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EDIT ZGUT 
UE NIE POWINNA 
ODWRACAĆ WZROKU 
OD MEDIALNEGO 
PRZEJĘCIA WĘGIER 

Reżim Orbána stosuje autorytarną taktykę przeciwko 

niezależnym mediom, a w wyniku bezradności UE uczą 

się jej także inne europejskie rządy, w tym polski 

 

 

Niezależna przestrzeń medialna na Węgrzech skurczyła się ostatnio jeszcze bardziej. Po 

wrogim przejęciu największego niezależnego serwisu informacyjnego Index.hu, jedna z ostatnich 

niezależnych stacji radiowych, Klubrádió, może teraz stracić swoją licencję. Oprócz mniejszych 

placówek, tylko RTL Hungary i Central Media Group pozostają niezależne. W rezultacie Węgry 

spadły do najniższej w historii pozycji (89. miejsce) w najnowszym wskaźniku World Press 

Freedom Index. 

WĘGIERSKA TAKTYKA 

W ciągu ostatniej dekady, węgierski rynek medialny został mocno zniekształcony na rzecz 

dominującej narracji prorządowej. Rządząca partia Fidesz przekształciła większość niezależnych 

wcześniej mediów w instrumenty propagandowe finansowane z pieniędzy publicznych. Co więcej, 

część pozostałych krytycznych mediów jest nadal uzależniona od rządu ze względu na jego wpływ 

na rynek reklamy. 



 5 

Głosy krytyczne były stopniowo wyciszane za pomocą środków politycznych, 

ekonomicznych lub argumentów prawnych. Po wykrwawieniu Indeksu poprzez wycofanie reklam 

finansowanych przez państwo i wywieranie presji na reklamodawców komercyjnych, sojusznicy 

rządu przeniknęli do złożonej struktury własności i zarządzania, a następnie zwolnili redaktora 

naczelnego, co doprowadziło do rozpadu redakcji. Losy gazety Népszabadság nie były tak 

skomplikowane - w 2016 roku została ona nagle zamknięta przez inwestorów sprzymierzonych z 

premierem Viktorem Orbánem. Teraz Klubrádió musi walczyć o przetrwanie w wyniku orzeczenia 

Rady Mediów, że "stacja wielokrotnie łamała ustawę medialną". 

Orbán twierdził, że "nigdy nie sięgniemy tak nisko, by uciszać tych, z którymi się nie 

zgadzamy", ale w rzeczywistości Węgry stały się klasycznym przykładem przechwytywania mediów 

przez rządzących. Jednocześnie, jak na ironię, Orbán nadal twierdzi, że przyszło mu rządzić w 

obliczu ogromnej opozycyjnej presji mediów. 

W reżimach nieliberalnych, takich jak węgierski, nie ma potrzeby więzienia czy fizycznego 

nękania krytykujących system dziennikarzy. Ze względu na konflikty interesów właścicieli mediów, 

często będących pod bezpośrednią presją polityczną, dziennikarze nie są w stanie dostarczyć 

wyważonych, opartych na faktach informacji, a tym samym skutecznie monitorować działań osób 

sprawujących władzę. Pracownicy niezależnych mediów są również regularnie określani mianem 

działaczy politycznych, "nienawidzących Węgier", zagranicznych agentów, zdrajców czy 

"propagandzistów Sorosa". 

Niedawno, wykorzystując pandemię koronawirusa jako pretekst, rząd zmienił kodeks 

karny, wpisując do niego, jako odrębne i surowo karalne przestępstwo, rozpowszechnianie 

fałszywych wiadomości o koronawirusie. Po zatrzymaniu członka partii opozycyjnej Momentum 

za rozpowszechnianie "przerażających" wiadomości, "ustawa o fałszywych wiadomościach" może 

mieć ogromny, mrożący wpływ na wolność słowa, prowadząc do autocenzury na masową skalę. 

KLIENTELIZM I NIEUCZCIWA KONKURENCJA 

Stosunek do środowiska medialnego odzwierciedla ogólne podejście Orbána. Rząd już 

osiem razy przeredagował konstytucję, aby zawładnąć sędziami państwowymi, stworzyć rażąco 

nierówne warunki gry i ograniczyć społeczeństwo obywatelskie, opozycję i niezależne media. 

Otoczenie instytucjonalne z osłabioną kontrolą i równowagą ułatwiło partii Orbána, Fidesz, 

stworzenie niezwykle scentralizowanego systemu mediów. Istotną rolę w ekspansji mediów 
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prorządowych odegrał Urząd Ochrony Konkurencji Gospodarczej oraz uwięziona politycznie 

Rada Mediów. 

Koncentracja własności mediów nabrała rozpędu w 2018 roku, kiedy to ponad 470 

prorządowych placówek zostało połączonych w niedochodowy konglomerat medialny o nazwie 

Fundacja Prasy i Mediów Europy Środkowej (KESMA). Stanowi on bezprecedensowy przykład 

centralizacji mediów w rękach pro-fideszowskich oligarchów. Obecnie rząd kontroluje około 500 

placówek, co sprawia, że Fidesz zdominował dyskurs polityczny sprowadzając go do 

eurosceptycznych teorii spiskowych. Lokalne gazety papugują teraz dokładnie te same centralne 

przesłania, które ukazują się w ogólnokrajowych mediach prorządowych. 

Istotną rolę odgrywa klientelistyczna sieć własności mediów. Rząd sprawuje władzę 

nieformalnie, wykorzystując potężne osoby i firmy powiązane z Fideszem do uciszania krytycznych 

placówek. Kolesie Orbána korzystają z przychodów generowanych w przedsiębiorstwach 

wspieranych przez rząd do przejmowania i obsługi mediów. Jednocześnie większość mediów jest 

duszona, ponieważ rząd wstrzymuje państwową reklamę. Utworzenie KESMA jeszcze bardziej 

utrudniło funkcjonowanie nielicznym pozostałym niezależnym firmom medialnym, które mają do 

czynienia z jednym, gigantycznym konkurentem. 

UE MOŻE I POWINNA DZIAŁAĆ 

Reżim Orbána będzie nie tylko nadal stosował taką autorytarną, nieformalną taktykę 

przeciwko niezależnym mediom, ale także dawał przykład innym europejskim rządom, dla których 

nie bez znaczenia jest także i to, że UE nie zdołała temu zapobiec. W Polsce rządząca partia Prawo 

i Sprawiedliwość (PiS) od lat obiecuje "repolonizację" mediów, co może wkrótce wpłynąć na 

zróżnicowany rynek mediów. Według PiS, projekt ustawy o ograniczeniu zagranicznej własności 

polskich mediów jest przygotowywany i od 2017 roku "tylko czeka na decyzję polityczną". Jednak 

rząd wstrzymał ją głównie z powodu presji dyplomatycznej USA. 

Jak dotąd, mimo pewnych wysiłków, instytucjom unijnym nie udało się w praktyce 

zapobiec cofaniu się demokracji i rządów prawa w kierunku Węgier i Polski. Ponieważ kryzys 

koronaawirusowy jeszcze bardziej utrudnia informowanie obywateli przez media, silniejsze niż 

kiedykolwiek stanowisko UE w tej sprawie staje się jeszcze ważniejsze. Musi ono wykraczać poza 

monitorowanie i promowanie rządów prawa w państwach członkowskich takich jak Węgry, gdzie 

rząd systematycznie ogranicza głosy sprzeciwu i ucisza krytyków. 
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Zamiast podkreślać znaczenie nowego "prewencyjnego narzędzia wczesnego wykrywania 

wyzwań", UE może i powinna wykorzystać swój zestaw narzędzi prawnych w sposób systemowy 

i skuteczny, aby powstrzymać węgierskie władze przed dalszym osłabianiem niezależnych mediów. 

Chociaż wolność mediów nie jest jedną z jej wyraźnych kompetencji, Komisja Europejska ponosi 

znaczną odpowiedzialność w zakresie prawa konkurencji i pomocy publicznej, dwóch obszarów, 

które były nadużywane przez Fidesz w celu uciszania mediów. 

Bruksela powinna nie tylko przeciwdziałać bezprawnej pomocy państwa i koncentracji 

mediów, ale także wnosić więcej skarg w sprawie naruszenia przepisów dotyczących procedury 

określonej w art. 7, ponieważ naruszenia wolności prasy i pluralizmu mediów należą do głównych 

problemów wymienionych w jego zakresie. Jak dotąd jedyne udane postępowanie sądowe w 

kontekście wolności mediów zostało wszczęte przeciwko węgierskiemu podatkowi od reklam, 

które Komisja Europejska przeprowadziła na wniosek RTL, jedynego portfela mediów, który 

pozostał w rękach zagranicznych (niemieckich). Należy przy tym zauważyć, że opierało się to 

również na przepisach dotyczących pomocy państwa. 

Kolejnym istotnym rozwiązaniem jest systematyczne rozpatrywanie przyspieszonych 

postępowań w sprawie naruszenia przepisów wraz z wnioskami o zastosowanie środków 

tymczasowych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości powinien nadać priorytet tym działaniom w 

sprawie naruszenia przepisów, aby zapobiec dalszym szkodom wyrządzanym przez rządy, zanim 

zostaną wydane jego orzeczenia. 

Na początku tego miesiąca finansowane przez Stany Zjednoczone Radio Wolna 

Europa/Radio Liberty wznowiło swoją działalność na Węgrzech (po Rumunii i Bułgarii). Wydaje 

się, że jest ono dzisiaj najbardziej potrzebne od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. Powinno to 

być kolejnym ostrzeżeniem dla UE, że słabe instytucje w Europie Środkowo-Wschodniej stwarzają 

sprzyjające warunki do przechwytywania mediów. 

		
	

Edit Zgut – politolożka i wykładowczyni wizytująca w Centrum Europejskim 
na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się illiberalizmem na Węgrzech i w Polsce. 

		

  



 8 

BOGDAN GÓRALCZYK 

VIKTORA ORBÁNA 
HAZARDOWA GRA 
KARTĄ TRUMPA 

Czy Viktor Orbán całkiem odwróci się od Zachodu i 

pójdzie do Erdoğana, Putina i Xi Jinpinga? 

 

 

 

Viktor Orbán może się czuć prawdziwym życiowym i politycznym zwycięzcą, a 

kto wie, czy nie pomazańcem Bożym. Gdzie nie spojrzeć, tam wiktoria. Udana rodzina, 

z piątką dzieci i wnukami, którzy mają szybo dać mu kolejną upragnioną drużynę 

piłkarską, jak zapewnił na Facebooku, prezentując najnowszą latorośl. 

W rodzinnym Felcsút, zapadłej mieścinie, w której się w dzieciństwie wychował, 

nie tylko odbudował rodzinny dom, ale na wprost niego, po drugiej stronie ulicy, 

pobudował kryty stadion, ze zraszaną murawą oraz wyściełaną skórą i aksamitem lożą, 

gdzie przyjmuje najbardziej wpływowych i najbogatszych ludzi w kraju. Ze sposobu 

usadzenia gości i rzędu siedzących krajowe media spekulują, kto ma aktualnie „ucho 

premiera”. 
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WIELKIE PIENIĄDZE 

On sam zaś często zasiada na tej loży wraz z byłym sołtysem tej wsi i inkasentem 

gazowym, dziś powszechnie ocenianym jako najbogatszy, a na pewno jeden z 

najbogatszych ludzi w kraju, Lőrinczem Mészárosem. To ten, który wskazuje na trzy 

podstawowe przyczyny swej niebywałej, kosmicznej wprost kariery biznesowej: 

opatrzność Boska, własne talenty, no i – mniej chętnie, ale jednak – znajomość z 

premierem. Majątek ten trudno do końca ocenić, podobnie jak szczegóły powiązań z 

premierem, choć wieść powszechna niesie, że to „słup premiera”. Dowodem stawek 

wchodzących w grę niech będą jednak spekulacje, że Mészáros jest już, być może, 

bogatszy nawet od brytyjskiej królowej. 

Na tym nie koniec. Viktor Orbán spełnił też inne dziecięce marzenia – obok 

stadionu w Felcsút, parę kroków dalej od rodzinnego domu, wybudował Akademię 

Piłkarską, a jakże – imienia Ferenca Puskása, chyba najbardziej znanego węgierskiego 

piłkarza w dziejach. A potem uruchomił jeszcze – za unijne pieniądze – kolejkę 

wąskotorową łączącą pobliskie miejscowości. Prawie nikt nią nie jeździ, ale Orbán, 

częsty tutaj gość, ma powody do osobistego zadowolenia. 

Podobnymi sukcesami może się również wylegitymować w stolicy, gdzie nie 

tylko pobudował rozległą willę na Wzgórzach Budańskich, ale nawet przeniósł – nie 

bez kontrowersji i oporów ze strony naczelnego architekta Budapesztu – swoją 

siedzibę.  Przeprowadził sięz gmachu parlamentu też na wzgórza budańskie, obok 

zamku i siedziby prezydenta, a dawniej siedziby premierów, do obszernego, starannie 

odbudowanego i bogato wyposażonego, także w dzieła sztuki, byłego 

klasztoru karmelitów. 

WIELKIE MARZENIA 

W ten sposób węgierski premier ma przed sobą szeroką panoramę i rozległe 

widoki, podobnie jak w polityce, gdzie od dekady niemal nieprzerwanie rozporządza 

kwalifikowaną większością w parlamencie i niekwestionowaną pozycją jedynego lidera, 
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prawdziwego wodza, tak w szeregach własnej partii, jak na całej politycznej palecie. 

Kontrkandydata nawet na horyzoncie nie widać. W partii i państwie obowiązuje zasada 

już dawno temu sformułowana przez wnikliwego analityka węgierskiej sceny 

politycznej, Pétera Tölgyessyego: „jeden mówi, reszta stoi i klaszcze”. 

W takiej sytuacji nic dziwnego, że Orbán mierzy wysoko i stawia sobie kolejne 

ambitne cele. Jeden jest znany: duchowo czuje się przywódcą wszystkich Węgrów, a nie 

tylko tych zamkniętych w granicach państwa. Nie tylko nawiązał tym samym do głośnej 

kiedyś wypowiedzi pierwszego demokratycznego premiera po 1990 r. Józsefa Antalla, 

ale też mocno ją rozwinął, nadając przedstawicielom rozległej diaspory prawa socjalne, 

a nawet wyborcze (co mu się opłaci, bo większość z nich głosuje na Fidesz). 

To z tego powodu w 2012 r. zmieniono konstytucję i nazwę państwa. Z 

Republiki Węgierskiej narodziły się Węgry, bo przecież to oczywiste, Węgry są wszędzie 

tam, gdzie mieszkają Węgrzy, a nie jak wytyczyły mocarstwa w Trianon i co powtórzyły 

w 1947 r. w Paryżu. Powrót do ziem Korony św. Stefana, nie tylko duchowy, to kolejne 

marzenie, czego dowodem mapa Wielkich Węgier w gabinecie u dawnych karmelitów, 

pokazywana gościom, choć zarazem budząca kontrowersje u sąsiadów. 

Diaspora to jedno, a wielka polityka, daleko wykraczająca poza granice małych 

Węgier, to drugie. Orbán gra i licytuje znacznie wyżej niż wskazywał potencjał kraju. W 

Unii Europejskiej odstawia „taniec pawia’, jak sam go nazwał, czyli gra tak, jak mu tam 

pozwalają, całkowicie odmiennie interpretując dane kwestie u siebie w domu. W 

Kazachstanie, jak sam stwierdził, czuje się jak u siebie w domu, bo nikt mu tam nie 

dokucza i nie czepia się go, jak ci biurokraci z Brukseli, będący zresztą „na pasku” 

wywodzącego się z Węgier i wykreowanego na głównego wroga, miliardera George’a 

Sorosa. 

Co więcej, co się podoba w kraju i co jest mocno eksponowane w 

kontrolowanych przez rząd mediach, z Władimirem Putinem, Xi Jinpingiem, a ostatnio 

nawet Donaldem Trumpem rozmawia – osobiście i telefonicznie – niemal jak równy z 

równym. Oto wódz, Ojciec Narodu, na jakiego Węgrzy zasłużyli. Ojciec węgierskich 
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zwycięstw, w którego rodzie były różne wiktorie, bo przecież jego ojciec, wzięty 

biznesmen, wzbogacony na publicznych zamówieniach (kto mu tam pamięta dawne 

członkostwo w partii Kádára, a nawet kontrakt w Libii w tamtym okresie) ma na imię 

Győző, a więc też Viktor, tylko bardziej swojsko, po węgiersku. Nic dziwnego, że 

pochodzący z Węgier i żyjący w Austrii Paul Lendvai nadał po węgiersku swej biografii 

Orbána, dostępnej i w Polsce, znamienny tytuł: „Drugie zajęcie Ojczyzny”. Zdaniem 

autora jego bohater zmienił rzeczywistość w kraju (niekoniecznie na dobre) niemal w 

takim stopniu jak wtedy, gdy Madziarzy wkraczali do Kotliny Panońskiej. 

Z takimi referencjami i doświadczeniami Viktor Orbán, chłopak z biednej 

węgierskiej wsi, podbija świat i czuje się przywódcą dużego formatu, znacznie większego 

niż wskazywałby potencjał Węgier i Węgrów, wraz z tymi rozsianymi po diasporze. Tyle 

przewidywań mu się sprawdziło, tyle rzeczy wygrał, że teraz czas grać już o wyższe 

stawki. 

Jak wiadomo, ma dobre, unikatowe w UE, relacje z Władimirem Putinem. Wiążą 

ich interesy, kontrakty gazowe, elektrownia jądrowa w Paks (treść porozumienia 

utajniono) po stronie węgierskiej oraz chęć odgrywania roli wewnątrz UE po stronie 

rosyjskiej. Ponadto węgierski premier ma znakomite relacje z Benjaminem Netanjahu, a 

wskazani przez tego ostatniego izraelscy doradcy pomagali nawet Orbánowi zwalczać 

znienawidzonego Sorosa. Na tej palecie są też ścisłe relacje z Recepem Tayyipem 

Erdoğanem. Obaj do siebie jeżdżą, a Erdoğan osobiście uczestniczył w odsłonięciu 

mauzoleum pierwszego tureckiego namiestnika w Budzie, a zarazem derwisza, Gül 

Baby. Mauzoleum niedawno odnowiono za tureckie pieniądze i uroczyście oddano do 

użytku, choć Orbán, mocno forsujący hasła antymuzułmańskie, jak mógł znikał wtedy 

sprzed kamery. 

WIELKIE ROZCZAROWANIE? 

Premier Orbán zbudował też najlepsze relacje z Chinami, najlepsze w całym 

regionie, obok Serbii. Regularnie jeździ do Chin i spotyka się z Xi Jinpingiem, z którym, 

wykorzystując zamieszanie wokół trwającej pandemii, wiosną tego roku wreszcie 
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podpisał, też utajnioną, umowę na dokończenie ciągnącego się od lat projektu budowy 

szybkich chińskich kolei łączących Budapeszt z Belgradem, na co długo nie godziła się 

Komisja Europejska ze względu na brak transparentności projektu.   

To w takim kontekście Viktor Orbán zalicytował raz jeszcze: jako pierwszy i 

przez długi czas jedyny przywódca w UE (potem znalazł naśladowcę w Słowenii) już 

we wrześniu br. otwarcie stawiając na Donalda Trumpa jako przyszłego prezydenta, a 

więc osobę mającą sprawować drugą kadencję. Podkreślał nawet, że „nie ma żadnego 

planu B”. Nie krył tego ani na Twitterze, ani w bezpośredniej rozmowie telefonicznej z 

Trumpem, ani podczas wypowiedzi publicznych, w tym podczas pożegnania 81-letniego 

jubilera z zawodu, ambasadora USA w Budapeszcie, Davida Cornsteina, który po latach 

posuchy mocno się Orbánowi przysłużył. Bardziej przebywając w Stanach niż na 

Węgrzech, nie tylko doprowadził do wizyty szefa węgierskiego rządu w Białym Domu, 

ale też pomógł w zwalczaniu – powszechnie znienawidzonego w węgierskich mediach 

rządowych – George’a Sorosa i jego Fundacji oraz Uniwersytetu 

Środkowoeuropejskiego. 

Po zalewie dwuipółrocznej kadencji Cornstein opuścił stolicę Węgier 1 listopada 

br. i nie tylko otrzymał wysokie węgierskie odznaczenie państwowe, ale też otwartą 

pochwałę od premiera. Wcześniej, co niezwykle rzadkie, ambasador bywał w prywatnej 

rezydencji premiera, a ten, żegnając go i zwracając się do niego per „Drogi Davidzie”, 

mówił w specjalnej laudacji 27 października, że „dzięki niemu stosunki węgiersko-

amerykańskie odzyskały swój poprzedni blask”. 

Druga okazja, czyli odsłonięcie pomnika byłego amerykańskiego prezydenta 

George’a H. Busha na placu Wolności w Budapeszcie, okazała się nieco mniej 

szczęśliwa. Albowiem pomnik ten ustawiono tuż obok stojącej tu podobizny Ronalda 

Reagana, a obie postacie naturalnej wielkości zwrócone są na stojący tuż obok wyniosły 

pomnik bohaterom Armii Radzieckiej (po drugiej jego stronie jest gmach ambasady 

USA). 
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W tych okolicznościach Viktor Orbán pochwalił Amerykę jako „oazę wolności”, 

a przy okazji porównał ze sobą niemiecką i sowiecką okupację. Na co ostro zareagowała 

rzecznika rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, pisząc, że „wypowiedź węgierskiego 

premiera mocno naruszyła historyczną prawdę”. Nie dało się ukryć, że doszło do 

dyplomatycznego zgrzytu. 

Jak ułożą się stosunki z Amerykanami po tym, jak węgierskie media rządowe, w 

ślad za administracją i premierem, tak jednoznacznie wspierały w kampanii Donalda 

Trumpa? Tygodniami w głównych wydaniach programów informacyjnych węgierskiej 

telewizji, podobnie jak w raportach agencji prasowej MTI i publikacjach głównego teraz 

organu prasowego rządu, dziennika „Magyar Nemzet” (Węgierski naród), nie 

pozostawiano krzty wątpliwości co do tego, że jednym właściwym kandydatem jest 

Donald Trump, a Joe Biden jest reprezentantem tej samej, przebrzmiałej i 

kosmopolitycznej elity co znienawidzony George Soros. Opozycyjne tygodniki oraz 

niedawno wznowione audycje węgierskojęzyczne Radia Wolna Europa robiły co mogły, 

by wskazać zalety także drugiego kandydata, ale przewaga mediów rządowych (poza 

Internetem) jest teraz na Węgrzech miażdżąca. 

Stawianie na Trumpa w wydaniu Orbána wynika z doświadczeń, a przede 

wszystkim założeń ideowych. Doświadczenie osobiste jest takie, że poprzednie 

administracje nie chciały go przyjąć, nie był mile widziany na amerykańskich salonach, 

co udowodniła jedna z poprzedniczek Davida Cornsteina, ambasador (w latach 2010–

13) greckiego pochodzenia, Eleni T. Kounalakis. W swojej książce, wydanej potem 

również na Węgrzech, w szczegółach ujawniła, jak nieufni byli Amerykanie w stosunku 

do Orbána zaprowadzającego u siebie nieliberalne porządki, a zarazem jak bardzo 

jednoosobowe są tamtejsze rządy. 

To właśnie kwestia tak mocno rozpropagowanej, już w 2014 r., przez Viktora 

Orbána „demokracji nieliberalnej” była w stosunkach Budapesztu z Waszyngtonem 

prawdziwą kością niezgody. Przestała być za administracji Trumpa, która – jak wiadomo 

– zamieniła wartości na interesy. W ten sposób to nie system zaprowadzony na 
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Węgrzech i charakter rządów, lecz zakupy amerykańskiego sprzętu wojskowego stały się 

przedmiotem rozmów. 

Prezydentura „lewackiego”, jak mówiono, Joe Bidena, na którego nikt w 

Budapeszcie nie stawiał, będzie dla tamtejszych władz po raz kolejny poważnym 

wyzwaniem. Czy Viktor Orbán, mający na agendzie procedurę nieprzestrzegania rządów 

prawa w relacjach z UE i zupełnie odmienną wizję i filozofię polityczną od nowego 

amerykańskiego prezydenta, na którego nie stawiał, całkiem odwróci się od Zachodu i 

pójdzie do Erdoğana, Putina i Xi Jinpinga? Czy tak jak oni będzie wskazywał na głęboką 

polaryzację i podziały w USA, przy okazji dając do zrozumienia, że tamtejszy system jest 

chory? Czy powtórzy formułę Mao Zedonga, zgodnie z którą „wiatr ze Wschodu 

pokona wiatr z Zachodu”, co już mu się zdarzało? Czy odwróci się też, jak 

chce Wojciech Przybylski, od państw regionu, w tym Polski? Tym bardziej  że władze 

Słowacji opowiadają się otwarcie za liberalizmem i strefą euro, a wielu przywódców w 

regionie przyjęło Joe Bidena o wiele bardziej przychylnie. 

Wiele kłopotów i zasadniczych pytań, a tymczasem jest jeszcze jedno poważne 

wyzwanie, czyli pandemia koronawirusa, bo liczba zakażonych i ofiar niebezpiecznie 

rośnie, mimo politycznych zapewnień, że tak nie będzie. 

Dotąd zawsze kroczący zwycięsko po krajowej scenie i międzynarodowych 

salonach, wszechmocny i charyzmatyczny u siebie premier Viktor Orbán znalazł się na 

poważnym zakręcie. Jak sobie poradzi z UE, jej budżetem i nadzwyczajnym środkami 

na COVID-19, gdy tak otwarcie je kontestował w kontekście nieprzestrzegania 

procedur i rządów prawa oraz groził wetem?  Jak poradzi sobie z nową amerykańską 

administracją, która znów przypomni mu o wartościach sprzed relacji z Trumpem? 

Wydaje się, że tym razem tylekroć sprawdzony w praktyce „taniec pawia” nie wystarczy. 

Wygląda na to, że hazardowa zagrywka „kartą Trumpa” może okazać się bolesna 

i kosztowna. Wracają bowiem na agendę wartości i rozwiązania wielostronne, których 

silna osobowość Orbána, podobnie jak Trumpa, wprost alergicznie nie znosi. Czas 

pokaże, jakie będą konsekwencje dotychczasowej jawnie antyliberalnej polityki w 
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świecie (zachodnim), gdzie dzięki zwycięstwu Joe Bidena osaczony przez populistów, 

demagogów, a nawet kłamców, liberalizm wrócił do gry. W co zagra teraz Viktor Orbán 

w sytuacji, gdy zdaniem Donalda Tuska (na Twitterze): „Porażka D. Trumpa w 

wyborach może być początkiem końca triumfu skrajnie prawicowych populizmów także 

w Europie”? 

Sporo poważnych pytań i wyzwań, w starciu z którymi dotychczas sprawdzona 

strategia „najlepszą obroną jest atak” może okazać się nieskuteczna. Jak poradzić sobie 

z porażką, gdy się dotąd tylko wygrywało? Czas rozstać się z Zachodem i pójść objęcia 

dyktatorów? Bo chyba samo wsparcie ze strony Warszawy w UE i świecie 

transatlantyckim to jednak za mało. Trzeba będzie szybo znaleźć plan B, którego dotąd 

nie było. 

	

	

	

BOGDAN J. GÓRALCZYK	– profesor i dyrektor Centrum 
Europejskiego UW, politolog i sinolog z wykształcenia, hungarysta z 
zamiłowania. W latach 1991–98 przebywał na placówce w Budapeszcie 
jako wysoki rangą dyplomata (z czego powstała książka wydana w Polsce 
i na Węgrzech). Ostatnio przygotował tom pt. Węgierski syndrom: 
Trianon.  
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EDIT ZGUT, WOJCIECH PRZYBYLSKI 
 

NA WĘGRZECH TEŻ 
SIĘ ZACZĘŁO OD 
LOKALNYCH MEDIÓW 
 

 

 

 

Kaczyński tak jak Orbán boi się dziennikarzy, więc postanowił ich kupić 

lub zwolnić. Jeśli mu się uda, Polacy stracą suwerenność informacyjną, a 

przynależność do Zachodu będzie można utrzymać tylko na kroplówce. 

Zapowiedź przejęcia sieci prasy regionalnej przez PKN Orlen od niemieckiego 

wydawcy słusznie budzi skojarzenia z Węgrami. Viktor Orbán rządzi dziś niepodzielnie 

m.in. dlatego, że zmonopolizował media. Wykorzystuje blisko 500 większych 

i mniejszych tytułów do partyjnej propagandy na skalę niespotykaną od upadku 

komunizmu. Dlatego m.in. głośna na świecie brukselska afera Józsefa Szájera na 

Węgrzech przechodzi bez echa – w mediach dominuje przekaz o spisku Sorosa 

i milionach imigrantów stale nacierających na tożsamość narodową. 

Systemu Orbána nie da się po prostu skopiować w całości, ale Polska znów 

naśladuje kroki, które na Węgrzech doprowadziły do cofnięcia się demokracji 

i ustanowienia politycznej hybrydy, czasem określanej autorytaryzmem. Wyborcy są 

celowo pozbawiani suwerenności informacyjnej – to nie my kontrolujemy władzę dzięki 

mediom, to władza dzięki mediom kontroluje nas, obywateli. 
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WRACA RADIO WOLNA EUROPA 

Nic więc dziwnego, że finansowana przez Kongres USA Agencja Mediów 

Globalnych podjęła decyzję o wznowieniu na Węgrzech działalności Radia Wolna 

Europa. W jej ocenie monopolizacja przekazu osiągnęła w tym kraju poziom 

alarmujący: czytelnicy, widzowie i słuchacze nie mają dostępu do innych niż rządowe 

źródeł informacji. Radio działa oficjalnie od września tego roku, tymczasem podbój 

regionalnych mediów trwa tam na całego już od 2014 r. 

Uderzające, że proces przejmowania lokalnych mediów w Polsce rozpoczyna się 

od wykupienia ich od niemieckich właścicieli – podobnie jak na Węgrzech sześć lat 

temu. Dynamika polityczna też jest zbliżona: Orbán radykalnie skręcił wtedy w prawo. 

To, że wszystko zaczyna się podobnie, nie oznacza jednak, że skończy się tak samo. Ale 

metody i cele są zbieżne. Orbán zawsze wybierał rozwiązania radykalne, kiedy palił mu 

się grunt pod nogami. Zaostrzał kurs, zamiast ustępować, i to mu się opłacało. 

Sześć lat temu wiele tysięcy młodych protestowało w Budapeszcie przeciwko 

podatkowi od internetu. Forma i skala demonstracji zaskoczyły rządzących, ale również 

opozycję: odbyły się jesienią, ledwie kilka miesięcy po drugim z kolei wyborczym 

triumfie premiera. Ich antysystemowa siła nie przełożyła się jednak na kapitał 

polityczny. Orbán rozpoczął kontrkulturowy marsz przez instytucje, a opozycja 

następne wybory przegrała. 

Skrypty władzy napisane przez Orbána podsuwają rozwiązania, z których od lat 

chętnie korzysta Jarosław Kaczyński: media są następne w kolejce po ataku na sądy 

i wojnie z Unią Europejską. Czy podobny scenariusz mógłby ziścić się w Polsce? 

UDERZENIE W SUWERENNOŚĆ INFORMACYJNĄ 

Niekoniecznie, ale Polski nie stać na zignorowanie ryzyka. Trzeba pamiętać, że 

w pakiecie z wojenną retoryką, ograniczaniem autonomii uczelni, sądów, korupcją 

i nepotyzmem Budapeszt podminował swoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo państw 
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demokratycznych zależy bowiem również od czynnika, który nazywamy suwerennością 

informacyjną – to siła i różnorodność medialnej przestrzeni, pozwalającej 

społeczeństwu kontrolować na bieżąco własny rząd. Wykręcenie tego bezpiecznika – 

konkurencyjnego rynku medialnego – było dla Orbána środkiem do jego własnych 

celów. Tak ukrywa przed rodakami interesy, jakie prowadzi ze strategicznymi rywalami 

Europy i NATO: Rosją i Chinami. 

Mimo że większość Węgrów jest krytyczna wobec tych dwu państw, to zarazem 

większość z nich nie wie – bo media Orbána ich o tym nie informują – że robiąc interesy 

z Komunistyczną Partią Chin i Kremlem, ich kraj osłabia własne bezpieczeństwo, ale 

też bezpieczeństwo całego Zachodu, w tym Polski. Przyjrzyjmy się, jak Orbán 

w krytycznym dla niego 2014 r. zainicjował wrogie przejęcie niezależnej prasy i mediów. 

ZACZĘŁO SIĘ OD MEDIÓW REGIONALNYCH 

To był przemyślany krok w strategii premiera rywalizującego o elektorat 

radykalnej prawicy z nacjonalistyczną partią Jobbik. Telewizja publiczna i państwowa 

agencja informacyjna wiele lat wcześniej zamieniła się w partyjną tubę. Powstał 

i skonsolidował się oligarchiczny model polityczny, którego kluczowym elementem jest 

holding prasy – tzw. KESMA (Środkowoeuropejska Fundacja Prasy i Mediów) – 

skupiający ponad 50 tytułów. Ich głównym zadaniem, jak to określił sekretarz stanu 

Zoltán Kovács, jest trzymanie linii rządu. Wskaźnikiem, jak daleko mogą zajść zmiany, 

niech będzie międzynarodowy Indeks Wolności Prasy: z lidera pluralizmu i 10. miejsca 

na świecie w 2006 r. nasze bratanki osunęły się na 89. pozycję w 2020 r. 

W tym samym czasie Polska spadła o sześć miejsc, ale też nigdy nie była zbyt 

wysoko – zajmowała 56. lokatę, dziś jest w zestawieniu 62. Jeszcze wymowniejsze niech 

będzie to, że w 2014 r. Węgry były 64. 

Przejęcie państwowych organów medialnych, podporządkowanie partyjnemu 

przekazowi MTV (tamtejszej telewizji publicznej) i agencji prasowej, karanie 

niezależnych tytułów poprzez wykluczanie ich z obiegu prenumerat w instytucjach 
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i państwowych spółkach, odcinanie źródeł dochodów w postaci reklam i ogłoszeń 

publicznych – to wszystko uderzało w media, chwiejne szczególnie po światowym 

kryzysie finansowym. 

Uwaga Orbána była jednak skupiona gdzie indziej – tam, gdzie międzynarodowa 

opinia publiczna zagląda rzadko, czyli na mediach lokalnych i regionalnych. Chodziło 

o dość konkretne zapotrzebowanie polityczne: kontrolę umysłów kluczowych grup 

wyborców, którzy stanowili w społeczeństwie mniejszość, ale łatwiej ich było 

odizolować, odciąć od dopływu informacji. 

PROWINCJONALNE OLIGARCHIE 

Zmiany na rynku dotknęły najpierw 18 różnych tytułów prasowych. Zezwalając 

na połączenie krajowych spółek zależnych od szwajcarsko-niemieckiego koncernu 

Ringer-Axel Springer, rząd wymusił zarazem, za pomocą argumentów 

antymonopolowych, odsprzedaż niektórych tytułów do Mediaworks Heinricha Peciny, 

właściciela Vienna Capital Partners. 

Austriak najpierw skonsolidował rynek prasy regionalnej, odkupując od Funke 

Mediengruppe kolejne tytuły: „Fejér Megyei Hírlap”, „Napló”, „Vas Népe”, „Zalai 

Hírlap” oraz „Dunaújvárosi Hírlap” – każdy był wydawany w nakładzie 35–45 tys. 

egzemplarzy. Pecina bezwzględnie podporządkowywał wydawcy całą linię redakcyjną, 

likwidując po drodze dziennikarską niezależność, a więc wypłukując z tych instytucji 

sens i cel istnienia. Jeśli się to nie udawało – jak w przypadku „Népszabadság” w 2016 

r. – zwalniał dziennikarzy i zamykał tytuł. Na niesławnym nagraniu Heinza-Christiana 

Strache z Ibizy(2019), ukazującym, jak kontrolowana przez Kreml partia Jedna Rosja 

wysługuje się prawicowymi partiami w Europie Środkowej do budowania sieci wpływu, 

Pecina mówi, że przez lata służył Orbánowi za słup. 

Celem Peciny i innych oligarchów zależnych od Orbána było przejęcie kontroli 

nad redakcjami, ale i całym medialnym ekosystemem, włączając związki zawodowe, 

a nawet rynek reklamowy. Koniec końców w lokalnych społecznościach powstał 
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represyjny system, gdzie bez kontroli obywatelskiej nad władzą – właśnie za pomocą 

niezależnej prasy – moszczą się patologiczne małe oligarchie. 

Dziennikarze traktowani są dziś na węgierskiej prowincji wrogo, niczym politycy 

opozycji. Pracują niemal bez osłony, bez zaplecza instytucji, wspierającego redaktora 

czy zaufanego prawnika. Naturalne dążenie do prawdy jest tłamszone przez układy 

korupcyjne na szczytach lokalnych władz. Bunty udawały się zaś dotąd sporadycznie 

i tylko w większych skupiskach, jak Budapeszt, bo tylko tam są zasoby wolnego kapitału 

– także społecznego, w postaci informatyków pomagających redakcjom stanąć na nogi, 

gdy dochodzi do przejęć. 

BRONIĆ NIEZALEŻNEJ PRASY JAK NIEPODLEGŁOŚCI 

Jak pisaliśmy w raportach na temat suwerenności informacyjnej w Europie 

Środkowej, wolna prasa w regionie, a właściwie na całym kontynencie, stoi przed 

kilkoma scenariuszami rozwoju. Rynek zmienia się wraz z ekspansją reklamy 

internetowej, pod wpływem zmian nawyków czytelniczych i kryzysu. W obliczu 

zagrożenia media mogą dać się uzależnić od rządowych podmiotów, wydrenować przez 

lokalne instytucje, a w końcu upaść, zostawiając po sobie pustkę. 

Ten kryzys chętnie wykorzystują domorośli autokraci, a przede wszystkim 

profesjonaliści, działający od lat na zlecenie Kremla, Teheranu czy Pekinu. We 

wspomnianym raporcie wskazujemy, jak brak dziennikarskiej niezależności oraz 

koncentracja właścicielska na Węgrzech doprowadzają nawet do przejęcia fałszywych 

komunikatów rozpowszechnianych przez rosyjski Sputnik czy Russia Today, i to bez 

obecności tych agentur w kraju. 

Co więc można zrobić? Zarówno Komisja Europejska, partie opozycyjne, jak 

i lokalne społeczności mają wszelkie narzędzia, by zapobiegać takiemu rozwojowi 

sytuacji. KE dotychczas nie sięgała po instrumenty pozwalające na interwencje na rynku 

mediów, ale ma coraz więcej powodów i wiedzy, jak należy to robić. 
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Opozycja ma zaś wszelkie powody, by mobilizować i organizować lokalne 

ośrodki wsparcia i monitoringu niezależności prasy: zapewniając pomoc prawną, 

koncentrując uwagę wyborców i reklamodawców na zagrożeniach związanych 

z psuciem rynku. 

Do tego przybywa skutecznych startupów medialnych, które przy sprawnym 

połączeniu internetowych zrzutek, systemu miesięcznych subskrypcji w rodzaju 

Netflixa i zaplecza informatycznego, jeszcze kilka lat temu nieistniejącego, dają szansę 

na ponowne odbicie się prasy od dna i zapewnienie zarobku. To być może jest 

najważniejsze, bo bez dziennikarzy, którzy są finansowo niezależni, wolna prasa nie 

istnieje. 

 

 

EDIT ZGUT – węgierska politolożka, wykładowca 

Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 

WOJCIECH PRZYBYLSKI – redaktor naczelny 

Visegrad Insight. Prezes Fundacji Res Publica w Warszawie, 

wydawcy „Res Publiki Nowej”. 
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BOGDAN GÓRALCZYK 

WĘGRY NADE 
WSZYSTKO 

Rok 2020 miał upływać na Węgrzech pod znakiem 

rocznicy traktatu w Trianon. Sto lat minęło, a trauma 

pozostała. 

 

 

Rok 2020 miał upływać na Węgrzech pod znakiem rocznicy traktatu w Trianon, 

podpisanego po I wojnie światowej, na mocy którego wielcy tego świata podzielili ziemie 

Korony św. Stefana. Sto lat minęło, a trauma pozostała, o czym piszę w swej najnowszej 

książce. Tyle że życie już dopisało do niej nowy rozdział. 

Obchody i uroczystości rocznicowe na Węgrzech są, ale jednak nieco inne niż 

przewidywano. Pandemia odwołała te najważniejsze: 4 czerwca, czyli dzień podpisania 

traktatu. Jednakże 20 sierpnia, w dniu św. Stefana, najwyższe władze w państwie, 

prezydent, premier i przewodniczący parlamentu, dokonały uroczystego otwarcia 

stumetrowej długości panteonu Narodowego Pojednania (Nemzeti Összetartozás 

Emlékhelye) wybudowanego na styku placu Kossutha i alei Alkotmány 

(Konstytucyjnej), na wprost frontonu gmachu parlamentu. Na podstawie mapy z 1913 

r., kiedy zasięg ziem Korony św. Stefana w ramach dualizmu c.k. Monarchii był 

największy, umieszczono na nim węgierskie nazwy ponad 12 tys. miejscowości, które 
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wówczas do Węgier należały. Przy konstrukcji, przypominającej pomnik Weteranów 

Wojny Wietnamskiej w Waszyngtonie, rozpalono wieczny ogień. Symbolika jest więcej 

niż przejrzysta. 

STRACONY SIEDMIOGRÓD 

Przez pandemię wszystko zdaje się toczyć w zwolnionym tempie, ale akurat w 

jednej dziedzinie zawrzało: doszło do bezprecedensowej debaty historyków, właśnie na 

temat Trianon. W jej epicentrum znalazł się prof. Ignác Romsics, w powszechnej opinii 

najlepszy znawca historii Węgier XX w. Niedawno wydał on tom pod znamiennym 

tytułem Utrata Siedmiogrodu 1918–1947, a w maju 2018 r., gdy debata wokół Trianon 

dopiero się rozpoczynała, udzielił wywiadu tygodnikowi „Heti Válasz”, w którym 

zdobył się na opinię, że to utrata „po wieczne czasy”. 

Romsics, mocno obecny w życiu publicznym, autor wielu książek cały czas 

dostępnych w księgarniach, na początku „roku trianońskiego” napisał jeszcze 

jeden tekst, na łamach opozycyjnego dziennika „Népszava”, w którym wyraził pogląd, 

że „w przypadku mądrzejszej i sprawniejszej polityki ze strony Węgier… straty, być 

może, nie byłyby aż tak duże”. Innymi słowy, dał do zrozumienia, że odpowiedzialność 

za tę tragedię leży też po stronie Węgrów. 

Wtedy w kręgach narodowych zawrzało. Odpowiedź przyszła po pewnym 

czasie – i to ze źródła niespodziewanego, bowiem dotychczas nieznanego. Niejaki 

Árpád Szakács, obracający się w kręgach mediów rządowych biznesmen, dotychczas 

jako historyk raczej nieznany, 13 czerwca opublikował w znajdującym się  – znowu – w 

rękach rządu dzienniku „Magyar Nemzet” tekst, a raczej pamflet, o jakże znamiennym 

tytule Wolnomularskie bajki Romsicsa. 

Główna teza znalazła się już w tytule: Romsics powiela tezy forsowane przed 

laty przez tajne stowarzyszenia i loże masońskie, albowiem to one są w pełni 

odpowiedzialne za tragedię Trianon. 
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SIEDEM TRAGEDII 

Wbrew pozorom nie była to konstatacja całkiem nowa. Przewijała się w 

węgierskiej (i nie tylko) historii już od lat, a najbardziej znanym jej orędownikiem jest 

inny znany historyk o skrajnie prawicowej orientacji, Ernő Raffay. Napisał on już na ten 

temat wiele tomów (zob. https://www.libri.hu/szerzok/raffay_erno.html), a przy 

okazji „roku trianońskiego” wydał kolejny, opisujący wszystkie wątki. Raffay podkreślał, 

że został on napisany po przejrzeniu 11 tys. stron i 484 tomów na ten temat (szerzej 

w tekście Andrása Stumpfana łamach „Heti Válasz”, dobrze podsumowującym 

wszystkie wątki początkowego etapu tej debaty. 

To właśnie Raffay był pierwszym, który w rocznicę Trianon, 4 czerwca 2018 

r., na łamach konserwatywnego portalu „Magyar Idők”otwarcie zaatakował Romsicsa, 

„spadkobiercę starej szkoły marksistowskiej i liberalnej”, za „bezideowość” i twardo 

stwierdził: „Siedmiogród nie jest stracony”. Wtedy postawił też tezę o 

odpowiedzialności wolnomularzy za Trianon, a nawet zaproponował „modyfikację 

granic”. 

Jednakże to nie Raffay, lecz inny wpływowy publicysta nurtu narodowego, 

zarazem prezes Krajowego Towarzystwa Trianon, János Drabik, najlepiej sformułował 

istotę zagadnienia w nowej, świeżo wydanej wersji tomu Stuletni Trianon. W jego ocenie 

Węgry przeszły w ostatnim stuleciu przez „siedem tragedii narodowych”. Pierwsza to 

Trianon. Druga – wkroczenie Sowietów po 1945 r. Trzecia – rok 1956. O tym zazwyczaj 

wiemy. 

Co natomiast z kolejnymi czterema? Tu mogą być zaskoczenia, bowiem, według 

autora: czwarta to 1989 r. i Okrągły Stół, kiedy „narodowi węgierskiemu odebrano 

majątek”, a rządowi kontrolę nad nim (bo przejęły je siły ponadnarodowe); piąta to 

przystąpienie do NATO i UE, czyli „do struktur ponadnarodowych”, szósta to „groźba 

islamizacji Europy” i wreszcie siódma, właśnie się rozpoczynająca, to zagrożenie dla 

podstawowej komórki naszej cywilizacji, czyli Rodziny oraz Narodu w rozumieniu 

Wielkiej Rodziny. 
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Oczywiście Drabik, podobnie jak Raffay, całą odpowiedzialność za Trianon też 

składa na wolnomularzy, podobnie jak teraz, za ostatnie „grzechy”, na liberałów – tych 

spod znaku UE czy spod egidy George'a Sorosa. To właśnie ich, zgodnie z ostatnią linią 

rządu, wini za najnowsze „nieszczęścia”, czyli islamizację i zagrożenie dla rodziny w 

wyniku „przymusowego wcielania w życie ponadnarodowego konceptu”. 

Co istotne, tezy mówiące o odpowiedzialności masonów za tragedię Trianon w 

pełni potwierdził w obszernej wypowiedzi wicepremier Zsolt Semjén, a także były 

premier Péter Boross. Tym samym sprawa nabrała wymiaru politycznego i szybko 

wyszła poza wywody czysto historyczne. 

Profesor Romsics w rozmowie ze mną z dumą podkreśla, że stanęli za nim 

wszyscy wpływowi i znani historycy, również ci o prawicowej proweniencji (niektórzy 

to jego uczniowie). Jeden z nich, Krisztián Ungváry, w niezwykle emocjonalnej 

odpowiedzi na łamach „Magyar Nemzet” 20 czerwca zarzucił inicjującemu debatę 

Árpádowi Szakácsowi historyczne dyletanctwo, sięganie po wątpliwe lub podejrzane 

źródła oraz grzęźnięcie w „duchowym półświatku”, na co wskazywał już tytuł jego 

wypowiedzi. Ungváry podpisał też wraz z wieloma znanymi historykami (m.in. 

Balázsem Ablonczym, Jánosem Fodorem, Jánosem Gyurgyákiem, Davidem Turbuczem 

czy Miklósem Zeidlerem) specjalnylist broniący dorobku Romsicsa. 

Odtąd dyskusjanabrała jeszcze większego rozmachu – i trwa w 

najlepsze. Oczywiście nikt z poważnych historyków nie obala podstawowych ustaleń 

Ignáca Romsicsa, dotyczących źródeł węgierskiej klęski w Trianon, utraty Siedmiogrodu 

i tylu ziem oraz ludności. Jak wynika z obszernego wywiadu na łamach rumuńskiego, 

choć węgierskojęzycznego portalu Maszol, jeśli chodzi o utratę Siedmiogrodu Romsics 

wymienia te oto przyczyny: 

1. Fakt, że na oderwanych ziemiach wielkości 103 km² według spisu 

powszechnego z 1910 r. żyło 54 proc. Rumunów, a tylko 32 proc. 

Węgrów; 
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2. W ramach c.k. Monarchii węgierskim elitom nie udało się wypracować 

właściwej polityki narodowościowej, która byłaby zadowalająca dla całej 

ludności tego wieloetnicznego obszaru; 

3. Już od 1859 r. funkcjonowało państwo rumuńskie, które za jeden z celów 

stawiało sobie przejęcie kontroli nad tym terenem; 

4. Wielkie mocarstwa po I wojnie światowej nie wierzyły, że następcy c.k. 

Monarchii będą zdolni należycie poradzić sobie z kwestiami 

narodowościowymi, więc ją pokroili i powołali na jej zgliszczach system 

państw narodowych (z czego szybko narodziła się wroga Węgrom Mała 

Ententa złożona z Czechosłowacji, Jugosławii i Rumunii, obawiająca się 

ich rewizjonizmu); 

5. Pod koniec 1918 r. w Niecce Karpackiej (red. Kotlinie Panońskiej) 

powstał chaos, Węgry były targane wojenną i rewolucyjną zawieruchą, a 

więc były słabe i niezdolne do oporu wobec narzucanych im koncepcji 

(https://www.maszol.ro/index.php/kultura/111155-delibabok-helyett-

realis-onszemlelet-nagyinterju-romsics-ignaccal). 

 

NOWE MIEJSCE POD NAMIOTEM 

Merytorycznie trudno te tezy i ustalenia podważyć. Toteż nikt z liczących się 

zawodowych historyków tego nie robi. Tyle tylko, że debata przeniosła się również na 

szczebel polityczny. A z tego poziomu płynie jasne przesłanie: winy za tragedię Trianon 

nie ponoszą Węgrzy, będący ofiarami, lecz tajne sprzysiężenia ze swymi niecnymi 

koncepcjami, mającymi na celu osłabienie silnego dotąd narodu. 

Stąd też Ignác Romsics jest publicznie atakowany, natomiast Árpád Szakács, co 

jakże znaczące, właśnie otrzymał dodatkowe 50 mln forintów na dalsze badania 

forsowanych przez niego tez. Natomiast Ernő Raffayz okazji święta św. Stefana 

otrzymał wysokie odznaczenie państwowe. Nie pozostawia się więc żadnych 

wątpliwości co do tego, kto jest teraz ulubieńcem władz i czyje tezy są preferowane. 
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W tej ożywionej debacie jak dotąd nie zabrał głosu premier Viktor Orbán, 

chociaż często wypowiada się i komentuje wszelkie możliwe zagadnienia w kraju. Trzeba 

jednak odnotować, czego u nas nie zrobiono (za wyjątkiem zajmującego sie 

Czechami  i byłą Czechosłowacją Aleksandra Kaczorowskiego, jego programowe 

wystąpienie 6 czerwca br. w miejscowości Sátoraljaújhely, czyli tłumacząc na 

polski, Nowym Miejscu Pod Namiotem. 

Miejsce wybrano symboliczne, bo to miejscowość, którą ustaleniami w Trianon 

przecięto dosłownie na pół. Po drugiej stronie jest już Słowacja. To tutaj ustawiono 

kalwarię węgierską, pnącą się wysoko w górę drogę krzyżową, a na samym jej szczycie 

premier odsłonił tego dnia jeszcze jeden symboliczny dla Węgrów i nurtu narodowego 

pomnik – mitycznego ptaka Turula, którego rozległe skrzydła mają chronić węgierski 

Naród przed wszelkimi nieszczęściami (literacko opisał go Krzysztof Varga). 

W tym pielgrzymkowym miejscu Orbán rozpoczął mowę, niczym kaznodzieja, 

w duchu kanoniczno-mistycznym. Potem jednak szybko przeszedł do politycznej 

praktyki. Zamienił tę wypowiedź w prawdziwy narodowy manifest.  Tylko półsłowem 

nadmienił o „uderzeniu w plecy ze strony sprzysiężonych sił”, nic nie mówił o 

masonach. Potem zarysował jednak taką oto wizję: „Świat drży w posadach. Zachodzą 

w nim tektoniczne zmiany. USA nie są już globalnym hegemonem, Eurazja odradza się 

z nieprawdopodobną dynamiką, a nasza Unia Europejska pęka w szwach, choć łudzi 

się, że przetrwa dzięki salto mortale. Ziemia trzęsie się pod stopami naszego wschodniego 

sąsiada. Bałkany są pełne pytań czekających na odpowiedź.  Wyłoni się nowy porządek”. 

To daje Węgrom nadzieję – mówił premier – i w swoim stylu podnosił zalety 

obecnych rządów, w wyniku których „od stu lat nie byliśmy tak silny, jak dziś”. I dalej: 

„Skończyła się epoka stu lat samotności”, a „Węgrzy rozpoczęli czas powrotów” (w 

domyśle: na utracone ziemie). Raz jeszcze zaznaczył, że „tylko państwa mają granice, 

narody nie”, co w przypadku węgierskim i w kontekście syndromu Trianon ma 

dodatkowe znaczenie. A zakończył, oczywiście, częstym ostatnio zawołaniem: 

„Magyarország mindenek előtt”, czyli „Węgry nade wszystko”, a po angielsku „Hungary 

first”. 
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Do złudzenia podobne tezy premier postawił w okolicznościowym 

przemówieniu na placu Kossutha 20 sierpnia, tyle że z racji miejsca i okoliczności 

wyraźnie ostrożniej dobierał słowa. Powtórzył jednak tezy o „stu latach samotnosci” 

Węgrów po Trianon, słabości Zachodu i kształtowaniu się nowego ładu na świecie oraz 

potrzebie budowania silnego organizmu w obszarze „między Rosją a Niemcami”. 

Jedyną nowością było to, że zaproponował, by to ostatnie robić wspólnie z państwami 

regionu, „z Polską na czele” (nagranie filmowe). 

Viktor Orbán dodaje jeszcze jeden argument, często ostatnio 

przez  niegopodnoszony: „W błyskawicznym tempie buduje się nowa węgierska armia”. 

To fakt, bowiem rozmowy na ten temat węgierski premier prowadził z samym 

Donaldem Trumpem, a sierpniu br. podano, że z koncernem Lockheed Martin właśnie 

podpisano „największy kontrakt wojskowy w historii”, opiewający na miliard dolarów. 

Równocześnie zakupy sprzętu wojskowego w Niemczech sięgnęły ostatnio sumy 1,8 ml 

euro, a są dalsze zapowiedziane. Rząd zapowiada podniesienie szeregów armii o 10 tys. 

żołnierzy, szuka też ochotników (do 20 tys.) do jednostek paramilitarnych. 

Wygląda na to, że Węgrzy ponownie szukają swego miejsca – i to nie tyle pod 

namiotem, co w całej Niecce Karpackiej. Przy czym o historii, a nade wszystko 

bolesnym Trianon, przesądza polityczna wola, a nie historyczna wiedza. I to polityka, a 

nie wiedza, zapewne zdecyduje, co trafi do podręczników. Dla „defetystów” w stylu 

prof. Romsicsa nie będzie tam miejsca. A odpowiedzialność Węgrów i ich elit za Trianon 

będzie zdjęta, no bo przecież stali za tym „spiskiem” masoni i wolnomularze. Czas 

otwierać nową kartę dziejów. 

 

  



 29 

 



 30 

 


