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Zsolt Zétényi

Historyczna konstytucja jako aktualne,  
europejskie przesłanie i pomoc w zrozumieniu  

węgierskiego porządku konstytucyjnego.

….struktura państwowa węgierskiej Świętej Korony, mimo stanowego niegdyś 
charakteru i takichż instytucji, w swojej istocie i podstawach stanowi przykład 
ustroju demokratycznego, który wyrażał się z jednej strony w suwerenności 
przynależnej w tej samej mierze władcy i narodowi, z drugiej zaś w równo-
ści wobec prawa i swobodzie wszystkich członków Korony. W tym względzie 
historyczna konstytucja węgierska nie tylko nie stanowi przeszkody dla demo-
kratycznych dążeń nowej ery, ale wprost się ich domaga.1 Ákos Timon

„…jakkolwiek niepewny jest rezultat walki, obdarzony wielkim duchem i od-
wagą naród nie może ponieść ostatecznej klęski, jeśli angażuje wszystkie siły w 
boju przeciwko wielkiej nawet przewadze nieprzyjaciela, ale w imię tysiąclet-
niej, wielkiej narodowej misji i ludzkiej swobody…”2 Endre Bajcsy-Zsilinszky

Z szacunkiem odnosimy się do zdobyczy naszej historycznej konstytucji 
oraz do Świętej Korony, która ucieleśnia konstytucyjną ciągłość państwo-
wości Węgier i jedność narodu. Uznajemy za swoją podstawową powin-
ność obronę naszej tożsamości, której korzenie zawarte są w historycznej 
konstytucji.3 Ustawa Zasadnicza Węgier (25 kwietnia 2011)

I.

Zgodnie z tradycyjną wykładnią historyczna konstytucja Węgier stanowi 
tysiącletni dekret, obejmujący proces kształtowania przepisów, dalej prawa 
zwyczajowego łącznie z wyrokami sądów, i powiązaną ściśle z całym rozwo-

1 Ákos Timon, A Szent Korona elmélete, Budapest 2000, s. 70. i 35–36. wydanie I, in: Politi-
kai Magyarország, tom I, Magyarország Története az Aranybullától 1795-ig, Budapest 1912.

2 Endre Bajcsy-Zsilinszky, Kossuth és a magyar külpolitika, in: Népszava, 25.12.1941. s. 19.
3 Ostatnie zdanie nabrało mocy prawnej 29 czerwca 2018. Siódma poprawka do Ustawy 

Zasadniczej. MK nr 2018.97. Siódma poprawka do Ustawy Zasadniczej Węgier została 
przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe na posiedzeniu dnia 20 czerwca 2018.



20

Wz m o ż e n i e  -  m n o ż e n i e

jem literaturę prawniczą i polityczną. Wszystkie te elementy można w naszej 
opinii uznać za osiągnięcia historycznej konstytucji.4

Przyjrzyjmy się tym przepisom Ustawy Zasadniczej, które w największym 
stopniu wskazują na funkcję i wagę historycznej konstytucji z punktu widzenia 
tożsamości konstytucyjnej oraz ochrony i zachowania tożsamości narodowej.

Co mówi Ustawa Zasadnicza Węgier o historycznej konstytucji i wynika-
jącej z niej tożsamości konstytucyjnej?

Ustawa Zasadnicza z 25 kwietnia 2011 obejmuje w tej materii następują-
ce stwierdzenia i nakazy:

We wstępie do ustawy, „Narodowym Wyznaniu Wiary”, czytamy:
Jesteśmy dumni z tego, że nasz król, Święty Stefan, tysiąc lat temu osadził pań-

stwo węgierskie na solidnych fundamentach i uczynił naszą ojczyznę częścią chrze-
ścijańskiej Europy. Jesteśmy dumni z naszych przodków walczących o przetrwanie, o 
wolność i niepodległość. Jesteśmy dumni ze wspaniałego dziedzictwa duchowego 
Węgrów. Jesteśmy dumni z tego, że nasz naród przez wieki orężnie bronił Eu-
ropy oraz wzbogacał skarbiec wspólnych wartości swym talentem i swoją pra-
cowitością. Uznajemy rolę chrześcijaństwa w przetrwaniu narodu. Szanujemy 
różnorodne tradycje religijne naszego kraju. Przyrzekamy chronić i zachować 
duchową jedność naszego narodu, która w wichrach minionego stulecia roze-
rwana została na części. Żyjące razem z nami narodowości stanowią część wę-
gierskiej wspólnoty politycznej i są czynnikami państwotwórczymi.

Zobowiązujemy się do kultywowania i strzeżenia naszego dziedzictwa, 
naszego unikatowego języka, węgierskiej kultury, kultury i języka narodowo-
ści żyjących na terytorium Węgier – stworzonych przez człowieka oraz zaso-
bów naturalnych Kotliny Karpackiej.

Przyjmujemy odpowiedzialność za naszych potomnych, dlatego roztrop-
nie korzystamy z zasobów materialnych, duchowych i naturalnych, aby chro-
nić warunki życia pokoleń, które przyjdą po nas.

Jesteśmy przeświadczeni, że nasza kultura narodowa stanowi bogaty 
wkład do różnorodnej jedności europejskiej.

Szanujemy wolność i kulturę innych narodów, dążymy do współpracy ze 
wszystkimi narodami świata.

4 W swojej obecnej praktyce orzecznictwa, o czym będzie jeszcze mowa, Trybunał Kon-
stytucyjny uznaje za przedmiot oceny znacznie węższy zakres prawa, ale taka interpre-
tacja powinna ulec zmianie. Na temat metod i możliwości pełnej wykładni, obejmującej 
cały obszar historycznego prawa por. Ádám Rixer, A történeti alkotmány helye mai 
jogunkban, Wydział Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Ewangelicko-Re-
formowanego Gáspára Károliego, Budapest 2012, ss. 24–25.



21

Z s o lt  Z é t é n y i

Uznajemy, że podstawą bytu ludzkiego jest ludzka godność.
Uznajemy, że wolność jednostki może się realizować jedynie we współ-

działaniu z innymi.
Uznajemy, że najważniejsze ramy naszej koegzystencji stanowią rodzina 

i naród, a podstawowe wartości naszego współbytowania to wierność, wiara 
i miłość.

Uznajemy, że podstawą siły wspólnoty i godności każdego człowieka jest 
praca, dzieło ducha ludzkiego.

Uznajemy za swoją powinność niesienie pomocy osobom potrzebującym i 
biednym. Uznajemy, że wspólnym celem obywateli i państwa jest zapewnienie 
dobrobytu, bezpieczeństwa, porządku, sprawiedliwości i wolności.

Uznajemy, że rządy ludu istnieją tylko tam, gdzie państwo służy swym 
obywatelom, a także sprawiedliwie, bez nadużyć i stronniczości, kieruje ich 
sprawami.

Z szacunkiem odnosimy się do zdobyczy naszej historycznej konstytucji oraz 
do Świętej Korony, która ucieleśnia konstytucyjną ciągłość państwowości Węgier i 
jedność narodu. Uznajemy za swoją podstawową powinność obronę naszej tożsa-
mości, której korzenie zawarte są w historycznej konstytucji.5

Nie uznajemy zawieszenia naszej historycznej konstytucji wskutek obcych 
okupacji.

Zaprzeczamy przedawnieniu nieludzkich zbrodni popełnionych prze-
ciwko narodowi węgierskiemu i jego obywatelom w okresie panowania dykta-
tury narodowosocjalistycznej i komunistycznej.

Nie uznajemy komunistycznej konstytucji z 1949 roku, ponieważ stano-
wiła ona podstawę panowania tyranii, dlatego ogłaszamy jej nieważność. Zga-
dzamy się z deputowanymi pierwszego wolnego Zgromadzenia Krajowego, 
którzy w swej pierwszej rezolucji oświadczyli, że nasza obecna wolność po-
częła się z rewolucji 1956 roku.6

Przywrócenie państwowej suwerenności naszej ojczyzny, utraconej 19 marca 
1944 roku, datujemy od 2 maja 1990 roku, od ukształtowania się pierwszego wy-
łonionego w wolnych wyborach przedstawicielstwa narodu. 

5 Ostatnie zdanie nabrało mocy prawnej 29 czerwca 2018. Siódma poprawka do Ustawy 
Zasadniczej.MK nr 2018.97. Siódma poprawka do Ustawy Zasadniczej Węgier została 
przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe na posiedzeniu dnia 20 czerwca 2018.

6 Obowiązujący od dnia 29 czerwca 2018 roku, jednolity tekst Ustawy Zasadniczej wraz 
z poprawkami ze zrozumiałych względów nie zawiera przyjętych w późniejszym okre-
sie rozporządzeń. My jednak przytaczamy także te fragmenty tekstu. MK nr 2018.100. 
Siódma poprawka została zaznaczona w przypisie. 
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Dzień ten uważamy za początek nowej demokracji i nowego ładu konsty-
tucyjnego w naszym kraju. 

Wyznajemy, że po prowadzących do kryzysu moralnego dziesięcioleciach 
XX wieku mamy nieodpartą potrzebę duchowej i intelektualnej odnowy.

Wierzymy we wspólnie kształtowaną przyszłość, w poczucie misji mło-
dych pokoleń.

Wierzymy, że nasze dzieci i wnuki swym talentem, swą wytrwałością i siłą 
ducha znów uczynią Węgry wielkimi.

Nasza Ustawa Zasadnicza jest podstawą naszego porządku prawnego: jest to 
przymierze pomiędzy Węgrami z przeszłości, teraźniejszymi i przyszłymi. Są to 
żywe ramy wyrażające wolę narodu, formę, w której pragniemy żyć.

My, obywatele Węgier, jesteśmy gotowi do tego, by ład naszego kraju 
oprzeć na wspólnej pracy narodu.

Artykuł E ustęp 1. Węgry współdziałają w tworzeniu jedności europejskiej 
w interesie urzeczywistnienia wolności, dobrobytu i bezpieczeństwa narodów 
europejskich. 2. Węgry, uczestnicząc w Unii Europejskiej jako państwo człon-
kowskie, w stopniu zapewniającym korzystanie z praw i wypełnianie zobowią-
zań, mogą – wspólnie z innymi państwami członkowskimi – sprawować nie-
które ze swych konstytucyjnych uprawnień za pośrednictwem instytucji Unii 
Europejskiej. Wykonywanie władzy, które zostało opisane w tym ustępie, musi po-
zostać w zgodzie z ujętymi w Ustawie Zasadniczej podstawowymi prawami i swobo-
dami, nie może też ograniczać niezbywalnego prawa Węgier do stanowienia o całości 
swojego terytorium, obywatelach, formie i ustroju państwa.7 3. Prawo Unii Europej-
skiej – w zakresie określonym w ust. 2 – może ustanowić powszechnie obowią-
zującą regułę postępowania. 4. Do uchwalenia upoważnienia, uznającego wią-
żący charakter umowy międzynarodowej – określonej w ust. 2 – niezbędna jest 
większość dwóch trzecich głosów członków Zgromadzenia Krajowego.

Artykuł R rozdziału „Fundamenty” mówi:
Artykuł R ustęp 1. Ustawa Zasadnicza jest podstawą systemu prawne-

go Węgier. 2. Ustawa Zasadnicza i przepisy prawa obowiązują wszystkich. 
3. Przepisy Ustawy Zasadniczej należy interpretować zgodnie z ich celami, 
określonymi w narodowym wyznaniu wiary zawartym w Ustawie Zasadni-
czej oraz zdobyczami naszej historycznej konstytucji. 4. Powinnością wszyst-
kich organów państwa jest obrona tożsamości konstytucyjnej i kultury chrześcijań-
skiej Węgier.8

7 Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2018. Siódma poprawka.
8 Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2018. Siódma poprawka. MK nr 2018.97.
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Zgodnie z artykułem 28 rozdziału „Państwo”:
„Artykuł 28. Sądy w procesie stosowania prawa, dokonując wykładni tekstu 

aktów normatywnych, winny mieć na uwadze ich cele oraz treść Ustawy Zasad-
niczej. Przy stwierdzaniu celu przepisów prawa należy w pierwszej kolejności brać 
pod uwagę preambułę przepisu oraz zasadność projektu zmierzającego do stworze-
nia lub zmiany przepisu.9 W wykładni Ustawy Zasadniczej i ustaw należy mieć 
na względzie, iż służą one realizacji celów moralnych i ekonomicznych oraz po-
zostają w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz dobrem publicznym.”

Jak widzimy, zdobycze historycznej konstytucji ujęte zostały zarówno 
w „Narodowym Wyznaniu Wiary”, jak i w rozdziale „Fundamenty”, nie cho-
dzi jednak wyłącznie o ich wzmiankowanie w tych dwóch miejscach, ale tak-
że ustanowienie między nimi związku poprzez nadanie dziedzictwu histo-
rycznej konstytucji normatywnej mocy i wagi w rozdziale „Fundamenty”, w 
którym zostaje ono wymienione jako konieczna zasada i podstawa interpre-
tacyjna. Poświęcony wykładni prawa przez sądy artykuł 28, ustanawiając obo-
wiązek wyjaśniania przepisów zgodnie z literą Ustawy Zasadniczej, rozciąga 
nakaz ten na wszystkie sądy. Wedle artykułu R ustęp 3 zaś sądy mają przy 
interpretacji konstytucji wypełniać swoje zadania i wskazywać właściwy sens 
przepisów „zgodnie z celami, określonymi w narodowym wyznaniu wiary zawar-
tym w Ustawie Zasadniczej oraz zdobyczami naszej historycznej konstytucji”.

Zdobycze, będące podstawą historycznej konstytucji stanowią dopełnie-
nie i rozszerzenie Ustawy Zasadniczej z 2011 roku, a tym samym są też ele-
mentami prawa, które można wykładać jako wynik organicznego, dziejowego 
procesu i nośnik obowiązujących, publiczno-prawnych treści.

Zdobycze historycznej konstytucji są nieodłączną częścią tożsamości 
Węgier.

II. Pozostałe założenia w kwestii granic kompetencji 
łączonych z Unią Europejską

Poniżej przedstawiamy kilka wniosków w związku z orzeczeniami Trybuna-
łu Konstytucyjnego na temat Traktatu z Lizbony, zastrzegając przy tym, że 
nie jest to wyczerpujące omówienie kwestii.

W myśl artykułu 4 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia szanuje 
równość państw członkowskich wobec Traktatów, jak również ich tożsamość na-

9 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019. Siódma poprawka.
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rodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi 
i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego.”

Węgierski Trybunał Konstytucyjny stwierdził10, iż: „Tożsamość konstytu-
cyjna Węgier nie jest statycznym i zamkniętym rejestrem wartości, choć można w 
niej wskazać na zasadzie przykładu wiele elementów, które odpowiadają współ-
cześnie ogólnie przyjętym wartościom konstytucyjnym: swobody, podział władzy, 
ustrój republikański, poszanowanie autonomii prawa publicznego, wolność wyzna-
nia, praworządność, parlamentaryzm, równość wobec prawa, uznanie władzy sę-
dziowskiej, obrona mniejszości narodowych. Są to niektóre ze zdobyczy naszej hi-
storycznej konstytucji, na których opiera się Ustawa Zasadnicza, a poprzez nią 
także węgierski system prawny. 

Tożsamość konstytucyjna Węgier jest podstawową wartością, której Ustawa 
Zasadnicza nie powołuje do życia, a jedynie uznaje.”

Granice kompetencji łączonych z Unią Europejską11:
1. Istnieją dwie zasadnicze granice kompetencji łączonych z Unią Euro-

pejską. Po pierwsze stosowanie wspólnych uprawnień nie może naruszać su-
werenności Węgier (kontrola suwerenności), po drugie nie może działać na 
szkodę tożsamości konstytucyjnej (kontrola tożsamości). 

2. Przy ocenie dalszych, wspólnie sprawowanych kompetencji należy za-
kładać konieczność zachowania suwerenności Węgier względem praw i obo-
wiązków określonych w traktatach założycielskich Unii Europejskiej (pre-
sumpcja zachowania suwerenności)12.

3. Wspólne wykonywanie kompetencji nie może skutkować tym, że na-
ród straci ostateczną możliwość kontroli nad władzą publiczną, sprawowaną 
wspólnie albo pojedynczo przez dany kraj członkowski. Znajduje to swoje 
potwierdzenie w przepisie ujętym w artykule E ustęp 4 Ustawy Zasadniczej, 
dotyczącym aprobaty parlamentu, jak również działające na zasadzie wyjątku, 
zapisane w artykule XXIII ustęp 7 konstytucji prawo do referendum.

Wśród ograniczeń związanych z wykonywaniem łączonych kompetencji na 
szczególną uwagę zasługuje w naszej opinii zależny od intencji organu stano-
wiącego wykładnię ustawy zasadniczej aspekt znaczeniowy i zakres interpre-
tacyjny związany ze zdobyczami historycznego prawa publicznego i konstytu-
cji. W ustawie może się pojawić element (zasada, wartość, myśl, odwołanie do 
praktycznego doświadczenia), którego waga w procesie rozstrzygania kwestii 
konstytucyjnej jest tak wielka, że zmienia treść orzeczenia w przedmiotowej 

10 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nr 22/2016. (XII. 5.)
11 Tamże
12 Podobne stanowisko zostało zawarte w orzeczeniu Trybunału nr 9/2018. (VII.9.)
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materii. Niewykluczone, że po zapoznaniu się z historyczną konstytucją i przy 
uwzględnieniu obecnie obowiązujących fundamentów konstytucyjnych (albo w 
ich świetle czy też uznając, że jeden porządek umacnia drugi) wydawane będą 
inne, właściwsze i lepiej służące dobru wspólnemu orzeczenia niż w przeszłości. 
Taką ewentualność pragniemy poprzeć w naszych rozważaniach.13

III. Płaszczyzny interpretacji historycznej konstytucji – 
Pryncypia i wywiedzione z nich zasady.

Jak już wspomnieliśmy, wszystkie historyczne akty prawne i proces legisla-
cji, podobnie jak prawo zwyczajowe, włącznie z wydanymi wyrokami oraz 
ściśle związana z tematem literatura prawnicza i politologiczna mogą zostać 
uznane za zdobycze historycznej konstytucji. W tym kontekście warto krótko 
przytoczyć przykład angielskiej ustawy zasadniczej albo unijne pojęcie acquis 
communautaire oznaczające „wspólny dorobek”. Obowiązujące w Unii przepi-
sy i rozporządzenia prawa stanowionego spowite są gęstą powłoką reguł, wolnych 
zaleceń, oświadczeń, opinii, wyroków unijnych i innych sądów, uzgadnianiem 
technikaliów współpracy między instytucjami. Wszystko to nierzadko wpływa na 
praktykę egzekwowania prawa w UE.”14 Uważamy zatem, że interpretatorzy 
ustawy zasadniczej nie mogą w swoich analizach pomijać rozszerzonego za-
kresu znaczeniowego historycznej konstytucji, ponieważ jego znajomość po-
siada w określonych aspektach swoje istotne, aktualne znaczenie, które można 
wziąć pod uwagę. Podobnie rzecz się ma z szerszym rozumieniem angielskiej 
konstytucji. Trybunał Konstytucyjny wprawdzie nie odwołuje się obecnie w 
swoim orzecznictwie do starszych przepisów niż klarowne interpretacyjnie 
akty prawa epoki mieszczańskiej (inni, np. Trócsányi15 poszerzają ten zakres 
o ustawy kwietniowe z 1848 roku), naszym zdaniem jednak nie istnieje istot-
ny powód, aby wyłączać z pola widzenia wcześniejszą tradycję, zwłaszcza Na-

13 Więcej na ten temat, por. Zsolt Zétényi, Történeti alkotmányunk vívmányai és a 2011. évi 
Alaptörvény, Kairosz Kiadó, Budapest 2015. s. 216.

14 Określenie „dorobek” w kontekście unijnym jest terminem prawa stanowionego. Por. np. 
artykuł 20 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej. Zakres znaczeniowy pojęcia uległ pod 
wieloma względami poszerzeniu, współcześnie mówi się już nie tylko o dorobku unijnym, 
ale choćby „dorobku Schengen” („l’acquis de Schengen”). Por. Traktat o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, artykuł 87 ustęp 3. Patrz: László Blutman, Az Európai Unió Joga a gy-
akorlatban, HVG–ORAC, 2010, ss. 52–53.

15 László Trócsányi, Az alkotmányozás dilemmái, Budapest 2014, s. 65.
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pomnienia świętego Stefana czy dzieła Anonima, nawet jeśli nie odpowiadają 
one w ścisłym znaczeniu kategoriom prawniczym.16

Wymienione poniżej płaszczyzny interpretacyjne, pryncypia i wywiedzio-
ne z nich reguły możemy w dużej mierze uznać za produkty intelektualne. 
Są one może bardziej plastyczne aniżeli tekst aktu prawnego, ale przy udanej 
próbie naukowego opisania ducha dawnych kodeksów, obyczajów i ludzi oraz 
wieloznacznych dziejów publicznego prawa mogą nam mimo wszystko po-
móc w odkryciu sensu historycznej konstytucji.

Obecna pozycja Węgier w Europie wymaga poświęcenia szczególnej uwagi na-
stępującym pryncypiom:

1. Zasada niepodległości, rozumiana jako idea wolności, wedle której państwo 
przyjmuje czyjeś zwierzchnictwo jedynie na podstawie własnej decyzji – 
„Hungaria semper libera!”, Węgry wiecznie wolne.

Manifestacją ukształtowana na przestrzeni wieków naczelnej zasady niepod-
ległości jest niezawisłość państwa i narodu.

W myśl zasady narodowej suwerenności, w której rozpływa się także suweren-
ność ludu, cała władza pochodzi od węgierskiego narodu.

W historii węgierskiego konstytucjonalizmu od samego początku, poddawane 
nieustannym zmianom i zmagające się od czasu do czasu z praktykami naruszeń, 
obowiązywały zasady narodowej suwerenności i ochrony porządku konstytucyj-
nego. Państwo węgierskie od swojego powstania było suwerenne, ogranicze-
nia narzucane przez prawo przyjmowało wyłącznie z własnej woli: w postaci 
ustaw i umów międzynarodowych. Niezależność i niepodległość wymagały 
ciągłej ochrony. Dzieje państwa, nawet jeśli militarnie nie zawsze obfitowały w 
sukcesy, pod względem konstytucyjnego ładu, zdolności do wyciągania wnio-
sków i podejmowania inicjatyw naprawczych względem ustawy zasadniczej, 
są przykładem udanej walki o własną niezawisłość.

Cum Deo Pro Patria et Libertate! Hungaria semper libera! – Z Bogiem 
za ojczyznę i wolność! Węgry wiecznie wolne! – to odwieczne, tysiącletnie 
pragnienie, cel i idea towarzyszyły wydarzeniom z lat 907, 1030, 1241, 1556, 
1526, 1606, 1707, 1790–1791, 1848–1849, 1956…

Najnowsza wykładnia tej zasady wyraża się w prawie narodów do samosta-
nowienia, które zostało zapisane w wielu współczesnych międzynarodowych do-
kumentach17;

16 O metodach pełnowymiarowej interpretacji por. przypis 3: Ádám Rixer, A történeti alkot-
mány helye mai jogunkban.

17 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 
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Zgodnie z artykułem B Ustawy Zasadniczej źródłem władzy publicz-
nej na Węgrzech jest naród, który sprawuje ją za pośrednictwem wybranych 
przez siebie przedstawicieli, a w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio. 
Sprawowana władza nie jest nieograniczona, parlament może działać wyłącznie 
w ramach wyznaczonych przez Ustawę Zasadniczą, ograniczenia władzy określa-
ne są przepisami konstytucji [por. orzeczenia 2/1993. (I. 22.) Trybunału Kon-
stytucyjnego, in: ABH 1993, 33, 36.]. W zakresie, w jakim artykuł B Ustawy 
Zasadniczej określa zasadę niezależnej, suwerennej państwowości jako źródło wła-
dzy publicznej wskazuje zaś naród, przepisy konstytucji nie mogą być unieważnio-
ne przez ujętą w artykule E klauzulę unijną. Stwierdził to węgierski Trybunał 
Konstytucyjny w swoim orzeczeniu na temat poszanowania przez Unię naro-
dowej tożsamości konstytucyjnej, zwanym „węgierską Lizboną”. 18Zawarta w 
historycznej konstytucji zasada zwierzchności ludu oraz podnoszące tę samą 
kwestię stwierdzenie obecnej Ustawy Zasadniczej ucieleśniają ten sam po-
rządek instytucjonalny. Zakorzenienie w historii wzmacnia regułę zapisaną 
w nowej konstytucji, która nabiera w ten sposób wymiaru historycznego, a jej 
waga i znaczenie stają się przez to silniejsze.

Pojęcia suwerenności i tożsamości konstytucyjnej nie mają identycznego 
znaczenia, ponieważ drugie z nich zawiera w sobie także wiele innych elemen-
tów. Mimo to jednak możemy mówić o jednej instytucji o zależnych od siebie 
mechanizmach i po części tożsamych. 

W historycznej konstytucji zakorzenione jest także dążenie społeczeństwa oby-
watelskiego do zachowania niezależności narodu i obywateli, również przeciwko 
państwu, oraz obrony wolności, majątku i praw.

2. Godność osoby i jej obrona. Zasada niezależności ma także drugi aspekt, któ-
ry mówi, że osoba sama w sobie stanowi suwerenną władzę i stanowi wartość 
podlegającą ochronie państwa. – „Mój dom jest moją twierdzą” – ta angielska 
reguła w swoim emocjonalnym wymiarze była znana i uznawana także na 
Węgrzech.

Osoba ludzka nie jest ubezwłasnowolnionym przedmiotem w ręku naj-
silniejszej nawet władzy. Jednostka (członek narodu politycznego) stanowi 
najwyższą wartość, która ma być chroniona przez państwo, będącą zarazem 
źródłem władzy w myśl zasady zwierzchności ludu. Zabezpieczenie praw i 

i Politycznych. Artykuł 1: “Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego 
prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój go-
spodarczy, społeczny i kulturalny”.

18 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nr 22/2016. (XII. 5.)
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swobód jednostki, określanych w dzisiejszej nomenklaturze jako prawa pod-
stawowe jest równie ważne jak fundamentalne interesy państwa.

Siła i skuteczność społeczeństwa obywatelskiego opiera się na godności i prawie 
samostanowienia jednostki.

3. Zasada samorządności oparta na prawie samostanowienia. 
Złożony z obieralnych ciał samorząd jest nieodłącznym, niezbędnym i 

posiadającym tysiącletnią tradycję elementem węgierskiej konstytucji, przede 
wszystkim w postaci samorządów komitackich, ale także innych instytucji 
(okręgów, rejonów, izb, cechów, wspólnot wyznaniowych, stowarzyszeń itp.).

Bastionami naszej walki o poszanowanie powszechnego prawa były komi-
taty, z czego wynika, że w historii Węgier samorząd zawsze odgrywał ważną 
rolę wobec autorytarnych zapędów władzy.

Innym istotnym polem działalności lokalnych struktur były samorządy 
narodowościowe, etniczne, wyznaniowe. W naszych dziejach można znaleźć 
wiele przykładów takiej aktywności.

Społeczeństwo obywatelskie, jako źródło władzy, za pomocą samorządnych 
organizacji zabezpiecza interesy i wartości wspólnot (grup, w zależności od miejsca 
– narodu lub stowarzyszenia narodów) naruszającemu dobro wspólne, sprawiedli-
wość i demokrację państwu. W tym celu i w obronie tych wartości obywatele mają 
prawo, a w określonych okolicznościach także obowiązek organizować się i działać 
w ramach międzynarodowych ruchów społecznych.

4. Zwierzchnictwo ludu – Przynależność do Świętej Korony – równość swobód 
konstytucyjnych – równoprawność obywateli.

Podstawą i źródłem każdej świeckiej władzy jest lud, który - wraz z ko-
ronowanym władcą, albo, jeśli go nie posiadał, sam – stworzył niepodziel-
ny organizm Świętej Korony, ucieleśniając w ten sposób pełnię władzy. Rów-
noprawność wszystkich członków społeczności, uosabiających zwierzchność 
ludu, węgierskich obywateli (od roku 1848) tworzy zarazem opartą na brater-
stwie wspólnotę narodową. Historyczna równość członków Świętej Korony, 
bez względu na język, wyznanie czy przynależność etniczną (w przeciwień-
stwo do relacji nadrzędności-podrzędności) także dziś jest w stanie stworzyć 
prawdziwą jedność na rzecz obrony interesów i wartości.

Naród węgierski, z wyjątkiem absolutnie nadzwyczajnych przypadków, 
nie uznawał i nie uznaje nad sobą żadnej władzy skupionej w ręku jednost-
ki. Wierność i oddanie należne były Świętej Koronie i to jej sprawie służono. 
Gwarancję ideową i normatywną zasadzie nienaruszalnej równoprawności 
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dała Święta Korona, co znalazło wyraz w formule Werbőczyego.19 W historii 
Europy istniały struktury państwowe, w których suwerenność przysługiwała 
albo narodowi, albo władcy, mniejszość zaś była wystawiona groźbie życia w 
autokratycznym systemie. Scenariusz taki urzeczywistniał się w postaci abso-
lutnej monarchii albo dyktatury totalitarnej, funkcjonującej pod hasłem „wła-
dzy ludu”. Historyczna konstytucja węgierska z założenia wykluczała ewentu-
alność, że w okresie panowania króla lud (czy też występujący w jego imieniu 
przedstawiciele) albo władca (głowa państwa) może sprawować legalne i kon-
stytucyjne, ale przy tym niepodzielne rządy. Żaden z tych podmiotów nie po-
siadał bowiem władzy na wyłączność. W dzisiejszych czasach obowiązują me-
chanizmy podziału i kontroli władzy, przy czym pozostaje historycznym i dającym 
się udowodnić faktem, że oba te mechanizmy istniały w średniowiecznym i nowo-
żytnym państwie węgierskim.

Wyartykułowana w nauce Świętej Korony historyczna konstytucja zawie-
rała w sobie wszystkie te tezy i zasady, bez względu na to, jakich określeń uży-
wano w odniesieniu do oficjalnie nigdy nie uchwalonego czy unieważnionego 
konceptu i systemu sprawowania władzy, który dziś nie funkcjonuje w pełnym 
zakresie, a który nawet w opinii umysłów początku XX wieku jawił się jako 
demokratyczny, odpowiadający liberalnym ideom ery mieszczańskiej. Barna 
Horváth, wybitny znawca prawa naturalnego i filozof prawa (1896–1973), 
świetnie zorientowany w anglosaskich systemach sądowniczych i angielskiej 
tradycji praworządności przekonująco określa naukę Świętej Korony i hi-
storyczny węgierski porządek konstytucyjny jako przykłady instytucjonal-
nej realizacji idei państwa prawa, porównując je z anglosaską filozofią rule of 
law i niemieckim Rechtstaatem.20

Nauka Świętej Korony oczywiście nie obowiązuje w dzisiejszych czasach 
w całej rozciągłości; po części dlatego, że ustrój i struktura państwa nie są ta-
kie same jak dawniej, po części zaś dlatego, że funkcjonująca w świecie kultura 
prawna oraz zasób pojęć, poglądów politycznych i reguł moralnych, zasadni-
cze spojrzenie na rzeczywistość uległy drastycznym, choć jak uczy historycz-
ne doświadczenie – odwracalnym zmianom, poszanowanie wartości chrześci-
jańskich natomiast wyraźnie zmalało.

Obecna Ustawa Zasadnicza z całą mocą uznaje i docenia stanowiącą wię-
cej niż zwykły zbiór zasad ideę naukę Świętej Korony: Szanujemy dorobek na-

19 Werbőczy István Hármaskönyve, in: Magyar Törvénytár 1000–1895. Millenniumi Emlék-
kiadás, 1997. Pod red. dr. Dezső Márkusa, I. rész, 3. cím, II. rész 3-4 cím.

20 Barna Horváth, Joguralom és parancsuralomi, in: Jogállam, 01/1993, ss. 71–78.
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szej historycznej konstytucji i Świętą Koronę, która ucieleśnia konstytucyjną cią-
głość państwa węgierskiego i jedność narodu.21

4. Ze zwierzchności ludu wynikają istotne reguły organizacji życia społecznego 
i równocześnie nośniki wartości, które już dawno zakorzeniły się w historycznej 
konstytucji, współcześnie zaś ich przestrzeganie jest obowiązkiem państw człon-
kowskich UE. Są to zasady subsydiarności i solidarności. 

Kluczowymi pojęciami w filozofii pozostającej poza strukturami władzy i 
działającej oddzielnie wspólnoty ludzi (społeczeństwa obywatelskiego) są za-
gadnienia subsydiarności i solidarności, które stanowią też zasadę organizującą 
życie społeczne i podstawę relacji stosunków międzyludzkich i wspólnotowych. 

Termin „solidarność” wywodzi się z łacińskiego wyrażenia „in solidum ob-
ligari”, co oznacza „być odpowiedzialnym za całość”. Każdy odpowiada za każ-
dego, wszyscy mają te same prawa; człowiek z samej swojej natury oczekuje 
dialogu i domaga się miłości, akceptacji i uznania. Solidarność realizuje się oczy-
wiście także na gruncie społecznym. Renan, wielki XIX-wieczny francuski fi-
lozof twierdził, że „istnienie narodu przypomina codzienne referendum”, w którym 
dochodzi do głosu opiewanie wspólnej przeszłości i wyrażanie woli w chwili 
obecnej. Inny francuski myśliciel, Michale mówi, że „naród to jedna, skumulo-
wana solidarność”. Cytując Illyésa, „bycie Węgrem to kwestia wyboru, a nie uro-
dzenia”. Wyrażenie „subsydiarność” pochodzi od łacińskiego słowa „subsydium” 
(„pomoc”) i oznacza, że działania i decyzja, które w naturalny sposób związane 
są z jakąś niższą strukturą nie powinny być przekazywane na wyższy poziom. 
Centralne organy państwa nie mogą samowolnie mieszać się w sprawy lokalne.

Państwa mogą i powinny odwoływać się w ramach współpracy między-
narodowej do zasady subsydiarności, która wraz z innym regułami, m.in. z 
solidarnością, określa zakres odpowiedzialności i kompetencji państwa. Tak-
że nauka chrześcijańska głosi, że nie wolno odbierać jednostce i powierzać 
wspólnocie kompetencji do robienia tego, co pojedynczy człowiek jest w sta-
nie wykonać o własnych siłach i do czego posiada odpowiednie zdolności; 
podobnie rzecz się ma w przypadku mniejszych i niżej usytuowanych spo-
łeczności: uważa się za bezprawne i zarazem grzeszne i zaburzające właściwy 
porządek społeczny przenoszenie na większe i wyżej usytuowane społeczno-
ści zadań, które mogą być powierzone mniejszym i hierarchicznie niżej umiej-
scowionym wspólnotom.”22

21 Ustawa Zasadnicza Węgier (25 kwietnia 2011), „Narodowe Wyznanie Wiary”. Tekst 
obowiązujący po wprowadzeniu siódmej poprawki.

22 Pius XI, Quadrogesimo Anno 79.
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Podstawą każdej aktywności społecznej jest to, by zawartą w niej siłę wy-
korzystać na rzecz wspierania poszczególnych elementów wspólnoty społecz-
nej, nie zaś ich wchłaniania lub rozkładania. Zasady te obowiązują także w 
relacjach między społecznością międzynarodową i poszczególnymi wspólno-
tami narodowymi, jak również związkami państw o charakterze międzynaro-
dowym i państwami narodowymi, zgodnie z zasadami prawa naturalnego, nie 
zaś tej czy innej wyimaginowanej idei.

Aktywność społeczna zakłada również jedną, wspólną i harmonijną ducho-
wość. Obecna jest ona w historycznej konstytucji, w której znajdziemy zapisa-
ne zasady solidarności i subsydiarności oraz ich konkretne przykłady. Wystar-
czy odwołać się do historii naszych walk o wolność i odzyskanie konstytucji, 
kiedy to naród poprzez wspólne działanie wywalczył sobie swój prawny porzą-
dek, przywrócił obowiązywanie ustawy. Nasze społeczne boje w obronie kon-
stytucji stanowią najpiękniejszy przejaw solidarności. Przykładem subsydiarnej 
postawy jest cała węgierska historia, realizacja idei samorządu, system komita-
tów, autonomia religijna i etniczna (by wspomnieć chociażby o historycznym 
statusie Seklerów, autonomii Sasów w Siedmiogrodzie i Górnych Węgrzech, 
niezależności Jasów i Połowców, rewirów hajduckich itp.).

Podstawą tych zasad jest zwierzchnictwo ludu jako najważniejsza regu-
ła węgierskiego porządku konstytucyjnego, wedle której cała władza, także 
Świętej Korony, pochodzi od ludu. Rządy suwerena i oparta na nich praktyka 
subsydiarności i solidarności są naocznym przykładem ciągłości historycznej 
konstytucji, od dawnych czasów po dzień dzisiejszy. Proces ten nie zamyka się 
w obrębie jednego narodu i granic państwa, ale oddziałuje też na społeczność 
międzynarodową, która powstała na gruncie europejskiej tradycji chrześcijań-
skiej. Egzekwowania tych zasad należy się domagać od instytucji sprawują-
cych władzę w nas wspólnotą narodów, ponieważ także one zobowiązane są 
do przestrzegania reguł solidarności i subsydiarności.

Z powyższych konstatacji można wywnioskować, że na życie społeczeń-
stwa, obok innych powinności, wpływają w związku z jego władzą suwerena 
trzy zasady o rodowodzie chrześcijańskim, które cechują także historyczną 
konstytucję i możemy je określić jako pożądane także w relacjach między pań-
stwami.

Pierwszą z nich jest ochrona i poszanowanie osoby, jednostki i zarazem 
istoty społecznej. Rozwój osobowości przejawia się także w tym, że jednostka 
pomaga innym ludziom w umacnianiu własnej podmiotowości, nie ograni-
cza ich w kultywowaniu i ochronie swojej kultury, dawnych tradycji, sposobu 
życia. Człowiek realizuje istotę własnej egzystencji poprzez wznoszenie się 
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ponad samego siebie, czynienie dobra, wyznawanie i realizację określonych 
wartości. Ostatecznie zaś zwraca się w stronę Boga.

Drugą zasadą jest solidarność, która obejmuje służbę w interesie dobra 
wspólnego i bycie adwokatem sprawiedliwości. Zawarte częściowo w idei do-
bra publicznego pojęcie sprawiedliwości głosi, że każdemu przysługuje prawo 
do zabezpieczenia elementarnych warunków egzystencji, ludzie czy wspólno-
ty znajdujący się w trudnych warunkach życiowych zasługują zaś na szczegól-
ne wsparcie.

Trzecią zasadą, która w istotny sposób organizuje życie społeczeństwa jest 
reguła subsydiarności, którą można interpretować na poziomie osoby, społe-
czeństwa i międzynarodowej wspólnoty państw. Wedle trafnej definicji sub-
sydiarność polega na tym, iż zarówno w życiu jednostki, jak i w społeczeń-
stwie każda decyzja i działalność powinna być podejmowana na najniższym 
poziomie, na którym jest to możliwe. Mutatis mutandis przejawia się to w 
relacjach pomiędzy państwami. Także we wspólnocie europejskiej należy wy-
magać realizacji tej idei, która służy rozwojowi osobowości, dobru wspólnemu 
i sprawiedliwości.

5. Przyjmowanie cudzoziemców na podstawie sprawiedliwego osądu i z punktu 
widzenia dobra wspólnego i zdrowego rozsądku praktykowane było w dawnych 
Węgrzech od czasów świętego Stefana aż do okresu tureckiego zaboru.

W erze nowożytnej terytoria znacznie zniszczonego kraju zasiedlane były 
przez etnicznie obce elementy, co doprowadziło do istotnych zmian w struk-
turze narodowościowej tych obszarów, a w konsekwencji do zachwiania pozy-
cji założycieli państwa, Węgrów.23

Podstawowym doświadczeniem i nauką, jakie płyną z węgierskiej historii 
jest szereg krwawych porażek, jakie zadali państwu obcy najeźdźcy.

Inwazja Tatarów w 1241 roku spowodowała niedające się oszacować stra-
ty materialne i zagładę mieszkańców kraju. Okupacja turecka, trwająca od 
pierwszej połowy XVI do końca XVII wieku, przez blisko 150 lat doprowa-
dziła to etnicznego ludobójstwa autochtonów i wyludnienia państwa. Według 
wiarygodnych źródeł liczba mieszkańców kraju w ostatnich latach pokoju, w 
okresie rozkwitu królestwa w końcu XV wieku wynosiła blisko 3 miliony, 
czyli mniej więcej tyle, co Anglii. W wyniku wspomnianych spustoszeń, ofiar 
poniesionych w kolejnych wojnach i masowego napływu i osiedlania się obce-

23 Por. A menekültügy néhány kérdése, figyelemmel a menekültjogra. 2015, Rękopis w 
posiadaniu autora.
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go elementu, pod koniec XVIII wieku państwo stało się etniczną mieszanką 
wielu narodów, w którym węgierskojęzyczni mieszkańcy stanowili około 30-
33% (w XV wieku było ich 75-80%). Na początku XX wieku, po przyjęciu 
w drugiej połowie poprzedniego stulecia ponad pół miliona Żydów, przede 
wszystkim uchodźców ze Wschodu, którym zagwarantowano korzystne wa-
runki ekonomiczne osiedlenia i równe prawa obywatelskie, liczba rdzennych 
Węgrów ledwie przekraczała 50%. Etniczne zróżnicowanie kraju stało się pre-
tekstem dla polityki wielkich imperiów, zmierzającej do rozbicia historyczne-
go państwa i zgładzenia jego narodu poprzez narzucanie mu „pokojowych”, 
niesprawiedliwych dyktatów w roku 1920 i wcześniej, oraz po drugiej wojnie 
światowej, w roku 1947.

Błędem jest interpretowanie napomnień świętego Stefana jako zachęty 
do przyjmowania imigrantów i odrzucanie z tego powodu jego nakazów.24 
Wśród mediewistów nie ma sporu co do tego, że stwierdzenie wielkiego 
władcy, wedle którego „państwo o jednym języku i obyczaju jest słabe i nietrwa-
łe”25 oznacza, iż węgierski dwór książęcy, stanowiący jego ośrodek polityczno-
-kulturalny, powinien przyjąć znamienitych przybyszów z zagranicy, żołnie-
rzy i duchownych, którzy poszerzą horyzonty umysłowe i wzbogacą wiedzę 
dworu, wzmacniając w ten sposób polityczną warstwę rządzącą i pozwalając 
jej poznać kulturę, myśl i technikę wojskową innych krajów chrześcijańskich.26 
W tamtych czasach nie mogło być mowy o świadomie prowadzonej polityce 
obrony tożsamości narodowej …. Przyjmowanie cudzoziemców odbywało się in-
tuicyjnie, na podstawie sprawiedliwego osądu i z punktu widzenia dobra wspólne-
go i zdrowego rozsądku i nie zagrażało obyczajom i kulturze kraju.

24 László Trócsányi, Az alkotmányozás dilemmái, Budapest 2014, s. 65. Przykład ten po-
twierdza, że historyczna konstytucja jest jako całość źródłem rozwojowych inspiracji, a jej 
interpretacja wymaga specjalnych metod, nie tylko językoznawczych, ale także historycz-
nych. Można zakwestionować aktualny pogląd Trybunału Konstytucyjnego, który jako 
podstawę dla swoich orzeczeń uznaje akty prawne powstałe w epoce mieszczańskiej, od 
roku 1867.

25 Łaciński tekst „Napomnień króla Stefana” zachował się w kilku kodeksach oraz nowożyt-
nym i uznawanym za wierne podaniu Imre Szentpéteryego, zawartym w dziele „Scrip-
tores Rerum Hungaricarum II” (Budapest 1938, ss. 619-627, tekst przygotował do dru-
ku József Balogh). Wykorzystane w niniejszej pracy [w oryginalnym tekście węgierskim 
– przyp. tłum.] tłumaczenie Ágnes Kurcz powstało na podstawie tekstu Józsefa Balogha i 
ukazało się w książce „István király emlékezete” (Budapest 1971, ss. 27-35). W starszych 
wydaniach § 3 rozdziału szóstego brzmi: „Lám gyönge és törékeny az egynyelvű és egy-
erkölcsű ország.”[„Oto słabe i kruche państwo, w którym jeden panuje język i jeden oby-
czaj”]

26 Zsolt Zétényi, Isván király intelmei és az idegenpolitika, in: Hitel, grudzień 2015
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„Państwo może przetrwać tylko wtedy, gdy spaja je kultura, obyczaje i moral-
ność, które zdecydowana większość społeczeństwa przyjmuje jako własne i do któ-
rych się dostosowuje. Istnienie kultury dominującej nie może być więc przedmiotem 
dyskusji, ale od niego zależy życie lub śmierć narodu.27

Cytując Hamleta: „Być albo nie być, oto jest pytanie.”
Podstawowym warunkiem istnienia państwa i suwerenności narodowej 

jest obrona języka i tożsamości kulturowej danego kraju oraz stanie na straży 
tworzących podwaliny państwa języka i kultury m.in. w konfrontacji z maso-
wym i niekontrolowanym napływem imigrantów oraz wszelkimi procesami, 
które zagrażają wspólnocie. Jest to fundamentalna powinność i mandat do 
działania dla każdej władzy państwowej. Stwierdzenie to opiera się na do-
świadczeniach migracji i przesiedleń ludności na przestrzeni XVII-XIX wie-
ku, których konsekwencją jest powstała w wyniku stuletniego procesu, dzi-
siejsza polityka imigracyjna Węgier.

Siódma poprawka do Ustawy Zasadniczej wprowadza do artykułu 14 m.in. 
następującą zmianę: „1. Na terytorium Węgier nie może zostać osiedlony obcy naród 
[…] „[…] „4. W przypadku braku ochrony ze strony państwa pochodzenia albo 
innego państwa Węgry na specjalną prośbę zapewniają azyl tym obywatelom 
innych krajów, którzy w swojej ojczyźnie albo zwyczajowym miejscu pobytu 
wystawieni są prześladowaniom albo też istnieje uzasadnione i bezpośrednie 
niebezpieczeństwo poddania ich prześladowaniom z powodu rasy, przynależ-
ności narodowej, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu 
religii czy poglądów politycznych. Do otrzymania azylu nie jest uprawniony oby-
watel obcego państwa, który przybył na terytorium Węgier z kraju, w którym nie był 
wystawiony prześladowaniom albo ich bezpośredniemu niebezpieczeństwu.”28

6. Przestrzeganie wartości
Sprawowanie władzy ustawodawczej, egzekwowanie prawa i wypełnianie 

związanych z nim obowiązków odbywa się w duchu poszanowania chrześci-
jańskich wartości moralno-duchowych, dobra wspólnego i sprawiedliwości.

Państwo węgierskie od początku kształtowało się zgodnie z chrześcijańskimi 
wartościami i celami, w jego tysiącletnich dziejach państwo i społeczeństwo prze-
strzegało tych właśnie zasad. Już na przełomie pierwszego i drugiego millenium 
działali trzej obrońcy europejskiej idei, wielkiej chrześcijańskiej rzeszy: papież Syl-
wester II, cesarz rzymsko-niemiecki Otton III oraz król węgierski święty Stefan.

27 Tamás Fricz, A nemzet megmaradása a tét, in: Magyar idők, 01.09.2018
28 Obowiązuje od 29 czerwca 2018. Siódma poprawka. Artykuł 5. MK nr 2018.97.



35

Z s o lt  Z é t é n y i

Wspominane już doniosłe motto naszej walki wyzwoleńczej, podjętej dla 
przywrócenia konstytucji „CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE” 
trafnie wyraża także kierunki i cele wznieconej na Węgrzech rewolucji, sta-
nowiącej największy w historii zryw przeciwko komunizmowi. „Z Bogiem za 
ojczyznę i wolność”, a więc także za konstytucję. Wiedzeni Opatrznością, z 
Panem naszych dziejów za ojczyznę i konstytucję. Bóg, ojczyzna, konstytucja 
( jako akt, zawierający w sobie wymienione wartości) są podwalinami histo-
rycznej węgierskiej walki w obronie pryncypiów.

Boże, pobłogosław Węgrów! Tak brzmi pierwsze zdanie naszego powsta-
łego przed dwustu laty hymnu i od niego zaczyna się także tekst Ustawy Za-
sadniczej Węgier (25 kwietnia 2011). Zgodnie z przytaczanym już, wyrażają-
cym podstawowe wartości artykułem R ustęp 4 konstytucji, obrona tożsamości 
konstytucyjnej Węgier oraz ich chrześcijańskiej kultury jest powinnością wszystkich 
organów państwa.

Artykuł 28 Ustawy Zasadniczej stwierdza w duchu ochrony wartości, iż 
sądy w procesie stosowania prawa winny dokonywać wykładni tekstów aktów 
normatywnych przede wszystkim zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w myśl 
Ustawy Zasadniczej, postrzeganej jednoznacznie, także przez swoich kryty-
ków, jako zbiór wartości. Konstytucja ujmuje tę zasadę w formę nakazu, wedle 
którego „w wykładni Ustawy Zasadniczej i ustaw należy mieć na względzie, iż 
służą one realizacji celów moralnych i ekonomicznych oraz pozostają w zgodzie ze 
zdrowym rozsądkiem oraz dobrem publicznym”.

Społeczeństwo obywatelskie – jako depozytariusz sumienia narodowego – 
współpracuje z państwem, w ramach możliwości motywuje je do działania, a w 
razie konieczności występuje przeciw niemu, dążąc do wzmocnienia i obrony toż-
samości konstytucyjnej i kultury chrześcijańskiej kraju.

IV.

Wśród pryncypiów, które sformułowane zostały we wcześniejszym wyjaśnieniu, 
szczególne znaczenie z punktu widzenia miejsca, jakie zajmujemy w aktualnym 
porządku sił w Europie, jak również naszego samookreślenia mają następujące 
zasady:

1. Ograniczone, dzielone i podlegające kontroli sprawowanie władzy
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„Ci, którzy z własnej woli wybrali wodza za swego przywódcę, ani sami, ani 
ich potomkowie nie mogą spod władzy wodza być wyłączeni, – dalej, to, co zdobyli 
we wspólnej walce (ziemię ojczystą), tym dzielą się wspólnie.” (Przysięga krwi)29

Król nie może podejmować decyzji bez zgody narodu, naród nie może tworzyć 
prawa bez zatwierdzenia ze strony króla, mówi TRÓJKSIĄG oraz przywołany 
zbiór wcześniejszych i późniejszych praw. 

Wymienione elementy Nauki Świętej Korony, które określają zasady spra-
wowanej wspólnie, ograniczonej władzy, pojawiały się w wielu aktach prawa.

2. Zakaz sprawowania władzy autokratycznej
Zasada ta jest, także z punktu widzenia przedstawionej wcześniej regu-

ły ograniczonej, dzielonej i podlegającej kontroli formy rządów, podstawą Na-
uki Świętej Korony oraz zbieżnej z nią znaczeniowo historycznej konstytucji. 
Władzę może sprawować jedynie król wraz z żyjącym w jego czasach naro-
dem węgierskim. Król nie posiada władzy niezależnej od narodu, ponieważ 
prawa wyrażające pełnię władzy państwowej należą do Świętej Korony. Wła-
dza Korony, opierająca się na konstytucji, nie może istnieć bez króla, jej źró-
dłem jest zaś naród. Głowa państwa bez narodu może natomiast rządzić je-
dynie w sposób autokratyczny. Mutatis mutandis obowiązująca po dziś dzień 
zasada państwa prawnego jest podstawą konstytucyjności.

3. Prawo oporu przeciwko niekonstytucyjnej władzy. Ius resistendi et contradi-
cendi. Prawo oporu i sprzeciwu jest jedną z gwarancji egzekucji prawa zgod-
nie z historyczną konstytucją.

Naród węgierski także w późniejszym okresie postrzegał prawo oporu 
przeciwko niekonstytucyjnej władzy (istniejące jeszcze przed powstaniem 
Złotej Bulli, w przysiędze krwi z czasów przed przybyciem do Kotliny Kar-
packiej) jako element wywodzący się z historycznej konstytucji.30

Odmowa potwierdzenia tego prawa, czy wręcz jego unieważnienie było 
jedną z przyczyn wybuchu powstania Rakoczego. Rewolucja, a więc prze-
moc, która ma na celu podważenie zastanego porządku i jego obalenie nigdy 

29 ANONYMUS GESTA HUNGARORUM, rozdział VI Tłum: Dezső Pais http://
mek.niif.hu/02200/02245/02245.htm#7

30 Piąta przysięga krwi, Złota Bulla, § 31 ius resistendi et contradicendi. § 2 Jeżeli zaś my lub 
spośród przyszłych królów którykolwiek wystąpi przeciwko naszemu przymierzu, list ten daje 
zarówno biskupom, jak i innym lennikom oraz szlachcie naszego państwa, wszystkim razem i 
każdemu z osobna, obecnym i przyszłym, jak również ich potomnym nieskrępowaną władzę, 
aby oprzeć się i przeciwstawić zarówno nam, jak i przyszłym królom teraz i na wieki. Artykuł 
31. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torvenyei?pagenum=2
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nie może być w zgodzie z konstytucją. Jednakże walka wyzwoleńcza na rzecz 
przywrócenia państwa prawa nie kłóci się ani z ustawą zasadniczą, ani z po-
rządkiem prawnym, nie nakładają one bowiem obowiązku ustępowania przed 
przemocą. Podobny przepis znajdziemy w rozdziale „Fundamenty” Ustawy 
Zasadniczej Węgier, w artykule C.

W myśl konstytucji z 2011 roku każdy ma prawo i obowiązek wystąpić na 
drodze prawnej przeciwko łamaniu ustawy i dążeniom do „... zdobycia i spra-
wowania władzy siłą oraz do jej wyłącznego posiadania”.31

Jednym z kryteriów zasadności oporu w interesie zachowania porządku 
konstytucyjnego i praworządności jest postawienie tamy próbom siłowego 
zdobycia lub sprawowania władzy oraz posiadania jej na wyłączność.

Drugie z kryteriów stanowią podstawowe wartości, zwłaszcza zaś posza-
nowanie prawa do życia i ludzkiej godności. Nakaz oporu zwraca naszą uwa-
gę na konieczność odrzucenia przemocy i zachowania społecznego pokoju i 
publicznego porządku. 

Społeczeństwo obywatelskie jako źródło władzy zobowiązane jest sięgnąć po 
narzędzia oporu, wzmocnione historyczną i mającą umocowanie w konstytucji 
tradycją, aby wystąpić przeciwko państwu i grupom społecznym lub jednostkom, 
które próbują przemocą lub metodami autokratycznymi obalić władzę konstytucji 
i zagrozić obywatelom. Społeczeństwo kontroluje instytucje państwa i wymaga od 
nich przestrzegania konstytucji, demokracji i przyzwoitości.

4. Obrona wspólnej własności jako historyczna konsekwencja i duchowe dzie-
dzictwo nauki Świętej Korony32 o majątku33;

31 Ustawa Zasadnicza Węgier (25 kwietnia 2011) Artykuł C ustęp 1: Funkcjonowanie pań-
stwa węgierskiego opiera się na zasadzie podziału władz. Ustęp 2: Niczyja działalność nie 
może zmierzać do zdobycia i sprawowania władzy siłą, ani do jej wyłącznego posiada-
nia. Każdy ma prawo i obowiązek wystąpić na drodze prawnej przeciw takim dążeniom. 
Ustęp 3: Państwo jest uprawnione do stosowania przymusu w celu egzekwowania Usta-
wy Zasadniczej i przepisów prawa.

32 Nauka Świętej Korony o majątku obowiązywała do 1848 roku. Wedle niej źródłem 
wszelkich praw majątkowych jest Święta Korona, na rzecz której przepada własność utra-
cona w rezultacie przerwania linii dziedziczenia lub zdrady. – „Właściciele” odziedziczo-
nych majątków (tzw. starych dóbr) mieli de facto jedynie prawo ich posiadania i użytko-
wania. Możliwości sprzedaży lub zastawu były bardzo ograniczone. Wolne dziedziczenie 
było niemożliwe.

33 Drugi wers przysięgi brzmiał: „Z majątku, któryśmy wspólnie zdobyli każden musi mieć 
swój udział”. Przysięga krwi. ANONYMUS GESTA HUNGARORUM , rozdział VI, 
tłum. Dezső Pais http://mek.niif.hu/02200/02245/02245.htm#7
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W tym kontekście uzasadniony jest wniosek Węgier, oparty na zapisanym 
w artykule 48 Traktatu o Unii Europejskiej prawie do wszczęcia procedury rewi-
zyjnej, aby Rada Europejska wprowadziła zgodną z prawem wspólnotowym po-
prawkę do artykułu 345 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 
w myśl której zniesiona zostanie kwalifikacja nabycia ziemi uprawnej jako kapi-
tału, dzięki czemu dla dobra Węgier i wszystkich krajów członkowskich przywró-
cone zostaną narodowe kompetencje w zakresie regulowania kwestii własności i 
użytkowania gruntów.

Poszczególne traktaty akcesyjne określały w znacząco odmienny sposób 
prawa 28 krajów UE do stanowienia o ziemi znajdującej się na ich teryto-
rium (dokonano przy tym rozróżnienia na dwie grupy państw). Pierwsza 
grupa składała się z sześciu krajów-założycieli EWG i kolejnych dziewięciu, 
które później wstąpiły do wspólnoty. Tworzyły one razem tzw. piętnastkę. Z 
punktu widzenia prawa do gospodarowania gruntami należały do nich także 
Cypr, Malta i Słowenia, które – mimo przystąpienia do Unii dopiero 1 maja 
2004 roku, a więc razem z państwami Europy Wschodniej – również unik-
nęły otwarcia swoich rynków na swobodny przepływ kapitału w postaci zie-
mi. Osiemnaście krajów dysponowało więc prawem do stanowienia o swoich 
gruntach w odmiennym stopniu niż pozostałych dziesięć. Jest to sprzeczne 
z historycznymi tradycjami Węgier i zasadą równego statusu państw człon-
kowskich UE.

5. Zasada równouprawnienia narodowo-etnicznego mówi, że państwo nie 
czyni różnicy między swoimi obywatelami na podstawie ich przynależności 
narodowo-etnicznej, nie stosuje osobnego prawa wobec różnych narodowości 
( jak zdarzało się to w przeszłości w wielu miejscach Zachodniej Europy), z 
wyjątkiem sytuacji, gdy sama zainteresowana grupa się tego domaga.

6. Prawo do skargi. W przeszłości znane było określenie „gravamina et postu-
lata”, „lista skarg i życzeń”, termin stworzony w parlamencie.

„Skargi” („gravamina”) były na ogół zbierane w sejmach komitackich przez 
deputowanych do zgromadzenia krajowego, którzy następnie przedstawiali je 
na posiedzeniach. Wedle systemu zasad gwarancyjnych, jaki ukształtował się 
w czasie sejmów w Pozsony, przewidziane w porządku obrad kwestie mogły 
być poddane dyskusji dopiero wtedy, gdy władca lub jego komisarz nie udzieli 
zadowalającej odpowiedzi w sprawie wniesionej skargi. Pozwala to zrozumieć, 
dlaczego tak długo nie powstał u nas na wzór krajów skandynawskich urząd 
ombudsmana (rzecznika praw obywatelskich). Całe zgromadzenie bowiem 
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występowało jednomyślnie przeciwko panującemu w obronie konstytucji sta-
nowej i na rzecz naprawy wyrządzonych krzywd. Po okresie mieszczańskiej 
reformy instytucja gravaminy zanikła, ale prawo do skargi pozostało jako ele-
ment konstytucyjnego zabezpieczenia. 

Warto jednak pamiętać, że w ważnym historycznym okresie możliwość zgło-
szenia doznanej krzywdy i złożenia skargi przez ludzi, tworzących w tamtym cza-
sie społeczeństwo obywatelskie, jak również naprawienie szkody miały moc nad-
rzędną nawet względem wniosków panującego.

Konkluzje

1. Od miejsca Węgier i ich sytuacji prawnej we wspólnocie europejskiej zależą 
losy narodu. Z tego punktu widzenia należy rozpatrywać węgierskie rozważa-
nia na temat konstytucji i prawa międzynarodowego i z niego wynikają także 
granice i ramy tożsamości konstytucyjnej, w których porusza się państwo. W 
tym kręgu zagadnień mieszczą się także, obok głównych dokumentów prawa, 
trzy podstawowe zasady historycznej konstytucji oraz reguły współczesnego 
porządku konstytucyjnego. Są to dobrze znane wartości, zakorzenione w hi-
storycznym prawie i decydujące dla losów narodu:

w pierwszej kolejności reguła niepodległości i jej konkretne zastosowanie;
po drugie zasada zwierzchności narodu i związane z nią nakazy i fakty 

historyczne;
po trzecie prawo do oporu i sprzeciwu wobec łamiącej konstytucję władzy;
Wszystkie trzy nakazy są dobrze widoczne w historii naszej państwowo-

ści od samych jej początków (przysięga krwi = Anonim, napomnienia świę-
tego Stefana, klauzula sprzeciwu zawarta w Złotej Bulli, prawo dziedziczenia 
tronu i listy koronacyjne, walki wyzwoleńcze, deklaracje niepodległości i akty 
detronizacyjne, po których zawierano pokój i przywracano obowiązywanie 
konstytucji).

2. „Węgierski Trybunał Konstytucyjny pod pojęciem tożsamości konstytucyj-
nej rozumie tożsamość konstytucyjną Węgier a jej znaczenie analizuje w każdym 
przypadku z osobna na podstawie całego tekstu Ustawy Zasadniczej lub jej po-
szczególnych przepisów, zgodnie z celem artykułu R ustęp 3 Ustawy i w myśl Na-
rodowego Wyznania Wiary oraz dorobku naszej historycznej konstytucji.”34

34 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nr 22/2016. (XII. 5.) [64]
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Węgierskie instytucje konstytucyjne zobowiązane są z mocy ustawy 
strzec zakazu ultra vires (przekraczania wspólnotowych kompetencji) i pilnować 
jego przestrzegania. Państwo może na arenie międzynarodowej uznać, a Try-
bunał Konstytucyjny w ramach swoich uprawnień orzec brak zastosowania 
unijnych aktów prawnych, wynikający z niedostatecznych kompetencji Unii 
Europejskiej w danej sprawie.

W panujących obecnie stosunkach pomiędzy państwami europejskimi, 
przy założeniu aktualnych tendencji w UE obrona tożsamości konstytucyj-
nej i narodowej, także z odwołaniem do zasobu historycznych tradycji praw-
nych, wydaje się szczególnie uzasadniona i potrzebna. Państwu węgierskiemu 
nie pozostaje inna alternatywa, ponieważ zobowiązane jest ono chronić swoje 
podstawowe wartości. W tym złożonym systemie dziedzictwo historycznej 
konstytucji nie jest elementem dekoracji. Jeśli położymy na wadze ścierające 
się ze sobą zasady, a przede wszystkim interesy, szala zdecydowanie przechyla 
się na stronę, na której umiejscowione są wartości państwowo-konstytucyjne 
i związane z suwerennością narodową.

3. Należy też mieć na uwadze tradycję historyczną, wedle której możliwy 
i zasadny jest opór przeciwko władzy naruszającej konstytucję. Prawo to nie 
zanikło wraz z jego formalnym zniesieniem w 1687 roku, czego dowodzą za-
równo przykłady powstania Rakoczego, rewolucji lat 1848-1849 oraz wyda-
rzeń roku 1956, jak i najwybitniejsi autorzy historycznej literatury prawniczej. 

Opór i sprzeciw wobec sprzecznym z konstytucją decyzji międzynaro-
dowych należy do tej samej kategorii wartości i interesów co nasze zbrojne 
walki o wolność. Naród powstał w nich przeciwko przewadze liczebnej nie-
przyjaciela, aby toczyć bój w obronie konstytucji; nie były to wyniszczające 
rewolucje wystąpienia na rzecz przywrócenia rządów prawa! Stawką było 
istnienie albo zagłada konstytucji i narodu. Z tego punktu widzenia nasza 
historyczna konstytucja stanowi niepowtarzalny zasób argumentów i nauk mo-
ralnych w konfrontacji z siłami i społeczeństwami, które w swojej historii nie za-
znały groźby unicestwienia. Wielkie narody Zachodu nie doświadczyły, a zatem 
nie mogą też zrozumieć poczucia zagrożenia, właściwego państwom Europy Środ-
kowo-Wschodniej, których niepodległość i suwerenność bywała poddawana próbie, 
jak również słuszności ich decyzji, wynikających z potrzeby samoobrony. Dlatego 
też kraje osi Warszawa-Praga-Bratysława-Budapeszt oraz państwa określane 
w dawnej literaturze historycznej jako „państwa naddunajskie”, w szczególno-
ści zaś posiadające wielką przeszłość, doświadczenia i misję Węgry, nie mogą 
ślepo powierzyć swojego losu decyzjom Zachodu.
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4. Godne uwagi przejawy suwerenności narodowej na Węgrzech. Z jednej 
strony warto zwrócić uwagę na bardzo słabą legitymację przystąpienia do 
Unii, ponieważ w poprzedzającym je referendum wzięła udział mniej niż po-
łowa uprawnionych do głosowania. Z drugiej strony silny mandat stanowi 
poszanowanie tożsamości Europy i Węgier oraz odrzucenie przez węgier-
skich wyborców roli podległego subiektu; przekonującym argumentem jest tu 
masowy sprzeciw wobec nielegalnej imigracji, która zagraża substancji pań-
stwa i narusza fundamenty konstytucji, poświadczony w wyborach parlamen-
tarnych i szeregu konsultacji ogromnym poparciem dla reprezentujących za-
sady narodowej tożsamości sił politycznych.35 

5. Tożsamości konstytucyjnej nie można się zrzec nawet podpisaniem umowy 
międzynarodowej. Atrybutu tego może pozbawić Węgry jedynie ostateczna utrata 
suwerenności i niezależnej państwowości.

Gdy Trybunał Konstytucyjny, wykonując przynależne mu uprawnienia, 
na podstawie stosownego wniosku bada, czy oparte na artykule E ustęp 2 
Ustawy Zasadniczej sprawowanie dzielonych kompetencji narusza wywie-
dzioną z historycznej konstytucji tożsamość narodową, powinien zwracać 
szczególną uwagę na zasadę i praktyczny aspekt niepodległości, historyczne 
doświadczenia i tradycję reguły zwierzchności ludu oraz egzekwowanie pra-
wa i wymogu oporu i sprzeciwu wobec niekonstytucyjnie postępującej władzy. 
Analiza tych zdobyczy czyni koniecznym szczegółowe rozważenie nie tylko 
dawnych przepisów, ale także wydarzeń historycznych i prawniczej literatury.

6. Rozpoczęta w 2010 roku reforma konstytucji, nosząca znamiona systemo-
wego przełomu, jest niezwykle ważna z punktu widzenia implementacji zasad 
historycznej konstytucji do współczesnego porządku prawnego. W czasie reformy 
dały się słyszeć głosy, wedle których historycznej konstytucji zostały uchylone drzwi. 
Teraz, po wprowadzeniu siódmej poprawki, możemy powiedzieć, że cała brama 
stoi dla niej otworem, przy założeniu, że ustawodawcy i Trybunał Konstytucyjny 
także w przyszłości będą korzystać z danej im szansy.

W niniejszej pracy staraliśmy się udowodnić, że naruszenie trzech podstawo-
wych wartości historycznej konstytucji działa na szkodę suwerenności Węgier 
(kontrola suwerenności) i może znacznie zaszkodzić także tożsamości kon-

35 Zorganizowane 12 kwietnia 2003 referendum, w którym wzięło udział 45,62 % upraw-
nionych do głosowania, było ważne, 83,76% głosujących opowiedziało się za przystąpie-
niem do Unii. „Czy zgadza się Pan(i), aby Republika Węgierska stała się członkiem Unii 
Europejskiej?” Kto rozumiał istotę tego pytania? Pierwotnie 60% uprawnionych zadekla-
rowało chęć udziału w referendum …. Wstąpienie do Unii nastąpiło 1 maja 2004 roku.
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stytucyjnej (kontrola tożsamości). Wprowadzanie w życie tego typu postano-
wień winno być na Węgrzech ustawowo zakazane, na podstawie traktatów 
unijnych i węgierskiej Ustawy Zasadniczej.

Mamy nadzieję, iż udało nam się dowieść, że historyczna konstytucja nie 
jest elementem dekoracyjnym tej budowli, jaką stanowi porządek konstytu-
cyjny, ale systemem kamieni węgielnych, które chronią budynek przed we-
wnętrznymi i zewnętrznymi intruzami.

p.s.:    „…żądamy przywrócenia naszej dawnej konstytucji, która nie była prezen-
tem, ale powstała na mocy wzajemnych przymierzy i z życia narodu; tej konstytu-
cji, którą niekiedy sami przysposabialiśmy do potrzeb czasów i sami chcemy z niej 
korzystać w przyszłości; tej konstytucji, której podstawy zostały uświęcone przez 
stulecia. Racja i prawo stoją po naszej stronie …”

Ferenc Deák

1861. május 13. Felirati javaslat., in: Deák Ferenc válogatott munkái, 
pod red. Zoltána Ferenciego, Franklin ss. 169–170. 

„Rozwój węgierskiego porządku konstytucyjnego ciągnie się przez stulecia jak nie-
przerwana, jednolita linia, i mało jest w Europie narodów, które mogłyby o sobie 
powiedzieć, że pośród zmiennych dziejowych okoliczności z równą konsekwencją 
wytrwały przy konstytucji, tej najważniejszej i najbardziej wzniosłej idei w życiu 
narodu jak uczynili to Węgrzy – wytrwali także wtedy, kiedy wielkie wstrząsy spo-
łeczne zmuszały wielkie narody do zaniechania życia w myśl konstytucji.”

Sándor Márai

Röpirat a nemzetnevelés ügyében, Budapest 2004, 
wydanie I: 1942, Budapest, s. 73.


