęci kryzysem euro, zbyt mało uwagi poświęcamy w Europie 10-milionowym 

Węgrom. Tymczasem są one ważne, a znalazły się jakby na uboczu, nawet w państwach Grupy 

Wyszehradzkiej, gdzie powinno być o nich teraz głośno. Jak wiesz, często tam jeżdżę i przebywam. 

Zaskakuje mnie, że w ślad za poprzednią zimną wojną domową pomiędzy dwoma politycznymi 

obozami, socjalistami i Fideszem, po zwycięstwie tego ostatniego nic się nie zmieniło. Nadal jest ostra 

polaryzacja na „my” i „oni”. Po swym zwycięstwie Viktor Orbán ogłosił „rewolucję przy wyborczych 

urnach” (fülke forradalom). Zainteresowany, przejrzałem ostatnio kilka książek nt. rewolucji 

francuskiej i bolszewickiej. Wiemy, jak to się skończyło: u Robespierra gilotyną, u Lenina - czerwonym 

terrorem. Rodzi się pytanie: czy Orbán też zamierza doprowadzić swą rewolucję do końca? Wystarczy 

mu woli i determinacji? I czym to się wszystko skończy? 

Adam Michnik: Rzeczywiście, w tej chwili systemy demokratyczne w świecie mają trudny okres, 

natomiast w naszej części świata są poddawane trudnej próbie autorytaryzmu, gdzie występują pod 

różnymi nazwami: „demokracji sterowanej”, czy „demokracji suwerennej”. Sądzę, że klasykiem tego 

gatunku jest Łukaszenka, nie Putin. Owszem, możemy mówić o „systemie putinowskim”. Jakieś 

półtora roku temu miałem okazję rozmawiać z pewnym węgierskim dziennikarzem, który później 

zadał to pytanie samemu Putinowi: „Czy Orbán to węgierski putinizm?” Putin najpierw nie zrozumiał 

pytania, a potem je zbył, nie wdając się w te kwestię. Otóż sądzę, że istotą węgierskiego systemu jest 

właśnie autorytaryzm na wzór putinowski. Punkt wyjścia, to zapewnienie sobie szerokiego 

demokratycznego mandatu. Orbán taki mandat w wyborach dostał.  

BG: Ale niemal natychmiast po tym zaczął poprzedni system rozmontowywać… 

AM. Otóż to. Zobaczymy, czy i na to zyska społeczne przyzwolenie.  

W każdym razie możemy mówić o „systemie Orbána”, który, w mojej ocenie, opiera się na trzech 

podstawowych filarach: ideologii nacjonalistyczno-tradycjonalistycznej, konserwatyzmie 

odwołującym się często do religii, a w obu tych przypadkach w praktyce dochodzi też do odwoływanie 

się do losów węgierskiej mniejszości, przede wszystkim w Rumunii i Słowacji, no i jest wreszcie 

faktyczna likwidacja niezależności mediów elektronicznych oraz uderzenie w niezależny wymiar 

sprawiedliwości, a wiec podważenie klasycznego trójpodziału władzy.  

BG: Zgoda, że mamy już do czynienia z systemem Orbána, podobnie jak kiedyś mieliśmy do czynienia 

z systemem Horthyego, Rákosiego, czy Kádára. Zgoda też, co do tych „filarów”. Przy czym ja widzę to 

szerzej. Albowiem w mojej ocenie, na ten „system” składają się jeszcze: populizm, zamykający się w 

chętnie powtarzanym przez obecnego premiera haśle „Większość ma zawsze rację”; nacjonalizm 

rozumiany tak, że Węgry są wszędzie tam, gdzie mieszkają Węgrzy; autorytaryzm idzie w parze z 

ręcznym sterowaniem, co prowadzi do woluntaryzmu zawartego hasłach: „Prawo jest po naszej 



stronie”, „Tylko my mamy rację”. A ci, którzy są przeciwko nam, są antywęgierscy. Z tym systemem 

kłopot taki, dla niego samego, że nie ma on zewnętrznego wspomagania, bowiem Orbán z wieloma 

się skłócił… 

AM: W tym podobny jest do Kaczyńskiego, który jednak zbyt długo nie rządził… 

BG: No, więc właśnie, ma przeciwko sobie Zachód, z którym się skłócił, a szukanie wsparcia u 

Chińczyków czy w Arabii Saudyjskiej, to chyba jednak nie ta droga. A i autokratyzm u tamtych jest 

inny. Owszem, wyróżniającą cechą rządów Orbána jest autokratyzm, który - jak rozumiem - bierze się 

stąd, że przetrwał on trudne czasy, przeprowadził Fidesz przez Morze Czerwone, a to dzięki temu, że 

trzymał wszystkich krótko i partia mu się nie rozsypała, a przypominała, mówiąc słowami Pétera 

Tölgyessy’ego, „bractwo zakonne”. Stąd też była zasada, „Fidesz to ja”, która teraz zamieniła się w 

bardziej znaną formułę „państwo to ja”. A to musi prowadzić do izolacji na Zachodzie, bowiem jest 

sprzeczne z tamtejszym systemem wartości. Taka „autorytarna wyspa”, jak ją nazwał Róbert Friss, nie 

pasuje do naszych europejskich i zachodnich realiów.   

AM: To oczywiście bardzo niebezpieczne, ale wcale nie takie nowatorskie. Mieliśmy z czymś 

podobnym do czynienia już w wielu krajach: w Serbii Milosevicia, w Chorwacji Tudjmana, a potem w 

Słowacji Meciara, no i teraz u Łukaszenki… 

BG: No, ale patrz, gdzie szukasz, na Bałkanach i na Wschodzie… 

AM: Nie liczą się instytucje, liczy się człowiek, jest ręczne sterowanie. Kaczyński, Janukowycz, to ten 

sposób uprawiania władzy w państwie. Na długą metę czegoś takiego z systemem wartości 

panującym w Unii Europejskiej pogodzić się nie da.  

BG: No właśnie, a u nas prawica w kampanii wyborczej stawiała sobie Orbána za wzór, a Kaczyński 

podczas wieczoru powyborczego, gdy już przegrał, zapowiedział, że „jeszcze będzie Budapeszt w 

Warszawie”. Nie wiedział, co mówi? 

AM: Ależ doskonale to wiedział! Paralela z Węgrami niezupełnie polskim realiom odpowiada, 

ponieważ elektoraty Kaczyńskiego i Orbána są jednak nieco inne. U nas skrajni nacjonalaliści na PiS  

głosują, tam głosują na Jobbik. Jeśli chodzi o Węgry, to panuje u nas mętlik w głowach. Jedni 

rzeczywiście nie wiedzą, co się tam dzieje, chociaż moja „Gazeta” robi, co może. Inni uważają, że to, 

co się na temat Węgier pisze, czy mówi, to propaganda, „Gazeta” jest jednostronna, bo w 

rzeczywistości jest tam inaczej.  

Szkoda, że nie uświadamiamy sobie, że zachodzą teraz na Węgrzech procesy niebezpieczne. Ja bym 

może nie nazywał tego bolszewizmem, czy nawet cezaryzmem. Raczej na terror nikt się tam nie 

zdecyduje, bo i nie ma takiej potrzeby. Przecież bolszewicy nigdy nie wygrali demokratycznych 

wyborów. Węgry, to inna tradycja. Owszem, był tam Horthy, ale nawet istniał tam parlamentaryzm, 

może ułomny, ale jednak funkcjonował. Ponadto, mówiąc brutalnie, dłużej znajdowały się pod 

dyktatem Austrii, niż Rosji. A to przecież inna kultura polityczna i inna tradycja.  



BG: Rzeczywiście, czytając obszerne prace Jánosa Gyurgyáka nt. węgierskich tradycji prawicowych i 

narodowych możemy stwierdzić, iż są na Węgrzech, nie wchodząc w szczegóły, dwie podstawowe 

„szkoły”. Jedna nawiązuje do Istvána Bethlena, długoletniego premiera w okresie horthystowskim. Ta 

była arystokratyczna, konserwatywna, ale też realistyczna, liberalna, z elementami państwa prawa i 

parlamentaryzmu. Natomiast druga, wyłoniona, jako reakcja na Węgierską Republikę Rad po 1919 r., 

a potem coraz silniejsza od lat 30., od czasów premiera Gyuli Gömbösa, była antyliberalna, 

niecierpliwa, szukająca wsparcia w tłumach a nie parlamencie, agresywna, a nawet bojowa. Opozycja 

zarzuca Orbánowi, że bardziej sięga do tej drugiej tradycji, a nie pierwszej… 

AM: To jeszcze się okaże za rok, dwa, która z tych tradycji naprawdę na Węgrzech zwycięży. Na razie 

jest tak, że gdyby przekładać węgierskie realia na polskie, to Fidesz jest odpowiednikiem PiS, 

natomiast odpowiednikiem sił najbardziej skrajnych, powiedzmy Ligi Polskich Rodzin, jest Jobbik. To 

oni bawią się w rozruchy i zadymy, takie, jakie widzieliśmy u nas w Dniu Niepodległości 11 listopada 

tego roku.  

BG: No dobrze, jak już weszliśmy na nasze stosunki dwustronne. Kiedyś, w latach 90. ukuto na 

Węgrzech powiedzenie „ekspres z Warszawy”, tzn. że jak coś się zdarzyło w Polsce, to po paru 

miesiącach powtarzało się na Węgrzech. Jak widać, tym razem - wbrew oczekiwaniom Jarosława 

Kaczyńskiego - węgierski ekspres z dworca, nomen omen, Keleti - Wschodniego, do Warszawy nie 

dotarł. Mamy po raz wtóry Donalda Tuska. W tym kontekście rodzi się wiele pytań: Czy nasze 

wewnętrzne realia polityczne pasują do siebie? Gdzie w tym wszystkim jest Grupa Wyszehradzka? 

Gdzie są nasze wspólne interesy i - jak o nie wspólnie walczyć? I to na dodatek w chwili, gdy Europa 

trzeszczy w szwach, upadają premierzy a to w Grecji, a to we Włoszech? 

AM. Stąd właśnie ostrożność naszego rządu. Owszem, nie wykluczam, że u nas niektórzy mają 

sympatię do Orbána, np. w kontekście ostrego antykomunizmu. Tyle, że zajmowanie się tym tematem 

nie ma dzisiaj sensu, bowiem podziały i w Polsce, i na Węgrzech są już zupełnie inne. Tam zasadniczy 

spór nie sprowadza się do zagadnienia: komunizm - antykomunizm, lecz do kwestii Orbán czy nie 

Orbán. Tak jak u nas: jesteś za PiS-em z Kaczyńskim, czy bez PiS-u z Kaczyńskim. To jest w istocie spór 

o przyszły ustrój państwa. Czy to ma być demokracja suwerenna, na wzór putinowski, gdzie nie ma 

żadnego dialogu społecznego, a opozycja jest marginalizowana, czy też pogłębiona integracja 

europejska. Owszem, wydarzenia wokół euro oraz w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie 

odwróciły nieco nasza uwagę, ale od tych zagadnień my nie uciekniemy. Tę debatę musimy jeszcze 

przeprowadzić. Wydaje mi się, ze rezultaty tej dyskusji będą dla Viktora nieprzyjemne. Nie pomogą 

żadne hasła, że kiedyś dyktowała Moskwa, a potem Bruksela lub międzynarodowe korporacje. Viktor 

sobie wyobraża, podobnie zresztą jak Kaczyński, że w Unii Europejskiej można jednocześnie być i nie 

być i dobrze z tego członkostwa korzystać, mieć ruch bezwizowy itd., a przy tym nie respektować 

innego systemu wartości. Otóż na długą metę takie podejście jest nie do utrzymania.  



BG: Obawiam się, że na wyniki tej debaty nie trzeba będzie zbyt długo czekać. Jeden z węgierskich 

autorów, István Ujhelyi, wzbudził ogromne poruszenie, definiując system Orbána, jako „ewolucyjną 

drogę w ślepy zaułek”.  

AM: Prawdopodobnie tak dokładnie jest, to wygląda na ślepy zaułek.  

BG: Co mnie dzisiaj najbardziej na Węgrzech uderza? Znasz Istvána Bibó, który tak zdefiniował 

demokrację: „Być demokratą, to znaczy nie bać się”. Tymczasem, co widzę? Obawy ze względów 

socjalnych lub strach z powodów politycznych, albo obie te przyczyny wymieszane razem. Węgrzy 

dzisiaj się boją.  

AM: Tak, najgorszy jest chyba strach przed władzą, jak też samej władzy, jako że poszła ona tak 

daleko. Ten ślepy zaułek można również rozumieć i tak, że władza podjęła tak daleko idące decyzje, 

zabrnęła już tak daleko, że nie ma się z tego jak wycofać. Strach, niestety, jest złym doradcą, bo jeśli 

obejmie i władzę, to może ona w pewnej chwili zrobić nawet coś niebezpiecznego. Przecież jak Putin 

zobaczył w telewizji Mubaraka w klatce, to musiał się nad tym głębiej zastanowić.  

BG: Losy Kadafiego też są przesłaniem, jak kończą dyktatorzy… 

Ale zobacz, gdzie zabrnęliśmy. Najpierw mówiliśmy o Bałkanach, potem sporo o Putinie, a teraz o 

dyktatorach. Gdzie umieściliśmy te dzisiejsze Węgry?! 

AM: Orbán sam się wykluczył z obozu demokratycznego. Oczywiście, on będzie się tłumaczył, że jest 

demokracja, istnieje opozycja, że to i tamto. Ale te jego opowieści to są wszystko bajki i fantazje. On 

niewątpliwie sprowadza Węgry z kursu demokratycznego. Mówię to z ogromnym żalem, bowiem 

znam go osobiście od lat i - szczerze mówiąc - miąłem do niego dużo sympatii, ale już wtedy, gdy był 

on po raz pierwszy premierem, pojawiły się u mnie światełka ostrzegawcze. Pamiętam, mieliśmy 

wtedy taką polemikę w Wiedniu, dotyczącą funkcjonowania systemów demokratycznych.  

Niestety, taki jest los wielu byłych dysydentów, którzy jako dysydenci byli liberałami, tak jak byli nimi 

Kaczyński czy Gamsahurdia, a później wracali do wąskiego kręgu, budowali wokół siebie własne 

partie. Tym samym zapomnieli o tym, kim byli wcześniej.  

BG: Zamiast iść w przeszłość, spójrzmy w przyszłość. Mój przyjaciel László Lengyel opublikował w tym 

roku książkę zatytułowaną „Czas pretorianów”. Wydawało się, że ci pretorianie będą tylko po stronie 

rządzącej. A tu, co się okazuje? Węgierska opozycja jest nadal rozproszona. Orbán jest silny także ze 

względu na słabość opozycji. Węgierska Partia Socjalistyczna, mocno pobita, teraz się jeszcze 

podzieliła. Fidesz nawet teraz, choć z o wiele mniejszym poparciem, wygrałby wybory. W takim 

kontekście pojawiło się nagle i niespodziewanie coś nowego, masowy ruch nawiązujący otwarcie do 

polskiej „Solidarności”. W związku z tym rodzi się pytanie, jak „system Orbána” na ten fenomen 

zareaguje. Twoje osobiste losy mówią, że choć po bólach czy więzieniach, ale w końcu doszło do 

Okrągłego Stołu. Ale przecież może być również kryterium uliczne, może dojść do starcia…  



AM: Jest jeszcze trzecia możliwość, w którą ja głęboko wierzę, że po prostu Orbán przegra w 

demokratycznych wyborach, że on tak bardzo przestraszy Węgrów, podobnie jak Polaków mocno 

przestraszyli Kaczyńscy, że będą mieli go dość. Społeczeństwo zmobilizuje się i odsunie go od władzy.  

BG: Są dwie kwestie, które to proste przełożenie realiów w naszych krajach nieco podważają. Po 

pierwsze, prowincja węgierska, w przeciwieństwie do stołecznych elit, które nigdy go „nie kupiły”, 

mocno premierowi wierzyła. Oczywiście, jeśli nie da on chleba, a zapewni tylko igrzyska, to 

rozczarowanie rozszerzy się - i już jesteśmy świadkami tego procesu. Ale Orbán - to po drugie - 

zabezpieczył się i przed tym. Przecież wprowadził nową Konstytucję, a na mocy, właśnie 

wprowadzanych ustaw okołokonstytucyjnych, zamierza np. nadać czynne prawa wyborcze Węgrom 

zamieszkałym w diasporze, a więc tym samym rozszerzyć własny elektorat. Ponadto, tak sformułował 

z kolegami zapisy nowej Konstytucji, że - według opinii węgierskich konstytucjonalistów - poza 

wyjątkowym pod wieloma względami systemem Orbána nie będzie ona funkcjonowała. Innymi słowy, 

Orbán okopał się na swoich pozycjach w systemie władzy, a jego ustąpienie może wiązać się z 

koniecznością uchwalania kolejnej Konstytucji. A to przecież nowa, poważna komplikacja.  

AM: Jakie będą następne wybory, to jeszcze zobaczymy. Kaczyński będąc premierem był przekonany, 

że kolejne wybory wygra, a od tametgo czasu przegrał już sześć razy. To warto podkreślić. Oczywiście, 

wiele zależy od tego, jak będzie przebiegał kryzys europejski. Jeśli pogłębi się, to niestety ciążenie ku 

rozwiązaniom autoryrtarnym w naszym regionie będzie rosło. Jest to bardzo niebezpieczne. No, bo 

weźmy przykładowo, że na Słowacji wygra Fico. Wtedy mamy już nieomal gwarantowną kolejną jatkę 

wokół tamtejszej węgierskiej mniejszości. A to może być niebezpieczne - dla obu tych krajów i dla 

regionu. I dlatego Warszawa, czy szerzej - Państwa Wyszehradzkie, są wstrzemięźliwe; dlatego, że nie 

chcą niczego zaostrzać, nie chcą wytwarzać sytuacji, po których trudniej będzie usiąść do stołu. 

Chociażby przykład kontrowersji w stosunkach polsko-litewskich świadczy, jak mała sprawa może być 

rozdmuchana - i szkodzić. Ważne jest, by nie tworzyć sytuacji nieodwracalnych. Przy tak głębokiej 

polaryzacji, jaka występuje na Węgrzech, trzeba cierpliwości, to potrwa.  

BG: Orbán gra teraz na antyliberlizmie. Powiada, że system zachodni się załamał. Szuka jakichś 

alternatywnych rozwiązań. Kryzys w Stanach i w Europie zdaje się w go w tych przekonaniach 

utwierdzać. Jak najbardziej wyobraża sobie, że „jest życie i poza UE”, jak sam kiedyś powiedział. 

AM: Tak, bo w istocie jest eurosceptykiem. Przez pewien czas grał na Unię, bowiem liczył, że będzie 

partnerem europejskiej prawicy. Tyle tylko, że tamtejsza prawica, począwszy od kanclerz Merkel i 

Sarkozyego, jest bardzo pro-europejska. Tamta prawica nie ma nic wspólnego z nurtami 

reprezentowanymi przez Istvána Csurkę czy Jarosława Kaczyńskiego. A ich sposoby rządzenia różnią 

się jeszcze bardziej!  

BG: Ale i u nas jest inaczej. Przecież podstawą w Polsce pod rządami D. Tuska są obywatelskie 

wolności. Tymczasem czytając uważnie nową Konstytucję węgierską, jak też niektóre ustawy 



okołokonstytucyjne, mamy tam pełno sformułowań mówiących o obywatelskich powinnościach i 

obowiązkach. Viktor Orbán naprawdę zmienił system i rozmontował liberalną demokrację. A przy 

tym, przyznajmy to uczciwie, Polska była dla niego ważnym punktem odniesienia - i takim pozostaje. 

Jednakże naszych tutaj rad, czy naszych narzekań nie wysłucha.  

AM: Z pewnością nie posłucha! Ale pewność siebie, etatyzm, wiara we własne wizje, przekonanie, co 

do własnych racji, a unikanie krytyk, to cecha reżimów autorytarnych. Tego rodzaju władcy słuchają 

tylko takich rad, które wzmacniają ich władzę, wszelkie krytyki odrzucają. Przykre, bo taki sposób 

myślenia jest anachroniczny. To nie prowadzi do przodu. Patrząc na politykę Orbána ja widzę w 

przyszłości dla Węgier tylko nieszczęścia. 

BG: Tę rozmowę prowadzimy w kontekście nowego tomu Twoich esejów, który ma być teraz na 

Węgrzech wydany. W nim też znajdują się podobne rady i proroctwa? 

AM: Niedawno podobny tom esejów, choć nie dokładnie taki sam, wydano mi w Stanach 

Zjednoczonych. Spotkanie autorskie w Los Angeles prowadził Iván. T. Berend. Zwrócił uwagę, że jest 

tam wiele treści, które są bardzo aktualne również na Węgrzech i w całej Europie Środkowej. Sam nt. 

Węgier wielkich esejów nie piszę, albowiem wolę drukować głosy Węgrów. Mam nadzieję, że w moich 

esejach dotyczących Polski węgierski czytelnik odnajdzie siebie, swoje dylematy i rozterki. Jedno jest 

pewne, że przypadek Polski - przy wszystkich jej konfliktach, skandalach, problemach - jest jednak 

optymistyczny. To dowód na to, że rozsądna i odpowiedzialna transformacja demokratyczna jest 

możliwa i może być udana.  
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