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Autor porównuje mentalno polsk i wgiersk, pod pojciem mentalnoci rozumiejc stosunek przecitnego obywatela do w asnego pastwa narodowego. Omawia punkty zwrotne
w historii Polski i Wgier, poczynajc od redniowiecza po wspó czesne nam czasy zmiany
ustroju, koncentrujc si na wykazaniu najbardziej charakterystycznych ró nic w postrzeganiu
historii w asnego kraju przez Wgrów i Polaków, szczególnie podkrela przy tym wag kwestii
ydowskiej oraz odrbn sytuacj mniejszoci narodowych. Za kluczowy dowód na poparcie
swych tez uznaje zestawienie konstytucji polskiej i wgierskiej, w którym na przyk adzie ró nic
w zapisach obydwu ustaw zasadniczych prezentuje odmienny stosunek obywateli polskich
i wgierskich do w asnej pastwowoci.
Abstract: György Spiró, TWO CENTRAL-EAST EUROPEAN MENTALITIES FROM THE POINT
OF VIEW OF THE STATE. „PORÓWNANIA” 6, 2009, Vol. VI, pp. 271–286, ISSN 1733-165X. The
author compares the Polish and the Hungarian mentality understanding mentality as the attitude of a common citizen towards their own nation state. He describes turning points in the
history of Poland and Hungary since the Middle Ages up till the contemporary times of transformation. He focuses on the most typical differences in the perception of the histories of their
own countries paying particular attention to the Jewish issue and the different situations of national minorities. The key corroboration of the theses presented in this article is based on the
comparison of the differences between the writing of Polish and Hungarian which reflect distinct attitudes of the nations towards their own state.
________________
1 Wyk ad wyg oszony z okazji objcia cz onkowstwa przez G. Spiró w Literackiej i Artystycznej
Akademii Szécsenyiego w roku 2007.
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W moim wyk adzie analizuj w zarysie stosunek wgierskiego i polskiego obywatela do pastwa z punktu widzenia ich wzajemnej lojalnoci, skupiajc si na charakterystycznym zachowaniu obywateli, a wic na ich mentalnoci. Mentalno nie jest
ogólnie przyjtym pojciem naukowym. Chocia spotykamy si z ni bezustannie
w codziennym yciu, i odwiedzajc obce kraje, zauwa amy odmienny sposób postrzegania pewnych zjawisk, mglista idea „ducha narodu”, któr rozumiano w sposób
faszystowski i nazistowski, na d ugi czas uleg a dyskredytacji i szanujcy si uczony jej
unika. Pod pojciem mentalnoci rozumiem obejmujce kilka generacji, przewa nie
niewiadome reakcje okrelonej wikszej spo ecznoci, w danym przypadku ludnoci
kraju, które formowane s przez acuch wydarze spo ecznych i historycznych.
W mniejszych spo ecznociach czynnikami wp ywajcymi na zachowanie i sposób
mylenia s rodzina, miejsce zamieszkania, szko a, praca, status spo eczny. Reakcje te
w przypadku powtarzajcych si okolicznoci zewntrznych utrwalaj si wci od
nowa, i przynajmniej w równie silnym stopniu charakterystyczne dla nich jest to, co
nie przyjdzie obywatelowi w danej sytuacji do g owy, jak to, co faktycznie móg by
pomyle.
Badam mentalno wy cznie z punktu widzenia pastwa narodowego dzia ajcego co najmniej znonie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, dlatego nie wyodrbniam
ró nicych si midzy sob na obszarze tego samego kraju mentalnoci klas, warstw,
grup interesów, wspólnot religijnych. Nie zajmuj si jednostk, mój punkt widzenia
nie jest punktem widzenia pisarza. Nie zajmuj si sk adowymi wiadomoci narodowej, nie zajmuj si tak e urzdzeniem pastwa, jego systemem spo ecznym (królestwo, republika, dyktatura, demokracja parlamentarna). Sporód wdrukowanych
w dusz obywatela wyobra e na temat pastwa interesuj mnie te, które wzmacniaj,
bd os abiaj czcy go z nim zwizek.
Mimo i sw w asn mentalno pod wzgldem moralnym obywatele instynktownie zwykli postrzega pozytywnie, co wicej, poproszeni, potrafi swoje stanowisko
uzasadni, nie osdzam tego w kategoriach moralnych, tym bardziej, e zara liwe na
naszym obszarze od czasów romantyzmu moralizowanie przeszkadza w obiektywnym postrzeganiu. Nie osdzam niczego od strony adnej obecnej czy dawnej idei
rozwoju czy utopii. Nie twierdz te , e jakie wydarzenia historyczne powinny mie
inny przebieg, aczkolwiek, jak zobacz Pastwo, nakrel pewne niezrealizowane
mo liwoci.
Wspó czesne pastwo narodowe powsta o w XIX wieku w celu pozyskania korzyci politycznych, gospodarczych i kulturowych oraz z agodzenia negatywnych wp ywów wiata zewntrznego. Majc na wzgldzie osignicie wspólnych celów, korzystnych zasadniczo dla wszystkich, mia o ono jednoczy swych obywateli równie
wtedy, gdy wystpowa y midzy nimi znaczce ró nice interesów. Powy sze zadanie
jest aktualne tak e dzisiaj. Proces nazywany globalizacj to w jednych przypadkach
bezkrwawa, a w innych mordercza wojna silniejszych pastw narodowych ze s abszymi. Na polityczne i gospodarcze ingerowanie silniejszych, s absze pastwa odpowiadaj nasileniem nacjonalizmu, jednak w praktyce niewiele mog uczyni. Do272
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wiadczenie nie potwierdza, by granice pastw mia y si rozmywa, a wzajemnie korzystne wspó dzia anie gospodarcze sprzyja o zacieraniu ró nic kulturowych. Najsilniejsze pastwa narodowe zachowuj si w sposób nacjonalistyczny, co wywo uje ten
sam skutek, jak w wieku XIX: wzmo on reakcj obronn s abszych pastw. Midzynarodowe zwizki i organizacje nie przejm socjalnych, zdrowotnych, czy kulturalnych zobowiza pastwa narodowego. Dlatego obywatele zadowalaj si mniejszym
dochodem, po to p ac podatki i sk adki, by organy pastwa dzia a y sprawniej. W tej
sytuacji mówienie o obumieraniu pastwa narodowego wynika z niewiedzy albo wie si z chci wprowadzenia w b d. S owa o obumieraniu pastwa narodowego
padaj po pierwsze ze strony komunistycznych internacjonalistów, a po drugie ze
strony wiatowego rynku kapitalistycznego. W przeceniajcym ideologi systemie
komunistycznym równie zdarza y si narodowe d enia (Gomu ka, Gierek, bd te
drugi-trzeci okres Kádára) i nawet jeli oficjalnie nie uznawano prymatu interesu narodowego, w praktyce go popierano. W stosunkach kapitalistycznych walka sprowadza si wy cznie do gospodarki, znacznie silniej podkopuje to jednak pastwo narodowe.
Równie i dzisiaj obywatele pastwa milczco zawieraj midzy sob umow, i
wbrew najci szym antagonizmom, z faktu przynale noci do tego samego narodu
wynika, e stanowi jedno i jeli zajdzie taka potrzeba, wystpi razem. Gdy kto t
umow naruszy, jest niemal pewne, e za to odpokutuje. Gdy umow t z amie pastwo, konsekwencje dla jego obywateli mog by wrcz tragiczne. Umowy tej nie wyryto w kamieniu, nie ma nigdzie egzemplarza podpisanego przez obie strony, obywatele nie wiedz o jej istnieniu, a jednak wp ywa ona na ich zachowanie.
Mentalnoci obywateli nie mo na bada samej w sobie, jedynie porównujc z mentalnoci charakterystyczn dla mieszkaców innych krajów. Mentalnoci wgierskiej
– w konsekwencji tysicletniego wspó ycia na jednym terenie – nie sposób w praktyce
oddzieli od mentalnoci S owaków i Chorwatów, niezale nie od tego, co narody te
sdz o sobie nawzajem. Nie uznaj za mo liwe porównanie mentalnoci wgierskiej
z mentalnoci ssiednich Serbów i Rumunów, ze wzgldu na ich odmienny rozwój
spo eczny, wiem jednak, e na przyk ad mentalno Rumunów siedmiogrodzkich
ró ni si od mentalnoci mieszkaców królestwa rumuskiego. Mentalno czeska ma
wspólne elementy z wgiersk, dlatego jej nie badam. Natomiast interesujce efekty
mo e przynie porównanie mentalnoci wgierskiej z polsk.
Królestwa polskie i wgierskie w redniowieczu i u zarania czasów nowo ytnych
by y równorzdne pod wzgldem terytorialnym i gospodarczym, w podobny te sposób, nie dysponujc „odpowiednimi morzami pozosta y w tyle pod wzgldem odkry
(wielkich rabunków, tworzenia kolonii), ich podzielona przez wielkie mocarstwa pastwowo znikn a i dopiero w roku 1918 przywrócono jej w aciwe miejsce.
Wgierskie pastwo feudalne przesta o istnie w roku 1526, polskie du o pó niej,
w ostatnim dziesicioleciu XVIII w., przy czym naje d ca musia do tego st umi powstanie Kociuszkowskie. Z tego powodu Polacy ywo pamitali o swym pastwie,
które w XIX wieku nie istnia o na mapie. Najpierw stanli po stronie Napoleona, po273
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tem, w powstaniach z 1830 i z 1863 roku, walczyli o odzyskanie swego – znów w sensie europejskim pojmowanego – pastwa narodowego i przynajmniej co drugie ich
pokolenie by o wiadkiem aktywnego oporu.
Wyobra enie niepodleg ego pastwa wgierskiego, pomimo podobiestwa do
polskich idei romantycznych i narodowych, jest s absze. Wbrew powszechnemu
mniemaniu jednoznacznym celem rewolucji wgierskiej i walk wyzwoleczych z lat
1848–1849 nie by o utworzenie niepodleg ej pastwowoci wgierskiej. Kossuth nie
przeg osowa proklamacji niezale noci w parlamencie, gdzie pozosta by w mniejszoci, lecz og osi j w debreczyskim kociele w zwizku z inn spraw, na zasadzie
puczu. Ugoda – rezygnacja z samodzielnej wojskowoci i polityki zagranicznej – zawarta w roku 1867 po dwóch dekadach biernego oporu, dlatego by a atwa do przyjcia ze strony czci dowództwa wgierskiego, poniewa na terenie dawnego królestwa
wgierskiego Wgrzy byli w mniejszoci i niepodlegle pastwo wgierskie zosta oby
rozbite przez inne narodowoci, najprawdopodobniej na pó wieku przed Trianon.
Histori XIX wieku mo na by podsumowa nastpujco: bezkompromisowe, zakoczone jednak pora k walki niepodleg ociowe ze strony polskiej i przynoszce efekty,
pe ne targów o lepszy byt narodowy, o cywilizacyjny rozwój w przyjtych ramach
szcztkowego pastwa, dzia ania strony wgierskiej.
Wród Polaków idee bur uazyjne ciera y si z feudalnymi, zarówno w powstaczym rzdzie z 1830–1831 roku, jak i poród emigracji polskiej na Zachodzie, nie mia o
to jednak wp ywu na ycie codzienne Polaków yjcych pod zaborami. Wgrzy wyszli
na idei bur uazyjnej w XIX wieku lepiej, gdy z rozwoju kapitalistycznego europejskiego typu skorzysta mogli jedynie Polacy zamieszkujcy tereny, które znalaz y si
pod panowaniem Prus i Austrii. W pocztkach czasów nowo ytnych obydwa pastwa
charakteryzowa o to, co Polacy okrelali jako: nierzdem Polska stoi, Polsk jednoczy
anarchia. Zjednoczenie prorosyjskiej magnaterii polskiej przeciw postanowieniom
sejmu, lub te Targowica nie jest w niczym lepsze lub gorsze od tego, co wydarzy o si
na Wgrzech przed i po Mohaczu. Cechujca w adz centraln podejrzliwo o rodowodzie feudalnym czy wrcz pogarda, której podstaw stanowi o forsowanie w asnych korzyci przez w acicieli latyfundiów i lenników, doprowadzi y do zaprzepaszczenia owieceniowych reform Józefa II.
W paradoksalny sposób, zacofane w wikszoci pogldy komitatowe sta y si jednym z wa nych komponentów demokracji, które zdolne by y za Kadarowskich Wgier korygowa lokalnie centralne rozporzdzenia (Ugocsa non coronat3, kilkaset lat po
tej pamitnej odpowiedzi). Podobne zjawisko da si zaobserwowa tak e w socjalistycznej Polsce, co wicej, u Polaków pozosta o wicej równorzdnych politycznych
i intelektualnych centrów, ni na pozbawionych w Trianion wikszoci du ych miast
Wgrzech.
________________
3 Wedle tradycji odpowied komitatu Ugocsa na wezwanie przez Ferdynanda I stanów na koronacj w 1527 r. (przyp. t um.)
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Polska a do koca pozosta a katolicka, na terytorium Wgier reformacja i kontrreformacja przynios y podzia , w wyniku którego przynale noci do narodu wgierskiego nie mo na by o uzasadnia na podstawie przynale noci religijnej. Polscy katolicy
na obszarze pomidzy niemieckimi protestantami a rosyjskim prawos awiem swój
katolicyzm pojmowali jako religi narodow, nawet wbrew Watykanowi. Przypisywali swym walkom wyzwoleczo-narodowociowym status powo ania do prowadzonej
na skal ca ego wiata walki o prawdziwe chrzecijastwo. Obrona chrzecijaskiej
Europy pozostaje czci narodowej ideologii zarówno Wgrów, jak i Polaków. Oba
narody lubi uznawa si za ostatnie szace chronice chrzecijask Europ, zw aszcza gdy próbuj na zachodniej Europie wymóc, zwykle bezskutecznie, pewne ustpstwa, ale polska wiadomo pos annictwa jest w pierwszym rzdzie religijna, podczas
gdy wgierska raczej cywilizacyjna i zwizana z bie c polityk. W polskim romantyzmie móg rozwin si mesjanizm narodowy, wed ug Mickiewicza ca a Polska to
Chrystus. Na to pó tora wieku pó niej móg powo a si w gdaskiej stoczni Wa sa,
wywo ujc du e wra enie. W rozwoju wgierskim podobna idea jest niewyobra alna.
Na Wgrzech w wieku XIX dokona a si sekularyzacja, a XX-wieczna irredentystyczna
idea wy szoci kulturowej Wgrów w stosunku do innych narodów jest sama w sobie
parodi. Pod koniec XX wieku mo na na Wgrzech cytowa teksty romantyczne,
g ównie Pie Narodow oraz 12 punktów4, lecz cytaty te przepojone s treci polityczn, a nie religijn.
Podobne w polskiej i wgierskiej historii XIX wieku jest nastpowanie po sobie fal
emigracji. Elita emigracji polskiej, która zmuszona by a wyjecha po zduszeniu walk
wyzwoleczych, bardziej pielgnowa a polsk wiadomo narodow i w wikszym
stopniu wpisa a si w ówczesne spo eczestwa zachodnio-europejskie, ni emigracja
wgierska z 1849 roku, której cz onkowie za w asne mog uwa a jedynie odizolowane, pojedyncze osignicia, wojskowe lub naukowe. Na prze omie wieków z terenów
nieca kiem suwerennego Królestwa Wgierskiego „na chwiejnych nogach”, jak pisze
Attila József, pod y o do Ameryki pó tora miliona naszych obywateli. Nie dysponuj
wykazem, jaki by ich dok adny sk ad narodowociowy, lecz jest pewne, e pastwo
wgierskie uwa a o ich za zbdny balast, nie zapewnia o im nawet minimum wystarczajcego do prze ycia, zawar o z nimi „milczc umow”. Te pó tora miliona ludzi
w cigu dwóch pokole rozp yn o si za granic niemal bez ladu. Tradycyjnie silne,
dajce zna o sobie w czasie wyborów prezydenckich w Ameryce, polskie lobby góruje
nad nasz emigracj nie liczebnoci, lecz silniejszym przywizaniem narodowym. Do
idealizowanego ostatnimi czasy obrazu Monarchii musimy tak e doda nielojalno
okazywan przez pastwo szerokim warstwom swych obywateli. Wspó czeni, na
czele z Adym5, nie osignli sukcesu w podkrelaniu koniecznoci radykalnych zmian.
Na rewolucj przyszed czas z opó nieniem, po pierwszej wojnie wiatowej, a po niej
nastpi a kontrrewolucja.
________________

Spisane w 12 punktach dania walczcych w rewolucji wgierskiej z 15 marca 1848 r.
Endre Ady (1877–1919) – jeden z najwybitniejszych poetów wgierskich, autor artyku ów,
w których bardzo krytycznie odnosi si do aktualnej sytuacji politycznej (przyp. t um.).
4
5
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Po pierwszej wojnie wiatowej obydwa kraje odzyska y pe n pastwowo. Podpisania traktatu pokojowego Polacy doczekali jako zwycizcy, Wgrzy jako przegrani.
Obie wi ce si z tym duchowe reakcje maj wic swoje konkretne uzasadnienie.
Polacy uwik ali si w wojn z Rosj Sowieck, na Wgrzech nastpi a krótka dyktatura
proletariatu, po niej kontrrewolucja, obowizywa y zatem rozbie ne tendencje jeli
chodzi o nastawienie narodowe.
Warto porównywa funkcjonowanie mentalnoci polskiej z wgiersk tak e w sytuacji, gdy racjonalna analiza polityczna uzna aby postaw wgiersk za konieczn
i wywo an przymusem. W odzyskaniu pastwowoci polskiej wa n rol odegra
Józef Pi sudski, pó niejszy dyktator. Pi sudski, wczeniejszy cz onek Socjaldemokratycznej Partii Rosji, której przewodzi Lenin, jeszcze w czasie pierwszej wojny wiatowej stworzy w asne wojsko i wyruszy oswobodzi polskie terytorium. Ententa wezwa a Pi sudskiego do wycofania si, podobnie jak Bél Kuna, by odwo a zajmujce
Koszyce oddzia y Aurela Stromfelda. Pi sudskiemu nie przysz o nawet do g owy, eby
si podporzdkowa i skutecznie poszerzy granice Polski. Na rozkaz Béli Kuna
Stromfeld wycofa si z Górnych Wgier, a upatrzony przez Entent na przywódc
Horthy tak e nie naciska bezwarunkowo na ponowne przy czenie oddzielonych
terenów, nie ruszy z wojskiem na Siedmiogród lub w Górne Wgry. Uprzednio tak e
Mihály Károlyi, dowiadczywszy anty-wgierskiego stanowiska Ententy, nie zorganizowa kampanii wojennej, a raczej przekaza w adz komunistom.
Polacy zwyci yli, Wgry utraci y dwie trzecie historycznego obszaru i jedn trzeci ludnoci narodowoci wgierskiej. Std na Wgrzech pomidzy dwiema wojnami
nieuchronnie oddzia ywa a idea rewizjonistyczna, prowadzc do ogólnie przyjtego
konserwatywnego nastawienia duchowego. Polska pozosta a duchowo bardziej wolna, mimo e w zasadzie w obu krajach funkcjonowa parlamentaryzm w rzeczywistoci oparty na dyktaturze. Pocig do jednoosobowej, dyktatorskiej w adzy jest czci
wiadomoci zarówno polskiej, jak i wgierskiej, do tego wzorca odwo ywano si
z powodzeniem tak e w epoce socjalizmu i do dzi dnia pozostaje on ywy. Realn
podstawtego rodzaju pragnie jest nieustanne, dotyczce wszystkich systemów,
rozczarowanie obywateli nieskutecznym dzia aniem w ich interesie instytucji pastwa.
Odmienne w obydwu pastwach jest traktowanie ydów, których du a cz
przyby a do Polski pod koniec redniowiecza, na terytorium Wgier natomiast
w XVIII-XIX wieku. Wikszo polskich ydów to biedni chasydzi, ludno wsi i miasteczek. Jedynie wska warstwa elity ydowskiej mieszka a w miastach, ale równie
tam nie asymilowa a si ca kowicie. Polski religijny anty-judaizm ju na pocztku XIX
wieku przeszed w swego rodzaju antysemityzm (Kajetan Ko mian, Stanis aw Staszic,
pó niej, majcy wielki wp yw, romantyczny dramatopisarz Zygmunt Krasiski), lecz
antysemityzm ten nie niós za sob adnych praktycznych konsekwencji. Na terytorium Polski nie dochodzi o do pogromów, aczkolwiek nie postpowa o równouprawnienie ydów, którego jednak oni sami si nie domagali. Konserwatyci polscy bali si,
e polscy ydzi, którzy znale li si na terytorium imperium rosyjskiego, mog by
przez Rosjan nastawiani przeciw Polakom – co si nie wydarzy o – oraz e stan si
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aktywnymi uczestnikami zachodnioeuropejskich rewolucji spo ecznych, które Polsce,
z braku uprzemys owienia, w aden sposób nie zagra a y. Wyrazem tej obawy jest
pochodzca z pocztku XIX wieku utopia Niemcewicza Moskopolis, a pó niej Nie-Boska
komedia Krasiskiego. W nastpnych dziesicioleciach XIX wieku kwestia ta traci na
znaczeniu.
Na Wgrzech ydzi masowo madziaryzuj si ju w okresie reformacji, a dziki
staraniom liberalnych polityków, d cych do ich równouprawnienia, uczestnicz
w walkach wyzwoleczych po stronie Wgrów. W ramach Monarchii Austrowgierskiej ich madziaryzacja dope nia si niemal ca kowicie, jzykiem ojczystym staje si
wgierski, porzucaj sw wiar, chrzcz si, zostaj protestantami lub bezwyznaniowymi i na prawach równorzdnych obywateli bior udzia w rozwoju kapitalizmu.
Proces z Tiszaeszlár6 wydaje si by przesz ym epizodem. Poza Niemcami, ydzi
asymiluj si na Wgrzech w najwy szym stopniu.
Po pierwszej wojnie wiatowej w Polsce wystpuje antysemityzm, jednak nie powoduje to powa niejszych konsekwencji. Na Wgrzech z kolei wprowadza si pierwsze w Europie represyjne zarzdzenia (numerus clausus), po których nastpuj jeszcze
trzy kolejne, a potem niemal ca kowita likwidacja Wgrów pochodzenia ydowskiego
na podstawie nazistowskich rozporzdze rasowych. Polska prowadzi a wojn z Rosj
Sowieck, na Wgrzech natomiast poród kierujcych prosowieck Republik Rad
by o wielu ydów, co jednak samo w sobie nie stanowi wyt umaczenia. Na Wgrzech
pocztkowo toczy si bezkrwawa wojna domowa w celu dysymilacji ydów, lecz po
dojciu do w adzy strza okrzy owców przemienia si ona w czciow rewolucj spoeczn i masowe mordy. Do czego podobnego w Polsce nie dochodzi, mimo e antyydowskim akcjom prowadzonym przez okupujcych Niemców Polacy przygldaj
si w wikszoci pasywnie. Kwesti ydowsk nale y podnie dlatego, i jest wa nym czynnikiem wi cym si z obrazem danego pastwa.
Polska i Wgry w zasadniczo ró ny sposób przechodz drug wojn wiatow.
Zgodnie ze sw polityk rozbiorow z poprzednich wieków, Niemcy i Rosja sowiecka napadaj na Polsk. Pastwo polskie przestaje istnie. Marionetkowego rzdu
[niemieckiego – t um.] protektoratu obywatele nie uznaj za prawowite przedstawicielstwo swojego pastwa narodowego, jedynie toleruj go, kolaborujc stosownie do
potrzeb. Okupantowi stawiaj opór dwie polskie wojskowe organizacje podziemne
i z punktu widzenia mentalnoci obojtne jest, z jakim skutkiem. Jedna z organizacji
sympatyzuje z Zachodem, druga, utworzona pó niej, z Sowietami. Polska skrajna
prawica tak e zmuszona jest wystpi przeciw Niemcom, a w szeregach organizacji
sympatyzujcych z Sowietami istnieje wiadomo rzezi dokonanej przez nich w Katyniu7. Uk ad pokojowy nagradza polski opór, pastwowo polska zostaje przywró________________

6 Proces mia miejsce w latach 1882–1883 w Tiszaeszlár, potem w Nyíregyháza, oskar ono w nim
ydów o rytualny mord na chrzecijaskiej dziewczynie. Zakoczony uniewinnieniem proces mia
znaczenie polityczne, w obron oskar onych zaanga owa y si znane osobistoci. (przyp. t um.)
7 Autor wyg asza szereg nader dowolnych opinii fa szywie przedstawiajcych sytuacj w Polsce
lat 1939–1945, których upowszechniane, jak sam przyznaje w innym miejscu artyku u, mo e wp yn
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cona, mimo e jej tereny na danie Sowietów przesunite zostaj na zachód, co kryje
w sobie mo liwo nastpstw rewizjonizmu i agresji niemieckiej.
Wgry oczekuj od Niemiec poparcia rewizjonistycznych d e i wprowadzaj
ci sze prawa anty ydowskie, ni nazistowskie Niemcy. Pastwo Wgierskie odzyskuje swe dawne tereny z pomoc Hitlera. Horthy, jednoosobowy przywódca pastwa, pozosta na swym miejscu po naje dzie Niemców i poniewa zrezygnowa , gdy
nie uda o mu si wystpi z uk adu, Szálasi móg zosta zasadniczo prawowitym nastpc kierujcym pastwem. Strza okrzy owcy jako ostatni przy czaj si do walki
przeciw Hitlerowi, z tego powodu traktat pokojowy uwica granice ustalone po
pierwszej wojnie wiatowej. W wietle polskiego oporu, s owackiego powstania narodowego, du ej liczby Chorwatów w dowodzonych przez Tito oddzia ach partyzanckich i odstpienia Rumunii od sojuszu z Niemcami, niezwykle powa ny w skutkach
jest fakt, e Horthyemu nie uda o si wystpi [z sojuszu z Niemcami]. Nie czyta em
jeszcze realnego uzasadnienia tej zakoczonej pora k próby odejcia, mimo, e jej
konsekwencje z punktu widzenia narodu s niemal tragiczne: mniejszo wgierska w
krótkim czasie historycznym, nawet jeli nie w okolicznociach wojennych, mo e zosta wypdzona z miejsca swego urodzenia, bdzie mo na usun lady wgierskiej
kultury, a ludno wgierska wedle tego najczarniejszego scenariusza bdzie istnia a
jedynie w granicach obecnego kraju. Nie wystarczy powo ywanie si na ograniczone
mo liwoci Horthyego, na proniemieckie nastawienie wikszoci sztabu generalnego,
przyczyna problemu w sposób oczywisty kryje si g biej.
W czasach klski, Polacy – biernie popierajc Niemców8, Wgrzy – aktywnie z nimi wspó pracujc, rozprawili si z obywatelami pastwa uznanymi za ydów. Zwi________________

na wyobra enie pastwa i narodu. Nie s znane adne przyk ady politycznej kolaboracji polskiego
spo eczestwa, nie istnia aden „marionetkowy rzd protektoratu” z udzia em przedstawicieli Polski, by mo e autor ma na myli niemiecki zarzd Generalnej Guberni (nie rzd) w Krakowie. Porównanie „biernej kolaboracji Polaków” z oficjaln kolaboracj pastwa wgierskiego i spo eczestwa,
tak e w stosunku do spo ecznoci ydowskiej, musi uwzgldnia wszelkie okolicznoci wskazujce
na zaistnia e ró nice, inaczej pozostanie manipulacj. Warto podkreli, e obu okupantom w Polsce
stawia o opór wiele zbrojnych, polskich organizacji podziemnych reprezentujcych ró ne nurty ideowe, a do najmniej znaczcych nale a a ta, której autor przypisuje rol jednej z dwóch g ównych si , to
znaczy prosowiecka partyzantka, pe nica rol agenturaln. Nie wiadomo, co autor ma na myli,
piszc „polska, skrajna prawica tak e zmuszona jest wystpi przeciwko Niemcom”. Czy ma na myli
stanowic cz Polskich Si Zbrojnych wojskow reprezentacj polskich w adz na emigracji i wikszoci spo eczestwa czyli Armi Krajow (dlaczego prawicow, a nie po prostu niekomunistyczn
i antyhitlerowsk? I dlaczego „zmuszon do wystpienia przeciwko Niemcom”?), czy Narodowe Si y
Zbrojne albo te inne, pomniejsze wojskowe i polityczne ugrupowania niekomunistyczne? Ukazany
obraz Polski Walczcej wydaje si co najmniej u omny, jeli nie po prostu fa szywy, a wynika to, w co
trzeba wierzy, z niewiedzy, a nie z uprzedzenia. Wyk ad zosta wyg oszony na czo owej uczelni
wgierskiej, przed obliczem budapeszteskiej elity akademickiej oraz artystycznej (red.).
8 Jest to opinia zgodna z lini wielu organizacji na Zachodzie, do których nie przemawiaj dane
o ratowaniu ydów w Polsce przez polskie organizacje podziemne i polskich obywateli. Zawsze
powstaje pytanie, czy i w jaki sposób mo na by o uratowa ponad 3 miliony w asnych obywateli, a do
tego drugie tyle obywateli pastw europejskich? oraz pytanie o reakcje na eksterminacj ydów
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zana z tym wiadomo winy prowadzi a wic do odmiennego stopnia amnezji
i przymusu samousprawiedliwienia.
Polacy spogldali bezczynnie na powstanie w getcie warszawskim jako na walk
obcego, cho yjcego pomidzy nimi narodu; rok pó niej Sowieci z za o onymi rkami patrzyli z brzegów Wis y jak Niemcy t umi powstanie warszawskie. Za podobnie karygodn bezczynno mo na uzna fakt, e sprzymierzeni nie zbombardowali
Auschwitz ani innych obozów mierci, mimo e wiedzieli o ich istnieniu i przeznaczeniu, i mieli do tego odpowiednie narzdzia.
Ju w czasach Horthyego rozgrywa a si na Wgrzech druga w XX wieku (pierwsza mia a miejsce za Republiki Rad, jednak nie doprowadzono jej do koca) rewolucja
spo eczna, która w wypaczonej formie dokona a si za Szálasiego. Po to, by nie zmienia g boko niesprawiedliwej, dawno przestarza ej, dojrza ej do radykalnych zmian
struktury spo ecznej pastwo wgierskie ju od pierwszych chwil swego nowego istnienia, zastpi o podbój zewntrznego podbojem i wrogiem wewntrznym. Obywatele
zakwalifikowani jako ydzi znajdowali si w posiadaniu przynajmniej trzydziestuczterdziestu procent majtku narodowego, w ten sposób na jego podziale mog y skorzysta masy robotników i biednych ch opów, nie wspominajc nawet o samym pastwie i pozosta ych jego obywatelach. By móc rozparcelowa majtek ydów wgierskich, nale a o w pierwszej kolejnoci si  pozbawi ich przynale nej im prawnie
to samoci wgierskiej. Taka sankcjonowana przez pastwo grabie , czca si prdzej czy pó niej ze wspó udzia em w zabójstwach i aktywnymi mordami nie mia a
miejsca w Polsce, co najwy ej niektórzy Polacy skorzystali ze sprzyjajcych okolicznoci stworzonych przez Niemców – obcego okupanta, przeciwko któremu równoczenie walczyli inni Polacy.
Protestujca przeciw wprowadzeniu ustaw ydowskich wgierska inteligencja –
Bartók, Móricz i inni – wypowiada a si jasno: jeli przyjmiemy to prawo, w przysz oci obywatele bd mogli wzbogaci si nie poprzez prac, osignicia, zas ugi, lecz
rabunkiem, kradzie , grabie  i to deprawujce dowiadczenie stanie si czci ich
mentalnoci. Ustawy przyjto i przewidywania te si zici y.
Po wojnie Polska i Wgry trafi y do bloku pastw znajdujcych si pod panowaniem tej samej potgi. W obydwu krajach silne pozosta o poczucie to samoci narodowej, które w latach stalinizmu mo na by o zdusi jedynie powierzchownie. Negatywne strony tego nacjonalizmu wschodnio-europejskiego s podobne: ksenofobia,
ja owe nawracanie do przesz oci, nadmierne cenienie przestarza ych wartoci kulturowych, izolowanie si, pycha narodowa – wy cznie takie cechy, które mog tylko
os abia nowoczesne pastwo narodowe. W redniowieczu i wczesnych czasach nowo ytnych obydwa pastwa feudalne przyjmowa y imigrantów: Polacy ydów, Wgrzy wszystkich. W XX wieku nastpi o izolowanie, potem odtrcanie, usuwanie
mniejszoci narodowych, mo na tu mówi o Niemcach, Szwabach, S owakach; Polacy
________________

w pastwach i spo eczestwach zachodnich w latach 1939–1945, a nawet w ssiednich Czechach,
o Wgrzech nie wspominajc (red.).
279

PORÓWNANIA 6, 2009

jeszcze w 1968 roku odczuwali potrzeb uwolnienia si od resztki pozosta ych ydów.
Tamy stawiane imigrantom, dysymilacja zasymilowanych, wiadcz o istnieniu silnego kompleksu ni szoci.
Co si tyczy natomiast pozytywnych stron nacjonalizmu, Polakom pozosta o
znacznie wicej: bardziej dbaj o wartoci narodowe, niezale nie od danych rzdów
ponosz na ich rzecz wiksze koszty, obywatele zmuszeni do emigracji zdolni s do
zrzeszania si za granic, a ich wi z ojczyzn pozostaje aktywna. Realn podstaw
ich dumy narodowej jest fakt, e mimo i czsto naje d ano ich i okupowano, zawsze
stawiali opór z broni w rku. (Nie wszyscy, a nawet w stosunku do warstw wspó pracujcych z zaborcami stosunkowo niewielu, jednak w wystarczajco du ej liczbie,
by mo na si by o na to powo ywa.) W cigu ostatnich dwustu lat Polacy rzeczywicie celowali w aktywnym oporze, co sami zwykli interpretowa w ten sposób, i Polacy zawsze bij si, nie baczc na nic.
Wgrzy wyró nili si pasywn form oporu. Bierno pocztkowa, w epoce Bacha,
instynktowna, pó niej zamieniajca si w bierno wiadom, wbudowa a si w mentalno i zadzia a a tak e po roku 1956. (Temat wart opracowania: po represjach nastpujcych po roku 1956 znów do partii komunistycznej przystpi móg ka dy, kto
chcia y na wy szej stopie, ni pozostali i na równi z innymi korzysta z wynikajcych z przynale noci do partii profitów; szerokie warstwy spo eczestwa natomiast
nie chcia y za tak cen osiga korzyci, w ich przypadku dzia a a dalej ywa mentalno obywatelska, obejmujca pokolenia i systemy. Rewolucjonici wypuszczeni
z wizie w latach 60. nie dostrzegali pozytywnej strony cichej kolaboracji.. Z t obywatelsk mentalnoci Kádár musia doj do porozumienia.)
Aktywno prowadzi do krwawych pora ek, lecz bierno tak e nie jest bezwarunkowo produktywna: rozpad monarchii potrzebny by do wybuchu rewolucji obywatelskiej w 1918 roku, cho nale a o j przeprowadzi ju wczeniej. Rewolucja
z 1956 roku by a jedyn okazj, gdy Wgrzy wybrali rozwizanie polskiego typu. Znaczenie roku 1956 jest równorzdne ze znaczeniem Solidarnoci. Podobny ruch na Wgrzech nie powsta , poniewa zdarzy si ju rok 56’ i mia o to swoje nastpstwa
Wed ug mnie warto natomiast zwróci uwag na pewne posunicie.
Genera Jaruzelski, który dzia a w Polsce jak komunistyczny dyktator, ale przez
czas jaki cierpliwie rozmawia z przedstawicielami NSZZ Solidarno, wprowadzi na
zasadach puczu stan wojenny, lub te zadecydowa o wojnie domowej, uzasadniajc to
prób uniknicia zbrojnej interwencji sowieckiej, jaka mia a miejsce w roku ‘56 w Budapeszcie i ‘68 w Pradze. Nie wiadomo, czy rzeczywicie istnia o zagro enie ataku
sowieckiego. Niewiele wczeniej Bre niew wkroczy do Afganistanu i jak si wydaje,
po mierci Tito powa nie rozwa ano najazd na Jugos awi. Po ówczesnym sowieckim
dowództwie mo na by o si spodziewa ka dego awanturniczego kroku. S uszno
pó niejszej argumentacji moskiewskiego pacho ka Jaruzelskiego nie by aby interesujca, gdyby jego ówczeni przeciwnicy, w tym cz przywódców Solidarnoci, którzy
w czasie puczu trafili do wizie, nie potwierdzili ich s usznoci. Zrobili to, a najbardziej zdecydowanie Michnik. Po zmianie ustroju Jaruzelskiemu wytoczono proces, jest
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on jednak cigle wstrzymywany. Mimo e proces wznowiono, wydaje si, e genera
Jaruzelski, prdzej czy pó niej, trafi obok Pi sudskiego do panteonu polityków polskich XX wieku, jako kolejny zbawca polskiej pastwowoci.
Nie to jest istotne, czy mo na obiektywnie potwierdzi prawdziwo argumentacji
bronicej Jaruzelskiego, ale to, e taki wy cznie pastwowy punkt widzenia mo e si
w ogóle pojawi w chwili osdzania jego dyktatorskiej, represyjnej dzia alnoci.
Przeprowad my pewien eksperyment mylowy.
23 pa dziernika 1956 roku – mo e spontanicznie, mo e w wyniku prowokacji –
wybucha wgierska rewolucja. Na przestrzeni kolejnych, pe nych chaosu dni premierem zostaje moskiewski pacho ek Imre Nagy, który daje si porwa biegowi wydarze. W jego rzdzie jest János Kádár, nie reprezentuje on jednak rozbie nych opinii,
jeli nie z innych przyczyn, to tak e dlatego, e ca e kierownictwo si miota. Minister
spraw wojskowych Pál Maléter wysy a czo gi na koszary Kiliána, rewolucja mo e zosta st umiona, lecz nieoczekiwanie wydaje rozkaz, by czo gi przy czy y si do powstaców. Rewolucja zwyci a. Pó niej – najprawdopodobniej na skutek prowokacji –
ma miejsce rze na placu Republiki i nastpnego dnia dowództwo sowieckie – rzekomo za chisk sugesti – decyduje o st umieniu powstania. Porywaj Kádára i sk aniaj go do przeprowadzenia represji. Imre Nagy i jego towarzysze chroni si w ambasadzie Jugos awii, nie wiedzc, e Chruszczow dogada si ju z Tito i Jugos awia nie
bdzie mia a za z e napadu na Wgry.
Wszyscy znamy t histori, po jej pidziesitej rocznicy znamy ju tak e wicej
szczegó ów: dowództwo sowieckie d ugo si ociga o, przez tydzie nie mog o ustali
stanowiska, Zachodowi natomiast nie w g owie by o pomaga. Z wgierskiego punktu
widzenia nasze powstanie, które nie mog o mie innego przebiegu, by o chwalebne,
aczkolwiek z góry skazane na pora k.
Z polskiego punktu widzenia mo na natomiast postawi szokujce pytania.
Jaruzelski to taki sam zaufany Moskwy, jak Imre Nagy i Pál Maléter. (Kádárowi
mniej ufano w sowieckim dowództwie, gdy nie by moskiewskim emigrantem.) Po
austriackim traktacie pokojowym z 1955 roku w d cych do reform ko ach komunistycznych za s uszny cel uwa ano wycofanie wojsk radzieckich tak e z terytorium
Wgier. Komunici pragncy reform nie chcieli powstania, ale nie potrafili mu zapobiec, jednak gdy ju wybuch o, powinni byli wykorzysta je na korzy pastwa wgierskiego. Wedle scenariusza w typie Jaruzelskiego, po dwu-trzydniowym zbrojnym
powstaniu, gdy wojska radzieckie opuci yby Budapeszt, nale a o st umi je krwawo
naszym wojskiem wgierskim, uspokajajc towarzyszy radzieckich, e socjalistyczne
pastwo wgierskie tak e bez sowieckiej pomocy pozostanie wiernym sprzymierzecem; po krótkim okresie represji natomiast, mo na by Wgry zaustryzowa lub finlandyzowa. Nie eby Kádár, po kilku gorzkich latach, nie zrobi czciowo czego podobnego, dopuszczajc do pewnego stopnia komunizm narodowy. Gdyby Imre
Nagyowi – lub dostrzegajcemu jego wahanie Maléterowi, który, jako kierujcy sprawami wojennymi, by by najpewniejszym kandydatem powo anym na dyktatora –
zawczasu przyszed do g owy ten pomys i gdyby umia do koca go zrealizowa,
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Wgry mog yby o wiele lat wczeniej i w lepszym okresie znale  si bli ej zachodnioeuropejskiego rozwoju.
Nie twierdz, e mój eksperyment mylowy jest realny. Nie jest te historycznie
prawdopodobny w anie dlatego, e z wgierskiego dowiadczenia ‘56 roku móg
pó niej wycign wnioski Jaruzelski. Naszkicowa em ten pomys jedynie dlatego, e
takie typowo polskie mylenie nie pojawi o si dotd – poniewa nie mog o – w wgierskiej literaturze politologicznej. Mo liwo ruchu w ma ym pastwie jest ograniczona, aczkolwiek zwykle pozostaje pole manewru. Mo emy dostrzec, e powo ani na
naszych wielkich przywódców na przestrzeni XX wieku – Mihály Károlyi, Béla Kun,
Miklós Horthy, Imre Nagy – byli mniej zdecydowani, jeli chodzi o reprezentowanie
interesu narodowego, ni polscy przywódcy, i co jeszcze wa niejsze: byli mniej zorientowani w rzeczywistych interesach i stosunku si ówczenie uciskajcej nas potgi,
w mniejszym stopniu w czyli si do elity tej narzuconej w adzy.
Politycy nasi – podobnie jak historycy i politolodzy – s, jak wikszo obywateli,
wi niami tej samej mentalnoci. To ona okrela, co mo e przyj im do g owy w sytuacji kryzysu lub te jego oceny i przede wszystkim: co przyj nie mo e. (Kádár nie
wpad na tego typu rozwizanie, trzeba go by o uprowadzi, a wtedy ju niewiele
mo na by o zrobi.)
Mentalno nasza, pod wzgldem samej oceny wartoci naszego pastwa, jest
mniej stabilna ni polska, a przyczyn tego stanowi fakt, e pastwo wgierskie czciej ni polskie pozostawa o nielojalne wobec swoim obywateli.
Pojawi si wic mo e kwestia lojalnoci, jednak dotyczcej nie zdradzajcego pastwo obywatela, lecz pastwa zdradzajcego swych obywateli.
Pastwo wgierskie za czasu Republiki Rad zdradzi o swoich licznych obywateli
w kwestii ich przynale noci klasowej, na pocztku lat czterdziestych natomiast zdradzi o wszystkich obywateli wgierskich zakwalifikowanych jako ydów, a wic jedn
dziesit swej ludnoci. Nic takiego nie mia o miejsca w Polsce. W epoce Rákosiego
zdradzono w praktyce wszystkich obywateli, z wyjtkiem wsko pojtej nomenklatury. Mówi o tym nastpujcy dowcip: „– Co to jest socjalizm? – Objcie chrzecijan
ustawami ydowskimi”. Nielojalno pastwa wbudowa a si w dowiadczenie.
I mimo e to samo w Polsce uczyni stalinizm, tam mog o to uchodzi za wypaczenie,
wielokrotnie zreszt si przeciw niemu buntowano.
Nasuwa si oczywicie pytanie, w jakim stopniu reprezentujca pastwo w adza
mo e dopuszcza si rabunku (obywatel nie rozró nia pastwa od w adzy, widzi pastwo w ka dym rzdzie i urzdzie). Takich rabunków w XX wieku wicej by o u nas
ni w Polsce, uczestniczy o w nich ka de pokolenie, wielu natomiast dowiadczy o go
dwu- lub trzykrotnie. Jeden banalny przyk ad sporód wielu: pastwo bez rekompensaty zabiera mieszkanie – upastwawia je, po czterdziestu latach, na pozornie korzystnych, naprawd jednak niekorzystnych warunkach, oferuje je zamieszka emu do wykupienia – prywatyzuje, a nastpnie, po kolejnych dwóch dekadach obci a
podatkiem. Ka de z tych trzech poczyna to typowy przyk ad pastwowego rabunku.
Upastwowienie w ‘48 roku i prywatyzacja na pocztku lat dziewidziesitych to
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nasze wspólne z Polakami dowiadczenie rabunku, jednak na Wgrzech silniejsze jest
przewiadczenie, e kto si wzbogaci , temu uda o si to z pomoc pastwa, niepraworzdnymi metodami. Pogld taki podkopuje pastwo narodowe. Absurdem jest
oczekiwa od obywateli wiernoci wobec pastwa, pos uszestwa, solidarnoci, zrozumienia, ofiarnoci, zdyscyplinowanego p acenia podatków, jeli ono wci ich
„zdradza”. Trudno jest odwie obywateli od rabunku, grabie y, oszustw czy malwersacji, gdy najci sze przewinienia pope nia samo pastwo. Sprzeczne jest z celami
prawomocnego pastwa, gdy t um obywateli mo e zaw aszczy ca y majtek innych
obywateli, nawet za cen ich ycia, bezprawnie, co wicej, przy pomocy pastwa. Obraz upicego-rozdzielajcego pastwa jest nieskoczenie niszczcy, upokarza obywatela, degradujc go do roli s ugi pozbawionego odczu moralnych i w danym przypadku wychowuje go sobie na wspólnika w morderstwie tak e wtedy, gdy panuje nie
pastwowy socjalizm, ale pastwowy kapitalizm lub demokracja parlamentarna.
W Polsce i na Wgrzech dwie wielkie grabie e – upastwowienie oraz czterdzieci
lat pó niej prywatyzacja – przebiega y podobnie. Obecnie w obydwu pastwach istnieje system podwójnego opodatkowania: obywatele p ac podatki zarówno pastwu,
jak i mafii. Pod pojciem mafii rozumiem zarówno jej typ wschodni, jak i zachodni.
Pastwo odciga podatki i sk adki od dochodu brutto, mafia natomiast – przy pomocy
pastwa – utrzymuje niskie p ace, cigajc podatek na zasadzie niep acenia. Wydajno nie odstaje, lub te niewiele ró ni si od zachodniej, p ace natomiast stanowi
jedn trzeci, jedn czwart p ac zachodnich. Pastwo wychodzi na tym le, gdy
z wy szych pensji mog oby pobra wy szy podatek i wicej mog oby wyda na
ochron zdrowia obywateli, ich wykszta cenie i bezpieczestwo socjalne; zyski z przyzwolenia mafii na ten proceder trafiaj do kieszeni urzdników pastwowych, jak we
wszystkich krajach Trzeciego wiata. Obywatele nie dostrzegaj tego mechanizmu, nie
s jednak lepi, wiedz, e nadmiernie si ich wyzyskuje i o ile tylko mog, „g osuj
nogami”: emigruj, w pierwszej kolejnoci ci, którzy posiadaj dajcy si atwo zaadaptowa zawód oraz ludzie niewykwalifikowani. Najnowsza emigracja polska dotyka znacznej czci m odego pokolenia, w „Gazecie Wyborczej” z 17 kwietnia tego
roku [2007 – Red.] ubolewa nad tym Mro ek, przepowiadajc, e nie wróc ju oni
wicej do ojczyzny i utrac sw polsko. Na Wgrzech emigracja nie jest masowa,
a jakociowa: odp ywa jedynie wykszta cona elita. Niewystarczajce wype nianie zada socjalnych, zdrowotnych i zwizanych z wykszta ceniem w obydwu krajach os abia pastwowo i kieruje jakociow si  robocz do silniejszych pastw.
Jest jeszcze jedna ró nica: sytuacja Cyganów. Po zmianie ustroju wszystkie rzdy
wgierskie „zdradzaj” obywateli pochodzenia cygaskiego. Nie robic nic w sprawie
naprawy ich gwa townie pogarszajcej si sytuacji, sw bezczynnoci i powszechnie
anty-cygaskim nastawieniem swych urzdów popieraj tlcy si rasizm. W Polsce
odsetek Cyganów jest du o mniejszy, mo na si tam po prostu zachowywa tak, jakby
nie istnieli.
Najznaczniejsz czci polskiej tradycji narodowej s walki wyzwolecze i za takie mo na uzna tak e te, które okaza y si nie mie sensu. Na przyk ad okupione
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olbrzymim rozlewem krwi zdobycie Monte Cassino nie mia o sensu pod wzgldem
strategicznym, jednak pozostaje istotn czci polskiej wiadomoci. Wikszo studentów wgierskich jest sk onna przypuszcza, e to my wygralimy II wojn wiatow. Mniemanie takie wiadczy o tym, e dowiadczenie historyczne godne refleksji ze
wzgldu na kompleksy i poczucie wstydu, nie staje si udzia em kolejnego pokolenia.
Tradycja rodzinna jest tak samo winna, jak urzdowa.
Na Wgrzech czci zarówno tradycji, jak i codziennej obecnie praktyki jest nazistowski pogld, dotyczcy tak e czci obywateli wgierskich: znaczna cz obywateli wgierskich i wiksza cz urzdników pastwowych uwa a imigrantów z ssiednich pastw za istoty ni szego rzdu. Czci polskiej wiadomoci obywatelskiej jest
heroizm, gloryfikowanie oporu tak e wtedy, gdy osobicie kto nie by jego wiadkiem. wiadomo ta jednoczy wszystkich Polaków tak e wtedy, gdy pod innym
wzgldem si nienawidz, co jest rzecz normaln w ka dym pastwie narodowym.
W tym porównaniu gorzej wypada mentalno wgierska. Do mojej argumentacji
mo na mie zastrze enia i uzna by j mo na by o wrcz za bezpodstawn, gdyby nie
popiera y jej pewne dokumenty. W jaki sposób wnikam w dusze obywateli, dok adnie
ilu z nich, i czy s oni reprezentatywni dla wikszoci? Na jakiej podstawie mówi
o tym nieuchwytnym pojciu? Gdzie liczby, wykazy, wype nione kwestionariusze,
gdzie s fakty?
Takie dokumenty istniej: s nimi obowizujce konstytucje obydwu pastw. ycie nie biegnie wedle przepisów konstytucji, yjemy w cis ym sensie w sposób na
ka dym kroku amicy konstytucj i tak e pastwo tak w anie z nami postpuje. Tam
gdzie pastwo jest stosunkowo s abe, liczne jego funkcje przejmuje mafia, zwracajc
si przeciw pastwu. Polska i Wgry s w znacznym stopniu wystawione na ask z
jednej strony mafii rodkowo-wschodniej, z drugiej strony – zachodnioeuropejskich
inwestorów i firm. Charakterystyczne jest natomiast, co zdolni byli utrwali w swych
konstytucjach obywatele polscy i wgierscy.
Ka da konstytucja mo e wiele zdradzi: skutecznie potrafimy podda j psychoanalizie i w odpowiedni sposób zbada o czym milczy, a na jaki temat mówi mimochodem. Ka da sformu owana niegdy konstytucja s u y za podstaw, na któr mo na
si powo a nawet wtedy, jeli nigdy nie wesz a w ycie. Co wicej, mo e nawet oddzia ywa silniej ni prawomocna ustawa zasadnicza, tak jak sta o si to ze s ynn
konstytucj polsk z 3 maja [1791 – t um.].
Obowizujca konstytucja wgierska narodzi a si w czasie zmiany ustroju, ale do
dzi w jej nag ówku widnieje rok 1949. Jest to sztukowana- atana ustawa zasadnicza,
której przez siedemnacie lat nie uda o si zmieni. Fakt ten wskazuje na mo liwo
potencjalnej wojny domowej, i wskazuje na kolejn, umylnie wykolejon rewolucj.
W daniach osób o skrajnych pogldach uchwalenie ca kiem nowej konstytucji by oby bowiem tak samo uzasadnione, jak w przypadku obywateli odczuwajcych odpowiedzialno historyczn wzgldem pastwa.
Polska konstytucja datuje si na 2 kwietnia 1997 roku. Ju ten fakt wskazuje, e
polska mentalno charakteryzuje si wiksz wra liwoci i zainteresowaniem
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w sprawami pastwa, ni wgierska. W preambule polska konstytucja nazywa Boga
„ ród em prawdy, sprawiedliwoci, dobra i pikna”. Paragraf 60/3 konstytucji wgierskiej podkrela rozdzia Kocio a od pastwa. Dla Polaków wic uzasadnione wydaje si by ryzyko powrotu do redniowiecza, Wgrom to nie zagra a.
13. artyku polskiej konstytucji g osi, e zabronione s metody nazistowskie, faszystowskie i komunistyczne, podobnie jak zabronione jest propagowanie nienawici
rasowej i narodowociowej.
W wgierskiej konstytucji nie ma na ten temat ani jednego s owa, co jest interesujce, poniewa Wgrów w XX wieku w du o wikszym stopniu ni Polaków zniszczy y
te w anie metody.
Jeli konstytucja nie zawiera takiego zakazu, nie mo na sankcjonowa czynów nim
zabronionych. Prawo na pró no formu uje taki zapis, w sdzie konstytucyjnym mo e
on zosta podwa ony z szans na pozytywny skutek. W Polsce tak e oczywicie –
wbrew konstytucji – stosuje si tego typu zakazane metody zarówno w prasie, jak
i w polityce i ci, którzy wywalczyli wprowadzenie tego zakazu, mog podj walk
w nadziei na zwycistwo.
Zakazywa nale y tego, co ma miejsce w praktyce spo ecznej. Du o gorzej jest jednak nie mówi o tym, co w powszechnej opinii jest czci codziennego ycia: milczenie daje odwag konstytucyjn wszystkim tym, o których nie pada ani s owo.
Punkt 35. polskiej konstytucji wymienia wszelkie mo liwe, utarte w Europie, prawa przys ugujce mniejszociom narodowym i etnicznym. Paragraf 68. konstytucji
wgierskiej mówi: „Mniejszoci etniczne i narodowociowe s w Republice Wgierskiej uczestnikami w adzy sprawowanej przez lud: s czynnikiem wspó tworzcym
pastwo”. Sformu owanie to jest godne uwagi, gdy unika wyra nego proklamowania
równych praw, mimo e przy du ej dozie dobrej woli mo na je z niego wyczyta.
Okrelenie: „czynnik wspó tworzcy pastwo” nawizuje do narodów Korony witego Stefana, gdy korona znajdowa a si tak e w wgierskim herbie, a nie do wywalczonego krwi w ‘56 roku god a Kossutha, z czego mo na wycign tak e, niekoniecznie mylny, wniosek, e Republika Wgierska mo e jeszcze sta si królestwem.
Obowizujca konstytucja wgierska wzmacnia wra enie, wed ug którego wgiersko nadal nie jest si w stanie dostosowa do formy ma ego pastwa, co by oby jej
nadrzdnym zadaniem, jeli zamierza pozosta ywa w ramach pastwa narodowego.
Pojcia „mniejszoci narodowych i etnicznych” u ywaj obydwie konstytucje
i adna z nich go nie definiuje. (Definicji unikaj te inne konstytucje europejskie.)
„Mniejszo narodowa” jest stosunkowo atwo zrozumia a: to ludno, która yje jako
obywatel w ramach danego pastwa i równie w innym pastwie, przypuszczalnie
jako wikszo.
Wyra enie „mniejszo etniczna” jest z owró bne. Ka dy z pytanych przeze mnie
wgierskich znawców tematu mia na myli Cyganów, których obecnie wypada nazywa Romami, by nie przyj o si s owo uznane za pejoratywne przez narodow
wikszo. Zgodnie z tym rozumowaniem, etniczna jest taka narodowo, która nie
posiada swojego kraju (konstytucja nic na ten temat nie mówi).
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„Mniejszo etniczna” jest pojciem rasowym i nie ma nic wspólnego z religi, kultur, jzykiem ani tradycj. Pojcie to, bdce integraln czci pogldów nazistowskich, trafi o nawet do zabraniajcej nazistowskich i faszystowskich metod polskiej
konstytucji.
W konstytucji wgierskiej u ycie tego mglistego pojcia ma wiksz wag, ze
wzgldu na brak sformu owanego w polskiej konstytucji zakazu. W danym pastwie
isniej zarówno narodowoci, jak i pochodzenie etniczne. Istniej dwa punkty widzenia: obywatelski i rasowy. Wprowadzeniem do ustawy zasadniczej pojcia „pochodzenie etniczne” obowizujca wgierska konstytucja legitymizuje nazistowski system
idei i czyni walk przeciw niemu bezowocn.
Zrealizowanie nienaukowej „teorii ras” w XX wieku raz ju zniszczy o Wgry.
W Polsce, gdzie pojcie rasy pojawi o si ju na pocztku XIX wieku, wczeniej, ni
gdziekolwiek w Europie, mentalne tego nastpstwa by y mniejszej wagi.
Nie bdc prawnikiem konstytucjonalist, pobie nym zestawieniem obydwu konstytucji nie chc sugerowa, e nale a oby stworzy lepsz wgiersk konstytucj, na
przyk ad na wzór niemieckiej, angielskiej lub francuskiej. Nie zajmuj stanowiska
w konserwatywno-liberalnej dyskusji, czy nale y jakimkolwiek zakazem ogranicza
wolno wyra ania opinii. Obydwóch konstytucji u y em jedynie jako tekstu pozwalajcego na wejrzenie w polsk i wgiersk mentalno.
Czerwiec – lipiec 2007
Przeoya Weronika Kasprzak
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