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W krainie 
węgierskiego filmu

VUK, ULUBIONY 
LISEK WĘGRÓW

SAGA RODZINNA 
RODU GARDÓ

CZY DRAKULA 
BYŁ WĘGREM?



OD REDAKCJI

Wystarczy spędzić kilka dni w Budapeszcie, 
żeby poczuć się jak na wielkim planie filmo-
wym. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, 
że w stolicy Węgier nagrywana jest tak ogrom-
na liczba filmów, a ona sama stanowi mekkę 
dla światowej sławy reżyserów.

Niestety, o ile Polacy kojarzą jeszcze niektó-
re najbardziej znane węgierskie zespoły, takie 
jak na przykład Omega, z jej najbardziej zna-
ną ”Dziewczyną o perłowych włosach”, o tyle 
kinematografia Madziarów pozostaje dla wielu osób nadal wielką niewiadomą.

Poznawanie węgierskiego kina pozwala zrozumieć specyfikę tego narodu i nauczyć 
się więcej na temat zawiłej jego historii. Mamy nadzieję, że recenzje kilku filmów, które 
prezentujemy, będą stanowić jedynie wstęp do odkrywania kina znad Dunaju.

Oprócz tematyki filmowej, odkrywamy również uroki miasta Tarnów, tak bar-
dzo związanego z Józefem Bemem, określanego przez Węgrów mianem “ojczulka”. 
Nie stronimy także od tematów sportowych i opisujemy sylwetkę Nemanji Nikolicia 
oraz przybliżamy historię, wspomnianego już zespołu “Omega”.

Najlepsze podsumowanie dla naszego pierwszego numeru stanowią słowa dr hab. 
Gábora Lagzi, dyrektora Instytutu Liszta, Węgierskiego Centrum Kultury, który po-
wiedział, że “przyjaźń pomiędzy Polakami a Węgrami jest wartością samą w sobie”.
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Pomylona 
węgierska 
rodzinka

Olga Groszek
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Węgierska kine-
matografia, na-
wet pomimo tak 
wielu godnych 

polecenia inicjatyw, jak chociaż-
by organizowana rokrocznie Wę-
gierska Wiosna Filmowa, wydaje 
się być nadal niewystarczająco 
doceniana w Polsce. O ile po za-
pytaniu Polaka o podanie tytułu 
węgierskiej książki często można 
usłyszeć o  „Chłopcach z  Placu 
Broni”, o  tyle z  wymienieniem 
węgierskiego filmu nasi rodacy 
mają już problem. Dobrym po-
mysłem na rozpoczęcie swojej 
przygody z węgierską kinemato-
grafią może być więc obejrzenie 
filmu „Mamuśka i inni pomyleń-
cy w  rodzinie” (lub według in-
nego tłumaczenia: „Moja matka 
i inni wariaci z rodziny”).

Seans powinien być dla pol-
skiego widza szczególnie ciekawy, 
zważając na fakt, iż jedną z głów-
nych postaci zagrała Danuta Sza-
flarska – polska aktorka filmowa 
i  teatralna, znana między innymi 
z doskonałej kreacji w filmie „Pora 
umierać”. Warto podkreślić, że rola 
w węgierskim filmie z 2015 roku to 
ostatnie filmowe wcielenie aktorki, 
która zmarła zaledwie dwa lata póź-
niej w wieku 102 lat. Aktorka nie 
mówi jednak w języku węgierskim, 
a  pod jej słowa podłożony został 

dubbing. Dla polskiego widza może 
być to zaskakujący zabieg, jednak 
jest to bardzo popularne rozwiąza-
nie w węgierskim kinie. 

Obraz określić można mianem 
sagi rodzinnej. Punktem wyjścia 
do ukazania historii losów rodu 
Gardó stają się opowieści Ber-
ty Gardó. To właśnie w  tę po-
stać wcieliła się polska aktorka. 
92-letnia staruszka, spędzająca 
większość czasu w  łóżku, wspo-
mina swoje życie w rozmowach 
z opiekującą się nią córką. Film 
został oparty o retrospekcje z ży-
cia Berty, w których jako tło lo-
sów rodu ukazane zostały także 
wydarzenia XX wieku. 

Rodzinna historia  
z polityką w tle
Jednym z ciekawszych wątków 

filmu jest relacja Berty z córką – 
noszącą zresztą to samo imię, co 
matka. Młodsza Berta jest 52-let-
nią starą panną, która całe swoje 
życie podporządkowuje opiece 
nad matką. Nie posiada dzieci 
i można by się pokusić o stwier-
dzenie, że doszło tu wręcz do od-
wrócenia ról, ponieważ to własną 
matkę traktuje jak swoją latorośl, 
karcąc ją między innymi takimi 
słowami jak: „zaraz dam ci klap-
sa”. Z pokorą wykonuje obowiąz-
ki związane z opieką nad starszą 
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zagrała Eszter Ónodi, aktorka te-
atralna i filmowa, znana z takich 
filmów, jak „Czkawka”, „Szczyp-
ta Ameryki” czy głośnego serialu 
„Złote życie”. Odtwórczyni roli 
doskonale wciela się w  postać 
młodej Węgierki. Widz może 
mieć jednak czasem uczucie 
pewnego dysonansu, gdy widzi 
czterdziestodwuletnią aktorkę 
grającą postać dwudziestolet-
niej, maksymalnie trzydziesto-
letniej kobiety.

Pomimo że przedstawione 
w opowieściach Berty historie nie 
zawsze prezentowane są w  spo-
sób chronologiczny, możemy 
zbudować na ich podstawie obraz 
losów rodu Gardó. Dowiaduje-
my się, jak wyglądało życie star-
szych pokoleń wywodzącej się ze 
średniej szlachty rodziny. Wspo-
mnienia sięgają kilku generacji 
wstecz i ukazują zawiłe historie 
tak wielu członków rodziny, że 
„wyłączając się” na chwilę pod-
czas seansu filmu, można łatwo 
pogubić się we wszystkich koliga-
cjach rodzinnych. Jednak to nie 
każdy najmniejszy szczegół w hi-
storiach poszczególnych osób jest 
tu najważniejszy, a ogólny obraz 
„pomylonej” rodziny.

Korzeni „pomylenia” rodu 
można szukać w powtarzających 
się z  pokolenia na pokolenie 

panią, znosząc przy tym jej im-
pulsywne zachowanie i, często 
przykre, komentarze. Cierpliwie 
wysłuchuje nierzadko apodyk-
tycznych uwag i rad swojej matki. 
Momentami widz może odnosić 
wrażenie, że jej cierpliwość do 
rodzicielki jest bezgraniczna, jed-
nak czasami nawet ona ma swoje 

schematach oraz wynikających 
z nich komplikacji. Jednym z nich 
jest zaburzony obraz związków 
damsko-męskich, przedstawio-
ny jako źródło wielu problemów. 
Przyglądanie się nieszczęśliwemu 
małżeństwu rodziców sprawia, 
że Berta, podobnie jak i  każda 
inna kobieta w rodzinie, nie chce 
wychodzić za mąż. Mimo że nie 
brakuje jej adoratorów, wciąż od-
rzuca zaloty kolejnych kandyda-
tów na męża. Jej matka, bazując 
na własnych doświadczeniach, 
powtarzała wciąż, że nie warto 
wychodzić za mężczyznę, które-
go się nie kocha.

Złożone losy rodziny stają się 
punktem wyjścia do przedstawie-
nia XX-wiecznej historii Węgier. 

granice i „wybucha”. W zamian za 
opiekę zostaje uraczona opowie-
ściami o historii życia Berty.

Mimo że starsza pani cierpi 
już na zaniki pamięci i  czasa-
mi zapomina nawet o  tym, kim 
jest, świetnie pamięta minione 
lata. W zaprezentowanych w fil-
mie retrospekcjach młodą Bertę 

KORZENI „POMYLENIA” RODU MOŻNA SZUKAĆ  
W POWTARZAJĄCYCH SIĘ Z POKOLENIA NA POKOLENIE 

SCHEMATACH ORAZ WYNIKAJĄCYCH  
Z NICH KOMPLIKACJI.

DOWIADUJEMY SIĘ, 
JAK WYGLĄDAŁO ŻYCIE 
STARSZYCH POKOLEŃ 

WYWODZĄCEJ SIĘ  
ZE ŚREDNIEJ  

SZLACHTY RODZINY. 
WSPOMNIENIA  

SIĘGAJĄ KILKU GENERACJI 
WSTECZ
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pójdzie”, ponieważ „taki absurd 
nie może wiecznie trwać”. Związa-
na z wydarzeniami II wojny świa-
towej współpraca Węgier z  hi-
tlerowskimi Niemcami przynosi 
rewizję granic, w  konsekwencji 

Dowiadujemy się, że Berta przy-
szła na świat w 1911 roku, czyli 
zaledwie trzy lata przed wybu-
chem I  wojny światowej. Pomi-
mo pewnych sprzeczek pomię-
dzy rodzicami, bohaterka określa 
swoje dzieciństwo, które spędziła 
bawiąc się beztrosko ze swoją sio-
strą i  bratem w  wiejskiej posia-
dłości, jako szczęśliwe. Sielanka 
zostaje jednak przerwana ogło-
szeniem postanowień powojen-
nego Traktatu z Trianon. Miesz-
kająca w miejscowości Székelyhíd 
rodzina nagle ma znaleźć się poza 
granicami Węgier, na terenie Ru-
munii. Oznacza to formalną utra-
tę węgierskiego obywatelstwa. To 
moment przełomowy nie tylko 
w filmie, ale także i w życiu Berty.

Konsekwencjami podpisania 
traktatu z 1920 roku jest bowiem 
rozpoczęcie serii przeprowadzek 
bohaterki, która, niczym kla-
syczny homo viator, ostatecznie 
będzie zmieniać swoje miejsce 

czego rodzinny dom Berty znów 
przez chwilę znajduje się na te-
rytorium Węgier. Widzimy więc 
znowu, jak historia, na którą 
jednostka zdaje się przecież nie 
mieć wpływu, rzuca się cieniem 

zamieszkania aż 27 razy. Jak przy-
znaje sama bohaterka, uwielbiała 
podróże, a przenosiny bardzo ją 
ekscytowały. Na pierwsze nowe 
miejsce rozpoczęcia nowego ży-
cia wybierają Debreczyn. Później, 
dorosła już Berta, przeprowadza 
się do Budapesztu, gdzie zostaje 
modystką. Mieszka w tętniącym 
życiem mieszkaniu przyjaciółki 
z licznymi współlokatorami, któ-
rzy, jak twierdzi, „też byli pomy-
leni, ale wzięli mnie pod dach”. 
Pomimo swojej niechęci do męż-
czyzn zakochuje się w Lajosu, ofi-
cerze, z  którym zamieszkuje po 
ślubie.

II Wojna Światowa
Młoda para prowadzi bogate 

życie towarzyskie, w  tle którego 
możemy obserwować zaostrzają-
cą się wciąż sytuację polityczną. 
Mimo że na Węgrzech wprowa-
dzane są ustawy antyżydowskie, 
wydaje się, że „dalej to chyba nie 

SIELANKA ZOSTAJE JEDNAK PRZERWANA  
OGŁOSZENIEM POSTANOWIEŃ POWOJENNEGO 

TRAKTATU Z TRIANON.
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w  sposób, który ma szansę do-
trzeć także do młodych widzów. 
Obraz został bowiem wzbogaco-
ny o symbolicznie przedstawione 
wydarzenia historyczne, takie jak 
wjazd regenta Horthyego do Bu-
dapesztu, migawki z niszczonego 
przez Rosjan Budapesztu czy zdję-
cia archiwalne z  frontów bitwy. 
Uzupełniają go także animowane 
mapy zmieniających się granic 
Węgier, dzięki którym lepiej moż-
na wyobrazić sobie zachodzące 
transformacje. Dodatkowo, pomi-
mo pokazanych w nim trudnych 
wydarzeń, film pełen jest humo-
rystycznych scen i można określić 
go mianem komedii. 

Jednym z istotniejszych powo-
dów do zapoznania się z węgier-
ską produkcją jest także możli-
wość poznania rozbudowanego 
portretu psychologicznego głów-
nej bohaterki, który został dosko-
nale wykreowany zarówno przez 
Danutę Szaflarską, jak i młodszą, 
węgierską aktorkę. Widz może 
oceniać zachowanie bohaterki 
jako nieco apodyktyczne i  wy-
rachowane, jednak nie można 
zapominać o  tym, ile staruszka 
przeszła w życiu.

Niezwykle symboliczny jest 
także wątek przeprowadzek Ber-
ty. Oglądając film, możemy za-
dawać sobie pytanie: czy powody 

na życie każdego obywatela. Ber-
ta mówi do swojego męża, żeby 
„trzymał się z  dala od historii”, 
jednak od polityki nie ma uciecz-
ki. Każda kolejna przeprowadzka 
przynosi ulgę jedynie na moment, 
a  polityka „dopada” ostatecznie 
wszystkich – nawet tych, którzy 
nie chcą się w nią angażować.

W związku z rewolucją z 1956 
roku małżeństwo ma okazję wyje-
chać do Stanów Zjednoczonych. 
Mąż Berty sprzeciwia się jednak 
temu pomysłowi, uzasadniając 
to faktem, że jest węgierskim pa-
triotą i nie chce opuszczać swo-
jej ojczyzny. Symboliczna jest 
scena, w  której Lajos beztrosko 
jeździ na wrotkach. Wydaje się 
wówczas, że wszystko jest wresz-
cie w porządku, a życie pary sta-
ło się szczęśliwe. Co ciekawe, już 
niedługo po tym, jakby w  kon-
traście do tego wydarzenia, Ber-
ta oznajmia: „Lajos, pakujemy 
się”. Mąż sprzeciwia się kolejnym 

kolejnych zmian miejsc zamiesz-
kania są naprawdę uzasadnione, 
czy może z  biegiem czasu stają 
się pewną formą ucieczki przed 
samą sobą? Jednak nawet jeśli 
byłaby to forma unikania proble-
mów, to zachowanie to mogłoby 
wynikać zarówno z przekazywa-
nego z  pokolenia na pokolenie 
modelu ucieczki od konfrontacji, 
jak i z życia w permanentnym za-
grożeniu, które implikuje dalsze 
zachowanie jednostki. Współcze-
śni widzowie, którzy nie musieli 
doświadczać wszelkich „okrop-
ności” XX wieku, mogą mieć cza-
sami problem ze zrozumieniem 
niektórych zachowań głównej 
bohaterki, jednak młode poko-
lenie, które nigdy nie znalazło 
się w podobnych sytuacjach, na 
pewno nie ma prawa oceniać wy-
borów Berty. 

Olga Groszek

przeprowadzkom, zarzucając 
swojej żonie, że przenoszenie się 
z miejsca na miejsce jest dla niej 
sposobem unikania mierzenia się 
z problemami i swoistą ucieczką.

Moim zdaniem największym 
walorem filmu jest zaprezentowa-
nie węgierskiej historii XX wieku 
w  atrakcyjnym wizualnie stylu, 

OD POLITYKI  
NIE MA UCIECZKI  

– „DOPADA”  
OSTATECZNIE  
WSZYSTKICH  

– NAWET TYCH,  
KTÓRZY  

NIE CHCĄ SIĘ  
W NIĄ ANGAŻOWAĆ.

CZY POWODY KOLEJNYCH ZMIAN MIEJSC 
ZAMIESZKANIA SĄ NAPRAWDĘ UZASADNIONE,  
CZY MOŻE Z BIEGIEM CZASU STAJĄ SIĘ PEWNĄ  

FORMĄ UCIECZKI PRZED SAMYM SOBĄ?

Autorka jest Prezesem Zarządu Fundacji 
Polsko-Węgierskiej, absolwentka 

filologii węgierskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim, wielokrotna stypendystka 
Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej 

im. Wacława Felczaka.  
Prowadzi węgierskojęzyczny  

kanał na Youtube „Olga Lengyel”. 
Autorka licznych książek  

(np. „Dwa Wiekuiste Dęby.  
Dzieje Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”), 

publikacji oraz artykułów  
na tematy polsko-węgierskie.
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Latający 
uchodźca

Czy mieszkańcy 
wielkiego miasta 
zauważyliby mężczyznę 
spokojnie unoszącego 
się na wysokości ósmego 
piętra nad ruchliwą 
ulicą? Niesamowicie 
dobrze nakręcony film 
Kornéla Mundruczó 
sprawi, że uwierzycie, 
iż człowiek może latać, 
jednak możecie  
nie zdawać sobie sprawy  
z tego, co to oznacza.

Reżyser filmu, Kornél 
Mundruczó znajduje 
Boga – i  wiele innych 
intrygujących metafi-

zycznych możliwości – w  swo-
im przedstawieniu syryjskiego 
uchodźcy Aryana (Zsombor 
Jéger) unoszącym się nad ulicami 

dzieło mierzy ku księżycowi od-
ległej planety, jej ogromną za-
letą są wspaniałe kadry i  praca 
kamerzysty.

Problem tego filmu tkwi 
w  przesyceniu tematycznym. 
„Księżyc Jowisza”  chce poruszyć 
kwestie kryzysu imigracyjnego, 

Maciej Szulc

i dachami Budapesztu. Zbyt wie-
le możliwości, doprawdy: próba 
zbadania ich wszystkich jed-
nocześnie posyła momentami 
olśniewający, nierzadko zwod-
niczy i  zawsze wizualnie pomy-
słowy „Księżyc Jowisza” prosto 
na ziemię. Ta poważne, ambitne 
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Ryan” do II wojny światowej. Cię-
żarówka zatrzymuje się, pasażero-
wie wylewają się z niej, by dotrzeć 
w  nocy na łodzie, które zabiorą 
ich do Europy. Aryan i jego ojciec 
zostają rozdzieleni w szamotani-
nie, tuż zanim straż graniczna od-
krywa ich grupę i otwiera ogień.

utratę wiary religijnej cywiliza-
cji zachodniej, cudów, odkupie-
nia, terroryzmu, poświęcenia, 
winy i współczesnego miejskiego 
odizolowania.

To thriller, pościg, chrześci-
jańska alegoria, baśń familijna 
o zastępczym ojcu przysposabia-
jącym przerażonych niby-synów 
i  emocjonalny film społeczno-
-obyczajowy ukazujący nieludz-
ką odpowiedź rządu węgierskie-
go na kryzys uchodźców. Tytuł 
filmu jedynie wydłuża tę listę: 
w niewyjaśniającym niczego po-
czątku filmu, słyszymy, że odnosi 
się do księżyca o nazwie „Europa”, 
uznawanego przez naukowców 

Następuje seria zdarzeń, skła-
dająca się z  pływania, krzyków, 
terroru, słów wypowiadanych 
ostatnim tchem, wreszcie pości-
gu przez las, który kończy się, 
gdy László, policjant o pooranej 
zmarszczkami twarzy (György 
Cserhalmi) postrzela Aryana 

za najbardziej dogodne kolejne 
miejsce do życia w naszym ukła-
dzie słonecznym. Jednak nauka 
i kosmos znikają na tle pytań do-
tyczących wiary i  religii stawia-
nych przez Mundruczó.

Już na początku filmu zapo-
znani zostajemy z  oryginalnymi 
ujęciami ręcznie trzymanej ka-
mery Marcella Réva, Aryanem, 
stojącym nieopodal swojego ojca, 
pocącym się w  zatłoczonej cię-
żarówce pełnej ludzi, płaczących 
dzieci i kurczaków. Jakże smutne, 
kryzys ten winien już mieć swoją 
własną estetykę, jednakże ta scena 
rozpoczynająca ma tyle do proble-
mów imigrantów co „Szeregowiec 

SCENA ROZPOCZYNAJĄCA FILM  
MA TYLE DO PROBLEMÓW IMIGRANTÓW 

CO „SZEREGOWIEC RYAN”  
DO II WOJNY ŚWIATOWEJ.
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mierze za sposobność do za-
robku. Stern zdaje się wierzyć, 
że chorzy i  umierający, których 
ma wokół siebie całe mnóstwo, 
zapłacą sporo forintów, by móc 
chociaż spojrzeć na tego „anio-
ła” wykonującego swój przeczący 
grawitacji cud.

Moc owa służy w  najwięk-
szej mierze Aryanowi: czasem 
tylko on, jego krew i  sznurówki 
unoszą się w powietrzu; czasem 
wszystkie przedmioty w  pokoju 
unoszą się razem z nim, a czasa-
mi, w  sposób dość spektakular-
ny, może on zmienić grawitację 
w całym mieszkaniu, sprawiając, 
że lokatorzy w  przerażeniu ze-
ślizgują się po suficie i ścianach. 
Za każdym razem kamera wiru-
je, gdy Aryan obraca się i  świat 
kręci się dalej. Czy nadal kogoś 
zaskakuje, że „Księżyc Jowisza” 
ogólnie okazuje się filmem tak 
pokręconym i chwiejnym?

Aryan jest młody, samot-
ny i pełen strachu, jednak poza 
swoją nową supermocą, pozo-
staje bezsilnym i  używanym 
przez innych, tym podatniejszy 
jest na kaprysy scenariusza Katy 
Wéber. W historii imigranta jako 
męczennika, mutanta i  cudu 
wcielonego, nie ma miejsca na 
jego własną osobowość, choć 
Jéger dobrze wykorzystuje swoje 

trzykrotnie w  klatkę piersio-
wą. Zamiast wyzionąć ducha 
jak przystało, Aryan dosłownie 
wstaje z martwych, wznosząc się 
delikatnie nad lasem, aż grawi-
tacja znów zaczyna nań działać. 
Stamtąd znajduje on drogę do 
obozu uchodźców, gdzie cieszą-
cy się złą sławą lekarz, Stern (Me-
rab Ninidze), staje się świadkiem 
jego lewitacji i, podejrzewając, 
iż zjawisko to jest w  jakiś spo-
sób przejawem boskiej ingeren-
cji, uznaje je jednak w większej 

pokłady charyzmy. Tak napraw-
dę to Stern najbardziej zmienia 
się pod wpływem wydarzeń uka-
zanych w  tym filmie, i  pomija-
jąc raczej rozpraszające dialogi 
(wypowiedzi wszystkich postaci 
zdają się powtarzać), Ninidze 
bardzo przykłada się do ukorze-
nia swojej postaci. Na początku 
mówi zdrowiejącemu pacjentowi 
„Nie dziękuj Bogu, dziękuj mnie”, 
jednak u kresu filmu zdaje się, iż 
odzyskał w jakimś stopniu wiarę 
i pokorę.

Pomimo nadmiaru abstrak-
cyjnych kwestii, film ten nie ma 
praktycznie nic, co naprawdę sta-
ra się przekazać. Zachodzi więc 
dysonans poznawczy między po-
stępowym, nierzadko wybitnym, 
ukształtowanym przez gatunek 
procesem tworzenia filmu (jak 
i sekwencjami lotu, obracającego 
się pokoju, a  także ponadprze-
ciętnie długim pościgiem przez 
ulice Budapesztu) a  nieokreślo-
nością tematu filmu. 

Maciej Szulc

Autor jest pasjonatem kultury 
węgierskiej. Prowadzi stronę na 

Facebooku „Węgierskie podstawy 
podstaw”, gdzie zamieszcza darmowe 
ćwiczeń do nauki języka węgierskiego.

KINO KINO

CZY NADAL 
KOGOŚ ZASKAKUJE, 

ŻE „KSIĘŻYC 
JOWISZA” OGÓLNIE 

OKAZUJE SIĘ FILMEM 
TAK POKRĘCONYM  

I CHWIEJNYM?
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Vuk, 
ulubiony 
lis Węgrów

W tym roku mija 
równo 40 lat od 
premiery filmu 
animowanego 
o przygodach 
liska Vuka. Z tej 
okazji chciałbym 
przedstawić tę 
postać, mało znaną 
w Polsce, zaś na 
Węgrzech wręcz 
kultową.

Łukasz Frynia

KINO KINO
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przerywa polowanie na lisy zor-
ganizowane przez mieszkańców 
pobliskiej miejscowości w  cza-
sie którego ginie niemal cała ro-
dzina Vuka. On sam trafia pod 
opiekę swego wuja Karaka, któ-
ry uczy go sztuki przetrwania 
i samodzielności.

Lisek oraz jego przygody 
stały się na tyle popularne, iż 

H istoria małego liska 
sięga roku 1940, kie-
dy to po raz pierwszy 
ukazała się w ramach 

zbioru pt. Csí – Történetek állato-
król és emberekről (pol. Csí – hi-
storie o zwierzętach i  ludziach). 
Jego autorem był pisarz István 
Fekete, znany jako twórca nie-
zwykle popularnych powieści 

doczekały się kilku adaptacji. 
Pierwszą z nich był komiks uka-
zujący się w 1972 roku w maga-
zynie „Füles” z rysunkami Attili 
Dargayego. Polski czytelnik mógł 
się z nim spotkać trzy lata później 
w „Świecie Młodych”.

Adaptacje historii liska
Kolejną adaptacją było słu-

chowisko przygotowane w 1980 
roku przez Évę Szabó dla Radia 
Węgierskiego. Prawdziwym hi-
tem okazał się jednak dopiero 
film animowany z  1981 roku. 
Początkowo został wyświetlo-
ny w  telewizji w  kwietniu jako 
czteroczęściowy serial,  zaś 
w  grudniu premierę miał film 
pełnometrażowy. Reżyserem był 

młodzieżowych (m. in. Tüskevár, 
pol. Kolcogród) tłumaczonych na 
wiele języków, w tym na polski. 
Opowieść o Vuku została wydana 
jako samodzielna książka w 1965 
roku i jak na razie nie doczekała 
się przekładu na nasz język.

Vuka poznajemy w momencie 
urodzin i  śledzimy jego losy aż 
do dorosłości. Idyllę dzieciństwa 

IDYLLĘ 
DZIECIŃSTWA PRZERYWA 

POLOWANIE NA LISY 
ZORGANIZOWANE PRZEZ 

MIESZKAŃCÓW POBLISKIEJ 
MIEJSCOWOŚCI  

W CZASIE KTÓREGO  
GINIE NIEMAL  

CAŁA RODZINA VUKA.

KINO KINO
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Mały lisek do dziś pozostaje 
jednym z ulubionych dziecięcych 
bohaterów Węgrów, którzy uzna-
ją go za ważną część swojej kul-
tury. Animacja była wyświetlana 
w  ramach festiwalu filmów dla 
dzieci i  młodzieży organizowa-
nego przez Grupę Wyszehradz-
ką w… Kairze! Książka o  Vuku 
doczekała się wielu wznowień, 
wydawane są również gadżety 
i  książeczki dla dzieci z  tą po-
stacią. Lisek uczy więc najmłod-
szych Węgrów liczenia i  nazw 

wspomniany już Attila Dargay, 
autor komiksu z 1972 roku. Pro-
dukcją zajmowało się legendar-
ne studio Pannónia. Muzykę do 
filmu skomponował Péter Wolf, 
zaś piosenkę tytułową zaśpiewa-
ła jego siedmioletnia wówczas 
córka Kati. Na marginesie moż-
na dodać, że obydwie te postaci 
powinny być znane miłośnikom 
konkursu Eurowizji – ojciec był 
dyrygentem orkiestry eurowizyj-
nej w Dublinie, zaś córka repre-
zentowała Węgry na konkursie 
w 2011 roku.

Film okazał się wielkim sukce-
sem frekwencyjnym. Attila Dar-
gay został doceniony w  kraju, 
gdzie otrzymał nagrodę za naj-
lepszą reżyserię na XIV Przeglą-
dzie Filmowym, najważniejszym 
węgierskim festiwalu filmowym. 
W 2017 roku z okazji 90 urodzin 
reżysera swoją premierę w kinie 
Uránia miała odnowiona cyfro-
wo wersja filmu, która następnie 

kolorów, fragmenty powieści zo-
stały również zaadaptowane jako 
uproszczone czytanki. Dla kolej-
nych pokoleń Vuk staje się więc 
postacią kojarzoną z beztroskim 
dzieciństwem. 

Łukasz Frynia

trafiła również do dystrybucji. 
Film został wydany w  Polsce 
z dubbingiem, jest jednak obec-
nie trudno dostępny i  nie do-
czekał się nigdy tak dużej popu-
larności jak w  swojej ojczyźnie. 
Krótkie fragmenty są dostępne 
w internecie.

Nieudana produkcja
Należy w  tym miejscu wspo-

mnieć jeszcze o  filmie z  2008 
roku Kis Vuk opowiadającym 
o  synu pierwotnego bohatera. 
Od dnia premiery był on kryty-
kowany zarówno za jakość trój-
wymiarowej grafiki oraz brak 
logiki w przedstawionej historii. 
Film okazał się klapą frekwen-
cyjną (w  ciągu pięciu miesięcy 
od premiery obejrzało go mniej 
niż 60 tys. widzów) oraz finan-
sową. W internetowych rankin-
gach (np. IMDb) zajmuje wysoką 
pozycję w kategorii najgorszego 
filmu wszech czasów.

FILM O LISKU ZOSTAŁ WYDANY W POLSCE,  
JEDNAK NIE DOCZEKAŁ SIĘ NIGDY  

TAK DUŻEJ POPULARNOŚCI  
JAK W SWOJEJ OJCZYŹNIE.

Autor jest absolwentem hungarystyki 
i kulturoznawstwa na Uniwersytecie 

Warszawskim. Tłumacz z języka 
węgierskiego węgierskiego oraz pub-

licysta w takich czasopismach jak: 
„Histmag”, czy „Studia Interkulturowe 

Europy Środkowo-Wschodniej”.

KINO KINO
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Czy drakula 
był Węgrem

Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci 
popkultury. Straszy nas od końca XIX wieku. 
Ciągle inspiruje do nowego odczytania swojej 
historii. Grały go dziesiątki aktorów. Niemal co 
roku otrzymuje nową twarz. Co i rusz słychać 
też doniesienia o kolejnych odkryciach z nim 
związanych. Drakula. Wasze pierwsze skojarzenie? 
Wampir. Drugie – Rumunia. Poniekąd słusznie. 

Dorota Filipiak

HISTORIA HISTORIA

M iejsca związane z tą 
powszechnie zna-
ną legendą znajdu-
ją się dziś bowiem 

na terenie Rumunii. Ale węgier-
skich konotacji w legendzie i hi-
storii Drakuli znajdziemy cał-
kiem sporo. Właściwie w historii 
dwóch Drakulów.  Bo trzeba by 
opowiedzieć o dwóch postaciach, 
które w  gruncie rzeczy mają ze 
sobą niewiele wspólnego. Niech 

będzie to  jednak pretekst do od-
wiedzenia kilku nadzwyczaj in-
teresujących miejsc. I oczywiście 
Drakula nie był Węgrem, ale…

Kluż/Cluj-Napoca/
Kolozsvár/Klausenburg
Ta historia zaczęła się 

w maju, pod koniec XIX wieku. 
Chociaż, jak przekonamy się da-
lej, zaczęła się dużo wcześniej. 
Tymczasem wraz z  bohaterem 
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teatr, pomniki tworzone przez 
wieki przez zamieszkujących to 
miasto Węgrów. Zachęcam do 
samodzielnego odkrywania tych 
skarbów i  nasłuchiwania. Język 
węgierski na ulicach Kolozsváru 
można usłyszeć często. Na szczę-
ście dzisiaj nie trzeba nawet wy-
chodzić z domu, żeby podróżo-
wać wirtualnie, można sięgnąć 
do książek i  poszperać w  Inter-
necie, a potem sprawdzić wszyst-
ko na żywo. Między innymi jak 
wygląda dom, w  którym miał 
przyjść na świat Maciej Korwin, 
o którym będzie tu jeszcze mowa.

Wracając do Harkera: posłu-
guje się on niemiecką nazwą mia-
sta z prostego powodu – jest to 
jedyny język obcy, którym umie 
się posługiwać, a  jednocześnie 
w  tej części świata był to swego 
czasu język dość powszechnie 
używany. W jego notatkach po-
jawił się jeszcze jeden niemiecki 
termin – paprika hendl, czyli nic 
innego jak csirkepaprikás. A więc 
jesteśmy w domu.

Bystrzyca/Bistriţa/
Beszterce/Bistritz
Pierwsze notatki Harkera za-

pisane zostały 3 maja nieokre-
ślonego roku. Wiemy jednak, że 
powieść Brama Stokera Drakula 
ukazała się w roku 1897, a wiele 

szczegółów wskazuje na to, że 
istotnie rzecz cała dzieje się wła-
śnie pod koniec XIX wieku.

Bram Stoker miał raczej nie-
wielkie pojęcie o  naszej części 
Europy. Nigdy tu nie był. Żyjący 
tysiące kilometrów od Transyl-
wanii i Wołoszczyzny pisarz wy-
myślił fabułę, wymyślił bohatera, 
marząc o  przyszłym sukcesie. 
Nie dożył go jednak, za to jego 
bohater stał się – nomen omen 
– nieśmiertelny, a  przy okazji 
Transylwania i  Karpaty już na 
zawsze krainą opanowaną przez 
wampiry.  

Jonathan Harker zanotował:

[…] przed wyjazdem, odwie-
dziłem Muzeum Brytyjskie w po-
szukiwaniu książek i map zawiera-
jących informacje o Transylwanii. 
Byłem bowiem przekonany, że 
pewna wiedza o kraju, z którego 
pochodzi szlachcic mający z nami 
interes, jest nie bez znaczenia. 
Dowiedziałem się, że jego ziemia 
znajduje się na samym wschodzie 
kraju, na granicy z  trzema kra-
inami – Mołdawią, Transylwanią 
i Bukowiną – w samym sercu Kar-
pat. Jest to jeden z  najdzikszych 
i  najmniej rozpoznanych obsza-
rów Europy. Nie byłem w  stanie 
odnaleźć żadnej mapy czy księgi, 
w  której znalazłbym wskazówki 

najsłynniejszej powieści wam-
pirycznej wyruszamy w  drogę. 
Pierwszy przystanek dziwnym 
zbiegiem okoliczności wypada 
w  mieście, w  którym i  ja kil-
kanaście lat temu zatrzymałam 
się na pierwszy swój nocleg 
w  Rumunii. Potem, gdy zaczę-
łam zgłębiać historię regionu, 
odpowiedź na pytanie, gdzie 
właściwie się znalazłam, zaczę-
ła się komplikować. Zobaczmy, 
co zanotował Johnatan Harker 
(wszystkie zacytowane frag-
menty, które nie zostały ozna-
czone inaczej, pochodzą z  po-
wieści Drakula Brama Stokera, 
tł. własne): 

[…] po zmroku dotarliśmy do 
Klausenburga. Tu zatrzymałem 
się na noc w  Hotelu Royal. Na 
obiad, czy raczej kolację, poda-
no mi kurczaka z ostrą papryką. 
Był znakomity, ale i wywoływał 
pragnienie. (Pamiętać! Wziąć 

TA HISTORIA ZACZĘŁA SIĘ W MAJU,  
POD KONIEC XIX WIEKU.  

CHOCIAŻ, JAK PRZEKONAMY SIĘ DALEJ,  
ZACZĘŁA SIĘ DUŻO WCZEŚNIEJ.

przepis dla Miny). Zapytałem 
kelnera o  to danie. Dowiedzia-
łem się, że nazywa się „paprika 
hendl” oraz tego, że jest to potra-
wa regionalna i  znajdę ją w ca-
łych Karpatach.

No właśnie. Pisze on o  mie-
ście Klausenburg, ja wspomnia-
łam o  pierwszym przystanku 
w Rumunii, a  tymczasem każdy 
Węgier powie, że to Kolozsvár, 
czyli Wielkie Węgry i  koniec 
kropka. Przechadzając się po 
tym mieście, znajdziemy mnó-
stwo dowodów na to, że Węgier 
ma słuszność. Wystarczy spacer 
na główny, najbardziej reprezen-
tacyjny plac miasta. Tam zoba-
czyć można wspaniały gotycki 
kościół, a  w  cieniu jego murów 
pomnik upamiętniający postać, 
którą zna każde węgierskie dziec-
ko. Dowodów węgierskiej obec-
ności można tu znaleźć mnóstwo 
– mury, pałace, kościoły, szkoły, 

HISTORIA HISTORIA
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tylko tropiąc wampira. Początki 
miasta sięgają XII wieku, kiedy 
przybyli tu sprowadzeni z  Za-
chodu przez króla Gézę II kolo-
niści, ogólnie nazywani Sasami. 
Osadnicy mieli strzec wschod-
niej granicy Królestwa. Byli to 
ludzie pracowici i obrotni, czego 
widome znaki do dziś możemy 
podziwiać w całym Siedmiogro-
dzie. Bystrzyca jest tylko jed-
nym z bardzo wielu przykładów. 
Ja polecam spacer podcieniami 
niewielkich, ale urokliwych ka-
mieniczek, a  także zatrzymanie 
się na chwilę w  którejś z  tutej-
szych staromiejskich knajpek, 
by popijając kawę czy wino, 
w  spokoju podziwiać wyniosłą, 
jedną z najwyższych w Rumunii, 
wieżę kościoła ewangelickiego 
– wspaniałego przykładu archi-
tektury gotyckiej. Można się też 
na dzwonnicę wspiąć i  z  góry 
podziwiać rozległy widok na 
okolicę.

Wspomniana już siedziba po-
wieściowego krwiopijcy miała 
znajdować się na szczycie góry, 
gdzieś na wschód od Bystrzycy za 
przełęczą Tihuța, która w książ-
ce i  po węgiersku nosi nazwę 
Borgo i  jest ostatnią pewną lo-
kalizacją.  Położenie upiornego 
zamku możemy określić w przy-
bliżeniu. Było to być może gdzieś 

dotyczące położenia Zamku Dra-
kuli. Nie ma też żadnej mapy tego 
kraju, którą można by przyrównać 
do naszych map wydanych przez 
Brytyjski Urząd Kartograficzny. 
Odkryłem jednak, że Bistrizt – 
poczta, którą wymienił Hrabia 
Drakula, jest całkiem dobrze zna-
nym miejscem.

 
Dziś Bystrzyca jest miastem 

niewielkim, spokojnym, niezbyt 
popularnym wśród turystów, 
a przecież warto tu zajrzeć, nie 

w Górach Kelimeńskich. Tam po 
długiej, mrocznej podróży Mr 
Harker dotarł i wreszcie poznał 
tajemniczego hrabiego.  Drakula 
opowiedział nieco o sobie, ale na 
co warto zwrócić uwagę to fakt, 
że najsłynniejszy wampir świa-
ta wcale nie jest Rumunem (czy 
Wołochem, jeśli chcielibyśmy być 
bardziej precyzyjni). Otóż jest on 
Seklerem. To zupełnie zapomnia-
ny szczegół jego biografii, w su-
mie bez większego znaczenia dla 
całej historii, ale dla nas niezwy-
kle interesujący, bo skoro tak, to 
znacznie mu bliżej do Węgrów 
niż do Rumunów, o których miał 
zresztą nie najlepsze zdanie. Sto-
ker z rozmaitych lektur wiedział, 
jakie narodowości zamieszkiwały 
ten region.  Korzystał z różnych 
źródeł, pisząc powieść, ale dalej 
nie umiał i nie potrzebował tego 
wątku  rozwijać. Wykorzystał 
więc rozmaite wątki historyczne, 
by stworzyć tło dla swego boha-
tera, nie będąc do końca ścisłym. 
Dla jego czytelników i  tak nie 
miało to większego znaczenia. 
Wszystkie rozmowy zaś nasi bo-
haterowie toczyli po angielsku. 
Wampiry, jak wiadomo, nie mają 
z  tym żadnego problemu. Mogą 
mówić w  każdym języku. Wy-
starczy znaleźć native speakera, 
wyssać jego krew i gotowe.

NAJSŁYNNIEJSZY  
WAMPIR ŚWIATA  

WCALE NIE 
JEST RUMUNEM 

(CZY WOŁOCHEM, 
JEŚLI CHCIELIBYŚMY 

BYĆ BARDZIEJ 
PRECYZYJNI),  
A SEKLEREM.

HISTORIA HISTORIA



32 33POLAK WĘGIER / 1-2022 POLAK WĘGIER / 1-2022

Bran/Törcsvár/Törzburg
Zamek ani Hrabia jednak nie 

istnieją, trzeba więc było współ-
czesnym turystom zaproponować 
jakąś alternatywę. Wypadło na 
Bran. To niewielka miejscowość 
oddalona o  około trzydzieści 
kilometrów od Braszowa. Mia-
steczko jest dobrym punktem 
wypadowym na wycieczki w góry 
Bucegi czy Piatra Craiului. Tak 
o zamku pisze Robert D. Kaplan 
w książce W cieniu Europy:

Wieża oraz ściśnięte i zwieńczo-
ne blankami ściany zamku w Bra-
nie zawisły nad stromym urwi-
skiem. Rycina przedstawiająca ten 
właśnie zamek, wzniesiony pod ko-
niec XIV wieku przez węgierskiego 
króla Ludwika Wielkiego, zainspi-
rowała irlandzkiego pisarza Brama 
Stokera do osadzenia tu opowieści 
o wampirze Drakuli. Gdy w 1981 

roku, trzydzieści trzy lata temu, 
byłem tu po raz pierwszy, zamek 
w  Branie wydał mi się mroczny, 
upiorny i odludny – zapamiętałem 
schody, które skrzypiały, gdy się po 
nich wchodziło lub schodziło1.

I  chociaż nie wszystko się tu 
zgadza, to tak już zostało. Bran 
na zawsze będzie już nazywany 
zamkiem Drakuli, bo świetnie 
się to sprzedaje. Walka z tym ste-
reotypem nie ma żadnego sensu. 
Nielicznym tylko chce się przy-
pominać i  prostować fałszywą 
informację. Wampir to pieniądze 
wyciągnięte z  kieszeni tłumów 
turystów (nie polecam wizyt 
w weekendy i w szczycie sezonu 
letniego – korki ciągną się bez 
końca!). Upiory u stóp zamku na-
bywać można w ilościach hurto-
wych. Są nawet naleśniki Drakuli! 
Sam zamek w Branie ma, owszem, 

BRAN NA ZAWSZE BĘDZIE JUŻ NAZYWANY  
ZAMKIEM DRAKULI, BO ŚWIETNIE SIĘ TO SPRZEDAJE. 

WALKA Z TYM STEREOTYPEM  
NIE MA ŻADNEGO SENSU.

1  R. D. Kaplan, W cieniu Europy. Dwie zimne wojny i trzydziestoletnia podróż przez Rumunię, a nawet dalej, Wołowiec 2017, s. 301.

średniowieczny rodowód i  jest 
jak najbardziej związany z  Kró-
lestwem Węgier. Warto zgłębić 
jego historię, warto odwiedzić, 
bo trudno odmówić mu malow-
niczości. Powstał w  XIV wieku 
na rozkaz dobrze znanego nam 
i w Polsce króla Ludwika Andega-
weńskiego jako twierdza na szla-
ku między Siedmiogrodem a Wo-
łoszczyzną. Jak każdy tego typu 
obiekt, przez wieki wielokrotnie 
był przebudowywany, ale nadal 
sprawia wrażenie imponujące.

Karpackie  
legendy inspiracją
Obszar opisany przez Stokera 

pod koniec XIX wieku należał  do 
Węgier, a  punkt styczny na gra-
nicy z trzema krainami w samym 
sercu Karpat to jednocześnie gra-
nica między Węgrami a powsta-
łym ledwie co Królestwem Rumu-
nii. W tym miejscu moglibyśmy 
zakończyć naszą opowieść, bo 

w dwudziestym pierwszym wieku 
nikt, będąc przy zdrowych zmy-
słach, nie ugania się za wampira-
mi, chociaż popularność różnych 
sag wampirzych daje do myślenia.   

Z  krainy legend, baśni, mitów 
i  zmyślonych opowieści przenie-
siemy się jednak w świat bardziej 
realny. Istnieje bowiem już długa 
tradycja wywodzenia fikcyjnego 
bohatera od postaci, która żyła na-
prawdę.  Według badaczy twórczo-
ści Stokera, inspiracją dla stworze-
nia krwiopijcy miały być karpackie 
legendy o wampirach oraz konkret-
na postać – Wład Palownik. Celo-
wo piszę o inspiracji, a nie pierwo-
wzorze, bo podobieństw między 
nimi jest w gruncie rzeczy niewie-
le. Niemniej jednak i o Palowniku 
warto słów kilka powiedzieć. Nie 
zamierzam jednak streszczać hi-
storii jego życia. Skupię się na tym, 
co nas interesuje, czyli na kilku 
wątkach węgierskich i kilku nader 
interesujących miejscach.

WEDŁUG BADACZY TWÓRCZOŚCI STOKERA, 
INSPIRACJĄ DLA STWORZENIA KRWIOPIJCY MIAŁY BYĆ 

KARPACKIE LEGENDY O WAMPIRACH ORAZ  
KONKRETNA POSTAĆ – WŁAD PALOWNIK.

HISTORIA HISTORIA
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obraz psychopaty, lubującego się 
w  masowych mordach poprze-
dzonych wymyślnymi torturami. 
Z  innych – władca okrutny, ale 
sprawiedliwy i  bardzo odważ-
ny. Dlatego ta historia mogła się 
zdarzyć, a równie dobrze mogła 
się nie zdarzyć, mogło być tak, 
że Wład kazał posłom tureckim 
przybić turbany do głów, a mógł 
nie kazać, mogły być wbitych 
na pale dziesiątki tysięcy, a mo-
gło ich być o  wiele mniej. Do-
datkową trudnością jest fakt, 
że mamy do czynienia z władcą 
Hospodarstwa Wołoskiego, któ-
re jako samodzielny organizm 
państwowy nie miało wielkiego 
znaczenia. Wład starał się utrzy-
mać władzę nad ziemiami, do 
których rościł sobie prawo wy-
nikające z urodzenia, co nie było 
łatwe, gdy wciąż czuł na plecach 
oddech konkurentów, licznych 
braci, kuzynów i  ich popleczni-
ków. Walka wewnętrzna toczyła 
się równolegle z wojną pomiędzy 
coraz potężniejszym imperium 
Osmanów a Królestwem Węgier, 
którym rządził wówczas Maciej 
Korwin. To na zamku w Budzie 
i na dworze sułtana decydowano 
o ruchach pionków na szachow-
nicy, a  Țepeș  był właśnie jednym 
z takich pionków, który starał się 
zachować  niezależność.

Sighișoara/Segesvár/
Schäßburg
Vlad Țepeș (Wład Palownik) 

istniał naprawdę, to wiemy, cho-
ciaż źródła są skąpe. Gdyby nie 
powieść Stokera, poza Rumunią 
pies z kulawą nogą by dziś o nim 
nie pamiętał. Țepeș czasu, jaki 
dostał na zapisanie się w pamię-
ci i dziejach, nie miał dużo. To, 
co da się wyczytać z przekazów 
źródłowych, daje podstawy, by 
sądzić, że był postacią nietuzin-
kową. Najdonośniej wybrzmie-
wają jednak plotki i  z  czasem 
nabierają mocy faktów. Źródła, 
które interesują tylko wąskie 
grono historyków, przysparza-
ją wielu problemów. Są kłamli-
we, niepełne, powierzchowne. 
Rozproszyły się, są skąpe i  spe-
cyficzne. Z  jednych wyłania się 

VLAD ȚEPEȘ  
(WŁAD PALOWNIK)  

ISTNIAŁ  
NAPRAWDĘ,  
TO WIEMY,  

CHOCIAŻ ŹRÓDŁA  
SĄ SKĄPE.
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Początku tej historii powinniśmy 
szukać w Sighișoarze – Schäßburgu, 
siedmiogrodzkim mieście, jednym 
z najchętniej odwiedzanych miast 
nie tylko Siedmiogrodu, ale całej 
dzisiejszej Rumunii. Najstarsza 
część  Sighișoary położona jest na 
wzgórzu. Wchodzi się doń szeroki-
mi schodami przez  bramę  w wie-
ży zegarowej, która jest symbolem 
tego miasta. Starówka ma nieod-
party urok i pomimo upływu wielu 
wieków i  zmian cywilizacyjnych 
zachowała ducha średniowiecza, 
ukrytego w  bramach kolorowych 
kamieniczek i w zaułkach wąskich, 
brukowanych uliczek.

W  tym mieście przez kilka lat 
przebywał Vlad Dracul – ojciec 
naszego bohatera. Należał do Za-
konu Smoka i miał różne interesy 
z królem węgierskim. Chociaż łaska 
węgierskich królów nie była dana 
raz na zawsze, był okres, gdy Vlad 
senior był zakładnikiem Zygmun-
ta Luksemburskiego, to jemu także 
zawdzięczał prawo do bezpieczne-
go pobytu w tym mieście, w czasie, 
gdy władzę w  jego ojczystej Wo-
łoszczyźnie przejęli konkurenci. Tu, 
w  jednym z tych kolorowych do-
mów miał urodzić się Vlad Țepeș, 
syn Vlada Dracula. Budynek ten, 
dziś zwany Domem Drakuli (Casa 
Vlad Dracul),  to jedna z głównych 
atrakcji miasta. Na ścianie żółtej 

kamienicy widnieje tablica, na któ-
rej czytamy, że: „W tym domu w la-
tach 1431–1435 mieszkał władca 
rumuńskiej (sic!) ziemi Vlad Dra-
cul, syn Mirczy Starego”. To nie do 
końca prawda, bo kamienica jest 
prawdopodobnie młodsza, ale to je-
den z tych szczegółów, nad którymi 
turyści nie pochylają się za bardzo.

Panowanie Włada Palowni-
ka było krótkie. Jego wrogiem 

i  przyjacielem jednocześnie był 
Maciej Korwin, który najpierw 
go więził, a potem wydał za niego 
kobietę, która mogła być krewną 
królewskiej żony (takie są domy-
sły historyków, bo jeśli chodzi 
o  kobiety, to źródła są bardzo 

POCZĄTKU  
TEJ HISTORII 

POWINNIŚMY  
SZUKAĆ  

W SIEDMIOGRODZKIM 
MIEŚCIE SIGHIȘOARA 

(SCHÄSSBURG)  
W DZISIEJSZEJ  

RUMUNII.

słabiutkie). Maciejowi także za-
wdzięcza Wład swą wielką i, jak 
się okazało, nieśmiertelną sławę, 
a  miejsca, o  których za chwile, 
to kolejne adresy, pod którymi 
węgierski król trzymał Włada 
w niewoli.  

Ale jeszcze ki lka słów 
o Sighișoarze. Węgierska nazwa 
miasta brzmi Segesvár. Tak, to od 
tego miasta nazwę nosi przegra-
na bitwa z  1849 roku, w  której, 
jak się przyjmuje, zginął Sándor 
Petőfi.  

HISTORIA HISTORIA
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Z  najstarszych pozostałości 
można podziwiać jeszcze frag-
menty murów obronnych, wie-
żę bramną i  kilka kamieniczek. 
Większość zabudowy pochodzi 
jednak z XIX wieku i przypomi-
na miasteczka rozsiane po całej 
dawnej ck monarchii. I  jak na 
tego typu miejsce przystało, jest 
tu wiele miłych kawiarenek z do-
skonałą kawą.

Mówiąc o Mediaş, warto wspo-
mnieć o dwóch postaciach z nie-
co późniejszej historii. To w tym 
mieście Stefan Batory zaprzysięgał 
pacta conventa, tuż przed obję-
ciem polskiego tronu. Tu urodził 
się w 1796 roku Stephan Ludwig 
Roth, humanista, nauczyciel, rek-
tor tutejszego gimnazjum, pastor, 

Bitwa rozegrała się na nieodle-
głej równinie w okolicy miejsco-
wości Albeşti. Pomnik poświęco-
ny poecie znajdziecie oczywiście 
w Sighișoarze.

Mediaş/Medgyes/Mediasch  
I  kolejny adres, pod którym 

miał spędzić czas bliżej nieokre-
ślony Wład Palownik jako wię-
zień węgierskiego władcy.

Miasto nie jest pierwszym celem 
turystów. Ci zazwyczaj pędzą do 
Sighișoary. Dzięki temu miastecz-
ko jest ciche i spokojne. Z legendą 
Drakuli wiąże się najbardziej znana 
tutejsza budowla. Według niektó-
rych przekazów hospodar wołoski, 
będąc więźniem Macieja Korwina, 
miał być przetrzymywany w wieży 
kościoła św. Małgorzaty. Był czy 
nie, nie rozstrzygniemy tego, ale 
przecież miasto warte jest odwie-
dzenia i tak.  Na pierwszym miejscu 
ze względu na wspomniany właśnie 
kościół. Jest to jeden z  licznych 

propagator równouprawnienia ję-
zykowego wszystkich grup etnicz-
nych zamieszkujących ten region. 
Zdecydowanie sprzeciwiał się 
dominacji węgierszczyzny. Jego 
działalność zakończyła się tra-
gicznie. Został w 1849 roku przez 
Węgrów aresztowany i  11 maja 
tego roku rozstrzelany w więzie-
niu w Kolozsvárze.

Hunedoara 
/Vajdahunyad vár
W  całych Karpatach roi się 

od zamków, ale ten jest wyjątko-
wo malowniczy, a nocą w blasku 
księżyca w pełni idealny wręcz na 
mieszkanie dla wampira. Oczywi-
ście żadnego wampira tu nie spo-
tkacie. Są za to wątłe przesłanki, 
że być może przez chwilę przeby-
wał tu Wład. Mocnych dowodów 
na to brak, ale niewątpliwie znów 
z postacią wołoskiego hospodara 
łączy to miejsce Maciej Korwin. 
Zamek należał bowiem już do 
niewęgierskiego dziadka węgier-
skiego króla – Wołocha Voica. Po-
darował mu go za wierną służbę 
Zygmunt Luksemburczyk. Potem 
zamek odziedziczył słynny wódz 
János Hunyady, a następnie jego 
syn Maciej Korwin. Dzisiejszy 
kształt to efekt wielu przeróbek, 
ale ogólnie zachowana została go-
tycka sylweta zamku. Trudno się 

saskich kościołów warownych. Do 
dziś przetrwało około trzysta (!) 
takich budowli. Większość z nich 
położona jest na malowniczych 
wzgórzach, w zielonych dolinach, 
w  małych wioskach tak zwane-
go Siedmiogrodu Saskiego. Ten 
w Mediaş jest jednym z nich. Mia-
sto ma rzecz jasna średniowiecz-
ny rodowód. Powstało w miejscu, 
w którym wcześniej była już zbu-
dowana na ruinach rzymskiego 
castrum osada Seklerów. Gdy ci 
przenieśli się dalej na wschód, ich 
miejsce zajęli Sasi, którzy z czasem 
zbudowali obwarowane miasto. 
Kościół miał swoje własne wieże 
i  grube mury. Jak każda tego typu 
budowla w czasach pokoju pełnił 
swe zwykłe sakralne funkcje, ale 
w  czasach zagrożenia stawał się 
miejscem schronienia. Saskie ko-
ścioły warowne były zbudowane 
tak, by w ich murach mieszkańcy 
mogli chronić się przed napastni-
kami nawet przez długie tygodnie.

WIĘKSZOŚĆ SASKICH KOŚCIOŁÓW 
WAROWNYCH POŁOŻONA JEST NA 

MALOWNICZYCH WZGÓRZACH WMAŁYCH WIOSKACH 
TAK ZWANEGO SIEDMIOGRODU SASKIEGO.

OCZYWIŚCIE  
ŻADNEGO WAMPIRA  
TU NIE SPOTKACIE.  

SĄ ZA TO WĄTŁE 
PRZESŁANKI,  
ŻE BYĆ MOŻE  

PRZEZ 
CHWILĘ PRZEBYWAŁ  

TU WŁAD.
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przebywał Wład Palownik, po-
stać, która miała stać się inspi-
racją dla stworzenia najsłynniej-
szego krwiopijcy świata. Wład 
jednak, jak przypuszczam, nie 
spędzał czasu niewoli w  lochu. 
I raczej nie pił krwi.

Gdzie dzisiaj  
spotkamy Drakulę?
Dziś jeżdżąc po Rumunii, moż-

na odnieść wrażenie, że w zbioro-
wej pamięci Rumunów Țepeș  ma 
takie samo miejsce, jak w pamięci 
euro-amerykańskiej, jest już tyl-
ko Drakulą. Stojąc u stóp zamku 
w  Branie, zwiedzając Sighișoarę, 
przechadzając się ulicami Braszo-
wa czy Timiszoary, co i rusz naty-
kamy się na wizerunki, no właśnie 
– kogo? Patrzy na nas mężczyzna 
o czarnych oczach i włosach dłu-
gich do ramion, wydatna dolna 
warga nadaje jego twarzy wyrazu 
ironicznego. Nie jest przystojny, 
nie wydaje się sympatyczny. Ra-
czej złośliwy i  okrutny. Taki też 
powinien być wampir. Dlatego 
też sprzedawcy pamiątek nie dba-
ją o prawdę historyczną. Wołoski 
hospodar, żyjący przed setkami lat, 
nie sprzedawałby się przecież tak 
dobrze, jak krwiopijca. Dla nie-
licznych więc to Wład Palownik, 
dla większości Drakula. I nic tego 
nie zmieni. Tym bardziej, że walka 

dziwić, że wielu widzi w wyobraź-
ni słynnego więźnia, przykutego 
kajdanami do ściany w głębokim, 
ciemnym lochu.  A  kto wie, jak 
wygląda zamek, bez trudu rozpo-
zna jego peszteńską kopię. Ory-
ginał jest jednak bez wątpienia 
również wart zobaczenia.

Wyszehrad/Visegrád
Do Wyszehradu mamy najbli-

żej i  zakładam, że wielu Czytel-
ników zna to miejsce położone 
w Zakolu Dunaju, dlatego krótko 
tylko wspomnę z kronikarskiego 
obowiązku, że także tutejszy za-
mek miał być miejscem niewoli 
Włada Palownika. Maciej Korwin 
przenosił swego więźnia z miejsca 
na miejsce, o ile oczywiście może-
my zaufać zachowanym źródłom. 
Czas już jednak kończyć naszą 
wyprawę i zmierzać do finału.

Budapeszt
A  skończymy ją tam, gdzie 

Jonathan Harker jeszcze ją 
rozpoczynał.  

Budapeszt wydaje się być miej-
scem cudownym, jak wywniosko-
wałem na podstawie widoków 
pochwyconych z  okna pocią-
gu. Wyszedłem także na krótką 
chwilę z wagonu, aby zażyć krót-
kiej przechadzki po ulicach tego 

o pamięć jest nierówna. Pieniądz 
wygrywa. Ale może jakiś procent 
należy się również Węgrom?

I  jeszcze na koniec opowie-
ści drobny dopisek. Városliget  to 
miejsce doskonale znane wszyst-
kim Czytelnikom. Do tego przy-
jemnego parku zaglądam zawsze, 
gdy jestem w Budapeszcie. Chociaż 
oddalony nieco od centrum, przy-
najmniej w jedną stronę drogę po-
konuję pieszo, błądząc bocznymi 
ulicami.  Pod główną atrakcję par-
ku, czyli Vajdahunyad-vár (gdzieś 
już widzieliście tę nazwę, praw-
da?!), również podchodzę którąś 
z bocznych alejek, a nie przez ka-
mienny mostek i sklepioną bramę. 
I tak któregoś dnia zupełnie przy-
padkiem na tyłach budowli, w nie-
wielkiej wnęce, odkryłam małe 
popiersie, przedstawiające słyn-
nego aktora, który kojarzony jest 
dziś wyłącznie z  jedną postacią. 
To Béla Lugosi, a właściwie chyba 
sam… Hrabia. A  jeśli chcieliby-
ście dowiedzieć się więcej o praw-
dziwych węgierskich, a właściwie 
budapeszteńskich, wampirach, ko-
niecznie przeczytajcie Ugrofińską 
wampirzycę. 

Dorota Filipiak

wspaniałego miasta. Obawiałem 
się jednak oddalić zbytnio od sta-
cji, gdyż ze względu na opóźnie-
nie nie podano dokładnej godzi-
ny odjazdu i pociąg mógł ruszyć 
w  każdej chwili. Podczas tego 
krótkiego spaceru towarzyszyło 
mi nieodparte wrażenie, że oto 
opuszczamy Zachód i wkraczamy 
na Wschód.

Dla młodego Anglika, wysła-
nego w służbową podróż na dru-
gi koniec Europy, ostatnim mia-
stem, w którym nie czuł się obco, 
był Budapeszt. I tu w Budapeszcie 
łączą się drogi literackiej fikcji 
i historii, oczywiście z pewnymi 
zastrzeżeniami. Zamek w Budzie 
miał być bowiem jeszcze jednym 
miejscem, w  którym w  charak-
terze więźnia Macieja Korwina 

Autorka jest pasjonatką kultury 
węgierskiej, napisała książkę „Rumunia. 

Pęknięte lustro Europy”

ZAMEK W BUDZIE MIAŁ 
BYĆ JESZCZE JEDNYM 
MIEJSCEM, W KTÓRYM 

W CHARAKTERZE 
WIĘŹNIA MACIEJA 

KORWINA PRZEBYWAŁ 
WŁAD PALOWNIK.
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Najważniejszy 
posiłek w historii 
(Austro-)Węgier

Jak możemy współcześnie zrozumieć słowo 
„mit”? Według słownika etnologicznego to 
(między innymi) uniwersalna forma świadomości, 
a więc taki sposób przetwarzania otaczającej nas 
rzeczywistości, doświadczeń i historii, aby były 
dla nas zrozumiałe, zgodne z naszym stanem 
wiedzy i przekonaniami. Mit chowa się więc dzisiaj 
we wszystkim – nie tylko w wytworach kultury 
wysokiej, ale również jedzeniu czy proszku do 
prania (na czym oparli swój biznes marketingowcy 
od „chemii z Niemiec”). Jak pisał Krzysztof Varga: 
[…]  po tej stronie żelaznej kurtyny tworzyliśmy 
mitologie z byle czego i pewnie dlatego łatwiej było 
nam to robić, i pewnie dlatego jesteśmy teraz tacy 
nostalgiczni i sentymentalni i z rozrzewnieniem 
wspominamy byle co1. 

Łukasz Frynia

KULINARIA KULINARIA
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dwuznaczności. Nowo powsta-
ły produkt musi przecież trafić 
w założeniu do szerokiego grona 
odbiorców, a nie tylko do specja-
listów z  danej dziedziny. W  tej 
logice poruszamy się oglądając 
hollywoodzkie produkcje, w któ-
rych lokalny koloryt Europy czy 
Azji jest tylko nic nieznaczącym 
smaczkiem, albo bierzemy kąpiel 

Tak rozumiane mity sta-
ją się nieodłącznym ele-
mentem naszego życia 
codziennego i  kultury, 

z  którą obcujemy. Są ukryte we 
wszystkim, z  czym się stykamy, 
często wpływają na nasze decy-
zje i podświadome odczytywanie 
znaczeń, zaś spece od reklamy 
w pełni zdają sobie z tego sprawę 

z kaczuszką stylizowaną na Fran-
ciszka Józefa.

Cesarz wraz ze swym pań-
stwem również ulegli mitologi-
zacji, zwłaszcza w  naszej części 
kontynentu. Pomogła w  tym 
przede wszystkim nieokreśloność 
tego bytu politycznego, o  czym 
tak pisał Adam Kożuchowski: 
[…] jej własne ideologiczne fun-
damenty były tak niejasne. Popu-
larne, a zarazem gruntowne prze-
konania o monarchii jako mozaice 
autokracji i  liberalizmu, reakcji 
i  względnej postępowości, wielo-
etniczności i względnej dominacji 
niemiecko-węgierskiej pozwalały 
dostrzec w niej każdemu to, co mu 
się w niej podobało, lub też jak mu 
się podobało2. 

i starają się to wykorzystać. W do-
bie ekspansji konsumpcjonizmu 
i  kultury popularnej przeszłość 
i  historia są włączane w  teraź-
niejszość jako nowe przeżycie, 
nowe przyjemne doświadczenie. 
Aby to osiągnąć musi oczywiście 
najpierw dojść do spłycenia zja-
wisk historycznych, odarcia ich 
z wszelkich odcieni szarości czy 

W DOBIE  
EKSPANSJI 

KONSUMPCJONIZMU  
I KULTURY POPULARNEJ 

PRZESZŁOŚĆ  
I HISTORIA  

SĄ WŁĄCZANE  
W TERAŹNIEJSZOŚĆ  

JAKO NOWE PRZEŻYCIE.
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Ewidentnie bardziej interesujące 
jest dla nich to pierwsze zagad-
nienie, staje się ono pretekstem 
do licznych wtrąceń i anegdot, zaś 
liczba i różnorodność wspomnia-
nych potraw ukazuje, jak wiele 
jest ku temu okazji: rosół, zupa 
pomidorowa, duszone prosię, 
niedźwiedzia łapa, comber jeleni, 
szpik, rosół z  rozrobionym jaj-
kiem, kalarepą, kalafiorem i ziem-
niakami, kajzerki, tosty, pieczeń 
z kaczki z czerwoną kapustą, dzi-
czyzna, królik, bażant nadziewany 
kasztanami z  puree ziemniacza-
nym, kwaszonym ogórkiem oraz 

Kuchnia Austro-Węgier
Obecnie od rozpadu Monar-

chii dzieli nas już ponad 100 
lat, a więc nie można już mówić 
o  osobistym doświadczeniu – 
pozostaje nam już tylko pamięć, 
ukształtowana przez takie a  nie 
inne obrazy i teksty kultury. Two-
rzymy więc swoje opowieści oraz 
wracamy do tych z przeszłości.

Jednym z  ich elementów jest 
kuchnia, obrazy jedzenia. Kuli-
narne Austro-Węgry (chociaż-
by w  formie promowanej przez 
Roberta Makłowicza) stają się 
kontrpropozycją wobec global-
nych wzorców, przedstawiane 
są jako lokalne, swojskie, pogra-
niczne – niezależnie od faktu, 
ile w tym jest prawdy historycz-
nej. Pomieszanie legendy i mitu 
z rzeczywistością, faktów i posta-
ci historycznych z  fantazją lite-
racką przewija się w  twórczości 
Roberta Makłowicza budując 
wiarygodny, chociaż miejscami 

angielską i  francuską musztardą, 
gotowana wołowina, tafelspitz 
z  sosem pomidorowym i  zieloną 
cebulką, túrós csusza (rodzaj klu-
sek z  twarogiem). Oprócz ilości 
dań przytłaczają również ich barw-
ne opisy. To jedzenie, a nie ludzie 
je spożywający są tutaj prawdzi-
wymi bohaterami, to kolejnym 
potrawom poświęcona jest cała 
uwaga, zaś problemy konsumen-
tów zdają się schodzić na dalszy 
plan. Restauracja, kulinaria i wino 
zaczynają rządzić wyobraźnią nie 
tylko bohaterów opowiadania, ale 
również i czytelników.

nieco operetkowy, obraz pań-
stwa Franciszka Józefa. W jednej 
z jego książek pojawia się bardzo 
ważne zdanie: Z wielkiego środko-
woeuropejskiego gmachu pozosta-
ła jedynie kuchnia. C. k. kuchnia3. 

Spójrzmy na konkretny przy-
kład wykorzystania tego mitu, 
a  także na zjawisko „powrotów 
pamięci” i  odwołań do przeszło-
ści – pomoże nam w tym wybitny 
węgierski pisarz,  Gyula Krúdy. Był 
to wyjątkowo płodny autor, napi-
sał m.in. ponad 2000 opowiadań, 
z których wiele obraca się wokół 
tematyki kulinarnej. Jednym z nich 
jest Isten veletek, ti boldog Vendeli-
nek!4 Jego akcja nie jest szczególnie 
skomplikowana – pan Privát będąc 
w restauracji przysłuchuje się roz-
mowie kelnera z  jednym z gości. 
W ich dialogu przeplatają się dwa 
tematy – spożywanego właśnie 
jedzenia oraz kobiety, Patience, 
której kelner był pierwszym mę-
żem, zaś gość restauracji drugim. 

KULINARNE AUSTRO-WĘGRY (CHOCIAŻBY  
W FORMIE PROMOWANEJ PRZEZ ROBERTA 

MAKŁOWICZA) STAJĄ SIĘ KONTRPROPOZYCJĄ  
WOBEC GLOBALNYCH WZORCÓW.

KULINARIA KULINARIA
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jest również spożywaniu kolej-
nych dań przez Szindbáda (w tej 
roli wybitny węgierski aktor, 
Zoltán Latinovits), najpierw 
porcjowaniu, następnie przeno-
szeniu do ust, a  w  końcu prze-
żuwaniu jedzenia. Podobnie jak 
w opowiadaniu, to kulinaria sta-
ją się pierwszoplanowym boha-
terem. Bardzo charakterystyczne 
są ujęcia, w których zbliżenie na 
piwo, mięso czy chleb jest tak 
bliskie, iż widzimy strukturę je-
dzenia, na którą na co dzień nie 
zwracamy uwagi, budzi raczej 
skojarzenie z  filmami przyrod-
niczymi opowiadającymi o bio-
logii czy medycynie. Uczucie to 
pogłębia warstwa dźwiękowa, to 
jest brak muzyki oraz odgłosy 
smażenia, gryzienia, przeżuwa-
nia w tle.

Kultowy obiad Szindbáda
Posiłek jedzony przez Zoltána 

Latinovitsa na stałe wszedł do 
kultury węgierskiej. Jedna z  re-
stauracji w  Budapeszcie oferuje 
„Obiad Sindbada na bogato”, który 
należy zamówić z dwudniowym 
wyprzedzeniem. Na przykładzie 
tym świetnie widać wszystko to, 

Przejdźmy teraz do kolejne-
go etapu budowy mitu. W  1971 
roku miała miejsce premiera fil-
mu Szindbád w reżyserii Zoltána 
Huszárika, nakręconego na pod-
stawie (wycinka) twórczości Gy-
uli Krúdyego, znalazła się w nim 
również ekranizacja powyższego 
opowiadania. Film ten, przez wielu 
uznawany za kultowy. O ile Gyula 
Krúdy tworzył austro-węgierski 
mit, tak film Zoltána Huszárika 
jest już świadomym powrotem 
do czasów Cesarstwa-Królestwa, 
w  pewnym sensie dosłownym 
i geograficznym – wiele scen krę-
cono w Górnych Węgrzech (węg. 
Felvidék), czyli na obszarze dzisiej-
szej Słowacji. Jest to film niemalże 
pozbawiony akcji, z  długimi, ar-
tystycznymi ujęciami, pięknymi 
kostiumami i – co dla nas chyba 
najważniejsze – jedzeniem. Jest 
to sentymentalna i  nostalgicz-
na podróż do czasów dawnych, 
być może nigdy niebyłych. Warto 

o czym mówi pisałem wcześniej: 
autor tworzący w czasach Austro-
-Węgier był jednym z twórców jej 
mitu, do którego sięgnął reżyser, 
a następnie na kanwie filmu do-
konano reaktualizacji tegoż mitu 
w celach z  jednej strony marke-
tingowych, z drugiej zaś właśnie 
tożsamościowych. Jest to swego 
rodzaju sposób na sprzedawanie 
swojskości i  nostalgii, z  jednej 
strony „konsumujemy” tutaj sce-
nę z  kultowego filmu, z  drugiej 
zaś pamięć o czasach świetności 
Monarchii ze wszelkimi jej odcie-
niami oraz elementami roman-
tycznych skojarzeń.

Cóż więc nam więcej pozo-
staje – przygotować sobie jakiś 
przysmak zgodnie z  dawnymi 
przepisami, nalać sobie kieliszek 
węgierskiego wina i włączyć film 
o cesarzowej Sissi czy inny holly-
woodzki szlagier i w tym dostoj-
nym towarzystwie westchnąć do 
sytych, starych dobrych czasów 
za panowania Najjaśniejszego 
Pana. Swoją drogą – ciekawe, 
przy jakich daniach będą wspo-
minać nasze dzieje za sto lat? 

Łukasz Frynia

w  tym miejscu przypomnieć, iż 
powstał on w  czasach kádárow-
skiego komunizmu w Węgierskiej 
Republice Ludowej.

W  scenie restauracyjnej do-
minują zbliżenia na jedzenie, 
często fragmenty mięsa czy wa-
rzyw są jedyną rzeczą, jaką wi-
dzimy. Dużo uwagi poświęcone 

1 K. Varga, Czardasz z mangalicą, Wołowiec 2014, s. 126.
2 A. Kożuchowski, Pośmiertne dzieje Austro-Węgier. Obraz monarchii habsburskiej w piśmiennictwie międzywojennym, Warszawa 2009, s. 99.
3 R. Makłowicz, C. k. kuchnia, Kraków 2015, s. 13.
4 Inne tego typu opowiadania Gy. Krúdyego to np. Utolsó szivar az arabs szürkénél, A kappanháj története vagy a csacsihasú ember, Májusi csodák.

FILM „SZINDBÁD” TO SENTYMENTALNA  
I NOSTALGICZNA PODRÓŻ  
DO CZASÓW DAWNYCH,  

BYĆ MOŻE NIGDY NIEBYŁYCH.

DUŻO UWAGI 
POŚWIĘCONE JEST 

SPOŻYWANIU KOLEJNYCH 
DAŃ PRZEZ SZINDBÁDA  

– NAJPIERW  
PORCJOWANIU,  

NASTĘPNIE  
PRZENOSZENIU DO UST,  

A W KOŃCU  
PRZEŻUWANIU JEDZENIA.

KULINARIA KULINARIA
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Pożegnanie 
„Ostatniego 
Mohikanina”

6 grudnia 2021 roku 
skończyła się pewna epoka  
w historii węgierskiego 
rocka... Po krótkiej chorobie 
odszedł János Kóbor  
– wokalista legendarnego 
zespołu Omega.

Robert Dłucik 

MUZYKA MUZYKA
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sześć kolejnych dekad, a charak-
terystyczne logo  stało się jedną 
z  najlepszych węgierskich eks-
portowych marek.

Pierwsze single, pierwsze wy-
stępy telewizyjne, zmiany skła-
du, głośny film „Ezek a fiatalok” 
(co prawda ścieżkę dźwiękową 

K iedy w pierwszej poło-
wie lat osiemdziesią-
tych ubiegłego stulecia 
ukazała się winylowa 

reedycja słynnej płyty „10000 Le-
pes” (z najsłynniejszym utworem 
Omegi) na okładce widniał napis 
„1962 – 1982. 20 lat węgierskiego 
rocka”. 1962, czyli rok w którym 
rozpoczęła działalność Omega. 

Lata sześćdziesiąte – kolo-
rowa epoka, naznaczona bun-
tem młodych ludzi i urodzajem 
wspaniałych zespołów. W  ko-
munistycznym kraju, pod bu-
tem cenzury, tuż po krwawym 
stłumieniu wolnościowego zry-
wu młodym ludziom znacznie 

zdominowały przeboje Illes, ale 
dla Omegi też znalazło się miej-
sce), debiut płytowy, wyjazd do 
Londynu... „Sen to czy jawa?” 
Premiera „10000 Lepes” wynio-
sła zespół na szczyt. Głównie 
dzięki utworowi „Gyöngyha-
jú lány”, który z  czasem stał się 

trudniej było realizować marze-
nia o założeniu zespołu i graniu 
niemile widzianej przez władze 
i dorosłych muzyki. Paru studen-
tów postanowiło jednak zaryzy-
kować...Wśród nich byli János 
Kóbor (gitara i śpiew) oraz Laszlo 
Benko (instrumenty klawiszowe 
i dęte). Początkowo wykonywa-
li na potańcówkach ówczesne 
przeboje, które wyłapywali z  fal 
Radia Luksemburg – kultowej 
stacji tamtego pokolenia. Na-
zwę nadano … przypadkiem: nie 
mieli sensownego pomysłu, a coś 
trzeba było wrzucić na plakat, 
więc szef klubu, w którym grali 
wymyślił Omegę. Tak zostało na 

W KOMUNISTYCZNYM KRAJU, 
 POD BUTEM CENZURY, MŁODYM LUDZIOM 

ZNACZNIE TRUDNIEJ BYŁO REALIZOWAĆ  
MARZENIA O ZAŁOŻENIU ZESPOŁU.

MUZYKA MUZYKA
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ponownie i  zaśpiewane po an-
gielsku) znane z  węgierskich 
wydawnictw. Od świetnej płyty 
„Time Robber” reguły gry zmie-
niły się radykalnie: zespół naj-
pierw przygotowywał materiał 
z myślą o  zachodnich rynkach, 
a dopiero później realizował wę-
gierskie edycje. Tak było z  try-
logią „Time Robber”, „Skyrover”, 
„Gammapolis”, gdzie Omega 
wzniosła się na wyżyny progroc-
kowego grania, nie ustępując za-
chodnim tuzom gatunku. 

Lata osiemdziesiąte to huczne 
świętowanie 25-lecia działalności 
formacji. Na jubileuszowym kon-
cercie do składu dołączyli Gabor 
Presser i  Jozsef Laux, którzy za-
grali w kilku starszych utworach. 
Koncert sfilmowano, trafił rów-
nież na podwójny winyl. Omega 
zapisała się w historii jako pierw-
szy zespół, który został laureatem 
prestiżowej nagrody im. Ferenca 
Liszta (wcześniej przyznawano ją 
solistom). Ale po wydaniu uda-
nego (naznaczonego mocno „ej-
tisowymi” brzmieniami) albumu 
„Babylon”, zespół praktycznie 
zamilkł na długie osiem lat. Już 
po zmianach ustrojowych na Wę-
grzech nagrał płytę o ironicznym 
tytule „Trans and Dance”. Póź-
niej Omega wydała jeszcze dwa 
krążki zawierające premierowy 

międzynarodowym hitem i  do-
czekał ponad 100 opracowań. 
Sielanka nie trwała długo... Po 
wydaniu trzeciego węgierskiego 
albumu „Ejszakai orszagut” na 
grupę spadły trzy bolesne ciosy: 
zostali bez głównego kompozy-
tora (Gabor Presser), perkusisty 
(Jozsef Laux) i  autorki tekstów 
(Anna Adamis). Cała trójka po-
stawiła na działalność w  super-
grupie Locomotiv GT. Także 
wytwórnia nie bardzo wierzyła 

materiał, przygotowała również 
kilka okolicznościowych wy-
dawnictw z okazji kolejnych ju-
bileuszowy, zawierających nowe 
– często zaskakujące – opracowa-
nia własnych klasyków z bogatej 
kariery. Cieszyła się też zasłużo-
nym statusem rockowej legendy, 
bez problemu wypełniając naj-
większe areny na Węgrzech. 

Nad ostatnim studyjnym al-
bumem „Testamentum” (jakże 
proroczo brzmi ten tytuł...) ciąży 
chyba jakieś fatum... Premiery 
płyty – przekładanej z  powodu 
pandemii koronawirusa – nie do-
czekali Laszlo Benko i Tamas Mi-
haly. Dwa dni przed datą wyda-
nia długo oczekiwanej winylowej 
wersji (poszerzonej o trzy utwory 
w stosunku do kompaktu) – od-
szedł János Kóbor… Jak powie-
dział w  jednym z  wywiadów: – 
Od dłuższego czasu już tylko my 
dwaj  pozostawaliśmy w  zespole 
spośród założycieli. Czuliśmy się 
jak ostatni Mohikanie. Od 6 grud-
nia 2021 roku w składzie nie ma 
już żadnego z nich... 

Robert Dłucik

w  dalszą karierę Omegi... Ze-
spół nie poddał się jednak, a na 
lidera wyrósł wokalista János 
„Mecky” Kobor. Charyzmatycz-
ny frontman z burzą blond wło-
sów, ale także ceniony realizator 
i producent. 

Grupa po raz drugi spróbo-
wała sił na Zachodzie. Podpisała 
kontrakt z niemiecką wytwórnią 
Bellaphon. Pierwsze zachod-
nie płyty Omegi to kompila-
cje nagrań (zarejestrowanych 

Autork jest dziennikarzem muzycznym, 
ekspertem w dziedzinie węgierskiej 

muzyki. Prowadzi stronę na Facebooku 
„Ringasd el magad, czyli rock znad 

Balatonu”.

MUZYKA MUZYKA
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Kelemen Mikes 
– rozbitek 
z Rodostó

Wyobraź sobie, że rozbijasz się na bezludnej 
wyspie. Szczęśliwym trafem przeżywasz katastrofę 
i po wielu perypetiach znalazłeś kawałek suchego 
lądu. W pierwszej kolejności budujesz sobie jakieś 
schronienie i szukasz wody oraz jedzenia. Pewnego 
dnia, przechadzając się po plaży, znajdujesz pustą 
butelkę. Z bijącym sercem biegniesz do swojego 
szałasu i zaczynasz pisać ołówkiem na kawałku 
papieru list. Gdy już kończysz, wkładasz go do 
butelki, zatykasz korkiem i z nadzieją, drżącymi 
dłońmi, wrzucasz w morskie fale…
Co było w Twoim liście? Opis wyspy? Ostrzeżenie 
dla innych, jak uniknąć katastrofy? A może Twoje 
najbardziej intymne myśli i marzenia?

dr Adam Szabelski

HISTORIA HISTORIA
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się swoimi przemyśleniami na 
temat możliwości wyzwolenia 
Siedmiogrodu i  przeprowadze-
nia w nim reform, przedstawiał 
rozważania nie tylko na temat 
historii, ale także opisywał wła-
sne odczucia, wspominał rów-
nież swoje rodzinne strony, 
przyrodę, krajobrazy i  życie na 
dworach szlacheckich. Jego rela-
cje stanowią nieocenione  źródło 
dziejów pierwszej połowy XVIII 
wieku. Samemu zaś autorowi 
Listy z  Turcji pośmiertnie za-
pewniły sławę jednego z najwy-
bitniejszych pisarzy węgierskich 
wszechczasów.

Ciocia – hrabina P.E. 
Dotychczas większość bada-

czy podkomorzego zadawała so-
bie pytanie: Czy ciocia faktycznie 
żyła, czy była raczej wytworem 
fantazji autora? Przez lata szuka-
no więc szlachcianki o inicjałach 
P.E., bo tylko taką wskazówkę 

A teraz wyobraź sobie 
węgierskiego rozbitka 
z XVIII wieku o imie-
niu Kelemen Mikes. 

Pochodził on z  Siedmiogrodu, 
z  rodziny szlacheckiej sekler-
skiego pochodzenia. Gdy miał 
16 lat postanowił porzucić szkołę 
i przyłączył się do księcia Rako-
czego, który wkrótce uczynił go 
swoim podkomorzym (urzędni-
kiem odpowiedzialnym za służ-
bę i zaopatrzenie dworu). Młody 
Kelemen Mikes przeżył strasz-
liwą katastrofę, burzę dziejową, 
która na zawsze miała odmienić 
jego ojczyznę – upadek powsta-
nia Franciszka II. I choć jego ży-
cie nie skończyło się na bezludnej 
wyspie, lecz na emigracji w ma-
łym tureckim miasteczku Rodo-
stó, to wydaje się, że momentami 
był bardziej samotny wśród ludzi, 
niż na jakimś dzikim lądzie. Dla-
tego też postanowił coś po sobie 
zostawić: rodzaj listu w butelce, 
który miał przetrwać dla innych. 

To wyjątkowe dzieło, któ-
re stworzył Kelemen Mikes, to 
Törökországi levelek, czyli Listy 
z Turcji lub Listy tureckie. 

Jest ono wyjątkowe zarówno 
ze względu na formę – rodzaj 
diariusza pisanego w  formie li-
stów do wyimaginowanej ciotki, 
jak i czas jego powstania – zaczął 

zostawił nam Kelemen Mikes. 
Ostatecznie węgierscy historycy 
ustalili, że nie mogła ona nigdy 
istnieć. Moim zdaniem nie to 
zagadnienie jest najważniejsze. 
Moje pytanie brzmi: Dlaczego 
Sekler pisał do wyimaginowanej 
cioci-kobiety? Dlaczego na part-
nera swoich rozważań nie wybrał 
mężczyzny: wymyślonego wujka, 
brata czy kuzyna? 

Analizując tekst pod tym 
względem, uznałem, iż był to 
wybór nieprzypadkowy. Z jednej 
strony można by uznać, iż ciocia 
była stroną słabszą, nieposiada-
jącą wiedzy, mniej mądrą, której 
trzeba było wszystko wyjaśnić. 
Z drugiej zaś strony dopuszcze-
nie jej do swojego wewnętrznego 
dialogu sprawiło, iż stała się ona 
jego równoprawnym partnerem. 

Zapewne nieprzypadkowo też 
Ciocia była hrabiną. Kelemen 
Mikes w  ten sposób chciał za-
znaczyć, iż pisze do elity narodu, 

pisać w 1717 roku, zaraz po przy-
byciu do Turcji, a skończył w 1758 
roku, po tym jak na krótko przed 
śmiercią mógł korespondować 
z prawdziwą rodziną. 

Relacjonował on w nich swoje 
przeżycia, pisał jak wygląda życie 
w Imperium Osmańskim, dzielił 

KELEMEN MIKES  
RELACJONOWAŁ SWOJE PRZEŻYCIA,  

PISAŁ JAK WYGLĄDA ŻYCIE W IMPERIUM OSMAŃSKIM,  
DZIELIŁ SIĘ SWOIMI PRZEMYŚLENIAMI.
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cytuję podkomorzego: „siedem 
dni w  tygodniu leżący pijani”. 
W celu spełnienia tego postulatu 
idealna niewiasta zdaniem sługi 
Rakoczego musiała obowiązkowo 
czytać i pisać, bo tylko wtedy mo-
gła wychować dobrego obywate-
la, przydatnego dla kraju. 

w  ten sposób zmuszając do re-
fleksji nad obecną sytuacją, w ja-
kiej znalazła się ich ojczyzna, 
i  ukazując kierunki, w  których 
powinna się ona rozwijać. 

W  kontekście jego postawy 
wobec Cioci, uważnie zacząłem 
przyglądać się innym kobietom 

opisanym w  źródle. Dla Kele-
mena Mikesa kobieta nie mia-
ła tylko wiernie służyć celom 
prokreacyjnym, będąc wierną 
żoną stojącą w  cieniu mężczy-
zny. Kobieta miała się stać ak-
tywnym wychowawcą dziecka, 
zwłaszcza gdy zawodzili ojcowie, 

Na tym jednak jego koncep-
cje dotyczące kobiet się nie koń-
czą. Zdaniem Kelemena Mikesa 
mogły one odgrywać większą 
rolę w społeczeństwie. Uważał, 
iż kobiety często były wybitny-
mi władczyniami i jako królowe 
dobrze wykonywały swoje obo-
wiązki (za przykład podawał 
królową Anglii – Elżbietę I). 
Nie wykluczał on możliwości 
sprawowania przez kobiety od-
powiedzialnych funkcji (choć 
pisał o tym nieraz w konwencji 
żartu, twierdząc, że kobiety-ka-
płanki dawałyby lekką pokutę, 
ale wyznanie grzechów podczas 
spowiedzi byłoby bardzo dłu-
gie). Powoływał się przy tym na 
przykład prorokini Debory ze 

KELEMEN MIKES 
CHCIAŁ ZMUSZAĆ  

DO REFLEKSJI  
NAD OBECNĄ  

SYTUACJĄ, W JAKIEJ 
ZNALAZŁA SIĘ  

OJCZYZNA  
I UKAZYWAĆ KIERUNKI 

ROZWOJU.
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Bez wątpienia twórczość Ke-
lemena Mikesa przyczyniła się 
do stworzenia, żywego do dziś 
wśród Węgrów, mitu Franciszka 
II Rakoczego, jako wielkiego wo-
dza i dobrego władcy. 

Drogi do wolnego 
Siedmiogrodu
Niezwykle ciekawym aspek-

tem Listów z  Turcji jest możli-
wość obserwowania zmieniania 
się przez czterdzieści lat poglą-
dów i postaw Kelemena Mikesa. 
Były powstaniec, jeden z  tych 
nielicznych, który nie przyjął 
amnestii cesarza i wolał wygna-
nie niż życie w  Siedmiogrodzie 
rządzonym przez Habsburgów, 
zaczął wątpić w dalszy sens wal-
ki zbrojnej. 

Skoro walka zbrojna na tym 
etapie była pozbawiona sensu, 
Sekler zrozumiał, iż musi zna-
leźć inną drogę dla swojej ojczy-
zny. Nigdy nie stworzył jednak 

kompleksowego planu działania, 
jakim powinny się kierować elity 
jego kraju. Takie plany na Wę-
grzech postawały dopiero w XIX 
wieku. 

Nie potrafił przygotować stra-
tegii reform, ale wskazywał kie-
runki zmian. W  jego myśli po-
litycznej możemy dopatrzyć się 
przede wszystkim zamiaru upo-
rządkowania oraz modernizacji 
państwa i  to na najróżniejszych 
poziomach: edukacji, rozwoju 
gospodarczego i  kulturowego. 
W ten sposób podkomorzy poru-
szał kwestie, które w XVIII wieku 
zyskiwały coraz większe zaintere-
sowanie elit we wszystkich pań-
stwach Europy.

W pierwszej kolejności Sekler 
pragnął zmian w edukacji. Uwa-
żał, iż rodzice, tu zwłaszcza duże 
nadzieje pokładał w  matkach, 
powinni bardziej aktywnie przy-
kładać się do wychowania dzie-
ci, już od samego początku ich 

KELEMEN MIKES PRAGNĄŁ ZMIAN W EDUKACJI  
I  UWAŻAŁ, IŻ RODZICE POWINNI  

BARDZIEJ AKTYWNIE PRZYKŁADAĆ SIĘ  
DO WYCHOWANIA DZIECI.

Starego Testamentu, jako do-
brej kapłanki-sędziny (i  tu już 
nie żartuje).  

Franciszek II Rakoczy  
w listach z Turcji
W tym wewnętrznym dialogu, 

jaki Kelemen Mikes toczy ze swo-
im kobiecym alter ego, wiodącym 
tematem jest postać Franciszka 
II Rakoczego. To jemu jest tak 
naprawdę poświęcone to dzieło. 
Ma ono charakter propagandowy, 
a sam Rakoczy jest porównywany 
do dobrego ojca, a nawet samego 
Jezusa cierpiącego za Węgry. 

Wydaje się, że właśnie opisa-
nie i zachowanie dla innych wia-
domości o  wielkim księciu było 
pewną praprzyczyną powstania 
Listów z Turcji. Pragnę jeszcze raz 
podkreślić fakt, iż podkomorzy 
rozpoczyna pisanie w  dniu, gdy 
Franciszek II przybywa do Impe-
rium Osmańskiego. Gdy ta wy-
prawa okazuje się katastrofą, gdyż 
Węgrzy, zamiast walczyć z Turka-
mi, skazani zostali na wegetację 
w  małym miasteczku, Kelemen 
Mikes czuł się zobowiązany bro-
nić księcia. Ewentualny czytelnik 
miał zostać przekonany, że cnoty 
Rakoczego musiały doprowadzić 
do jego ostatecznego zwycięstwa.

Poprzez swoją argumen-
tację i  ukazywanie w  sposób 

przejaskrawiony i  wyidealizo-
wany księcia oraz sytuacji jego 
dotyczących Kelemen Mikes 
stworzył postać władcy praco-
witego, mądrego, pobożnego, 
a  przede wszystkim cieszącego 
się niepodważalnym autoryte-
tem. Przykładem manipulacji 
informacjami mogą być frag-
menty, z  których wynikało, że 
sułtan i wielki wezyr prowadzili 
swoją politykę, radząc się Fran-
ciszka II, czy opisy sekcji zwłok, 
gdy Sekler pisze, że Rakoczy 
miał mózg niesamowitej wiel-
kości odpowiadający mózgo-
wi dwunastu mężczyzn (i  przy 
tym nasz bohater nie przejmuje 
się zbytnio, jak taki duży mózg 
mieścił się w głowie księcia).

EWENTUALNY  
CZYTELNIK  

MIAŁ ZOSTAĆ 
PRZEKONANY,  

ŻE CNOTY  
RAKOCZEGO  

MUSIAŁY  
DOPROWADZIĆ  

DO ZWYCIĘSTWA.
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życia. Postulował też powstanie 
nowych szkół i wprowadzenie do 
nich bardziej przydatnych przed-
miotów niż tylko dotychczasowa 
nauka łaciny. Wreszcie zaś uwa-
żał, że również inne warstwy spo-
łeczeństwa powinny być kształ-
cone, dlatego też wskazywał na 
potrzebę tworzenia czegoś na 
kształt szkół rzemieślniczych dla 
synów chłopskich.

Na tym jednak nie poprze-
stał. Wciąż poszukiwał możli-
wości gospodarczego rozwoju 
ojczyzny poprzez rozwój handlu, 
sprowadzanie nowych odmian 
roślin jak bawełna czy hodowla 
nieznanych w  Siedmiogrodzie 
wcześniej zwierząt, na przykład 
jedwabników. 

Podkomorzy za pośrednic-
twem swojego dzieła pragnął 
przekazać różnego rodzaju idee, 
informacje, opowieści, które 
uznał za przydatne dla swoich ro-
daków w procesie modernizacji 
jego ojczyzny. 

Jansenizm  
Kelemena Mikesa
Niezwykle ważny w  zrozu-

mieniu poglądów Kelemena Mi-
kesa na świat go otaczający był 
jansenizm. Choć przyjęty przez 
Seklera jansenizm był w  pe-
wien sposób powierzchowny, to 

w kontekście opisywanych przez 
niego wydarzeń politycznych, 
niezwykle istotny.  

Z  jansenizmu przejął jedną, 
główną ideę: wola Boga jest do 
zbawienia koniecznie potrzeb-
na. Nie posiadamy wolnej woli, 
realizujemy tylko plan Stwór-
cy. I  w  tym to właśnie duchu 

podkomorzy tłumaczył sobie 
oraz czytelnikowi swoich li-
stów wszystkie zawiłości tego 
świata: Stanisław Leszczyń-
ski, mimo że utracił dwa razy 
swoje królestwo, został w  nie-
spodziewany sposób władcą 
Lotaryngii. Dlaczego? Gdyż 
Bóg tak chciał. Karol, syn króla 

KELEMEN 
MIKES POSTULOWAŁ  

O POWSTANIE NOWYCH 
SZKÓŁ I WPROWADZENIE 

DO NICH BARDZIEJ 
PRZYDATNYCH 
PRZEDMIOTÓW  

NIŻ TYLKO  
ŁACINA.
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karłowicki w 1699 roku. Należał 
więc do pierwszego pokolenia 
Węgrów, których kontakt z Tur-
kami był znacznie ograniczony. 

Dlaczego podkomorzy tak 
bardzo pragnął przekazać tę wie-
dzę? Wydaje się, że chciał ustrzec 
rodaków przed idealizowaniem 
czasów, gdy Węgrzy byli pod tu-
reckim jarzmem („A  za Gierka 
Turka, to było lepiej”). Oczywi-
ście Siedmiogród pod ich pano-
waniem cieszył się autonomią. 
Jednak Kelemen Mikes przestrze-
gał przed wiarą w pomoc Turków. 
Wynikało to z jego doświadczeń: 
dwie wojny austriacko-habsbur-
skie i  próby wykorzystania ich 
przez Franciszka II Rakoczego 
oraz Józefa Rakoczego ukazały, 
że Turcy traktowali „sprawę wę-
gierską” bardzo przedmiotowo.

W  państwie sułtana nie było 
też mowy o żadnych przywilejach 
czy prawach. Nie było obywateli, 
tylko niewolnicy. Władza mo-
narchy była nieograniczona. Dla 
jego zwykłego kaprysu można 
było zabić każdego. Nie było żad-
nych organów kontrolnych. Nie 
było rzeczy, której on nie mógł-
by zmienić. W Turcji brakowało 
społeczeństwa, które mogło się 
zbuntować, domagać się zmian.

Wszystko to, w  zamyśle pod-
komorzego, miało uzmysłowić 

rodakom, do których były adre-
sowane Listy z Turcji, że wolność 
była, jest i będzie najważniejsza. 
Kiedy zabraknie jej w  państwie, 
wszyscy zmienią się w niewolni-
ków. Myśl ta i dziś powinna być 
aktualna dla społeczeństw Europy. 

Podsumowanie
Listy z Turcji były nośnikiem 

idei ponad czasem i przestrzenią. 
Przetrwały one po śmierci auto-
ra i  przekazywane z  rąk do rąk 
w końcu, po wielu latach, dotarły 
na Węgry. 

Kelemen Mikes mimo trudnej 
sytuacji, w  jakiej się znalazł, nie 
popadł w marazm i nigdy się nie 
poddał. Pisanie listów było dla 
niego osobistą formą walki oraz 
próbą działania na rzecz swoje-
go kraju na odległość. Jego kore-
spondencja jest wyrazem wciąż 
wiecznej wśród ludzi wszystkich 
pokoleń wiary, że słowo może 
odmienić nasz świat. 

dr Adam Szabelski

Hiszpanii z władcy małego księ-
stewka stał się królem Neapolu. 
Taka była wola Stwórcy. Wielki 
Wezyr Dramat Ibrahim Pasza, 
mimo że miał ogromną władzę, 
to jego ciało jadły psy na ulicy. 
Bo Najwyższy Sędzia jednych 
wywyższał, drugich poniżał. 
Zdaniem Kelemena Mikesa tak 
było (przecież przedstawiał na 
to dowody z  przeszłości), jest 
(co potwierdzał wydarzeniami, 
które wydarzyły się za jego ży-
cia) i tak będzie.

To – wydawałoby się –  pro-
ste rozumowanie niosło za sobą 
jeszcze jedną, najważniejszą 
myśl. Cierpienie Franciszka II 
Rakoczego, jego wiernych towa-
rzyszy oraz wszystkich Węgrów 
miało sens. Listy były pisane 
„dla pokrzepienia serc”. Sko-
ro Bóg miał plan wobec każdej 
istoty ludzkiej, to musiał go mieć 
również wobec całych Węgier 
i Siedmiogrodu.

SKORO BÓG MIAŁ PLAN  
WOBEC KAŻDEJ ISTOTY LUDZKIEJ,  

TO MUSIAŁ GO MIEĆ RÓWNIEŻ WOBEC  
CAŁYCH WĘGIER I SIEDMIOGRODU.

Autor to członek Rady Fundacji  
Polsko-Węgierskiej, absolwent Instytutu 

Historii Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Badacz historii Węgier i stosunków 
polsko-węgierskich.  

Autor licznych artykułów naukowych 
oraz tekstów popularnonaukowych 

poświęconych tematyce węgierskiej.

WOLNOŚĆ BYŁA,  
JEST I BĘDZIE 

NAJWAŻNIEJSZA.  
KIEDY  

ZABRAKNIE  
JEJ W PAŃSTWIE,  

WSZYSCY  
ZMIENIĄ SIĘ  

W NIEWOLNIKÓW.

Wolni i niewolnicy 
Kelemen Mikes przez swoje 

Listy z Turcji pragnął przekazać 
swoim rodakom wiedzę o Impe-
rium Osmańskim. Może wyda-
wać się to dziwne, wszak Węgrzy 
przez niemal 150 lat byli pod tu-
reckim zaborem. Pragnę jednak 
zwrócić uwagę na fakt, iż Sekler 
był dzieckiem, gdy zawarto pokój 
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Na każdym  
kroku odczuwam 
sympatię wobec 
Węgier
Przyjaźń pomiędzy Polakami a Węgrami  
jest wartością samą w sobie. Jesteśmy tu właśnie 
po to, żeby zachowywać tę przyjaźń  
dla następnych pokoleń  
– mówi dr hab. Gábor Lagzi,  
dyrektor Instytutu Liszta  
– Węgierskiego Centrum Kultury w Warszawie.

WYWIAD WYWIAD
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rosyjski, w  domu mówiliśmy 
wyłącznie po węgiersku. Pol-
skiego uczyłem się w bardzo na-
turalny sposób, poprzez ogląda-
nie telewizji, słuchając radio czy 
czytając gazety. Kiedy ogląda-
łem w TV coś z moją mamą, py-
tałem, co znaczy dane słowo po 
polsku, i w pewnym momencie 

Co sprawiło, że jako Wę-
gier zaczął się Pan in-
teresować Polską, a na-
stępnie także stosunkami 
polsko-węgierskimi? 
Mój los został zdetermino-

wany jeszcze przed moim uro-
dzeniem. Mój ojciec, István Lag-
zi, pracował w  Warszawie jako 
dyplomata i  przez przypadek 
tak się stało, że się tutaj urodzi-
łem. Mieszkałem w  Warszawie 
kilkukrotnie: od urodzenia do 
czwartego roku życia, cztery lata 
w okresie nastoletnim, a następ-
nie w wieku od 27 do 29 lat. Mój 
ojciec był najpierw wicedyrek-
torem Węgierskiego Instytutu 
Kultury, a następnie w latach 80. 
dyrektorem WIK-u.

W takim razie jak to się sta-
ło, że Pana ojciec zaczął się 
interesować Polską?
Powiedziałbym, że był to przy-

padek, chociaż lepszym określe-
niem byłoby słowo przeznaczenie. 
Studiował historię i geografię w la-
tach 60. w Debreczynie, kiedy to 
nauka języków krajów socjalistycz-
nych była bardzo popularna i przez 
przypadek wybrał polski. Od tego 
wszystko się zaczęło. To, że jestem 
dzisiaj w  tym miejscu, zależy od 
tego, jakiego wyboru dokonał mój 
ojciec prawie 60 lat temu.

w  tej mozaice brakowało coraz 
mniej nieznanych słów. Pamię-
tam, że pierwsze polskie sło-
wo, którego się nauczyłem już 
w  pierwszych dniach pobytu 
w  Polsce, to „dobranocka” – 
mama wytłumaczyła mi, że to 
zlepek dwóch słów: dobra = jó 
i noc/nocka = éjszaka.

Jak to się stało, że nauczył 
się Pan języka polskiego 
i tak perfekcyjnie się nim 
posługuje? 
Języka polskiego nauczyłem 

się, mieszkając w  Polsce już 
w  latach 80. Uczęszczałem tu-
taj zresztą do sowieckiej szko-
ły, więc tam dominował język 

WYWIAD WYWIAD
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Jak potoczyła się Pana zawo-
dowa kariera po ukończeniu 
studiów?
Przez kilka lat pracowałem 

jako pracownik naukowy w Insty-
tucie Telekiego, potem zostałem 
wykładowcą akademickim w De-
breczynie, później w  Veszprém. 
Jednak zawsze byłem szczegól-
nie związany z Polską, nie tylko 
zawodowo, lecz i emocjonalnie.

Wykładał Pan w Katedrze 
Polonistyki Uniwersytetu 
w Debreczynie. Czy ten kie-
runek studiów cieszy się na 
Węgrzech dużą popularno-
ścią? W Polsce nie brakuje 

W jaki sposób Pańskie pol-
sko-węgierskie dzieciństwo 
wpłynęło na wybór swojej 
drogi życiowej?
Polska czy też język polski 

w zdecydowany sposób ukształ-
tował moje dzieciństwo i  kiedy 
trzeba było wybrać kierunek stu-
diów, zdecydowałem się na hi-
storię i polonistykę na budapesz-
teńskim Uniwersytecie Loránda 
Eötvösa. To był mój świadomy 
wybór, żeby kontynuować otrzy-
mane w dzieciństwie dziedzictwo, 
doszlifować je. Później ukoń-
czyłem także dwuletnie studia 
w  Studium Europy Wschodniej 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

hungarofilów, jednak zasta-
nawiam się, jak to wygląda 
u naszych bratanków.
W obu krajach zainteresowanie 

drugim krajem jest bardzo duże, 
jednak pod względem liczby stu-
dentów hungarystyka w  Polsce 
jest w znacznie lepszej sytuacji niż 
polonistyka na Węgrzech. W cza-
sie gdy pracowałem na polonistyce 
w Debreczynie, na roku mieliśmy 
od pięciu do dziesięciu studentów, 
a na studia magisterskie zostawa-
ło już tylko około pięciu osób. Na 
jakiś czas ten kierunek całkowicie 
„obumarł”, ale podobno powrócił. 
Nadal można studiować poloni-
stykę na Uniwersytecie Loránda 

ZAWSZE BYŁEM 
SZCZEGÓLNIE  

ZWIĄZANY  
Z POLSKĄ,  
NIE TYLKO  

ZAWODOWO,  
LECZ I EMOCJONALNIE.
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fundację. Udało nam się zrealizo-
wać wiele ciekawych projektów, 
jak na przykład wydanie angiel-
skojęzycznej książki „Europe in 
Budapest”. Jest ona formą alter-
natywnego przewodnika po Wę-
grzech, w  którym w  atrakcyjny 
wizualnie sposób przedstawiono 
wpływy różnych narodowości na 
rozwój Budapesztu. 

Skąd wzięło się u Pana 
zainteresowanie relacjami 

Eötvösa czy na Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem w  Budapesz-
cie. Jednak, tak jak powiedzia-
łem, wzajemne zainteresowanie 
jest widoczne w obydwu krajach.

Jest Pan także założycielem 
Fundacji Terra Recognita. 
Skąd pomysł na stworzenie 
takiej organizacji?
Faktycznie, muszę nieskrom-

nie przyznać, że jestem jej „ojcem 
chrzestnym”, to ja wymyśliłem tę 

Jerzego Giedroycia z Györ-
gyem Gömörim?
Muszę przyznać, że Giedroyc 

jest moją miłością. Postać Je-
rzego Giedroycia to fenomen na 
skalę Europy Środkowej. Z Gie-
droyciem, a  właściwie z  całym 
dziedzictwem Instytutu Literac-
kiego spotkałem się na poważnie 
na studiach w  Studium Europy 
Wschodniej UW, które jest kon-
tynuatorem jego dziedzictwa. 
Natomiast György Gömöri był 
najważniejszą osobą dla pary-
skiej „Kultury”. Przede wszyst-
kim był autorem wielu artykułów 
na temat Węgier w „Kulturze” czy 
„Zeszytach Historycznych”. Tak-
że jako polonista mógł korespon-
dować z Giedroyciem po polsku. 
To on był źródłem informacji na 
temat emigracji węgierskiej czy 
sytuacji w Polsce.

Kiedyś, w 2011 roku, podczas 
konferencji, Gömöri wspomniał 
o tym, że listy Giedroycia, które 
do niego pisał, zostały zdepono-
wane w warszawskiej Bibliotece 
Narodowej. Od dłuższego czasu 
tkwiła we mnie chęć wgłębienia 
się w  ten temat. W  2016 roku 
udało mi się wreszcie przeczytać 
te listy. Z  tej przygody powsta-
ły dwie książki: korespondencje 
pomiędzy dwoma emigrantami 
– Giedroyciem a Gömörim, czyli 

nazwę. Celem działalności Fun-
dacji jest rozwijanie umiejętno-
ści współpracy między krajami 
regionu Europy Środkowej oraz 
poszerzanie wiedzy społeczeń-
stwa węgierskiego o  Europie 
Środkowej. Sądzę, że chociaż Wę-
gry są ulokowane geograficznie 
w Europie Środkowej, to tak na-
prawdę Węgrzy nie znają swoich 
sąsiadów – stąd nazwa Fundacji.

W 2005 roku wraz z kilkoma 
kolegami postanowiliśmy założyć 

WYWIAD WYWIAD
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jest większa, jednak to, że znam 
dobrze język, kulturę, kraj i po-
siadałem tutaj jakieś kontakty, 
w  bardzo poważny sposób uła-
twiło moją pracę w Ambasadzie. 

Wspomnę tutaj także, że wę-
gierskie placówki w Polsce – Am-
basada w  Warszawie, Konsulat 
Generalny w  Krakowie, Konsu-
lat Generalny w Gdańsku są wy-
jątkowe pod tym względem, że 
większość ich pracowników zna 
język polski. Widzimy, że – z racji 
intensywnych relacji pomiędzy 

„Polski redaktor i węgierski po-
lonista. Korespondencja Jerzego 
Giedroycia i  Györgya (George-
’a) Gömöriego, 1958–2000” oraz 
„Węgry i my. Antologia tekstów 
o  tematyce węgierskiej w publi-
kacjach Instytutu Literackiego”. 
Druga książka – z serii „W kręgu 
paryskiej «Kultury»” wydawnic-
twa Instytut Książki – to antolo-
gia tekstów dotyczących Węgier, 
które ukazały się w  wydawnic-
twach Instytutu Literackiego 
w ciągu pół stulecia.

naszymi krajami – dyplomata 
powinien znać tutejszy język. 
Z  działaczami kultury, dyrekto-
rami czy burmistrzami można 
rozmawiać w języku angielskim, 
tylko nie warto (śmiech).

Czy mógłby Pan opowie-
dzieć, czym zajmuje się na 
co dzień Instytut Liszta?
Instytut zajmuje się promo-

waniem węgierskiej kultury, ję-
zyka, gastronomii i  wszystkie-
go, co jest związane z Węgrami, 
i działa w Warszawie już od 1935 
roku – tak brzmi oficjalna defi-
nicja. Pracownicy WIK-u są pod 
jakimś względem „pasem trans-
misyjnym” pomiędzy Węgrami 
i  Polakami, zachęcamy, inicju-
jemy, pomagamy, żeby zwykli 
obywatele, którzy spotykają się 
z nami poprzez nasze programy, 
online czy offline, jak się teraz 
mówi, mieli jak najszerszy pogląd 
na kulturę węgierską. 

Zawsze podkreślam, że przy-
jaźń pomiędzy Polakami a  Wę-
grami jest wartością samą w sobie. 
„Każde pokolenie chce zmieniać 
świat”, jak śpiewa zespół Kombi 
(śmiech), a my jesteśmy tu właśnie 
po to, żeby tę przyjaźń zachowy-
wać dla następnych pokoleń. 

rozmawiała Olga Groszek

Pracował Pan również 
w Ambasadzie Węgier 
w Warszawie. Jak Pan wspo-
mina ten czas? 
Bardzo miło. To była kontynu-

acja mojej pracy polonistycznej, 
jednak w innym otoczeniu, prze-
strzeni. Wbrew pozorom prace 
wykładowcy czy dyplomaty nie 
różnią się wiele od siebie. Czło-
wiek musi dużo czytać, dużo pi-
sać, dużo mówić i dużo myśleć. 
Oczywiście proporcje są trochę 
inne, w  dyplomacji dyscyplina 
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78 79POLAK WĘGIER / 1-2022 POLAK WĘGIER / 1-2022

Krótki przewodnik 
po węgierskim 
Tarnowie

Usłyszałam kiedyś, że to właśnie Tarnów jest najbardziej 
węgierskim miastem w Polsce – patrząc na to zdanie  
po kilku latach spędzonych na studiowaniu kultury  
i historii Węgier, trudno mi się z tym zdaniem nie 
zgodzić. Dlatego pragnę zabrać czytelników na 
niewielką, ciut sentymentalną wyprawę i pokazać 
węgierską stronę mojego rodzinnego miasta.

Monika Jurczak 

WSPÓLNE MIEJSCE WSPÓLNE MIEJSCE
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pochowany, oraz Norberta Lip-
póczyego, o którym więcej napi-
szę za chwilę.

Następnie trzeba zejść w dół 
ulicą Targową i w ten sposób tra-
fiamy na plac Józefa Bema, przy 
którym znajduje się targ zwany 
Burkiem. W sześćdziesiątą rocz-
nicę śmierci gen. Józefa Bema, 
dzięki staraniom dra Jana Leńka, 
dyrektora II gimnazjum, i  Hi-
polita Brzozowskiego, w  ścianę 
domu stojącego po północnej 
stronie placu wmurowano ta-
blicę pamiątkową. W 2000 roku 
Tarnowskie Towarzystwo Przy-
jaźni Polsko-Węgierskiej (o któ-
rym też za chwilę) przyczyniło 
się do jej renowacji i  dodatko-
wo dołożyło drugą, mniejszą, 
z napisem w języku węgierskim. 
Wbrew temu, co głosi napis 
w polskiej wersji, obecny budy-
nek nie jest domem rodzinnym 
generała, lecz tylko stoi na miej-
scu oryginalnego.

Gdzie leży Tarnów? Je-
żeli dla kogoś Mapy 
Google są mało przy-
jazne – dokładnie 

między Krakowem a Rzeszowem, 
w obie strony podróż pociągiem 
zajmuje około półtorej godziny. 
W przypadku tej podróży pociąg 
jest najwygodniejszy i najbardziej 
praktyczny, zwłaszcza że już na 
tarnowskim dworcu kolejowym 
można doszukać się elementów 
węgierskich. W ramach rozporzą-
dzenia cesarza Franciszka Józefa 
z 1873 roku rozpoczęto budowę 
linii kolejowej Tarnów – Tuchów 
– Stróże – Nowy Sącz – Leluchów. 
Miała ona funkcjonować jako po-
łączenie transkarpackie zarówno 
w celach handlowych, jak i woj-
skowych. Pieczę nad nią powie-
rzono Towarzystwu Pierwszej 
Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Że-
laznej. Jednocześnie uzyskała ona 
połączenie z węgierską linią pre-
szowską i w  ten sposób Tarnów 
stał się stacją węzłową. Jednym 
z ważniejszych dni dla Tarnowa 
był 9 września 1889. Wówczas 
przez tarnowski dworzec przeje-
chał pociąg dworski z cesarzem 
Franciszkiem Józefem, który 
nawet zatrzymał się na krótką 
chwilę, żeby poddani mogli uj-
rzeć jaśnie panującego. W  1910 
roku dworzec przebudowano, 

Teraz przez ulicę Bernardyńską 
i Szeroką udajemy się na ulicę Wa-
łową, w okolice placu Bohaterów 
Getta i w ten sposób trafiamy na 
plac Węgierski, na którym dumnie 
stoi pomnik generała Bema autor-
stwa Bogdany Drwal, tarnowskiej 
rzeźbiarki, i  Stefana Niedorezy, 
absolwenta krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Pomnik od-
słonięto 11 maja 1985 roku. Ma on 
2,5 m wysokości, a byłby jeszcze 
wyższy, gdyby artyści nie zauwa-
żyli, że Ojczulek Bem ma za dłu-
gie nogi, które trzeba było przy-
piłować. Oprócz tego na jednej 
ze ścian można podziwiać mural 
będący kopią fragmentu Panora-
my Siedmiogrodzkiej w  skali 1:1 
autorstwa Anny Kropiowskiej. 
Józef Bem zwrócony jest właśnie 
w  tę stronę i  z  nostalgią patrzy 
na fragment obrazu – może ma 
nadzieję, że Muzeum Okręgowe-
mu w Tarnowie uda się odnaleźć 
wszystkie części panoramy. 

wzorując się na tym wiedeńskim, 
chociaż architektonicznie najbar-
dziej podobne są budynki dwor-
ców w Przemyślu oraz w Stanisła-
wowie na Ukrainie (tak czy siak, 
Austro-Węgry w pełnej krasie).

Plan zwiedzania miasta
Spod dworca łatwo dotrzeć do 

ulicy Krakowskiej, która prowa-
dzi do kolejnego ważnego miej-
sca. W  Polsce stoją trzy bramy 
seklerskie – w  Starym Sączu, 
w  podtarnowskich Koszycach 
Wielkich oraz w  samym Tarno-
wie. Ta ostatnia jest darem wę-
gierskiej Fundacji Irott Szó i mia-
sta Sepsiszentgyörgy. Przekazano 
ją 26 maja 2001 roku, w 170 rocz-
nicę bitwy pod Ostrołęką, w któ-
rej walczył Józef Bem. Przez bra-
mę przechodzi się do popiersia 
węgierskiego wieszcza narodo-
wego i  adiutanta Józefa Bema, 
Sándora Petőfiego (autorstwa 
Gustava Pálfyego). Po drodze 
mija się kopiejniki, na których 
wyryto daty najważniejszych 
bitew z  czasów Wiosny Ludów 
w Polsce i na Węgrzech, a oprócz 
tego postawiono dwa dodatkowe 
dla upamiętnienia dwóch Wę-
grów: Mihálya Forgona, prawni-
ka i historyka, który brał udział 
w  obronie twierdzy Przemyśl, 
a  zmarł w  Tarnowie i  jest tu 

POMNIK BYŁBY JESZCZE WYŻSZY,  
GDYBY ARTYŚCI NIE ZAUWAŻYLI,  

ŻE OJCZULEK BEM MA ZA DŁUGIE NOGI,  
KTÓRE TRZEBA BYŁO PRZYPIŁOWAĆ.
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Następnie czeka nas dłuższy 
spacer aż do parku Strzeleckiego, 
gdzie pośrodku stawu stoi mau-
zoleum Bema autorstwa Adolfa 
Szyszko-Bohusza (tego, który po 
I  wojnie światowej przywrócił 
świetność Wawelowi). W  1929 
roku uroczyście przewieziono 
prochy generała z Syrii do Polski 
i  złożono właśnie w  tym mau-
zoleum. Ponieważ Józef Bem 
przed śmiercią przeszedł na is-
lam (zmienił też nazwisko na 
Murad Pasza), nie mógł zostać 
pochowany w  tarnowskiej kate-
drze. Sarkofag spoczywa na sze-
ściu kolumnach, a na jego ścia-
nach znajdują się trzy daty: 1794 
(urodziny), 1850 (śmierć) i 1929 
(sprowadzenie prochów do Tar-
nowa). Wyryto też na nim trzy 
napisy: po polsku „Józef Bem”, 
po węgiersku „Ojczulek Bem, 
największy wódz walki wolno-
ściowej Węgier” („Bem Apó, 
a Magyar szabadságharc legnagy-
obb hadvezére 1848–1849”) oraz 
po arabsku „Ferik Murad Pasza”. 
Kolumny mauzoleum ustawiono 
na dwustopniowej, wyłaniającej 
się z wody płycie i otoczono ka-
miennymi kulami połączonymi 
spiżowymi łańcuchami odlanymi 
z przetopionych armat, co sym-
bolizuje artylerię, w której służył 
Bem.

Wracając z parku, na fasadzie 
kamienicy vis-à-vis tarnowskie-
go teatru, natrafiamy na tablicę 
upamiętniającą Norberta Lip-
póczyego, kolejnego słynnego 
tarnowskiego Węgra. Przyjechał 
do Tarnowa w  1929 roku, żeby 
zarządzać filią rodzinnego przed-

siębiorstwa specjalizującego się 
w produkcji win mszalnych (do 
tej pory przy placu Kazimierza 
Wielkiego istnieje restauracja, 
która zarządza dawnymi piw-
nicami Głównego Składu Win 
Mszalnych). Lippóczy poświęcał 
też dużo czasu i energii na pro-
pagowanie kultury węgierskiej 
w Tarnowie, co osiągnęło punkt 

PONIEWAŻ JÓZEF 
BEM PRZED ŚMIERCIĄ 

PRZESZEDŁ  
NA ISLAM (ZMIENIŁ TEŻ 
NAZWISKO NA MURAD 

PASZA), NIE MÓGŁ 
ZOSTAĆ POCHOWANY  

W TARNOWSKIEJ 
KATEDRZE.
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tarnowianie traktują trochę jak 
krakowianie cmentarz Rako-
wicki, a  warszawiacy Powązki. 
Właśnie tam został pochowany 
Norbert Lippóczy, a  także jego 
żona oraz syn. Grób znajduje się 
niedaleko wyjścia z cmentarza od 
strony kościoła Świętej Trójcy na 
Terlikówce. Na płycie nagrobnej 
wyryto cytat z  utworu Mihálya 
Tompy A  gólyához: „Neked két 
hazát adott végzeted (…)”. O jego 
grób dbają członkowie TTPW, 
ponieważ najbliższa rodzina pana 
Lippóczyego mieszka w  okoli-
cach miasta Tállya (północno-
-wschodnie Węgry), a w Tarno-
wie nie został już nikt. Ile razy, 
idąc do centrum lub wracając do 
domu, sama sprawdzałam, czy 
z grobem wszystko w porządku!

Ostatni przystanek 
zwiedzania
Ostatnim przystankiem tar-

nowskiej wyprawy są ruiny zamku 
na Górze św. Marcina. Zbudował 
go w  latach 1328–1331 Spicymir 
Leliwita, jednak w 1441 roku zo-
stał zdobyty i  zniszczony przez 
Węgrów. Na szczęście potomko-
wi Spicymira, Janowi Amorowi 
Iuniorowi Tarnowskiemu, udało 
się niedługo później odbudować 
warownię. W czasach panowania 
hetmana wielkiego koronnego 

kulminacyjny w czasie rewolucji 
1956 roku. Został wtedy współ-
założycielem Tarnowskiego To-
warzystwa Przyjaciół Węgier. Za 
swój wkład w rozwój kulturalny 
Tarnowa i upowszechnianie wie-
dzy o  Węgrzech został odzna-
czony m.in. Orderem Gwiazdy 
Republiki Węgier, odznakami 
„Zasłużony Działacz Kultury” 
i  „Pro Kultura Hungarica”. Był 
też kolekcjonerem książek oraz 
dzieł sztuki, a część jego zbiorów 
można znaleźć w Muzeum Okrę-
gowym, tarnowskim Muzeum 
Diecezjalnym oraz w kolekcjach 
prywatnych na Węgrzech.

Tarnowscy  
sympatycy Węgier
Jeżeli pójdziemy dalej, wcho-

dząc na tereny dawnego getta, 
trafimy na ulicę Waryńskiego 10, 
przy której znajduje się główna 
siedziba Tarnowskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Węgier. Działa ono 

Jana Amora Tarnowskiego (to nie 
żart, w tym rodzie wszyscy syno-
wie mieli na imię Jan, co najwyżej 
drugie imię się różniło) tarnowski 
zamek stał się lokalnym centrum 
kultury i  oświaty. W  1528 przez 
pół roku mieszkał w nim Jan Zápo-
lya, a później, po objęciu polskie-
go tronu przez Stefana Batorego, 
podobno zjawił się tam nawet sam 
Bálint Balassi. Niestety w  XVIII 
wieku zamek popadł w  ruinę 
i w takiej formie wznosi się ponad 
Tarnowem po dziś dzień.

Tak dotarliśmy do końca wy-
cieczki. Mam nadzieję, że po takim 
krótkim przeprowadzeniu przez 
węgierski Tarnów przekonałam 
was, że warto kiedyś go odwie-
dzić. Muszę przy tym zaznaczyć, że 
wiadomości, które przytoczyłam, 
to tylko mały fragment – każde 
z wymienionych miejsc kryje w so-
bie jeszcze więcej tajemnic, a i jest 
jeszcze kilka takich, o których nie 
wspomniałam. 

Monika Jurczak 

nieprzerwanie od 1956 roku. Dzię-
ki jego istnieniu tarnowianie mogą 
uczyć się języka węgierskiego oraz 
jeździć na mniejsze i większe wy-
pady na Węgry. Towarzystwo zaj-
muje się też dbaniem o węgierskie 
miejsca pamięci w Tarnowie oraz 
wspieraniem włodarzy miasta 
w  przypadku wydarzeń kultural-
nych, naukowych oraz politycz-
nych odbywających się na terenie 
Tarnowa oraz w miastach partner-
skich, Kiskörös i  Veszprém. Jest 
jeszcze jedna lokalna tajemnica 
poliszynela – w TTPW działa pol-
ski fanklub Zsuzsy Koncz i Jánosa 
Bródyego. To naprawdę szaleni 
ludzie, ale uwielbiam i podziwiam 
ich za entuzjazm mimo wszystkich 
trudności organizacyjnych i mate-
rialnych, z którymi muszą się mie-
rzyć na co dzień.

Powoli zmierzamy ku ostat-
niemu przystankowi, jednak 
wypadałoby nam zahaczyć jesz-
cze o  Stary Cmentarz, który 

TARNOWSKIE TOWARZYSTWO  
PRZYJACIÓŁ WĘGIER TO NAPRAWDĘ  

SZALENI LUDZIE, ALE UWIELBIAM  
I PODZIWIAM ICH ZA ENTUZJAZM.

Członek Zarządu Fundacji Polsko-
Węgierskiej, edytorka, tłumaczka 

literatury węgierskiej. Absolwentka 
filologii polskiej oraz węgierskiej na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła 
z wyróżnieniem studia podyplomowe 

w zakresie przekładu literackiego 
w Instytucie Balassiego w Budapeszcie. 

W wolnym czasie prowadzi fanpage’a na 
Facebooku „A po węgiersku”.

WSPÓLNE MIEJSCE WSPÓLNE MIEJSCE
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Nemanja Nikolić  
– Węgier, którego 
pokochała 
Warszawa

– Jeden do zera dla Legii! – głos uradowanego 
spikera potoczył się po stadionie. – Bramkę zdobył 
Nemanja… – tu zawiesił głos. – Nikolić!  
– ryknęło trzydzieści tysięcy warszawskich gardeł. 
Uśmiechnięty Węgier spojrzał w stronę Żylety, 
ułożył palce w symbol „eLki”, po czym znów skupił 
się na grze. A na trybunach w najlepsze trwała 
szampańska zabawa. 

Kacper Rogacin

SPORT SPORT
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Węgier. Mimo dość przeciętnych 
wyników, napastnik pozostał 
w klubie na kolejny sezon. I obie 
strony na tym zyskały.

W  ciągu następnych rozgry-
wek Nikolić zdobył 19 bramek 
w lidze i został królem strzelców 
ligi węgierskiej. Na Węgrzech po-
grał do 2015 roku, zdobywając 
w sumie 117 bramek w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej – Nem-
zeti Bajnokság I. Dwukrotnie – 
z Videotonem – został mistrzem 
kraju, raz zdobył Puchar Ligi Wę-
gierskiej, dwukrotnie wywalczył 
Superpuchar Węgier, a przy tym 
trzy razy zdobywał koronę kró-
la strzelców ligi. Na Węgrzech 
„Niko” czuł się jak w domu, to-
też w styczniu 2011 roku uzyskał 
węgierskie obywatelstwo. W wy-
wiadach wielokrotnie podkreślał, 
że po prostu czuje się Węgrem.

– Videoton to top level. Spro-
wadzali wielu bardzo dobrych pił-
karzy. Trenerem był Paulo Sousa, 
który dziś prowadzi Fiorentinę – 
samo to świadczy o wielkości klu-
bu. Ściągnął jeszcze ze sobą Joana 
Carrillo, który pracował w Espany-
olu i Marco Caneirę, który rozegrał 
30 meczów w reprezentacji Portu-
galii, a wcześniej występował w Va-
lencii i  Sportingu. W Videotonie 
mieliśmy wszystko. Co roku wal-
czyliśmy o mistrzostwo i puchary. 

H istoria węgierskiego 
idola Warszawy za-
czyna się w miejsco-
wości Senta w Serbii. 

To właśnie tam, 40 kilometrów 
od granicy z Węgrami 31 grud-
nia 1987 roku przyszedł na świat 
Nemanja Nikolić. Młodość spę-
dził w  Serbii, ale w  2006 roku 
trafił na Węgry, do Barcsi, które 
po kilku miesiącach zamienił na 
występujące w drugiej lidze wę-
gierskiej Kaposvölgye VSC. 11 
bramek w  14 meczach zrobiło 
swoje – Nikoliciem zainteresował 
się klub z pierwszej ligi – Kapo-
svári Rákóczi, gdzie piłkarz trafił 
w 2008 roku. Tam nie przestawał 
„ładować” i  po dwóch latach, 
w połowie sezonu 2009/2010 do 
jego drzwi zapukali przedstawi-
ciele Videotonu.

Zespół z  Székesfehérvár był 
wtedy na fali wznoszącej i mie-
rzył w mistrzostwo, a kluczowym 
zawodnikiem w całej układance 

Kibice mnie lubili, podobało mi 
się miasto. Musiałbym dostać na-
prawdę bardzo dobrą ofertę, żeby 
z niej skorzystać – mówił Nikolić 
w rozmowie z Weszło.com.

W końcu taka oferta nadeszła. 
Dla ekspertów było jasne, że Wę-
gry stały się dla Nikolicia po pro-
stu za ciasne, a  sam piłkarz co-
raz częściej mówił, że potrzebuje 
nowych wyzwań. Do jego agenta 
zgłosiło się wiele klubów z zagra-
nicznych lig, ale spośród wszyst-
kich propozycji, „Niko” wybrał 
czerwono-biało-zieloną, czyli tę, 
która nadeszła z Warszawy. 

– Videoton wysoko go wyce-
niał i dużo klubów podczas ne-
gocjacji rezygnowało z  jego po-
zyskania. Rozumiem podejście 

miał być bramkostrzelny snaj-
per. Zdecydowano się na Niko-
licia, który za zaufanie odpłacił 
już w  drugim ligowym meczu, 
zapewniając swojemu nowe-
mu klubowi zwycięstwo 1:0 nad 
Diósgyőrem. Do końca sezonu 
strzelił jeszcze 7 goli, dokłada-
jąc do nich 2 asysty. To m.in. 
dzięki jego trafieniom Videoton 
zdobył pierwsze od 1976 roku 
wicemistrzostwo Węgier. Niko-
licia i spółkę wyprzedził w tabeli 
ówczesny hegemon ligi – Debre-
czyn, ale Videoton przegrał ry-
walizację zaledwie o jeden punkt. 
To był sygnał, że w następnym se-
zonie będzie się działo.

Prognozy okazały się prawi-
dłowe – w  2010 roku Videoton 
został mistrzem Węgier, jednak 
wkład „Niko” w  triumf nie był 
zbyt okazały. Przez cały sezon 
„ukąsił” rywali zaledwie osiem 
razy, dokładając do tego trzy 
asysty i pięć bramek w pucharze 
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DLA EKSPERTÓW  
BYŁO JASNE, ŻE WĘGRY 

STAŁY SIĘ DLA NIKOLICIA 
PO PROSTU ZA CIASNE,  

A SAM PIŁKARZ  
CORAZ CZĘŚCIEJ  

MÓWIŁ, ŻE POTRZEBUJE  
NOWYCH  
WYZWAŃ.

MIMO DOŚĆ PRZECIĘTNYCH WYNIKÓW,  
NIKOLIĆ POZOSTAŁ W VIDEOTONIE  

NA KOLEJNY SEZON. 
I OBIE STRONY NA TYM ZYSKAŁY.
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Podbeskidzie Bielsko-Biała, czy 
Piast Gliwice. W tym czasie tyl-
ko dwukrotnie królem strzelców 
Ekstraklasy zostawał zawodnik 
Legii – w 2002 roku był to Stan-
ko Svitlica, a w 2009 roku koroną 
podzielili się Paweł Brożek (Wi-
sła Kraków) i legionista Takesure 
Chinyama. 

władz Videotonu, że za najlepsze-
go strzelca ligi żądali dużo pienię-
dzy, ale liga węgierska nie jest tak 
ceniona jak polska czy serbska. 
Gdyby Nemanja grał w  Serbii, 
to pewnie trzeba byłoby zapłacić 
za niego znacznie więcej. Znam 
wielu serbskich piłkarzy, którzy 
kosztowali po kilka milionów 
euro, a syn nie jest od nich gor-
szy – mówił w rozmowie z „Super 
Expressem” ojciec piłkarza, Zo-
ran Nikolić. Ostatecznie węgier-
ski snajper przyszedł do Legii za 
darmo, ponieważ nie przedłużył 
kontraktu z Videotonem.

KałaszNIKOw
By w  pełni zrozumieć, jak 

wielkim idolem Nikolić stał się 
dla warszawskich fanów, trzeba 
przynajmniej pokrótce poznać 
sytuację Legii w  tamtym czasie. 
„Wojskowi” w  2015 roku mieli 
spore problemy. Po dwóch mi-
strzostwach zdobytych z  rzędu, 
w 2015 roku wyprzedził ich Lech, 
a tytuł najlepszej drużyny w kra-
ju powędrował do Poznania. Le-
gia w 2016 roku za wszelką cenę 
pragnęła zdobyć mistrzostwo, 
ponieważ właśnie wtedy klub ob-
chodził setną rocznicę powstania. 
By powrócić na szczyt, „wojskowi” 
potrzebowali kogoś, kto zapew-
niłby im solidną porcję bramek 

W  najnowszej historii Le-
gii o  sile ognia drużyny bardzo 
rzadko decydowali napastnicy, 
więc głód snajpera z prawdziwe-
go zdarzenia wśród kibiców był 
gigantyczny. Kolejne sezony i ko-
lejne niewypały transferowe spra-
wiły, że fani przestali wierzyć, by 
kiedykolwiek w  ich klubie miał 

w  sezonie. A  o  to w  Warszawie 
w XXI wieku było bardzo ciężko. 

Od 2001 roku sześć razy kró-
lem strzelców ligi zostawał pił-
karz Wisły Kraków, a trzykrotnie 
był to zawodnik Lech Poznań. 
Koronę króla strzelców zakła-
dali piłkarze nawet małych klu-
bów, takich jak Korona Kielce, 
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a  w  perspektywie jeszcze szes-
naście meczów w  lidze do roze-
grania. – Mój syn może pobić 
rekord Reymana – mówił zimą 
ojciec napastnika  w  rozmowie 
z „Super Expressem”. – Wierzy-
liśmy z żoną Valerią, że w Polsce 
syn da sobie radę. Ale nie wy-
obrażaliśmy sobie, że będzie grał 
aż tak dobrze. Jesteśmy szczę-
śliwy i dumni – dodawał Zoran 
Nikolić.

Sam zainteresowany zapew-
niał, że myśli tylko o  zdobyciu 
mistrzostwa Polski, choć fajnie 
byłoby pobić rekord sprzed II 
Wojny Światowej.

– Ucieszyłbym się, gdyby uda-
ło mi się tego dokonać. To było-
by coś niezwykłego, w pierwszym 
sezonie w  Polsce pobić rekord, 
który ma ponad 80 lat – powie-
dział „Przeglądowi Sportowemu”. 
Dodawał, że znakomita skutecz-
ność to również efekt pewności 
siebie, którą zyskał dzięki wspar-
ciu warszawskich kibiców.

Wiosenna zadyszka
Węgier przepracował z druży-

ną zimowy obóz przygotowawczy 
i zamierzał szturmem zaatakować 
rekord ligi. Ale wiosną 2016 roku 
niespodziewanie przestał strze-
lać. W pierwszych czterech me-
czach ani razu nie trafił do siatki 

zagrać napastnik, który rzuci 
ligę na kolana. Im dłużej czekano, 
tym mniej nadziei pozostawało 
w  sercach kibiców. To dlatego 
wiadomość o zakontraktowaniu 
Nikolicia przyjęto na Łazienkow-
skiej ze sporą rezerwą. „Przycho-
dzi trzykrotny król strzelców ligi 
węgierskiej? Ok. Niech pokaże, 
na co go stać”. No i pokazał.

Dwa gole w ligowym debiucie 
ze Śląskiem Wrocław, bramka 
z  Podbeskidziem Bielsko-Biała, 
dwa trafienia przeciw Górniko-
wi Łęczna. Po pierwszych trzech 
meczach sezonu 2015/2016 Ni-
kolić miał na koncie pięć bra-
mek, a  Legia – komplet zwy-
cięstw. W następnych dziewięciu 
meczach Węgier nie trafił tylko 
z Wisłą Kraków i Jagiellonią Bia-
łystok. Pokonał za to bramkarzy 
Piasta Gliwice, Korony Kielce, 
Zagłębia Lubin, Ruchu Chorzów, 
Termaliki Nieciecza, Górnika Za-
brze i Cracovii. Gdy w 13. kolejce 

– tak długa passa bez strzelonego 
gola do tamtej pory mu się w Pol-
sce nie zdarzyła. 

Przełamanie przyszło w  mar-
cowym meczu z Lechem w Pozna-
niu. Lechici – wtedy mistrzowie 
Polski – liczyli na wygraną, ale 
„Niko” zapakował im dwie bramki 
i  trzy punkty pojechały do War-
szawy. Miał powody do świętowa-
nia, bo pod jego adresem od cza-
su do czasu pojawiały się zarzuty, 
że strzela gole tylko przeciwko 
słabszym rywalom. Dwie bramki 
z Lechem zamknęły w końcu usta 
krytykom. Tyle tylko, że w kolej-
nych czterech spotkaniach Węgier 
znów tylko pudłował. 

Na pięć kolejek przed końcem 
sezonu było już praktycznie jasne, 

„Niko” załadował „Pasom” trzy 
bramki, w  Warszawie wybuchła 
euforia. Takiego snajpera stolica 
nie widziała od bardzo dawna.

Sklep kibica Legii przeżywał 
prawdziwe oblężenie. Maso-
wo wzrosła liczba sprzedanych 
koszulek meczowych z  nazwi-
skiem Węgra na plecach. Szalały 
również media, które Nikolicia 
zaczęły określać pseudonimem 
„KałaszNIKOw”. To właśnie wte-
dy eksperci i dziennikarze zaczęli 
poważnie zastanawiać się, czy jest 
możliwe, by Nikolić pobił 88-let-
ni rekord ekstraklasy w  liczbie 
strzelonych goli. W  1927 roku 
legendarny piłkarz Wisły Kraków 
Henryk Reyman zdobył w całym 
sezonie 37 bramek. Jeżeli „Niko” 
utrzymałby skuteczność z pierw-
szych kolejek, to do końca sezonu 
na pewno pobiłby kosmiczny wy-
czyn Reymana.

Do końca rundy jesiennej Ni-
kolić miał na koncie 21 trafień, 
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COŚ NIEZWYKŁEGO,  
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80 LAT.

GDY „NIKO” ZAŁADOWAŁ „PASOM” TRZY BRAMKI,  
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że Nikolić nie dogoni Reymana. 
Celem dla Węgra był jak najlepszy 
wynik. Ostatecznie snajper tra-
fił z  Cracovią, Piastem i  Pogonią 
Szczecin i  sezon zakończył z  28 
bramkami w  Ekstraklasie. Był to 
najlepszy wynik od 1996 roku, kie-
dy 29 goli strzelił piłkarz Widzewa 
Łódź Marek Koniarek. Do zdoby-
tych bramek Nikolić dołożył jeszcze 
9 asyst, co oznacza, że brał udział 
przy 37 trafieniach warszawskiego 
zespołu. W  całych rozgrywkach 
Legia strzeliła wtedy 70 goli – przy 
ponad połowie z nich uczestniczył 
Węgier. Dzięki skuteczności „Niko”, 
warszawianie zdobyli mistrzostwo 
oraz Puchar Polski.

To był fenomen. Stolica do-
słownie pokochała Nikolicia. 
Trybuny przy Łazienkowskiej 
podczas meczów wielokrotnie 
skandowały „Niko! Niko!”. Młod-
si kibice, siedząc przy Google 
Translatorze, tłumaczyli pozdro-
wienia z polskiego na węgierski, 
po czym malowali Węgrowi… 
laurki. Starsi fani mieli jednak 
spory ból głowy – w trakcie roz-
mów przy piwie temat był tyl-
ko jeden – czy Nikolić zostanie 
w klubie na kolejny sezon?

Umowa była inna
W przeszłości nie raz, nie dwa 

zdarzało się bowiem, że piłkarz, 

który zaliczył w polskiej lidze je-
den dobry sezon, przy najbliższej 
okazji pakował się i wyjeżdżał do 
lepszej ligi. Po Węgra latem 2016 
roku zgłosiło się wiele klubów, 
ale dla „Niko” najważniejsza była 
walka o Ligę Mistrzów, a Legia – 
jako mistrz Polski – gwaranto-
wała mu taką możliwość. Swoje 
pozostanie w  Polsce uzależnił 
więc od awansu do Champions 
League. Zważywszy, że żaden 
polski klub od 1996 roku w Lidze 
Mistrzów nie grał, można było 
uznać, że „Niko” niedługo opuści 
Warszawę. Tymczasem Legia… 
niespodziewanie awansowała do 
Champions League!

Kwalifikacje mistrzowie Pol-
ski zaczynali od starcia z  bo-
śniackim Zrinjskim Mostarem. 
Legioniści wygrali dwumecz 3:1, 
a wszystkie gole zdobył Nikolić. 
W  kolejnej rundzie warszawia-
nie trafili na mistrza Słowacji, 
AS Trencin. W  dwumeczu było 
1:0 dla mistrzów Polski, a jedyne-
go gola strzelił „Niko”. Ostatnią 
przeszkodą na drodze do piłkar-
skiego raju okazało się irlandzkie 
Dundalk. Mistrzowie Polski wy-
grali dwumecz 3:1 (jeden gol Ni-
kolicia) i zostali pierwszą polską 
drużyną, która w XXI wieku mia-
ła posmakować Ligi Mistrzów. 
W  kwalifikacjach legioniści 
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Garethem Balem i  wieloma in-
nymi supergwiazdami w  skła-
dzie. Legia zaliczyła dotąd trzy 
porażki w Lidze Mistrzów, tracąc 
w  sumie 13 bramek i  strzelając 
zaledwie jedną. W dodatku spo-
tkanie odbywało się przy pustych 
trybunach, co było karą od UEFA 
za zamieszki z udziałem kibiców 
podczas pierwszego spotkania 
z  Borussią Dortmund. Eksperci 
nie mieli wątpliwości – Hiszpa-
nie przyjechali do Warszawy do-
konać egzekucji.

Tymczasem słabiutka Legia 
zdołała zremisować z  Królew-
skimi 3:3. Była to być może naj-
większa sensacja tamtego sezonu 
Champions League. Nikolić za-
grał 70 minut – gola nie zdobył, 
ale pokazał się z  dobrej strony. 
W  następnym meczu usiadł już 
jednak na ławce rezerwowych. 
Legia grała w Dortmundzie z Bo-
russią i  niespodziewanie objęła 
prowadzenie. Nikolić wszedł na 
boisko w  75 minucie i  strzelił 
być może najważniejszą dla sie-
bie bramkę w karierze – z ostre-
go kąta, od słupka, tuż obok bez-
radnego bramkarza. Klasyczny 
„Niko”. Mało który piłkarz może 
pochwalić się, że trafił do siatki 
w spotkaniu Ligi Mistrzów, w do-
datku w meczu z Borussią. Nie-
stety jego gol na niewiele się zdał 

strzelili siedem goli, z czego pięć 
załadował „Niko”.

Węgier został więc w Warsza-
wie na kolejny sezon, licząc na 
sześć niezapomnianych meczów 
w fazie grupowej Champions Le-
ague. Los przydzielił legionistom 
za rywali portugalski Sporting, 
Borussię Dortmund oraz wielki 
Real Madryt – perspektywa rywa-
lizacji z takimi gigantami musiała 
działać na wyobraźnię 28-latka. 
Problem w  tym, że awans przy-
krył niejako problemy Legii, 
która pod wodzą trenera Besni-
ka Hasiego w  lidze prezentowa-
ła się wręcz fatalnie. Mistrzowie 
Polski zadebiutowali w Lidze Mi-
strzów zbierając potworne baty 
od Borussi Dortmund. Porażka 
0:6 mówi sama za siebie. W do-
datku „Niko”, który przecież zo-
stał w Warszawie, by grać w LM 
(takie zapewnienie otrzymał od 
władz klubu), dostał od trenera 
zaledwie 27 minut. 

– Legia przegrała 4:8. W  ostat-
nim, decydujący meczu Nikolić 
nie zagrał ani minuty. Warsza-
wianie wygrali ze Sportingiem 
1:0 i awansowali do fazy pucha-
rowej Ligi Europejskiej. 

W niej Węgier już jednak nie 
zagrał. Pod koniec rundy jesien-
nej zaczął znów strzelać jak na-
tchniony w polskiej Ekstraklasie. 
W  rezultacie zimą zgłosiło się 
po niego amerykańskie Chicago 
Fire. Nikolić nie wahał się długo 
– podpisał kontrakt i  wyjechał 
do USA. Legia zarobiła na jego 
transferze około 3 mln euro.

Król MLS
Amer ykańska l iga MLS 

(Major League Soccer) przez 

Do następnego spotkania 
w Champions League – ze Spor-
tingiem – Legia przystępowała 
z  nowym dyrygentem na ławce. 
Zespół objął Jacek Magiera, mło-
dy, ambitny trener. Nikoliciowi 
w Lizbonie dał pograć przez go-
dzinę. Mało, jak na króla strzel-
ców poprzedniego sezonu Eks-
traklasy. Powód był jednak prosty 
– w tym czasie Węgier w polskiej 
lidze też nie zachwycał. W pierw-
szych dwunastu meczach strzelił 
raptem trzy gole. Stąd zamiast wy-
chodzić na boisko w  pierwszym 
składzie, coraz częściej siadał na 
ławce rezerwowych. Tak było też 
w  meczu z  Realem w  Madrycie, 
który Legia przegrała 1:5. „Niko” 
zagrał w nim zaledwie 16 minut. 

Nieco dłużej pograł w  spo-
tkaniu rewanżowym – być może 
najważniejszym meczu Legii 
Warszawa w ostatnich dekadach. 
Na Łazienkowską przyjechał Real 
Madryt z  Cristiano Ronaldo, 
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MAŁO KTÓRY  
PIŁKARZ 

MOŻE POCHWALIĆ SIĘ,  
ŻE TRAFIŁ DO SIATKI  
W SPOTKANIU LIGI 

MISTRZÓW,  
W DODATKU  

W MECZU  
Z BORUSSIĄ.

WĘGIER ZAMIAST WYCHODZIĆ NA BOISKO  
W PIERWSZYM SKŁADZIE,  

ORAZ CZĘŚCIEJ SIADAŁ  
NA ŁAWCE REZERWOWYCH.
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sezony grać w silnej europejskiej 
lidze. Jest przykładem na to, że 
wiek nie jest najważniejszy, jeśli 
dbasz o swoje ciało. Grał tu bar-
dzo dużo, praktycznie w każdym 
meczu do końca. Wiedziałem, 
że w  MLS grają świetni napast-
nicy i to była również moja mo-
tywacja, żeby tu przyjść i z nimi 
rywalizować. Villa, Giovinco… 
Dzięki nim stałem się lepszym 
piłkarzem. Bo ja strzelałem, ale 
oni odpowiadali, ja strzelałem, 
znowu odpowiedź. Inni strzelcy 
nie dawali mi chwili wytchnienia 
i tak przez cały sezon. Ale dałem 
radę – mówił snajper w wywia-
dzie dla „Super Expressu”. 

Koniec kariery?  
Na to jeszcze za wcześnie
Wszystko wskazuje na to, że 

po czterech sezonach z  rzędu 
bycia królem strzelców, Węgier 
w  końcu będzie musiał obejść 
się smakiem. W  obecnych roz-
grywkach „Niko” nadal imponuje 
skutecznością, ma na koncie 15 
trafień i dwie asysty, ale lideru-
jącego Josepha Martineza raczej 
już nie dogoni. Kolumbijczyk 
z  Atlanty United strzelił dotąd 
30 goli i tytuł króla strzelców ma 
raczej w  kieszeni. Spora w  tym 
jednak zasługa kolegów z druży-
ny, którzy obsługują Martineza 

wielu kibiców uważana jest za 
dość średnią. Trudno o bardziej 
mylną kwestię, zważywszy na 
to, jak wielkie nazwiska biegały 
w ostatnich latach po tamtejszych 
boiskach. Zaczynając choćby od 
Davida Beckhama, na Zlatanie 
Ibrahimoviciu kończąc. Nikolić 
trafił do Chicago, czyli zespołu 
z dołu tabeli, do którego szybko 
dołączyła jednak prawdziwa su-
pergwiazda – Bastian Schwein-
steiger, czyli mistrz świata z 2014 
roku, ośmiokrotny mistrz Nie-
miec i zwycięzca Ligi Mistrzów. 
Na warunki „Niko” nie mógł na-
rzekać – dostał gwiazdorski kon-
trakt, a więcej od niego zarabiał 
tylko Schweinsteiger. Większość 
ekspertów w Polsce i na Węgrzech 
nie wróżyła Nikoliciowi kariery 
za Oceanem. Mówiono, że na ligę 
polską jego umiejętności wystar-
czyły, ale w Stanach Zjednoczo-
nych poziom jest nieporówny-
walnie wyższy i Węgier po prostu 
przepadnie. A tymczasem…

Pierwszego gola dla Chicago 
Fire „Niko” zdobył już w drugiej 
kolejce, przeciwko Realowi Salt 
Lake City. W  następnych spo-
tkaniach Węgier dorzucał kolej-
ne trafienia, aż w końcu stało się 
jasne, że w kolejnej lidze będzie 
walczył o  koronę króla strzel-
ców. A  rywali miał naprawdę 

znakomitymi podaniami. Chi-
cago Fire nie ma w składzie tak 
wielu dobrych piłkarzy, toteż co-
raz częściej mówi się, że któryś 
z lepszych klubów może wkrótce 
sięgnąć po Nikolicia. Węgier ma 
dopiero 30 lat, więc na najwyż-
szym poziomie może pograć jesz-
cze spokojnie parę sezonów.

Kibice Legii liczą po cichu, 
że były idol na zakończenie ka-
riery może zechcieć wrócić na 
Łazienkowską. Sam Nikolić za-
znaczał kilka miesięcy temu, że 
w  tej chwili temat Legii jest za-
mknięty, choć w rozmowie z „Su-
per Expressem” podkreślał swoje 
przywiązanie do Warszawy.

– Każdy piłkarz, który grał 
w  Legii pozostaje legionistą 
na całe życie. Tak samo jest ze 
mną. To był piękny, wyjątkowy 
czas w moim życiu. Wygraliśmy 
wszystko, strzelałem mnóstwo 
goli. Kibice Legii mnie kochali, 
ale zasłużyłem na tę miłość tymi 
wszystkimi bramkami. Czułem 
się w  tym klubie świetnie od 
pierwszego dnia. Wierzę, że Le-
gia da sobie radę. Z całego serca 
życzę jej wszystkiego najlepszego 
– powiedział. 

Kacper Rogacin

wybitnych – wystarczy wspo-
mnieć np. Davida Villę, byłego 
mistrza Europy i mistrza świata 
oraz króla strzelców wspomnia-
nych mistrzostw. Mało? Villa 
ma jeszcze w  dorobku dwa pu-
chary za mistrzostwo Hiszpanii 
z Barceloną, oraz jeden medal za 
zwycięstwo w  Lidze Mistrzów. 
Ostatecznie Hiszpan skończył 
sezon z 22. trafieniami na koncie 
i zajął drugie miejsce w klasyfi-
kacji strzelców. O dwa gole wię-
cej strzelił bowiem… Nemanja 
Nikolić.

– Villa ma 34 lata, ale spokoj-
nie mógłby jeszcze przez dwa 
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Autor jest redaktorem  
gazety „Polska The TImes”.
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Została założona w 2020 roku, jednak osoby zaangażowane w jej rozwój pracują na 
polu stosunków polsko-węgierskich już od wielu lat. Współpracują z nami wykładowcy 
akademiccy, tłumacze, studenci Hungarystyk, czy historycy.
Naszym głównym celem jest krzewienie przyjaźni pomiędzy Polakami i Węgrami. Swoją misję 
realizujemy poprzez takie projekty, jak prowadzenie portalu Polak Węgier oraz wydawanie 
czasopisma o tym samym tytule. Przygotowujemy także spoty okolicznościowych oraz 
filmy dokumentalne, a także prowadzimy popularny kanał na Youtube na tematy polsko-
węgierskie (22 tysiące obserwujących). Udzielamy patronatów medialnych, wydajemy 
raporty oraz liczne publikacje.
Nie chcemy, żeby znane wszystkim powiedzenie „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, 
i do szklanki” pozostawało pustym sloganem, a znajdowało także swoje odzwierciedlenie 
w codziennym życiu.

Rozważ wsparcie finansowe naszej fundacji.
Nawet niewielkie regularne wpłaty mają dla nas wielkie znaczenie.
Fundacja Polsko-Węgierska
Bank PKO BP, konto nr 32 1020 1013 0000 0602 0429 7099
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Fundacja Polsko-Węgierska 


