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Wêgry: zmiana systemu

Gdy w kwietniu 2010 r. Viktor Orbán i jego Partia Obywatelska-Fidesz po oœmiu latach
ponownie dochodzili do w³adzy, zapowiedzieli daleko id¹ce zmiany w pañstwie. Sam
Orbán twierdzi³, ¿e „Wêgrzy dokonali rewolucji – przy wyborczych urnach”, a na tej
podstawie dodawa³, ¿e ca³e minione 20 lat, po zmianie systemu w 1989/90 roku, to tylko
„okres przejœciowy”, konieczna jest natomiast „zmiana systemu”. Dlaczego?
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Na to pytanie w swoim najnowszym artykule odpowiada prof. Bogdan Góralczyk, Senior
Fellow FKP. „Opozycja w kraju jest s³aba i rozproszona. Najwiêksi dotychczas rywale,
socjaliœci, nie mog¹ siê odnaleŸæ po poniesionych klêskach. Naród nadal jest sfrustrowany,
g³êboko nieufny i daje w sonda¿ach do zrozumienia, ¿e potrzebny mu wizjoner oraz rz¹dy
silnej rêki. Viktor Orbán, w dotychczasowej ocenie wiêkszoœci Wêgrów, te kryteria spe³nia.
Czekaj¹ wiêc, jak postawi na nogi kraj, o którym przed objêciem rz¹dów napisa³: „Wêgry,
nasza Ojczyzna, s¹ dziœ krajem s³abym ”.
Gor¹co zachêcam do lektury najnowszego numeru „Komentarza Miêdzynarodowego
Pu³askiego”!
Dominik Jankowski
Redaktor Naczelny „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”

Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym think tankiem
specjalizuj¹cym siê w polityce
zagranicznej, którego misj¹ jest
propagowanie wolnoœci,
sprawiedliwoœci i demokracji.
Dzia³ania Fundacji obejmuj¹
prowadzenie badañ naukowych,
opracowywanie publikacji i analiz,
przygotowywanie seminariów oraz
konferencji, edukowanie i wspieranie
liderów. Fundacja jest jedn¹ dwóch
polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji
partnerskiej Rady Europy oraz jest
cz³onkiem „Grupy Zagranica”
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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Gdy w kwietniu 2010 r. Viktor Orbán i jego Partia Obywatelska-Fidesz po oœmiu latach
ponownie dochodzili do w³adzy, zapowiedzieli daleko id¹ce zmiany w pañstwie. Sam
Orbán twierdzi³, ¿e „Wêgrzy dokonali rewolucji – przy wyborczych urnach”, a na tej
podstawie dodawa³, ¿e ca³e minione 20 lat, po zmianie systemu w 1989/90 roku, to tylko
„okres przejœciowy”, konieczna jest natomiast „zmiana systemu”. Dlaczego? Jak wyjaœnia³:
„zmiana systemu politycznego (w 1990 r. – B.G.) ogromnym masom Wêgrów przynios³a
nie tyle wolnoœæ, ile wyda³a ich na pastwê losu. To nie wolnoœæ sta³a siê ich udzia³em, lecz
uzale¿nienie. Pozostali bez obrony…”. Dlatego nowy gabinet stan¹³ po stronie
przegranych, broni¹c ich przed zakusami bogatych i pazernych, nie stroni¹c od nut
populistycznych i nacjonalistycznych. A wyraŸnie kreuj¹cy siê na „ojca narodu” (nie
pañstwa, bo to w wêgierskich uwarunkowaniach nie to samo!) nowy premier z odpowiedni¹
doz¹ demagogii postawi³ na symbiozê z narodem, graj¹c na nutach mu bliskich i tym, co
aktualnie w wêgierskiej, sponiewieranej duszy gra. Szybko w³¹czono prosty mechanizm:
zwracaæ siê do ca³ego „narodu w diasporze”, schlebiaæ biedniejszym, goniæ materialnie
uprzywilejowanych, w tym naturalnie tych, którzy dotychczas rz¹dzili.
Etap pierwszy: skorumpowani socjaliœci
Wa¿n¹ rolê w nowej retoryce odgrywa³o pojêcie „porz¹dek”. Poniewa¿ aktem wyborczym
Wêgrzy „pokazali jednoœæ”, a zarazem „pokonali beznadziejê” (to te¿ s³owa Orbána), wiêc
Fidesz, który otrzyma³ kwalifikowan¹ wiêkszoœæ g³osów, pozwalaj¹c¹ mu rz¹dziæ bez
koalicjantów, szybko postanowi³ przejœæ od s³ów do czynów. Tu¿ po wyborach rozpoczê³a
siê w wêgierskich mediach akcja „robienia porz¹dków”. Polega³a m.in. na tym, i¿
praktycznie codziennie wêgierskim telewidzom i radios³uchaczom mówiono o aferach,
przekrêtach, defraudacjach, skandalach i korupcji w wykonaniu poprzedniej ekipy. P³ynê³o
st¹d jasne, klarowne przes³anie: rz¹dzili nami z³odzieje i krêtacze. Wyci¹gano sprawy
drobne, lokalne, ale za to bardzo konkretne, jak te¿ te najwiêksze, skupione wokó³ wielkich
przetargów w stolicy (tramwaje, metro) lub o zasiêgu ogólnokrajowym. Tak te¿ post¹piono
w trakcie g³oœnej katastrofy z wyciekiem groŸnych substancji toksycznych, „czerwonego
szlamu” pod miastem Ajka wczesn¹ jesieni¹. W³adze firm odpowiedzialnych za wyciek
po³¹czono z poprzednim kierownictwem socjalistów, a ostatecznie – po osobistych
wizytach premiera na miejscu – postanowiono oddaæ zak³ady chemiczne pod kontrolê
pañstwa, czyli, mówi¹c proœciej, zrenacjonalizowaæ, chocia¿ tego terminu nie u¿ywano.
Ta strategia przynios³a kolejny sukces. W wyborach samorz¹dowych 3 paŸdziernika 2010 r.
Fidesz powtórzy³ swój ogromny sukces. Wygra³ we wszystkich komitatach
(województwach) oraz najwiêkszych miastach w kraju, poza Szegedem. Co wiêcej, jego
kandydat zwyciê¿y³ te¿ w Budapeszcie, dotychczas ostoi libera³ów, co – zgodnie z u¿ywan¹
terminologi¹ – nazwano mianem „powrotu stolicy do narodu”.
Ten sukces by³ nie mniejszy ni¿ we wczeœniejszych wyborach parlamentarnych, bowiem
w wêgierskich uwarunkowaniach brak jest kandydatów niezale¿nych, a zdecydowana
wiêkszoœæ to nominaci partyjni. Tymczasem w kraju, co stanowi jego s³aboœæ, istnieje a¿
3 200 samorz¹dów lokalnych. Teraz wiêkszoœæ z nich znalaz³a siê w rêkach Fideszu. Ju¿ bez
przeszkód móg³ on kszta³towaæ rzeczywistoœæ w kraju zgodnie z w³asn¹ strategi¹.
Etap drugi: swoi ludzie, w³asne ustawy
Jak ta strategia ma wygl¹daæ? – d³ugo nie by³o wiadomo, bowiem Fidesz, na mocy

Strona 2

Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego | Casimir Pulaski Foundation
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel. +48 22 658 04 01, office@pulaski.pl

Wêgry: zmiana systemu

4/2011

g³êbokiego spo³ecznego rozczarowania i frustracji, doszed³ do w³adzy nawet bez
przedstawiania szczegó³owych programów, po prostu otrzyma³ j¹ na tacy. Czêœciowo
odpowiedzi mo¿na szukaæ w programowej ksi¹¿ce Viktora Orbána, napisanej w 2007 r.,
a zatytu³owanej „Ojczyzna jest jedna”. Wiêcej w niej jednak diagnozy na temat z³ego stanu
rzeczy w pañstwie („kraj jest s³aby, pañstwo jest s³abe, polityka jest s³aba, ale ludzie s¹
jeszcze silni”), ani¿eli prognoz na temat przysz³oœci.
„Nowy system”, o jakim mówi³ i pisa³ Orbán, kszta³towano raczej czynami, ni¿ teoriami.
Ju¿ wkrótce po wyborach og³oszono, ¿e kraj wchodzi w erê narodowej wspó³pracy,
a odpowiedni¹ odezwê (A Nemzeti Együttmüködés Nyilatkozata) nakazano rozlepiæ we
wszystkich urzêdach w pañstwie. Logiczn¹ konsekwencj¹ tego kroku by³a, przyjêta pod
koniec roku, ustawa o podwójnym obywatelstwie, nadaj¹ca bierne i czynne prawa
wyborcze Wêgrom zamieszka³ym w diasporze w krajach oœciennych (zwi¹zany z obozem
rz¹dowym tygodnik „Hetiválasz” oceni³, ¿e w samym Siedmiogrodzie liczba wyborców
mo¿e zwiêkszyæ siê o 250-400 tys. osób).
Nastroje w kraju, jak œwiadczy³y wszystkie badania opinii publicznej i sonda¿e, nadal by³y
pod³e. Chc¹c podnieœæ ducha narodu najpierw odrzucono „dyktat” Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego, potem rz¹d wszed³ nawet w otwarty spór z Komisj¹ Europejsk¹
(nt. wysokoœci deficytu bud¿etowego w pañstwie), a¿ wreszcie jesieni¹ na³o¿y³ specjalny
19-procentowy „podatek kryzysowy” na wielkie firmy i transnarodowe korporacje, mimo,
¿e te drugie wypracowuj¹, jak siê szacuje, ok. 80 proc. wêgierskiego eksportu. To te¿ siê
spo³eczeñstwu podoba³o. Mniej natomiast podoba³a siê inna decyzja – o przejêciu
prywatnych funduszy emerytalnych, odpowiednika naszych OFE, na rzecz pañstwa – i to
mimo uspokajaj¹cego listu premiera do emerytów w tej sprawie z 11 grudnia.
Równolegle przysz³y te¿, czêsto spektakularne, a zarazem g³êbokie, zmiany personalne.
Pocz¹wszy od Prezydenta Republiki. Jak zapisano na oficjalnej stronie premiera, „jego
kandydatem” zosta³ by³y olimpijczyk Pál Schmitt, uchodz¹cy za polityka partyjnego. Na
mocy g³osowania w parlamencie 6 sierpnia 2010 r. zast¹pi³ on dotychczasowego
prezydenta, prawnika o du¿ej renomie i doœwiadczeniu László Solyoma (te¿ zreszt¹
z wczeœniejszego nadania Fideszu). Dokonano zmian w sk³adzie Trybuna³u
Konstytucyjnego, wymieniono kierownictwa Najwy¿szej Izby Kontroli, Pañstwowej
Komisji Wyborczej, Rady Polityki Pieniê¿nej, os³abiaj¹c przy tym pochodz¹cego z innego
nadania szefa Banku Centralnego. Zmian dokonywano na wszystkich szczeblach, czêsto
z natychmiastowym wypowiedzeniem i bez podania powodów zwolnienia. Sprawa
w koñcu trafi³a do Trybuna³u Konstytucyjnego, który w lutym wyda³ orzeczenie
zakazuj¹ce takich praktyk. Fidesz zapowiedzia³, ¿e siê do niego zastosuje. Tyle tylko, ¿e
poniewa¿ obowi¹zuje zasada, zgodnie z któr¹ prawo nie dzia³a wstecz, Trybuna³ nic nie
móg³ zrobiæ w sferze faktów ju¿ dokonanych, a tymczasem tych, których nowa w³adza
chcia³a usun¹æ, ju¿ usuniêto, zastêpuj¹c ich w³asnymi nominatami.
W tym kontekœcie wy³oni³a siê sprawa dotychczas najg³oœniejsza, bowiem wymieniono
równie¿ sk³ad Rady ds. Mediów, umieszczaj¹c w jej 5-osobowym gremium wy³¹cznie ludzi
z nadania rz¹dz¹cej partii, a jej szefowej nadaj¹c mandat opiewaj¹cy na 9 lat, a tak¿e prawo
wydawania dekretów. By³ to pierwszy krok ku przyjêciu nowej ustawy medialnej, która
narobi³a tyle szumu i wyraŸnie w pocz¹tkach br. przyæmi³a rozpoczêcie wêgierskiej
Prezydencji w Unii Europejskiej.
Etap trzeci: nowa Konstytucja, nowy system
Ca³y proces nie jest zakoñczony. W pierwszych dniach marca rz¹d wêgierski przyj¹³ d³ugo
oczekiwany pakiet reform gospodarczych. Obj¹³ on a¿ 26 postulatów, m.in. takich, ¿e od
2014 r. parlament wêgierski bêdzie liczy³ 200 pos³ów (w miejsce dotychczasowych 386),
ministrowie w rz¹dzie bêd¹ mieli 20, a nie 40-dniowe urlopy, dokona siê wnikliwego
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przegl¹du systemu rent, zmniejszy z 18 do 15 lat obowi¹zkowe nauczanie w szko³ach,
ograniczy mo¿liwoœci wczeœniejszego przechodzenia na emeryturê, obni¿y dop³aty do
leków, itp. Wszystko to w celu „zwiêkszenia wiarygodnoœci na miêdzynarodowych
rynkach”, a przede wszystkim obni¿enia siêgaj¹cego 80 proc. PKB d³ugu publicznego.
Nie wiadomo, jak na ten program zaciskania pasa zareaguje spo³eczeñstwo, dotychczas
ci¹gle, choæ w mniejszym stopniu ni¿ przed rokiem, popieraj¹ce Fidesz. Jak zwykle, diabe³
zdaje siê tkwiæ w szczegó³ach, a tych w og³oszonym publicznie pakiecie nie podano zbyt
wiele (tajemnic¹ poliszynela jest ponoæ 180-stronicowy program szczegó³owych
przedsiêwziêæ, które maj¹ byæ stopniowo wprowadzane w ¿ycie).
Obok pakietu oszczêdnoœciowego, maj¹cego zmniejszyæ zad³u¿enie (wewnêtrzne
i zewnêtrzne) oraz poprawiæ stan finansów pañstwa, w centrum zainteresowania Fideszu
pozostaje jeszcze jedna kwestia, dla partii kluczowa, a mianowicie zapowiedziana ju¿
zmiana Konstytucji. Orbán zapowiedzia³ bowiem na masowym wiecu w rocznicê wybuchu
rewolucji 1956 r., 23 paŸdziernika ub. r., ¿e w rok od zwyciêskich wyborów, tzn. do koñca
kwietnia br. „wszystko to ma siê zmieniæ, co jest przeciwne ludziom, narodowi, zdrowemu
rozs¹dkowi, moralnoœci i ¿yciu”.
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e mia³ wówczas na myœli now¹ Konstytucjê, w której ju¿
w preambule, jak siê zapowiada, ma byæ odwo³anie do Korony œw. Stefana, a wiêc
pierwszego historycznego króla Wêgrów, bêd¹cego zarazem uosobieniem ich jednoœci,
a tak¿e do wartoœci chrzeœcijañskich. Natychmiast po przyjêciu preambu³y, zapewne w dniu
œwiêta narodowego 15 marca, bo wszelkie symbole narodowe s¹ teraz na Wêgrzech
w cenie, obecny parlament przeobrazi siê po prostu w Konstytuantê, a wiêc gremium
maj¹ce za zadanie uchwalenie nowej Konstytucji.
Nie wiadomo, czy uda siê pierwotny zamys³, by przyj¹æ j¹ przed Wielkanoc¹, przecie¿
œwiêtem zmartwychwstania, albowiem wobec kr¹¿¹cych ju¿ projektów, zak³adaj¹cych m.in.
ochronê ¿ycia poczêtego, czy zakaz ma³¿eñstw przedstawicieli jednej p³ci, wy³oni³a siê
mocna opozycja, z³o¿ona z socjalistów oraz „wêgierskich zielonych” skupionych w partii
o nazwie Mo¿liwa jest Inna Polityka. Równie¿ skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna Jobbik
z innych wzglêdów nie patrzy na te projekty przychylnie. Emocje s¹ du¿e, bowiem partie
opozycyjne gro¿¹ bojkotem ca³ego procesu, a nawet wyprowadzeniem swoich
zwolenników na ulice. Albowiem, ich zdaniem, nowa ustawa zasadnicza bêdzie niczym
innym, jak „Konstytucj¹ Fideszu”, a nie ca³ego narodu.
Jeden z najwybitniejszych analityków wêgierskiej sceny, kiedyœ libera³ (podobnie jak
u progu swych dziejów Fidesz!), potem pose³ z ramienia Fideszu, prawnikkonstytucjonalista Péter Tölgyessy przestrzega, chyba jak najbardziej s³usznie, ¿e w ten oto
sposób opozycja postawi siê poza porz¹dkiem konstytucyjnym w pañstwie, a polityka
mo¿e przenieœæ siê na ulice – i nadal destabilizowaæ kraj.
Jednak¿e niecierpliwy, zawsze chêtnie graj¹cy w ataku (niegdyœ jako zapalony pi³karz),
47-letni Orbán zapewne siê nie cofnie. Otworzy³ w minionym roku tyle frontów, otworzy
i ten, wokó³ Konstytucji. Jest mu ona potrzebna jeœli nie do bezpoœredniej w³adzy
(przewiduje siê utworzenie silnego urzêdu kanclerskiego, albo wrêcz prezydenckiego,
z prezydentem Republiki na okres co najmniej 7-letni), to na pewno do spe³nienia swej wizji
i marzenia – ukszta³towania kraju wed³ug w³asnych upodobañ. Wystarczaj¹cy mandat
polityczny z demokratycznego nadania posiada. Opozycja w kraju jest s³aba i rozproszona.
Najwiêksi dotychczas rywale, socjaliœci, nie mog¹ siê odnaleŸæ po poniesionych klêskach.
Naród nadal jest sfrustrowany, g³êboko nieufny i daje w sonda¿ach do zrozumienia, ¿e
potrzebny mu wizjoner oraz rz¹dy silnej rêki. Viktor Orbán, w dotychczasowej ocenie
wiêkszoœci Wêgrów, te kryteria spe³nia. Czekaj¹ wiêc, jak postawi na nogi kraj, o którym
przed objêciem rz¹dów napisa³: „Wêgry, nasza Ojczyzna, s¹ dziœ krajem s³abym”.
Chce silnego pañstwa. Ta misja nim kieruje. Idzie naprzód nie zwa¿aj¹c na krytyki, g³ównie
ze strony sto³ecznych i liberalnych elit, które – nie bez uzasadnienia – zarzucaj¹ mu:
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centralizacjê, autokratyzm, tworzenie „republiki kolesiów”, etatyzacjê, podwa¿enie
systemu równowagi i kontroli (checks and balances), jak te¿, co oczywiste, rozmontowanie
systemu liberalno-demokratycznego, jaki ukszta³towa³ siê w pañstwie po 1990 roku. Orbán
na krytykê nie zwa¿a, robi swoje. Buduje IV Republikê. To mo¿e dlatego jego projekty s¹
tak emocjonalnie przyjmowane przez polskie media. Jedne, liberalne, zarzucaj¹ mu, i¿
buduje system na wzór projektowanej niedawno IV Rzeczypospolitej braci Kaczyñskich,
drugie natomiast, na prawicy, stawiaj¹ go na piedesta³, ¿e robi w³aœnie to, czego w Polsce
zrobiæ siê nie uda³o.
Problem w tym, ¿e Wêgry to pañstwo cz³onkowskie UE, a nawet – niemrawa jak dot¹d,
przyznajmy – Prezydencja Unii. Tymczasem UE to nic innego, jak pewien system wartoœci.
Ju¿ przy okazji, tak o¿ywionej, debaty nad ustaw¹ o mediach, stawiano w³adze Fideszu pod
prêgierzem i pytano, czy nie podwa¿aj¹ one czasem „krêgos³upa” demokracji, jakim jest
wolnoœæ mediów. A poniewa¿ utworzony w 1988 r. Fidesz to partia wodzowska (od
pocz¹tku tak by³o!), wiêc najwa¿niejsze pytanie trzeba zadaæ Viktorowi Orbánowi: czy
prowadz¹c politykê historyczn¹, odwo³uj¹c siê do Korony œw. Stefana, opowiadaj¹c siê za
silnym pañstwem, poradzi sobie z realizacj¹ postawionych celów w kraju zaledwie
10-milionowym i to na dodatek w erze globalizacji i europejskiej integracji, gdzie tyle
naczyñ po³¹czonych?
Jedno jest pewne. Maleñkie Wêgry s¹ teraz pañstwem godnym wiêkszego zainteresowania.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej,
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji oraz wspieranie
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
Europy Œrodkowej i Wschodniej, jak i Ameryki Pó³nocnej.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 roku. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
www.instytutprzywodztwa.pl
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych www.warsawcongress.pl, Akademii M³odych Dyplomatów
www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji
Pozarz¹dowych www.non-gov.org
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej b¹dŸ bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z Redaktorem
Naczelnym p. Dominikiem Jankowskim djankowski@pulaski.pl ¯eby regularnie
otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój e-mail na stronie www.pulaski.pl
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