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Choæ gwa³towna reakcja wêgierskich obywateli niew¹tpliwie bardzo 
zaskoczy³a zachodni¹ opiniê publiczn¹, źróde³ agresji nie doszukiwano siê 
w skandalizuj¹cym wyst¹pieniu premiera. Dla zachodnich obserwatorów 
by³ to jedynie pretekst do maj¹cego nast¹piæ prêdzej czy później starcia 
postkomunistów z ich przeciwnikami. Szczególnie w mediach anglojê-

zycznych mo¿na by³o przeczytaæ informacje o „skrajnej prawicy” orga-

nizuj¹cej manifestacje czy raczej uliczne nocne bitwy z wêgiersk¹ poli-
cj¹, a o pokojowych manifestacjach pisano niewiele. Mo¿na oczywiście 

oskar¿aæ zachodni¹ opiniê publiczn¹ o cynizm 
- gdyby podobna sytuacja zdarzy³a siê we Francji 
czy we W³oszech, dymisja nie tylko premiera, 
ale i ca³ego rz¹du nie podlega³aby dyskusji. 

Niedojrzała demokracja 
w nowych krajach Unii 
Pozostaje jednak faktem, ¿e kryzys wêgierski 
pokaza³, jak wielkie trudności ma zachodnioeu-

ropejska opinia publiczna w zrozumieniu funk-

cjonowania ¿ycia politycznego ich wschodnich 
s¹siadów. W Europie Zachodniej, gdzie partie 
polityczne tworzy³y siê w pierwszej po³owie 
XX wieku i gdzie do dziś istniej¹ one w niemal 
niezmienionej formie, wielośæ partii politycz-

nych nie jest synonimem pluralizmu, ale oznak¹ 
niedojrza³ości do rozwiniêtej demokracji. Zdzi-
wienie budzi nie tylko wielośæ partii parlamen-

tarnych, ale tak¿e ci¹g³a zmiana ich nazw i pro-

gramów. Dla zachodniego obserwatora jest to 
niedopuszczalne i stawia nas na równi z demo-

kracjami krajów Ameryki £aciñskiej. 
„Financial Time” z 21 września 2006 roku, 
komentuj¹c wêgierskie wydarzenia, pisa³ wrêcz 
o niedorozwiniêtej demokracji nowych cz³on-

ków UE. W innych komentarzach podkreślano 
szybko rosn¹ce wp³ywy populistów i skrajnej 
prawicy na w³adzê w tych krajach. Przypomi-
nano przy tym wyst¹pienia polskiej Samoobrony 
i Ligi Polskich Rodzin, a negacja teorii ewolucji 
czy propozycja radykalnego zaostrzenia ustawy 
antyaborcyjnej odbi³y siê szerokim echem. Para-

doksalnie wiêc wydarzenia wêgierskie widziane 
z perspektywy demokracji zachodniej ³¹czone 
s¹ ściśle z tym, co dzieje siê obecnie w Polsce. 
Gwa³towne deklaracje polityczne, wojny tecz-

kowe, upolitycznianie s³u¿by cywilnej i s¹dow-

nictwa postrzegane jest jako u³amek gwa³tow-

nych staræ przeciwników komunizmu i by³ych 
opozycjonistów z postkomunistami. 
Wydaje siê, ¿e takie dwubiegunowe postrze-

ganie sytuacji politycznej, choæ mocno uprosz-

czone, da³o zachodnim obserwatorom wzór, 
wed³ug którego oceniaj¹ oni bie¿¹c¹ sytuacjê 
polityczn¹ nie tylko w Polsce i na Wêgrzech, 
ale tak¿e we wszystkich nowych i przysz³ych 
krajach cz³onkowskich. Wed³ug tego schematu 
mamy wiêc z jednej strony niedorozwiniêt¹ 
demokracjê, z drugiej zaś gwa³towne starcie si³ 
lewicy postkomunistycznej i prawicy solidarnoś-

ciowej, a ci¹g³a rotacja w³adzy jest jednym z nie-

od³¹cznych aspektów tej sytuacji. 
Dlatego faktem dostrze¿onym i docenionym 
przez naszych zachodnich s¹siadów, a zupe³-
nie niezauwa¿onym w naszym kraju jest dwu-

krotna wygrana na Wêgrzech tej samej partii, 
która w dodatku po raz kolejny nie zmieni³a 
swojej nazwy, w kolejnych wyborach powszech-

18 września 2006 roku w popo³udniowej 
audycji radiowej wyemitowano nagranie 
z narady ścis³ego kierownictwa Wêgierskiej 
Partii Socjalistycznej, które odby³o siê pod 
koniec maja tego roku. Na spotkaniu tym 
premier Ferenc Gyurcsany przyzna³ swoim 
kolegom, ¿e jako w³adza „k³amali rano, 
popo³udniu i wieczorem” w sprawie sytuacji 
gospodarczej kraju. Dzieñ później na ulice 
wyleg³y tysi¹ce Wêgrów ¿¹daj¹cych dymisji 
premiera i przedterminowych wyborów. 
Prasa zachodnia podjê³a temat dopiero dwa 
dni po emisji „wêgierskich taśm prawdy”.
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nych. Dla Zachodu reelekcja Wêgierskiej Partii 
Socjalistycznej i stworzenie przez ni¹ rz¹du na 
kolejn¹ kadencjê by³o świate³kiem w tunelu na 
zakoñczenie pewnego etapu budowy dojrza-

³ej demokracji. St¹d wydaje siê, ¿e zachodni 
komentatorzy, chc¹c pogodziæ wcześniejsze 
deklaracje Partii z najświe¿szymi wydarzeniami 
starali siê nie tyle nie krytykowaæ premiera 
Wêgier za wyborcze k³amstwo, ile podkreślaæ 
popularn¹ w naszych krajach politykê szybkiego 
zdobywania g³osów wyborców poprzez sk³ada-

nie nierealnych i nieodpowiedzialnych obietnic 
wyborczych.
Dodatkowo to w³aśnie Wêgierska Partia Socja-

listyczna wprowadzi³a kraj do Unii Europejskiej. 
W pozosta³ych nowych krajach cz³onkowskich 
partie, które przeprowadza³y negocjacje akce-

syjne i wprowadza³y kraj do UE najbli¿sze 
wybory przegrywa³y z kretesem. Tak by³o 
zarówno w przypadku Polski, jak i S³owacji. 
Zawiedzione nadzieje i generalny sprzeciw 
wobec UE by³ w oczach zachodnich obserwa-

torów drug¹, prawdziw¹ przyczyn¹ tak gwa³-
townych reakcji wêgierskiego spo³eczeñstwa na 
wyznanie premiera Gyurcsany.
W opinii zachodnich spo³eczeñstw obserwu-

j¹cych wydarzenia wêgierskie sukcesu wybor-

czego antyeuropejskiej prawicy w wyborach w 
Polsce, na Litwie i na S³owacji nale¿y upatrywaæ 
w rozczarowaniu spo³eczeñstw nowych krajów 
cz³onkowskich integracj¹ europejsk¹. W wyst¹-

pieniu z 2005 roku prezydent Komisji Europej-
skiej Jose Manuel Durao Barosso uzna³, ¿e przy-

czyn¹ dojścia do w³adzy w Polsce i na Litwie 
si³ skrajnej prawicy jest rozczarowanie warun-

kami cz³onkostwa, na jakich kraje te wesz³y do 
wspólnot. By³o to jedno z pierwszych wyst¹-

pieñ zachodnich decydentów wyra¿aj¹cych 
obawy co do stanu demokracji w nowych kra-

jach cz³onkowskich. Czy naprawdê by³ powód 
do a¿ tak wyraźnego, publicznego artyku³owa-

nia obaw? Po roku wydaje siê ¿e nie, ale wia-

domośæ posz³a w eter – demokracja nowych 
krajów cz³onkowskich jest nie w pe³ni stabilna. 
Chocia¿ w tym samym czasie palono tysi¹ce 
samochodów w ca³ej Francji, nikt nie mówi³ o 
chwianiu siê demokratycznych struktur pañstwa 
francuskiego.

Rozczarowanie Unią
Dziś niemal wszyscy europejscy analitycy pod-

kreślaj¹, ¿e ostatnie dziesiêæ lat rozwoju krajów 
Europy Środkowowschodniej sta³o pod znakiem 
przygotowañ do wst¹pienia do struktur euro-

pejskich. Nie dośæ, ¿e próbowaliśmy wyrównaæ 
ró¿nice cywilizacyjne, to jeszcze tchnêliśmy ini-
cjatywê w skostnia³e struktury UE. Nie zapo-

mniano oczywiście, ¿e drastyczne wyrzecze-

nia ekonomiczne i rozleg³e reformy spo³eczne przeprowadzane by³y w 
zamian za przysz³e korzyści, jakie mia³y sp³yn¹æ na nowych cz³onków. 1 
maja 2004 roku okaza³o siê, ¿e dramatyczna poprawa sytuacji nie nast¹-

pi³a, a reformy strukturalne dla wiêkszej czêści spo³eczeñstwa skoñczy³y 
siê spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ degradacj¹. 
Politycy nowych krajów cz³onkowskich tylko upewniali zachodni¹ opiniê 
publiczn¹ w takiej analizie sytuacji. S³owacki premier Robert Fico mówi³ 
wrêcz o „katastrofie” spowodowanej liberalnymi reformami, jakie jego 
kraj musia³ powzi¹æ, wchodz¹c do UE. Równie¿ w Polsce podobne g³osy 
nie nale¿¹ do rzadkości. Dziś w prasie nagminnie s³yszymy o renegocjacji 
warunków naszego wejścia do UE, niesprawiedliwym podziale środków 
unijnych i stratach, jakie ponios³o nasze rolnictwo na skutek wst¹pie-

nia do Unii. Nasi politycy zapominaj¹, ¿e s³ucha ich nie tylko polskie 
spo³eczeñstwo. 
Z kolei zachodni komentatorzy zapominaj¹ o tym, ¿e podobne g³osy 
podnosz¹ równie¿ politycy krajów, które w Unii s¹ od kilkudziesiêciu 
lat. Niemniej faktem pozostaje, ¿e wydarzenia na Wêgrzech postrzegane 
s¹ jako nieunikniona konsekwencja procesu rozczarowania Uni¹. Z tej 
perspektywy dla Zachodu wêgierskie taśmy prawdy stanowi³y jedynie 
zapalnik wydarzeñ, które rodzi³y siê ju¿ od d³u¿szego czasu. 
W ten sam sposób do ca³ego wydarzenia podesz³a równie¿ Komi-
sja Europejska. Uzna³a ona, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ wybuchu zamieszek 
na Wêgrzech by³o og³oszenie planu ekonomicznego maj¹cego na celu 
zmniejszenie deficytu bud¿etowego, co w d³u¿szej perspektywie powinno 
przygotowaæ Wêgry do wejścia do strefy euro. Dzieñ po og³oszeniu 
planu ratunkowego Komisja Europejska wyda³a oświadczenie, w którym 
pochwali³a wêgierski rz¹d za propozycje reform i jednocześnie przy-

pomnia³a, ¿e kluczem do naprawy finansów publicznych bêdzie rygory-

styczne wprowadzanie jej w ¿ycie. W ¿adnym akapicie nie potêpi³a pre-

miera za to, ¿e ok³amywa³ spo³eczeñstwo. Wydaje siê, ¿e jedyn¹ rzecz¹, 
nad któr¹ ubolewa³a Komisja by³o niespe³nienie przez Wêgry kryteriów 
wejścia do strefy euro w 2008 roku. Dodatkowo komisarz europejski 
ds. finansów Joaquin Almunia ostrzeg³ Wêgry, ¿e jeśli te nie naprawi¹ 
szybko swojej sytuacji gospodarczej, bêdzie im groziæ wstrzymanie fun-

duszy strukturalnych. Dla wielu komentatorów by³ to kolejny gwóźdź do 
trumny dla wizerunku Unii Europejskiej na Wêgrzech.
Z drugiej jednak strony podkreślanie ekonomicznych podstaw kryzysu 
wêgierskiego spowodowa³o, ¿e Wêgry postrzegane by³y w Unii jako 
czêśæ wiêkszej ca³ości. K³opoty zwi¹zane ze spe³nieniem warunków wej-
ścia do strefy euro porównywane by³y z podobnymi k³opotami Niemiec i 
Wielkiej Brytanii, a dotyczy³y dyscypliny fiskalnej narzuconej przez Komi-
sjê Europejsk¹. Tak wiêc w tym aspekcie Wêgry, na szczêście, nie sta³y 
siê „typowym przedstawicielem” krajów Europy Środkowowschodniej 
nie daj¹cym sobie rady w Unii, ale raczej jej pe³noprawnym cz³onkiem, 
który podobnie jak inne kraje ma k³opoty ze sprostaniem wygórowanym 
wymaganiom Komisji. W ostateczności to Unia Europejska, jak zawsze, 
sta³a siê koz³em ofiarnym zaistnia³ej sytuacji. 

Trzeba przyznaæ, ¿e kryzys wêgierski dla opinii publicznej Europy 
Zachodniej nie by³ wydarzeniem medialnym na miarê rewolucji. Wyda-

rzenia ostatniego roku – wybory w Polsce, S³owacji i na Litwie, doj-
ście do w³adzy si³ skrajnie antyeuropejskich czy protesty w Budapeszcie 
by³y jedynie potwierdzeniem tego, ¿e nowe kraje cz³onkowskie jeszcze 
przez d³ugi czas bêd¹ odbiegaæ od średniej europejskiej w standardach 
demokratycznych. 
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