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Wstęp

Socjalistyczna Czechosłowacja należała do grupy państw Europy Środkowo-
 -Wschodniej, które najpóźniej wkroczyły na drogę zmian politycznych. Za po-
czątek procesu demokratyzacji systemu politycznego w tym kraju uważa się Ak-
samitną rewolucję. Najpierw przybrała ona formę fali manifestacji przetaczającej 
się przez Czechy i Słowację w drugiej połowie listopada 1989 roku, później zaś 
formę konkretnych rozwiązań ustrojowych, których ostatecznym wynikiem było 
przejęcie władzy przez opozycję. Symbolicznym końcem Aksamitnej rewolucji 
stał się wybór, 29 grudnia 1989 roku, znanego czeskiego dysydenta – Václava 
Havla – na prezydenta Czechosłowacji. Kolejne lata to okres szeroko zakrojonej 
transformacji ustrojowej zmieniającej oblicze wspólnego państwa Czechów i Sło-
waków, które przybrało kształt rzeczywistej federacji.

Niespodziewanym skutkiem zmian zapoczątkowanych jesienią 1989 roku był 
rozpad państwa czechosłowackiego (1 stycznia 1993 roku). Przyczyn rozwiązania 
federacji było wiele, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych1. Podział 
Czechosłowacji, ze względu na łagodny przebieg, zyskał miano aksamitnego roz-
wodu. W jego wyniku na mapie Europy pojawiły się dwa nowe państwa – Repu-
blika Czeska i Republika Słowacka. W przypadku Słowaków było to właściwie 
ich pierwsze, w pełni suwerenne, państwo narodowe. Jak się okazało, pomimo 
pozornie zbliżonych warunków wyjściowych, w kolejnych latach sytuacja w tych 
krajach kształtowała się odmiennie, różnie były także postrzegane na arenie mię-
dzynarodowej.

Transformacja ustrojowa oraz pozycja międzynarodowa Czech i Słowacji spo-
tkała się, jak dotychczas, z pewnym zainteresowaniem polskich badaczy, wyra-
zem czego są pojawiające się artykuły w czasopismach naukowych czy pracach 
zbiorowych omawiające sytuację w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Pozostaje jednak niedosyt jeśli chodzi o publikacje w całości poświęcone naszym 
południowym sąsiadom czy to w formie monografi i, czy prac zbiorowych. O ile 
widoczny jest rozwój badań dotyczących Republiki Czeskiej, o tyle Słowacja 
wciąż pozostaje w cieniu2. Niniejszy tom ma za zadanie wypełnić tę lukę. Autorzy 

1 Zob. szerzej m.in.: R. Zenderowski, Przyczyny podziału Czecho-Słowacji, „Sprawy Między-
narodowe” 2005, nr 3, s. 103–118.

2 W tym kontekście warto z pewnością wspomnieć o trzech publikacjach: monografi i R. Zen-
derowskiego, Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym 
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zawartych w nim opracowań nierzadko sięgają do okresu poprzedzającego po-
wstanie suwerennej Słowacji, przede wszystkim do lat 1989–1992, ponieważ bez 
tego trudno byłoby wyjaśnić zjawiska obecne we współczesnym państwie sło-
wackim. W swych rozważaniach koncentrują się jednakże przede wszystkim na 
latach 1993–2008/2009. Przyjęty przedział czasowy ma wymiar symboliczny, 
wynika jednocześnie z koncepcji tomu, który podejmuje próbę podsumowania 
zmian na Słowacji w okresie jej samodzielnego istnienia oraz dokonuje analizy 
sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej Republiki Słowackiej u progu 
XXI wieku. Przyjęta data końcowa – przełom lat 2008/2009 – z jednej strony 
zamyka pierwsze piętnaście lat istnienia państwa słowackiego, z drugiej zaś – 
wskazuje na sytuację Republiki Słowackiej w przededniu dwudziestej rocznicy 
Aksamitnej rewolucji i zapoczątkowania procesu demokratyzacji w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej. To również w jakimś sensie podsumowanie pię-
ciu lat obecności Słowacji w strukturach europejskich i euroatlantyckich.

Publikacja podzielona jest na trzy zasadnicze części. Pierwszą, poświęconą 
obliczom tożsamości Słowaków, otwiera obszerny artykuł Radosława Zen-
derowskiego pt. Słowacka tożsamość narodowa. Geneza. Proces kształtowa-
nia. Kluczowe dylematy, dotyczący procesu kształtowania się identyczności 
Słowaków na przestrzeni dziesięcioleci. Tematykę, choć ujmowaną z nieco innej 
perspektywy, kontynuuje Grzegorz Tokarz w artykule Proces państwowotwór-
czy Słowaków – Rzesza Wielkomorawska i „pierwsza” Republika Słowacka – 
analiza biologiczna. Tę część zamyka tekst Tomasza Szyszlaka pt. Autoportret 
Słowaków w świetle wyników wybranych badań opinii publicznej, będący pró-
bą ukazania sposobu postrzegania Słowaków przez samych siebie, swej historii 
i zmian, które dokonały się po 1989 roku.

Drugą część, zatytułowaną Sytuacja wewnętrzna Republiki Słowac-
kiej, otwierają dwa artykuły poświęcone systemowi polityczno-prawnemu 
Słowacji. W pierwszym, Michala Kubáta, pt. System konstytucyjny Słowacji, 
scharakteryzowana została ewolucja systemu konstytucyjnego państwa po 1989 
roku, podstawowe zasady ustrojowe oraz naczelne organy konstytucyjnej wła-
dzy państwowej Słowacji, organy władzy regionalnej i systemów wyborczych. 
Drugi artykuł, autorstwa Lubomíra Kopečka i Petera Spáča pt. System partyj-
ny Słowacji, ukazuje rozwój sytemu partyjnego i przybliża najważniejsze ugru-
powania na słowackiej scenie politycznej. Rozwinięcie części pojawiających się 
w nim wątków stanowi tekst Marzeny Cichosz, Gabinety na Słowacji po 1990 r., 
w którym autorka charakteryzuje kolejne rządy, funkcjonujące w tym kraju po 
uzyskaniu niepodległości. Zagadnieniom gospodarczym poświęcony jest kolejny 
artykuł, autorstwa Silvi Ručinskiej Polityka gospodarcza Słowacji. Przedmiot 

w Republice Słowackiej (1989–2004), Warszawa 2007 oraz R. Łosia, Polityka zagraniczna Sło-
wacji, Łódź 2007 i pracy zbiorowej pod redakcją P. Bajdy, Słowacja. W pięć lat po rozpadzie 
Czecho-Słowacji, Warszawa 1999.
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analizy stanowi w nim transformacja gospodarcza Słowacji po uzyskaniu nie-
podległości, stan ekonomiki oraz wpływ reform gospodarczych na życie przecięt-
nego obywatela. Daniel Klimovský w artykule Polityka regionalna Słowacji po 
1989 roku koncentruje się z kolei na ewolucji słowackiej polityki wobec krajów, 
powiatów i gmin, jej głównych celach i podmiotach ją realizujących. Autor uka-
zuje również skutki braku konsekwencji kolejnych rządów w realizacji tej, jakże 
ważnej, dziedziny polityki państwa, m.in. pogłębienie się dysproporcji między 
poszczególnymi regionami Słowacji. Sytuacja wewnętrzna oraz postrzeganie Sło-
wacji na świecie w dużym stopniu determinowane są przez zamieszkujące ziemie 
słowackie mniejszości narodowe. Tej kwestii poświęcony został artykuł Elżbie-
ty Pałki, Problematyka mniejszości narodowych na Słowacji. Autorka ukazuje 
w nim położenie mniejszości narodowych na Słowacji, wpływające na nie regu-
lacje prawno-instytucjonalne, jak również znaczenie problematyki narodowo-
ściowej w dyskursie społeczno-politycznym na Słowacji. Tę część pracy zamyka 
drugi artykuł autorstwa Elżbiety Pałki Relacje państwo – Kościół na Słowacji, 
poświęcony wybranym aspektom polityki wyznaniowej i życia religijnego w su-
werennym państwie słowackim.

Pozycja międzynarodowa Słowacji stanowi przedmiot zainteresowania 
autorów, których artykuły znalazły się w trzeciej części niniejszego tomu. Otwie-
ra ją Piotr Bajda, tekstem Polityka zagraniczna Słowacji, w którym scharakte-
ryzowane zostały kierunki polityki realizowane na poszczególnych etapach roz-
woju politycznego tego państwa, jej podstawowe cele i wyzwania. Duży wpływ 
na kształtowanie się polityki zagranicznej Słowacji oraz sytuację naszego połu-
dniowego sąsiada na arenie międzynarodowej miała i ma kwestia mniejszości 
węgierskiej. Z tego względu zdecydowano się na umieszczenie w tomie artykułu 
autorstwa Piotra Suli w całości poświęconego temu zagadnieniu, pt. Mniejszość 
węgierska w stosunkach słowacko-węgierskich po 1989 roku. Kolejne artykuły 
zostały poświęcone rozważaniom dotyczącym wybranych aspektów słowackiej 
polityki zagranicznej. Anna Umińska-Woroniecka w tekście Stosunki polsko-sło-
wackie analizuje rozwój stosunków między tymi narodami na czterech podsta-
wowych płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, wojskowej i kulturalnej. Na-
tomiast Anna Jagiełło w artykule Wybrane aspekty relacji słowacko-serbskich 
na tle słowackiej polityki zagranicznej wobec Bałkanów Zachodnich charak-
teryzuje bałkański kierunek słowackiej polityki zagranicznej, szczególną uwagę 
zwraca zaś na stosunki słowacko-serbskie. Jak się okazuje, istnieje wiele płasz-
czyzn porozumienia ułatwiających współpracę między tymi dwoma państwami. 
Część trzecią zamyka tekst Katarzyny Gelles Współczesne stosunki niemiecko-
 -słowackie (zarys problematyki), w którym autorka scharakteryzowała współ-
czesne stosunki słowacko-niemieckie, przede wszystkim przez pryzmat niemiec-
kiej polityki zagranicznej.

Artykuły, które znalazły się w niniejszej publikacji to wynik badań naukow-
ców z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 



ich współpracy z naukowcami z ośrodków w Polsce (Wrocław, Warszawa), Cze-
chach i Słowacji. Sam tom zaś stanowi nawiązanie do, realizowanego w Instytu-
cie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, projektu poświę-
conego przemianom ustrojowym w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Jego wymiernym efektem były bardzo życzliwie przyjęte publikacje pod redakcją 
Bernarda J. Albina i Walentego Baluka, Europa Wschodnia – dekada transfor-
macji. Ukraina, Wrocław 2002; Europa Wschodnia – dekada transformacji. 
Rosja, Wrocław 2003; Europa Wschodnia – dekada transformacji. Białoruś, 
Wrocław 2004; Europa Środkowa – dekada transformacji. Republika Czeska, 
Wrocław 2005.

Redaktorka tomu Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja 
międzynarodowa ma nadzieję, że również ta pozycja spotka się z zainteresowa-
niem i życzliwością ze strony Czytelników. Chciałaby także podziękować wszyst-
kim Autorom, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji oraz Dyrekcji In-
stytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego za życzliwość 
i wsparcie dla projektu.

Elżbieta Pałka



I. Oblicza słowackiej tożsamości





13

Radosław Zenderowski

Słowacka tożsamość narodowa. 
Geneza. Proces kształtowania. 
Kluczowe dylematy

Wstęp

Proces kształtowania narodu stanowi zwykle przedmiot zaciekłych sporów. Ge-
neralną przyczyną takiego stanu jest przede wszystkim niemierzalność zjawisk 
składających się na proces formowania danej zbiorowości narodowej. Są one 
odległe historycznie, wpisują się w rozmaite konteksty polityczne, kulturowe 
i socjoekonomiczne. Nie są dane same w sobie, lecz trzeba je starannie wypre-
parowywać, uznając, często arbitralnie, jedne czynniki za istotniejsze od innych. 
Jednakże to nie nauka – nie historycy ani nie językoznawcy, nie etnologowie, nie 
socjologowie i nie antropologowie decydują o wyobrażeniach narodowej prze-
szłości obecnych w umysłach milionów ludzi – członków danego narodu. Bada-
nia naukowe dotyczące jego przeszłości nieuchronnie poddawane są ideologicz-
nej obróbce. Ich wyniki są w odpowiedni sposób przetwarzane, w mniejszym lub 
większym stopniu modyfi kowane, a nawet świadomie zatajane lub ostentacyjnie 
ignorowane. Historia narodowa jako nieodłączny komponent narodowej ideolo-
gii zawsze była, jest i prawdopodobnie nadal pozostanie domeną polityki.

Obydwa dyskursy na temat narodowej przeszłości – historiozofi czny i poli-
tyczny – splatają się ze sobą i czasem trudno odróżnić jeden od drugiego. Trud-
ność tę pogłębia częsta (szczególnie w Europie Środkowej) możliwość obserwacji 
historyków w roli polityków i odwrotnie – polityków w roli samozwańczych hi-
storyków. Naukowej krytyce materiału historycznego zmierzającej do ustalenia 
faktów historycznych towarzyszy eksperymentowanie na pamięci zbiorowej1.

Historykom słowackim postawiono zadanie wypracowania solidnej legity-
macji państwa słowackiego powstałego w 1993 roku (a wcześniej uzasadnienia 
konieczności jego powstania). Wiele opracowań historycznych powstałych na 
początku lat 90. XX wieku trudno traktować jako wynik pogłębionych badań na-
ukowych. Były one pisane w konkretnych okolicznościach, na fali retoryki naro-

1 E. Mannová, Clio na slovenský spôsob. Problémy a nové prístupy historiografi e na Slo-
vensku po roku 1989, „Historický časopis” 2004, č. 2, s. 239–241.
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dowowyzwoleńczej, w zgiełku hałaśliwej propagandy za lub przeciw rozwiązaniu 
państwa czechosłowackiego2. To niewątpliwie nie przysłużyło się jakości badań 
historycznych. Mało jest bowiem na Słowacji historyków, którzy chcieliby i po-
trafi ą rozprawić się z wieloma mitami, przedstawianymi jako fakty historyczne.

Oczekiwanie wykładu Wielkiej Historii ze strony części klasy politycznej, ale 
niewątpliwie także dużej części społeczeństwa słowackiego, musi zderzać się 
z prawdą historyczną. W odróżnieniu od historii swoich sąsiadów (z wyjątkiem 
Ukraińców), Słowacy nie mieli nigdy swojego „złotego wieku”, wielkich i prze-
łomowych momentów, dramatycznych zwrotów historycznej akcji, wielkich bo-
haterów ― królów, książąt lub choćby zastępów wybitnych uczonych uznanych 
w skali międzynarodowej3. Między Rzeszą Wielkomorawską z czasów IX/X wie-
ku, która skądinąd nie była wcale – jak chcieliby tego słowaccy nacjonaliści – 
państwem wielkosłowackim, a słowackim odrodzeniem narodowym z przełomu 
XVIII/XIX wieku, istnieje przeszłość, którą usiłuje się dopiero teraz, z pozycji 
XX i XXI wieku zagospodarować. Wypreparowanie czysto słowackiej historii 
z dziejów Korony św. Stefana (do której Słowacja należała przez dziesięć wie-
ków) wydaje się jednak zadaniem wyjątkowo karkołomnym. Ale przecież pań-
stwo narodowe nie może „karmić się” cudzą historią lub choćby historią wspólną 
z innymi. Ono potrzebuje własnej historii i jest to chyba jedna z najgorszych wad 
nowoczesnego państwa narodowego.

Poza dyskusją wydaje się być teza, że Słowacy jako grupa etniczna stosun-
kowo późno zademonstrowali wolę bycia narodem w postaci rozwoju języka li-
terackiego, kultury wysokiej, politycznych żądań dotyczących samostanowienia 
w ramach odrębnego państwa lub tylko jakiejś formy autonomii terytorialnej4. 
Słowacy pozostawali przez dziesięć wieków we wspólnocie politycznej z Wę-
grami, a narodowość słowacka formowała się w środowisku wieloetnicznym5. 

2 Andrej Findor porównuje zawartość poszczególnych podręczników do historii wydanych po 
II wojnie światowej na Słowacji i zwraca uwagę na przełom, jaki dokonał się po roku 1993, wraz z po-
wstaniem państwa słowackiego. Zauważa on m.in., że podręczniki wydane po roku 1993 „słowakizują” 
zarówno Państwo Samona, jak i Rzeszę Wielkomorawską, tworząc z obydwu wydarzeń swego rodzaju 
„złoty wiek” narodu słowackiego. Słowakizacja polega na uznaniu Słowaków („Starosłowaków”, „ple-
mion słowackich”) za podmiot państwowotwórczy wczesnego średniowiecza oraz na zarysowaniu od-
powiedniego kształtu terytorialnego obu państw, który pozwala myśleć o Słowacji jako o jego centrum. 
Zob. A. Findor, Národná identita ako naratívna konštrukcia, „Sociológia” 2000, č. 1, s. 57–79.

3 F. Mihina, Reason, Faith, and Tradition, „Dialogue and Universalism” 2002, nr 8–10, s. 13–15; 
W. Wincławski, Lud, Naród, Socjologia. Studium o genezie socjologii słowackiej, Toruń 1991, s. 39.

4 R. Radzik, Od zbiorowości etnicznej do wspólnoty narodowej. Podstawowe pojęcia ukła-
du etniczno-narodowego w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, „Studia Socjolo-
giczne” 1999, nr 2, s. 38–39.

5 G. Dudeková, Słowacki ruch narodowy w kontekście procesów narodowotwórczych 
w Europie, [w:] B. Link, J. Lüer, K. Struve (red.), Fenomen nowoczesnego nacjonalizmu w Euro-
pie Środkowej, Opole 1997, s. 13; M. Kučera, O historickom vedomí Slovákov v stredoveku, [w:] 
R. Heck (red.), Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach i Słowacji. Prace Polsko-
 -Czechosłowackiej Komisji Historycznej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 23.
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Ponadto wiele dokumentów, zwłaszcza z okresu XVIII i początków XIX wieku 
świadczy o tym, że bardzo nieliczne w tamtym okresie słowackie elity polityczne 
i kulturalne chętniej określały swój lud mianem Słowian aniżeli Słowaków.

Słowaccy historycy oraz politycy stanęli przed zadaniem ubarwienia słowac-
kiej historii6. Skala nadużyć jest tutaj bardzo zróżnicowana. Od zgoła fantastycz-
nych opowieści po lekko podrasowane procesy i wydarzenia historyczne. Ta ten-
dencja do wymyślania historii nie jest jednak na Słowacji niczym nowym (nie jest 
także niczym oryginalnym zważywszy, że takie procesy zachodzą prawie w każdym 
państwie). Nie zapoczątkowało jej powstanie suwerennego państwa z jego zapo-
trzebowaniem na historyczną legitymację. Początków działalności dziejotwórczej 
należy poszukiwać na przełomie XVIII i XIX wieku, wśród czołowych reprezen-
tantów słowackiego odrodzenia narodowego. Ich twórczość bowiem ma kolosalne 
znaczenie dla sposobu odczytywania narodowej historii w dzisiejszej Słowacji.

Celem rozważań podjętych w ramach tego artykułu nie jest gruntowna i kom-
pleksowa rekonstrukcja całego procesu narodotwórczego, lecz ukazanie jego 
najistotniejszych cech, które mogą mieć wpływ na kształtowanie współczesnej 
tożsamości narodowej Słowaków. Zamierzam odpowiedzieć na dwa pytania: po 
pierwsze – jakie są generalne przyczyny opóźnienia słowackiego procesu naro-
dotwórczego; po drugie – jakie są główne cechy i etapy tegoż procesu w odnie-
sieniu do wieków XIX i XX.

1. Przyczyny i okoliczności opóźnienia 
słowackiego procesu narodotwórczego

Niemożliwe jest jednoznaczne wskazanie na jakąś jedną konkretną przyczynę 
opóźnienia w procesie tworzenia nowoczesnego narodu słowackiego. Należy tu-
taj bowiem mówić o pewnym szczególnym splocie czynników, które postaram się 
kolejno omówić7.

1.1. Czynnik polityczno-ustrojowy

Problem autonomii politycznej lub religijnej. Najbardziej, jak się wyda-
je, oczywista odpowiedź na pytanie dotyczące trudności związanych z wykształ-
ceniem się nowoczesnej tożsamości narodowej wiąże się z nieistnieniem pań-
stwa słowackiego (nawet w odległej przeszłości8) lub choćby tylko jakiejś formy 

6 D. Kováč, O slovenskej historiografi i v Collegium Carolinum. Popoluška slovenskej histo-
riografi e ― vlastné dejiny, „Historický časopis” 2004, č. 2, s. 236–237.

7 D. Škvarna, Slovenské štátoprávne predstavy a pokusy, „Historický časopis” 1990, č. 4, 
s. 474.

8 H. Janaszek-Ivaničková, Wstęp, [w:] H. Janaszek-Ivaničková (oprac.), Ľudovít Štúr, Wy-
bór pism, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983, s. V.
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autonomii politycznej, kulturalnej/religijnej ziem słowackich9. W Królestwie 
Węgierskim, które w języku słowackim określano jako Uhorsko10, nie znano po-
jęcia Słowacja (w sensie administracyjnym)11. Nazwa Słowacja nie znajdowała się 
nawet na mapach fi zycznych. Notabene pojawiła się ona dopiero w XVIII wieku 
na określenie terytoriów Górnych Węgier zamieszkanych głównie przez ludność 
słowiańską12. Tak zdefi niowana Słowacja nie posiadała wyraźnych granic. Pro-
blem z precyzyjnym zdefi niowaniem ziem słowackich mieli nawet autorzy Me-
morandum Narodu Słowackiego z 1861 roku13.

System wyborczy. Przeszkodą w procesie narodowej emancypacji był system 
wyborczy obowiązujący na terytorium Królestwa Węgier. Sprawiał on, że do gło-
sowania uprawnionych było zaledwie 6% Słowaków. Węgierska ordynacja wybor-
cza, w przeciwieństwie do austriackiej, konserwowała niedemokratyczne i feudal-
ne pozostałości14. Na Węgrzech dostęp do wyborów ograniczał cenzus majątkowy 
i wykształcenie. Utrzymany został system kurialny, wedle którego płatnicy naj-
wyższych podatków w danym obwodzie wyborczym stawali się automatycznie – 
bez wyborów – posłami. Z tego przywileju na Słowacji korzystała głównie szlachta 
węgierska (lub zmadziaryzowana) i węgierscy przedsiębiorcy. Samo głosowanie 
było jawne, co umożliwiało lokalnej administracji wywieranie odpowiedniego 
nacisku na osoby uprawnione do głosowania15. Skutkiem tego, w budapeszteń-
skim parlamencie w 1906 roku zasiadało jedynie siedmiu Słowaków, zaś w 1911 
roku już tylko trzech (na ogólną liczbę 413 posłów) czyli mniej niż 1%16. Należy 

9 F. Mihina, Reason, Faith, and Tradition…, s. 14.
10 W języku słowackim (a także czeskim) od wieku XIX funkcjonuje zróżnicowanie i przeciw-

stawienie pojęć (które jest nieobecne na gruncie języka polskiego): Maďarsko – Uhorsko, z któ-
rych pierwsze oznacza terytorium zamieszkane przez etnicznych Węgrów, a drugie – całą Koronę 
św. Stefana (Królestwo Węgierskie). W literaturze przedmiotu pojawia się etymologia tłumacząca 
to rozróżnienie. Nazwa Hungária (Węgry) nie została – twierdzą niektórzy – nadana przez Węgrów, 
lecz przez Słowaków i oznacza w ich języku „kraj w pobliżu gór”: U hôr+sko. C. G. Kiss, W podwój-
nym zwierciadle: Węgrzy i Słowacy, [w:] T. Walas (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995, s. 56. 
Z drugiej jednak strony nie można nie zauważyć bliskości etymologicznej z nazwą plemion ugryj-
skich (wśród których byli obecni przodkowie dzisiejszych Węgrów – Madziarzy): Ugrowie – Uhry. 

11 D. Kováč, Słowacka tożsamość w procesie historycznym, [w:] J. Purchla, M. Vášáryová 
(red.), Kim są Słowacy? Historia – Kultura – Tożsamość, Kraków 2005, s. 62. 

12 A. Wolff-Powęska, Oswojona rewolucja: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie demo-
kratyzacji, Poznań 1998, s. 231; L. Franková, Slovenské národné obrodenie 1780–1848, Prešov 
2000, s. 10. Jerzy Kłoczowski stoi natomiast na stanowisku, że nazwy Słowacja, Słowak zaistniały 
już w XV wieku. J. Kłoczowski, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywili-
zacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998, s. 480.

13 D. Kováč, Słowacka tożsamość…, s. 62.
14 M. Krajčovič, Medzinárodné podmienky slovenského národného hnutia 19. storočia, „His-

torický časopis” 1993, č. 5–6, s. 551.
15 G. Dudeková, op.cit., s. 18.
16 S. L. Wolchik, Democratization and political participation in Slovakia, [w:] K. Davisha, 

B. Parrott (red.), The Consolidation of Democracy in East-Central Europe, Cambridge 1997, 
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przypomnieć, że w tym czasie, tj. na początku XX wieku Słowacy stanowili 11,9% 
populacji Królestwa Węgierskiego i wraz z Niemcami zajmowali trzecią pozycję 
(na pierwszym miejscu byli Madziarzy – 51,5%, na drugim – Rumuni – 16,7% 
ogółu mieszkańców kraju)17.

1.2. Czynniki: socjopolityczny i socjoekonomiczny

Szlachta słowacka i jej dziejowe perypetie. Kolejna przyczyna wiąże się ze 
strukturą społeczną ludności słowackiej (mówiącej po słowacku). Na gruncie lite-
ratury słowackiej powszechnie wyrażane jest przekonanie, że przez wieki Słowacy 
stanowili społeczeństwo praktycznie pozbawione własnej narodowo zorientowa-
nej szlachty i ziemiaństwa. Tłumaczy się to na ogół tym, że warstwy te, kierowane 
konformizmem, stosunkowo łatwo przyjmowały kulturę węgierską i język wę-
gierski18. Jakkolwiek rzeczywiście wyższe warstwy należące do słowackiej grupy 
etnicznej w kontaktach ofi cjalnych posługiwały się na ogół językiem węgierskim, 
a do początków XIX wieku także łaciną, to wydaje się zbyt pochopne stwierdze-
nie, że była to grupa w jakiś sposób wynarodowiona. Trzeba pamiętać, że werty-
kalny układ struktury społecznej feudalnego państwa, jakim jeszcze w XIX wieku 
była Korona św. Stefana, narzucał myślenie o narodzie w kategoriach natio hun-
garica – narodu politycznego, narodu szlacheckiego (ekskluzywnego), etnicznie 
i językowo zróżnicowanego. Świadomość etniczna nie odgrywała przez bardzo 
długi czas większej roli. Język słowacki pozostawał jednak w użyciu, jednakże, 
to prawda, nie jako język literacki. Pełnił funkcję mowy potocznej. Wspominam 
o tym dlatego, że począwszy od połowy XIX wieku, zwłaszcza za sprawą ideologii 
narodowej głoszonej przez Ľudovíta Štúra, słowacka szlachta i ziemiaństwo zo-
stały niemalże ekskomunikowane z narodu słowackiego. Ofi cjalnym powodem 
była ich słaba świadomość narodowa, jej brak lub nawet rzekoma wrogość wobec 
słowackiego ruchu narodowego i uczestniczenie w procesie wspierania madzia-
ryzacji. W rzeczywistości jednak celowo zignorowano fakt istnienia, wywodzącej 
się ze szlachty i ziemiaństwa, inteligencji słowackiej, już w XVIII wieku głoszącej 
potrzebę narodowego ukonstytuowania się Słowaków w ramach wielonarodo-
wej monarchii19. Uznano wówczas, ulegając ideologii fi zjokratyzmu określającej 
chłopstwo jako „najliczniejszą i najużyteczniejszą warstwę ludzi”20, że lepiej bę-
dzie oprzeć projekt narodowy na warstwach najniższych – chłopstwie i drobnym 

s. 199; C. S. Leff, National Confl ict in Czechoslovakia. The Making and Remaking of a State, 
1918–1987, Princeton 1988, s. 24–26.

17 P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środko-
wo-Wschodniej w XX w., Warszawa 1996, s. 211.

18 Zob. np. M. Kučera, Novoveké Slovensko, Bratislava 2004, s. 206.
19 Por. P. Macho, Poznámky k výskumu kolektívnych identít v 19. a 20. storočí na Slovensku, 

„Historický časopis” 2004, č. 2, s. 353–355.
20 W. Wincławski, op.cit., s. 64.
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mieszczaństwie, stawiając znak równości między ludem i narodem, między plebs 
misera a natio21.

Brak klasy średniej i zaplecza ekonomicznego. Ważnym powodem słabo-
ści słowackiego ruchu narodowego był brak klasy średniej, która była fundamen-
tem nowoczesnych narodów. Brak własnego, uznanego powszechnie za słowac-
kie, centrum miejskiego oraz silnego mieszczaństwa w dużej mierze utrudniały 
w praktyce proces narodotwórczy22. Naturalnym miejscem krzewienia idei na-
rodowych były w Europie duże miasta, w których na Słowacji mieszkali głównie 
Niemcy, Węgrzy i Żydzi. Z uwagi na de facto nieobecność słowackiego mieszczań-
stwa, a także – co bardzo istotne w tamtym czasie – narodowo zorientowanych 
kapitalistów mogących fi nansowo wspierać rodzący się ruch narodowy, ostoją 
słowackości (a raczej słowackiej kultury ludowej) pozostawały warstwy najniższe 
i najuboższe – chłopstwo i mieszkańcy małych miasteczek (do których napływali 
okoliczni chłopi) – na ogół drobni rzemieślnicy, kupcy i handlarze. Przywódcami 
ruchu narodowego stawali się natomiast bardzo często wywodzący się z ludu, 
po części także ze środowisk drobnomieszczańskich (w najmniejszym stopniu – 
z ziemiaństwa) duchowni obydwu wyznań – katolickiego i protestanckiego23.

Defi cyt kultury wysokiej oraz edukacji narodowej. W powszechnej opinii 
nie istniała kultura wysoka, którą można by określić mianem słowackiej. Jeśli już 
takowa pojawiła się, to na ogół nie była zauważana z racji nikłej siły oddziaływa-
nia, swojej hermetyczności lub też identyfi kowano ją jako specyfi czny element 
kultury węgierskiej, czeskiej lub niemieckiej (zwłaszcza, że słowaccy działacze 
narodowi pisali często w tych właśnie językach). Niewątpliwie bardzo istotnym 
faktorem utrudniającym proces narodowej emancypacji Słowaków był wysoki 
poziom analfabetyzmu oraz wykształcenia. Możliwości kształcenia się były bar-
dzo ograniczone, zaś edukacja w języku słowackim, ze względu na narastającą 

21 M. Bobrownicka, Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach sło-
wiańskich. Uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, Kraków 2006, s. 88–92; 
Ľ. Lipták, Modernizácia Slovenska: národ, štát, spoločnosť, „Historický časopis” 1997, č. 1, 
s. 75.

22 L. Franková, op.cit., s. 10–11; M. Oravcová, The Ethnic and Cultural Dimension of Na-
tional Emancipation. The Evocation of the Slovak Nation, [w:] T. Pichler, J. Gašparíková (red.), 
Language, Values and the Slovak Nation, Slovak Philosophical Studies I, Washington 1994, s. 10. 
Zob. także: F. Ruppeldt, Koncentračné snahy slovenské do roku 1918, Turč. Sv. Martin 1928, 
s. 60–61, 66–67.

23 D. Rapant, Słowacy w historii. Retrospektywa i perspektywy (Przyczynek do fi lozofi i 
i sensu słowackiej historii), [w:] R. Chmel (oprac.), Kwestia słowacka w XX wieku, Gliwice 2002, 
s. 414; D. Škvarna, Slovenské štátoprávne…, s. 475. Zob. także: C. S. Leff, National Confl ict in 
Czechoslovakia…, s. 12–23; O. Urban, České a slovenské dějiny do roku 1918, Praha 1991, s. 222–
226; W. V. Wallace, Czechoslovakia, Boulder 1976, s. 74–78; Ľ. Chorvátová, On the Dynamics 
of Changes in Social and National Identity in Slovakia in the 19th and 20th Centuries, „Human 
Affairs” 2001, No. 2, s. 130–131.
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presję madziaryzacyjną, stanowiła niewielki margines (w drugiej połowie XIX 
wieku została praktycznie zakazana). Do 1918 roku Słowacy nie mieli ani jednego 
publicznego gimnazjum ze słowackim językiem nauczania24.

1.3. Czynniki: wyznaniowy i językowy

Zróżnicowanie wyznaniowe. Kolejnym czynnikiem hamującym proces sło-
wackiego unarodowienia okazał się podział wyznaniowy Słowacji25. Społeczeń-
stwo słowackie podzielone było na dwie frakcje religijne: katolicką i protestanc-
ką (ewangelicy i kalwini). Większość historyków jest zdania, że przebudzenie 
narodowe zdecydowanie wcześniej nastąpiło wśród protestantów, co w dużej 
mierze koresponduje z charakterem religii protestanckiej wyrosłej na buncie 
przeciwko ideom uniwersalistycznym, dominacji jednego ośrodka władzy reli-
gijnej nad wspólnotami regionalnymi (które zostały następnie uznane za naro-
dowe)26. Sytuacja ta ulega diametralnej zmianie po 1918 roku. Wydaje się jednak, 
że istotniejszym zagadnieniem od tego, komu należy się palma pierwszeństwa 
w słowackim ruchu narodowym, jest problem przekroczenia podziałów religij-
nych i uczynienia słowackiej tożsamości narodowej wartością nadrzędną nad afi -
liacjami wyznaniowymi, które na przełomie XVIII i XIX wieku odgrywały jeszcze 
zdecydowanie większą rolę aniżeli tożsamości etniczne (narodowe)27.

Kwestia językowa. Z kwestią wyznaniową silnie sprzężona była na Słowacji 
kwestia językowa. Problem ten jest bardzo złożony. Nie wchodząc w szczegółowe 
rozważania, należy jedynie zasygnalizować, że protestanci z racji silnych więzi 
z czeskimi współbraćmi w wierze chętniej używali języka czeskiego w odmianie 
Biblii Kralickiej, katolicy zaś posługiwali się różnymi odmianami – dialektami 
języka słowackiego. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku nastąpił powolny 
proces wypracowywania konsensusu językowego. W parze z rozłamem wyzna-
niowym i językowym występował rozłam w sferze politycznej. I tak, protestan-
ci pielęgnowali poczucie silnej więzi etnicznej z Czechami oraz żywej łączności 
duchowej z niemieckimi protestantami i ich kulturą28. Z kolei katolicy mieli do 
czasu wzmożonej madziaryzacji poczucie silnej wspólnoty politycznej i kulturo-
wej z Węgrami.

24 J. Patočka, Kim są Czesi?, Kraków 1997, s. 75; S. L. Wolchik, Democratization and politi-
cal…, s. 199.

25 D. Škvarna, Slovenské štátoprávne…, s. 478.
26 I. Immer, Struggle for Slovakia, 1780–1918, Houston 1979, s. 12–14.
27 V. Krivý, V. Feglová, D. Balko, Slovensko a jeho regióny. Sociokultúrne súvislosti voleb-

ného správania, Bratislava 1996, s. 11–12; L. Franková, op.cit., s. 11; E. Mannová, R. Holec, On 
the Road to Modernization 1848–1918, [w:] E. Mannová (red.), A Concise History of Slovakia, 
Bratislava 2000, s. 199–201.

28 Znaczenie więzi kulturalnych słowackich i niemieckich protestantów opisuje szczegółowo: 
M. Krajčovič, Medzinárodné podmienky…, s. 552–555.
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1.4. Czynnik polityczno-kulturowy: ideologia pansłowiańska

Mówiąc o czynniku polityczno-kulturowym należy mieć na uwadze przede wszyst-
kim rolę, jaką w procesie słowackiej emancypacji narodowej odegrała ideologia 
panslawistyczna. W niemałej mierze wpłynęła ona na opóźnienie procesu naro-
dotwórczego29. W przypadku Słowaków odchodzenie od koncepcji natio hunga-
rica nie dokonywało się w początkowej fazie na rzecz natio slovaca, ale zmie-
rzało w kierunku drugiej, można by rzec – uniwersalistycznej koncepcji – natio 
slavica. Problem w tym, że o ile natio hungarica stanowiła wykrystalizowaną 
ideę, a właściwie instytucję życia politycznego, o tyle natio slavica – koncepcja, 
obdarzona szczególnym uczuciem przez znaczną część słowackiej inteligencji, 
była wyjątkowo niespójna i mglista. Przynależność do (rzekomo) demokratycz-
nej, niehierarchicznej wspólnoty tworzonej przez liczne plemiona słowiańskie 
zamieszkujące obszar nieporównywalnie większy niż Europa Zachodnia, dawało 
poczucie siły i wielkości, której nie mogło dać życie w wielonarodowej, a de facto 
coraz silniej zdominowanej przez Madziarów monarchii środkowoeuropejskiej30. 
František Hrušovský (1903–1956), znany słowacki historyk i działacz emigra-
cyjny, pisze, że „Jako mały naród, żyjący na zachodniej granicy słowiańskiego 
świata i narażony na niebezpieczeństwo ze strony niesłowiańskich sąsiadów, szu-
kali Słowacy ratunku i oparcia w świadomości, że są członkami wielkiej rodziny 
słowiańskich narodów. To ich krzepiło na duchu i sprawiało, że nie czuli się już 
pod względem liczebnym i politycznym tak mali i tak osamotnieni”31.

Uznawanie słowackiej grupy etnicznej za jedno z plemion egzystujących w ra-
mach wielkiego narodu słowiańskiego lub nawet za „kulturowe jądro” całej Sło-
wiańszczyzny (politycznym centrum była bowiem Rosja jako największy suwe-
renny kraj słowiański)32, nie sprzyjało budowaniu spójnej ideologii narodowej, 
która czyniłaby słowacką grupę etniczną podstawą nowoczesnego narodu. Nie 
pozwalało to na wytyczenie ścisłych granic terytorium słowackiego, na wyszcze-
gólnienie cech narodowych, na budowanie instytucji zapewniających przetrwa-
nie i rozwój słowackiej grupy etnicznej jako odrębnego podmiotu kulturalnego 
i politycznego. Wizje utopijnej wspólnoty, skądinąd prawie całkowicie pozba-
wione wątków politycznych, rychło okazały się utopią, z którą Słowacy spośród 
wszystkich narodów słowiańskich rozstawali się bodaj najdłużej i najtrudniej33.

29 D. Škvarna, Slovenské štátoprávne…, s. 485–486; M. Kučera, op.cit., s. 86–87.
30 Por. H. Janaszek-Ivaničková, Słowackie Odrodzenie Narodowe: kontynuatorzy, polemiści 

i prześmiewcy, [w:] H. Mieczkowska, T. Z. Orłoś (red.), Odrodzenie narodowe w Czechach i na 
Słowacji. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Niedzieli, Kraków 1999, s. 24; V. Ba-
koš, Slovak Thought on the Thershold to Modernity, „Human Affairs” 1999, No. 2, s. 162–163.

31 F. Hrušovský, Zarys dziejów słowackich do r. 1918, [w:] W. Semkowicz (red.), Słowacja 
i Słowacy, t. II ― Dzieje i literatura, Kraków 1938, s. 85.

32 Por. H. Janaszek-Ivaničková, Słowackie Odrodzenie Narodowe…, s. 24.
33 Zob. D. Skobla, Slovak National Identity, Slavophilia and Europe, ideashistory.org.ru/

pdfs/18Skobla.pdf (20.07.2007).
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1.5. Czynnik geopolityczny i geografi czny

Uwarunkowania geopolityczne. Kolejna determinanta „opóźnionego startu” 
narodu słowackiego – wiąże się z peryferyjnym położeniem Słowacji względem 
ówczesnych potęg politycznych i centrów cywilizacyjnych. Słowacy, zmuszani 
przez kolonistów węgierskich i niemieckich do emigracji z niziny naddunaj-
skiej w góry (czyli do opuszczenia terenu, który w odróżnieniu od gór umożli-
wiał integrację narodową), żyli pod silną presją kulturową i polityczną Pesztu 
i Pożonia (węgierska nazwa Bratysławy, przez prawie trzy stulecia (1536–1783) 
stolica państwa węgierskiego). Układ geopolityczny, silnie związany z „natu-
ralną” granicą biegnącą po łuku karpackim, tworzący czytelne strefy wpływów 
w Europie Środkowej, był dla Słowaków wyjątkowo niekorzystny. Uzasadniał on 
przez wieki prawo Węgrów do tych ziem i gwarantował desinteressment Słowian 
wschodnich i zachodnich. Może gdyby Słowacja stała się w przeszłości polem 
rywalizacji politycznej przede wszystkim Polaków i Węgrów, możliwe byłoby 
ostatecznie wytworzenie się swego rodzaju border state, stanowiącego bezpiecz-
ną i pokojową granicę między dwoma mocarstwami regionalnymi. Słowacja nie 
stała się jednak ani Szwajcarią, ani Nepalem. Aktywność polityczna Polaków, 
tradycyjnie od XIV wieku zwrócona ku podbojom na Wschodzie, w odniesieniu 
do Słowacji związana była wyłącznie z wzięciem w zastaw od królów węgierskich 
kilkunastu miast na Spiszu w 1412 roku34. Tym samym polityczny los Słowacji 
zależał praktycznie wyłącznie od decyzji podejmowanych na dworze węgierskim, 
natomiast kwestia słowacka przez wieki pozostawała wewnętrzną sprawą Króle-
stwa Węgierskiego.

Uwarunkowania topografi czne. Trudność w kulturowej i politycznej eman-
cypacji Słowaków tłumaczyć można także względami natury geografi cznej. Te-
rytorium Słowacji jest w zdecydowanej większości górzyste. Poszczególne osady 
oddzielone są od siebie wysokimi pasmami górskimi i przez wieki tworzyły za-
mknięte w sensie gospodarczym oraz politycznoadministracyjnym całości35. Są 
to chyba najmniej dogodne warunki dla propagowania kultury narodowej i idei 
więzi politycznokulturowej. Przez długi okres Słowacy zamieszkujący góry i do-
liny, mieszkający głównie we wsiach i małych miasteczkach tworzyli zamknięte 
wspólnoty, a podstawową formą identyfi kacji zbiorowej była wspólnota wiejska 
lub miejska („tutejszość”, obywatelstwo miejskie). W warunkach skąpej infor-
macji i komunikacji między poszczególnymi osiedlami, a także wyjątkowo niskiej 
mobilności społecznej, pojęcie narodowości wydawało się tworem zbyt abstrak-
cyjnym, a przez to masowo odrzucanym na rzecz afi liacji bardziej oczywistej, na-
macalnej, naturalnej, jaką były wspomniane wspólnoty lokalne czy tożsamości 

34 M. Jagiełło, Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim do 
1918 roku, [w:] Kim są Słowacy?…, s. 39.

35 L. Franková, op.cit., s. 11.
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religijne. Pojęcie słowackiej narodowości w praktyce zaczęło się kształtować 
wśród inteligencji zamieszkującej i tworzącej w dużych (wielonarodowych) mia-
stach lub na terenach korzystnie skomunikowanych z centrum administracyj-
nym kraju i danego regionu36.

1.6. Czynnik demografi czny: liczebność, rozproszenie i asymilacja

Mała liczebność i depopulacja. Słowacy stanowili zaledwie jedną dziesiątą 
mieszkańców Królestwa św. Stefana. U progu wieku XX Słowacy stanowili na 
terenach znajdujących się obecnie w granicach Słowacji zaledwie 60,5% ogółu 
mieszkańców (1 704 600 osób)37. Należy zaznaczyć, że potencjał demografi czny 
Słowaków ulegał osłabieniu na skutek masowej emigracji Słowaków, głównie ze 
wschodu kraju, do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Notabene ta emigracja, obej-
mująca około pół miliona osób (1870–1914)38, która wówczas stanowiła poważne 
zagrożenie dla istnienia i ciągłości narodu słowackiego w Basenie Karpackim, 
w późniejszym okresie, w istotnym stopniu przyczyniała się do rozpowszechnie-
nia wiedzy o Słowacji i obrony jej interesów na Zachodzie. Słowacy tworzyli naj-
liczniejszą grupę emigrantów z całego Królestwa Węgierskiego. Szacuje się, że 
w 1914 roku co piąty Słowak mieszkał w Stanach Zjednoczonych39.

Rozproszenie. Na skutek migracji ludności słowackiej w obrębie państwa 
węgierskiego żyła ona w coraz większym rozproszeniu, co bynajmniej nie uła-
twiało procesu narodotwórczego (a wręcz przeciwnie – bardzo sprzyjało ma-
dziaryzacji). Życie gospodarcze w Królestwie Węgierskim upływało pod znakiem 
„wędrówek ludów”, przykładem czego mogą być doroczne migracje głównie mło-
dych mężczyzn za pracą, którą znajdowano na Nizinie Węgierskiej – w rozle-
głych latyfundiach magnackich, na budowach i w nowo powstających fabrykach. 
Słowacja powszechnie traktowana była w XIX wieku jako rezerwuar taniej siły 
roboczej40.

Asymilacja. Bardzo istotnym czynnikiem utrudniającym proces tworzenia 
nowoczesnego narodu słowackiego była akcja przymusowej, nierzadko bardzo 
brutalnej asymilacji prowadzona przez władze węgierskie, a także dobrowolne 

36 J. Bardach, Od narodu politycznego do narodu etnicznego w Europie Środkowo-Wschod-
niej, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 4, s. 11.

37 Skład etniczny ludności mieszkającej na terytorium, które obecnie znajduje się w granicach 
Słowacji, a dawniej stanowiło część Górnych Węgier, określony na podstawie kryterium językowe-
go, był w roku 1900 następujący: Słowacy: 1 704 600 – 60,5%, Węgrzy: 764 000 – 27,1%, Niemcy: 
215 400 – 7,7%, Ukraińcy (Rusini): 99 100 – 3,5%, inne narodowości: 33 800 – 1,2%. P. Eber-
hardt, op.cit., s. 95. 

38 Niektóre źródła „narodowo zorientowane” podają liczbę około miliona osób w przedziale 
czasowym 1850–1914, która wydaje się być jednak mocno zawyżona. Zob. J. A. Mikuš, J. M. Kirch-
baum, Slovakia and Cultural Background, Toronto 1971, s. 13.

39 E. Mannová, R. Holec, op.cit., s. 191; W. V. Wallace, op.cit., s. 76–78.
40 S. Grabski, Pamiętniki, t. I, Warszawa 1989, s. 114–116.
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przyjmowanie kultury i języka węgierskiego przez część ludności słowackiej41. Hi-
storycy węgierscy liczbę zmadziaryzowanych Słowaków w latach 1880–1910 sza-
cują na około 300 tys. osób, zaś w okresie 1787–1910 na pół miliona42. Słowacki 
historyk Július Mésároš uważa jednak, że dane te są mocno zawyżone i należy 
mówić o zdecydowanie niższych liczbach. Wspomina on o liczbie 83 tys. za okres 
1787–191043. Z kolei Piotr Eberhardt, wyraźnie akcentując problematyczność da-
nych statystycznych odnoszących się do narodowości w przypadku terytorium 
słowackiego, przytacza wyniki spisu narodowego z lat 1900 i 1910, z których wy-
nika, że liczba ludności węgierskiej wzrosła w ciągu zaledwie dziesięciu lat z 27,1 
do 30,5%, zaś liczba Słowaków spadła z 60,5 do 57,2% ogółu ludności44.

2. Historyczne etapy rozwoju 
słowackiej tożsamości narodowej

Dziewiętnastowieczny słowacki nacjonalizm w wydaniu etnojęzykowym pojawił 
się w reakcji na nacjonalizm madziarski. Ten zaś był do pewnego stopnia reakcją 
na nacjonalizm niemiecki, a także odpowiedzią na ideologię panslawistyczną, lę-
kiem przed Rosją i całym światem słowiańskim45. W tamtym okresie, a mowa jest 
o wieku XVIII i początkach XIX wieku, był to w wielu przypadkach nacjonalizm 
czesko-słowacki, a nawet pansłowiański46.

Tenże nacjonalizm, inspirowany z jednej strony ideologią oświecenia i wy-
darzeniami rewolucji francuskiej, z drugiej zaś romantyzmu niemieckiego, miał 
charakter defensywny. W ofensywie był bowiem nacjonalizm madziarski (Sło-
wacja) oraz niemiecki (Czechy i Morawa, większe miasta słowackie, zwłaszcza 
Pressburg – późniejsza Bratysława). Obydwa miały silne wsparcie ze strony 
struktur państwowych i kościelnych. Nacjonalizm słowacki wyrastał w tamtym 
okresie przede wszystkim z obawy przed utratą tożsamości kulturowej, zwłaszcza 

41 E. Mannová, R. Holec, op.cit., s. 198–199. Inna rzecz, że sam temat madziaryzacji stał 
się z czasem jednym z wiodących wątków słowackiego dyskursu nacjonalistycznego, a przez to 
wzmacniał poczucie słowackiej tożsamości narodowej.

42 P. Hanák, Magyarország társadalma a századforduló ideien, [w:] Magyarország tör-
ténelme. Zv. 7/1, 1890–1918, Budapest 1978, s. 417, [za:] J. Mésároš, Maďarizaciá a asimilácia 
v Uhorsku od konca 18. storočia do roku 1918, „Historický časopis” 1997, č. 2, s. 299–300.

43 Ibidem, s. 300.
44 P. Eberhardt, op.cit., s. 95–98; W. Felczak, Historia Węgier, Wrocław-Warszawa-Kraków 

1966, s. 281.
45 A. Wolff-Powęska, op.cit., s. 231. M. Krajčovič, Maďari a problémy národnej identity Slo-

vákov v 19. storočí, „Historické štúdie” 1996, nr 37, s. 51; E. Mannová, R. Holec, op.cit., s. 197; 
D. Škvarna, Słowackie realia historyczne w dziele profesora Wacława Felczaka, [w:] A. Cetnaro-
wicz, S. Pijaj (red.), „Węgry i dookoła Węgier…” Narody Europy Środkowej w walce o wolność 
i tożsamość w XIX i XX wieku, Kraków b.d.w., s. 16.

46 L. Franková, op.cit., s. 13.
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językowej (madziaryzacja) przez nieliczną i topniejącą na skutek emigracji za-
robkowej ludność słowiańską. Nacjonalizm madziarski bardzo silnie orientował 
się na własne państwo, miał charakter państwowocentryczny i defi niował naród 
w kategoriach politycznych. Nacjonalizm słowacki posiadał wymiar etniczno-
kulturowy z silnym akcentem położonym na język narodowy. Był on całkowicie 
pozbawiony „myślenia państwowego”, mimo że tu i ówdzie wspominano odległe 
tradycje państwowe Słowaków z czasów średniowiecza47.

Próbując ustalić okres historyczny, w którym zaczęto interesować się sło-
wackością jako kategorią narodową (polityczną), należy stwierdzić, że pierwsze, 
pionierskie próby zdefi niowania słowackiej tożsamości narodowej sięgają XVII 
wieku48, a zwłaszcza XVIII. Od tego czasu coraz częściej przedmiotem zaintere-
sowania staje się historia Słowaków jako specyfi cznej grupy etnicznej, a także 
język, kultura, tradycja, rozwój szkolnictwa narodowego. Ponadto podejmowano 
wówczas pierwsze próby określenia granic terytorium Słowacji. Wysiłki zmie-
rzające do stworzenia słowackiej historiografi i absolutnie nie miały wówczas na 
celu jakiejś secesji i zdefi niowania Słowacji jako terytorium odrębnego od Ko-
rony św. Stefana. Chodziło tutaj raczej o zagwarantowanie Słowakom (wówczas 
jeszcze tylko szlachcie i mieszczaństwu słowackiemu), równorzędnej pozycji 
w wielonarodowym państwie. Trzeba pamiętać, że pojęcie narodowości słowac-
kiej stosunkowo późno zastąpiło feudalną natio hungarica, do której poczuwała 
się nie tylko szlachta słowackojęzyczna (będąca jej częścią niejako z defi nicji), ale 
także mieszczanie oraz ludność niższych warstw49. Znaczna część warstw wyż-
szych (ale nie tylko) miała świadomość swojej „tożsamości mozaikowej” powsta-
łej w wyniku splotu różnych czynników związanych z pochodzeniem, miejscem 
zamieszkania, przynależnością stanową i polityczną50. Oznaczało to „otwartość, 
brak uprzedzeń narodowościowych, zdolność do koegzystencji w pluralistycznym 
społeczeństwie, ale także niewykrystalizowanie się samoświadomości narodowej, 
identyfi kowanie kategorii narodu z przynależnością państwową (przednowocze-
sny naród polityczny)”51.

47 D. Škvarna, Slovenské štátoprávne…, s. 476.
48 Zdaniem słowackiego historyka Jána Tibenský’ego, genezy słowackiego nacjonalizmu moż-

na poszukiwać już w początkach wieku XVII, gdy w roku 1608 doszło do wybuchu powstania 
antyhabsburskiego, mającego na celu równouprawnienie mieszczan niemieckich i słowackich 
w miastach położonych na terytorium dzisiejszej Słowacji. Doszło wówczas do zaciętych walk mię-
dzy niemieckimi i słowackimi mieszczanami, zwłaszcza w takich miastach jak Bańska Bystrzyca 
i Krupina (środkowa Słowacja). Tenże konfl ikt pozwolił ludności słowiańskiej uzmysłowić sobie 
własną narodowość (etnos) i zdefi niować „znaczącego innego”, „wroga narodowego”, który jeszcze 
wówczas wpisany był bardziej w konfl ikt klasowy, aniżeli narodowy. J. Tibenský, Funkcia cyri-
lometodskej a veľkomoravskej tradície v ideológii slovenskej národnosti, „Historický časopis” 
1992, č. 5, s. 581.

49 L. Franková, op.cit., s. 8–11.
50 M. Bobrownicka, Pogranicza w centrum Europy. Slavica, Kraków 2003, s. 60.
51 Ibidem.
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Poszukując symbolicznego początku, momentu narodzin słowackiego na-
cjonalizmu, można przywołać postać madziarskiego prawnika Mihály’ego Ben-
csika. Tenże w 1721 roku przed zwołaniem sejmu węgierskiego napisał słynny 
traktat pt. Novissima diaeta, w którym odmówił obywatelom Trenczyna (mia-
sto w północno-zachodniej części Słowacji) prawa do udziału w obradach sej-
mu. Swój sprzeciw tłumaczył tym, że trenczynianie jako Słowianie są potomka-
mi Świętopełka, czyli ludem, którego własny król sprzedał Węgrom za białego 
konia. Są więc oni ludźmi niewolnymi, pozbawionymi prawa do decydowania 
o losach Korony św. Stefana. To bardzo radykalne w swej wymowie i przesła-
niu politycznym wystąpienie spotkało się siedem lat później (1728) z reakcją ze 
strony księdza Jána Baltazára Magina, który w utworze zatytułowanym Apolo-
gia podawał argumenty za prawem do politycznej podmiotowości słowiańskich 
mieszkańców prowincji. Chodziło w tamtym czasie wyłącznie o szlachtę i oby-
wateli miasta, plebs misera jeszcze wówczas nikogo nie interesował52. Zdaniem 
Magina, terytorium Korony św. Stefana zamieszkują ludy różniące się pocho-
dzeniem etnicznym. I tak, obok Węgrów (natio hungarica), ziemie Korony za-
mieszkują Niemcy (natio germanica) oraz Słowacy (natio slavica). Ludy te – 
jego zdaniem – w dalekiej przeszłości weszły na zasadzie pełnej dobrowolności 
i równouprawnienia do wspólnego związku państwowego. Wszystkie one z kolei 
– zdaniem autora Apologii – pochodzą od biblijnego Jafeta, który był „wyjęty 
z kajdan niewolnictwa”. Wspólne pochodzenie nakłada na państwo obowiązek 
zabezpieczenia tym ludom „jednakowej ochrony autonomii i własnej narodowo-
ści”53. Ponadto wyjaśnia on różnicę między określeniami hungarus i magyar, 
przypomina również, że Słowacy stanowią, w sensie etnicznym, niepolitycznym 
także część ogromnej wspólnoty słowiańskiej54. Była to „protonacjonalistycz-
na uwertura do głównych aktów, które rozegrały się w wiekach XIX i XX”55, 
a „stworzone przy tej okazji charakterystyki obu narodów wykorzystuje się nie-
mal po dzień dzisiejszy, a czynią to pisarze, politycy, a także opinia publiczna 
obu krajów”56.

Na przełomie XVIII i XIX wieku, czyli w dobie oświecenia i rewolucyjnych 
przemian dokonujących się we Francji, inteligencję słowackojęzyczną cechował 
silny patriotyzm uhorski, czyli niezwiązany z identyfi kacją etniczną, lecz poli-
tyczną. Jakkolwiek – na co istnieją liczne, w tym wspomniane wyżej, dowody – 
uświadamiano sobie swoją etniczną tożsamość, pierwszoplanowym przedmiotem 
identyfi kacji było terytorium i państwo. Swoją obecność zaznaczyły wówczas dwa 
ruchy polityczne – jakobini i mający większy wpływ na kształtowanie tożsamości 

52 D. Kováč, Słowacka tożsamość…, s. 59.
53 W. Wincławski, op.cit., s. 54.
54 C. G. Kiss, W podwójnym zwierciadle…, s. 53–54.
55 D. Kováč, Słowacka tożsamość…, s. 59; Id, Nacionalizmus 19. a 20. storočia, „Historický 

časopis” 1997, č. 1, s. 79–80.
56 C. G. Kiss, W podwójnym zwierciadle…, s. 53.
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słowackiej – zwolennicy józefi ńskiego oświecenia57. Głównego nieprzyjacie-
la uhorscy jakobini, w tym także ci, którzy na co dzień posługiwali się jednym 
z dialektów słowackich, dostrzegali w konserwatywnym dworze wiedeńskim. 
Domagano się niezależności Uhorska, które jakobini chcieli uczynić republiką 
na wzór francuski. W odróżnieniu jednak od „etnicznie ślepego” nacjonalizmu 
francuskiego, postulowano, by zreorganizowane państwo uhorskie uwzględniało 
podziały narodowościowe58. Uhorsko, według ich planów, miało stać się repu-
bliką federacyjną złożoną z czterech prowincji narodowych: Słowacji (provincia 
Slavonica), Ilirii, Wołoszczyzny i Węgier. Obowiązującym językiem urzędowym 
w każdej z prowincji byłby dany język narodowy, czyli na Słowacji – słowacki. 
Plany uhorskich jakobinów spotkały się z wrogim nastawieniem zarówno dworu 
wiedeńskiego, jak i samej szlachty uhorskiej (zwłaszcza madziarskiej)59. Z kolei 
zwolennicy oświeceniowych reform przedsięwziętych przez cesarzową Marię Te-
resę i cesarza Józefa II, których nie brakowało wśród inteligencji słowackoję-
zycznej, większe znaczenie przywiązywali do pracy organicznej. Interesował ich 
głównie rozwój edukacji i obejmowanie systemem powszechnej oświaty coraz 
szerszych warstw społecznych. Jakkolwiek akcentowano równoprawność wszyst-
kich grup etnicznych (czy raczej językowych) tworzących natio hungarica, na 
ogół nie występowano z postulatem ich politycznego upodmiotowienia i zmiany 
ustroju państwa60.

Naturalnym sojusznikiem Słowaków w walce z ekspansją języka i kultury 
węgierskiej wydawali się być w tamtym okresie Czesi, których poziom rozwoju 
cywilizacyjnego i ekonomicznego był zdecydowanie wyższy niż Słowaków. Jed-
nak od połowy XIX wieku w nacjonalizmie słowackim odnajdujemy coraz więcej 
nieufności i żalu wyrażanego w stosunku do Czechów. Otwarcie krytykuje się ich 
paternalistyczną postawę. Traktowanie Słowaków jako „starożytnych Czechów”, 
upośledzonej ekonomicznie i kulturowo „gałęzi” narodu czeskiego, coraz bardziej 
drażniło tych przedstawicieli elit politycznych i kulturalnych Słowacji, którzy po-
dróżując po Europie, dostrzegali istotne różnice między obydwoma narodami 
(ale którzy także na podstawie wielu wspólnych interesów i podobieństw kultu-
rowych życzyliby sobie, by istniał związek obydwu narodów, w którym miałyby 
one zapewnioną równoprawną pozycję).

W starciu ze wspomnianymi wyżej żywiołami narodowymi (Węgrzy, Czesi), 
Słowacy wydawali się być w sytuacji niemal tragicznej i beznadziejnej. W rze-
czy samej zadziwiać musi fakt, że mimo silnego naporu ze strony obydwu już 
w tym czasie silnie ukształtowanych kultur narodowych (czeskiej i węgierskiej) 

57 D. Škvarna, Slovenské štátoprávne…, s. 475–46.
58 Zob. szerzej na ten temat: J. Šimončič, Ohlas francúzkej revolúcie na Slovensku, Košice 

1982, s. 174–193; K. Benda, A magyar jakobinusok fratai I, Budapest 1957, s. 897–908, [za:] 
D. Škvarna, Slovenské štátoprávne…, s. 476–477.

59 Ibidem, s. 477.
60 Ibidem, s. 477–478; D. Kováč, Dějiny Slovenska, Praha 1998, s. 78–83.
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oraz związanych z nimi orientacji ideologicznych, naród słowacki przetrwał 
i ostatecznie zdefi niował się najpierw kulturowo, a następnie politycznie. Ale być 
może właśnie dlatego, że ludność słowacka stała się przedmiotem ofensywy na-
rodowej obydwu rywalizujących ze sobą ideologii nacjonalistycznych, Słowacy 
przetrwali, gdyż żadna z nich nie okazała się dostatecznie silna, by zasymilować 
ludność słowiańską zamieszkującą terytorium Górnych Węgier. Madziaryzację 
utrudniały coraz silniejsze więzi kulturalne z Czechami, bohemizacja napotykała 
zaś na opór ze strony relatywnie silnego przywiązania Słowaków do tradycyjnych 
struktur ekonomicznych, politycznych, po części także kulturalnych, Królestwa 
Węgierskiego. W XIX-wiecznej nacjonalistycznej walce o „rząd dusz” na Słowa-
cji uczestniczyły zatem de facto trzy strony ― nacjonaliści węgierscy dążący do 
madziaryzacji61, nacjonaliści czescy liczący na „powrót Słowaków do Macierzy”, 
wreszcie nacjonaliści słowaccy z postulatem autonomii narodowej. Poczucie sło-
wackiej odrębności narodowej kształtowało się od przełomu XVIII i XIX wieku 
w opozycji do dominacji węgierskiej oraz w złożonym psychologicznie procesie 
wyzwalania się z wpływów pokrewnej kultury czeskiej62.

2.1. Geneza i rozwój nacjonalizmu słowackiego 
w XIX i na początku XX wieku

Analiza przemian słowackiej tożsamości narodowej w wieku XIX i na początku 
wieku XX powinna odnosić się do dwóch zasadniczych kwestii: ukonstytuowania 
języka literackiego oraz wykreowania odpowiedniej symboliki narodowej, a na-
stępnie do prób zdefi niowana narodu słowackiego w kategoriach politycznych.

2.1.1. Język i symbolika narodowa

Walka o język narodowy. Wydaje się, że kluczowe znaczenie w procesie kształ-
towania słowackiej tożsamości narodowej odgrywa batalia o język narodowy, któ-
rej dramatyczne losy mieliśmy okazję śledzić jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, 
gdy pojawiły się poważne kontrowersje wokół ustawy o języku słowackim. Trzeba 
pamiętać, że w Europie Środkowej (zwłaszcza w XIX wieku) decydujące znacze-
nie dla uznania lub nie uznania danej grupy etnicznej za naród miał właśnie język 
i jego poziom cywilizacyjny (wykształcenie języka literackiego). Język stanowił 
bowiem nośnik kultury narodowej (kultury wysokiej) i przez to określał najczę-
ściej przynależność narodową jednostek i grup63. Istnienie lub nieistnienie języka 
literackiego rozstrzygało praktycznie o wszystkim – czy dany naród istnieje, czy 
też go nie ma, a dana grupa społeczna stanowi jedynie część innej nacji (grupę 
regionalną). Język literacki, bo tylko taki uznawany był za pełnowartościowy, stał 

61 D. Škvarna, Slovenské štátoprávne…, s. 483.
62 M. Jagiełło, op.cit., s. 43.
63 J. Bardach, op.cit., s. 6; zob. także: R. Radzik, Od zbiorowości etnicznej…, s. 43–44.
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się w Europie Środkowej narzędziem walki politycznej, której celem było wypra-
cowanie jak najbardziej korzystnej pozycji międzynarodowej danego narodu64.

Batalia o uznanie języka słowackiego wyznacza pierwszy etap kształtowania 
się nowoczesnej świadomości narodowej. Słowacy byli na początku XVIII wieku 
w dużo gorszej sytuacji, jeśli chodzi o czynniki sprzyjające integracji narodowej, 
aniżeli np. Polacy, Węgrzy i Czesi. Ówczesna społeczność słowacka była zróżni-
cowana zarówno pod względem religijnym, jak i – co należy podkreślić – języ-
kowym. Protestanci posługiwali się (obok języka niemieckiego) tzw. bibličtiną 
(język Biblii Kralickiej, wersja języka czeskiego używanego w liturgii)65, a środo-
wiska katolickie, gdzie językiem liturgicznym była łacina, używały na co dzień 
różnych dialektów słowackich66. Do tego w środowisku słowackich kalwinów za-
znaczały się silne wpływy ortografi i węgierskiej67. W kontaktach między elitami 
politycznymi i kulturalnymi obowiązywała natomiast łacina jako lingua franca 
Korony św. Stefana. Łacina, która na ziemiach słowackich przyjęła się jako język 
używany we wszystkich ofi cjalnych kontaktach religijnych, naukowych i politycz-
nych (administracyjnych) na dobre w XV wieku68, pozostawała w użyciu aż do 
końca XVIII wieku69. Stanowiła ona wspólny język literacki kilku narodów. Była 
neutralna politycznie, sprzyjała uniwersalizmowi i nie stwarzała zagrożenia wy-
narodowienia lub choćby tylko dominacji jednej grupy etnicznej nad drugą70.

Odejście od łaciny pod koniec XVIII wieku i wprowadzenie na jej miejsce ję-
zyka węgierskiego, który odtąd miał być językiem państwowym (obowiązującym 
także w kościołach), wywołało reakcję ze strony elit poszczególnych wspólnot 
etnicznych. Uprzywilejowanie jednego z wielu języków naruszało bowiem rów-
nowagę i prowadziło odtąd do nieuchronnych konfl iktów. Władze węgierskie od 
połowy XIX wieku zaczęły prowadzić forsowną akcję madziaryzacyjną, mającą na 
celu eliminację pozostałych języków lub przynajmniej zepchnięcie ich do statusu 

64 Zob. I. Ripka, Úloha jazyka pri formovaní národnej a kultúrnej identity zahraničných 
Slovákov, [w:] K. Podoláková (red.), Utváranie národnej a kultúrnej identity. Zborník z 1. medzi-
národného seminára „Slovenská kultúra v multikultúrnej Európe”, Bratislava 1998, s. 81–82.

65 P. Brock, Slovenské národné obrodenie 1787–1847. K vzniku modernej slovenskej iden-
tity, Bratislava 2002, s. 21; Zob. także: A. Maxwell, Unintended Consequences: Language Politics 
and Slovak Nationalism, [w:] W. J. Burszta, T. Kamusella, S. Wojciechowski (red.), Nationalisms 
Across the Globe. An Overview of Nationalisms in State-Endowed and Stateless Nations, Volu-
me I – Europe, Poznań 2005, s. 231–232.

66 J. Goszczyńska, Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, Warszawa 
2001, s. 67–68.

67 A. Maxwell, The „Literary Dialect” In Slovak Nationalist Thought, [w:] The Weight of 
History in Central European Societies of the 20th Century, Z. Havličková, N. Maslowski (red.), 
Central European Studies No. 2, Budapest 2005, s. 134.

68 H. Janaszek-Ivaničková, Wstęp, [w:] L’udovit Stur…, s. VII.
69 M. Oravcová, op.cit., s. 16; G. Dudeková, op.cit., s. 16; J. Mésároš, Zložité hľadanie pravdy 

o slovenských dejinách. Výber štúdií, odborných polemík a článkov z polstoročnej výskumnej 
a publikáčnej činnosti, Bratislava 2004, s. 63.

70 M. Bobrownicka, Pogranicza w centrum…, s. 131.
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„języków lokalnych” (obowiązywała zasada „kto chce mieć chleb, musi opanować 
węgierski”71). Władze węgierskie uznały, że pielęgnowanie innych języków jest 
z punktu widzenia interesów państwa nie tyle zbyteczne, ile niebezpieczne i szko-
dliwe72. Szczególnie intensywnie akcja madziaryzacyjna była prowadzona na te-
renach dzisiejszej Słowacji. Także Niemcy jako naród historycznie zamieszkujący 
Uhorsko od kilkuset lat poddawani byli presji madziaryzacyjnej. To sprawiało, że 
na porządku dziennym stawała kwestia obrony rodzimego języka73.

Do połowy XVIII wieku słowackie elity posługiwały się zmodyfi kowaną, 
w mniejszym lub większym stopniu o miejscowe zwyczaje językowe, wersją języ-
ka czeskiego (głównie protestanci) lub dialektami słowackimi uwzględniającymi 
słownictwo czeskie (głównie katolicy). Przyjęcie czeszczyzny wiązało się z fak-
tem, że w wieku XV była ona najlepiej rozwiniętym językiem słowiańskim, któ-
rego używano wówczas w korespondencji państwowej i w liturgii kościelnej na 
terytorium Korony św. Wacława. Bliskość Pragi jako centrum kultury słowiań-
skiej powodowała przyjmowanie pewnych wzorców językowych, które utrwalały 
się zwłaszcza dzięki XVII-wiecznej emigracji protestantów mówiących po czesku 
na tereny obecnej Słowacji. Ich wpływy kulturowe stopniowo ograniczała jednak 
kontrreformacja, szczególnie, że jej przywódcy (jezuici, franciszkanie i kameduli) 
w kontaktach z prostym ludem posługiwali się lokalnymi narzeczami i byli przez 
to lepiej rozumiani niż czescy protestanci (choć w samej liturgii obowiązywała 
oczywiście nadal łacina)74. Na przełomie XVIII i XIX wieku miało miejsce ście-
ranie się dwóch tendencji – ekspansji języka czeskiego w wersji Biblii Kralickiej, 
popieranej przez środowiska protestanckie, modyfi kowanej o miejscowe zwycza-
je – z jednej strony, z drugiej natomiast – prób podniesienia lokalnych zwycza-
jów językowych do rangi języka ogólnonarodowego podejmowanych początkowo 
przez środowiska katolickie. Z kwestią językową ściśle związane były narodowo-
ideologiczne koncepcje i orientacje obydwu ruchów narodowych: inteligencja 
katolicka wskazywała na narodową odrębność etnicznego żywiołu słowackiego, 
powołując się przy tym na osobną od Czechów historię i zwyczaje językowe, na-
tomiast inteligencja protestancka kładła nacisk na jedność plemienną i językową 
ludności zamieszkującej Słowację, Czechy i Morawy75.

Kanadyjski historyk Peter Brock, w książce pt. The Slovak National Awake-
ning and Essay in the Intelectual History of East Cerntral Europe (wyd. 1976)76, 

71 W. Wincławski, op.cit., s. 70.
72 D. Škvarna, Slovenské štátoprávne…, s. 480.
73 M. Bobrownicka, Poliglotyzm społeczeństw słowiańskich a rozwój ich świadomości naro-
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74 P. Brock, op.cit., s. 22
75 L. Franková, op.cit., s. 16.
76 Książka ukazała się na Słowacji pod zmienionym tytułem w 2002 roku: Slovenské národné 
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30

omawiając interesujący przykład komplementaryzmu wyznaniowego w zakresie 
tworzenia języka słowackiego, stawia tezę, że wykształcenie się świadomości et-
nicznej Słowaków było dziełem katolików, zaś przejście od świadomości etnicznej 
do narodowej – zasługą inteligencji protestanckiej77. Mówiąc przy tym o inteli-
gencji (katolickiej i ewangelickiej), należy mieć na uwadze głównie duchowień-
stwo. Istniały niejako trzy istotne etapy kształtowania się świadomości narodo-
wej (i językowej) Słowaków na przestrzeni XVIII–XIX wieku: (a) kodyfi kacja 
i upowszechnienie języka słowackiego w wykonaniu Antona Bernoláka, (b) okres 
fascynacji wzajemnością czesko-słowacką i próby utworzenia języka czesko-sło-
wackiego (c) oraz okres słowackiej samodzielności językowej i narodowej.

Tworzenie narodu słowackiego rozpoczęło się na płaszczyźnie teoretycznej. 
Pierwszy krok w tym kierunku poczynił Anton Bernolák w latach 80. XVIII wie-
ku. Zaczął on pisać „mówionym” językiem słowackim na bazie dialektu zachod-
niosłowackiego. Tym samym położono fundamenty pod samodzielną, niezależną 
od czeskiej, tożsamość słowacką, choć wpisywano ją w szerszy, uniwersalistyczny 
kontekst uhorskiego patriotyzmu. Kolejny krok uczynili protestanccy duchowni 
– Ján Kollár, Pavol J. Šafarík oraz pozostali zwolennicy ideologii wzajemności 
czesko-słowackiej w latach 30. i 40. XIX wieku. Odrzucili oni ideę natio hun-
garica (której hołdowali jeszcze wówczas bernolakowcy), a tym samym zredefi -
niowali stosunek Słowaków do Madziarów. Zamiast średniowiecznej koncepcji 
narodu politycznego, zaproponowali koncepcję narodu opartego na fundamen-
cie kulturowym i językowym. Niemniej jednak Słowaków w ramach tego nurtu 
uznawano za integralną część narodu czesko-słowackiego. Kolejny etap nastąpił 
wraz z rozkwitem działalności Ľudovíta Štúra, który w pewnym okresie swojej 
działalności przestał uznawać Słowaków za integralną część narodu czesko-sło-
wackiego, głosząc istnienie niezależnego narodu słowackiego z jego prawami do 
politycznego samostanowienia w postaci autonomii w ramach Uhorska78. Za-
sługa Štúra, którego twórczość posiada niebagatelny wpływ także na współcze-
sną samoświadomość narodową Słowaków, polega przede wszystkim na prze-
cięciu węzła gordyjskiego, poprzez wprowadzenie trzeciego języka. Przyjął on, 
choć w zmienionej formie, zasadę głoszoną przez bernolakowców (głównie przez 
Martina Hamuljaka), że Słowacy mają swój własny język narodowy. Uzupełnił 
ją jednak o Kollárowską zasadę, że Słowacy są, skoro mają własny język, odręb-
nym narodem (w terminologii Kollára – plemieniem), nie tylko wśród Słowian, 
ale, co praktycznie było jeszcze ważniejsze, także wśród poddanych Korony Wę-
gierskiej. Dwie fazy słowackiego odrodzenia narodowego, językowa i narodowa, 
zlewają się tu w jedną. „Jesteśmy plemieniem w Słowiańszczyźnie, jesteśmy tak-
że plemieniem w Koronie Węgierskiej” – głosi w związku z tym Jozef Hurban, 
podsumowując w ten sposób zakończenie słowackiego rozwoju narodowego jako 

77 P. Brock, op.cit., s. 43–45.
78 Ibidem, s. 100.
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zaostrzającego się dialektycznego sporu dwóch nadrzędnych wobec Słowaków 
żywiołów: słowiańskiego i węgierskiego (uhorskiego)79.

Symbolika narodowa. Integralnym, obok emancypacji językowej, elementem 
procesu tworzenia słowackiej tożsamości narodowej w odniesieniu do omawia-
nego okresu wieku XVIII i XIX, było kształtowanie i utrwalanie nowoczesnych 
symboli narodowych. Zakres przedmiotowy symboliki narodowej jest bardzo 
rozległy i obejmuje elementy krajobrazu przyrodniczego, dobra kultury mate-
rialnej, ważne wydarzenia historyczne, a także postaci, których istnienie i dzia-
łalność uznaje się za ważne dla życia narodowego. Wszystko to jest nośnikiem 
ponadczasowych wartości.

Na planie pierwszym sytuuje się słowacka historia i jej bohaterowie. Na dru-
gim planie pojawiają się Tatry oraz główne rzeki, w tym Wag, Hron i Dunaj. 
W dalszej kolejności rozpoznajemy pamiątki – pozostałości historyczne po Pań-
stwie Wielkomorawskim oraz siedziby władców uznawanych za Słowaków (sieć 
tych oto miejsc tworzy symboliczne granice terytorium narodowego). I wreszcie 
na trzecim, skądinąd bardzo niewyraźnym planie, pojawiają się miasta, które 
jednak niewiele mają wspólnego z tożsamością narodową słowacką, stanowiąc 
jednakże przedmiot wielowiekowych marzeń.

Słowacka historia i jej bohaterowie. Nie ulega wątpliwości, że bardzo istot-
nym punktem odniesienia, tworzącym tożsamość narodową Słowaków, były 
w XVIII i XIX wieku misja chrystianizacyjna i cywilizacyjna tzw. apostołów Sło-
wian: świętych Cyryla i Metodego oraz wyobrażenia na temat Rzeszy Wielkomo-
rawskiej. Rekonstrukcja narodowej, słowiańskiej lub słowackiej (obydwa terminy 
używane były często zamiennie) historii dokonywała się głównie w odpowiedzi na 
nasilające się roszczenia Madziarów do całej historii i dziedzictwa Korony św. Ste-
fana. Interesujące wydawać się może to, że święci, których Słowacy uznają niemal 
za własnych bohaterów narodowych, od drugiej połowy XVIII wieku za sprawą 
papieża Piusa VI80 byli także patronami wszystkich krajów monarchii habsbur-
skiej, w tym także Węgrów, których część została – według ówczesnych wyobra-
żeń – ochrzczona przez Braci Sołuńskich i współpracujących z nimi misjonarzy81.

79 D. Rapant, op.cit., s. 412–413. J. A. Baer, Emancipation, Not the Making of Slovakia: Lu-
dovit Stur’s Conception of the Slovak Nation, „Studies in Post-Communism”, Occasional Paper 
2003, No. 2, s. 12; W. Wincławski, op.cit., s. 75; zob. także: M. Oravcová, op.cit., s. 19; M. Papierz, 
Język a słowacka tożsamość narodowa, [w:] A. Patek, W. Rojek (red.), Naród – Państwo – Eu-
ropa Środkowa w XIX i XX wieku, Kraków 2006, s. 69–71.

80 Na prośbę Marii Teresy, papież Pius VI bullą wydaną 21 lipca 1777 roku na dzień pamięci o świę-
tych Cyrylu i Metodym wyznaczył 14 marca (skądinąd data powstania Republiki Słowackiej w 1939 
roku). Zob. J. Tibenský, Veľkomoravská a cyrilometodská tradícia v diele Jána Hollého, [w:] Pamät-
nica z osláv dvojstého výročia narodenia Jána Hollého, opracował J. Chovan, Martin 1985, s. 163.

81 D. Škvarna, Začiatky moderných slovenských symbolov. K vytváraniu národnej identity 
od konca 18. do polovice 19. storočia, Banská Bystrica 2004, s. 16–17.



32

Z tradycją cyrylometodiańską ściśle związany, ale nie tożsamy, jest kult Wiel-
kiej Morawy. O ile tradycja cyrylometodiańska miała służyć celom kulturowo-re-
ligijnym i świadczyć o dojrzałości cywilizacyjnej Słowaków, o tyle wspomnienie 
o Wielkiej Morawie miało służyć celom politycznym82. Myślenie w kategoriach 
mitycznych (kreacja mitu początku) nabiera tu charakteru typowego dla kultury 
romantycznej – historię przemienia się w mit, acz czyni się to na tle powszech-
nych w tamtym czasie (XIX w.) w całej Europie praktyk – zdaniem J. Kolbuszew-
skiego – dość osobliwie. Zjawiskiem typowym dla romantyzmu była tendencja 
do budowania substancji prahistorycznej z elementów baśniowych. W dziejach 
słowackich władca Wielkiej Morawy, Świętopełk stał się kimś na miarę polskie-
go Kraka lub Piasta Kołodzieja. W słowackiej tendencji mitologizacyjnej miejsce 
pradziejów bajecznych zajęła anektowana przeszłość historyczna, natomiast tra-
dycja wielkomorawska potraktowana została jako najważniejszy element własne-
go dziedzictwa historycznego83.

Państwo wielkomorawskie, powstałe w IX wieku, na terenach dzisiejszych 
Moraw, a za panowania Świętopełka I w latach 870–894, obejmujące także tere-
ny dzisiejszych Węgier, Czech, Śląska, Łużyc, Małopolski i Słowacji, stanowi dla 
Słowaków przede wszystkim wyidealizowany obraz wielkości narodu słowackie-
go. W literaturze słowackiej bardzo często można spotkać się z przekonaniem, że 
zamieszkiwana przez Słowaków (którzy skądinąd nie wiedzieli jeszcze wówczas 
przecież, że są Słowakami) Wielka Morawa stanowiła przykład państwa, które 
za sprawą misji religijnej i cywilizacyjnej świętych Cyryla i Metodego osiągnęło 
względnie wysoki poziom rozwoju.

Na początku X wieku terytorium tego państwa zostało podbite przez plemio-
na ugryjskie (w tym przez Madziarów) przybyłe z Azji. Możemy spotkać się także 
ze szczególną interpretacją wydarzeń z początków X wieku, która stwierdza, że 
Słowacy nigdy nie zostali przez Madziarów podbici. Stworzona w XVIII wieku 
przez jezuitę Samuela Timona oraz wspomnianego wcześniej Jána Baltazára 
Magina tzw. zmluvna teoria, powiada, że Słowacy wraz z Madziarami utworzy-
li na podstawie umowy wspólne państwo – Uhorsko. Teoria ta używana była 
zwłaszcza w XIX wieku do obrony praw Słowaków mieszkających w Królestwie 
Węgierskim przed roszczeniami węgierskimi, ukazując ich jako równoprawnych 
partnerów84.

O ile jednak do początków XIX wieku tradycje Wielkiej Morawy i Uhorska 
były ze sobą niemal organicznie związane, gdyż Uhorsko uznawano chętnie 

82 J. Tibenský, Funkcia cyrilometodskej…, s. 579; D. Škvarna, op.cit., s. 18. M. Oravcová, 
op.cit., s. 11.

83 J. Kolbuszewski, Z dziejów tradycji cyrylometodiańskiej w Słowacji, „Pamiętnik Słowiań-
ski” 1996, nr XLIV, s. 66.

84 B. Suchoń-Chmiel, Aspekt kulturowy kształtowania się świadomości narodowej Słowa-
ków, [w:] J. Hvišč (red.), Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov, Bratislava 
2000, s. 49; C. G. Kiss, W podwójnym zwierciadle…, s. 55.



33

za kontynuację Państwa Wielkomorawskiego i jego spuścizny cywilizacyjnej, 
w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku zaczęto je coraz silniej i częściej pod-
dawać różnym dyferencjacjom. Uhorsko bowiem w coraz większym stopniu sta-
wało się etnicznym państwem Madziarów85. Zmulvna teoria przestawała być 
wówczas atrakcyjna, przez co zastąpiono ją teorią o „azjatyckich najeźdźcach 
i barbarzyńcach”, którzy zniszczyli Wielką Morawę, tworząc na jej gruzach swo-
je państwo – Uhorsko. Upadek Państwa Wielkomorawskiego był uznawany za 
narodową tragedię mniej więcej tej samej rangi co bitwa pod Białą Górą (1620) 
w przypadku Czechów86. Pavol J. Šafarík pisze, że „Słowacy zniknęli z dziejów już 
w IX stuleciu i odtąd ich losy i czyny giną w dziejach narodu madziarskiego”87.

Stopniowo rozszerzał się panteon bohaterów narodowych związanych z pań-
stwem wielkomorawskim – obok książąt Rościsława (pan. 846–870) i Święto-
pełka (pan. 871–894), coraz częściej pojawiał się wcześniejszy władca Księstwa 
Nitrzańskiego – Pribina (wspominano także o jego synu Koceľu). W wieku XIX 
słowacki genos i epos uzupełniono w duchu tradycji romantycznej o kilka innych 
postaci, którymi postanowiono „zaludnić” okres od upadku Wielkiej Morawy. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się postaci Matúša Čáka (1260–1321), 
Jána Jiskry (1400–1469) i Mateja Korvína (1443–1490)88. Matúš Čák i Ján Jis-
kra (Czech, dowódca wojsk husyckich) uznawani byli za słowackich władców, 
arystokratów, którzy rządzili Słowacją w okresie upadku rządów królewskich 
w Uhorsku, przy czym ani jeden, ani drugi w rzeczywistości nie utożsamiali się 
z narodem słowackim. Słowaccy ewangelicy w panteonie bohaterów narodowych 
widzieli dodatkowo Jána Husa (1370–1415), którego uważali za „męczennika 
rodu czesko-słowackiego”, jednak od połowy XIX wieku coraz silniejsza stawała 
się tendencja do „odstąpienia” Husa Czechom.

Mówiąc o słowackim eposie, trudno pominąć postać Juraja Jánošíka, zbójni-
ka pochodzącego z Trchovej lub okolicy tej wsi (północno-zachodnia Słowacja, 
w pobliżu granicy z Polską). W kulturze słowackiej mit Janosika, obok mitu Wiel-
kich Moraw, uzyskał – zdaniem Joanny Goszczyńskiej – najbardziej znaczącą 
rangę. „Żywiła się” nim i kształtowała go przede wszystkim literatura romantycz-
na89. Rozpropagowanie kultu tej postaci należy przypisać głównie elitom ewan-
gelickim kształcącym się na uniwersytetach niemieckich. Za sprawą twórczości 
literackiej Pavla Šafaríka, Janosik z ludowego zbójnika stał się nieustraszonym 

85 Słowacki historyk J. Mésároš w jednym z artykułów podejmuje interesujący problem przy-
wrócenia na Słowacji pozytywnej pamięci o Uhorsku oraz rewizji węgierskiej historiografi i na ten 
temat. Zob. J. Mésároš, Deformácie vo vedomí slovenskej a mad’arskej národnej pospolitosti 
o spoločných dejinách a ich zdroje, „Historický časopis” 1991, č. 3, s. 318–320.

86 D. Škvarna, op.cit., s. 30.
87 P. J. Šafárik, Dejiny slovánského jazyka a literatúry všetkých náreči. Spisy Pavla Jozefa 

Šafárika, zv. 1, Košice 1992, s. 227.
88 Ibidem.
89 J. Goszczyńska, Mit…, s. 6. Zob. także: eadem, Janosik – słowacki bohater romantyczny, 

„Pamiętnik Słowiański” 1995/1996, t. XLV/XLVI, s. 101–111.
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mitycznym bohaterem. W zmitologizowanej postaci Janosika połączono wątek 
socjalny z narodowym90. W konsekwencji tych zabiegów, przylgnął do Janosika 
długi szereg epitetów, takich jak: obrońca uciśnionych, mściciel krzywd, antyfeu-
dalny bojownik, apostoł wolności, niezwyciężony bohater itp.91. Postać Janosika 
służy do konstruowania tradycyjnie romantycznego obrazu Słowaków, przedsta-
wiającego ich jako naród niewinny i szczery, bardziej uczuciowy niż inne, który 
od tysiąca lat jest ciemiężony i z tego powodu cierpi92. W XX wieku takim stereo-
typem Janosika „karmiła” naród zarówno propaganda ludacka (okres Państwa 
Słowackiego 1939–1945), jak i komunistyczna.

Słowacka przyroda. Środowisko przyrodnicze w tradycji romantycznej jako 
takiej, a zwłaszcza w słowackiej, odgrywa rolę szczególną. Kult przyrody rozciąga 
się na wszystkie regiony Słowacji, leżące między Dunajem a Tatrami. Dominuje 
krajobraz sielankowy, przedstawiający Słowację jako krainę arkadyjską, ziemię 
cudownych łąk i pól, zasobną w zwierzynę i winną latorośl, kraj ludu śpiewnego 
i skromnego, pracowitego i wiernego obyczajom swoich przodków. Z wizją tą są-
siaduje – zwłaszcza w utworach romantyków słowackich: Kollára i Štúra – przy-
roda groźna, nieokiełznana, czasem mroczna i tajemnicza93.

W wieku XVIII, gdy na serio zaczęto zastanawiać się nad problemem naro-
du w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, inteligencja słowacka bardzo chęt-
nie zwracała swoją uwagę na Tatry94, o których mówiono często w kontekście 
etnogenezy Słowian95. Przestrzeń górskiej przyrody z biegiem czasu podlegała 
swoistej nacjonalizacji i zaczynała tworzyć narodowe sacrum w przeciwieństwie 
do profanum – miast umieszczonych w dolinach, zamieszkałych przez Węgrów, 
Niemców i Żydów. Widać to doskonale na przykładzie omawianego wcześniej 
mitu Janosika, gdzie otwartej górskiej przestrzeni sakralnej przeciwstawiona zo-
staje zamknięta przestrzeń w dolinie, w karczmie, gdzie tragicznie dopełnia się 
los zbójnika96.

Za pośrednictwem Tatr jako symbolu narodowego Słowacy odróżniają się od 
sąsiednich grup etnicznych, zwłaszcza od „nizinnych” Madziarów. W piśmien-

90 D. Škvarna, op.cit., s. 31–32. Csaba Gy Kiss zauważa, że w XIX wieku do stereotypów i na-
rodowej mitologii obecnej w dziełach klasycznej literatury wkroczyło przeciwstawienie węgier-
skiego szlachcica i słowackiego chłopa. C. G. Kiss, W podwójnym zwierciadle…, s. 55.

91 J. Goszczyńska, Mit…, s. 30.
92 M. Kusý, Powstawanie społeczeństwa obywatelskiego na Słowacji, [w:] W. Borodziej 

(red.), Obrachunki z historią, Warszawa 1997, s. 67.
93 H. Janaszek-Ivaničková, Wstęp…, s. XXVII–XXVIII.
94 Nieprzypadkowo pierwsza nowoczesna instytucja, założona przez Szturowców w 1844 

roku, mająca stać się „duchową świątynią Słowaków” i propagująca ideologię słowackiego ruchu 
narodowego, nosiła nazwę Tatrín. Jej działalność stworzyła grunt pod powstanie Maticy sloven-
skej (1863).

95 D. Škvarna, op.cit., s. 21–22; J. Kolbuszewski, op.cit., s. 75.
96 J. Goszczyńska, Mit…, s. 74.
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nictwie słowackim odnaleźć można przykłady lokowania słowackich Tatr w kon-
trapozycji do madziarskich nizin. Wówczas to wysokie góry stają się synoni-
mem słowackiej potęgi, wielobarwności, przytulności, niezłomności i woli walki. 
W protoromantycznej tradycji Tatry przedstawiane są jako naturalne schro-
nienie i „baszta”, ale również jako lek na własną małość i bezsilność. Krajobraz 
słowacki tworzyć ma w Europie Środkowej coś na kształt naturalnej fortecy97. 
O ile względem Madziarów Tatry stanowią wyraźną granicę, o tyle względem 
narodów słowiańskich pełnią funkcję łącznika (w praktyce było jednak przecież 
całkowicie odwrotnie!)98. Słowackie góry silnie kontrastują także z ziemiami cze-
skimi, które postrzegano przez pryzmat „pól i łąk, stawów, lasków i malowni-
czych dworów”99.

Kolejny element słowackiego krajobrazu, silnie eksponowany w propagandzie 
narodowej XVIII i XIX wieku, stanowią rzeki. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na Dunaj. Pełni on zasadniczo dwie istotne funkcje. Po pierwsze – stanowi wy-
raźną granicę między etnicznym terytorium słowackim a terytorium zamieszka-
nym przez Madziarów oraz Niemców. Po drugie – Dunaj wydaje się w natural-
ny sposób łączyć ze sobą ziemie zamieszkałe przez Słowian zachodnich, w tym 
Słowaków, z krajami zamieszkanymi przez Słowian południowych – Serbami, 
Chorwatami oraz Bułgarami. Dwie pozostałe rzeki – Hron i Wag, nie mają już 
charakteru międzynarodowego i uznawane są za „czysto słowackie”, choć także 
zwraca się uwagę na ich szczególną rolę – pasa obronnego przed zagrożeniem 
z zewnątrz100.

Prasłowiańskie grodziska. Na kolejnym planie symboli narodowych, tworzą-
cych słowacki topos, umieszczane były prasłowiańskie grodziska jako pomniki 
dawnej chwały. Ich rozmieszczenie pozwala zdefi niować ściślej terytorium sło-
wackie, gdyż były to na ogół średniowieczne zamki warowne. Atrakcyjność tych 
przedmiotów identyfi kacji narodowej sięga okresu połowy XVIII wieku, kiedy 
stały się one, wzorem Europy Zachodniej, wdzięcznym tematem opowieści snu-
tych w duchu romantyzmu. Szczególnie wdzięcznym tematem takich historii 
były ruiny, z którymi najczęściej wiązano jakieś fantastyczne opowieści. W tra-
dycji słowackiej zainteresowanie zamkami i grodziskami było rozpowszechnione 
między innymi ze względu na znaczną ich liczbę (około 170), z czego zwłaszcza 
trzy zasługują na szczególną uwagę: Devín, Trenčín i Oravský Hrad101.

Miejskie centrum. Zdecydowanie najdalszy plan słowackich symboli narodo-
wych związany jest z marzeniem o miejskim centrum. Nowoczesny nacjonalizm 

97 J. A. Mikuš, J. M. Kirchbaum, op.cit., s. 10.
98 D. Škvarna, op.cit., s. 33.
99 Ibidem, s. 41.
100 Ibidem, s. 44.
101 Ibidem, s. 45.
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był silnie związany z życiem miejskim, gdyż to właśnie w miastach możliwe było 
skuteczne propagowanie idei narodowych. W historii narodu słowackiego nie-
możliwe jest wskazanie na miasto, które pełniłoby taką rolę kulturo- i narodo-
twórczą jak Praga w przypadku Czechów, Peszt – Węgrów czy Zagrzeb – Chor-
watów. Brakowało centrum miejskiego, w ramach którego można by względnie 
swobodnie rozwijać myśl narodową, i które stałoby się rozsadnikiem nowocze-
snego nacjonalizmu. Słowaccy działacze narodowi nie mogli oprzeć się praktycz-
nie w swej działalności na żadnym większym mieście, które mogłoby odgrywać 
rolę centrum życia narodowego, kulturalnego i naukowego, a zarazem stanowiło-
by ośrodek życia gospodarczego. Późniejsza stolica Słowacji – Bratysława, zwana 
wówczas po niemiecku Pressburgiem, a po węgiersku ― Pozsony, nie była w sen-
sie etnografi cznym słowacka (pod koniec XIX wieku liczba słowackich miesz-
kańców nie przekraczała nawet 20%). Samo zaś położenie Bratysławy było dość 
niekorzystne z punktu widzenia słowackiego ruchu narodowego, gdyż miasto to 
bardzo wyraźnie grawitowało pod względem ekonomicznym w kierunku Wiednia 
i stanowiło de facto jego przedmieścia. Jeszcze mniej korzystnie przedstawiała 
się sytuacja drugiego, co do wielkości, miasta położonego na Słowacji – Koszyc, 
w którym aż 75% ludności stanowili Węgrzy, a miasto to ciążyło wyraźnie ku 
Węgrom i Galicji102.

W XIX wieku pojawiła się naturalna potrzeba wskazania na jakieś miasto 
położone w granicach etnicznej Słowacji, które mogłoby stać się symbolem dą-
żeń narodowych Słowaków. Największe szanse miała niewątpliwie Nitra jako 
miasto silnie związane z tradycją Państwa Wielkomorawskiego, siedziba pierw-
szych władców oraz biskupów103. Miała ona pełnić funkcje podobne do tych, ja-
kie w Polsce przypisuje się Krakowowi, względnie Gnieznu. Kolejnym symbolem 
słowackiego życia miejskiego może być Trenčín, do którego miały po upadku 
Państwa Wielkomorawskiego ewakuować się różne instytucje życia społeczno-
politycznego Słowaków. Ľudovít Štúr przyrównał nawet Trenčin do Granady, zaś 
Matúša Čáka do El Zagrisa. Szczególnie ciepło myślano o jeszcze innym ośrodku 
miejskim, nieporównywalnie mniejszym od Bratysławy ― o Bańskiej Szczawnicy 
(Banská Štiavnica). Było to miasto, w którym dominowali Słowacy posługujący 
się na co dzień językiem słowackim, w którym względnie bogate było słowac-
kie życie kulturalne. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Trnavy, sil-
nie związanej z ruchem językowym zapoczątkowanym przez Antona Bernoláka. 
Poza tym mieścił się tutaj uniwersytet, na którym kształciły się przyszłe elity sło-
wackie. Z czasem coraz ważniejszą rolę zaczął odgrywać położony w północnej 
Słowacji Martin104.

102 A. Giza, Słowacki ruch narodowy w latach 60 i 70-tych XIX wieku, „Czasy Nowożytne” 
2000, t. IX, s. 106.

103 D. Škvarna, op.cit., s. 50.
104 Ibidem, s. 51.
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2.1.2. Walka o polityczną autonomię w ramach Uhorska

Wiosna Ludów (1848) na Słowacji. Można przyjąć, że w 1848 roku zamy-
ka się etap językowo-kulturowej konstytucji narodu słowackiego, rozpoczyna 
zaś etap walki o prawa polityczne. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, gdyż 
walka o prawa polityczne miała miejsce przed 1848 rokiem, natomiast projekt 
tworzenia i emancypacji języka narodowego bynajmniej nie zakończył się w po-
łowie XIX wieku. Niemniej jednak data ta wydaje się dobrze odgrywać rolę sym-
bolu i – co istotne – jest powszechnie rozpoznawana na Słowacji. Kojarzy się ją 
z pierwszym znaczącym wystąpieniem patriotów słowackich zgromadzonych na 
zjeździe w Liptowskim Sv. Mikulašu (Liptowski Mikulasz) w dniu 10 maja 1848 
roku. Przyjęto wówczas dokument o nazwie Żądania Narodu Słowackiego (Žia-
dosti105 slovenského národa), w którym domagano się od władz państwowych 
spełnienia m.in. następujących postulatów: (a) ustanowienia ogólnokrajowego 
(uhorskiego) sejmu, w którym reprezentowane byłyby wszystkie narody Uhor-
ska, (b) ustanowienia przy sejmie ogólnokrajowym osobnych sejmów narodo-
wych z kompetencjami w zakresie spraw narodowych i ogólnopaństwowych, 
(c) wyznaczenia granic etnicznych każdego narodu nie tylko w interesie sej-
mów narodowych, ale także na potrzeby zorganizowania administracji lokalnej, 
(d) utworzenia słowackich oddziałów narodowych ze słowackimi dowódcami 
i obowiązującym językiem słowackim – miały być one do dyspozycji słowackich 
organów politycznych jako zabezpieczenie praw narodu słowackiego, (e) pozwo-
lenia na używanie słowackiej symboliki narodowej jako wyrazu słowackiej samo-
dzielności politycznej, (f) przyznania wszystkim obywatelom równych czynnych 
i biernych praw wyborczych, (g) zabezpieczenia podstawowych praw i wolności 
obywatelskich, a także wolności prasy i zakładania drukarni bez kaucji i cen-
zury, swobody zgromadzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa w podróżach po 
kraju106.

W tym okresie (sierpień–wrzesień 1848 roku) zaczyna konstytuować się 
Słowacka Rada Narodowa, ciało o charakterze reprezentacji politycznej107. Tym 
samym zostały spełnione dwa podstawowe warunki zaistnienia nowoczesnego 
narodu. W 1843 roku ofi cjalnie zadekretowano język narodowy decydując się 

105 Należy odnotować, że w języku słowackim słowo to oznacza zarówno żądania jak i prośby.
106 J. Hučko, Revolučné roky 1848–1849 a Slováci, „Studia Academica Slovaca” 1998, č. 27, 

s. 71–72; A. Jurovský, Słowacki charakter narodowy, [w:] Kwestia…, s. 304–305; K. Rebro, 
Štátoprávne požiadavky Slovákov v rokoch 1848–1849, [w:] Slováci a ich národný vývin, 
J. Mésároš (red.), Bratislava 1969, s. 182–187. Godne uwagi jest, że w jednym z punktów tego 
programu domagano się także zapewnienia praw narodowych Polakom z Galicji.

107 Słowacka Rada Narodowa została utworzona 16 września w Wiedniu i ofi cjalnie ukonstytu-
owana trzy dni później w Myjawie. Tworzyli ją: Ľ. Štúr, J. M. Hurban, M. M. Hodža, B. Bloudek, 
F. Zach, B. Nosák, D. J. Bórik, M. Podrimavský, Slovenská politická reprezentácia 1848–1918 
(Na 150. vyročie vzniku prvej Slovenskej národnej rady), „Studia Academia Slovaca” 1998, č. 27, 
s. 133–140.
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na „rozwód” z Czechami, zaś pięć lat później zdefi niowano (choć niezbyt precy-
zyjnie trzeba przyznać) terytorium narodowe. Reakcją władz węgierskich było 
wydanie nakazu aresztowania czołowych działaczy narodowych oraz ogłosze-
nie stanu wyjątkowego108. Ofi cjalnie uznano, że zgłoszone przez nich żądania 
nie mają żadnego poparcia społecznego, wobec czego nie należy poświęcać im 
większej uwagi. Wysłano jednak na Słowację większą liczbę żołnierzy na wypa-
dek ewentualnych rozruchów wywołanych zignorowaniem Žiadosti przez rząd 
węgierski109.

W następstwie niepowodzeń związanych z odrzuceniem słowackich postula-
tów politycznych i socjalnych doszło po raz pierwszy pod fl agą biało-niebiesko-
czerwoną, do wybuchu powstania narodowego110. Jego rozmiary – ze względu 
na niewielkie zaangażowanie chłopów – były bardzo skromne (stąd zasadność 
pytania, czy powstanie było rzeczywiście narodowe), w każdym razie w swej skali 
nieporównywalne z innymi wydarzeniami Wiosny Ludów. Był to ruch „wąskie-
go kręgu słowackiej inteligencji” i w istocie nie miał większego wpływu na na-
ród jako całość. Nie mógł w żadnym wypadku stać się później częścią słowac-
kiej pamięci zbiorowej jako wydarzenie cementujące naród. Poza inteligencją 
słowacką, trzon wojsk ochotniczych we wszystkich wyprawach tworzyli jedynie 
„zwerbowani wiedeńscy wałkonie” (za pieniądze Serbów, Chorwatów i Czechów), 
a z pozyskiwaniem „autentycznych słowackich młodzieńców” istniały przy tych 
wyprawach największe trudności (z Węgrami po stronie Słowaków walczyli tak-
że Czesi, Chorwaci, wojwodińscy Serbowie i Rumuni)111. Część Słowaków wal-
czących z Węgrami rozumiała tę walkę nie jako starcie słowacko-madziarskie, 
lecz pobudzona romantycznymi wizjami Herdera i Kollára, widziała w niej walkę 
dwóch światów: słowiańskiego i niesłowiańskiego. Sprawa narodowa, siłą rze-
czy, schodziła w tej perspektywie na plan dalszy112. Sam Ľudovít Štúr, tak zako-
chany w ludzie słowackim, otwarcie narzekał na jego obojętność wobec sprawy 
narodowej. Adwokatem sprawy słowackiej uczyniono wówczas dwór wiedeński 
(rewolucja węgierska była bowiem wymierzona przeciwko dominacji politycznej 
Wiednia). Ten zaś wykorzystał jedynie słowackie „pobudzenie narodowe” prze-
ciwko Węgrom, po upadku zaś rewolucji na Węgrzech zapomniał o całej spra-
wie113. Można powiedzieć, że Słowacy przegrali podwójnie: Wiedeń nie okazał 

108 J. Hučko, op.cit., s. 71–72.
109 L. Tajták, K niektorým otázkam interpretácie revolučných rokov 1848–1849 na Sloven-

sku, „Historický časopis” 2000, č. 1, s. 126; E. Mannová, R. Holec, op.cit., s. 206–207.
110 D. Čaplovič, Osmičky v našich dejinách, Bratislava 1999, s. 21.
111 M. Kusý, Fenomen słowacki, [w:] Kwestia…, s. 507–508; E. Steiner, The Slovak Dilema, 

Cambridge 1973, s. 9–10.
112 D. Škvarna, Slovenské štátoprávne…, s. 496; J. Butvin, Mladoslovenské hnutie v európ-

skom kontexte, „Literárno-múzejný letopis” 1980, č. 14, s. 47.
113 M. Kusý, Fenomen słowacki…, s. 507–508. Zob. także: J. Chlebowczyk, O prawie do bytu 

małych i młodych narodów, Warszawa-Kraków 1983, s. 231; J. Hučko, op.cit., s. 72; L. Tajták, 
op.cit., s. 113–130.
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wdzięczności, jakiej oczekiwali114, a z perspektywy Budapesztu okazali się oni 
zdrajcami115.

Wydarzenia tego okresu pokazują jak diametralnie różniły się od siebie ruchy 
narodowe: słowacki i węgierski. Obydwa „(…) rozwijały się równocześnie i nie 
tylko obok siebie ale w znacznym stopniu także w jednej przestrzeni, bez ściśle 
wyznaczonych granic terytorialnych”116. Ruch węgierski miał za sobą poparcie 
warstw panujących, podczas gdy słowacki „był ruchem zniewolonego narodu”. 
Obydwa ruchy były wyraźnie nacjonalistyczne, wręcz szowinistyczne, dlatego też 
nie mogły znaleźć punktów stycznych. Stanęły przeciw sobie: dla węgierskiego 
rewolucyjnego ruchu narodowego Słowacy jako naród byli obojętni, a ich dąże-
nia do narodowego samouświadomienia uważali za przeszkodę w realizacji wła-
snych celów. Ruch słowacki natomiast traktował swój węgierski odpowiednik 
jako śmiertelnego wroga, w jego zwycięstwie widziano niebezpieczeństwo zwy-
cięstwa idei totalnej madziaryzacji. Przeciw ideologii panmadziaryzmu stawiano 
wówczas ideologię pansłowiańską, przeciw polityce madziaryzacji uciekano się 
do pomocy Wiednia, a później także Petersburga i Pragi117.

Memorandum Narodu Słowackiego (1861). Zanim Cesarstwo Austriac-
kie przekształciło się w państwo dualistyczne (Austro-Węgry), słowacki ruch 
narodowy ponownie przedstawił swoje postulaty, zawarte w drugim doniosłym 
wystąpieniu politycznym – Memorandum Narodu Słowackiego, uchwalonym 
w czerwcu 1861 roku w Turczańskim św. Marcinie (obecnie Martin) przez zjazd, 
w którym wzięło udział ponad trzy tysiące osób z różnych klas i zawodów. Uzna-
jąc niepodzielność państwa węgierskiego, domagano się od rządu węgierskiego 
m.in. wprowadzenia języka słowackiego do szkolnictwa podstawowego i średnie-
go, administracji oraz sądownictwa, odpowiedniej reprezentacji Słowaków w par-
lamencie, wydzielenia zamieszkanych przez nich obszarów w odrębną jednostkę 
(„Górnowęgierskie Okolie [okolice] słowackie”). Przedstawicielami Słowaków 
i współautorami Memorandum byli: Štefan Marko Daxner, Ján Francisci i Jozef 
Miloslav Hurban, należący do tzw. generacji Szturowskiej118. Postulaty zawarte 
w Memorandum zostały wówczas całkowicie odrzucone, a co więcej ― wzrosła 
presja madziaryzacyjna119. Po nieudanych próbach nakłonienia Budapesztu do 
zmiany polityki wobec Słowacji, kilka miesięcy później wyprawiono delegację 

114 M. Podrimavský, Myšlienka slovenskej štátnosti 1848–1914, „Studia Academica Slovaca” 
1995, č. 24, s. 147.

115 M. Kusý, Powstawanie społeczeństwa…, s. 67.
116 Idem, Fenomen słowacki…, s. 506.
117 Ibidem.
118 J. Chovanec, P. Mozolík, Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej re-

publiky, Bratislava 1994, s. 16–17; B. Polla, Matica slovenská a národnostná otázka, Martin 
1997, s. 183–189.

119 M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Dzieje konfl iktów i idei, Warszawa 2000, s. 100; A. Giza, op.cit., s. 116.
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do Wiednia z nieco zmienioną wersją Memorandum (tzw. Prosbopis Slovakov). 
Chodziło głównie o to, by cesarz wyraził zgodę na utworzenie odrębnej jednostki 
terytorialno-administracyjnej z siedzibą Zgromadzenia Krajowego w Bańskiej 
Bystrzycy. Cesarz Franciszek Józef I nie zareagował jednak na złożony mu doku-
ment i przekazał go węgierskiej Radzie Namiestniczej (ta zaś spełniła jedynie tyl-
ko część zgłaszanych postulatów)120. Wydarzenia te stanowią jednak ważną datę 
w historii narodu słowackiego, przywoływaną obowiązkowo przy okazji różnych 
historycznych reminiscencji XIX wieku121.

„Stara Szkoła” versus „Nowa Szkoła”. W 1868 roku tzw. Starej Szkole re-
prezentowanej przez środowisko autorów i zwolenników linii politycznej przy-
jętej w Memorandum zaczęła towarzyszyć polityczna konkurencja – tzw. Nowa 
Szkoła. W odróżnieniu od postulatów Memorandum, zwolennicy Nowej Szkoły 
nie domagali się autonomii politycznej dla Słowacji, wyrażając jednocześnie na-
dzieje na bliższą współpracę w węgierskimi liberałami i demokratyzację życia 
politycznego w Uhorsku. Rywalizacja obydwu nurtów politycznych z pewnością 
nie sprzyjała skuteczności działań podejmowanych w ramach słowackiego ruchu 
narodowego, zwłaszcza że podziały polityczne zaczęły w latach 70. XIX wieku 
nabierać instytucjonalnych kształtów. W 1871 roku w Martinie, dziesięć lat po 
ogłoszeniu Memorandum, przedstawiciele Starej Szkoły powołali do życia pierw-
szą partię słowacką ― Słowacką Partię Narodową (Slovenská národná strana). 
Przewodniczącym partii został poseł do parlamentu budapeszteńskiego Viliam 
Pauliny-Tóth (1865–1906). Z kolei przedstawiciele Nowej Szkoły utworzyli rok 
później (1872) Partię Wyrównania (Strana vyrovnania). Jej przewodniczącym 
został katolicki wydawca i publicysta Šimon Klempa. Ponieważ ugrupowanie to 
rozpadło się już trzy lata później, jedynym reprezentantem ludności słowackiej 
na węgierskiej scenie politycznej pozostała Słowacka Partia Narodowa122. Nale-
ży jednakże pamiętać, że o słowacki elektorat w tamtym okresie z powodzeniem 
ubiegały się także węgierskie partie polityczne, zwłaszcza te odwołujące się do 
tożsamości klasowej (socjaldemokraci) lub religijnej123.

Petersburg – nadzieją Słowaków. W obliczu nieudanych pielgrzymek poli-
tycznych do Budapesztu i Wiednia, inteligencja słowacka coraz chętniej zaczęła 
orientować swoje nadzieje na Rosję, uznawaną za „wyzwolicielkę narodów sło-
wiańskich”, co jeszcze bardziej wzmagało nieufność Węgrów, którzy byli prze-

120 Ibidem, s. 117; E. Mannová, R. Holec, op.cit., s. 209.
121 M. Bielik, Memorandum ― identita a integrácia (Diskusný príspievok), [w:] Na ceste 

k štátnej samostatnosti (Na pamiatku 140. výročia Memoranda národa slovenského), opraco-
wanie J. Bobák, Martin 2002, s. 276–278.

122 M. Podrimavský, Slovenská politická reprezentácia…, s. 134–136; idem, Myšlienka slo-
venskej štátnosti…, s. 149–151; E. Mannová, R. Holec, op.cit., s. 188–209.

123 W. V. Wallace, op.cit., s. 82–83; O. Urban, op.cit., Praha 2000, s. 228.
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konani, że wraz z upadkiem Polski „mowa słowiańska przestała być językiem 
wolności, a stała się językiem despotii”124. Odkąd zaś w 1867 roku defi nitywnie 
przegrała koncepcja monarchii trialistycznej – austriacko-węgiersko-słowiań-
skiej, następowało stopniowe nasilenie ruchu panslawistycznego i rozmaitych 
„pielgrzymek na Ruś” w wykonaniu przedstawicieli narodów słowiańskich, w tym 
także Słowaków125.

Polityka pasywizmu i próby konsolidacji politycznej. W latach 80. i 90. 
XIX wieku słaby ruch narodowy utracił niemal zupełnie polityczny charakter126, 
a ponadto nie miał żadnego konkretnego programu społecznego. Istotne zna-
czenie miała tutaj przyjęta przez Słowacką Partię Narodową tzw. polityka pasy-
wizmu, będąca protestem przeciwko postępującej madziaryzacji (w latach 80. 
i 90. partia nie wystawiała w wyborach swoich kandydatów, dopiero w 1900 roku 
zdecydowano się na zarzucenie tej strategii)127. Do osłabienia ruchu narodowego 
przyczyniło się także częściowe wycofanie się z narodowej działalności nauczy-
cieli, popularyzujących ideę narodową wśród chłopstwa. Pewne ożywienie ruchu 
politycznego nastąpiło pod koniec XIX wieku, ale jednocześnie przybierała na 
sile jego polityczna dyferencjacja, odpowiadająca wzrastającemu zróżnicowa-
niu społecznemu Słowaków. Różne były nie tylko koncepcje społeczne, ale także 
zapatrywania co do wyboru sojuszników aspiracji narodowych128. Konsolidacja 
świadomości narodowej Słowaków związana była ściśle z rozwojem programów 
politycznej reorganizacji Austro-Węgier. Wiele nadziei wiązano wówczas z arcy-
księciem Ferdynandem d’Este, wokół którego uformował się tzw. Krąg belweder-
ski, do którego zaliczał się młody polityk słowacki – Milan Hodža (orędownik fe-
deralizacji państwa i utworzenia politycznej wspólnoty narodów naddunajskich). 
Popularna wówczas koncepcja federacyjna autorstwa Siedmiogrodzianina Au-
rela Popovicia pt. Die Vereinigten Staaten von Gross-Osterreich (Zjednoczone 
Państwa Wielkiej Austrii) zakładała istnienie Słowacji jako niezależnej jednostki 
administracyjnej129.

Ideologia wzajemności czesko-słowackiej versus idea samodzielnego 
narodu słowackiego. Począwszy od lat 90. XIX wieku coraz silniejsze stawały 
się związki słowackiej inteligencji (zwłaszcza protestanckiej) z czeskimi ośrod-

124 P. Brock, op.cit., s. 80.
125 A. Giza, op.cit., s. 122.
126 Historyk węgierski E. Niederhauser podaje, że słowackie „Preszburskie nowiny” miały 

w 1786 roku jedynie 36 prenumeratorów. R. Radzik, Formowanie się…, s. 32.
127 E. Mannová, R. Holec, op.cit., s. 209–211; T. Kopyś, Kwestia narodowościowa na zie-

miach Korony świętego Stefana w latach 1867–1918, Kraków 2001, s. 56.
128 M. Waldenberg, op.cit., s. 101.
129 J. Bunčák, M. Piscová, Slovak Republic. Modern National Identity of Slovaks and Their 

Attitude Towards Europe, [w:] P. Tamás, U. Becker (red.), Social Science in Eastern Europe, 
Bonn 2001, s. 127.
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kami politycznymi i kulturalnymi. Zwolennicy zacieśniania współpracy słowac-
ko-czeskiej skupieni wokół pisma „Hlas” (Głos)130, a od 1904 roku wokół pisma 
„Prúdy” (Prądy), pozostawali pod przemożnym wpływem masarykowskiej idei 
czesko-słowackiej jedności narodowej131. Wyrażała ją m.in. utworzona w 1896 
roku z inspiracji Tomasza G. Masaryka Československa jednota (Jedność Cze-
skosłowacka) przeciwdziałająca na Słowacji działalności Femke (Górnowęgier-
skie Towarzystwo Edukacyjne) i procesowi madziaryzacji jako takiemu132. Coraz 
większa liczba młodzieży słowackiej podejmowała naukę w liceach i uniwersy-
tetach czeskich, co w środowisku niechętnych Czechom Słowaków wzbudzało 
uzasadnione zresztą obawy przed bohemizacją133.

Mimo że Czesi w drugiej połowie XIX wieku uznawani byli przez znaczną 
część słowackiej inteligencji za sprzymierzeńców w walce z Węgrami o zachowa-
nie narodowej tożsamości, coraz silniej zaczęło zaznaczać swoją obecność śro-
dowisko niechętne jakimkolwiek próbom zbliżenia z Czechami. Byli to działacze 
narodowi skupieni wokół ośrodka w Martinie, głoszący otwarcie potrzebę zbli-
żenia z Rosją, opowiadający się zdecydowanie przeciwko europejskiemu libera-
lizmowi i dekadencji, uznający za wrogów sprawy narodowej zarówno Węgrów, 
jak i Czechów134. Nurt ten reprezentowany był przez dwa stronnictwa polityczne: 
wspomnianą już Słowacką Partię Narodową (utworzoną w 1871 roku), skupiającą 
środowiska protestanckie oraz Słowacką Partię Ludową, skupiającą katolików, 
założoną ofi cjalnie w 1913 roku w Żylinie135.

Żadne z wyżej wymienionych środowisk nie zdołało jednak wypracować zwar-
tego programu narodowego, ani uzyskać szerszej bazy społecznej. Należy także 
zauważyć, że jeśli nie liczyć pojedynczych polityków oczekujących wyzwolenia ze 
strony Rosji, nie przejawiano tendencji separatystycznych i nie zgłaszano daleko 
idących aspiracji narodowych136.

2.2. Nacjonalizm słowacki po 1918 roku

Punktem zwrotnym słowackiej historii (podobnie jak wielu innych narodowych 
historii w Europie Środkowej), była I wojna światowa. Okres od powstania I Re-

130 V. Bakoš, Slovak Thought…, s. 164–165.
131 Zob. ibidem, s. 162–172.
132 E. Mannová, R. Holec, op.cit., s. 212–213; O. Urban, op.cit., Praha 1991, s. 227; M. Kučera, 

op.cit., s. 90–92; W. Felczak, op.cit., s. 293.
133 M. Waldenberg, op.cit., s. 101.
134 Jeden z czołowych działaczy tego stronnictwa, będącego w otwartej opozycji wobec śro-

dowiska tzw. hlasistów ― Svetozár Hurban Vajanský (1847–1916), w swej niechęci do Czechów 
posunął się nawet do stwierdzenia, iż wolałby się „utopić w rosyjskim morzu, niż w czeskim ba-
gnie”. Cyt. za: R. Chmel, Moje slovenské pochybnosti. Texty z rokov 1991–2002, Bratislava 2004, 
s. 220.

135 M. Podrimavský, Slovenská politická reprezentácia…, s. 138–139.
136 M. Waldenberg, op.cit., s. 101.
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publiki Czechosłowackiej do powstania suwerennej Republiki Słowackiej w 1993 
roku, dzielę na cztery ważne etapy. Pierwszy wyznacza dwadzieścia lat istnienia 
I Republiki (1918–1938), drugi rozpoczyna się wraz z uzyskaniem przez Słowa-
cję autonomii (1938)137 i kończy upadkiem Państwa Słowackiego (1945). Trzeci 
etap związany jest z okresem rządów komunistycznych, poprzedzonych trwającą 
niespełna trzy lata próbą przywrócenia ustroju demokratycznego (1945–1989). 
Początek etapu czwartego wyznacza z kolei upadek komunizmu w 1989 roku 
i powstanie suwerennej Słowacji (1993).

2.2.1. Kwestia słowacka w okresie I Republiki Czechosłowackiej

Dlaczego nie powstała suwerenna Słowacja? Koncepcja narodu słowac-
kiego pielęgnowana w dość trudnych i niesprzyjających warunkach przez sło-
wackie elity polityczne nie stała się na początku wieku XX ideą masową, zdolną 
porwać tłumy. U progu I wojny światowej „wyznaniowe, socjalne i regionalne 
lojalności były wciąż bardziej istotne w zbiorowej świadomości Słowaków, aniżeli 
wymiar etniczny”138. Gdy okazało się, że polityczny porządek Europy przyjęty na 
początku XIX wieku musi ulec rewolucyjnym zmianom zakładającym powstanie 
nowych państw narodowych, Słowacy nie byli w stanie wybić się na niepodle-
głość. Poza wspomnianym powodem dotyczącym słabego stopnia nacjonalizacji 
ludności słowackiej, istotne znaczenie odgrywała tutaj kondycja samych elit poli-
tycznych i kulturalnych. Po pierwsze – nie reprezentowały one jasno zdefi niowa-
nej idei państwowej, po drugie – były bardzo nieliczne, a ich przygotowanie do 
działalności państwowej było znikome (czego nie można powiedzieć np. o Cze-
chach), po trzecie – były silnie podzielone139. Już tylko te okoliczności pozwalają 
zrozumieć, dlaczego w praktyce niemożliwe było utworzenie suwerennego pań-
stwa słowackiego w wyniku zakończenia I wojny światowej.

Węgrzy czy Czesi? Elity słowackie i społeczeństwo Słowacji, mając świado-
mość konieczności bycia częścią szerszego układu politycznego, stanęły w 1918 
roku przed – w jakiejś mierze – dramatycznym wyborem: pozostania w ramach 
państwa węgierskiego z nadzieją na zmianę jego kursu w stosunku do narodo-
wości niemadziarskich (co obiecywali Węgrzy) lub budowania całkowicie nowe-
go państwa wespół z Czechami. Wybór drugiej opcji oznaczał „wzięcie rozwo-
du” z narodem, z którym tworzyło się historię Europy Środkowej przez 1000 lat 

137 Zob. X. Šuchová, Problémy organizácie politickej správy na Slovensku v predmíchovskej 
republike, [w:] M. Zemko, V. Bystrický (red.), Slovensko v Československu (1918–1939), Bratisla-
va 2004, s. 95–122. Autorka szczegółowo omawia zmiany w zakresie administracji politycznej na 
Słowacji i okoliczności uzyskania autonomii (1938).

138 E. Mannová, R. Holec, op.cit., s. 231; O. V. Johnson, Slovakia 1918–1938. Education and 
the Making of a Nation, New York 1985, s. 42–43.

139 J. Bardach, op.cit., s. 11; M. Hroch, op.cit., s. 20.
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i konieczność „zawiązania małżeństwa” z partnerem, który pod wieloma wzglę-
dami wydawał się być znacznie silniejszy od Słowaków. Wybór padł na Czechów 
i Czecho-Słowację (tak wówczas zapisywano nazwę wspólnego państwa – z dy-
wizem). Nie został on poprzedzony żadnym referendum, plebiscytem czy jakim-
kolwiek innym sposobem odwołania się do woli obydwu narodów140. Nie można 
wykluczyć, że zważywszy na stosunkowo słabą świadomość narodową Słowaków 
i ich konserwatywny charakter, zakończyłoby się one pomyślnie dla Węgier (Wę-
grzy dążyli zresztą do przeprowadzenia plebiscytu)141. Wbrew ówczesnej ideologii 
czechosłowakistycznej nie był to wybór „naturalny”. Czecho-Słowacja była bo-
wiem państwem powstałym „z dwóch różniących się populacji, dwóch różnych 
historii i dwóch różnych struktur społecznych”142.

Wśród polityków popierających pomysł zawiązania unii z Czechami byli 
również przedstawiciele konserwatywno-katolickich elit słowackich, dla któ-
rych wybór tej opcji był wyrazem politycznego pragmatyzmu. Oczekiwali oni 
jednak pewnych gwarancji dla słowackiej samodzielności politycznej, które 
skądinąd były zapisane w poszczególnych dokumentach zapowiadających po-
wstanie państwa oraz ustanawiających jego porządek ustrojowy (powstały one 
na emigracji i miały być zatwierdzone przez nowo wybrane władze państwowe). 
Znamienne, że decyzję o rozwodzie z Węgrami ogłosił wybitny przedstawiciel 
słowackiego ruchu narodowego, katolicki ksiądz Andrej Hlinka (1864–1938) 
stwierdzając lakonicznie, że „Tysiącletnie małżeństwo z Węgrami nie powio-
dło się. Musimy się rozejść”143. W Deklaracji Narodu Słowackiego (Deklarácia 
slovenského národa) z 30 października 1918 roku144 przyjętej w Turczańskim 
Świętym Marcinie (obecnie Martin), podpisanej przez przedstawicieli Słowac-
kiej Rady Narodowej, uznano władzę węgierską nad terytorium słowackim za 
nieuprawnioną. Pierwszych kilka zdań stanowi swoista litania żalu i pretensji 
do Węgrów, po czym padają następujące deklaracje: „Naród słowacki zarówno 
językowo, jak też kulturowo i historycznie jest częścią jednego narodu czesko-
słowackiego. We wszystkich walkach kulturalnych, które toczył naród czeski 
i które uczyniły go znanym na całym świecie, miała swój udział również gałąź 
słowacka”145.

Deklaracja nie wywołała wcale jakiegoś wielkiego entuzjazmu społecznego 
na Słowacji, choć większość mieszkańców Słowacji akceptowała powstanie Cze-

140 M. Hronský, Slovensko na rázcestí. Slovenské národné rády a gardy v roku 1918, Košice 
1976, s. 47.

141 M. Verešš, Slovensko. Formovanie sa územia a národa, Bratislava 2005, s. 83.
142 J. Alan, Česko-Slovenské vztahy po pádu komunistického panství, [w:] F. Gál i in., Dnešní 

krize česko-slovenských vztahů, Praha 1992, s. 19. Zob. także: J. Baluch, Rozpad czy podział Cze-
chosłowacji?, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej” 1996, t. IV, s. 127.

143 K. Sidor, Andrej Hlinka (1864–1926), Bratislava 1934, s. 308.
144 Notabene została ona wydana dwa dni po ofi cjalnym ogłoszeniu powstania Czechosłowacji 

(28.10.1918).
145 Deklaracja Narodu Słowackiego, [w:] Kwestia…, s. 37.
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chosłowacji146. Miejscami fakt ustanowienia państwa czechosłowackiego napoty-
kał opór ze strony tych, którzy „wzięcie rozwodu” z Węgrami uznawali – mimo 
wszystkich represji i upokorzeń doznanych w wieku XIX – za zbyt pochopny147. 
Idea czechosłowacka uważana była za koncepcję salonów politycznych, do tego 
najczęściej emigracyjnych148. Część słowackich elit politycznych na serio rozwa-
żała możliwość negocjacji z Węgrami odnośnie do przyszłego statusu Słowacji 
w ramach państwa węgierskiego. Myślano także o możliwości utworzenia su-
werennego państwa na wzór neutralnej Szwajcarii lub powołania do życia Sło-
wackiej Republiki Ludowej. Projekty te cieszyły się jednak mikroskopijnym po-
parciem (także międzynarodowym), wobec czego koncepcja czechosłowacka nie 
miała zbyt dużej konkurencji149.

Wraz z utworzeniem państwa czechosłowackiego, którego ramy ustrojowe 
zostały wstępnie zaprojektowane za granicą przez czeskich i słowackich emigra-
cyjnych działaczy narodowych150, kwestia słowacka i problem tożsamości naro-
dowej Słowaków zyskały całkowicie nowy wymiar. Podstawowym problemem 
stało się wówczas określenie relacji, jaka miała występować między tożsamością 
czeską oraz czechosłowacką a tożsamością słowacką. O ile bowiem do I wojny 
światowej najbardziej znaczącym kontrapunktem dla formowania się słowackiej 
tożsamości narodowej były Węgry, Węgrzy i wszystko co węgierskie, o tyle po 

146 D. Kováč, Nacionalizmus…, s. 84.
147 H. Batowski, Zarys dziejów słowackich w ostatnim dwudziestoleciu (1918–1937), [w:] Sło-

wacja i Słowacy…, s. 162–163.
148 I. Nurmi, Slovakia ― a Playgroung for Nationalism and National Identity. Manifesta-

tions of the National Identity of Slovaks 1918–1920, Helsinki 1999, s. 31–32.
149 M. Verešš, op.cit., s. 81–82; C. S. Leff, National Confl ict in Czechoslovakia…, s. 40–41. 

Rozpadowi Austro-Węgier towarzyszyło pojawienie się kilku efemerycznych państewek: Repu-
bliki Górnych Węgier, Niezależnej Republiki Orawy, Spiskiej Niepodległej Republiki, Słowackiej 
Republiki Ludowej (proklamowanej 11 grudnia 1918 r. w Koszycach) czy Słowackiej Republiki 
Rad (ogłoszonej 16 czerwca 1919 roku w Preszowie). M. Koźmiński, O świadomości narodowej 
na pograniczu węgiersko-słowackim po I wojnie światowej, „Studia z dziejów ZSRR i Europy 
Środkowej” 1984, t. XX, s. 63–64.

150 Ustalenia poczynione między przedstawicielami czeskiej i słowackiej emigracji politycznej 
zostały następnie gruntownie zmodyfi kowane w Konstytucji Czechosłowackiej z 1920 roku i od 
tej pory problem ten stanowi przedmiot krytyki nacjonalistów słowackich, oskarżających Pragę 
o zmianę pierwotnych ustaleń poczynionych w umowach z Cleveland (1915) i Pittsburgha (1918). 
Trzeba jednak gwoli ścisłości odnotować, że w umowach tych zastrzeżono, że decyzja o ostatecz-
nym kształcie wspólnego państwa zostanie podjęta przez narody czeski i słowacki. Inna rzecz, 
że reprezentujący delegację czechosłowacką na konferencji pokojowej w Paryżu Edvard Beneš 
otwarcie deklarował przed aliantami chęć przyjęcia modelu ustrojowego zbliżonego do federa-
cyjnej Szwajcarii. Po tym, jak okazało się, że Czechosłowacja stała się państwem unitarnym – 
narodowym, tłumaczył on, że miał na myśli status mniejszości narodowych w państwie. Warto 
zauważyć, że oskarżenia Czechów o niedotrzymywanie złożonych obietnic oraz umów jest bardzo 
charakterystyczną cechą słowackiej polityki w okresie międzywojennym. Ich echo jest wyraźnie 
słyszalne także w dyskursie politycznym po 1989 roku. V. Bakoš, On Czechoslovakism in Slovak 
Thinking, „Human Affairs” 1996, No. 6, s. 155.
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wojnie akcent przesunął się wyraźnie w kierunku Czech, Czechów, czeskości, 
a także – dość mglistej i niedookreślonej jeszcze wówczas – ideologii czechosło-
wakizmu151.

Czechosłowakizm i silne podziały polityczne wśród elit słowackich. 
Analizując problem rozwoju słowackiej świadomości i tożsamości narodowej 
w okresie międzywojennym, należy w centrum zainteresowania postawić pro-
blem „czechosłowakizmu” jako swego rodzaju projektu tożsamościowego wywo-
dzącego się zarówno z tradycji oświeceniowej, jak i – o czym często się zapomina 
– romantycznej. Zauważmy, że dyskusja na temat czechosłowakizmu ma swoje 
źródła w XIX-wiecznych debatach dotyczących czesko-słowackiej wzajemności, 
o których była już wcześniej mowa.

Czym jest czechosłowakizm? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to 
pytanie. Co ciekawe, „ojciec założyciel” państwa czechosłowackiego ― Tomasz G. 
Masaryk, nigdzie nie udziela dostatecznie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, 
czym jest idea czechosłowakizmu, która od 1920 roku stała się ofi cjalną doktryną 
państwową. Uważał on bowiem jedność czesko-słowacką za coś tak oczywiste-
go, co nie wymaga jakichkolwiek szczegółowych wyjaśnień152. Ideologia ta była 
różnie rozumiana w Czechach i na Słowacji153, a także przez poszczególne ugru-
powania polityczne i polityków odgrywających znaczącą rolę w przedwojennej 
Czechosłowacji. Rozwikłaniu tej zagadki należałoby poświęcić osobne opracowa-
nie. Wydaje się jednak, że w niniejszym artykule wystarczy, jeśli ograniczymy się 
do stwierdzenia, że możliwe są trzy główne interpretacje „czechosłowakizmu”: 
(a) jako ideologii zmierzającej w praktyce do całkowitej supremacji Czechów nad 
Słowakami (spotykamy się tutaj najczęściej z ukrytym założeniem, że Słowacy 
pierwotnie byli Czechami, zaś obecne różnice występujące między nimi a Cze-
chami wynikają z faktu bytowania w odmiennych warunkach ustrojowych, go-
spodarczych i kulturalnych przez dziesięć wieków154); (b) jako ideologii typu „na-
tion building” zakładającej wytworzenie syntezy dwóch odmiennych koncepcji 
narodu: lingwistyczno-kulturowej (etnicznej) oraz państwowo-politycznej (tery-
torialnej), a w konsekwencji powstania zjednoczonego pod względem politycz-

151 S. L. Wolchik, Democratization and political…, s. 199.
152 V. Bakoš, op.cit., s. 164; J. Kilias, Naród a idea narodowa. Nacjonalizm T. G. Masaryka, 

Warszawa 1998, s. 185–187; E. Bakke, The Making Czechoslovakism in the First Czechoslovak 
Republic, [w:] M. S. Wessel (red.), Loyalitäten in der Tschechoslowakischen Republik 1918–1938. 
Politische, nationale und kulturelle Zugehörigkeiten, München 2004, s. 25.

153 Ľ. Lipták, Slovensko medzi dvoma vojnami, [w:] D. Čaplovič, V. Čičaj, D. Kováč, Ľ. Lipták, 
J. Lukačka, Dejiny Slovenska, Bratislava 2000, s. 227.

154 E. Bakke, The Making Czechoslovakism…, s. 23. Minister spraw zagranicznych i późniejszy 
prezydent Edvard Beneš nie ukrywał swojej niechęci do koncepcji narodu słowackiego, uważając, 
że istnieje tylko naród czechosłowacki i to nie wyłącznie jako konstrukcja polityczna, ale jako byt 
etniczny. V. Bystrický, Štatoprávne predstavy na Slovensku v druhej polovici tridsiatych rokov, 
[w:] Slovensko v Československu (1918–1939)…, s. 176.
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nym i kulturalnym narodu czechosłowackiego (stanowisko w praktyce bliskie 
wspomnianej wcześniej idei „powrotu do utraconej jedności etnicznej”); (c) jako 
ideologii zakładającej powstanie czechosłowackiego narodu politycznego, przy 
jednoczesnym zachowaniu różnic kulturowych (i tożsamości etnicznych) między 
Czechami a Słowakami155.

Wydaje się, że w praktyce politycznej realizowany był drugi z wymienionych 
modeli, przy czym zważywszy na ilościową i jakościową przewagę Czechów w ży-
ciu politycznym, można także odnieść wrażenie, że czechosłowakizm nabierał 
znamion czeskiej ekspansji politycznokulturowej. Znaczącym tego dowodem jest 
konstytucja uchwalona w 1920 roku, w której wspomina się nie tylko o narodzie 
czechosłowackim składającym się z dwóch plemion lub gałęzi (z którego de facto 
wyłącza się mniejszości narodowe)156, ale także o języku czechosłowackim jako 
jednym języku o dwóch formach literackich. Nie wspomina się w niej nigdzie 
o narodzie słowackim, ani języku słowackim. Nie rozpoznaje ona zatem Słowa-
ków jako suwerennego bytu narodowego, co dla zwolenników autonomii stało się 
koronnym argumentem przeciwko ówczesnemu ustrojowi państwa157. W latach 
30. ubiegłego wieku zaczęto podejmować próby przystosowania języka słowac-
kiego do norm panujących w języku czeskim i jakkolwiek były one nieudane, 
stanowiły dla wielu Słowaków swoisty symbol czeskiego szowinizmu158. Przeciw-
ników tej ideologii irytowała w szczególności pewna – w domyśle przemyślana 
i zaprogramowana – niefrasobliwość wyrażająca się w zamiennym używaniu po-
jęć jedności politycznej i jedności etniczno-kulturowej. Nieprzypadkowo Czesi 
nie mieli większych trudności w zaakceptowaniu nowej tożsamości czechosło-
wackiej, podczas gdy dla Słowaków była to konstrukcja ideologiczna sztuczna 

155 J. Kilias, op.cit., Warszawa 1998, s. 185–187; V. Bakoš, op.cit., s. 154–171. Nie wchodząc 
w dalsze szczegóły dotyczące ideologii czechosłowakizmu należy zauważyć, że idea jedności et-
nicznej oraz kulturalnej Czechów i Słowaków, tworzących razem naród czechosłowacki, posłu-
żyła do proklamowania Czechosłowacji państwem narodowym. Należy pamiętać, że w przed-
wojennej Czechosłowacji mieszkało ponad 3 miliony Niemców (o milion więcej niż Słowaków). 
Związek narodów czeskiego i słowackiego pozwalał zatem uniknąć Słowakom statusu drugiej co 
do wielkości mniejszości narodowej, zaś Czechom (ponad 7 mln), stanowiącym niespełna 1/2 
mieszkańców Czechosłowacji – wzmocnić swoją pozycję wobec Niemców. P. Eberhardt, op.cit., 
s. 114–122; Ľ. Lipták, Slovensko medzi dvoma…, s. 227; M. Verešš, op.cit., s. 79; E. Bakke, The 
Making Czechoslovakism…, s. 25. Więcej na ten temat: F. Kolář, Sedm tezí ke vzniku a vývoji 
jednotného československého národa (do první světové války), [w:] M. Pekník i in., Pohľady na 
slovenskú politiku, Bratislava 2000, s. 493–497; M. Pekník, Cesty čechoslovakizmu pred prvou 
svetovou vojnou, [w:] idem i in., op.cit., s. 521–537; A. Bartlová, Samostatnosť slovenského ná-
roda v protíklade s ideou jednotného politického národa československého, [w:] M. Pekník i in., 
op.cit., s. 584–600; J. Korček, Čechoslovakizmus a ľudaci 1939–1945, [w:] M. Pekník i in., op.cit., 
s. 619–657. W ww. publikacjach znajdują się liczne odwołania do literatury przedmiotu.

156 M. Verešš, op.cit., s. 90–91.
157 V. Bakoš, op.cit., s. 159; E. Bakke, The Making Czechoslovakism…, s. 27; Ľ. Lipták, Slova-

kia in the 20th Century, [w:] A Concise History of Slovakia…, s. 244–248.
158 Ľ. Lipták, Slovensko medzi dvoma…, s. 231; A. Maxwell, The „Literary Dialect”…, s. 141–142.
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i nieprzyjazna. Przyjęcie koncepcji unitarystycznej było korzystniejsze dla Cze-
chów jako narodu silniejszego159.

Elity słowackie, które kształtowały narodową wyobraźnię mieszkańców Sło-
wacji, bynajmniej nie wykazywały jednolitego stanowiska w stosunku do ideo-
lo gii czechosłowakizmu. To rozdwojenie między etniczną autarkią i pielęgno-
waniem każdej odrębności w sferze języka, kultury i obyczajów a dążeniem do 
uczestnictwa w słowiańskiej wspólnocie, w obrębie której Czesi uznawani byli za 
najbliższych krewnych, jest zresztą bardzo charakterystyczne także dla poprzed-
niego okresu ― XIX wieku.

Rozłam w słowackim ruchu narodowym, który był już widoczny pod koniec 
wieku XIX, stawał się coraz bardziej wyrazisty i oczywisty. Z jednej strony wystę-
powali czechosłowakiści ― tzw. hlasiści160, z drugiej zaś ― martinczanie i ludacy 
― działacze narodowi, pisarze, dziennikarze skupieni wokół ośrodka politycz-
nego w prowincjonalnym, lecz podniesionym do rangi synonimu słowackości, 
Martinie (miasto w środkowej Słowacji), będącym główną siedzibą Słowackiej 
Partii Narodowej (protestanci) oraz Słowackiej Partii Ludowej (katolicy). Luda-
cy, których reprezentację polityczną stanowiła Słowacka Partia Ludowa, prze-
mianowana w 1925 r. na Słowacką Partię Ludową Hlinki (HSĽS), stanowili naro-
dowo-konserwatywny i katolicko-socjalny nurt w polityce słowackiej. Odrzucali 
oni zdecydowanie liberalno-demokratyczny oraz unitarystyczny model państwa. 
Skłaniali się ku modelowi nacjonalistyczno-autorytarnemu i izolacjonistyczne-
mu, czego wyrazem było żądanie politycznej autonomii dla Słowacji. SĽS/HSĽS 
ostrze swojej krytyki kierowała przeciwko liberalnej, indywidualistycznej i mate-
rialistycznej Europie, ale także przeciwko zateizowanym, względnie protestanc-
kim Czechom161. Czołową postacią tego ugrupowania był wspomniany wcześniej 
katolicki ksiądz Andrej Hlinka. Zdecydowanie mniejszą rolę polityczną odgrywał 
ewangelicki odpowiednik HSĽS ― Słowacka Partia Narodowa, reprezentowa-
na w okresie międzywojennym przez równie charyzmatycznego lidera Martina 
Rázusa162.

Zwolennicy czechosłowakizmu. Słowaccy czechosłowakiści w swej ideolo-
gii wyrażali przekonanie, że nowo utworzone państwo czechosłowackie powinno 
docelowo zjednoczyć obydwa narody – czeski i słowacki, które w wieku X zostały 
rozdzielone w wyniku upadku Państwa Wielkomorawskiego. Mowa jest tutaj za-
tem o powrocie do pierwotnej unii, o swoistej reintegracji narodowej, odzyska-
niu utraconej przed dziesięcioma wiekami jedności. Naród czechosłowacki jawił 

159 I. Nurmi, op.cit., s. 28.
160 A. Kunoši, The Basis of Czechoslovak Unity, London 1944, s. 14–15.
161 V. Krivý, V. Feglová, D. Balko, op.cit., s. 16. Na temat zjawiska sekularyzacji społeczeństwa 

czeskiego zob. Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914, L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř (red.), 
Praha 2007.

162 D. Kováč, op.cit., s. 189.
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się jako odtworzenie starej tożsamości, nie zaś jako romantyczna wizja kreacji 
całkowicie nowego podmiotu społecznego163. Kluczową kwestią była tutaj pra-
ca nad wytworzeniem odpowiedniej, użytecznej z punktu widzenia tej koncepcji 
pamięci zbiorowej i korespondującej z nią ofi cjalnej wersji historii słowackiej. 
Wyzwanie to podjęli zwłaszcza czescy profesorowie zatrudniani w Uniwersytecie 
Komenskiego w Bratysławie164.

Politycy słowaccy, reprezentujący ten nurt, w zdecydowanej większości opo-
wiadali się na ogół jedynie za zjednoczeniem politycznym, nie zaś za pełną inte-
gracją kulturową. Podkreślali oni swoistość kultur i tożsamości czeskiej oraz sło-
wackiej. Promotorzy idei jedności czesko-słowackiej byli przekonani, że możliwe 
jest pogodzenie ze sobą dwóch tożsamości – słowackiej tożsamości kulturowej 
i czechosłowackiej tożsamości politycznej165. Zjednoczenie narodowe czesko-sło-
wackie (w takim właśnie rozumieniu tego słowa) w ich przekonaniu było wyra-
zem politycznego realizmu, gdyż Słowacy jako osobny naród nie byliby w stanie 
przetrwać we wrogim sobie środowisku międzynarodowym (chodziło tutaj oczy-
wiście głównie o Węgrów)166. Reprezentowali oni liberalno-demokratyczny nurt 
w polityce słowackiej. Do najbardziej znanych słowackich promotorów ideolo-
gii czechosłowakizmu należy zaliczyć: Alberta Pražáka, Václava Chaloupeckego 
(profesorów Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie) oraz Antona Štefánka, 
Milana Hodžę, Ivana Dérera, Štefana Osuský’ego oraz Vavro Šrobara167.

Zwolennicy autonomizmu. Zdaniem wrogo nastawionych do ideologii cze-
chosłowackiej martinczan i ludaków czechosłowakizm, pod płaszczykiem idei 
narodowego zjednoczenia obydwu plemion (narodów) słowiańskich, de facto 

163 V. Bakoš, op.cit., s. 160. Tenże autor pisze także, że przedmiotem kontrowersji był sam 
język słowacki, który przez część słowackich zwolenników unii z Czechami uznawany był za niepo-
trzebny akt separatystyczny, naruszający wielowiekową więź językową z Czechami. Przywołuje on 
przykład Milana Hodžy, który uznał proklamację języka słowackiego za „fatalny akt polityczny”. 
Zdaniem Hodžy decyzja o separacji została podjęta w zgodzie z węgierską ideą państwową, której 
zwolennikiem i wyznawcą był Ľ. Štúr. Ibidem. Z kolei T. G. Masaryk w pierwszych latach istnie-
nia państwa czechosłowackiego był przekonany, że samodzielny język słowacki stanowi „wymysł 
węgierskich nacjonalistów”, którzy mieli interes w rozbijaniu jedności czechosłowackiej. Z kolei 
kilkanaście lat wcześniej – pisze Milan Krajčovič – głosił tezę, że wszelkie próby odróżniania się 
języka słowackiego od czeskiego nieuchronnie prowadzą do „literackiej i politycznej rusyfi kacji”. 
M. Krajčovič, Maďari a problémy národnej identity Slovákov v 19. storočí, „Historické štúdie” 
1996, nr 37, s. 51. Podobnego zdania był bliski współpracownik Masaryka, Karel Kramář. Prawdą 
jest zresztą, że w krytycznym okresie lat 70. i 80. XIX wieku słowacki ruch narodowy był w zna-
czący sposób wspierany fi nansowo przez Rosjan. M. Krajčovič, Medzinárodné podmienky sloven-
ského národného hnutia 19. storočia, „Historický časopis” 1993, č. 5–6, s. 555–556.

164 M. Verešš, op.cit., s. 91.
165 V. Bakoš, op.cit., s. 157.
166 Idem, Question of the nation in Slovak thought. Several chapters on the National-Political 

thought in modern Slovakia, Bratislava 1999, s. 103; V. Bakoš, op.cit., s. 157.
167 Ibidem, s. 160–162.
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funkcjonował jako narzędzie czeskiej polityki hegemonialnej zmierzającej do 
bohemizacji Słowacji i rozszerzenia strefy wpływów czeskich na wschód168. Co 
więcej, próbował on zawłaszczyć to wszystko, co w historii słowackiej uznawa-
no za oryginalne dziedzictwo słowackie. Przedmiotem sporu między słowackimi 
autonomistami a czechosłowakistami były m.in. takie kwestie, jak: język, szkol-
nictwo wyznaniowe (problemem były zwłaszcza szkoły katolickie, które władza 
próbowała zastępować laickim szkolnictwem publicznym, oferującym – zdaniem 
ludaków – wychowanie antynarodowe i antykatolickie), symbolika narodowa, 
obsada urzędów państwowych (zajmowanych przez Czechów, przy czym świeżo 
wyszkolona kadra słowacka miała problem ze znalezieniem zatrudnienia), go-
spodarka, wreszcie sam ustrój polityczny kraju (problem autonomii)169.

Przedstawiciele zwłaszcza Słowackiej Partii Ludowej, wysuwając od roku 
1922 konsekwentnie postulat autonomii dla Słowacji (poprawki do konstytucji 
były zgłaszane w latach 1922, 1930 i 1938), dążyli do uznania zarówno przez 
Czechów, jak i przez inne państwa, narodowej suwerenności Słowaków, która 
znajdowałaby swój wyraz zarówno w strukturze administracyjnej państwa, jak 
i w poszczególnych sferach życia społecznego. W 1932 roku w Zwoleniu przed-
stawiciele obydwu słowackich partii narodowych ― katolickiej (HSĽS) i prote-
stanckiej (SNS) wydali odezwę, w której stwierdzono: „Chcemy być nie tylko 
oswobodzonym narodem, ale także wolnym. Od wieków byliśmy narodem sło-
wackim i chcemy nim pozostać w przyszłości. Ogłaszamy, że narodu czeskosło-
wackiego nie uznajemy, dlatego że narodu czeskosłowackiego nie ma”170. Karol 
Sidor, autonomistyczny publicysta i polityk słowacki, odrzucając koncepcję jed-
nego narodu czechosłowackiego, porównywał narody do strumieni i wskazywał, 
że skoro nie mogą one wrócić do źródeł, tak też nie połączą się raz rozdzielone 
w X wieku narody171. Wysuwane były żądania ułożenia stosunków z Czechami na 
zasadzie „równy z równym”. Nieporozumieniem byłoby jednak stwierdzenie, że 
przedstawiciele tego nurtu tworzyli jakieś lobby secesjonistyczne. Optowali ra-
czej za równouprawnieniem w ramach Czechosłowacji niż za własnym państwem 
narodowym172.

168 S. L. Wolchik, Democratization and political…, s. 200. Część czeskich elit politycznych 
zresztą specjalnie nie ukrywała, że powstanie Czechosłowacji rozumieją oni w kategoriach „roz-
szerzenia na wschód” historycznego państwa czeskiego i poszerzenia go o Słowację należącą wcze-
śniej do Uhorska. Terytorium Słowacji miało tworzyć swoisty korytarz łączący ziemie czeskie ze 
słowiańskim Wschodem i, tym samym, uwolnić Czechy od „niemieckiego zamknięcia”. O. Krejčí, 
Český národní zájem a geopolitika, Praha 1993, s. 67; J. Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století, 
česko-slovenské vztahy 1914–1945, Bratislava-Praha 1997, s. 621.

169 E. Bakke, The Making Czechoslovakism…, s. 36–41.
170 Za: D. Čaplovič, op.cit., s. 30.
171 J. Kilias, op.cit., s. 187.
172 M. Verešš, op.cit., s. 81; J. Rychlík, Czech-Slovak Relations in Czechoslovakia 1918–1939, 

[w:] Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období. Sborník z meziná-
rodní vědecké konference (26.–27.10.2004), Praha 2005, s. 113.
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Do kontestatorów ideologii czechosłowakizmu należeli poza Andrejem Hlin-
ką, Jozefem Tiso, Karolem Sidorem, Martinem Rázusem (liderem SNS), także 
Alexander Mach, Vojtech Tuka, Ferdinand Ďurčanský oraz Urban Milo (przyszli 
aktywni działacze reżimu Państwa Słowackiego).

2.2.2. Państwo Słowackie i Słowackie Powstanie Narodowe

Kolejny bardzo ważny okres w rozwoju słowackiej tożsamości narodowej nie 
trwał długo, zaledwie sześć lat, przyniósł za to wydarzenia, które do dzisiaj dzie-
lą Słowaków światopoglądowo. Pierwszym wydarzeniem było powstanie w 1939 
roku na podstawie uzyskanej w 1938 roku autonomii Państwa Słowackiego, 
którego prezydentem został katolicki ksiądz Jozef Tiso. Drugim wydarzeniem 
o istotnym znaczeniu dla kształtu słowackiej tożsamości narodowej było Słowac-
kie Powstanie Narodowe (1944).

Powstanie Slovenskej krajiny (1938). W listopadzie 1938 roku Słowacja 
(podobnie jak Ruś Podkarpacka) otrzymała autonomię w ramach okrojonej te-
rytorialnie (po układzie monachijskim) Czechosłowacji. Nazwę państwa zmie-
niono wówczas na: Česko-Slovenská republika. Ziemie objęte autonomią sło-
wacką otrzymały ofi cjalną nazwę Slovenská krajina173. Wkrótce okazało się, że 
autonomiczną Słowację spotkał podobny los co Czechów – Węgry zażądały odda-
nia części ziem słowackich zamieszkanych przez ludność węgierską. Tak zwany 
pierwszy arbitraż wiedeński (1938), w ramach którego Włochy i Niemcy miały 
rozsądzić spór między Węgrami a Czecho-Słowacją, przyznał Węgrom 1/5 tery-
torium Słowacji. Na Słowacji, która de facto zerwała prawie wszystkie związki 
z Czechami, zaczął kształtować się system autorytarny. Jedyną legalnie działają-
cą słowacką partią polityczną była Słowacka Partia Ludowa Hlinki o rozszerzonej 
nazwie: HSĽS ― Strana slovenskej národnej jednoty (Partia Słowackiej Jedno-
ści Narodowej). Poza nią funkcjonowały jeszcze tylko partie mniejszości narodo-
wych: niemieckiej (Niemcy karpaccy) i węgierskiej. Nie ostała się nawet Słowac-
ka Partia Narodowa ― tradycyjny sojusznik HSĽS. Pod koniec 1938 roku zaczęto 
zmuszać czeskich urzędników i nauczycieli pracujących na Słowacji do opusz-
czenia terytorium autonomii174, co stało się później poważną zadrą w stosunkach 
czesko-słowackich. Przedstawiciele HSĽS byli podzieleni w kwestii ewentualnej 
secesji i ogłoszenia pełnej niepodległości. Największe autorytety w obozie ludac-
kim – Jozef Tiso i Karol Sidor wahały się, oczekując na dalszy rozwój wypad-
ków. W tej sytuacji „z pomocą” w podjęciu decyzji pośpieszył osobiście Adolf 
Hitler wzywając do Berlina Jozefa Tiso i oznajmiając mu, że jeśli natychmiast 
nie ogłosi niepodległości (otwierając drogę Niemcom do zajęcia Czech i Moraw), 

173 J. Chovanec, P. Mozolík, op.cit., s. 29.
174 Zwolnienia objęły wówczas także pedagogów żydowskiego pochodzenia. E. Nižňanský, 

op.cit., s. 190.
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„pozostawi Słowację własnemu losowi”, co w praktyce oznaczałoby wchłonięcie 
jej przez Węgry, ewentualnie rozbiór między Węgry, Niemcy i Polskę. Dzień póź-
niej słowacki parlament proklamował niepodległość Państwa Słowackiego, które 
w lipcu 1939 roku przyjęło ofi cjalną nazwę Republika Słowacka175.

Państwo słowackie (1939–1945). Powstanie Państwa Słowackiego i zerwanie 
unii politycznej z Czechami w 1939 roku nie dokonało się, podobnie jak zerwanie 
związków państwowych z Węgrami w 1918 roku, na drodze decyzji podjętej przez 
społeczeństwo w referendum czy plebiscycie. Trudno mówić o jakimś masowym 
poparciu społecznym dla suwerenności słowackiej, zresztą nawet sami politycy 
ludaccy opowiadali się za autonomią i równouprawnieniem w stosunkach z Cze-
chami, nie zaś za suwerennym państwem. Bardzo często, nawet wśród przedsta-
wicieli elity rządzącej, decyzję o ogłoszeniu niepodległości rozpatrywano w kate-
goriach mniejszego zła. Jedynie skrajne skrzydło HSĽS widziało w nim spełnienie 
„1000-letnich marzeń o własnym państwie”176. Państwo Słowackie zostało uzna-
ne de iure lub de facto przez dwadzieścia siedem państw, w tym także mocarstwa 
zachodnie (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) oraz Związek Radziecki. Po wy-
buchu wojny Słowacja znajdowała się w międzynarodowej izolacji.

Ofi cjalna propaganda państwowa rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję uświa-
damiania narodowego, kreując różnego rodzaju mity historyczne, m.in. o „ty-
siącletniej walce o własne państwo”, o księciu Pribinie i królu Świętopełku jako 
pierwszych władcach słowackich. W początkowym okresie, do roku 1943, pań-
stwo rozwijało się stosunkowo pomyślnie i to pod względem gospodarczym i kul-
turalnym. Wzrastało zatrudnienie w przemyśle (zwłaszcza wojennym), korona 
słowacka miała bardzo stabilny kurs, budowano nowe szkoły, rozbudowywano 
uniwersytet, założono Słowacką Akademię Nauk i Sztuk. Czyniło to Słowację 
„wyspą spokoju i dobrobytu” w ogarniętej wojną Europie. Autorytarny reżim był 
na Słowacji stosunkowo łagodny (nie licząc antysemickich wystąpień i deporta-
cji Żydów), jeśli porównywać go z reżimem węgierskim, rumuńskim czy chor-
wackim, nie wspominając już o krajach okupowanych przez III Rzeszę177. Nie 
ulega wątpliwości, że powstanie Państwa Słowackiego w 1939 roku wzmocniło 
świadomość narodową Słowaków, co przyznają nawet najzagorzalsi przeciwnicy 
państwa słowackiego.

Słowackie Powstanie Narodowe (1944). W kontrapozycji do tzw. wojennego 
Państwa Słowackiego sytuuje się Słowackie Powstanie Narodowe. Miało ono wy-
buchnąć w momencie, gdy Armia Czerwona zacznie przekraczać grzbiet Karpat. 

175 D. Kováč, op.cit., s. 210–216; Ľ. Lipták, Slovensko medzi dvoma…, s. 240–243; Ľ. Lipták, 
Slovakia in the 20th Century…, s. 259–266.

176 Idem, Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny, [w:] D. Čaplovič, V. Čičaj, D. Kováč, 
Ľ. Lipták, J. Lukačka, op.cit., s. 246–249.

177 D. Kováč, op.cit., s. 217–231; Ľ. Lipták, Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny, s. 245–254.
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Tym samym zamierzano przygotować wojskom alianckim wejście na Słowację 
i szybki przemarsz w kierunku III Rzeszy. Władzę na Słowacji miała przejąć dzia-
łająca w podziemiu Słowacka Rada Narodowa, skupiająca zarówno opozycję de-
mokratyczną, jak i komunistów słowackich. W powstaniu wzięli udział przede 
wszystkim żołnierze armii słowackiej. Poważny problem stanowiły organizacje 
partyzanckie, które działały na terytorium całego kraju, a które były kontrolowa-
ne przez Związek Radziecki. Nie podporządkowywały się one Słowackiej Radzie 
Narodowej. Końcem sierpnia 1944 roku armia niemiecka, obawiając się wybu-
chu powstania, w reakcji na wzmagającą się aktywność partyzantów, zajęła te-
rytorium Słowacji. Powstanie wybuchło 29 sierpnia 1944 roku. Swym zasięgiem 
objęło ono terytorium środkowej Słowacji i trwało dwa miesiące. Zdobyło ono 
uznanie międzynarodowe, czego dowodem były misje wojskowe państw koalicji 
antyhitlerowskiej na kontrolowanym przez powstańców terytorium. Powstanie 
zyskało duże poparcie społeczne. W armii powstańczej walczyło ok. 60 tys. żoł-
nierzy, w oddziałach partyzanckich zaś ok. 18 tysięcy178.

Słowackie Powstanie Narodowe – zdaniem słowackich socjologów Jána Bun-
čáka i Magdaleny Piscovej – stało się „kamieniem milowym” w procesie budowy 
nowoczesnej tożsamości narodowej Słowaków. Jego najważniejszym przesła-
niem było odrzucenie klanowego i rasowego pojmowania narodu179. W armii po-
wstańczej walczyli poza Słowakami także Czesi, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, 
Francuzi, ale także Węgrzy i Niemcy. Mniej liczna była reprezentacja polskich, 
rumuńskich, jugosłowiańskich, greckich, angielskich i amerykańskich antyfaszy-
stów180. Po tym akcie oporu przeciw nazizmowi i rodzimemu faszyzmowi nie było 
ponadto możliwe kwestionowanie istnienia Słowaków jako odrębnej grupy naro-
dowej ani też oskarżanie całego narodu o profaszystowskie sympatie181.

2.2.3. Przemiany słowackiej tożsamości narodowej 
po II wojnie światowej

Czy „komunistyczna zamrażarka” zamroziła kwestię słowacką? Ostat-
ni z przedstawionych w tym rozdziale etapów – okresów kształtowania się sło-
wackiej tożsamości narodowej, obejmuje kilkadziesiąt lat rządów komunistycz-
nych. Na gruncie publicystyki, ale także w wielu opracowaniach naukowych 
z dziedziny politologii i socjologii bardzo rozpowszechniona jest teza o istnieniu 
„komunistycznej zamrażarki”. Jedną z funkcji reżimów autorytarnych i totalitar-
nych w Europie Środkowej i Wschodniej, podkreślających internacjonalistyczny 
wymiar doktryny komunistycznej, miało być unieważnienie kategorii narodu 

178 D. Kováč, op.cit., s. 234–244; Ľ. Lipták, Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny…, 
s. 256–259; idem, Slovakia in the 20th Century…, s. 268–271.

179 J. Bunčák, M. Piscová, op.cit., s. 128.
180 D. Kováč, op.cit., s. 239.
181 J. Bunčák, M. Piscová, op.cit., s. 128.



54

i tożsamości narodowej. Poszczególne konfl ikty etniczne w imię hasła „Proleta-
riusze wszystkich krajów łączcie się!”, miały być na swój sposób zamrożone lub 
uznane za wygasłe. Socjolog, Jacek Wódz, podejmuje interesującą polemikę z tą 
bardzo uproszczoną tezą. Zbyt dużą generalizacją jest – jego zdaniem – prze-
konanie, że „na całym obszarze politycznej podległości dawnemu ZSRR, zostały 
zamrożone procesy rozwoju tożsamości narodowej”182. Prawdą jest, pisze Wódz, 
że koniec ubiegłego wieku oznaczał dla państw i narodów Europy Środkowej czas 
znaczących procesów rewitalizacji tożsamościowych. Nie zgadza się on jednak 
z tezą, że w systemie komunistycznym nie było miejsca na dyskusję na temat 
tożsamości narodowej. Debata tożsamościowa była toczona, stwierdza Wódz, zaś 
dzisiejsze narody Europy Środkowej „w sposób dla siebie specyfi czny prowadzi-
ły proces defi niowania się w ramach państwa”. To, czego byliśmy pozbawieni – 
stwierdza Jacek Wódz – to „podejścia liberalnego (…), nie było bowiem tu miej-
sca dla rozważań, które łączone są z fundamentami politycznego liberalizmu, stąd 
tak częste odwołania do tradycji romantycznej i brak odwołań liberalnych”183. 
Za słowackim historykiem Štefanem Šutajem można jeszcze dodać, że w okresie 
rządów komunistycznych niemożliwa była także konfrontacja wewnątrzkrajowe-
go dyskursu tożsamościowego z procesami zachodzącymi poza granicami kraju, 
która obecnie jest czymś oczywistym (dyskurs tożsamościowy jest przecież często 
na bieżąco „recenzowany” przez opinię publiczną i elity innych państw)184.

Ażeby zrozumieć dynamikę przekształceń tożsamości narodowej w interesu-
jącym nas regionie, w tym także na Słowacji, Jacek Wódz proponuje analizę obej-
mującą trzy istotne kwestie. Po pierwsze ― należy, jego zdaniem, odpowiedzieć 
na pytanie, co w większym stopniu determinowało debatę tożsamościową w po-
szczególnych krajach – przekonanie o pewnej naturalnej wspólnotowości naro-
dowej czy też może odwołanie się do tradycji państwowych. Chodzi tutaj o to, czy 
w poszczególnych debatach dominował wątek etnokulturowy czy też silniejsza 
wydawała się być idea obywatelstwa. Po drugie – trzeba zwrócić uwagę na sam 
system polityczny i praktyki polityczne w poszczególnych krajach regionu, które 
bynajmniej nie były jednolite w całej skali będącej pod wpływem Zwiazku Ra-
dzieckiego Europy Środkowej. Po trzecie – tożsamość narodowa kształtuje się 
w odniesieniu do konkretnych warunków społecznych, to znaczy jest silnie zde-
terminowana kształtem struktury społecznej.

Model bazowy. Wspólnotowy czy obywatelski? Obywatelski model na-
rodu od czasów I Republiki był na Słowacji jednoznacznie kojarzony z ideologią 
czechosłowakizmu. Koncepcja narodu obywatelskiego nie cieszyła się przez to 

182 J. Wódz, Dynamika przekształceń tożsamości narodowej w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej, „Przegląd Europejski” 2001, nr 2, s. 104–105.

183 Ibidem, s. 104–107.
184 Š. Šutaj, Etnicita ― napätia a konfl ikty v slovenskej spoločnosti, [w:] idem (red.), Národ a ná-

rodnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti ― vzťahy a konfl ikty, Prešov 2005, s. 8.
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zbyt wielkim poparciem społecznym. Uświadamiano sobie, że stanowi ona jawny 
afront dla tradycyjnej, XIX-wiecznej koncepcji narodu słowackiego, ufundowanej 
na podstawie wspólnoty języka i kultury. Idea narodu obywatelskiego dla wielu 
Słowaków wywoływała ponadto skojarzenia z koncepcją narodu uhorskiego for-
sowaną przez Węgrów dla utrwalenia swojej dominacji w Kotlinie Karpackiej 
i storpedowania procesu narodowej emancypacji Słowaków. Należy wspomnieć 
o jeszcze jednym ważnym uwarunkowaniu niechęci dużej części Słowaków do 
koncepcji narodu obywatelskiego. Chodzi o fakt, że zakłada ona równoprawny 
status wszystkich obywateli bez względu na ich pochodzenie etniczne. Po wyda-
rzeniach II wojny światowej trudno było Słowakom odbudowywać państwowość 
uznając Węgrów słowackich za równoprawny podmiot. Ciążyło na nich odium 
winy zbiorowej, które skądinąd nałożył na nich czeski, nie słowacki polityk ― 
Edvard Beneš. Bardzo interesującym zjawiskiem z perspektywy tworzenia tożsa-
mości narodowych Słowaków i Węgrów był naturalny i nieskrywany antagonizm 
między Macierzą Słowacką (Matica slovenská) a węgierskim związkiem kultu-
ralnym Csemadok (Csehszlovákai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete ― dosł. 
Towarzystwo Kulturalne Węgierskich Pracujących w Czechosłowacji). Był on wi-
doczny zwłaszcza w miesiącach poprzedzających interwencję wojsk Układu War-
szawskiego (1968)185. Nieufność względem Węgrów pozostała i praktycznie nadal 
uniemożliwia budowę nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym 
podziały etniczne schodziłyby na plan dalszy186.

System polityczny a tożsamość narodowa. Istotnym czynnikiem mającym 
wpływ na kształt dyskursu tożsamościowego i w efekcie ― na dokonujące się 
przemiany tożsamości narodowej, był system polityczny danego państwa. Cho-
dzi tutaj głównie po pierwsze ― o typ państwa, po drugie ― o relacje zachodzące 
między władzą a opozycją oraz określony typ reprezentacji społecznej.

W przypadku Słowacji na uwagę zasługuje batalia o federalizację państwa 
i ułożenie stosunków z Czechami na zasadzie „równy z równym”. Widzimy tutaj 
logiczną kontynuację procesu, jaki miał miejsce w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. Słowacko-czeska debata na temat formuły powojennego państwa od-
bywała się jednak w zasadniczo innych okolicznościach. Zdaniem wielu czeskich 
polityków, Słowaków dyskredytowała współpraca z III Rzeszą i sojusz Państwa 
Słowackiego z nazistami. Z kolei politycy słowaccy biorący udział w negocjacjach 
przypominali, że antyfaszystowskie powstanie w 1944 roku było przecież dziełem 
Słowaków187.

Podstawowe znaczenie dla przyszłości stosunków czesko-słowackich miał 
mieć tzw. Koszycki program rządowy, uzgodniony w Moskwie w marcu 1945 

185 O. Ulč, J. F. Triska, Politics in Czechoslovakia, San Francisco 1974, s. 13–14.
186 A. Spiesz, Dzieje Słowacji na drodze do uświadomienia narodowego, Gorlice 1992, s. 142–

143. Wersja słowacka: A. Špiesz, Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu, Bratislava 1992.
187 Ľ. Lipták, Po druhej svetovej vojne…, s. 265.
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roku przez komunistów, polityków związanych z prezydentem Benešem oraz 
przedstawicieli Słowackiej Rady Narodowej. Został on ofi cjalnie ogłoszony na po-
czątku kwietnia 1945 roku w Koszycach przez rząd Frontu Narodowego, na czele 
którego stanął mianowany przez E. Beneša Zdeněk Fierlinger. Koszycki program 
rządowy głosił, że odrodzona Republika stanowi państwo Czechów i Słowaków, 
co oznaczać miało zerwanie z koncepcją jednolitego narodu czechosłowackiego. 
Uznano kompetencję Słowackiej Rady Narodowej jako politycznego reprezentan-
ta narodu słowackiego188. Czescy politycy traktowali jednak ustalenia dotyczące 
kwestii ustroju państwa za tymczasowe i prowizoryczne, deklarując, że ostatecz-
na decyzja zapadnie przy uchwalaniu nowej konstytucji. Do tego czasu zawarto 
w latach 1945–1946 trzy tzw. porozumienia praskie (pražske dohody)189. W zna-
czący sposób ograniczały one kompetencje Słowackiej Rady Narodowej na rzecz 
instytucji centralnych w Pradze, odrzucono w nich bowiem koncepcję ustroju 
federalnego. Niezadowoleni z takiego obrotu spraw byli nie tylko przedstawiciele 
słowackich ugrupowań demokratycznych, ale również słowaccy komuniści190.

Zanim w lutym 1948 roku doszło do komunistycznego przewrotu, w maju 
1946 roku odbyły się wybory powszechne. Przyniosły one diametralnie różne 
wyniki na ziemiach czeskich i na Słowacji191. Na ziemiach czeskich zwycięstwo 
wyborcze odnieśli komuniści (40%), za nimi uplasowali się „narodowi socjaliści” 
(26%), ludowcy (20%) oraz socjaldemokraci (16%). Na Słowacji najwięcej głosów 
uzyskali reprezentanci Partii Demokratycznej (62%), zaś komuniści otrzymali 
zaledwie 30%. Dwie pozostałe partie uzyskały niewielki procent poparcia – Par-
tia Wolności – 4% i Partia Pracy – 3%. W skali kraju zwyciężyli jednak komuniści 
i to ich przedstawiciel, Klement Gottwald został desygnowany na premiera. Owa 
asymetria, jeśli chodzi o popularność komunistów w obydwu częściach państwa, 
pogłębiła nieufność czeskich komunistów do Słowacji i od tej pory stali się oni 
zdecydowanymi zwolennikami państwa unitarnego (wcześniej wielu z nich de-
klarowało poparcie dla ustroju federalnego, zwłaszcza, że takie rozwiązanie po-
pierały także władze ZSRR). Komuniści znaleźli wówczas w tej kwestii wspólny 
język z czeskimi partiami demokratycznymi192. Zwycięska Partia Demokratyczna 
stała się obiektem niewybrednych szykan ze strony kontrolowanej przez komuni-
stów służby bezpieczeństwa i propagandy. Jej przedstawicielom wytykano m.in. 
sympatyzowanie z minionym reżimem ludackim. (Partia Demokratyczna po-
czątkowo stanowiła partię zrzeszającą demokratycznych ewangelików, po czym 
jej władze w 1946 roku zdecydowały się na porozumienie z przedstawicielami 

188 J. Tomaszewski, Czechosłowacja, Warszawa 1997, s. 139–140.
189 J. Chovanec, P. Mozolík, op.cit., s. 37–41; M. Štefanovič, Zrod slovenskej štátnosti a zánik 

Česko-Slovenskej Federácie, Bratislava 1999, s. 82–84.
190 D. Kováč, op.cit., s. 252–253; H. Batowski, Przyczyny rozpadu…, s. 119.
191 Sytuacja ta powtórzyła się w 1992 roku, przy czym wówczas stała się ona wygodnym pretek-

stem do podziału państwa.
192 J. Tomaszewski, op.cit., s. 148–149.
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nurtu katolickiego, którzy po rozwiązaniu HSĽS nie mieli możliwości politycz-
nego zrzeszania się. Dzięki temu zyskała ona szanse na zdecydowanie większe 
poparcie wyborcze)193. Zmasowany atak komunistów zakończył się sukcesem. 
Drogi ewangelickich i katolickich demokratów rozeszły się, a tym samym główny 
konkurent komunistów został zneutralizowany.

Poważny kryzys polityczny zapoczątkowany oskarżeniami pod adresem człon-
ków Partii Demokratycznej doprowadził do całkowitego przejęcia władzy przez 
komunistów w lutym 1948 roku. Pod naciskiem komunistów 25 lutego 1948 roku 
prezydent Beneš przyjął dymisję ówczesnego rządu, w którym obok komunistów 
zasiadali przedstawiciele partii demokratycznych, a następnie mianował nowych, 
w większości komunistycznych ministrów, zgodnie ze wskazówkami Klementa 
Gottwalda. Wybory, które odbyły się w maju 1948 roku ugruntowały władzę ko-
munistów. Po wyborach prezydentem kraju został Klement Gottwald, zaś pre-
mierem Antonín Zápotocký. Prezydent Beneš ustąpił ze stanowiska 2 czerwca 
1948 roku odmawiając podpisania nowej konstytucji194.

Zwycięstwo komunistów oznaczało dla Słowacji dalszą centralizację państwa 
i represje względem mocno przetrzebionych działaczy demokratycznych, wobec 
Kościoła rzymskokatolickiego (pokazowe procesy biskupów Jána Vojtaššáka 
i Michala Buzalki) oraz Kościoła greckokatolickiego (proces bpa Pavla Gojdiča 
i likwidacja struktur unickich)195, ale także przeciwko niektórym komunistom 
słowackim, których oskarżono o „burżuazyjny nacjonalizm” (Vladimír Clementis, 
Gustav Husák oraz Ladislav Novomeský). Procesy miały wyraźnie antysłowac-
ki charakter, przy czym chodziło w nich także o rozprawienie się z pokoleniem 
aktywnych uczestników i przywódców Słowackiego Powstania Narodowego, dla 
których było ono rękojmią przyszłego federacyjnego ustroju państwa. Procesy te 
stanowić miały prewencję przeciwko żądaniom rozwiązania kwestii słowackiej196. 
Miały one „zkryminalizować jakiekolwiek idee suwerenności i samoistności Sło-
wacji”197. Komuniści byli przekonani, że dokonujące się przeobrażenia społeczno-
gospodarcze uczynią kwestię politycznego upodmiotowienia Słowaków kwestią 
mało znaczącą, trzecioplanową. Konsekwentnie też dążyli do dalszej centraliza-
cji, czego wyrazem była nowa konstytucja przyjęta w 1960 roku198. Poza zmianą 
nazwy państwa (dodaniem wyrazu socjalistyczna), dokonano także korekty godła 
państwowego, z którego zniknął słowacki krzyż dwuramienny, a w jego miejsce 
pojawiła się watra na tle Krywania (živánka pod Kriváňom)199.

193 D. Kováč, op.cit., s. 249.
194 Ibidem, s. 362.
195 Szerzej na ten temat: P. Boryszewski, Kościół, którego nie było. Tajna działalność religijna 

w Czechosłowacji w latach 1949–1989, Warszawa 2002, s. 22–36.
196 D. Kováč, op.cit., s. 267–270.
197 Ľ. Lipták, Po druhej svetovej vojne…, s. 272.
198 D. Kováč, op.cit., s. 267–270.
199 A. Spiesz, op.cit., s. 150.
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Znaczącą cezurą czasową jeśli chodzi o zmiany dokonywane w ustroju pań-
stwa czechosłowackiego był rok 1968. Na czele zwolenników zmian określanych 
mianem „Praskiej Wiosny” stanął wówczas pierwszy sekretarz Słowackiej Partii 
Komunistycznej Alexander Dubček (1921–1992), jeden z najbardziej znanych 
polityków słowackich XX wieku. Postulując odejście od stalinowskich sposobów 
uprawiania polityki, krytykował jednocześnie ówczesne kierownictwo partii za 
wrogość wobec Słowacji. W styczniu 1968 roku wybrano go na pierwszego se-
kretarza KPCz, od władzy zaś odsunięto Antonína Novotnego, znanego ze swojej 
niechęci do Słowaków. Po wyjeździe Dubčeka do Pragi, na Słowacji zabrakło jed-
nak równie charyzmatycznej postaci, co ostatecznie zadecydowało o skali prze-
mian demokratycznych w tej części państwa200.

W publiczną debatę na temat koniecznych zmian i reformy ustroju na Słowa-
cji zaangażowało się wielu przedstawicieli inteligencji: pisarzy, poetów, znanych 
ekonomistów, nauczycieli akademickich. Między zwolennikami zmian w Cze-
chach i na Słowacji widoczny był jednak pewien spór dotyczący postulatów de-
mokratyzacji i federalizacji. Przedstawiciele obydwu stron przekonywali się przy 
tym nawzajem, że jedno stanowi wstęp do drugiego (chodziło zatem o kolejność). 
Czesi uważali, że koniecznym warunkiem rzeczywistej federalizacji państwa jest 
jego demokratyzacja, Słowacy – odwrotnie. W ich mniemaniu federalizacja mia-
ła umożliwić demokratyzację i stać się jej gwarantem201. Federalizacja państwa 
jako wyraz równości dwóch narodów w badaniach sondażowych przeprowadzo-
nych przed sierpniem 1968 roku została oceniona jako istotny postulat przez 91% 
Słowaków i tylko 5% Czechów202. Wraz z pojawieniem się sowieckich czołgów 
(oraz innych wojsk Układu Warszawskiego z wyjątkiem Rumunii) w sierpniu 
1968 roku, kompromis przestał być już możliwy. Pozostały jedynie wzajemne 
pretensje, które stały się po wydarzeniach aksamitnej rewolucji istotną przyczy-
ną rozpadu państwa203.

W październiku 1968 roku czechosłowacki parlament, w kraju okupowanym 
przez wojska Układu Warszawskiego, przyjął ustawę zakładającą powstanie od 
1 stycznia 1969 roku federacji czechosłowackiej204. Było to jednak tylko pozorne 
zwycięstwo Słowaków. Po pierwsze dlatego, że większość Czechów zapamiętała 
tę decyzję jako „wymuszoną za pomocą czołgów”, po drugie – federacja pozo-
stała wyłącznie na papierze. Partia komunistyczna była scentralizowaną instytu-
cją, a to ona właśnie decydowała o polityce kraju. Metody podejmowania decyzji 

200 J. J. Wiatr, Europa pokomunistyczna ― przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, 
Warszawa 2006, s. 54–56.

201 D. Kováč, op.cit., s. 281–291; J. Marušiak, Społeczeństwo słowackie a normalizacja 
(1968–1971), „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 3, s. 70–73.

202 O. Ulč, J. F. Triska, op.cit., s. 16–17; R. Roško, Slovenská otázka v šesťdesiatomôsmom 
a dnes, „Sociológia” 1992, č. 1–2, s. 31–35.

203 J. Baluch, op.cit., s. 127; D. Kováč, op.cit., s. 281–291.
204 D. Čaplovič, op.cit., s. 44.
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w partii przekładały się na sposób uprawiania polityki w kraju205. Była to „nie-
demokratyczna federacja w sowieckim stylu, scentralizowana i zbiurokratyzo-
wana”206. Zresztą bardzo znamienny jest fakt, że w latach 80. ubiegłego wieku 
przedmiotem krytyki ze strony części słowackich elit politycznych była właśnie 
federacja w kształcie ustanowionym w 1968 roku. Słowaccy nacjonaliści kierowa-
li przeciwko niej główne ostrze swoich ataków, określając ją mianem „instrumen-
tu czeskiej dominacji” nad narodem słowackim207. Sam Husák, polityk słowacki, 
po dojściu do władzy z przeciwnika jakiejkolwiek formy czechosłowakizmu z cza-
sem przeobraził się w zwolennika „jednolitej samoświadomości czechosłowackiej 
w duchu socjalistycznym”208.

Kolejny czynnik związany z systemem politycznym, mający wpływ na tożsa-
mość narodową to rodzaj relacji zachodzących między władzą a opozycją. Istot-
ne wydaje się tutaj uwzględnianie w modelu tożsamości narodowej lansowanym 
przez władzę także pewnych elementów wizji głoszonej przez opozycję. Słowacka 
opozycja antykomunistyczna nie była aż tak słaba, jak w Rumunii czy Bułgarii, 
daleko jej jednak było do potencjału opozycji działającej w Polsce, Czechach czy 
na Węgrzech. Generalną przyczyną takiego stanu rzeczy wydaje się być fakt, że 
komunizm na Słowacji (choć początkowo odrzucany) postrzegany był głównie 
przez pryzmat dynamicznego awansu cywilizacyjnego, który szczególnie był 
przez Słowaków odczuwany (na co wskazują badania społeczne) w latach 70. 
i 80. ubiegłego wieku, kiedy w państwach ościennych powstawały instytucjonal-
ne zręby opozycji antykomunistycznej. Działalność antykomunistyczną bardzo 
łatwo można było wówczas przedstawić jako działanie przeciwko interesowi na-
rodu. Niebagatelne znaczenie miał w tym okresie również fakt, że stery władzy 
w czechosłowackiej partii komunistycznej objęli Słowacy, posługujący się od 
czasu do czasu retoryką narodową, opowiadający się za obroną interesu słowac-
kiego209. Co więcej, reżim komunistyczny na Słowacji w dobie „normalizacji” był 
zdecydowanie mniej represyjny niż w Czechach, stąd też opór przeciwko niemu 
był słabszy.

Istotna przyczyna słabości słowackiej opozycji antykomunistycznej tkwiła 
także w niezbyt chlubnej i nieodległej przeszłości sił politycznych deklarujących 
otwarcie swój antykomunizm. Opozycję antykomunistyczną, zwłaszcza tę jej 
część, która otwarcie odwoływała się do wartości narodowych, dyskredytowała 

205 L. Szarka, The Split of Czechoslovakia: A Model of Preventive Confl ict Management, Te-
leki László Foundation Institute for Central European Studies, Occasional Papers 1996, No. 4 
(www.cla.sk/studies/occasional_papers_no_4.htm), 20.03.2005.

206 M. Kusý, Powstawanie społeczeństwa…, s. 71.
207 Ibidem.
208 O. Ulč, J. F. Triska, op.cit., s. 17. Szerzej na temat kwestii słowackiej w roku 1968: J. Žatku-

liak, Slovenská otázka v roku 1968 a po novembri 1989, [w:] Národ a národnosti na Slovensku. 
Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy, Š. Šutaj (red.), Prešov 2004, s. 56–70.

209 L. Kopeček, System partyjny Słowacji, [w:] Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, 
A. Antoszewski i in. (red.), Wrocław 2003, s. 171–172.
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odpowiednio ukształtowana przez propagandę komunistyczną pamięć o Pań-
stwie Słowackim z okresu II wojny światowej. Do pewnego stopnia słowacki an-
tykomunizm stał się zatem synonimem słowackiego klerofaszyzmu. Pomijano 
przy tym skrzętnie fakt, że znacząca część słowackiej inteligencji miała krytyczny 
stosunek zarówno do komunizmu, jak i Państwa Słowackiego.

W odniesieniu do problemu tożsamości narodowej, w omawianym okresie 
na uwagę zasługują poszczególne typy reprezentacji społecznej (nie tylko po-
litycznej, gdyż istotne jest tutaj „nie tylko to, kto kogo reprezentuje ofi cjalnie, 
ale także kto buduje reprezentację nieformalną, lecz realnie funkcjonującą spo-
łecznie, nawet, jeśli nie ma ofi cjalnej legitymacji systemowej”210). W przypadku 
Słowacji pewną rolę narodotwórczą odgrywał tradycyjnie Kościół katolicki, choć 
jego wpływ na społeczeństwo był dość skutecznie ograniczany przez reżim ko-
munistyczny211. Nie należy także zapominać o dość licznej emigracji słowackiej 
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jakkolwiek jej działalność na polu kształ-
towania słowackiej tożsamości narodowej nie odgrywała w czasie komunizmu 
zbyt znaczącej roli, trzeba pamiętać, że po jego upadku sytuacja uległa radykalnej 
zmianie. Istotną rolę w procesie redefi niowania słowackiej tożsamości narodowej 
odegrali słowaccy pisarze, poeci, ludzie teatru oraz naukowcy, zwłaszcza history-
cy i socjologowie. Duża część z nich została po wydarzeniach „Praskiej Wiosny” 
wydalona z partii komunistycznej.

Struktura społeczna a tożsamość narodowa. Słowacja praktycznie pod 
każdym względem, wyłączywszy silne przywiązanie Słowaków do religii i Kościo-
ła katolickiego, stwarzała dogodne warunki do rozwoju systemu komunistyczne-
go212. Szczególnie dogodną sytuację stwarzał ludowy charakter słowackiej kultu-
ry narodowej, ściśle splatającej się z wątkami o charakterze socjalnym (motyw 
wielowiekowego wyzysku biednych chłopów i mieszczan słowackich przez wę-
gierskich oraz niemieckich panów oraz żydowskich lichwiarzy, znajdujący wyraz 
w licznych stereotypach, mitach narodowych, folklorze). Korzystna z punktu wi-
dzenia komunistów była dość słaba pozycja społeczna nielicznej grupy inteligen-
cji słowackiej, zwłaszcza tej nastawionej sceptycznie do ideologii komunistycznej 
(pewna część inteligencji opuściła Słowację wraz z upadkiem Państwa Słowac-
kiego w 1945 roku i osiedliła się na Zachodzie, zwłaszcza w Kanadzie i Stanach 
Zjednoczonych). Ich wyjazd poza granice kraju uniemożliwił im de facto wpły-
wanie na proces kształtowania słowackiej tożsamości narodowej, pozostawiając 
go w rękach słowackich komunistów. We wschodniej Słowacji NKWD uwięziło 
i wywiozło do obozów w głąb ZSRR tysiące ludzi, z których duża część nigdy nie 

210 J. Wódz, op.cit., s. 113.
211 P. S. Wandycz, op.cit., s. 353; M. Bobrownicka, Patologie tożsamości narodowej…, s. 173–174.
212 J. Marušiak, Nezávisle iniciatívy na Slovensku v rokoch normalizácie, [w:] J. Pešek, 

S. Szomolányi (red.), November 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky. Štúdie 
a úvahy, Bratislava 2000, s. 58.
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powróciła do kraju213. Druga fala emigracji nastąpiła po wydarzeniach „Praskiej 
Wiosny”. Kraj opuściło wówczas wielu krytycznie nastawionych do władzy ko-
munistycznej przedstawicieli inteligencji słowackiej.

Wspominając o relacji struktury społecznej i tożsamości narodowej nale-
ży wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Dynamiczne zmiany w strukturze 
społeczno-ekonomicznej Słowacji, jakie miały miejsce po II wojnie światowej, 
bardzo wyraźnie wydają się wpływać na poziom narodowej samoświadomości. 
Dzięki urbanizacji i industrializacji we względnie krótkim czasie przemianom 
ulegały tradycyjne sposoby życia. W 1947 roku w rolnictwie pracowała ponad 
połowa słowackiej populacji, zaś pod koniec lat 80. było to już tylko 13%. W tym 
czasie liczba zatrudnionych w przemyśle wzrosła aż czterokrotnie. Dokonująca 
się modernizacja życia społecznego służyła tworzeniu się poczucia współprzyna-
leżności do słowackiej grupy narodowej, umacniała poczucie narodowej odręb-
ności214.

Reasumując: system komunistyczny na Słowacji wcale nie unieważnił ani 
kwestii słowackiej, ani problemu słowackiej tożsamości narodowej. Umocnił na-
tomiast pewien konserwatywny, w swych założeniach silnie autarkistyczny i izo-
lacjonistyczny sposób myślenia o słowackiej tożsamości. Eksponując rolę tradycji 
ludowych, a jednocześnie ograniczając dostęp do debaty publicznej inteligencji 
niekomunistycznej promującej idee obywatelskie i liberalne, uniemożliwiał kry-
tyczną analizę zarówno słowackiej historii, jak i wielu mitów oraz stereotypów 
odziedziczonych głównie po okresie odrodzenia narodowego.

Zakończenie

Upadek systemu komunistycznego, a następnie powstanie suwerennego państwa 
słowackiego, sprawiają, że u progu XXI wieku słowacka tożsamość narodowa 
staje przed nowymi wyzwaniami. Po 1989 roku nastąpił bardzo poważny kryzys 
tożsamości narodowej w przypadku praktycznie wszystkich bez wyjątku społe-
czeństw postkomunistycznych. Pamięć zbiorowa, którą dużym propagandowym 
wysiłkiem przez kilkadziesiąt lat starały się budować władze komunistyczne, 
praktycznie z dnia na dzień została unieważniona. Przełom lat 80. i 90. oznaczał 
okres swoistego chaosu tożsamościowego. W społeczeństwie słowackim, w któ-
rym rozgorzała dyskusja na temat narodowej tradycji i tego, co należy z niej 
usunąć, a co przywrócić, zabrakło konsensusu dotyczącego pamięci zbiorowej. 
Społeczeństwo słowackie zaczęło odczuwać potrzebę „rozliczenia się z historią”. 
Z jednej strony było to zjawisko pozytywne, wyrażano bowiem gotowość odrzu-
cenia dotychczasowych stereotypowych wizji własnych dziejów i oparcia tożsa-

213 Ľ. Lipták, Po druhej svetovej vojne…, s. 264.
214 D. Kováč, op.cit., s. 270; M. Verešš, op.cit., s. 115.
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mości narodowej na „prawdziwej historii”, z drugiej zaś – otwierano szeroko 
drzwi politycznej manipulacji215.

Analizowane wcześniej etapy tworzenia słowackiej tożsamości narodowej, 
wskazują szereg ważnych dylematów, przed którymi stawała inteligencja sło-
wacka oraz zwykli Słowacy, podejmujący próbę narodowego samookreślenia. 
Charakterystyczne dla procesu formowania tożsamości narodowej Słowaków 
jest prawdopodobnie nieusuwalne rozdarcie między tym, co w gruncie rzeczy 
plemienne, lokalne, utrzymane w konwencji tradycji ludowej, folkloru, a tym, 
co w mniejszym lub większym stopniu uniwersalne. Mamy tutaj do czynienia 
z chęcią „życia po swojemu”, w oderwaniu od tego, co niesłowackie, której to-
warzyszy permanentny lęk przed izolacją, marginalizacją, uprzedmiotowieniem 
w politycznej grze wielkich państw, zwłaszcza sąsiednich. Ba, spotykamy się z po-
ważnym lękiem przed zniknięciem z mapy etnicznej Europy Środkowej (głośne 
memento stanowił dla Słowaków los Słowian połabskich216), przed asymilacją, 
której doświadczano zarówno ze strony Węgrów, jak i – w nieco inny sposób – ze 
strony Czechów. Z drugiej strony widoczne jest dążenie do wpisania się w ramy 
jakiejś ponadnarodowej wspólnoty (słowiańskiej, uhorskiej, czechosłowackiej) 
i przezwyciężenia dokuczliwej izolacji. I wbrew pozorom nie jest to trend zdecy-
dowanie słabszy.

Badając proces narodowego uświadomienia na Słowacji widzimy, jak z jednej 
strony zgodnie współistnieją ze sobą, a nawet ściśle współpracują przedstawicie-
le dwóch religii ― katolickiej i protestanckiej, z drugiej zaś strony obserwujemy 
rywalizację nurtów konserwatywno-narodowego z liberalno-demokratycznym 
(które bynajmniej nie pokrywają się z linią podziału konfesyjnego).

Historia słowackiej tożsamości narodowej to historia nieudanych małżeństw 
i głośnych rozwodów. Aż trzykrotnie (1918, 1939, 1992) w ciągu niespełna 80 
lat (czyli tylu, ile żyje przeciętny mieszkaniec Słowacji) Słowacy rozwodzili się 
z innymi narodami, oskarżając je o chęć dominacji i asymilacji, widząc w nich 
wrogów słowackiej tożsamości i niezależności. O ile rozwodom towarzyszyły nie-
małe emocje społeczne, gdzieniegdzie także rewolucyjne nastroje, o tyle ceremo-
nie zawarcia związku małżeńskiego w 1918 roku i jego odnowienia po II wojnie 
światowej odbywały się w atmosferze przypominającej kuriozalną syntezę wesela 
i pogrzebu.

Słowacką tożsamość narodową wykuwali głównie kapłani, osoby duchowne 
mające największy dostęp do prostego ludu, używający ambony nie tylko do ce-
lów religijnych, ale także politycznych. Inteligencja świecka nie była zbyt licznie 
reprezentowana, po pierwsze dlatego, że w ogóle było jej mało, po drugie – że 
częściej za miejsce swojej aktywności intelektualnej wybierała salony kulturalne 

215 Š. Šutaj, Súčasná slovenska spoľočnosť a pamäť ako jej diferencujúci činiteľ, [w:] V. Bačo-
vá (red.), Historická pamäť a identita, Košice 1996, s. 120–123.

216 Chodzi głównie o Łużyczan, których nie zawsze jednak klasyfi kuje się do kategorii Słowian 
połabskich, uznając ich za osobną grupę.
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Budapesztu, Wiednia, Pragi lub Drezna, aniżeli kościoły lub wiejskie gospody, 
pielgrzymki religijne lub wiece ludowe. Słowaccy działacze narodowi – duchow-
ni lub osoby związane blisko z duchowieństwem – pozostawili na tożsamości 
słowackiej swoiste piętno wyrażające się w syntezie obyczajów ludowych oraz 
prawd religijnych.

Słowacy przez ponad 200 lat zmuszeni byli żyć ze świadomością, że wciąż 
przychodzą za późno, że muszą nadganiać swoich sąsiadów – głównie Węgrów 
i Czechów. Wreszcie, że w porównaniu z innymi narodami Europy ich narodo-
wa dojrzałość nadal pozostawia sporo do życzenia, że w myśleniu o słowacko-
ści nadal więcej jest elementów plemiennych zaklęć, aniżeli dojrzałych analiz 
społecznych, politycznych i gospodarczych. Świadomość „spóźnionego narodu” 
z jednej strony dopingowała do zwiększonego wysiłku, z drugiej zaś – wpędzała 
w rozmaite kompleksy, które próbowano nadrabiać działalnością mitotwórczą, 
odwoływaniem się do rozmaitych stereotypów i uprzedzeń217. Także i dziś obser-
wujemy równoległe istnienie obydwu wspomnianych tendencji – gotowości do 
nadrabiania zaległości (w czym Słowacy potrafi ą zaimponować, o czym świadczy 
międzynarodowy podziw dla zdecydowanych reform gospodarczych wprowa-
dzanych pod koniec lat 90. ubiegłego wieku) oraz ucieczki w jakieś fantastyczne 
narodowe mitologie. Najpoważniejszym wyzwaniem nie jest przy tym narodowe 
unowocześnienie na wzór zachodnioeuropejski poprzez budowę rozmaitych in-
stytucji promujących obywatelską koncepcję narodu i odpowiadającą jej tożsa-
mość narodową wolną od etnicznej ksenofobii. Ważniejszy wydaje się dylemat, 
w jaki sposób osiągnąć dojrzałość narodową, nie rezygnując z tych, w gruncie 
rzeczy najbardziej rozpowszechnionych, elementów kultury narodowej, które 
promują plemienny, ludyczny i niechętny otoczeniu międzynarodowemu sposób 
odczytywania słowackiej narodowości. Jak pogodzić ze sobą wolę plemiennej 
izolacji z pragnieniem europejskiej integracji? Są to pytania, które pojawiają się 
najczęściej nie wprost w rozmaitych dyskusjach społecznych i politycznych. Od 
odpowiedzi na nie zależeć będzie w dużej mierze kształt słowackiej tożsamości 
narodowej w XXI wieku.

Narodowe przebudzenie, do którego doszło pod koniec lat 80. ubiegłego wie-
ku, stanowi zarówno próbę zbilansowania dotychczasowej drogi do narodowego 
samookreślenia oraz samostanowienia, jak i zarysowania nowych perspektyw 
i zadań. Od 1989 roku temat narodowej tożsamości może być wreszcie swobod-
nie dyskutowany. Powszechne było uczucie, że oto Słowacja po raz kolejny, po 
roku: 1848, 1918, 1938, 1945, 1968 znajduje się w momencie przełomowym, wy-
magającym zajęcia jakiegoś stanowiska, samookreślenia się. W centrum dyskusji 
znalazł się naród ze świadomością wielu jego członków, że oto era klasycznych 
państw narodowych i romantycznego rozumienia narodu przemija. Tworzenie 
własnego państwa narodowego, ze swej „natury” zazdrośnie strzegącego zasady 

217 Zob. E. Mistrík, Povaha slovenského národa…, s. 156–158.



narodowej suwerenności dokonuje się niemal paralelnie z wchodzeniem Słowacji 
w struktury jednoczącej się Europy, czemu towarzyszy stopniowe relatywizowa-
nie owej suwerenności. Międzynarodowy image Słowacji z początku lat 90. był 
wyjątkowo niekorzystny. Słowaków postrzegano (wreszcie zrozumiano, że to nie 
Czesi!) jako naród roszczeniowy i awanturniczy. Wizytówką kraju stała się osoba 
charyzmatycznego polityka Vladímira Mečiara, a społeczeństwa państw euro-
pejskich były przekonywane, że specyfi ką słowacką jest etnonacjonalizm rodem 
z XIX wieku, jakby zakonserwowany przez komunizm i trzymany do tej pory na 
uwięzi przez liberalną i europejską Pragę. Komentatorzy polityczni byli niemal 
gotowi do gruntownej redefi nicji mapy Bałkanów i naniesienia na nią Słowacji, 
tuż obok Serbii i Chorwacji. W rzeczywistości słowacki nacjonalizm był jednak 
bardzo odległy od krwawych ideologii typu Wielka Serbia czy Wielka Chorwacja.
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Grzegorz Tokarz

Proces państwowotwórczy Słowaków 
– Rzesza Wielkomorawska 
i pierwsza Republika Słowacka 
– analiza biologiczna

Socjobiologiczne badania homo sapiens stają się coraz popularniejsze, nauki 
biologiczne dają możliwość ujęcia człowieka w sposób całościowy jako jeden 
z elementów świata przyrodniczego. Współcześnie pojawia się szereg publikacji, 
w których próbuje się postrzegać zachowania człowieka przez pryzmat innych 
gatunków żyjących na Ziemi. Jednak tacy naukowcy jak np. ojciec socjobiologii 
Edward Wilson skupiają się na grupach zwierząt, rzadziej stosując swoje analizy 
do człowieka. Niewątpliwie osobą, która szczególnie mocno zasłużyła się analizie 
porównawczej zachowań grupowych zwierząt i ludzi jest Desmond Morris1. Nie 
należy także zapominać, że w XIX wieku działali uczeni, którzy, chociaż już nie-
stety zapomniani, wiele zrobili dla darwinowskiego ujęcia człowieka2.

Celem niniejszego opracowania jest próba analizy rozwoju państwowości sło-
wackiej przez pryzmat biologii, nie będzie zatem błędem stwierdzenie, iż artykuł 
odwołuje się do siatki pojęciowej charakterystycznej dla socjobiologii.

Niewątpliwie na rozwój określonego skupienia ludzi, podobnie zresztą jak 
i innych gatunków zasiedlających Ziemię, mają wpływ tzw. czynniki zjawisk spo-
łecznych. Wśród nich wymienić należy czynniki zewnętrzne, są to: rodzaj klima-
tu (wilgotny–suchy, zimny–ciepły, stały–zmienny), innym ważnym czynnikiem 
jest ukształtowanie terenu oraz jego wielkość (w tym kontekście można mówić 
o możliwościach zdobycia i wykorzystania tegoż obszaru – niziny, wyżyny lub 
góry). Ważnym elementem jest fl ora, czy występuje ona obfi cie, czy też jej ist-
nienie ma charakter ograniczony. Nie należy zapominać o innym ważnym czyn-
niku jakim jest fauna, czyli występowanie różnych organizmów na określonym 
terenie, wielkość populacji, jak również to czy są one pożyteczne, czy też szko-
dliwe dla ludzi. Podkreślić należy, iż wszystkie powyższe czynniki determinu-
ją ewolucję określonej grupy homo sapiens, zamieszkującej ściśle wyznaczony 

1 W tym kontekście należy wymienić jego książki: Ludzkie ZOO, Naga małpa czy Naga ko-
bieta.

2 Wspomnieć trzeba Herberta Spencera czy Ludwika Gumplowicza. 
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teren3. Wymienione czynniki mają charakter stały, czyli nie ulegały one większej 
zmianie w okresie przez nas omawianym.

Ziemie określane przez nas jako słowackie obejmują głównie obszary górskie, 
jedynym wyjątkiem jest południe, gdzie dominuje krajobraz nizinny. Gospodar-
ka rozwija się przede wszystkim w dolinach rzek, klimat ma charakter kontynen-
talny, panują tam ostre zimy i upalne lata. Ze skał krystalicznych zbudowane są 
Tatry Wysokie, Małe Karpaty, Inowiec, Wiaterne Hale czy Mała i Wielka Fatra. 
Inaczej się rzecz ma z górami Matra, Bukowe i Hedziala, powstały one ze skał 
młodowulkanicznych4.

Oprócz czynników zewnętrznych na ewolucję określonej społeczności wpływ 
mają również czynniki wewnętrzne. Zaliczyć do nich możemy siłę fi zyczną homo 
sapiens, dzięki której może on wpływać na otoczenie zewnętrzne. Związana jest 
z nią wytrzymałość i stopień zaangażowania społeczności. Do czynników we-
wnętrznych zaliczyć można emocjonalność społeczną, która może wpływać za-
równo pozytywnie, jak i negatywnie na rozwój danej ludzkiej populacji. Oczy-
wiście, innym fundamentalnym czynnikiem jest inteligencja danej grupy, czy 
potrafi  ona umocnić swoją pozycję na danym terenie5.

Oprócz czynników pierwotnych istnieją również czynniki wtórne, uzależnione 
już od działalności człowieka. Homo sapiens może wpłynąć na zmiany klimatycz-
ne, np. przez karczowanie wielkich terytoriów czy osuszanie gruntów. Przykłado-
wo, dzięki temu ostatniemu dany obszar staje się mniej wilgotny, a tym samym 
korzystniejszy dla populacji (żyzność gleby). Oczywiście, działalność różnych ga-
tunków, w tym między innymi człowieka może wpłynąć negatywnie na nie same. 
Przykładem może być wycięcie lasów na obszarze, który już jest suchy, wtedy 
dojdzie do negatywnych zmian, ziemia stanie się jałowa (tak stało się między in-
nymi w Hiszpanii). Innego rodzaju czynnikiem wtórnym jest kształtowanie przez 
człowieka roślinności na danym terenie. Hoduje się rośliny, które przynoszą ko-
rzyść gatunkowi ludzkiemu, ulepsza się je przy jednoczesnej eliminacji gatunków 
dla człowieka niepotrzebnych czy wręcz szkodliwych. W podobnym kontekście 
możemy mówić o kształtowaniu szeroko rozumianego świata zwierząt.

Współczesna Słowacja liczy 49 036 km², które zamieszkuje 5 314 155 osób, 
z czego katolicy stanowią 69%, bezwyznaniowcy i ateiści – 13%, protestanci – 
8,9%6. Żyje tam odpowiednio – 85,7% Słowaków, 10,7% Węgrów, 1,5% Romów 
i 1,1% Czechów. Terytorium Słowacji w 47% to lasy, łąki i pastwiska zajmujące 

3 H. Spencer, Dane socjologii, http://hsa.camillos.edu.pl/?menu=DS2, 21.04.2009, por. 
N. Eldredge, Życie na krawędzi. Rozwój cywilizacji i zagłada gatunków, Warszawa 2003, s. 7–8. 

4 R. Matykowski (red.), Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej 
Wydawnictwa Gutenberga, Poznań 2007, t. 10, s. 243. Por. Wielka Ilustrowana Encyklopedia 
Powszechna Wydawnictwa Gutenberga, t. XVI, reprint, Poznań 1995, s. 91. 

5 H. Spencer, op.cit., por. R. Kewin, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Warszawa 2002, 
s. 117–119.

6 www.statistics.sk. 
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20%, natomiast grunty orne – 31,9%. Wydobywa się tam rudę żelaza – 930 tys. 
ton, rudę cynku i ołowiu – 320 tys., rudę miedzi – 290 tys. ton. Ważną rolę, ze 
względu na ukształtowanie powierzchni, odgrywa turystyka7.

W kontekście istnienia Wielkich Moraw należy zastanowić się nad wpływem 
czynnika geografi cznego, który może być wykorzystany przez tę społeczność. 
Ważną rolę dla pozycji gospodarczej Rzeszy Wielkomorawskiej miały duże złoża 
kruszców szlachetnych. Poddając analizie budownictwo kamienne, jak również 
rozwój rzemiosła artystycznego, stwierdzić należy, iż bardzo silny wpływ wywie-
rały na te dziedziny kontakty z Bawarią, jak również z Dalmacją i takimi miasta-
mi jak Akwilea czy Wenecja8.

Niewątpliwie względy geopolityczne wpłynęły na popieranie przez Niemcy 
hitlerowskie państwa słowackiego, ze względu na niewielką populację Słowacy 
nie stanowili zagrożenia dla nazistów, co więcej, można ich było wykorzystać 
przeciwko Czechom. Biorąc pod uwagę konserwatyzm społeczeństwa słowackie-
go, który wynikał z faktu, iż była to ludność wiejska zamieszkująca kraj górzysty 
(determinowało to siłę wewnętrzną społeczności, która musiała wzrastać w trud-
nych warunkach), jaśniejszym może się stać wybór systemu politycznego przez 
Słowaków w państwie, na czele którego stanął J. Tiso.

Podkreślić należy, iż dla rozwoju społecznego fundamentalną rolę odgrywa 
wielkość populacji, zamieszkującej dany teren. W tym kontekście wspomnieć na-
leży, iż podział pracy uzależniony jest od liczby jednostek wchodzących w skład 
społeczności, staje się on bardziej skomplikowany wraz ze zwiększeniem popu-
lacji. Rozwój przemysłu, istota i działanie rządu uwarunkowane jest wielkością 
danej społeczności9.

W tym kontekście możemy mówić o sile populacji Wielkich Moraw. Porów-
nując ją z siłą ludnościową państwa wschodniofrankońskiego, mieszkańcami 
państwa bułgarskiego (z którym Niemcy się sprzymierzyli) oraz węgierskimi ple-
mionami koczowniczymi, pozycja Wielkomorawian była słaba10.

Podobnie możemy mówić o sytuacji Słowaków w Czechosłowacji międzywo-
jennej. Pamiętać należy, iż w okresie międzywojennym żyło tam 50% Czechów, 
25% Słowaków, 23% Niemców, 5% Węgrów. Praga dążyła, co prawda, do utrzy-
mania spokoju między poszczególnymi narodami, jednak Słowacy przez cały 
okres istnienia tego państwa odczuwali niezadowolenie. Mieszczaństwo słowac-
kie było pod wpływem kapitału czeskiego, mieszkańcy wsi emigrowali za granicę, 

7 Aktualizacje encyklopedyczne do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wy-
dawnictwa Gutenberga, Poznań 1996, s. 207–208.

8 Pamiętać należy, iż w historiografi i słowackiej Wielkie Morawy są traktowane jako wcze-
snośredniowieczne, feudalne państwo słowackie. J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia 
Słowian południowych i zachodnich, Warszawa 1988, s. 52.

9 H. Spencer, op.cit. 
10 H. Janaszek-Ivanickova, Wstęp, [w:] L’udovit Stur, Wybór pism, opracowała H. Janaszek-

 -Ivanickova, Wrocław 1983, s. V–VI.
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robotnicy zarabiali w Czechach więcej niż na Słowacji, duchowni katoliccy byli 
zaniepokojeni polityką religijną Czechów (popieranie ewangelików czy procesy 
laicyzacyjne). Wydaje się, że stosunkowo słaba populacja Słowaków w porów-
naniu do Czechów musiała prowadzić do konfl iktu. Powyższe elementy mogły 
i doprowadziły, przy odpowiedniej sytuacji międzynarodowej, do powstania Re-
publiki Słowackiej w marcu 1939 roku11. Co ciekawe, Słowacy podjęli te same 
działania, które ponad tysiąc lat wcześniej rozpoczęli Czesi, zrzucając zwierzch-
nictwo Wielkich Moraw i oddając hołd Niemcom.

Nie należy zapominać o ważnym elemencie wpływającym na rozwój wspól-
noty, jest to wpływ tzw. otoczenia nadorganicznego, przez który rozumieć należy 
relacje między społecznościami sąsiadującymi ze sobą. I tak na przykład, jeśli 
dochodzi do rywalizacji, konfl iktu, między małymi społecznościami, których nie 
charakteryzuje wysoki stopień organizacji, to efekty takiego kontaktu nie oddzia-
łują w poważniejszym stopniu na istotę tychże populacji. Inaczej, kiedy istnieje 
już w danej populacji silny ośrodek władzy. W tym kontekście należy zauważyć, 
iż o ile w przypadku rozwoju przemysłu kluczową rolę odgrywa otoczenie orga-
niczne i nadorganiczne, to rozwój instytucji politycznych wydaje się ściśle zwią-
zany z konsekwencjami konfl iktu jednej społeczności z drugą, kiedy dochodzi do 
walki o byt12.

Zauważyć także trzeba, że gatunki pospolitsze, a tym samym obejmujące 
większy obszar, zmuszone są walczyć z innymi formami życia, które również 
dążą do wzrostu. Podkreślić przy tym należy znaczenie potomstwa gatunku roz-
powszechnionego, które niewątpliwie będzie ulegać zmianie, jednak odziedziczy 
te cechy, które pozwoliły jego „rodzicom” zająć dominującą pozycję na terenie 
przez nie zajmowanym. W tym kontekście należy wspomnieć o jednej ważnej 
kwestii, otóż nasze rozważania dotyczą gatunków, które ze sobą współzawod-
niczą „roślina taka nie przestanie być panująca, dlatego że jakaś zielenica żyją-
ca w wodzie lub jakiś grzyb pasożytniczy będą nieskończenie od niej bogatsze 
w osobniki i bardziej rozprzestrzenione (…) będą one panującymi w obrębie wła-
snej gromady”13.

Szczególne znaczenie dla tożsamości Słowaków miała pamięć o Państwie 
Wielkomorawskim, którego ośrodki władzy znajdowały się na terenach Słowacji 
i Moraw. Organizm ten już w początkach swojego istnienia (822) narażony był 
na walkę z Frankami, którzy dążyli do opanowania ziem Wielkich Moraw. Ow-
szem, Mojmir I złożył hołd cesarzowi Ludwikowi Pobożnemu, jednak cały czas 
dążył do uniezależnienia się od władcy Franków. Niebezpieczeństwo zwiększyło 
się z chwilą, kiedy w wyniku traktatu w Verdun powstało nowe państwo, które 

11 R. Heck, M. Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969, s. 339–340.
12 H. Spencer, op.cit.
13 K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się 

doskonalszych ras w walce o byt, Warszawa 2001, s. 67, szczególnie dużo miejsca poświęca temu 
zagadnieniu C. McGowan, Drapieżca i ofi ara, Poznań 2000.
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nazwano później Niemcami. W 855 roku miała miejsce wyprawa Ludwika Nie-
mieckiego przeciwko władcy wielkomorawskiemu Rościsławowi. W 864 roku 
Niemcom udało się zmusić władcę Wielkich Moraw do złożenia hołdu. Nie po-
mogła aktywna polityka jednego z ostatnich władców Rzeszy Wielkomorawskiej, 
Świętopełka. Ostatecznie Wielkie Morawy zostały zniszczone przez Niemców 
i Madziarów w latach 900–906. Co ciekawe, o ile społeczność Franków była po-
tężniejsza, to Wielkie Morawy nie były w stanie poradzić sobie również z Czecha-
mi, którzy w 895 roku postanowili zerwać z Morawami uznając zwierzchnictwo 
niemieckie14.

Podobnie można analizować Republikę Słowacką. Przywódca słowacki, ks. 
Józef Tiso uważał, że należy w decyzjach politycznych wybierać tzw. mniejsze zło. 
Pamiętać trzeba, iż w marcu 1939 roku strona niemiecka złożyła Słowakom ulti-
matum – albo przyjmą niepodległość, albo ich ziemie zostaną podzielone między 
Polskę, Węgry i Niemcy. Jasne być musiało dla ks. J. Tiso, iż państwo słowackie 
stanie się instrumentem w ręku Niemców, jednak dla tamtejszej ludności nie 
było to nic nowego. Co więcej, okres trwania państwa słowackiego był czasem 
względnego spokoju dla zamieszkującej go ludności słowackiej15.

Myśliciele odwołujący się do darwinowskich teorii zauważają, iż ważną spra-
wą, która pozwoli zrozumieć funkcjonowanie danej populacji jest stwierdzenie, 
iż jednostka jako taka nie myśli. Przekonanie, iż tak nie jest doprowadziło na 
manowce wielu myślicieli i różne szkoły fi lozofi czno-społeczne. Prowadziło to 
w konsekwencji do powstawania różnych teorii na temat człowieka, systemu, jaki 
byłby dla niego najlepszy. Tymczasem oparcie rozważań na błędnej podstawie 
nie mogło przynieść właściwej, a co najważniejsze, prawdziwej odpowiedzi na za-
dawane pytania. Zwolennicy darwinizmu w sposób jednoznaczny stwierdzają, iż 
źródło myślenia człowieka leży w grupie społecznej, w skład której wchodzi jed-
nostka. Myśl rozumieć należy zatem jako produkt społeczny, myśl jednostki ro-
zumieć zatem należy jako refl eks jej umysłu na oddziaływanie społeczne „w tym 
procesie powstania i tworzenia myśli jednostka odgrywa tylko rolę pryzmatu 
odbierającego z zewnątrz promienie, łamiącego je w sobie i przepuszczającego 
następnie w innym kierunku”16.

W tym kontekście można mówić o systemie politycznym oraz zachowaniach 
politycznych na Wielkich Morawach. Niewątpliwie odpowiada temu system 
wodzowski, który charakteryzował Wielkie Morawy. Wymienić można polity-
kę Rościsława czy jego następcy (który zresztą go pokonał i wydał Niemcom, co 
nie przeszkadzało mu potem przeciwko nim występować). Wielkie Morawy to 
kraj, w którym działał centralny aparat urzędniczy, istniała drużyna księcia oraz 

14 J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, op.cit., s. 44–45, 48, 50–51.
15 P. Semka, Słowacki spór o „Ojca narod”, „Rzeczpospolita”, 5–6.01.2008. 
16 L. Gumplowicz, System socjologii, [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofi a i myśl społecz-

na w latach 1865–1895, wybrały, opracowały, wstępami i przypisami opatrzyły A. Hochfeldowa 
i B. Skarga, Warszawa 1980, s. 613.
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administracja terenowa. Trywializując, społeczność tego państwa nie zajmowała 
się myśleniem na temat przyszłości politycznej17.

Przekonaniem o „myśleniu społecznym” tłumaczyć można popularność 
wśród Słowaków w czasie II wojny światowej koncepcji faszystowskich lub też 
autorytarnych; w tym kontekście możemy zacytować wicepremiera V. Tuka, któ-
ry stwierdził „z dwóch typów państwa autorytarnego – faszystowskiego i naro-
dowosocjalistycznego – włoski bardziej nadaje się dla Słowacji, albowiem godzi 
w sobie koncepcję totalitarną z katolickimi tradycjami narodu”18.

W walce o byt zwyciężą te społeczności czy osobniki, które charakteryzują 
się spójnością, harmonią. W przypadku jednostki możemy mówić o budowie ze-
wnętrznej i wewnętrznej ciała, dzięki któremu może przetrwać w trudnych wa-
runkach. Inaczej jest w społeczeństwie, gdzie wspomniana wyżej spójność może 
być jedynie konsekwencją woli jednostek, wchodzących w skład danej grupy. 
W tym kontekście można mówić o tzw. popędach społecznych, które mogą być 
nawet silniejsze od instynktu samozachowawczego czy potrzeby rozrodczej. Ta-
kimi popędami może być bezinteresowność jednostek, waleczność – przejawiają-
ca się w obronie swojej grupy, posłuszeństwo – czyli uznanie dominacji społecz-
ności, w której się żyje, czy ambicję – rozumianą jako reagowanie na pochwały 
czy nagany, jakich udziela grupa19.

Podkreślić należy przy tym, iż solidarność z własną grupą wiąże się ściśle 
z wrogością w stosunku do innych społeczności. Analizując historię stwierdzić 
należy, iż konfl ikt – wojna jest stanem naturalnym. Standardem jest, iż jedne 
społeczności – plemiona – narody próbują podporządkować sobie inne grupy. 
Plemiona walczą ze sobą, podobnie jest z narodami czy państwami. Pamiętać 
przy tym należy, iż stanu tego zmienić nie można, ma on charakter stały. Kon-
sekwencją tejże walki jest kształtowanie się instytucji o charakterze społecznym, 
dzięki wojnie powstaje także państwo. Instytucja ta powstaje wtedy, gdy dana 
grupa społeczna, walcząc, nie zabija już jedynie swoich wrogów, ale zaczyna ich 
eksploatować. To właśnie przemoc doprowadza do sytuacji, w której rozwija się 
kultura, jej znaczenie jest o tyle silne, iż doprowadza do ujednolicenia określone-
go społeczeństwa, w ten sposób powstaje między innymi naród20.

Odpowiednio do powyższych rozważań możemy zastosować właściwe przy-
kłady z państwa wielkomorawskiego. Świętopełk zaczął najeżdżać ziemie swoich 
sąsiadów, chcąc doprowadzić do stworzenia federacji o nazwie Rzesza Wielko-
morawska, do Wielkich Moraw udało się wcielić zachodnią Panonię, obszary 
nad Cisą oraz ziemie zamieszkane przez plemiona czeskie, śląskie i łużyckie. 

17 R. Heck, M. Orzechowski, op.cit., s. 27–29.
18 J. W. Borejsza, Rzym a wspólnota faszystowska. O penetracji faszyzmu włoskiego w Eu-

ropie Środkowej, Południowej i Wschodniej, Warszawa 1981, s. 285.
19 K. Kautsky, Etyka w świetle materialistycznego pojmowania historii, Warszawa 1959, 

s. 93–94, por. E. Wilson, O naturze ludzkiej, Poznań 1998, s. 166–168 i 112–113.
20 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1983, t. I, s. 411–412.
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Wzrastała liczba ludności niewolnej, którą często osiedlano na roli. Inną cechą 
charakterystyczną jest praktycznie ciągły spór z Frankami Wschodnimi, jednak 
ze względu na słabość Wielkich Moraw trudny do zakończenia w sposób dla Mo-
rawian korzystny. W tym kontekście można mówić o próbie porozumienia się 
z Karlomanem, księciem karynckim, który zbuntował się przeciwko swojemu 
ojcu – Ludwikowi Niemcowi21.

Stwierdzić należy, iż różnego rodzaju odmiany określonej rośliny, jakie wi-
dzimy w szeroko rozumianym ekosystemie, wynikają przede wszystkim z faktu, 
iż jest ona rozprzestrzeniana na większym obszarze. Przyczyny tego stają się ja-
sne, kiedy weźmiemy pod uwagę, że w większym stopniu niż inne, mniej roz-
przestrzenione rośliny, wpływ na nie mają czy to warunki zewnętrzne, czy też 
walka o przetrwanie. Podobnie ma się rzecz ze światem zwierzęcym, stwierdzić 
należy, iż im bardziej pospolity gatunek (rozumieć przez to należy dużą ilość wy-
stępujących osobników), tym bardziej jest różnorodny, ma większe możliwości 
przetrwania w otaczającym go świecie. Co więcej, powstają, jak pisze K. Darwin, 
w jego ramach wybitne odmiany22.

W tym kontekście można mówić o konfl iktach między Wielkimi Morawami 
a Frankami Wschodnimi. Wydaje się, że członkowie kształtującego się państwa 
niemieckiego, między innymi ze względu na swoją ilość, jak również obszary 
zasiedlenia mieli większe możliwości przetrwania niż mieszkańcy Wielkich Mo-
raw. Wydaje się, że podobny schemat możemy znaleźć w przypadku powstania 
Republiki Słowackiej. Różnicą jest fakt, iż Wielkie Morawy postanowiły walczyć 
z Frankami Wschodnimi, podczas gdy Słowacy pod przewodnictwem ks. J. Tiso 
starali się zaadaptować do zmiennych warunków.

 Zastanowić się należy, jaką świadomą rolę może odgrywać homo sapiens 
w procesie ewolucji. Stwierdzić można, iż rolą człowieka może być co najwyżej 
stwarzanie nowych warunków życia. Reszta znajduje się po stronie przyrody. Lu-
dzie korzystają z dzieła natury, starają się dobierać do prowadzonego przez siebie 
procesu hodowlanego te organizmy, które wydają się im najbardziej przydatne. 
W ten sposób dochodzi do nagromadzenia osobników posiadających cechy, które 
homo sapiens uważa za najlepsze. Następne pokolenia tychże organizmów wyka-
zują cechy jeszcze bardziej przydatne dla hodowcy23.

W tym kontekście można pisać o próbach szukania przez Wielkie Morawy 
wyjścia z trudnej sytuacji politycznej. Próba sprzymierzenia się z Bizancjum, zo-
rientowanie na Zachód w postaci papiestwa i Franków Wschodnich są tego wy-
raźnym przejawem. Podobnie można traktować misję Cyryla i Metodego24.

21 J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, op.cit., s. 45, 50.
22 K. Darwin, op.cit., s. 66.
23 Ibidem, s. 537, por. I. Tattersall, I stał się człowiek, ewolucja i wyjątkowość człowieka, 

Warsszawa 2001, s. 242–244.
24 H. Janaszek-Ivanickowa, Problemy językowe Słowaków w procesie narodotwórczym, 

[w:] M. Bobrownicka (red.), Język a tożsamość narodowa, Kraków 2000, s. 66–67.
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Podobnie można analizować działania polityczne w czasie dominacji III Rze-
szy na kontynencie europejskim. Słowacka Partia Ludowa Hlinki w 1938 roku 
była pod wielkim naciskiem Niemiec, naziści obiecywali Słowakom niepodle-
głość, której chroniłaby siła militarna Niemiec. Co ciekawe, prominentni poli-
tycy tej partii niechętnie patrzyli na ofertę Niemiec, woleli prowadzić rozmowy 
z prezydentem Benešem na temat autonomii. Kiedy już takową uzyskali, rozpo-
częli działania modernizacyjne. Jednocześnie pamiętać należy, iż w stosunku do 
Słowacji pretensje terytorialne zaczęli zgłaszać Węgrzy. Zmusiło to Słowaków do 
szukania pomocy na zewnątrz, między innymi w Pradze, Warszawie i Berlinie. 
Słowacy musieli wykorzystywać te możliwości, które zostały im narzucone przez 
warunki międzynarodowe25.

Niewątpliwie ważnym elementem życia społeczności jest religia. W tym 
kontekście należałoby się zastanowić nad istotą tzw. religii ludowej, przez któ-
rą należy rozumieć taką, która charakteryzuje się spisaną formą wierzeń, ubogą 
teologią, a jednocześnie społecznością praktykującą nie posiadajacą określonej 
struktury instytucjonalnej, która by chroniła czy też reprezentowała wierzenia. 
Istnieją w niej praktyki zakazane, jak i te, które obowiązują. Analizując religię 
ludową można się odwołać do praktyk charakterystycznych dla innych gatunków 
niż człowiek. Tak na przykład, ptaki uczestniczą w określonych rytuałach (czynią 
to bezwiednie), w tym kontekście można mówić o zbieraniu się w ściśle określo-
nych miejscach (w terminologii przyrodniczej nazywają się one „klubami nocny-
mi natury”). Dochodzi tam do ważnych wydarzeń, związanych z przetrwaniem 
gatunku (kojarzenie par). W tym kontekście zastanowić się można, czy w podob-
ny sposób nie należy rozumieć religii ludowej u człowieka. Owszem, religia jako 
zjawisko przekazywana jest człowiekowi dzięki kulturze, w której się wychowuje, 
nie oznacza to jednak, iż szeroko rozumiana genetyka nie mogła być główną przy-
czyną tejże kultury. Społeczność ludzką od populacji zwierzęcej różni tylko to, iż 
homo sapiens próbuje zrozumieć swoje instynkty. Przy czym zauważyć należy, iż 
potrzeba zrozumienia rytuałów, w których w większości uczestniczy się w sposób 
bezrefl eksyjny, jest wśród ludzi niewielka, tylko nikły procent społeczeństwa zdo-
bywa się na chęć zrozumienia. Większość przyjmuje religię „na wiarę”, przy czym 
akceptacja określonego, religijnego stanu rzeczy wynika przede wszystkim z fak-
tu, iż religia ma charakter praktyczny. Stwierdzić można, iż w społecznościach 
prostych, prawdą czy dobrem jest to, co działa. Ważnym aspektem naszych roz-
ważań jest stwierdzenie, iż religia ludowa charakteryzuje przede wszystkim małe 
grupy, które nie są rozwinięte politycznie czy kulturowo26.

Zastanowić się należy, jakie korzyści przynosi ze sobą określona religia, prak-
tykowana przez daną społeczność. Człowiek czuje się bezpieczniejszy, kiedy ma 

25 J. Kozeński, Czechosłowacka jesień 1938, Poznań 1989, s. 111, 121.
26 D. C. Dennett, Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, Warszawa 2008, s. 177, 

s. 196–199.



świadomość, że ktoś go chroni przed niebezpieczeństwem. Dzięki temu jego dzia-
łania mają pewniejszy charakter, są skuteczne. Pojawia się kwestia efektywności 
człowieka czy populacji, która dzięki religii wzrasta. Nie należy również zapomi-
nać, iż uczestnictwo w rytuałach, często bardzo uciążliwych, zwiększa zaufanie 
w stosunku do siebie osób, które w danym obrzędzie występują. Dzięki temu 
zaufaniu dana grupa może efektywniej działać w procesie przetrwania czy też 
wewnętrznego rozwoju27.

W tym kontekście ponownie odwołać się należy do początków państwa Wiel-
kich Moraw, a głównie do rządów pierwszego władcy, Mojmira I. Stojąc na czele 
plemienia Morawian przyłączył on do swojego państwa kilka mniejszych wspól-
not plemiennych. Stwierdzić można, iż w tym okresie dominowała jeszcze religia 
ludowa. Jednak władcy Wielkich Moraw zdali sobie sprawę, że wraz z rozwojem 
państwa muszą nastąpić również zmiany religijne. Tym należy tłumaczyć przyję-
cie w 831 roku chrztu z rąk biskupa Pasawy (Bawaria). Jednocześnie próbowano 
uzyskać poparcie od biskupa Rzymu, kiedy jednak nadzieje zawiodły, Rościsław 
zwrócił się w 863 roku do Konstantynopola. Poproszono cesarza Bizancjum, aby 
jego misjonarze, znający język słowiański, ewangelizowali Wielkie Morawy28.

Podobną rolę w Republice Słowackiej odgrywał katolicyzm. Stwierdzić trze-
ba, iż w obozie władzy państwa słowackiego funkcjonowały dwa skrzydła, o ile 
jedno z nich – radykałowie, uważało, iż należy wprowadzić w Słowacji system 
władzy podobny do nazistowskiego (Aleksander Mach i Vojtech Tuka), to dru-
gie – konserwatyści (J. Tiso) chcieli oprzeć system państwowy na solidaryzmie 
chrześcijańskim. Przy czym księdza J. Tiso popierali hierarchowie kościelni, któ-
rzy obawiali się zarówno nazizmu, jak i komunizmu29.

Podkreślić należy, iż powyższe analizy są jedynie próbą przeanalizowania 
możliwości, jakie daje nam biologia do zrozumienia istoty działania grupy, któ-
rą określić możemy jako plemię czy naród. Analiza Słowaków wydaje się o tyle 
łatwiejsza, iż to jest niewielka grupa, której historia może stać się materiałem, 
który można przeanalizować za pomocą metod biologicznych. Podkreślić należy, 
iż w podobny sposób można traktować również inne społeczności czy narody. 
Jednak w przypadku tych ostatnich należy (ze względu na ich historię) wziąć pod 
uwagę dużo więcej zmiennych, co musi utrudnić właściwe analizy.

27 Ibidem, s. 217–218.
28 J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, op.cit., s. 44–45.
29 I. Kamenec, Tragedia polityka, księdza i człowieka (Józef Tiso 1887–1947), Warszawa 

2001, s. 71–72.
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Autoportret Słowaków 
w świetle wyników 
wybranych badań opinii publicznej

Wstęp

W styczniu 1993 roku państwu polskiemu na południowej granicy przybył nowy 
sąsiad – bliski w sensie geografi cznym, ale przy tym daleki i niezbyt wyrazisty. 
Powstał nowy byt polityczny – Republika Słowacka. Gdy pominiemy dyploma-
tycznym milczeniem krótki period marionetkowego organizmu państwowego 
z czasów II wojny światowej, musimy jednak zauważyć, że z przodkami obec-
nego narodu tytularnego Polacy mają do czynienia przynajmniej od tysiąca lat. 
Słowacy są nam bliscy w sensie etnicznym, ale również cywilizacyjnie, językowo, 
dalecy zaś ze względu na mierną wyrazistość obrazu Słowacji i Słowaków w po-
wszechnej opinii, czego też skrajnym przykładem1 jest fraza o czeskich Tatrach, 
która pojawia się nie w odosobnieniu, jak choćby w piosence Maryli Rodowicz 
To se ne vrati z 1995 roku.

Fenomen naszych sąsiadów zza grzbietów karpackich polega na tym, że jako na-
ród tak szczycący się ponad tysiącletnią udokumentowaną tradycją, dopiero teraz 
uzyskują możliwość budowania prawdziwie własnego, demokratycznego państwa 
zgodnie z własną wolą i na własną odpowiedzialność. W końcu mogą być Słowacją, 
częścią zjednoczonej Europy, nie zaś jednym z elementów Uhorska, Górnymi Wę-
grami albo też, bądź co bądź federacyjnej, lecz de facto zdominowanej przez żywioł 
czeski Czechosłowacji. Dzieje naszej części Europy tak się ułożyły, że w praktyce 
nie ma w niej państw homogenicznych narodowościowo, co jest niezwykle widocz-
ne na Słowacji. Z defi nicji jest to kraj Słowaków, ale oprócz nich mieszkają tutaj 
Węgrzy, w mniejszym stopniu Czesi, Romowie (Cyganie), Rusini, znani u nas jako 
Łemkowie bądź Bojkowie, Żydzi, Niemcy, Polacy, a nawet Chorwaci2.

Celem niniejszego przyczynku jest choć w minimalnym stopniu uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie, kim są współcześni Słowacy, jakie mają poglądy na naj-

1 Wspomina o tym Michał Jagiełło, [w:] M. Jagiełło, Słowacy w polskich oczach. Obraz Sło-
waków w piśmiennictwie polskim, Tom 1, Warszawa 2005.

2 Ibidem, s. 7.
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ważniejsze kwestie życia społecznego i politycznego. Spróbuję to zarysować na 
podstawie wybranych, dostępnych wyników badań opinii publicznej z przeciągu 
ostatnich dwóch dekad.

1. O identyfi kacji mieszkańców Słowacji

Na początek kilka słów o wynikach badań przeprowadzonych w listopadzie 
2003 roku na reprezentatywnej próbie 1131 respondentów powyżej 18 roku ży-
cia. Wówczas to na zlecenie Słowackiej Akademii Nauk zapytano ich, do jakiego 
kręgu kulturowego Słowacja należy i do jakiego należeć powinna w przyszło-
ści. Najpopularniejszą odpowiedzią, którą wskazał co trzeci ankietowany, było 
stwierdzenie o przynależności do kultury wschodniej, co czwarty powiedział, że 
w równym stopniu do kultury zachodniej, jak i wschodniej, co piąty nie zasta-
nawiał się nad tym zagadnieniem albo też nie potrafi ł zdecydować. Jedynie 14% 
interlokutorów mniej lub bardziej zdecydowanie utożsamiało Słowację z kulturą 
zachodnią.

Odmiennie kształtują się oczekiwania obywateli słowackich, szczególnie w po-
dziale na ich narodowość, a w zasadzie na Słowaków i Węgrów, którzy stanowią 
odpowiednio 85,8 i 9,7% ludności kraju, według danych spisu powszechnego 
z 2001 roku. Najpopularniejszą odpowiedzią wśród Słowaków (41,8% wskazań) 
było przekonanie o potrzebie przynależności ich kraju w przyszłości w równym 
stopniu do kultury zachodniej i wschodniej, natomiast dla Węgrów – do kultury 
zachodniej (47,6% wskazań). Opcja wschodnia i w jednej, i w drugiej grupie wy-
bierana była najrzadziej, osiągając pułap 11,5% odpowiedzi Słowaków i zaledwie 
2,4% Węgrów.

Pięć lat wcześniej, w maju 1998 roku, GfK Slovakia zapytał respondentów, 
jakie ich zdaniem wpływy powinny ulec wzmocnieniu na Słowacji. Bezwzględna 
większość badanych opowiedziała się za opcją zachodnią, 19,5% interlokutorów 
opowiedziało się za tym zdecydowanie, a 47,4% w stopniu umiarkowanym, co 
łącznie daje blisko 70% odpowiedzi. O konieczności umocnienia się wpływów 
Rosji mówiło niespełna 2% respondentów. Co piąty uważał, że w miarę możli-
wości zneutralizowano wszystkie wpływy z zewnątrz. Interesujące, że konkretnej 
odpowiedzi nie udzieliło jedynie 6,4% ankietowanych, co świadczy o powszech-
nym zainteresowaniu badaną problematyką3.

Powracając do badań z 2003 roku warto zauważyć, że obywatele współczesnej 
Słowacji identyfi kują się ze sobą przede wszystkim przez pryzmat wieku (50,8% 
odpowiedzi etnicznych Słowaków i 45,3% słowackich Węgrów), narodowości 
(41,2% dla Słowaków i 50,8% dla Węgrów), pochodzenia społecznego (24,1% dla 

3 V. Krivý, Tożsamości zbiorowe we współczesnej Słowacji, [w:] J. Purchla, M. Vášáryová 
(red.), Kim są Słowacy? Historia. Kultura. Tożsamość, Kraków 2005, s. 67–70.
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Słowaków i 33,3% dla Węgrów), a także wiary. Dla 11,5% Słowaków wyznacz-
nikiem własnej tożsamości jest przynależność do wyznania rzymskokatolickie-
go, natomiast dla 10,4% wiara w Boga i zaufanie do Kościoła. Węgrzy rzadziej 
wskazywali, że wyznacznikiem ich identyczności jest religia, a należy to wiązać 
z faktem, że zarówno Słowacy, jak i mniejszość węgierska, w zdecydowanej więk-
szości należą do wyznania rzymskokatolickiego. Respondenci mogli wymienić 
maksymalnie trzy odpowiedzi, dlatego też zsumowanie powyższych wartości nie 
da wyniku 100%.

Oprócz identyfi kacji pozytywnej wiele o współczesnych Słowakach mówi ich 
identyfi kacja negatywna. W listopadzie 2003 roku w próbie Słowaków i miej-
scowych Węgrów, po 57–58% powiedziało, że najwięcej zastrzeżeń ma wobec 
Romów, brakiem zaufania obdarza się także „tych na górze” (35,1% wskazań Sło-
waków i 16,7% odpowiedzi Węgrów), zamożnych (odpowiednio 27,5 i 34,9%), 
biznesmenów (15,3 i 15,9%) oraz bratysławian, mieszkańców naddunajskiej sto-
licy. Poza tym, co czwarty Słowak negatywnie postrzega Węgrów. Również w tym 
przypadku interlokutorzy mogli dokonać wskazań kilku odpowiedzi4.

Przeprowadzony w styczniu 2004 roku sondaż subiektywnego poczucia przy-
należności ukazał, że Słowacy identyfi kują się nade wszystko z państwem sło-
wackim, a dopiero w dalszej kolejności z narodowością, z gminą lub regionem, 
z którego pochodzą lub w którym mieszkają, na końcu zaś z Europą5.

2. O spojrzeniu na historię

Kilka słów o stosunku Słowaków do własnej historii z okresu minionego stulecia. 
Mniej więcej co trzeci ankietowany wśród wydarzeń o charakterze pozytywnym 
wymienia powstanie Czechosłowacji w 1918 roku (38,9%), powstanie niepod-
ległej Słowacji w 1993 roku (36,7%), aksamitną rewolucję z 1989 roku (33,2%) 
oraz słowackie powstanie narodowe z 1944 roku (30,6%). W dalszej kolejności, 
pod względem częstotliwości odpowiedzi, padło wskazanie na wycofanie wojsk 
radzieckich z Czechosłowacji (22,8%), rozpad monarchii austro-węgierskiej po 
I wojnie światowej (19,1%) oraz proklamację niepodległego państwa słowackiego 
w 1939 roku (11,6%). Mieszkający na Słowacji etniczni Węgrzy najbardziej pozy-
tywnie oceniają z kolei wycofanie wojsk radzieckich z Czechosłowacji (44,4%) 
oraz aksamitną rewolucję (38,9%). Również i w tym przypadku interlokutorzy 
mogli dokonać do trzech wskazań.

Co drugi Słowak, dokonując wyboru trzech wydarzeń, do których ma stosu-
nek najbardziej negatywny, wskazuje na organizowane przez władze słowackie 

4 Ibidem, s. 70–73.
5 B. Benkovič, Výskumná správa, [w:] M. Pekník (red.), Verejná mienka a politika. Medzi-

národné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky, Bratislava 2005, s. 90.
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transporty Żydów do niemieckich obozów zagłady, 46,3% respondentów do gru-
py tej zalicza okupację Czechosłowacji w 1968 roku, co czwarty – procesy poli-
tyczne pierwszych lat komunizmu oraz arbitraż wiedeński z listopada 1938 roku, 
w wyniku którego Węgrom przyznano południową Słowację i Ruś Podkarpac-
ką (Zakarpacie)6. Co szósty Słowak nie pogodził się z rozpadem Czechosłowacji 
w 1993 roku, a co ósmy z aryzacją w okresie II wojny światowej, czyli z przymu-
sowym pozbawieniem własności nie-Aryjczyków oraz ich eliminowaniem z życia 
publicznego, a także z wypędzeniem Czechów w 1938 roku. Hierarchia wydarzeń 
ocenianych negatywnie, powstała na podstawie najpopularniejszych odpowiedzi 
biorących udział w próbie reprezentantów mniejszości węgierskiej, przedstawia 
się następująco: powojenne represje wobec Węgrów ze Słowacji (46%), traktat 
z Trianon z 1920 roku, na mocy którego Węgry straciły ponad połowę ludności 
oraz dwie trzecie obszaru, w tym terytorium współczesnej Słowacji (36,5%), roz-
pad Czechosłowacji w 1993 roku oraz wspomniane transporty Żydów podczas 
II wojny światowej7.

Spośród XX-wiecznych periodów historycznych Słowacy największym senty-
mentem darzą okres od listopada 1989 roku do wyborów w 1992 roku (65% ocen 
zdecydowanie pozytywnie oraz raczej pozytywnie, przy 28% ocen zdecydowa-
nie negatywnie i raczej negatywnie), a także czasy I Republiki Czechosłowackiej 
w latach 1918–1938 (odpowiednio 53% i 12%). Mniej więcej po równo w 2003 
roku rozeszły się głosy zwolenników i przeciwników okresu od stycznia 1993 
roku do końca rządów Vladimíra Mečiara w 1998 roku (47% do 46%). Zdecydo-
wanie więcej przeciwników, aniżeli zwolenników, ma reżim komunistyczny do 
1968 roku (23% apologetów i 57% adwersarzy), lata 70. XX wieku (odpowiednio 
29% i 52%), a także okres niepodległego państwa słowackiego w czasach II wojny 
światowej (25% i 48%). Najgorzej ocenianym okresem jest czas przyłączenia po-
łudniowej Słowacji do Węgier (63% ocen negatywnych, przy 4% pozytywnych), 
które to z kolei wydarzenie znalazło się w pierwszej trójce okresów pozytywnych 
dla mniejszości węgierskiej (37% ocen pozytywnych i 35% negatywnych), zaraz 
za periodem od upadku komunizmu do rozpadu Czechosłowacji (53% do 39%) 
i latami 1918–1938 (38% do 25%).

Do zbliżonych wyników doszli pracownicy Katedry Politologii Uniwersytetu 
Komeńskiego w Bratysławie, którzy swoje badania przeprowadzili również w li-
stopadzie 2003 roku. Respondenci mogli dokonać dwóch wskazań najlepszych 
ich zdaniem rządów począwszy od 1918 roku. W ścisłej czołówce znalazły się 
lata 80. XX wieku (33% odpowiedzi) oraz okres od listopada 1989 do wyborów 
w 1992 roku (28,7%), natomiast na miejscu trzecim uplasował się okres rządów 
Vladimíra Mečiara w latach 1993–1998 (17,3%). Najgorzej Słowacy ocenili wów-

6 Warto zauważyć, że arbitraż wiedeński został przez 11,1% słowackich Węgrów wymieniony 
jako jedno z trzech wydarzeń pozytywnych.

7 V. Krivý, op.cit., s. 73–75.
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czas drugi rząd Mikuláša Dzurindy (od 2002 roku), który do dwóch najlepszych 
systemów politycznych po I wojnie światowej zaliczyło 4,2% ankietowanych, na-
tomiast większy odsetek odpowiedzi pozytywnych uzyskał nawet reżim komuni-
styczny (6,8%) i niepodległe państwo słowackie w latach 1939–1945 (5,4%)8.

3. O preferencjach politycznych i wizji gospodarki

U progu niezależności Słowacji, w okresie ożywionej walki o wyodrębnienie się 
ze wspólnego państwa federacyjnego z Czechami, przeprowadzono sondaż na te-
mat utożsamiania się Słowaków z określoną ideologią. I tak, w maju 1991 roku 
28% respondentów identyfi kowało się z opcją narodową, 16% z socjaldemokra-
cją, o jeden punkt procentowy mniej – z narodowym socjalizmem, natomiast 
po 11% z liberalizmem bądź radykalnym antyliberalizmem9. Zbliżone wyniki za-
notowano na początku 1992 roku: 27% interlokutorów najbliższe było określe-
nie nieliberalny nacjonalista, po 15% uważało się za radykalnych antyliberałów 
i liberałów, 12% stanowili nostalgicy, 11% narodowi liberałowie, a 6% federalni 
demokraci10.

W grudniu 1994 roku zapytano Słowaków o kondycję życia politycznego w ich 
państwie. Aż 77% badanych nie zgodziło się z twierdzeniem, że większość kra-
jowych polityków zachowuje się w sposób moralny i odpowiedni, przeciwnego 
zdania było zaledwie 16% rozmówców. Według 58% respondentów lepiej nie an-
gażować się w politykę, gdyż można się sparzyć, inaczej uważał co trzeci badany. 
Blisko połowa zapytanych sądziła, że wybory samorządowe stanowią doskonałą 
możliwość wywierania wpływu na to, co dzieje się w najbliższej okolicy, 38% my-
ślało wprost przeciwnie. Znacznie mniejsze nadzieje wiązano z elekcjami parla-
mentarnymi. Według 37% wyborcy mają wpływ na to, co dzieje się na Słowacji, 
nie mają dla ponad 56% interlokutorów. Niemal 61% zgadzało się z twierdze-
niem, że rządzących nie interesują losy zwykłych ludzi. Również zbliżony odsetek 
blisko dwóch trzecich respondentów nie zgadzał się z tezą, jakoby współcześnie 
wybory miałyby być gwarantem demokratycznej polityki. Konstatujący charakter 
miało pytanie o to, czy zrozumiałe jest dla badanych to, co dzieje się w słowackim 
życiu politycznym. Twierdząco odpowiedział co trzeci zapytany, 61% – przeczą-
co, natomiast 3% nie miało wyrobionego w tej kwestii zdania11.

Na te dane sondażowe warto zwrócić uwagę patrząc przez pryzmat ówczesnej 
słowackiej sceny politycznej. Połowa lat 90. ubiegłego stulecia to period premie-
rostwa Vladimíra Mečiara, stojącego na czele rządu koalicyjnego Partii Ludowej 
– Ruchu na rzecz Demokratycznej Słowacji (LS – HZDS). Ten bojownik o nieza-

8 Ibidem, s. 76.
9 Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského, maj 1991.
10 Centrum pre sociálnu analýzu, styczeń 1992.
11 FOCUS, grudzień 1994.
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leżną Słowację z czasem przybrał maskę populisty i autokraty. Już w 1995 roku 
dostrzegła to opinia publiczna, którą zapytano o rozwój demokracji na Słowacji. 
Zadowolenie z kierunku zmian wyraziło 29%, przeciwnego zdania było 61%, na-
tomiast 3% nie udzieliło odpowiedzi12.

Przyjrzyjmy się teraz poglądom Słowaków na temat ekonomiki. U zarania 
transformacji gospodarczej, w 1990 roku zapytano Słowaków, jak postrzegają 
wprowadzenie wolnego rynku. Odpowiedzi respondentów pozytywne i negatyw-
ne podzieliły się niemal równo, z nieznacznym 4-procentowym odchyleniem na 
korzyść pesymistów. Ponad połowa przebadanych, bo aż 54%, po wprowadzeniu 
gospodarki rynkowej oczekiwała pojawienia się zjawiska bezrobocia, 45% wska-
zywało na wzrost kosztów życia, ale również zwiększenie szans dla przedsiębior-
czych, podobna liczba respondentów (42%) na rozwój gospodarczy, 35% na do-
stateczną ilość towarów dobrej jakości, co trzeci interlokutor wyróżniał zaś wśród 
najważniejszych potencjalnie zmian pogorszenie relacji międzyludzkich13.

Wiosną 1992 roku większość Słowaków biorących udział w badaniach agencji 
CSA zadeklarowała, że najlepszym modelem gospodarki dla ich republiki byłaby 
społeczna gospodarka rynkowa (41% wskazań) lub gospodarka rynkowa w czy-
stym wydaniu (35%), jedynie co dwudziesty wskazał na gospodarkę socjalistycz-
ną. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczeństwa wobec pań-
stwa i ekonomiki po każdym z tych modeli, można stwierdzić, że za gospodarką 
socjalistyczną opowiadało się aż 43% respondentów z badanej próby, za czystą 
gospodarką rynkową zaś jedynie 10%. Przykładowo, 9 na 10 pytanych podzieliło 
zdanie, że państwo powinno zabezpieczyć pracę każdemu, kto chciałby praco-
wać, 8 na 10 opowiedziało się za cenami urzędowymi, a 7 na 10 – że państwo 
powinno zabezpieczyć byt każdej rodzinie, która tego potrzebuje14.

We wrześniu 1997 roku ponownie poproszono respondentów o podzielenie 
się swoimi opiniami na temat gospodarki rynkowej. Dwie trzecie wyłonionej pró-
by stwierdziło, że wolny rynek prowadzi do bogacenia się jedynie małej grupy 
obywateli, natomiast co piąty był odmiennego zdania. Ponad połowa interloku-
torów uważała również, że gospodarka rynkowa jest drogą w kierunku polepsze-
nia wyników gospodarczych, natomiast niemal połowa, że prowadzi do zwiększe-
nia poziomu życia obywateli. Jedynie 35% badanych podzielało opinię, że wolny 
rynek prowadzi do kryzysów ekonomicznych; przeciwnego zdania była połowa 
respondentów15.

Na początku 1999 roku aż 45% badanych deklarowało, że najlepszym mo-
delem ekonomicznym dla Słowacji byłaby społeczna gospodarka rynkowa, 24% 
upatrywało tego najlepszego rozwiązania w modelu gospodarki socjalistycznej, 
a 21% w modelu gospodarki rynkowej. Rzeczywiste poglądy respondentów były 

12 Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR, 1995.
13 CVSP pri KC VPN, 1990.
14 Centrum pre sociálnu analýzu, marzec 1993.
15 Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR, wrzesień 1997.
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bardziej prospołeczne i prosocjalistyczne. Aż 82% zgadzało się z tezą, że pań-
stwo powinno wpływać na poziom cen, natomiast tylko o trzy punkty procentowe 
mniej podzieliło zdanie, że różnice w dochodach Słowaków powinny ulec zmniej-
szeniu16. Analiza wyników badań z kolejnych lat wskazuje na lekką tendencję 
wzrostową osób opowiadających się za wolnym rynkiem, również w wydaniu 
społecznej gospodarki rynkowej, kosztem modelu ekonomiki socjalistycznej.

Z czasem liczba entuzjastów transformacji gospodarczej zaczęła maleć. 
W maju 1991 roku jedynie 36% zapytanych Słowaków zgodziło się z tezą, że re-
formy ekonomiczne doprowadzą w konsekwencji do prosperity, odmienne zda-
nie prezentowało 47% respondentów, a aż blisko co piąty nie miał w tej kwestii 
zdania17. Badania przeprowadzone w styczniu 1992 roku przez agencję CSA uka-
zały ogromny wzrost optymistów, stanowiących połowę respondentów, a także 
spadek odsetka pesymistów do 34%18. Była to jednak krótkotrwała tendencja 
i już wyniki badań z kwietnia 1992 roku pokazały, że ponownie co trzeci zapytany 
uważa, że przekształcenia w sferze gospodarki w konsekwencji przyniosą pozy-
tywne skutki, 43% uważało odmiennie, co czwarty interlokutor nie miał zaś zda-
nia19. W marcu 1993 roku 7 na 10 zapytanych Słowaków negatywnie opowiadało 
się na temat przyszłości krajowej ekonomiki. Jednocześnie 32% respondentów 
oczekiwało, że polityka ekonomiczna rządu wpłynie na poprawę warunków ich 
życia, przeciwnego zdania było 62%, a nie wyraziło własnej opinii w tym zakre-
sie 6%20. Porównując sytuację gospodarczą rok do roku w grudniu 1994 – 60% 
rozmówców uważało, że się pogorszyła, 26%, że pozostała bez zmian, natomiast 
12%, że uległa poprawie21. Na przełomie 1995 i 1996 roku odsetek osób uważają-
cych, że kolejny rok z rzędu państwo przeżywa recesję spadła o 15 punktów pro-
centowych do 45%, do 31% wzrosła liczba uważających, że sytuacja gospodarcza 
nie zmieniła się, wzrost blisko o drugie tyle (do 21%) zanotowano także w grupie 
dostrzegających pozytywne zmiany22.

Na pytanie, jak zmieniła się sytuacja fi nansowa gospodarstw domowych Sło-
waków, na przestrzeni lat 1995–1997 utrzymywał się mniej więcej stały, około 
45% poziom respondentów uważających, że rok rocznie sytuacja ta ulegała po-
gorszeniu, około 40% uważało, że nie ulegała ona zmianom, natomiast kilkana-
ście procent podzielało opinię, że ewoluowała ona w dobrą stronę23. Mniej więcej 
w tym samym czasie zapytano interlokutorów, kiedy ludziom, takim jak oni, żyło 
się lepiej, przed rokiem 1989 czy też obecnie? Aż 54% odpowiedziało, że przed 

16 Inštitút pre verejné otázky, styczeń 1999.
17 Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského, maj 1991.
18 Centrum pre sociálnu analýzu, styczeń 1992.
19 Centrum pre sociálnu analýzu, kwiecień 1992.
20 Centrum pre sociálnu analýzu, marzec 1993.
21 FOCUS, grudzień 1994.
22 FOCUS, grudzień 1995.
23 Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR, styczeń 1995, maj 1996, grudzień 1997.
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aksamitną rewolucją, 24%, że tak samo wcześniej, jak i teraz, natomiast, że lepiej 
miało wskazać 17% respondentów24.

Elementem reformy gospodarczej była prywatyzacja majątku państwowego. 
W styczniu 1992 roku aż 71% za najbardziej korzystną formę przekształceń własno-
ściowych uznało tzw. małą prywatyzację (dla 14% był to szkodliwy sposób), obok 
niej umiejscawiając prywatyzację kuponową (według 43% korzystna, zaś dla 24% 
szkodliwa), tzw. wielką prywatyzację jako całość (odpowiednio 36% i 26%) oraz 
reprywatyzację (30% i 34%)25. W grudniu 1995 roku zadano respondentom pyta-
nie, czy rozumieją to, co ma miejsce w procesie słowackiej prywatyzacji. Jedynie 
29% odpowiedziało twierdząco, 61% przecząco, a co dziesiąty nie miał zdania26.

Z biegiem lat spadła liczba zdecydowanych oponentów prywatyzacji mienia 
publicznego. Jeżeli w 1991 roku 41% respondentów nie zgadzało się na zmia-
ny w strukturze własnościowej kolei, 64% nie dopuszczało tego samego w przy-
padku zamków i pałaców, 67% w przypadku lasów, 60% w przypadku muzeów, 
galerii i teatrów, 69% w przypadku kopalni i hut, tyle samo w przypadku szkół, 
najwięcej zaś, ponad 80% w przypadku systemu opieki zdrowotnej (82%) oraz 
systemu bankowego i spółdzielczości kredytowej (84%), to w grudniu 1995 roku 
odnotowano znaczący spadek przeciwników od 20 do 35 punktów procentowych 
w każdym z wyżej wymienionych przypadków. Na przestrzeni lat 1991–1995 
zmniejszyła się również grupa osób sprzeciwiających się inwestycjom zagranicz-
nym na Słowacji. Według wyników badań z 1991 roku za te elementy majątku 
państwowego, które spotkały się z opinią największej liczby respondentów o po-
trzebie pozostawienia w słowackich rękach, uznano zamki i pałace (69%) oraz 
kopalnie i huty (55%); cztery lata później były to również zamki i pałace (41%) 
oraz koleje (43% wobec 44% w 1991 roku)27.

Po dojściu do władzy w 1998 roku koalicji ugrupowań demokratycznych 
i mniejszości narodowych zapytano Słowaków o kondycję krajowej gospodarki 
po czterech latach rządów Vladimíra Mečiara. Jedynie co piąty respondent do-
strzegał pozytywne strony polityki ekonomicznej w latach 1994–1998, negatyw-
ne natomiast aż trzy czwarte wszystkich przebadanych28.

4. O bezpieczeństwie narodowym i polityce zagranicznej

Przejdźmy teraz do zbadania kwestii percepcji bezpieczeństwa narodowego Sło-
wacji w społeczeństwie. Naród słowacki cechuje dość realistyczne i wyważone 
pojmowanie rzeczywistości. Głosy respondentów zapytanych w styczniu 2004 

24 Inštitút pre verejné otázky, wrzesień 1997.
25 Centrum pre sociálnu analýzu, styczeń 1992.
26 FOCUS, grudzień 1995.
27 Ibidem.
28 Inštitút pre verejné otázky, wrzesień 1998.
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roku o perspektywy wybuchu trzeciej wojny światowej niemal równo podzieliły 
się pomiędzy odpowiedzi tak (43,8%) i nie (43,2%), przy czym bardziej opty-
mistyczni wobec kwestii zachowania pokoju na świecie byli słowaccy Węgrzy 
(50,5% odpowiedzi nie w tej grupie interlokutorów), natomiast wśród etnicznych 
Słowaków lekko dominowali pesymiści (44,2% odpowiedzi tak wobec 42,8% 
nie). Według tych, którzy uważali wybuch konfl iktu globalnego za rzecz realną 
jedynie 3,5% twierdziło, że nastąpi to w przeciągu najbliższych dwóch lat, a ko-
lejne 10,5%, że w terminie do pięciu lat. W perspektywie wieloletniej wypowia-
dała się na ten temat niemal połowa dostrzegających zagrożenie dla stabilizacji 
na świecie (22,3% twierdziło, że będzie to miało miejsce w ciągu najbliższych 
dziesięciu lat, kolejne 23,9%, że w ciągu trzech najbliższych dekad). Dla tej grupy 
respondentów najbardziej prawdopodobne spośród przyczyn wybuchu global-
nej wojny wydają się konfl ikty cywilizacji i religii (53,8% odpowiedzi), konfl ikty 
pomiędzy światowymi mocarstwami (49,5%), czy też partykularyzmy niektórych 
państw (46,5%)29.

W tym samym czasie aż trzy czwarte przebadanych Słowaków zgodziło się 
z tezą, że istnieje państwo bądź też państwa zagrażające pokojowi na świecie. 
W tej grupie ponad 40% zwróciło uwagę na zagrożenie ze strony Stanów Zjedno-
czonych Ameryki, 14,9% ze strony Iraku, 9,1% Korei Północnej. Dopiero w dalszej 
kolejności znalazły się państwa muzułmańskie (ogólnie 6% odpowiedzi, a także 
Iran – 2,4% i Afganistan – 2%), Izrael (5,3%) i Chiny (1,5%)30.

Jeżeli natomiast chodzi o bezpieczeństwo państwowe Słowacji to czterech 
na dziesięciu respondentów stwierdziło, że zdecydowanie istnieją lub też raczej 
istnieją państwa lub państwo jej zagrażające. Odmiennego zdania było 54,3% 
interlokutorów. Wśród państw najbardziej zagrażających naszemu południowe-
mu sąsiadowi wymieniono Węgry (21,3% wskazań), Stany Zjednoczone Ame-
ryki (18,4%), Irak (6,7%), Rosję (3,2%), Ukrainę (3%), Iran (1,4%) i Afganistan 
(1,2%). Co trzeci badany dostrzegający państwa nieprzychylne Słowacji nie był 
w stanie sprecyzować źródła tej niechęci31.

Za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Słowacji respondenci w stycz-
niu 2004 roku uznali szerzenie się broni masowego rażenia (27,5% odpowiedzi 
wielkie zagrożenie, kolejne 30,8% raczej większe niż mniejsze), w dalszej kolej-
ności wojna światowa (odpowiednio 26% i 28,3%), terroryzm międzynarodowy 
(22,6% i 30,9%)32, masowe migracje (17,8% i 37,1%), niepokoje narodowościowe 

29 B. Benkovič, op.cit., s. 26–28.
30 Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, styczeń 2004.
31 Ibidem.
32 Na niebezpieczeństwo terroryzmu dla Słowacji respondenci zwracali uwagę także pod-

czas badań w październiku 2004 i 2005 r. W pierwszym przypadku jedynie 7,8% respondentów 
dostrzegało w tym globalnym zjawisku zdecydowane niebezpieczeństwo dla ich państwa, zaś co 
czwarty – niebezpieczeństwo potencjalne. Zdecydowanie nie było to groźne dla Słowacji według 
15,6% badanych, raczej niegroźne dla co drugiego interlokutora. W drugim przypadku zapytano, 
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(13,2% i 31,8%) oraz regionalne konfl ikty zbrojne w Europie (10,6% i 31,8%) i na 
świecie (8% i 21,5%)33.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne Słowacji, to również w styczniu 
2004 roku zadano respondentom pytanie, czy któraś z żyjących w kraju grup 
obywateli zagraża państwu. Twierdząco odpowiedziało 44,2% badanych, prze-
cząco 51%, zdania w powyższej kwestii nie zaprezentowało 4,8%. Dla tych 44,2%, 
którzy dostrzegali istnienie takich grup, w trzech czwartych przypadków byli to 
Romowie, a w blisko połowie – Węgrzy34.

Dla co czwartego interlokutora podczas sondażu w styczniu 2004 roku gwa-
rantem bezpieczeństwa Słowacji była armia, dla 21,8% NATO i członkostwo 
w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, dla 13,1% Unia Europejska i przyna-
leżność do niej. W dalszej kolejności, w tej hierarchii znalazła się policja (9,3%), 
ONZ (7,3%), rząd słowacki (2,9%) oraz słowackie ministerstwo obrony i słowac-
ka polityka obronna (2,1%). Według 91% (46,5% wskazań zdecydowanie i 44,5% 
raczej) respondentów poręczeniem dla bezpieczeństwa Słowacji jest współpra-
ca z państwami z nią graniczącymi, natomiast według 87,1% jest to współpraca 
wojskowa w ramach Unii Europejskiej. Dopiero na trzecim miejscu (79,3%) jest 
członkostwo w sojuszu o charakterze militarnym, a na kolejnych prawo mię-
dzynarodowe (77,8%), sojusz z mocarstwami (67,1%), inwestycje zagraniczne 
(63,6%) i handel międzynarodowy (62%)35.

Słowacy w ponad połowie przypadków sądzą, że ich armia nie jest przygo-
towana do obrony interesów narodowych i państwowych. Zdecydowanie z tym 
twierdzeniem zgadza się 16,3% respondentów według wyników badań sondażo-
wych ze stycznia 2004 roku, raczej zgadza się 36,7%. Odmiennego zdania, uwa-
żając, że wojska słowackie są w stanie walczyć z zagrożeniami, było 42,6%, włą-
czając w ten odsetek odpowiedzi zdecydowanie i raczej.

Spośród najlepszych państw sojuszniczych Słowacji respondenci w jednej 
drugiej wszystkich odpowiedzi wskazali na Czechy. Jedynie 6% interlokutorów 
dostrzegało największego sprzymierzeńca w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
mniej więcej tyle samo (5,6%) w Rosji, 3,6% w Niemczech, zaś po 2,2–2,3% 
w Polsce i Węgrzech36.

W kwestii udziału Słowacji w misjach wojskowych poza granicami kraju to Sło-
wacy są niemal po równo rozdzieleni na zwolenników (46,5%, w tym 14,5% zde-
cydowanych) oraz przeciwników (47,2%, a w tej liczbie 24,9% zdecydowanych). 

czy Słowacy dostrzegają korelację pomiędzy wojnami w Afganistanie i Iraku a wzrostem zagroże-
nia terroryzmem międzynarodowym. Połowa respondentów odpowiedziała, że zagrożenie to zde-
cydowanie lub raczej się zwiększyło, 30% natomiast, że nie uległo zmianie, zaś jedynie co ósmy, że 
zdecydowanie lub raczej się zmniejszyło. 

33 B. Benkovič, op.cit., s. 40.
34 Ibidem, s. 44.
35 Ibidem, s. 46.
36 Ibidem, s. 49.
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Według osób zgadzających się na udział Bratysławy w misjach, co piąty uwa-
żał, że powinien się on ograniczać do pomocy humanitarnej, co dziesiąty zaś, 
że do udziału w misjach tylko i wyłącznie pokojowych. Ponad 9% uzależniało 
wsparcie Słowacji dla misji wojskowych od polepszenia sytuacji ekonomicznej 
państwa, 4,6% od zagwarantowania bezpieczeństwa dla słowackich żołnierzy, 
natomiast 4,3% od uzyskania mandatu ONZ-towskiego. Jak wynika z danych 
sondażowych respondenci w mniejszym stopniu wiązali kwestię wykorzystania 
słowackich sił zbrojnych poza krajem od zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa 
(3,7%) lub obywateli (2,6%), konfl iktu w ramach NATO (1,9%), korzyści fi nanso-
wych (1,7%) czy też wprowadzenia służby zawodowej oraz lepszego wyposażenia 
armii (1,4%)37.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na stosunek Słowaków do obecno-
ści ich żołnierzy w misji pokojowej w Iraku. W październiku 2004 roku aż trzy 
czwarte wszystkich przepytanych nie popierało działań rządu i udziału Słowaków 
w koalicji stabilizującej sytuację po obaleniu Saddama Husajna. Umiarkowanym 
wsparciem obdarzało misję w Iraku 15%, zaś zdecydowanie jedynie 3,4%.

W styczniu 2004 roku 52,6% badanych sprzeciwiło się wzrostowi nakładów 
Słowacji na pomoc dla krajów najbiedniejszych przy zachowaniu jej dotychcza-
sowej wielkości. Według co szóstego należałoby tę pomoc zmniejszyć, natomiast 
5,9% opowiedziało się za wyraźnym zwiększeniem pomocy, a 21,2% ogólnie za jej 
zwiększeniem38. Jednocześnie 54,6%, w tym 14,9% zdecydowanie opowiadało się 
za wzrostem nakładów na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przeciwnego 
zdania było 43,9% interlokutorów39.

Podobnie jak Polska, Słowacja stała się członkiem Unii Europejskiej w maju 
2004 roku. Stosunek Słowaków do integracji europejskiej był w tym państwie 
wysoki, utrzymujący się w latach 1996–2002 na mniej więcej stałym poziomie. 
Jeżeli na początku 1995 r. 52% respondentów opowiadało się za przystąpieniem 
Słowacji do piętnastki, 17% nie popierało tej idei, zaś 31% nie miało zdania na 
ten temat, to już pół roku później, na początku 1996 roku wyniki te wyglądały 
następująco: 65, 15, 20%. W kolejnych badaniach dostrzegalny jest spadek od-
setka osób bez wyrobionych poglądów na temat integracji z Unią Europejską 
kosztem wzrostu odsetka przeciwników tego procesu. I tak w marcu 1999 roku 
67% interlokutorów odpowiadało się za wejściem do struktur europejskich, 23% 
było przeciwko zaś 10% nie miało zdania, w listopadzie 2000 roku wielkości te 
były następujące: 62, 23 i 15%, zaś w marcu 2002 roku: 69, 24 i 7%40.

Na początku 2004 roku zadano słowackim respondentom pytanie, co straci 
a co zaś zyska Słowacja wraz z integracją ze strukturami europejskimi. Największe 

37 Ibidem, s. 53.
38 Ibidem, s. 55.
39 Ibidem, s. 56.
40 R. Morawiec, Opinia publiczna na Słowacji wobec integracji europejskiej, „Biuletyn Pol-

skiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2002, nr 77, s. 606.
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obawy budziła kwestia obniżenia się poziomu życia (50,2%), zabezpieczenia so-
cjalnego obywateli (49%) czy ograniczenia suwerenności państwowej Słowacji. 
Nadzieje natomiast wiązano z rozwojem gospodarczym kraju (48,7%), a także 
ochroną praw człowieka (39,1%). W tej ostatniej kwestii 42,5% interlokutorów 
twierdziło, że nie nastąpią w niej żadne dostrzegalne zmiany. Podobnie wypo-
wiadało się 48,4% badanych w kwestii ochrony praw mniejszości narodowych, 
42,4% w zakresie wartości demokratycznych, czy też 38,8% wobec suwerenności 
państwowej Słowacji41.

Miesiąc po przystąpieniu Słowacji do Unii Europejskiej zadano Słowakom 
kilka pytań dotyczących przynależności do struktur mających do tej pory elitar-
ny, zachodnioeuropejski charakter. Blisko połowa biorących udział w sondażu 
stwierdziła, że rząd w Bratysławie wynegocjował jednoznacznie dobre lub prze-
ważnie dobre warunki integracji. O jednoznacznie złych lub przeważnie złych wa-
runkach członkostwa mówiło wówczas odpowiednio 7,8 i 24,1% respondentów42. 
Aż trzech na czterech zapytanych Słowaków wyraziło swoje zadowolenie z człon-
kostwa w Unii Europejskiej. Innego zdania był jedynie co szósty respondent43.

Przystąpienie większości nowych krajów do dotychczasowej piętnastki ob-
warowano okresami przejściowymi, jak choćby w zakresie swobodnego dostępu 
do rynku pracy „starej” Unii Europejskiej. W czerwcu 2004 roku 43,3% respon-
dentów opowiedziało się za wprowadzeniem podobnych ograniczeń dla państw, 
które zagwarantowały sobie takie ograniczenia w stosunku do Słowaków, i na 
identyczny okres. Jedynie kilka punktów procentowych mniej (39,7% badanych) 
było zdania, że nie należy wprowadzać w życie zasady retorsji44. Warto w tym 
miejscu zwrócić uwagę, że w styczniu 2004 roku zapytano Słowaków, czy zgadza-
ją się na wzrost liczby cudzoziemców podejmujących pracę na Słowacji. W pełni 
lub też raczej zgodził się z tą propozycją co czwarty respondent, natomiast 28,5% 
jednoznacznie a 45,4% raczej nie wyraziło zgody na postawiony w pytaniu rozwój 
sytuacji45.

Zadano także pytanie, czy zgadzają się z tezą głoszoną przez część polityków, 
że bogaty Zachód nie chce udzielać żadnej pomocy nowo przyjętym krajom człon-
kowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej. W pełni z powyż-
szym twierdzeniem zgodził się w czerwcu 2004 roku co czwarty respondent, na-
tomiast blisko 40% interlokutorów raczej się z nim zgadzała. Innego zdania było 
28,2% zapytanych, z czego w ogóle nie zgadzało się z ową tezą jedynie 6%46.

Jesienią 2004 roku chciano się dowiedzieć od Słowaków, jak oceniają poziom 
swojego życia po wejściu Słowacji do Unii Europejskiej. Aż co czwarty badany 

41 B. Benkovič, op.cit., s. 61.
42 Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, czerwiec 2004.
43 B. Benkovič, op.cit., s. 61.
44 Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, czerwiec 2004.
45 B. Benkovič, op.cit., s. 93.
46 Ibidem, s. 73.
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stwierdził, że w przeciągu zaledwie kilku miesięcy, od maja do października, jego 
sytuacja materialna się pogorszyła. Tylko co dziesiąty był zdania, że jego sytuacja 
uległa polepszeniu. Przeważająca część badanej grupy (64,3%) nie zauważyła 
jednak żadnych zmian w tej kwestii.

Od początku przystąpienia naszego południowego sąsiada do Unii Euro-
pejskiej Słowacy mniej więcej na stałym poziomie wykazują poparcie dla idei 
zastąpienia waluty narodowej przez euro. Jeżeli we wrześniu 2004 r. za wpro-
wadzeniem wspólnej waluty europejskiej opowiadała się połowa respondentów, 
a przeciwnego zdania było 42%, to w kwietniu 2007 r. wartości te kształtowały 
się odpowiednio 57 i 36%, a w maju 2008 roku – 52 i 43%. Tylko jedne bada-
nia, z września 2005 r., wykazały, że zwolenników zastąpienia korony słowackiej 
przez walutę Eurolandu, było mniej aniżeli przeciwników tego procesu: 50% wy-
powiadało się z dezaprobatą wobec 42% aprobujących47.

Sondaże prowadzone na przestrzeni pierwszych lat członkowstwa w Unii Eu-
ropejskiej, jeszcze przed wprowadzeniem euro, wskazują na sukcesywny wzrost 
liczby osób odczuwających satysfakcję z kampanii informacyjnej na temat tejże 
regionalnej waluty. Jeżeli we wrześniu 2004 roku 28% respondentów uważa-
ło się za bardzo dobrze lub dobrze poinformowanych o europejskiej jednostce 
monetarnej, to półtora roku później, w kwietniu 2006 roku takich osób wśród 
badanych miało być już 45%, zaś w maju 2008 roku – 64%48.

W tym samym czasie można dostrzec znaczący wzrost odsetka responden-
tów uważających, że wprowadzenie waluty Eurolandu na Słowacji doprowadzi 
do infl acji. Jeżeli w latach 2004–2006 uważało tak 42–45% interlokutorów, to 
w kwietniu 2007 roku opinię taką podzielało 79% a we wrześniu tegoż roku 83% 
badanych, aby w maju 2008 roku przyjąć wartość 76%49.

Największe niepokoje związane z wprowadzeniem euro budziły wśród Sło-
waków możliwe nadużycia cenowe. W hierarchii obaw na przestrzeni lat 2004–
2008 nigdy nie utraciły pierwszego miejsca, uzyskując przynajmniej dwie trze-
cie, trzy czwarte wskazań. Na dalszych miejscach wymieniano utratę tożsamości, 
niewygodę oraz utratę kontroli nad polityką gospodarczą. W maju 2008 roku na 
nadużycia cenowe wskazywało 68% badanych, na utratę tożsamości – 40%, tyle 
samo na niewygodę, zaś na utratę wpływu nad polityką gospodarczą – 35%50.

Na początku marca 2009 roku, a więc trzy miesiące po wejściu do strefy euro, 
reprezentatywnej grupie 1170 słowackich obywateli powyżej 16 roku życia za-
dano pytanie, jak dzisiaj oceniają oni przyjęcie przez ich kraj wspólnej waluty 
europejskiej. Ponad dwie piąte obywateli (44%) uznało za pozytywną tę decyzję 
władz w Bratysławie, kolejne dwie piąte (39%) dostrzegało w niej więcej pozy-
tywów, aniżeli negatywów. Sceptyczniej wydarzenie z początku roku oceniało 

47 Flash Eurobarometr 237; The Gallup Organisation, lipiec 2008.
48 Flash Eurobarometr 237.
49 Ibidem; Flash Eurobarometr 191.
50 Ibidem; Flash Eurobarometr 183.
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12% respondentów, z której to liczby dwie trzecie widziało w wejściu Słowacji do 
Eurolandu więcej negatywów niż pozytywów, jedna trzecia zaś – zdecydowanie 
uznała tę decyzję za negatywną51.

Niezależną politykę zagraniczną Słowacja prowadzi od 1993 roku. W prze-
ciągu kilkunastu lat samodzielnego bytu państwowego zmuszona była od pod-
staw budować struktury własnej dyplomacji. W styczniu 2004 roku zapytano re-
spondentów, czy słowacka dyplomacja w dostatecznym stopniu chroni interesy 
państwa. Najczęstszą odpowiedzią było stwierdzenie, że robi to w raczej dosta-
tecznym stopniu (43,5%). Jako politykę prowadzoną w raczej niedostatecznym 
stopniu określiło ją 31,5% badanej grupy. Co dziesiąty był z kolei zdania, że robi 
to w wymiarze całkowicie wystarczającym, podobnie co dziesiąty uważał, że dzie-
je się tak w całkowicie niewystarczającym stopniu52.

Interesująco przedstawiają się także odpowiedzi Słowaków na pytanie o wy-
chowanie patriotyczne obywateli. Jako zupełnie niedostateczne określiło je 22% 
interlokutorów, a jako raczej niedostateczne niż dostateczne 42,2%. W pełni po-
ziom wychowania patriotycznego za wystarczający uznało 6,2% respondentów 
a 22% użyło terminu raczej dostateczny niż niedostateczny53.

Na patriotyzm i wychowanie obywatelskie Słowaków ma według nich samych 
największy wpływ rodzina (64,7%), radio i telewizja (51,2%), instytucje kultu-
ralne (50,2%), szkoła (47,4%), a także media drukowane, prasa i czasopisma 
(42,7%). Najmniejszy wpływ ma natomiast rząd (22,6%) i parlament (22,2%)54.

5. O stosunku do grup mniejszościowych

Jak już wspomniano na początku niniejszego tekstu, współczesna Słowacja jest 
krajem wielonarodowościowym, w którym etniczni Słowacy stanowią niespełna 
85% mieszkańców55. Mieszkańcy kraju między Dunajem a Karpatami są świado-
mi tego faktu. Co trzeci respondent zapytany w styczniu 2004 roku wie o tym, 
że na Słowacji mieszkają przedstawiciele przynajmniej siedmiu narodowości, co 
piąty natomiast mówi o przynajmniej sześciu narodowościach, również co piąty 
jest przekonany, że tych grup etnicznych jest przynajmniej pięć. Nie jest zatem 
trudno uniknąć relacji słowackiej większości z mniejszościami narodowymi i et-
nicznymi. Najczęstszym wymienionym przez respondentów miejscem spotyka-
nia osób o innym niż własne pochodzeniu etnicznym jest miejsce zamieszkania. 
Dzieje się tak w 83,3% przypadków, z czego często w 46,1% a z rzadka w 37,2%. 

51 Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR, marzec 2009.
52 B. Benkovič, op.cit., s. 57.
53 Ibidem, s. 88.
54 Ibidem, s. 89.
55 Szerzej na ten temat zob.: E. Pałka, Problematyka mniejszości narodowych na Słowacji…, 

w niniejszym tomie.



89

Interlokutorzy wymienili także miejsce pracy, szkołę (31,7% często, 24,7% z rzad-
ka), spotkania towarzyskie (odpowiednio 26,1 i 34,5%), własną rodzinę (20,4 
i 23,7%)56.

Spośród zamieszkujących Słowację mniejszości narodowych i etnicznych za 
najbardziej lubianych uchodzą Czesi (27,8% wskazań respondentów), Węgrzy 
(15,4%) i Rusini (11,3%). Poza podium znaleźli się Polacy (5%), a także Ukraińcy 
(2,7%) i Niemcy (2,5%). Co czwarty badany nie ma jednak zdania w rozpatrywa-
nej kwestii57.

Jeśli zaś chodzi o inne mniejszości, mam tutaj na myśli homoseksualistów, 
to można zauważyć ewolucję postaw Słowaków na przestrzeni lat 1995–2007. 
Jeśli w połowie lat 90. 16% zapytanych znało jakiegoś geja lub jakąś lesbijkę, to 
kilkanaście lat później odsetek ten wzrasta do 23%. Wzrosła również liczba osób, 
które domyślają się, że znają osobę o orientacji homoseksualnej, ale nie są tego 
faktu pewne, z 14% w 1995 roku do 19% w 2007 roku58.

Biorący udział w sondażu w 2007 roku w niemal połowie przypadków uważa-
li, że homoseksualiści są traktowani na równi z heteroseksualistami, 35% respon-
dentów uważało, że tak samo, co dwudziesty zaś, że lepiej aniżeli większość spo-
łeczeństwa. Przedstawiciele mniejszości seksualnych powinni mieć równy dostęp 
do wszystkich zawodów (76% respondentów odpowiedziało się za lub raczej za, 
19% przeciw lub raczej przeciw), prawo do ubiegania się o stanowiska polityczne 
(odpowiednio 64% wobec 29%). Ponad połowa interlokutorów sprzeciwiła się 
natomiast nadaniu prawa do rejestracji związków partnerskich (51% przeciwko, 
41% za), zaś w przypadku adopcji i wychowywania dzieci liczba przeciwników 
sięgnęła nawet trzech czwartych wszystkich biorących udział w sondażu59.

Zakończenie

Z przedstawionych powyżej wyników wybranych badań opinii publicznej otrzy-
mujemy obraz Słowaków jako narodu przekonanego o swojej środkowo- a nawet 
wschodnioeuropejskości, ale dążących do tego, aby stać się integralną częścią 
Zachodu. Wydaje się, że ten cel udaje się naszym południowym sąsiadom sku-
tecznie realizować. Wszak są oni częścią NATO, Unii Europejskiej i jako pierw-
szy kraj naszej części Europy wprowadzili euro. To również naród, który uważa 
czasy wspólnego państwa z Czechami za jedne z najlepszych w historii, co jesz-
cze raz potwierdza, że decyzja o rozpadzie Czechosłowacji była sprzeczna z opi-
nią publiczną. Słowacy jako typowi przedstawiciele państwa poddanego wielo-
płaszczyznowej transformacji sceptycznie wypowiadali się o reformie systemu 

56 B. Benkovič, op.cit., s. 91.
57 Ibidem, s. 92.
58 FOCUS, 1995; Inštitút pre verejné otázky, 2007.
59 Inštitút pre verejné otázky, 2007.



gospodarczego, z czasem dostrzegając pozytywne strony tego procesu i mówiąc 
o potrzebie wprowadzenia społecznej gospodarki rynkowej. Jednocześnie poza 
krótkim, w perspektywie kilkunastu lat niepodległości, okresem rządów Vladi-
míra Mečiara, nie wyparli się demokracji. W stosunkach zagranicznych są reali-
stami, świadomymi potencjału swojej ojczyzny, opowiadającymi się za poszuki-
waniem sojuszników zarówno politycznych, jak i wojskowych. Przyglądając się 
tym wynikom badań, porównując z tym, jak na podobne pytania odpowiadają 
Polacy, łatwo można dojść do wniosku, że Słowacy są nam bliżsi w swoich poglą-
dach, aniżeli zapewne sądziliśmy do tej pory.



II. Sytuacja wewnętrzna 
Republiki Słowackiej
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Michal Kubát

System konstytucyjny Słowacji

Wprowadzenie

Niezależna Republika Słowacka powstała w momencie rozpadu Czechosłowa-
cji 1 stycznia 1993 roku. Jest to drugi w historii tego kraju okres niezawisłości 
państwowej, ponieważ w czasie II wojny światowej istniało tzw. Państwo Sło-
wackie. Niemniej nie było ono państwem w pełni suwerennym, lecz zależnym 
od III Rzeszy. W okresie międzywojennym i po 1945 roku Słowacja była częścią 
Czechosłowacji, a jeszcze wcześniej, tzn. przed I wojną światową, związana była 
z Węgrami.

W odróżnieniu od Republiki Czeskiej – drugiego kraju powstałego w wyniku 
rozpadu Czechosłowacji – w Słowacji zachodziły po 1993 roku poważne zmiany 
natury politycznej i instytucjonalnej. Pomijając „powszechną” niestabilność po-
lityczną, którą w różnym stopniu znajdujemy we wszystkich krajach środkowo-
europejskich, polityczne wahania polegały przede wszystkim na pewnych kłopo-
tach z utrzymaniem demokracji w latach 90. XX wieku. Rządy kontrowersyjnego 
premiera Vladimíra Mečiara (do 1998 roku) cechowało lekceważenie reguł de-
mokratycznych1. Słowacja pozostawała wówczas „demokracją nieskonsolidowa-
ną”2 czy nawet, jak konkludują niektórzy politolodzy, „reżimem hybrydalnym”3 
czy „częściowo autorytarnym”4.

W porównaniu z innymi państwami Europy Środkowej faza konsolidacji de-
mokracji rozpoczęła się tu z pewnym opóźnieniem. Jednakże kraj ten ostatecznie 
poradził sobie z wyzwaniami tego nader trudnego procesu5, dowodem czego jest 

1 Kwestia ta jest w języku polskim krótko, ale dobrze opisana w pracy: W. Zakrzewski, Republi-
ka Słowacka, [w:] E. Gdulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych 2, Lublin 2005, s. 189–192.

2 M. Kubát, Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě, Praha 
2003, s. 22.

3 L. Kopeček, Demokracie, diktatury a politické strany na Slovensku, Brno 2006, s. 190.
4 J. J. Wiatr, Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, 

Warszawa 2006, s. 116.
5 Nie należy jednak bagatelizować złożoności i powolności słowackich starań o konsolidację 

demokracji. Lubomír Kopeček, czeski badacz słowackiej polityki jeszcze stosunkowo niedawno 
– w 2006 roku – pisał, że proces konsolidacji demokracji w kraju nie został dotąd zakończony. 
Według niego Słowacja była wtedy „demokracją wpółkonsolidowaną”. L. Kopeček, Demokracie, 
diktatury a politické stranictví…, s. 310. 
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między innymi włączenie Słowacji do Unii Europejskiej i NATO w 2004 roku. 
Warto też zauważyć, iż Słowacja 1 stycznia 2009 roku jako drugie państwo post-
komunistyczne (po Słowenii) wprowadziła euro.

1. Konstytucja, zasady ustrojowe, 
reżim polityczny, referendum

Zamiar przyjęcia konstytucji pojawił się tuż po obaleniu reżimu komunistyczne-
go na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, a pierwsza konkretna propozycja kształtu 
ustawy zasadniczej została opracowana już w 1990 roku. Później pojawiły się 
kolejne projekty konstytucji, lecz na początku w większości z nich przewidywa-
no pozostanie Słowacji w federacji czechosłowackiej. Natomiast projekt ustawy 
zasadniczej samodzielnego państwa został opracowany dopiero po uchwaleniu 
Deklaracji Suwerenności przez Słowacką Radę Narodową w lipcu 1992 roku6. 
Został on zaakceptowany przez parlament 1 września 1992 roku po burzliwej de-
bacie7, zaś nowa konstytucja weszła w życie w dniu ogłoszenia – 1 października 
1992 roku8. Konstytucja ta wciąż obowiązuje, choć w późniejszych latach była 
kilka razy poważnie nowelizowana (zob. dalej)9. Generalnie można powiedzieć, iż 
przyjęte w słowackiej ustawie zasadniczej rozwiązania początkowo nawiązywały 
w dużej mierze do rozwiązań czechosłowackich. Późniejsze nowelizacje konsty-
tucji związki te nieco rozluźniły, wciąż jednak można w niej dostrzec konstytu-
cyjne tradycje Czechosłowacji.

Słowacja jest państwem suwerennym, demokratycznym i prawnym, niezwią-
zanym żadną ideologią ani religią (art. 1). Konstytucja zawiera pakiet standardo-
wych praw i wolności człowieka i obywatela. Najwięcej kontrowersji wzbudzała 
w czasie dyskusji parlamentarnej poprzedzającej przyjęcie ustawy zasadniczej jej 
preambuła, a mianowicie zapis łączący zasadę suwerenności obywateli i narodu 
słowackiego w państwie10. Preambuła bowiem zaczyna się słowami: „My, Naród 
Słowacki, pomni na polityczne i kulturalne dziedzictwo swoich przodków i na 
stuletnie doświadczenia w walce o byt narodowy i własną państwowość (…)”, da-
lej jednak zapisano w niej: „my, obywatele Republiki Słowackiej, uchwalamy za 

6 Słowacka Rada Narodowa była lokalnym parlamentem Republiki Słowackiej, będącej 
częścią federacji Czechosłowackiej. W Czechach analogicznie istniała lokalna Czeska Rada Na-
rodowa.

7 Przeciwne konstytucji były przede wszystkim partie węgierskie. 
8 L. Kopeček, Slovensko, [w:] M. Kubát (red.), Politické a ústavní systémy zemí středový-

chodní Evropy, Praha 2004, s. 359.
9 Nowelizacji było osiem: w 1998, 1999, 2001, 2004 (dwie nowelizacje), w 2005 oraz 2006 

(dwie nowelizacje) roku. 
10 Właśnie z tego powodu posłowie węgierscy wychodząc z sali obrad odmówili uczestnictwa 

w uchwalaniu konstytucji.
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pośrednictwem swoich przedstawicieli tę oto Konstytucję”11. Jednak konstytucja 
jako całość jest bez wątpienia oparta na zasadzie obywatelskości12.

Z punktu widzenia politycznego ustawa zasadnicza tworzy system polityczny 
oparty na zasadzie podziału władz oraz pluralizmu politycznego, będący jedno-
cześnie systemem parlamentarno-gabinetowym. Władza ustawodawcza należy 
do parlamentu. Władza wykonawcza jest realizowana przez rząd na czele z pre-
mierem oraz, raczej symbolicznie, przez prezydenta republiki. Władzę sądowni-
czą reprezentuje Sąd Konstytucyjny i niezawisłe sądy.

Ważną konstytucyjną zasadą funkcjonowania systemu politycznego Słowacji 
jest, w odróżnieniu od Republiki Czeskiej, możliwość wyrażenia przez obywateli 
swej woli za pośrednictwem referendum (art. 93–100). Konstytucja ustanawia, 
że w drodze referendum trzeba potwierdzić ustawę konstytucyjną o wstąpieniu/
wystąpieniu Słowacji do/ze związku z innymi państwami (art. 93/1) oraz moż-
na roztrzygnąć inne ważne kwestie publiczne (art. 94/2). Wyjątkiem są spra-
wy związane z podstawowymi prawami i wolnościami, podatkami, poborem do 
wojska oraz budżetem państwa (art. 94/3). Referendum zarządza prezydent na 
podstawie uchwały parlamentu (wniosek zgłaszają posłowie lub rząd) lub petycji 
podpisanej przez przynajmniej 350 tys. obywateli (art. 95, 96). Jest ono ważne 
jeśli uczestniczyła w nim ponad połowa obywateli z aktywnym prawem wybor-
czym i jeśli „za” opowiedziała się ponad połowa w nim uczestniczących (art. 98). 
Niemniej jednak decyzja podjęta w referendum nie jest ostateczna, ponieważ po 
upływie trzech lat może zostać zmieniona lub całkowicie obalona przez parla-
ment drogą ustawy konstytucyjnej (art. 99).

W praktyce politycznej Słowacji referenda zdarzały się, jednak państwo to 
nie ma z nimi dobrych doświadczeń. Warunek ponad 50% frekwencji skutkuje 
nieważnością większości referendów, które miały miejsce. Poza tym wszystkim 
referendom, oprócz jednego, towarzyszyły znaczące kontrowersje polityczne. Jak 
dotąd jedynym ważnym (i poważnym) okazało się głosowanie o przystąpieniu 
Słowacji do Unii Europejskiej w 2003 roku. Jednak nawet wtedy frekwencja wy-
niosła tylko 52,15%, niewiele więc brakowało do nieważności referendum13.

Niska frekwencja była powodem nieważności głosowań w latach 1994, 2000 
i 2004. W pierwszym wypadku tematem referendum były sprawy związane 
z uwłaszczeniem, kolejne miały na celu skrócenie kadencji parlamentu, czyli 

11 Tekst konstytucji jest dostępny między innymi na stronach internetowych parlamentu sło-
wackiego. Zob. http://www.nrsr.sk/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava.doc. Przekład na polski 
czerpany z: M. Barański, A. Czyż, Słowacja, [w:] M. Barański (red.), Systemy polityczne państw 
Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, Katowice 2005, 
s. 349.

12 L. Kopeček, Slovensko…, s. 359.
13 Za wstąpieniem do UE opowiedziało się 92,46% uczestników referendum. Ofi cjalne dane 

zob. strony internetowe Słowackiego Urzędu Statystycznego: http://www.statistics.sk/ref_2003/
webdata/sk/menu.htm. 
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doprowadzenie do przedterminowych wyborów14. Ponadto w okresie wielce kon-
trowersyjnych rządów premiera Mečiara nie udało się z przyczyn politycznych 
przeprowadzić w 1997 roku zarządzonego przez prezydenta referendum o przy-
stąpieniu Słowacji do NATO oraz bezpośrednich wyborach prezydenckich15.

2. Władza ustawodawcza

Jedynym ustawodawczym organem Słowacji jest Rada Narodowa Republiki Słowac-
kiej. Jest to parlament jednoizbowy liczący 150 posłów wybieranych w wyborach po-
wszechnych na czteroletnią kadencję. Posłem może zostać każdy obywatel słowacki, 
który w dniu wyborów ukończył 21 lat16. Kompetencje parlamentu można podzielić 
na cztery dziedziny: 1) ustawodawstwo, 2) kontrola, 3) tworzenie organów państwo-
wych, 4) rozpatrywanie i określanie polityki wewnętrznej i zagranicznej17.

Według art. 86/a Konstytucji parlament uchwala konstytucję, ustawy kon-
stytucyjne i ustawy zwykłe oraz kontroluje ich wykonywanie. Inicjatywę ustawo-
dawczą mają komisje parlamentu, posłowie i rząd. Parlament uchwala zwykłe 
ustawy bezwzględną większością przy obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby posłów. Dla uchwalnia konstytucji lub ustawy konstytucyjnej wymaga-
na jest większość trzech piątych ustawowej liczby posłów (art. 84). Uchwalone 
ustawy kierowane są do prezydenta, który może je odesłać do parlamentu do 
kolejnego rozpatrzenia. Parlament może odrzucić weto prezydenta bezwzględną 
większością ustawowej liczby posłów (art. 84/3). W takiej sytuacji ustawa jest 
ogłaszana bez podpisu prezydenta (art. 87/3).

Funkcja kontrolna parlamentu sprowadza się przede wszystkim do kontroli 
rządu. Rząd ponosi przed parlamentem odpowiedzialność polityczną. Parlament 
może w każdej chwili wyrazić rządowi wotum nieufności. Wniosek składa co naj-
miej jedna piąta ustawowej liczby posłów. Za wnioskem musi zagłosować bez-
względna większość ustawowej liczby poslów (art. 88), a w takim wypadku rząd 
musi poddać się do dymisji. W przypadku Słowacji nie jest to wszakże tzw. kon-
struktywne wotum nieufności, dlatego że parlament nie jest zobowiązany do au-
tomatycznego wyboru nowego premiera. Inną formą parlamentarnej kontroli rzą-
du jest rozpatrywanie deklaracji programowej rządu i udzielania wotum zaufania, 
ocena wykonywania budżetu państwa oraz interpelacje i zapytania poselskie.

Kompetencje parlamentu w zakresie tworzenia organów władzy państwowej 
sprowadzają się do wybierania i tworzenia własnych organów, tzn. przewodni-
czącego i wiceprzewodniczących parlamentu, komisji i komitetów parlamentar-

14 http://www.statistics.sk/ref2000/index.html, http://www.statistics.sk/ref2004/.
15 L. Kopeček, Slovensko…, s. 361–362.
16 Z kolei prawo wybierania posłów posiadają obywatele słowaccy powyżej 18 roku życia.
17 W. Sokół, R. Serej, System polityczny Słowacji, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Sys-

temy polityczne państw Evropy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005, s. 490.
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nych, dalej tworzenia innych instytucji państwowych (ministerstwa i inne or-
gany administracji państwowej) oraz wybierania kandydatów na sędziów Sądu 
Konstytucyjnego, kandydata na prokuratora generalnego, przewodniczącego 
(i wiceprzewodniczącego) Najwyższej Izby Kontroli oraz trzech członków Rady 
Sądowniczej (art. 86, 134, 150). Poza tym parlament rozpatruje główne kwestie 
polityki wewnętrznej i zagranicznej, wyliczone w art. 86 Konstytucji (między in-
nymi dotyczy to kwestii referendum, budżetu państwa, umów międzynarodo-
wych, bezpieczeństwa państwa).

Rada Narodowa Słowacji obraduje na stałej sesji podzielonej na jawne po-
siedzenia. Sesje można co prawda zawiesić, ale najwyżej na cztery miesiące 
(art. 82/3). Posłowie pracują w komisjach parlamentarnych18 oraz zrzeszają się 
w klubach poselskich (politycznych). Klub poselski tworzy co najmniej ośmiu 
posłów19. Kluby poselskie wysyłają swoich przedstawicieli do gremium posel-
skiego, które działa jako ciało doradcze parlamentu20. Posłowie nie mogą łączyć 
swojego mandatu z innymi funkcjami publicznymi, a nawet z funcją członka rzą-
du21. Posłów nie obowiązują instrukcje wyborców i są chronieni immunitetem. 
Immunitet słowackich posłów jest na tyle szeroki, że wzbudza kontrowersje i jest 
przedmiotem krytycznych dyskusji22.

3. Władza wykonawcza

Konstytucja Słowacji przyznaje władzę wykonawczą prezydentowi republiki oraz 
rządowi na czele z premierem. Jednak zgodnie z parlamentarno-gabinetową cha-
rakterystyką słowackiego systemu konstytucyjnego rola prezydenta jest tutaj sła-
ba, a głównym przedstawicielem władzy wykonawczej pozostaje rząd.

3.1. Prezydent

Zaznaczając we wstępie, że na oblicze współczesnego systemu politycznego Sło-
wacji wpływa między innymi skomplikowana sytuacja polityczna lat 90., brano 
pod uwagę przede wszystkim sytuację prezydenta republiki. W 1999 roku została 
przeprowadzona nowelizacja Konstytucji mająca na celu zmianę jego pozycji.

18 Aktualnie (lato 2009) w słowackim parlamencie działa 16 stałych komisji i 3 nadzwyczajne 
komisje kontrolne. http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=vybory/zoznam 

19 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 64 (5). Tekst regulaminu obrad 
jest dostępny na http://www.nrsr.sk/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_rokovaci-poriadok.doc. 

20 Ibidem, § 66.
21 Kiedy poseł zostaje ministrem, musi tymczasowo opuścić ławę poselską a na jego miejsce wkra-

cza poseł „rezerwowy”. Poseł-minister nie traci mandatu, tylko go nie wykonuje (art. 77 Konstytucji).
22 Ľ. Lupták, Slovensko: postkomunismus a národné mýty, [w:] L. Cabada (red.), Nové de-

mokracie střední a východní Evropy, Praha 2008, s. 49.
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Najważniejszą zmianą było wprowadzenie powszechnych i bezpośrednich 
wyborów prezydenckich. Do tej pory bowiem głowę państwa wybierał parlament. 
Jednak z powodu kryzysu politycznego w 1998 roku parlament nie był w stanie 
wybrać prezydenta i część jego uprawnień na dłuższy czas przejął (i nadużył) pre-
mier Mečiar. Po tym doświadczeniu politycy słowaccy w końcu zdecydowali się 
wprowadzić powszechne wybory prezydenckie, by taka sytuacja nie mogła się 
powtórzyć23.

Pozycja prezydenta została wzmocniona, choć paradoksalnie jednocześnie 
osłabiona. Przykładowo, z jednej strony został on wyposażony w większe możli-
wości rozwiązania parlamentu, a parlament został pozbawiony prawa odwołania 
prezydenta24. Z drugiej jednak – stracił prawo do uczestniczenia w posiedzeniach 
rządu oraz niektóre jego kompetencje zostały uwarunkowane kontrasygnacją 
rządu (zob. wyżej)25. Generalnie, nie doszło więc do znaczących przesunięć pozy-
cji ustrojowej prezydenta w porównaniu z poprzednim okresem.

Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Słowacji reprezentującym pań-
stwo na zewnątrz i wewnątrz. Jest wybierany w wyborach powszechnych na 
pięcioletnią kadencję. Jedna osoba może być wybrana na prezydenta tylko dwa 
razy pod rząd (art. 103/2), co oznacza, że jedna osoba może w sumie wykony-
wać urząd prezydenta kilkakrotnie, warunkiem jest jednak niełączenie więcej niż 
dwóch kolejnych kadencji26.

Kompetencje prezydenta nie wykraczają poza uprawienia prezydentów w re-
żimach parlamentarno-gabinetowych. Chociaż niedocenieniem byłoby określe-
nie słowackiej prezydentury tylko jako symbolicznej, to jednak nie jest zbyt moc-
na. Prezydent nie dysponuje realną władzą wykonawczą, a swoboda jego decyzji 
bywa ograniczona rozmaitymi czynnikami, na przykład kontrasygnacją rządu 
(prawo łaski, mianowanie przedstawicieli dyplomatycznych, dowodzenie siłami 
zbrojnymi), uwarunkowaniami konstytucyjno-politycznymi (np. rozwiązanie 
parlamentu, mianowanie i odwoływanie premiera27, weto wobec ustaw uchwalo-
nych przez parlament) lub wnioskodawstwem trzeciej instytucji (np. mianowa-
nie sędziów Sądu Konstytucyjnego)28.

23 Szerzej zob. L. Kopeček, Prezident v politickém systému Slovenska, [w:] M. Novák, 
M. Brunclík (red.), Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká 
republika v komparativní perspektivě, Praha 2008, s. 181–183.

24 Próba odwołania prezydenta miała miejsce. Otóż w maju 1995 roku premier Mečiar spró-
bował za pośrednictwem swoich posłów odwołać „nieposłusznego” prezydenta Kováča. Nie zdołał 
jednak zebrać wymaganą większość 3/5 ustawowej liczby posłów. Zob. W. Zakrzewski, Republika 
Słowacka…, s. 190. 

25 L. Kopeček, Slovensko…, s. 367.
26 Identyczne rozwiązanie obowiązuje w Czechach.
27 Nie dotyczy to poszególnych ministrów. W praktyce politycznej zdarzały się przypadki od-

mówienia mianowania ministra przez prezydenta. L. Kopeček, Slovensko…, s. 367.
28 Zob. odpowiednie zapisy konstytucyjne. http://www.nrsr.sk/Static/sk-SK/NRSR/Doc/

zd_ustava.doc 
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Wszelako jednak, choć niektóre uprawnienia na pierwszy rzut oka wyglądają 
zupełnie symbolicznie, to mogą odgrywać znaczącą rolę polityczną. Przykładem 
jest prawo prezydenta do przedstawiania parlamentowi sprawozdania o stanie 
Republiki Słowackiej oraz o ważnych kwestiach politycznych (art. 102/1/p). 
Uprawnienie to pozwala głowie państwa skutecznie włączyć się w życie politycz-
ne kraju29. Ogólnie biorąc prezydenci słowaccy są jednak raczej pasywni (przy-
najmniej od końca rządów Mečiara w 1998 roku).

Pozycji prezydenta nie umacnia jego podwójna odpowiedzialność. Należy bo-
wiem pamiętać, że oprócz „klasycznej” konstytucyjnej odpowiedzialności prezy-
denta30 jest on także odpowiedzialny politycznie. Prezydenta można odwołać za 
umyślne złamanie Konstytucji lub za zdradę stanu, drogą głosowania powszech-
nego o odwołaniu głowy państwa. Głosowanie takie zarządza marszałek parla-
mentu na wniosek co najmniej 3/5 wszystkich posłów. Prezydent traci urząd jeśli 
za odwołaniem opowie się więcej niż połowa wszystkich obywateli z czynnym 
prawem wyborczym. Jeśli jednak wyborcy nie odwołają głowy państwa, rozwią-
zuje on wtedy parlament i rozpoczyna nową kadencję (art. 106). W dotychczaso-
wej słowackiej praktyce politycznej nie było takiego przypadku.

Jak dotąd Słowacja miała trzech prezydentów. Pierwszy prezydent, Michal 
Kováč, został wybrany jeszcze przez parlament i urzędował w latach 1993–1998. 
Jego zapleczem politycznym była partia Mečiara – Ruch na Rzecz Demokra-
tycznej Słowacji (HZDS). Wkrótce jednak popadł w konfl ikt z premierem, a jako 
prezydent pozostawał w opozycji wobec niego. Właśnie w czasach swoistej ko-
habitacji obu polityków Słowacja przechodziła najtrudniejszy okres w swojej 
krótkiej historii nowego niezależnego państwa. Drugi prezydent został wybrany 
już w wyborach powszechnych w 1999 roku31 i wygrał wówczas lewicowy polityk 
Rudolf Schuster. Funkcję prezydenta pełnił do 2004 roku. W latach 90. pozo-
stawał bezpartyjny, jednak w 1998 roku współzałożył lewicową Partię Porozu-
mienia Obywatelskiego (SOP). W związku z objęciem prezydentury, w 1999 roku 
opuścił to ugrupowanie. Trzeci prezydent – Ivan Gašparovič – wygrał wybory 
prezydenckie w 2004 roku32. Jego kadencja zakończyła się w 2009 roku, jednak 
wygrana w kolejnych wyborach prezydenckich pozwoliła mu objąć urząd głowy 

29 W 1994 roku bardzo krytyczne wystąpienie prezydenta Michala Kováča skutkowało udzie-
leniem wotum nieufności rządowi premiera Mečiara. L. Kopeček, Demokracie, diktatury a poli-
tické stranictví…, s. 185–186.

30 Wniosek taki zostaje przedstawiony przez parlament, a o pozbawieniu urzędu decyduje Sąd 
Konstytucyjny.

31 Rudolf Schuster pokonał w drugiej rundzie wyborów Vladimíra Mečiara zyskując 57,18% 
głosów. Mečiar otrzymał 42,18% głosów. Szczegółowe wyniki zob. http://www.statistics.sk/pre-
zid99/index.jsp.

32 W pierwszej turze pokonał między innymi swojego poprzednika w urzędzie, prezydenta 
Schustera (ten otrzymał jedynie 7,42%), a w drugiej turze Mečiara (59,91% wobec 40,08%). Szcze-
gółowe wyniki zob. http://www.statistics.sk/prezident2004/prezident/index.jsp. 
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państwa słowackiego na kolejne pięć lat33. W latach 1992–2002 prezydent Gaš-
parovič należał do HZDS. W 2002 roku współzałożył marginalny Ruch na Rzecz 
Demokracji (HZD), któremu przewodniczył w latach 2002–2004. W wyborach 
prezydenckich w 2009 roku był m.in. wspierany przez obecnie najsilniejszą par-
tię słowacką – Kierunek-Socjalna demokracja (SMER-sociálna demokracia) pre-
miera Roberta Fico.

Słowaccy prezydenci nie są apolityczni, wszyscy przed swoją prezydenturą 
aktywnie uczestniczyli w życiu politycznym kraju. Nie należeli jednak raczej do 
ścisłej czołówki politycznej. Michal Kováč był w latach 1988–1991 ministrem fi -
nansów słowackiego (nie federalnego) rządu, a w latach 1990–1992 posłem cze-
chosłowackiego parlamentu federalnego. Rudolf Schuster miał za sobą bogatszą 
karierę polityczną, sięgającą czasów komunistycznych. Otóż w latach 1983–1986 
był prezydentem miasta Koszyce, a w latach 1986–1989 szefem wschodniosło-
wackiej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Po Aksamitnej rewolucji, w latach 1989–
1990 działał jako marszałek Słowackiej Rady Narodowej (parlamentu Słowacji), 
pierwszą połowę lat 90. spędził natomiast w służbie dyplomatycznej, by w 1994 
roku ponownie zostać prezydentem Koszyc. Na tym stanowisku pozostawał do 
wyboru na urząd prezydenta państwa w 1999 roku. Aktualnie urzędujący prezy-
dent Ivan Gašparovič był w latach 1990–1992 prokuratorem generalnym Czecho-
słowacji, a w latach 1992–1998 pełnił funkcję marszałka słowackiego parlamentu. 
Ciekawostą jest fakt, że z powodu wakatu na urzędzie prezydenta kraju z pozycji 
marszałka parlamentu przejął od marca do pażdziernika 1998 roku kompetencje 
głowy państwa. Przez cały czas, aż do 2002 roku, pełnił funkcje posła34.

3.2. Rząd

Rząd jest głównym organem władzy wykonawczej. Składa się z premiera, wicemi-
nistrów i ministrów. Premiera i pozostałych członków rządu mianuje i odwołuje 
prezydent. Głowa państwa jednak nie działa samodzielnie, dlatego że mianowa-
nie premiera jest uwarunkowane jego poparciem w parlamencie, a mianowanie 
ministra wnioskem premiera. Oznacza to, że najpierw prezydent mianuje pre-
miera, a dopiero później na jego wniosek ministrów. Mianowany przez prezyden-
ta nowy rząd musi do 30 dni od mianowania przedłożyć parlamentowi program 
działania i żądać wotum zaufania (art. 113). Bez zaufania nie może działać. Rząd 
ponosi wyżej opisaną kolegialną odpowiedzialność polityczną przed parlamen-
tem. Politycznie odpowiedzialni są również poszczególni ministrowie.

33 Pierwsza tura wyborów odbyła się 21 marca, druga 4 kwietnia 2009. Gašparovič otrzymał 
wówczas 20,18% głosów. W drugiej turze pokonał kandydatkę opozycji Ivetę Radičovą (55,53% 
wobec 44,46%). Szczegółowe wyniki zob. http://www.statistics.sk/prezident2009/jsp/index.
jsp?lang=sk#.

34 Życiorysy prezydentów można znaleźć na ofi cjalnych stronach internetowych prezydenta 
Słowacji http://www.prezident.sk/?zivotopis. 
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Mimo że zakres uprawnień rządu nie wykracza poza ramy zwykłego syste-
mu parlamentarno-gabinetowego, jego ustrojowa i polityczna pozycja jest sil-
na35. Należy poza tym podkreślić mocną pozycję premiera w rządzie i w całym 
systemie politycznym. Jego siła polityczna nie jest, co prawda, porównywalna 
z pozycją premiera brytyjskiego, niemniej jednak w porównaniu do innych par-
lamentarnych reżimów europejskich należy do grona raczej silnych premierów.

Od Aksamitnej rewolucji w 1989 roku Słowacja miała dziewięć rządów i sze-
ściu premierów. Jedynymi do tej pory premierami pełniącymi tę funkcję przez 
więcej niż jedną kadencję byli Vladimír Mečiar i Mikuláš Dzurinda36.

Od połowy lat 90. XX wieku rządy są raczej stabilne, tzn. działają przez całą 
czteroletnią kadencję parlamentu. Z jedynym wyjątkiem kilku miesięcy 1993 
roku zawsze były to rządy koalicyjne37. Ze względu na odpowiedzialność poli-
tyczną rządu wobec parlamentu jego skład odzwierciedla stosunki polityczne 
w parlamencie, jednak w Słowacji nie ma reguły, że premierem zostaje lider naj-
silniejszej partii parlamentarnej. Najlepszym tego przykładem był pierwszy rząd 
premiera Dzurindy sformowany w 1998 roku. Mimo iż partia Mečiara HZDS 
zwyciężyła w wyborach38, przewodniczący Słowackiej Koalicji Demokratycznej 
(SDK) – Dzurinda – zdołał zmobilizować posłów antymečiarowskich i utworzył 
szeroki gabinet koalicyjny, spychając w ten sposób Mečiara do opozycji.

4. Władza sądownicza

Władza sądownicza powierzona jest Sądowi Konstytucyjnemu i sądom. System są-
dów składa się z Sądu Najwyższego, sądów wojewódzkich i powiatowych, Sądu Spe-
cjalnego39 oraz sądów wojskowych (Najwyższy Sąd Wojskowy i okręgowe sądy woj-
skowe). Specjalnym organem słowackiego systemu sądów jest Rada Sądownictwa.

35 Kompetencje są wyliczone w art. 119–121 Konstytucji. http://www.nrsr.sk/Static/sk-SK/
NRSR/Doc/zd_ustava.doc 

36 Premierzy: Milan Čič (1989–1990), Vladimír Mečiar (1990–1991), Ján Čarnogurský (1991–
1992), Vladimír Mečiar (1992–1994), Jozef Moravčík (1994), Vladimír Mečiar (1994–1998), Mi-
kuláš Dzurinda (1998–2002; dwie kadencje za sobą), Robert Fico (od 2006 roku). Skład rządów 
zob. http://www.government.gov.sk/7366/historia-vlad-slovenskej-republiky.php.

37 Chodziło o rząd Mečiara, który na chwilę opuścił jedyny minister z innej partii niż HZDS – 
Ĺudovít Černát z Słowackiej Partii Narodowej (SNS). L. Kopeček, Politické strany na Slovensku. 
1989 až 2006, Brno 2007, s. 145, 152.

38 Wszelako różnica była niewielka, albowiem HZDS otrzymał 27% głosów (43 mandatów) 
a SDK 26,3% głosów (42 mandatów). Ibidem, s. 341.

39 Sąd Specjalny jest nowością słowackiego wymiaru sprawiedliwości, albowiem rozpoczął 
działalność w 2004 r. na podstawie ustawy uchwalonej rok wcześniej (Zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 458/2003 o zriadení Špeciálného súdu a Úradu špeciálnej prokura-
túry a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Sąd Specjalny ma rangę sądu wojewódzkiego, 
a jego zadaniem jest orzekanie w sprawach korupcji i przestępczości zorganizowanej. Szerzej zob. 
Ľ. Lupták, Slovensko: postkomunismus a národné mýty…, s. 53.
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4.1. Sąd Konstytucyjny

Słowacki Sąd Konstytucyjny ma mocno rozbudowane uprawnienia i jest ważną 
częścią systemu politycznego kraju. Powstał w 1993 roku na podstawie odpo-
wiednich zapisów Konstytucji z 1992 roku (art. 124–140) oraz specjalnej ustawy 
z 1993 roku40. W 2001 roku znowelizowano Konstytucję, między innymi wydłu-
żając kadencję Sądu Konstytucyjnego, zwiększając jego skład i na nowo regulując 
niektóre sprawy związane z orzecznictwem.

Sąd Konstytucyjny ma 13 sędziów (dawniej 10) powoływanych przez prezy-
denta republiki na wniosek parlamentu (obowiązkiem parlamentu jest przed-
stawić prezydentowi co najmniej 26 kandydatów) na dwunastoletnią kadencję 
(dawniej 7 lat) bez możliwości ponownego wyboru. Warunkiem kandydatury jest 
wybieralność do parlamentu, wiek co najmniej 40 lat, prawnicze wykształcenie 
wyższe oraz co najmniej piętnastoletnia działalność prawnicza. Na czele Sądu 
Konstytucyjnego stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący mianowani przez 
prezydenta państwa.

Sąd Konstytucyjny działa na wniosek przynajmniej 1/5 ustawowej liczby po-
słów, prezydenta, rządu, sądu, Prokuratora Generalnego oraz w ograniczonych 
przypadkach Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli oraz oby-
wateli. Zakres kompetencji Sądu Konstytucyjnego sprowadza się do orzekania 
konstytucyjności i legalności przepisów prawnych wszelkich rodzajów i rangi 
oraz przedmiotu referendum, roztrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy 
centralnymi organami państwa, orzekania w sprawach skarg konstytucyjnych, 
wykładni Konstytucji i ustaw konstytucyjnych, orzekania w sprawach skarg na 
decyzje o uznaniu czy nieuznaniu mandatu posła oraz na wyniki wyborów i refe-
rendów, łącznie z referendum o odwołaniu prezydenta, rozpatrywania oskarżenia 
parlamentu przeciwko prezydentowi, roztrzygania konstytucyjności i legalności 
decyzji o rozwiązaniu czy zawieszeniu działalności partii politycznej, roztrzyga-
nia konstytucyjności i legalności decyzji o wprowadzaniu stanów wyjątkowych. 
Decyzje Sądu Konstytucyjnego są powszechnie obowiązujące i ostatecznie.

4.2. Rada Sądownictwa

Rada Sądownictwa została wprowadzona do słowackiej Konstytucji (art. 141a) 
dopiero w 2001 roku41, w celu wzmocnienia samorządności i niezależności sę-
dziowskiej. Składa się z 18 członków. Na jej czele stoi przewodniczący Sądu Naj-

40 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu 
Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho súdcov. Ustawa jest dostępna na 
http://www.concourt.sk/sk/Informacie/RESOURCE/38_1993.pdf. 

41 Ustawę o Radzie Sądowniczej uchwalił parlament w 2002 roku. Zákon Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Ustawa jest dostępna na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_direct_
search_fr0.asp. 
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wyższego. Ośmiu członków powołują sędziowie, po trzech członków mianują pre-
zydent republiki, rząd i parlament. Kadencja wynosi pięć lat.

Do uprawnień Rady Sądownictwa należy przede wszystkim wymienić przed-
stawianie prezydentowi republiki kandydatów na sędziów, decydowanie o przy-
dzielaniu i przenoszeniu sędziów, przedstawianie prezydentowi republiki kan-
dydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sądu Najwyższego oraz 
powoływanie członków i przewodniczących senatów dyscyplinarnych.

5. Inne konstytucyjne organy władzy państwowej

Wśród innych najważniejszych organów władzy państwowej należy wymienić 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Najwyższy Urząd 
Kontroli oraz Bank Narodowy Słowacji.

5.1. Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym organem konstytucyjnym, któ-
rego zadaniem jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fi zycznych 
i prawnych (art. 151a). Jest to stosunkowo nowa instytucja, gdyż została wpro-
wadzona do słowackiego systemu konstytucyjnego dopiero w 2001, a działać za-
częła w 2002 roku. Wówczas wybrano pierwszego rzecznika42. Rzecznika wybiera 
parlament na wniosek co najmniej 15 posłów. Kandydat musi spełniać warunki 
wybieralności do parlamentu i mieć ukończone 35 lat. Rzecznik nie może być 
członkiem partii politycznej.

5.2. Prokurator Generalny

Prokurator Generalny stoi na czele Prokuratury Generalnej. Jest mianowany 
przez prezydenta państwa na wniosek parlamentu na siedmioletnią kadencję. 
Warunkiem jest m.in. wiek powyżej 40 lat, co najmniej pięcioletnia praca w za-
wodzie oraz apolityczność. Oprócz „zwykłych” uprawnień przysługujących pro-
kuratorom generalnym, w przypadku Słowacji należy jeszcze wymienić między 
innymi przygotowywanie podstaw prawnych dla prezydenta państwa w sprawie 
udzielania przez niego łaski oraz o wnioskowanie rozwiązania partii politycz-
nych43.

42 Na podstawie stosownej nowelizacji Konstytucji oraz ustawy Zákon č. 564/2001 Z.z. o ve-
rejnom ochránci práv v znení neskorších predpisov. Zob. http://www.vop.gov.sk/zakon-o-verej-
nom-ochrancovi-prav. 

43 Bardziej szczegółowo zob. art. 149–151 Konstytucji, ustawę Zákon č. 153/2001 Z.z. o pro-
kuratúre v znení neskorších predpisov oraz Ľ. Lupták, Slovensko: postkomunismus a národné 
mýty…, s. 53. Zob. http://www.transparency.sk/samosprava/zakony/prokuratura.pdf. 
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5.3. Najwyższy Urząd Kontroli

Najwyższy Urząd Kontroli kontroluje wszelkie instytucje państwowe, samorzą-
dowe oraz także prywatne względem ich gospodarowania środkami publicznymi. 
Kryterium kontroli jest legalność, gospodarność, celowość i rzetelność. Na czele 
urzędu stoi jego przewodniczący, który jest wybierany przez parlament na sied-
mioletnią kadencję. Urząd jest niezależny. Corocznie jest zobowiązany przedsta-
wiać parlamentowi sprawozdanie ze swojej działalności44.

5.4. Narodowy Bank Słowacji

Bank Narodowy Słowacji jest centralnym bankiem państwa. Od 1 stycznia 2009 
roku jest częścią Eurosystemu i działa zgodnie z regułami Europejskiego Syste-
mu Banków Centralnych. Organami banku są prezes, dwaj wiceprezesi oraz Rada 
Banku. Prezesa i dwóch wiceprezesów mianuje prezydent republiki na wniosek 
i za zgodą parlamentu na pięcioletnią kadencję. Prezes i wiceprezesi są auto-
matycznie członkami Rady Banku. Pozostałych ośmiu członków Rady45 mianuje 
słowacki rząd na wniosek prezesa Banku46.

6. Władza regionalna

Podwaliny słowackiego systemu samorządnej władzy regionalnej zostały poło-
żone już w 1990 roku, kiedy wprowadzono samorządność gmin. W 1992 roku 
zasada samorządności lokalnej stała się częścią Konstytucji Słowacji i jest nią do 
dnia dzisiejszego (art. 64–71).

W systemie władzy regionalnej dochodziło jednak do zmian. Otóż w pierwszej 
połowie lat 90. XX stulecia na szczeblu lokalnym działały, obok samorządnych 
gmin, jednostki terenowej administracji rządowej w postaci powiatów (38) i rejo-
nów (121). W 1996 roku nowa ustawa o terytorialnym ustroju administracyjnym 
zmieniła system administracji terenowej, likwidując rejony oraz wprowadzając 
większą liczbę mniejszych powiatów (79) i osiem dużych województw. Nadal jed-
nak samorząd terytorialny pozostawał jednoszczeblowy, gdyż samorządne były 
tylko gminy; powiaty oraz województwa stanowiły natomiast część terenowej 
administracji rządowej. Uległo to zmianie na początku nowego stulecia, kiedy 
poprawki konstytucyjne uchwalone w lutym 2001 roku oraz nowa ustawa z lipca 

44 Bardziej szczegółowo zob. art. 60–63 Konstytucji oraz ustawę Zákon č. 39/1993 Z.z. o Naj-
vyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zob. http://www.
nku.gov.sk/downloads/Uplne_znenie_ustavy_a_zak_NKU.doc. 

45 Ustawowa liczba członków Rady Banku to jedenaście. 
46 Bardziej szczegółowo zob. art. 56 Konstytucji oraz ustawę Zákon č. 566/1992 Zb. o Ná-

rodnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Zob. http://www.nbs.sk/sk/legislativa/
uplne-znenia-zakonov-patriacich-do-kompetencie-nbs. 



105

tegoż roku wprowadziły samorządność także na szczeblu województw. Oznacza 
to, że od tej pory w kraju istnieje dwuszczeblowy samorząd terytorialny – gmin-
ny i wojewódzki. Oprócz tego istnieje jeszcze szczebel pośredni w postaci powia-
tów, które wszakże pozbawione są samorządności47.

Słowacja jest więc aktualnie podzielona na 8 województw48, 79 powiatów 
oraz 2 891 gmin (w tym 138 miast)49. Szczeblami samorządów są gminy oraz 
województwa, które ofi cjalnie zwane są Wyższymi Jednostkami Terytorialnymi 
(VÚC). Organami samorządowymi gmin są przedstawicielstwa gminne i wójtowie 
(starostowie). Przedstawicielstwa i wójtowie wybierani są w wyborach powszech-
nych i bezpośrednich na czteroletnią kadencję. Organami samorządowymi woje-
wództw są przedstawicielstwa województw i przewodniczący województw. Obie 
instytucje są również wybierane w wyborach powszechnych i bezpośrednich na 
czteroletnie kadencje. Gminy i województwa oprócz swojej roli samorządów re-
alizują również zadania administracyjne. Natomiast pośredni szczebel władzy 
regionalnej – powiaty – są raczej tylko statystycznymi jednostkami, zostały bo-
wiem pozbawione nawet swoich funkcji administracyjnych, gdyż w 2004 roku 
zlikwidowano urzędy powiatowe i zastąpiono je urzędami rejonowymi, których 
jest wszakże tylko 50, czyli mniej niż samych powiatów50.

Słowacja, bez względu na zaprezentowaną ewolucję systemu władzy regional-
nej w kierunku poszerzania samorządności, pozostaje krajem znacznie scentra-
lizowanym. Administracja regionalna jest mało przejrzysta, a w niektórych dzie-
dzinach mocno rozbudowana. Poza tym widoczne jest jej silne upolitycznienie. 
Zmiany centralnych rządów często skutkowały szerokimi wymianami całych ekip 
regionalnych i to wyłącznie z przyczyn politycznych, bez względu na fachowość 
kadry51.

Słowacką swoistością jest problem mniejszości węgierskiej. System władzy 
regionalnej nie przyczynia się do jego rozwiązania. Wręcz przeciwnie, stał się 
źródłem jego zaostrzenia. Reforma administracji terenowej z 2001 roku była 
postrzegana przez Węgrów jako wymierzona przeciwko nim. Granice nowych 
województw są wertykalne, tzn. ustalone w taki sposób, żeby Węgrzy wszędzie 
pozostali mniejszością52.

47 M. Barański, A. Czyż, Słowacja…, s. 372.
48 Nazwy wywodzą się od miast wojewódzkich. Są nimi: Banská Bystrica, Bratysława, Ko-

šice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina. W systemie UE województwa mają status regionów 
NUTS 3. Oprócz tego Słowacja jest jeszcze podzielona na 4 zgrupowania województw – regiony 
NUTS 2. 

49 Statystykę zob. http://www.statistics.sk. 
50 L. Kopeček, Slovensko…, s. 371; Ľ. Lupták, Slovensko: postkomunismus a národné mýty…, 

s. 54.
51 L. Kopeček, Slovensko…, s. 370–372.
52 Ibidem, s. 371.
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7. Prawo wyborcze

W wyborach powszechnych w Słowacji wybiera się: jednoizbowy parlament, pre-
zydenta republiki, słowackich eurodeputowanych oraz przedstawicielstwa gmin-
ne i wojewódzkie łącznie z wójtami i wojewodami.

7.1. Wybory parlamentarne

System wyborczy do parlamentu jest od początku proporcjonalny, co jest kon-
sekwencją tradycji czechosłowackich53. Niemniej jednak, w latach 90. przeszedł 
ewolucję będącą wynikiem walk politycznych.

Na początku – w 1990 roku – słowacki parlament był wybierany proporcjo-
nalnie w czterech wielomandatowych okręgach wyborczych. Okręgi wyborcze 
były duże oraz, co do wielkości, nierówne, wybierano w nich bowiem od 13 do 50 
posłów. Głosy na mandaty przeliczano za pomocą systemu największych reszt 
przy użyciu formuły Hare’a (w pierwszym przeliczaniu) oraz Hagenbacha-Bi-
schoffa (w drugim przeliczaniu). Próg wyborczy wynosił 3% głosów dla partii 
politycznych.

Pierwsza zmiana nastąpiła w 1992 roku, kiedy podniesiony został próg wy-
borczy dla partii politycznych do 5% oraz wprowadzono podwyższoną klauzulę 
zaporową dla koalicji wyborczych – 7% dla koalicji dwóch i trzech partii i 10% 
dla koalicji czterech i więcej partii. Inne części systemu wyborczego nie zmie-
niły się.

W 1998 roku rząd Mečiara przeforsował reformę systemu wyborczego po-
legającą na wprowadzeniu jednego okręgu wyborczego (czyli wszyscy posłowie 
byli odtąd wybierani w jednym okręgu wyborczym) oraz pięcioprocentowej 
klauzuli zaporowej, obowiązującej dla wszystkich partii politycznych bez wzglę-
du na to, czy kandydują samodzielnie czy w koalicji wyborczej. Reguła ta ozna-
czała faktyczny zakaz koalicji wyborczych, ponieważ każda partia członkowska 
ewentualnej koalicji wyborczej musiała samodzielnie uzyskać ponad 5% głosów, 
co jest w rzeczywistości raczej nierealne. Reforma wyborcza była więc wymie-
rzona przeciw opozycji, a przede wszystkim przeciw partiom węgierskim, które 
jak dotąd działały samodzielnie, współpracując właśnie w ramach koalicji wy-
borczych54.

Po porażce wyborczej Mečiara w 1998 r. nowy rząd za pośrednictwem par-
lamentu, biorąc pod uwagę reguły demokratycznej polityki, zlikwidował to 
kontrowersyjne rozwiązanie i powrócił do progów wyborczych obowiązujących 
przed rokiem 1998. Niemniej częścią słowackiego systemu wyborczego pozostał 

53 W. Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej, Lublin 2007, s. 398.

54 Nowy próg wyborczy rzeczywiście prowadził do formalnego połączenia się ugrupowań wę-
gierskich w jedną partię w 1998 roku. Zob. L. Kopeček, Politické strany na Slovensku…, s. 464. 
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„mečiarowski” ogólnopaństwowy okręg wyborczy. Od tej pory system wyborczy 
nie był zmieniany.

Tak więc obecnie parlament Słowacji jest wybierany za pomocą proporcjo-
nalnego systemu wyborczego składającego się z jednego okręgu wyborczego, for-
muły Hare’a (pierwsze przeliczanie) oraz Hagenbacha-Bischoffa (drugie przeli-
czanie) i klauzuli zaporowej w wysokości 5% dla partii, 7% dla koalicji dwóch lub 
trzech partii oraz 10% dla koalicji czterech i więcej partii55.

7.2. Wybory prezydenckie

Jak już wspomniano prezydent Słowacji od 1999 roku wybierany jest w głosowa-
niu powszechnym. Głosować może każdy obywatel słowacki posiadający czynne 
prawo wyborcze do parlamentu. Wybranym może być każdy obywatel słowacki, 
który posiada bierne prawo wyborcze do parlamentu oraz ma skończone 40 lat. 
Kandydatów zgłaszają posłowie (co najmniej 15) oraz grupa co najmniej 15 tys. 
obywateli mających czynne prawo wyborcze do parlamentu.

Głosowanie jest większościowe i dwuturowe. Żeby zostać wybranym trzeba 
zdobyć ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden kandydat nie uzyska 
wymaganej większości, wtedy po upływie 14 dni zostaje przeprowadzona dru-
ga tura głosowania z udziałem dwóch kandydatów z największą liczbą głosów 
z pierwszej tury wyborów. Wybranym zostaje kandydat z większą liczbą ważnych 
głosów56.

7.3. Wybory europejskie

Słowaccy eurodeputowani są wybierani w głosowaniu powszechnym, według za-
sad proporcjonalnego systemu wyborczego. Czynne i bierne prawo wyborcze jest 
określone podobnie jak w przypadku parlamentu narodowego, różnica polega na 
dopuszczeniu do słowackich eurowyborów obywateli wszystkich krajów człon-
kowskich UE. Tak samo jak w narodowych wyborach parlamentarnych tutaj też 
Słowacja tworzy jeden ogólnokrajowy okręg wyborczy. Sposób przeliczania gło-
sów na mandaty jest taki sam, jak w przypadku wyborów do Rady Narodowej 
Słowacji. Dla partii politycznych lub wyborczych koalicji partii obowiązuje 5% 
próg wyborczy57.

W Parlamencie Europejskim zasiada 13 posłów słowackich. Pierwsze eurowy-
bory odbyły się w 2004 roku (wtedy wybierano 14 posłów). Frekwencja wyborcza 

55 J. Šedo, Volební systémy postkomunistických zemí, Brno 2007, s. 36–37.
56 Bardziej szegółowo na ten temat zob. K. Skotnicki, Prawo wyborcze na urząd Prezyden-

ta w Słowacji, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta 
w państwach europejskich, Warszawa 2007, s. 176–184.

57 Zákon č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 
Z.z. Ustawa dostępna na: http://volby.statistics.sk/volbyep2004/ep2004s/fi les/EP_81.pdf. 
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wynosiła zaledwie 16,96%58. Do parlamentu dostało się pięć ugrupowań. Kolejne 
wybory odbyły się w 2009 roku. Frekwencja wyborcza była tym razem trochę 
wyższa, ale wciąż dramatycznie niska, gdyż wynosiła tylko 19,64 %59. Do parla-
mentu weszło sześć ugrupowań. Ogólnie biorąc, można powiedzieć, że skład po-
lityczny słowackiej grupy eurodeputowanych mniej więcej odzwierciedla krajową 
scenę polityczną60.

7.4. Wybory regionalne

Na szczeblu regionalnym i lokalnym wybiera się przedstawicielstwa wojewódzkie 
i gminne oraz wojewodów i wójtów. Przedstawicielstwa gmin są wybierane co 
cztery lata na podstawie większościowego systemu wyborczego w wielomanda-
towych okręgach wyborczych. Mandaty uzyskują kandydaci z największą liczbą 
oddanych, ważnych, głosów w jednej turze wyborów. Parlamenty województw są 
wybierane tak samo, z jedyną różnicą, że niektóre okręgi wyborcze (nie wszyst-
kie) są w odróżnieniu od wyborów gminnych jednomandatowe. Wojewodowie 
są wybierani systemem większości absolutnej (tak samo jak słowacki prezydent), 
natomiast wójtowie są wybierani systemem większości względnej w jednej turze 
wyborów61.

Zakończenie

Słowacki system polityczny jest interesujący, a w pewnym stopniu specyfi czny. 
Trafnie ujął to słowacki badacz Lubomír Lupták pisząc: „Słowacki system poli-
tyczny nie jest niestandardowy, choć ma pewne niepowtarzalne cechy. Dzisiejsza 
Republika Słowacka jest przede wszystkim państwem nowym, postkomunistycz-
nym oraz ponowoczesnym, które chętnie upodabnia się do państwa narodowego. 
Kontrast ten jest z jednej strony źródłem starań o standaryzację systemu politycz-
nego według wzorów zachodnich, z drugiej strony jest źródłem niepewności co do 
samej jego tożsamości, pozycji i możliwości rozwoju we współczesnym świecie”62.

Można zgodzić się z taką opinią, dołączyłbym tylko jedno uzupełnienie: na 
współczesny system polityczny Słowacji w dużym stopniu mają wpływ doświad-

58 http://volby.statistics.sk/volbyep2004/ep2004s/obvod/results/tab3.jsp 
59 http://www.statistics.sk/volbyep2009/sr/tab1.jsp?lang=sk. 
60 Skład polityczny słowackiej grupy eurodeputowanych po wyborach 2004 i 2009 zob. 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=71. 
61 Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších pred-

pisov. Ustawa dostępna na: http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?u=700000&id_
org=700000&id=878. Zákon č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
a o doplnení Občianskeho súdného poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. Ustawa dostępna 
na: http://www.civil.gov.sk/documents/p08-07-f06.rtf. 

62 Ľ. Lupták, Slovensko: postkomunismus a národné mýty…, s. 37. 



czenia historyczne, a przede wszystkim nieraz burzliwy rozwój polityczny w la-
tach 90. XX wieku. Jest to bardzo widoczne w niektórych słowackich rozwiąza-
niach konstytucyjnych czy, szerzej, systemowych63.

63 Szerzej o wpływu historii na słowacką politykę zob. L. Kopeček, Demokracie, diktatury 
a politické strany na Slovensku…, s. 311–318.
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Lubomír Kopeček, Peter Spáč

System partyjny Słowacji

Słowacki system partyjny przeżywał po 1989 roku dynamiczny rozwój. Wybory 
parlamentarne stanowią istotne cezury czasowe, na podstawie których można 
wyróżnić etapy tego rozwoju; stały się również podstawą wyodrębnienia poszcze-
gólnych części niniejszego tekstu. Celem artykułu jest przybliżenie najważniej-
szych trendów w kształtowaniu się słowackiego systemu partyjnego oraz jego 
współczesnego oblicza. Następnie postaramy się wykazać, jak przemiany syste-
mu politycznego wpływały na charakter kolejnych rządów, co w wyraźny sposób 
determinowało polityczny rozwój Słowacji1.

1. Charakter reżimu komunistycznego 
i „tworzenie podstaw” polityki rywalizacyjnej

W okresie reżimu komunistycznego, w latach 1948–1989, na Słowacji funkcjo-
nował system polityczny, w którym monopol władzy spoczywał w rękach Komu-
nistycznej Partii Czechosłowacji (KSČ). Formalnie było wprawdzie możliwe ist-
nienie jeszcze dwóch innych ugrupowań politycznych, których korzenie sięgały 
okresu przedkomunistycznego, jednakże były one całkowicie podporządkowane 
KSČ i działały jako jej satelity. Podobnie jak w przypadku komunistycznej Polski 
można mówić o partyjnym systemie hegemonistycznym2. Osobliwością tego roz-
wiązania było istnienie na ziemiach słowackich w ramach KSČ, jako jej lokalnej 
organizacji, Komunistycznej Partii Słowacji (KSS), nie mającej odpowiednika na 
ziemiach czeskich. Wynikało to z przyczyn historycznych, a mianowicie z for-
malnego wyodrębnienia się w okresie drugiej wojny światowej KSS z KSČ. Ko-
muniści słowaccy utracili jednak z czasem jakąkolwiek autonomię3. Sytuacja ta 

1 Artykuł został opracowany w ramach projektu badawczego „Systemy polityczne krajów 
demokratycznych i ich zmiany na początku 21. wieku” (code IAA708140801) Agencji Grantowej 
Akademii Nauk Republiki Czeskiej. 

2 Porównaj G. Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Cambridge 
1976, s. 230–238.

3 J. Pešek, Komunistická strana Slovenska – územná organizácia Komunistickej strany 
Československa na Slovensku (1948–1989), [w:] Z. Kárník, M. Kopeček (red.), Bolševismus, 
komunismus a radikální socialismus v Československu, Svazek IV, Praha 2005, s. 113–144. 
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nie uległa zmianie nawet w okresie praskiej wiosny, w 1968 roku, kiedy odbyła 
się nieudana próba reformy reżimu komunistycznego i pojawiły się, zakończone 
niepowodzeniem (i niezrealizowane) dążenia do federalizacji struktur Komuni-
stycznej Partii Czechosłowacji.

Dla tzw. reżimu normalizacyjnego lat 70. i 80. XX stulecia charakterystyczna 
była istotna zmiana w porównaniu z poprzednim okresem. Partyjni reformato-
rzy okresu praskiej wiosny zniszczyli wiarę w nieomylność marksistowsko-leni-
nowskich klasyków i ideologia komunistyczna straciła w oczach społeczeństwa 
jakąkolwiek wiarygodność. Hasła ideologiczne stały się jedynie wyrazem mani-
festowanego na zewnątrz, ofi cjalnie, pogodzenia się z reżimem, nie wpływając 
w żaden sposób na kształtowanie się systemu wartości. Jednak wciąż były trak-
towane jako nieodzowny przejaw lojalności wobec władzy. Mając to na uwadze 
klasycy reżimów niedemokratycznych Juan Linz i Alfred Stepan zaliczają Cze-
chosłowację doby normalizacji do kategorii „zamrożonych reżimów posttotali-
tarnych”4. Przymiotnik zamrożony oznacza skostnienie i długotrwałą niezmien-
ność reżimu, niechętnego przeprowadzaniu jakiejkolwiek większej liberalizacji 
czy to w sferze ekonomicznej, kulturalnej, czy społecznej. Charakter reżimu na 
Słowacji, mimo niewielkich różnic5 zasadniczo nie wymykał się z tych (ogólno)
czechosłowackich ram.

Z przejściem do demokracji w końcu lat 80. XX stulecia łączył się koniec 
monopolu politycznego Komunistycznej Partii Czechosłowacji i powstanie ry-
walizacyjnego środowiska politycznego. W jednym wspólnym państwie czecho-
słowackim uformowały się w tym okresie dwa, w rzeczywistości całkowicie au-
tonomiczne, systemy partyjne – czeski i słowacki – bez ściślejszych wzajemnych 
powiązań. Jedynym elementem je łączącym były federalny rząd i parlament. Nie 
powiodły się projekty utworzenia relewantnych partii lub sojuszów politycznych 
działających na całym obszarze Czechosłowacji6. Ta okoliczność w znaczącym 
stopniu przyczyniła się do rozpadu federacji.

4 J. Linz, A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Eu-
rope, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore – London, 1996, s. 316–333. 

5 Do takich należała mniejsza represyjności reżimu wobec opozycji politycznej, aczkolwiek 
warto pamiętać, że opozycja była na Słowacji wyraźnie słabsza niż na ziemiach czeskich i gotowość 
reżimu komunistycznego do zaspokojenia aspiracji narodowych Słowaków poprzez federalizację 
państwa i związanego z nią stworzenia czy dokładniej uzupełnienia systemu reprezentatywnych, 
lecz politycznie nieznaczących organów narodowych (słowacki rząd i parlament). W porównaniu 
z ziemiami czeskimi komunistyczny reżim odegrał tutaj istotną rolę modernizacyjną, co zwiększy-
ło poziom jego społecznej akceptacji. Por. Na przykład S. Szomolányi, Kľukatá cesta Slovenska 
k demokracii, Bratislava 1999, s. 13–26; L. Kopeček, Demokracie, diktatury a politické stranictví 
na Slovensku, Brno 2006, s. 145–149. 

6 Powstała na przykład ogólnokrajowa Partia Zielonych, która jednak już w roku 1991 roz-
padła się, zaś przed wyborami w 1992 r. czeska Obywatelska Partia Demokratyczna utworzyła na 
Słowacji swą fi lię, a następnie weszła w koalicję ze słowacką Partią Demokratyczną. Nie zaowoco-
wało to jednak sukcesem wyborczym. 
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Okres od listopada 1989 roku do wyborów parlamentarnych w czerwcu 1990 
roku charakteryzował się powstaniem wielu nowych partii i ruchów politycz-
nych. Rolę głównego aktora politycznego w przejściu do demokracji odegrał sze-
roki ruch polityczny Społeczeństwo Przeciw Przemocy (VPN). VPN zwyciężyło 
w pierwszych demokratycznych wyborach parlamentarnych w czerwcu 1990 
roku, zdobywając 29,3% głosów (wynik w wyborach do parlamentu słowackie-
go). Jego największym konkurentem był wówczas Ruch Chrześcijańsko-Demo-
kratyczny (KDH), na czele którego stał były dysydent Ján Čarnogurský. Ruch 
uzyskał 19,2% głosów. Mimo walki o głosy elektoratu, po wyborach ugrupowania 
te porozumiały się w kwestii zawarcia koalicji. Trzecim partnerem stała się w niej 
niewielka Partia Demokratyczna (DS) próbująca, z ograniczonym sukcesem, na-
wiązać do swych świetnych tradycji sprzed 1948 roku. Nieco później formalnym 
członkiem rządowej koalicji stała się również liberalna Węgierska Niezależna 
Inicjatywa (MNI), początkowo działająca w ścisłej symbiozie z VPN. Premierem 
został dotychczasowy minister spraw wewnętrznych, charyzmatyczny Vladimír 
Mečiar, reprezentujący Społeczeństwo Przeciw Przemocy.

Na decyzję o współpracy koalicyjnej między VPN i KDH, a później także 
Partią Demokratyczną i Węgierską Niezależną Inicjatywą wpływała kwestia ak-
ceptacji pozostałych ugrupowań politycznych. Komunistyczna Partia Słowacji, 
która w wyborach do parlamentu zdobyła 13,3% głosów i która zaczęła zyskiwać 
coraz większą autonomię w stosunku do KSČ, była, ze względu na swą przeszłość 
i dopiero zaczynające się zmiany tożsamości, nie do zaakceptowania jako part-
ner koalicyjny. Podobnie postrzegano, utworzoną wiosną 1990 roku radykalnie 
nacjonalistyczną Słowacką Partię Narodową (SNS), która osiągnęła praktycznie 
identyczny jak komuniści wynik. Do słowackiego parlamentu dostała się jeszcze 
koalicja dwóch partii węgierskich – Współżycia i Węgierskiego Ruchu Chrześci-
jańsko-Demokratycznego (MKDH), jak również, pomimo osiągnięcia wówczas 
zaledwie 3% głosów, próg wyborczy przekroczyli Zieloni i Partia Demokratyczna 
(wyniki wyborów zob. tabela 1).

2. Zmiany systemu partyjnego 
po wyborach w 1990 roku

Okres po wyborach z 1990 roku charakteryzował się wzrostem napięcia wewnątrz 
VPN. Zanik tego ruchu zapoczątkował, mający miejsce w marcu 1991 roku, kon-
fl ikt między skrzydłem promecziarowskim a pozostałymi członkami kierownic-
twa. Doprowadził on do odwołania w kwietniu 1991 roku Vladimíra Mečiara 
z funkcji premiera. Grupa jego zwolenników założyła wówczas Ruch na Rzecz De-
mokratycznej Słowacji (HZDS), który przeszedł do opozycji i zaczął się kreować 
na ugrupowanie centrowe, broniące słowackich interesów narodowych i preferu-
jące, nigdy nieskonkretyzowaną, wersję wolniejszej i mniej bolesnej społecznie 
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transformacji ekonomicznej. Rządowa koalicja formalnie została zachowana, na-
stępcą Vladimira Mečiara na stanowisku premiera został przewodniczący KDH 
Ján Čarnogurský. Pozostająca w rządzie „szczątkowa” antymecziarowska część 
Społeczeństwa Przeciw Przemocy przekształciła się w liberalno-konserwatywną 
Obywatelską Unię Demokratyczną, która jednakże w wyborach w czerwcu 1992 
roku nie odniosła sukcesu, a następnie zanikła.

Tabela 1. Wyniki wyborów do słowackiego parlamentu w latach 1990–1994

Wybory 1990 Wybory 1992 Wybory 1994

ugrupo-
wanie

wynik
(w %)

liczba 
mandatów

ugrupo-
wanie

wynik
(w %)

liczba 
mandatów

ugrup-
wanie

wynik
(w %)

liczba 
mandatów

VPN 29,3 48 HZDS 37,3 74 HZDS 35 61

KDH 19,2 31 SDĽ 14,7 29 SV*** 10,4 18

SNS 13,9 22 KDH 8,9 18 MK**** 10,2 17

KSS* 13,3 22 SNS 7,9 15 KDH 10,1 17

Współżycie/
MKDH

8,7 14
Współżycie/

MKDH
7,4 14 DU 8,6 15

DS 4,4 7 ODÚ 4,0 – ZRS 7,3 13

SZ 3,5 6 SDSS 4,0 – SNS 5,4 9

DS-ODS 3,3 – DS 3,4 –

SKDH** 3,1 – KSS 2,7 –

MOS 2,3 – KSÚ** 2,1 –

SZS 2,1 –

      * KSS (później SDĽ) – w 1990 roku formalnie kandydowała pod szyldem Komunistycznej Par-
tii Czechosłowacji.

    ** SKDH – Słowacki Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny powstał w wyniku secesji w KDH. 
W późniejszym okresie zmienił nazwę na Unia Chrześcijańsko-Społeczna (KSÚ), by w roku 
1998 połączyć się ze Słowacką Partią Narodową.

  *** SV – Wspólny Wybór – koalicja czterech partii, z których najsilniejszą była SDĽ.
**** MK – Węgierska Koalicja – koalicja węgierskiego Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego 

(MKDH), Współżycia i Węgierskiej Partii Obywatelskiej (MOS). Ta ostatnia powstała z Wę-
gierskiej Niezależnej Inicjatywy.

Źródło: Statystyczny Urząd Republiki Słowackiej.

Konfl ikty wewnętrzne dotknęły wówczas nie tylko VPN, ale niemal wszystkich 
relewantnych ugrupowań, co w wyraźny sposób zmieniło postać spektrum po-
litycznego. Poważne napięcia wewnętrzne, którym towarzyszyła secesja części 
polityków, przeżyły wówczas SNS i DS. Rozpad partii dotknął Zielonych, a tuż 
przed wyborami w 1992 roku także KDH, od którego oderwało się skrzydło zo-
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rientowane radykalno-nacjonalistycznie. Następnie miała miejsce transforma-
cja słowackich komunistów w Partię Demokratycznej Lewicy (SDĽ), deklarującą 
orientację socjaldemokratyczną. Małym ortodoksyjnym grupom komunistycz-
nym, nieakceptującym tych zmian, udało się w późniejszym czasie odnowić KSS. 
Jej znaczenie na politycznej scenie pozostawało jednak w następnej dekadzie 
marginalne. Można więc stwierdzić, iż większość relewantnych formacji do-
świadczyła w większym lub mniejszym stopniu dezintegracji. W ówczesnej sytu-
acji był to przejaw naturalnej dyferencjacji systemu partyjnego, który nie różnił 
się w wyraźny sposób od podobnych procesów zachodzących w innych krajach 
postkomunistycznych.

Wybory parlamentarne z czerwca 1992 roku wytworzyły jakościowo nową sy-
tuację. Zwycięstwo odniosła w nich HZDS z wynikiem 37,3% głosów, co dało mu 
pozycję największego podmiotu politycznego z niemal połową mandatów w sło-
wackim parlamencie (74 ze 150). Sukces odniosła również ekskomunistyczna 
SDĽ, która stała się drugim najsilniejszym ugrupowaniem. Praktycznie iden-
tyczną jak w 1990 roku reprezentację w parlamencie utrzymała koalicja MKDH 
i Współżycie. KDH i SNS, pomimo wewnętrznych problemów, zachowały solidne 
poparcie elektoratu.

3. Formowanie dwóch antagonistycznych 
obozów politycznych

Po wyborach w 1992 roku rząd tworzyło zwycięskie HZDS. W pierwszych mie-
siącach sprawowania władzy mogło liczyć nie tylko na poparcie dwóch niezależ-
nych posłów, którzy po wyborach opuścili swe partie, lecz także dysponowało 
wsparciem ze strony partii narodowej, której przewodniczący Ľudovít Černák 
był członkiem rządu, oraz wsparciem ze strony części SDĽ. Luźny sojusz HZDS, 
SNS i SDĽ sięgał swą genezą do współpracy w ramach opozycji w okresie po 
wewnętrznym rozłamie w VPN, a jego trwaniu w nowych warunkach sprzyjała 
skomplikowana sytuacja związana z rozpadem federacji i powstawaniem insty-
tucji niepodległego państwa słowackiego, co wymagało stworzenia szerszej bazy 
politycznej.

Rozpad Czechosłowacji wraz z końcem 1992 roku i uzupełnienie fundamen-
tów nowego państwa na początku 1993 roku zmieniło dotychczasowe relacje 
Ruchu na Rzecz Demokratycznej Słowacji z SNS i SDĽ, które zaczęły wysuwać 
żądania otrzymania w zamian za swe wsparcie w parlamencie odpowiedniej 
reprezentacji w rządzie. W momencie, kiedy stało się jasne, iż premier V. Me-
čiar nie wyjdzie naprzeciw ich postulatom, wycofały swe poparcie dla rządu, 
a w marcu 1993 roku Černák podał się do dymisji. Jeszcze większym ciosem dla 
gabinetu Mečiara był rozłam w HZDS. Jego przyczyną stał się konfl ikt między 
premierem a wiceprzewodniczącym Ruchu Milanem Kňažkem, nieakceptującym 
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autorytarnego stylu sprawowania władzy V. Mečiara i metod wykorzystywania 
władzy politycznej. Konfl ikt zakończył się w marcu 1993 roku odejściem Kňažka 
i grupy popierających go posłów z HZDS. Przyczyny i skutki konfl iktu stały się 
charakterystyczne dla późniejszych secesji w partii Mečiara.

Wejście SNS do rządu w listopadzie 1993 roku na krótko rozwiązało problemy 
HZDS, jednak koalicja ta nie przetrwała długo. Po secesji grupy kolejnych posłów 
z Ruchu na Rzecz Demokratycznej Słowacji, na którego czele stał minister spraw 
zagranicznych Jozef Moravčík, i rozłamowi w SNS, której część kierownictwa na 
czele z przewodniczącym Černákem opowiedziała się przeciw dalszej współpracy 
z HZDS, rząd ponownie stracił zaplecze w parlamencie. Po wystąpieniu prezy-
denta Michała Kováča dotyczącym stanu państwa w marcu 1994 roku, w którym 
HZDS, a zwłaszcza Mečiar, poddani zostali ostrej krytyce, parlament wyraził vo-
tum nieufności wobec premiera. Następnym krokiem opozycji było utworzenie 
nowego rządu, na którego czele stanął Jozef Moravčík. Był to gabinet o bardzo 
niejednorodnym charakterze – obok postkomunistycznego SDĽ, reprezentowa-
ny w nim był antykomunistyczny KDH i inne ugrupowania, powstałe w wyniku 
odłączenia się od HZDS i SNS, które z czasem połączyły się w liberalną Unię 
Demokratyczną (DU). Mniejszościowy rząd Moravčíka wspierały w parlamencie, 
ofi cjalnie pozostające w opozycji, partie węgierskie.

Istnienie gabinetu Moravčíka czasowo ograniczała perspektywa przedtermi-
nowych wyborów parlamentarnych, które miały się odbyć na przełomie września 
i października 1994 roku. Ponownie wygrało HZDS z praktycznie identycznym 
wynikiem jak w 1992 roku i z wyraźną przewagą nad pozostałymi ugrupowa-
niami, w rezultacie czego odnowieniu uległa jego pozycja jako dominującej siły 
politycznej. Obok nacjonalistycznej SNS, która ledwie weszła do parlamentu, 
zaskoczeniem był sukces radykalnie lewicowego Zrzeszenia Robotników Słowa-
cji (ZRS), utworzonego przez byłego posła Partii Demokratycznej Lewicy Jána 
Ľuptáka, który opierał się na antykapitalistycznych i antyestabliszmentowych 
hasłach. Dla Partii Demokratycznej Lewicy wybory zakończyły się porażką i to 
głównie dzięki odpływowi głosów, które zyskał jej kosztem Ľupták oraz HZDS, 
jak również w wyniku kandydowania w wyborach pod nieznaną wyborcom na-
zwą Wspólny Wybór. Podmiot ten, który zyskał jedynie 10,4% głosów, był koali-
cją SDĽ i trzech małych ugrupowań – „historycznych” socjalnych demokratów, 
Zielonych i jednej małej partii rolniczej. Dla KDH wybory z 1994 roku potwier-
dziły jej stabilną pozycję na scenie politycznej, relatywny sukces odniosły rów-
nież od niedawna istniejąca DU i wyborcza koalicja partii węgierskich. Tak więc 
wybory w 1994 roku potwierdziły wcześniejszy układ sił na arenie politycznej, 
tj. szczególną pozycję HZDS jako dominującego ugrupowania politycznego i roz-
proszenie pozostałej części spectrum politycznego, w którym brakowało równo-
rzędnego przeciwnika politycznego dla Vladimira Mečiara.
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4. Eskalacja sporu o kształt reżimu politycznego 
po wyborach 1994 roku

Podczas powyborczych negocjacji udało się HZDS utworzyć rząd. Koalicjantami 
Ruchu stały się SNS i ZRS. Ten, już trzeci w kolejności, gabinet V. Mečiara mimo 
swej niejednorodności przetrwał aż do wyborów w 1998 roku. Dla tego okresu 
charakterystyczna jest niebywała polaryzacja słowackiej polityki. Ze strony rzą-
dzącej koalicji doszło do szeregu ekscesów naruszających konstytucję. Do naj-
bardziej znanych należy propagowanie przez HZDS i SNS niezgodnego z ustawą 
zasadniczą rozumienia mandatu poselskiego, służące zabezpieczeniu stabilno-
ści ich klubów poselskich. Dwaj członkowie tych partii – František Gaulieder 
(HZDS) i Emil Spišák (SNS) swoje wystąpienie z „macierzystej” partii okupili 
utratą mandatu poselskiego. Obydwa ugrupowania, korzystając z posiadania 
większości parlamentarnej, odrzuciły decyzję Sądu Konstytucyjnego, do którego 
się zwrócili wspomniani parlamentarzyści z konstytucyjną skargą7.

Równocześnie miał miejsce konflikt rządzącej koalicji z opozycją, który 
w znaczącym stopniu przekroczył ramy reżimu demokratycznego. Opozycja 
parlamentarna została pozbawiona możliwości efektywnej kontroli władzy wy-
konawczej a HZDS wykorzystała w politycznej walce wiele nieprzyzwoitych czy 
wręcz niezgodnych z prawem metod – od dyskredytującej kampanii w mediach 
państwowych skierowanej przeciw opozycji, poprzez posługiwanie się tajnymi 
służbami w atakach na niewygodne osoby (w tym porwanie syna prezydenta 
Kováča, które miało skłonić głowę państwa do rezygnacji ze stanowiska), aż po 
bardzo niekorzystne dla opozycji zmiany w prawie wyborczym (o ich skutkach 
zob. dalsza część artykułu). W rezultacie Słowacja w połowie lat 90. XX stule-
cia była reżimem hybrydalnym, na granicy demokracji i autorytaryzmu8. Spór 
o kształt reżimu politycznego, tj. między jego liberalnie-demokratycznym a nie-
liberalnym pojmowaniem, był ściśle związany ze stylem politycznym, wykorzy-
stywanymi metodami i osobą Vladimíra Mečiara. Dlatego w terminologii poli-
tologicznej szybko zadomowiło się, początkowo publicystyczne, określenie tego 
podziału (cleavage) jako konfl iktu między mecziaryzmem i antymecziaryzmem. 
Ów podział, mający swe korzenie już w okresie rozpadu Społeczeństwa Przeciw 
Przemocy, zdominował swym nadzwyczajnym potencjałem konfl iktowym pozo-
stałe podziały9. W ten sposób w cień odsunięty został podział państwo–Kościół, 
o istotnym znaczeniu w okresie międzywojennej Słowacji i przeżywający tuż po 
1989 roku rewitalizację. Mniej widoczny stał się również podział komunizm – 

7 M. Galanda, J. Hrabko, Poslanecký mandát na Slovensku, Bratislava 1998, s. 39–41. 
8 S. Szomolányi, Aký režim sa vynára na Slovensku, [w:] S. Szomolányi (red.), Slovensko: 

problémy konsolidácie demokracie, Bratislava 1997, s. 7–26.
9 P. Učeň, Decade of Confl ict Within Slovak Polity: Party Politics Perspective, [w:] V. Dvo-

řáková (red.), Success or Failure? Ten Years After, Praha 1999, s. 90–96.



118

antykomunizm, opierający się na odmiennym stosunku do byłego reżimu ko-
munistycznego a w praktyce przejawiający się dyskusjami wokół dekomunizacji, 
lustracji itd. W cieniu pozostawał także konfl ikt dotyczący społeczno-ekonomicz-
nego oblicza transformacji, w którym przedmiot sporu stanowiły tempo i sposób 
przeprowadzania zmian gospodarczych i prywatyzacji, a który pojawił się tuż po 
1989 roku. Dominację podziału mecziaryzm – antymecziaryzm dobrze oddaje 
fakt, iż w przypadku prawicowego, antykomunistycznego KDH i lewicowej SDĽ, 
ich naturalny antagonizm, występujący na początku lat 90. i oparty na wymie-
nionych trzech podziałach, w omawianym okresie uległ osłabieniu i ugrupowa-
nia te były nawet skłonne do współpracy na poziomie rządowym (rząd Moravčíka 
w 1994 roku, pierwszy rząd M. Dzurindy).

W pewnym stopniu, w cieniu pozostawał wówczas podział nacjonalistyczny, 
opierający się na zarówno historycznych, jak i aktualnych resentymentach oraz 
niechęci wobec Węgier i węgierskiej mniejszości narodowej na Słowacji i przy-
czyniający się wcześniej do izolacji węgierskich ugrupowań na scenie politycz-
nej. W wyniku pogłębienia konfl iktu na linii mecziaryzm – antymecziaryzm sło-
wacka elita antymecziarowska, mimo widocznych oporów jej części, zmuszona 
została do podjęcia współpracy z węgierskimi politykami. W ten sposób obóz 
antymecziarowski obejmował praktycznie całą opozycję parlamentarną, mimo 
że różnice polityczno-ideowe między poszczególnymi partiami nie uległy za-
tarciu, zostały jedynie na jakiś czas odsunięte w cień. Celem, który jednoczył 
ugrupowania, stanowiło dążenie do odbudowy reżimu liberalno-demokratycz-
nego i wejście Słowacji do UE i NATO, do których droga była dla tego państwa 
zablokowana.

Intensywność podziału mecziaryzm – antymecziaryzm osiągnęła swój punkt 
kulminacyjny pod koniec ery rządów koalicji HZDS, SNS i ZRS. Podzielone dotąd 
partie opozycyjne, dążąc do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 1998 r., 
podjęły decyzję o pogłębieniu integracji. Jej pierwszym efektem stało się powsta-
nie jesienią 1996 roku tzw. Niebieskiej Koalicji, w skład której weszły trzy partie 
o orientacji prawicowej i centroprawicowej – KDH, DU i DS. Impuls do dalszej 
integracji stanowiły plany rządu V. Mečiara, zmierzające do przeprowadzenia 
w maju 1997 roku referendum dotyczącego bezpośrednich wyborów prezydenta 
oraz wstąpienia do NATO. Odpowiedzią opozycji było powstanie w lipcu 1997 
roku sojuszu o nazwie Słowacka Koalicja Demokratyczna (SDK).10 SDK zosta-
ła utworzona w wyniku rozszerzenia Niebieskiej Koalicji o „historycznych” so-
cjaldemokratów i partię Zielonych, co doprowadziło do powstania ideologicznie 
bardzo pstrokatego konglomeratu. Wskazywało to na niewielkie znaczenie w sło-
wackiej polityce podziału lewica – prawica, który w tym czasie został zepchnięty 
na margines. Liderem SDK został wiceprzewodniczący KDH Mikuláš Dzurinda.

10 O referendum zob. szerzej: G. Mesežnikov, M. Bútora (red.), Slovenské referendum ’97: 
zrod, priebeh, dôsledky, Bratislava 1997.
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Tabela 2. Wyniki wyborów do parlamentu słowackiego w latach 1998–2006

Wybory 1998 Wybory 2002 Wybory 2006

ugrupo-
wanie 

polityczne

wynik
(w %)

liczba 
mandatów

ugrupo-
wanie 

polityczne

wynik
(w %)

liczba 
mandatów

ugrupo-
wanie 

polityczne

wynik
(w %)

liczba 
mandatów

HZDS 27 43 HZDS-ĽS* 19,5 36 SMER 29,1 50

SDK 26,3 42 SDKÚ 15,1 28
SDKÚ-
DS**

18,4 31

SDĽ 14,7 23 SMER 13,5 25 SNS 11,7 20

SMK 9,1 15 SMK 11,2 20 SMK 11,7 20

SNS 9,1 14 KDH 8,3 15 ĽS-HZDS* 8,8 15

SOP 8 13 ANO 8 15 KDH 8,3 14

KSS 2,8 – KSS 6,3 11 KSS 3,9 –

ZRS 1,3 – PSNS*** 3,7 – SF 3,5 –

HZD 3,3 – ANO 1,4 –

SNS 3,3 –

HZD 3,3 –

SDA 1,8 –

SDĽ 1,4 –

SZS 1 –

    * HZDS zmieniło nazwę najpierw na Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji-Partia Ludo-
wa (HZDS-ĽS) a później na Partia Ludowa-Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji (ĽS-
 -HZDS).

  ** SDKÚ-DS – SDKÚ zjednoczyła się przed wyborami w 2006 roku z Partią Demokratyczną.
*** PSNS – Prawdziwa Słowacka Partia Narodowa to formacja, która oddzieliła się od SNS w 2001 

roku, i po różnych perypetiach później ponownie się z nią połączyła.

Źródło: Statystyczny urząd Republiki Słowackiej.

Tymczasem HZDS, dążąc do zwiększenia szans w kolejnych wyborach parlamen-
tarnych, przeforsowało wiosną 1998 roku zmiany w ordynacji wyborczej, spośród 
których najbardziej niebezpiecznym dla opozycji zapisem, pozbawiającym koali-
cje korzyści wynikających z przyjęcia tej formy rywalizacji wyborczej, był wymóg 
uzyskania przez każde ugrupowanie wchodzące w jej skład 5% głosów. Reakcję 
SDK stanowiło utworzenie „wyborczej” partii o takiej samej nazwie, do której 
weszła większość elit partyjnych pierwotnych ugrupowań koalicyjnych. Zmia-
ny prawa wyborczego doprowadziły również do zjednoczenia partii węgierskich 
w jedną Partię Węgierskiej Koalicji (SMK). Tuż przed wyborami w 1998 roku na 
słowackiej scenie politycznej powstało także nowe ugrupowanie – Partia Obywa-
telskiego Porozumienia (SOP), które założył popularny burmistrz drugiego pod 
względem wielkości miasta na Słowacji – Koszyc – Rudolf Schuster. Początkowo 
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SOP pozostawała poza obozem antymecziarowskim, ale pod wpływem polaryza-
cji politycznej i społecznej szybko przystąpiła do opozycji.

Faktycznym zwycięzcą wyborów parlamentarnych we wrześniu 1998 roku 
było SDK, choć formalnie nieco więcej głosów uzyskało HZDS. Ugrupowanie to 
nie znalazło jednak, poza SNS (9% głosów) partnera, chętnego do stworzenia 
rządu11. Uniemożliwiała to ostra polaryzacja między obozami mecziarowskim 
i antymecziarowskim. Nową koalicję rządzącą uformowała dotychczasowa opo-
zycja. Obok SDK, której przewodniczący Mikuláš Dzurinda objął funkcję premie-
ra, w rządzie zasiadły SDĽ, SMK i SOP.

5. Spadek znaczenia podziału mecziaryzm 
– antymecziaryzm

Wysoki stopień polaryzacji polityki słowackiej związany ze sporem na linii me-
cziaryzm – antymecziaryzm przetrwał jeszcze jakiś czas po wyborach z 1998 roku. 
Jednak od około 2000 roku następowała erozja tego podziału, na którą wpływały 
zmiany w dyskursie społeczno-politycznym, w szczególności zaś wzrost znaczenia 
problematyki społeczno-ekonomicznej, wzrost napięcia wewnątrz obozu rządzą-
cego i pojawienie się nowych aktorów politycznych. Rozłamy lub ostre konfl ikty 
wewnętrzne miały miejsce we wszystkich partiach rządzących, z wyjątkiem partii 
węgierskiej. Chroniczny konfl ikt, istniejący praktycznie od momentu powstania 
rządzącej koalicji, pomiędzy częścią elity politycznej SDK na czele z premierem 
Dzurindą, utożsamiającą się z nowym ugrupowaniem a częścią „macierzystych” 
partii SDK odrzucających możliwość pełnego zjednoczenia z SDK, rozwiązał się 
na początku 2000 roku. M. Dzurinda ogłosił wówczas powstanie nowej Słowac-
kiej Unii Demokratyczno-Chrześcijańskiej (SDKÚ) jako następcy SDK12. Z zało-
życielskich partii SDK relewancję i silną wewnętrzną kohezję udało się zacho-
wać jedynie KDH, który pod koniec 2000 r. doprowadził nawet do uzupełnienia 
umowy koalicyjnej, wchodząc formalnie do rządu. Inne „macierzyste” partie SDK 
albo zanikły, albo też znalazły się w długiej agonii politycznej.

Problemy dotknęły także SDĽ i SOP. Wskutek obecności w rządzie spoczywa-
ła na nich współodpowiedzialność za bolesne społecznie oszczędnościowe dzia-
łania gabinetu M. Dziurindy, sprzeczne z ich wcześniejszymi, przedwyborczymi 
obietnicami. SDĽ osłabiło dodatkowo odejście w 1999 roku jej najpopularniej-
szego polityka Roberta Fico, który założył własną partię SMER, zdecydowanie 
odcinającą się tak od ugrupowań rządzących, jak i od HZDS. Kryzys w SDĽ po-
głębiły dodatkowo wewnętrzne spory dotyczące tożsamości ugrupowania, które 

11 ZRS przepadło w wyborach.
12 Jednak bynajmniej nie de iure, ponieważ umowa koalicyjna z jesieni 1998 r. pozostawała 

obowiązująca.
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kilka miesięcy przed wyborami znalazły ujście w secesji jednego ze skrzydeł po-
litycznych. Z kolei SOP wraz z odejściem założyciela i przewodniczącego partii 
R. Schustera w 1999 roku po objęciu przez niego funkcji prezydenta Słowacji, 
straciła kluczową, integrującą osobowość i nie będąc w stanie skompensować tej 
straty również się rozpadła.

Główną przyczyną głębokiej fragmentaryzacji była polityczna heterogenność 
SDK, a także szerzej całego obozu antymecziarowskiego. Zjednoczenie partii 
z odmiennym profi lem ideowo-programowym pozwoliło pokonać HZDS w wy-
borach i przejąć władzę, lecz jego wpływ na, jeszcze w niewielkim stopniu zinsty-
tucjonalizowane, ugrupowania był bardzo poważny, w niektórych przypadkach 
przyczynił się do ich wewnętrznego rozpadu. Jednak również w obozie meczia-
rowskim nastąpiły w okresie od 1998 do 2002 roku zmiany i podziały. HZDS 
znalazło się w przejściowym kryzysie wewnętrznym spowodowanym osłabieniem 
homogeniczności i secesjami motywowanymi autorytarnym stylem kierownia 
partią przez jego przewodniczącego i polityczną izolacją, w której ugrupowanie 
się znalazło. Jeszcze większe problemy stały się udziałem SNS, ponieważ ugru-
powanie to, na skutek sporów personalnych, rozpadło się w 2001 roku na dwa 
podmioty, z których ani jeden nie odnotował sukcesu podczas wyborów w roku 
2002.

W tych wyborach zwyciężył wprawdzie HZDS, jednak jego wynik – 19,5% 
głosów oznaczał potwierdzenie utraty niegdysiejszej pozycji dominującego ugru-
powania. Drugi wynik uzyskała SDKÚ M. Dzurindy (15,1%), poważny sukces 
zanotowały również SMK i KDH. Dotychczasowa lewica parlamentarna przepa-
dła w wyborach13, nie przekraczając niezbędnego progu 5% (zob. tabela 2), na-
tomiast mandaty poselskie zdobyła ortodoksyjna KSS, której tym samym udało 
się przełamać dekadę marginalizacji i zaistnieć jako kanał wyrażenia protestu 
społecznego niezadowolonych wyborców na wschodzie Słowacji. Do parlamentu 
wszedł również SMER, powoli lokujący się w lewej części sceny politycznej. Jego 
wynik (13,5%) był jednak uważany za porażkę, gdyż podczas kampanii, jako swój 
cel, partia ofi cjalnie deklarowała uzyskanie fotela premiera dla Roberta Fico14. 
Kolejnym nowym ugrupowaniem, któremu udało się uzyskać reprezentację par-
lamentarną był centrowo-liberalny Alians Nowego Obywatela (ANO), założony 
w 2001 roku przez magnata medialnego Pavla Rusko, na którego zasobach fi -
nansowych i medialnych opierał się sukces tej partii. Zarówno rozwój sytuacji 
przed wyborami parlamentarnymi w 2002 roku, jak też same wybory oznaczały 
więc wyraźną zmianę spectrum partyjnego, któremu towarzyszył rozpad dwóch 
dotychczas istniejących obozów politycznych.

13 Por. O. Gyárfášová, Volebné správanie, [w:] G. Mesežnikov, O. Gyárfášová, M. Kollár, Mi-
roslav (red.), Slovenské voľby ’02. Výsledky, dôsledky, súvislosti, Bratislava 2003, s. 120.

14 J. Marušiak, Slovakia. Social Democracy – Restart and Failure?, [w:] P. Šaradín, E. Bra-
dová (red.), Visegrad Votes. Parliamentary elections 2005–2006, Olomouc 2007, s. 93. 
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6. Przesunięcie w kierunku rywalizacji prawica 
– lewica po 2002 roku

Wyniki wyborów w 2002 roku umożliwiły po raz pierwszy od dłuższego czasu 
utworzenie relatywnie homogennej koalicji rządzącej SDKÚ, SMK, KDH i ANO, 
ponownie na czele z Mikulášem Dzurindą (zob. tabela 3). HZDS został pominięty 
przy tworzeniu rządu, ze względu na wciąż jeszcze przewrażliwiony stosunek do 
fenomenu mecziaryzmu i jego dziedzictwa. Jednak rozwój sytuacji po wyborach 
szybko ukazał zmienny charakter partyjnej rywalizacji, który wyraźnie determi-
nowały inne czynniki niż zanikający podział mecziaryzm – antymecziaryzm. Rząd 
M. Dziurindy rozpoczął serię neoliberalnych systemowo-strukturalnych reform: 
podatkowych, fi nansowych, służby zdrowia, socjalnych itp. SMER reagował na 
te działania rządu zdecydowanym odcięciem się od nich, prezentując się jako 
socjaldemokratyczna alternatywa dla rządowej polityki. Dążąc do wzmocnienia 
tego wizerunku i zyskania akceptacji ze strony ponadnarodowej Partii Europej-
skich Socjalistów, ugrupowanie R. Fico zaczęło skłaniać się ku fuzji z lewicą po-
zaparlamentarną, którą stopniowo wchłonęło, włącznie z SDĽ.

Tak więc po wyborach z 2002 roku wyraźnie uwidoczniła się rywalizacja 
polityczna na linii prawica – lewica, bezpośrednio opierająca się na podziałach 
społeczno-ekonomicznych15. Na znaczeniu, aczkolwiek nie odegrał takiej roli jak 
dominujący podział socjoekonomiczny, zyskał też podział na linii państwo – Ko-
ściół. Tendencja ta w sposób szczególny uwidoczniła się w ostrych sporach, pier-
wotnie dotyczących aborcji, pomiędzy Aliansem Nowego Obywatela a Ruchem 
Chrześcijańsko-Demokratycznym. Liberalny ANO forsował złagodzenie przepi-
sów dotyczących przerywania ciąży, gotowy zawrzeć w tej kwestii porozumienie 
z opozycją, konserwatywno-katolicki KDH wyrażał zaś w tej sprawie zdecydo-
wany sprzeciw. Do tych sporów doszły w późniejszym czasie kolejne, związane 
z podziałem państwo – Kościół, takie jak pozycja Kościoła katolickiego, kwestia 
rozwodów, rejestracji partnerskich związków homoseksualnych itp. Jednak te 
różnice w praktyce nie zagroziły istnieniu koalicji.

Rozwój systemu partyjnego w latach 2002–2006 nadal wskazywał na słabą 
kohezję części ugrupowań, co podobnie jak w przeszłości, objawiało się secesjami 
posłów. Już na początku 2003 roku HZDS opuściła grupa posłów, jednak dużo 
większe znaczenie miały tego typu wydarzenia wewnątrz partii rządzących SDKÚ 
i ANO. Ich skutkiem było przekształcenie rządu M. Dzurindy jesienią 2003 roku 
w gabinet mniejszościowy. Przetrwanie rządu umożliwiło poparcie jego projek-
tów przez część posłów niezależnych. Znaczenie miała także przychylność HZDS, 
kontrastująca ze zdecydowanie opozycyjnym stanowiskiem SMER-u. Ruch na 
Rzecz Demokratycznej Słowacji szukał w ten sposób dróg wyjścia z politycznej 

15 M. Rybář, Stranícka politika a meniace sa vzorce straníckej súťaže, [w:] O. Gyárfášová, G. Me-
sežnikov (red.), Vláda strán na Slovensku: skúsenosti a perspektívy, Bratislava 2004, s. 25–48.
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izolacji i ta taktyka przyniosła częściowy sukces. SDKÚ premiera M. Dziurindy 
przystąpiła do destygmatyzacji Ruchu i złagodziła dotychczasowe wypowiedzi 
pełne obaw o powrót HZDS do władzy. Sygnalizowało to całkowity zanik podzia-
łu mecziaryzm – antymecziaryzm.

Rząd M. Dzurindy nie dotrwał do końca kadencji. W końcu lata 2005 roku, 
po skandalu wokół długów przewodniczącego P. Rusko, rozpadł się ANO, prze-
chodząc właściwie do opozycji, choć większość klubu parlamentarnego tego 
ugrupowania nie respektowała tej decyzji, nadal popierając rząd. Natomiast 
na początku 2006 roku, o przejściu do opozycji zdecydował także KDH. Po-
wodem odejścia z koalicji było torpedowanie przez SDKÚ M. Dziurindy jednej 
z ważnych dla KDH kwestii moralno-etycznych, forsownej przez niego ustawy 
o klauzuli sumień. Fakt ten potwierdził dzielący potencjał konfl iktu państwo – 
Kościół. Ze względu na słabość rządowego zaplecza w parlamencie, szybko osią-
gnięto polityczny konsensus dotyczący wyznaczenia przedterminowych wybo-
rów parlamentarnych na czerwiec 2006 roku. Zwyciężył w nich SMER z ponad 
29% poparciem, na drugim zaś miejscu uplasowała się, po skutecznej kampanii 
akcentującej obronę (neo)liberalnych reform SDKÚ z 18,3% głosów. Wyraźny 
sukces zanotowała SNS (11,7%), która ponownie się zjednoczyła, umiejętnie wy-
korzystując również odwrót części nacjonalistycznie zorientowanych wyborców 
od HZDS Mečiara. Praktycznie identyczny wynik co SNS zanotowała SMK. Wy-
bory zakończyły się natomiast rozczarowaniem dla KDH, który mimo wielkich 
oczekiwań powtórzył wynik z poprzednich wyborów. Ogromne straty zanotowało 
HZDS, które osiągnęło jedynie 8,8% głosów. Do parlamentu nie dostała się rów-
nież partia komunistyczna, którą osłabiły przed wyborami wewnętrzne konfl ikty, 
mandatów poselskich nie zdobył także ANO.

7. Dynamika polityki słowackiej 
i zmiany wzorca rywalizacji partyjnej

Wybory z 2006 roku oznaczały przegrupowanie sił w ramach sytemu partyjnego. 
Wyraźnie najsilniejszym ugrupowaniem stał się do tej pory opozycyjny SMER, 
jednak powyborcza lewicowa konfi guracja partyjna nie pozwalała na stworzenie 
rządu o lewicowej orientacji i zastąpienie gabinetu centroprawicowego gabine-
tem centrolewicowym okazało się niemożliwe. Wszystkie partie parlamentar-
ne, z wyjątkiem SDKÚ16, przejawiały zainteresowanie utworzeniem koalicji ze 
SMER-em, natomiast ten wybrał z zaoferowanych propozycji rozwiązanie po-
legające na utworzeniu wspólnego gabinetu z HZDS i SNS. Istotnym powodem 
tej decyzji była gotowość akceptacji przez te ugrupowania dominującej pozycji 

16 Interesująca sytuacja powstała w Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznym, gdzie kwestia 
ta stała się przyczyną sporu wewnętrznego, mającego później ważne skutki dla jedności partii. 
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partii R. Fico w rządzącej koalicji, czego przejawem był podział tek ministerial-
nych w rządzie. Nowo powstały gabinet swym profi lem wskazywał na powrót do 
„tradycji” ideowo heterogennych koalicji, choć z punktu widzenia programowej 
bliskości paradoksalnie bardziej koherentną niż rządząca koalicja była opozycja. 
W 2006 roku doszło do całkowitej wymiany ekipy będącej u władzy.17

Z punktu widzenia trendów rozwoju systemu partyjnego interesujący wydaje 
się wzrost znaczenia podziału nacjonalistycznego. Jego uwidocznienie zapowia-
dał już wynik w wyborach 2006 roku zjednoczonej SNS, której kampania cha-
rakteryzowała się ogromnym ładunkiem nacjonalistycznym i ksenofobicznym, 
wymierzonym w stosunku do mniejszości węgierskiej, włącznie z żądaniem 
zakazu jej działalności18. Wejście SNS do rządu miało poważne konsekwencje, 
w tym istotne pogorszenie stosunków z państwem węgierskim i tymczasowe 
zawieszenie członkostwa SMER-u w Partii Europejskich Socjalistów. Rezultaty 
są widoczne także w polityce wewnętrznej, kiedy ze strony SNS i w ograniczo-
nym stopniu także SMER-u, dochodzi do stygmatyzacji mniejszości wegierskiej 
i jej politycznych reprezentantów. Potencjał dalszego wzrostu znaczenia tej linii 
wzmocniła zmiana stanowiska SMK i radykalizacja tego ugrupowania, które ze 
względu na konfi gurację rządzącą zaczęło w większym stopniu orientować się na 
problematykę etniczną.

W porównaniu z poprzednim okresem, kiedy rywalizacja wyborcza rozgry-
wała się przede wszystkim ze względu na podział społeczno-ekonomiczny, po 
wyborach z 2006 roku można zauważyć zahamowanie tego trendu. Wpływ na to 
miał zarówno odmienny charakter rządu R. Fico, jak i istotne zmiany akcentów 
w opozycyjnej SMK. Podobnie można mówić o spadku znaczenia podziału pań-
stwo – Kościół, na który w poprzednim okresie orientowały się przede wszystkim 
KDH i ANO. Wraz z marginalizacją tego ostatniego ugrupowania chrześcijańscy 
demokraci stracili w tej rywalizacji swego głównego adwersarza, co w istotnym 
stopniu zmniejszyło znaczenie tego podziału19. W dodatku nastąpiła eliminacja 
tematów związanych z tą linią podziału z politycznego dyskursu, ewentualnie 
z ich przesunięciem do sfery inicjatyw obywatelskich. Sam Ruch Chrześcijańsko-
 -Demokratyczny musiał rozwiązać także ważny problem wewnętrzny. Na począt-
ku 2008 roku ugrupowanie opuściła grupa posłów, która powołała do życia kon-
kurencyjny podmiot, o podobnej orientacji ideowej, pod nazwą Konserwatywni 

17 O większej homogeniczności opozycji świadczą także jej powiązania międzynarodowe, bra-
ne pod uwagę jako jedno z kryteriów wykorzystywanych do defi niowania rodzin partyjnych. Por. 
M. Gallagher, M. Laver, P. Mair, Representative Government in Modern Europe, Boston 2001, 
s. 202–203. SDKÚ, KDH i SMK są czlonkami Europejskiej Partii Ludowej. 

18 V. Doktor, Volebné kampane politických strán: medzi profesionalizáciou a opatrnosťou, 
[w:] G. Mesežnikov O. Gyárfášová, M. Kollár, M. Bútora (red.), Slovenské voľby ’06. Výsledky, 
príčiny, súvislosti, Bratislava 2006, s. 238. 

19 O relewantności rozmiaru rywalizacji, w której nie uczestniczą przynajmniej dwa ugrupo-
wania zobacz G. Sartori, op.cit., s. 340–341. 
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Demokraci Słowacji, którego szanse na odniesienie sukcesu są jednak minimal-
ne. Nie da się wszakże wykluczyć wzrostu znaczenia podziału na linii państwo 
– Kościół w przyszłości.

8. Krótka charakterystyka 
współczesnych partii relewantnych

Zamieszczony poniżej przegląd zawiera krótkie podsumowanie przedstawiające 
profi l działających aktualnie na Słowacji relewantnych ugrupowań.

SMER (Kierunek) – aktualnie pełna nazwa ugrupowania brzmi – SMER-So-
cjaldemokracja; od momentu swego powstania w 1999 roku, przeszedł bardzo 
skomplikowany proces rozwoju swej tożsamości politycznej. Początkowa niechęć 
do ideologicznego zdefi niowania się i tworzenie wizerunku ugrupowania specja-
listów, ludzi nieskompromitowanych politycznie, partii prawa i porządku zastą-
piono przed wyborami w 2002 roku opowiedzeniem się za wariantem „trzeciej 
drogi” blairowskiego laburzystowskiego typu, mimo że nie wynikało to jedno-
znacznie z programu partii. Dalsze zmiany, widoczne w kształtowaniu wizerunku 
SMER-u, nastąpiły wraz z przyjęciem w 2005 roku programu obrony państwa 
socjalnego i coraz wyraźniejszej orientacji na tradycyjną socjaldemokrację20. Ta 
elastyczność programowa była możliwa m.in. dzięki silnej pozycji lidera partii. 
Przynajmniej w początkowym okresie istnienia omawianego ugrupowania cha-
rakteryzował je również bezpośredni związek wyborców z osobą Roberta Fico, 
w mniejszym zaś stopniu z instytucją partii jako takiej. Dopiero później nastąpił 
proces depersonalizacji charyzmy lidera, tj. przeniesienia lojalności wyborców 
z lidera na partię i instytucjonalizacja SMER-u21. Istotny wpływ na ten proces 
miała inkorporacja pozaparlamentarnej lewicy, a szczególnie SDĽ, mająca miej-
sce po koniec 2004 roku, w znacznym stopniu poszerzająca zasoby kadrowe 
SMER-u i reprezentację ugrupowania na poziomie regionalnym i lokalnym oraz 
zabezpieczająca niezależność majątkową i fi nansową. Wartym podkreślenia ele-
mentem tożsamości omawianego ugrupowania, do dnia dzisiejszego wyraźnie 
odróżniającym je od mainstreamu rodziny partii socjaldemokratycznych i socja-
listycznych, jest nie tylko wciąż ponadstandardowe znaczenie osoby lidera, lecz 
także silna orientacja nacjonalistyczna partii.

Skrajną prawicę reprezentuje w warunkach słowackich SNS. Na początku 
lat 90. głównym elementem programu partii narodowej było utworzenie nie-
zależnego państwa słowackiego. Problem absencji ważnego tematu, który po-
jawił się po spełnieniu tego celu, SNS potrafi ła zrekompensować nasileniem 

20 L. Kopeček, Politické strany na Slovensku 1989 až 2006, Brno 2007, s. 284–290.
21 O fenomenie depersonalizacji zob. A. Panebianco, Political Parties: Organization and 

Power, Cambridge 1988.
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retoryki nacjonalistycznej, skierowanej głównie przeciw węgierskiej mniejszości, 
a w ograniczonym stopniu również wobec innych grup etnicznych, na przykład 
Romów. Właśnie problematyka nacjonalistyczno-etniczna, z którą wiązały się 
inne akcenty programowe, jak na przykład postulat neutralności państwa i od-
rzucenia członkostwa w NATO, stanowią dziś podstawę tożsamości SNS. Ugru-
powanie to korzysta obecnie z ponownego zaistnienia podziału nacjonalistyczne-
go, kluczowego dla jego działalności i sukcesów. Wielki problem partii stanowiły 
w przeszłości spory wewnętrzne, zwykle determinowane sporami personalnymi 
zakończonymi secesjami. Ostatni z nich, mający miejsce w 2001 roku, spowodo-
wał pozostawanie partii przez jeden okres wyborczy poza parlamentem.

Przez większość lat 90. XX stulecia pozycję ugrupowania dominującego na 
Słowacji miał HZDS, który w istotny sposób wpłynął na rozwój całego systemu 
politycznego. Podobnie jak w przypadku SMER-u, również główną przyczyną 
sukcesu Ruchu na Rzecz Demokratycznej Słowacji była osoba przewodniczą-
cego. Z punktu widzenia historycznego rozwoju partii ważnym elementem był 
elastyczny profi l polityczny łączący kilka elementów i prądów, od socjaldemo-
kratycznego przez konserwatywny aż po narodowo-tradycjonalistyczny. Z tym 
ideowo zróżnicowanym charakterem łączyło się szerokie grono wyborców22. 
Jako spoiwo tego polityczno-wyborczego konglomeratu, trudnego do utrzyma-
nia przez dłuższy czas, funkcjonowała osoba lidera Vladimíra Mečiara. Liczne 
rozłamy w HZDS oraz izolacja i wewnętrzny kryzys ugrupowania po 1998 roku 
spowodowały refl eksję o potrzebie organizacyjnej i politycznej transformacji. 
W rzeczywistości jednak, pomimo wprowadzenia zmian w nazwie ugrupowa-
nia na Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji-Partia Ludowa, a później Partia 
Ludowa-Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji, do głębszych przemian ide-
owo-programowej orientacji HZDS nie doszło, choć można o tym ugrupowaniu 
mówić dziś jako o prawicowo-centrowym. Paradoksalnie, w ostatnich latach, tak 
w organizacji, jak i w działalności partii nastąpiło wzmocnienie pozycji lidera. 
Na przykład statut ponownie przewiduje prawo przewodniczącego do propono-
wania kandydatów na stanowiska wiceprzewodniczącego i głównego sekretarza 
partii. Również poparcie wyborcze zależy dziś chyba w jeszcze większym stopniu 
od osoby przewodniczącego HZDS. Jest to uboczny produkt długotrwałego spad-
ku popularności partii, redukującego jej wcześniejszą pozycję do małego ugru-
powania politycznego, kiedy to z szerokiego elektoratu partii pozostała jedynie 
niewielka grupa wyborców, przeważnie ludzi w starszym wieku lojalnych wobec 
osoby Mečiara. W tym kontekście warto również zauważyć, iż HZDS nigdy nie 
przeszło procesu depersonalizacji charyzmy lidera, a poziom instytucjonalizacji 
ugrupowania pozostał niski. Oznacza to, że w przyszłości wraz z odejściem lidera 
pojawi się wielki znak zapytania nad dalszą działalnością polityczną HZDS.

22 Por. T. Haughton, Constraints and Opportunieties of Leadership in Post-Communist Eu-
rope, Aldershot 2005.
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Powstanie SDKÚ w 2000 roku wynikało z rozwoju wewnętrznych konfl iktów 
w ramach SDK. Nowe ugrupowanie założyła grupa członków Słowackiej Koali-
cji Demokratycznej na czele z jego ówczesnym przewodniczącym, a także ów-
czesnym premierem, Mikulášem Dzurindą. Z początkowo deklarowanego celu 
– prezentowania SDKÚ jako szerokiej politycznej alternatywy nawiązującej do 
heterogennej ideowo i politycznie SDK – szybko zrezygnowano, defi niując partię 
jako ugrupowanie o prawicowym charakterze, skupiające liberałów, chrześcijań-
skich demokratów i konserwatystów. W tożsamości SDKÚ z czasem przeważyły 
akcenty liberalne, nie prowadziło to jednak do znaczniejszych sporów wewnętrz-
nych23. Partia stała się przez to atrakcyjniejsza dla wyborców młodych, pochodzą-
cych z miast, wykształconych, nie związanych w większym stopniu z Kościołem, 
na ogół należących do klasy średniej, którzy skorzystali z neoliberalnych reform 
przeprowadzonych przez SDKÚ. Omawiane ugrupowanie potrafi ło przy tym zy-
skać pozycję najsilniejszej partii na prawo od centrum. Z organizacyjnego punktu 
widzenia na partię silnie wpływały długotrwała obecność w egzekutywie, której 
skutkiem były budzące kontrowersje powiązania ze sferą biznesu oraz ponad-
standardowo silna pozycja przewodniczącego partii Mikuláša Dziurindy. Obie te 
okoliczności nie przeszkodziły jednak w wytworzeniu, obecnie relatywnie wyso-
kiego stopnia instytucjonalizacji SDKÚ. Interesujące pod względem kadrowym 
dla SDKÚ było kilka fuzji z mniejszymi, w większości liberalnymi podmiotami. 
Najważniejsza miała miejsce w 2000 roku, kiedy do omawianego ugrupowania 
weszła Unia Demokratyczna i w 2006 roku, kiedy uczyniła to Partia Demokra-
tyczna. SDKÚ zmieniała po tej fuzji nazwę na Słowacka Unia Chrześcijańsko-
 -Demokratyczna-Partia Demokratyczna.

KDH reprezentuje pod względem ideowym ugrupowanie silnie orientujące się 
na wartości tradycyjne, podkreślające rolę rodziny, chrześcijaństwa i Kościołów 
w społeczeństwie, natomiast pod względem ekonomicznym preferuje gospodar-
kę społeczno-rynkową. Zwraca uwagę również niechęć do pogłębienia procesu 
integracji z Unią Europejską, wynikająca w dużym stopniu z konserwatywnego 
charakteru partii oraz z umiarkowanego nacjonalizmu. Ten aspekt tożsamości 
Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego uległ osłabieniu po odejściu z partii, 
w 2008 roku, grupy posłów, którzy utworzyli własne ugrupowanie i operują tą 
problematyką w dużo większym stopniu. Dotychczas KDH przeżyło dwie wielkie 
secesje wewnątrzpartyjne – w 1992 roku, kiedy oderwało się skrzydło nacjona-
listyczno-radykalne, oraz w 2000 roku, kiedy w związku z wewnętrznymi spo-
rami w ramach SDK odeszła grupa skupiona wokół M. Dziurindy, preferująca 
szerszy profi l polityczny. Partia pokazała jednak znaczną odporność wobec tych 
rozłamów, związaną z bardzo silną i stabilną bazą głeboko wierzących wyborców. 

23 Podziały wewnętrznopartyjne, do których doszło w SDKÚ w drugiej połowie 2003 r., miały 
przyczyny personalno-organizacyjne, na które wpłynął sposób kierowania partią przez jego prze-
wodniczącego. 
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Z drugiej strony, mocne przywiązanie do konserwatywnie katolickiej tożsamości 
ograniczyło możliwość ekspansji na rynku wyborczym.

SMK jest przede wszystkim skoncentrowana na obronie interesów mniejszo-
ści węgierskiej na Słowacji. Spośród tej społeczności rekrutuje się również dwie 
trzecie elektoratu ugrupowania. Tym samym Partia Węgierskiej Koalicji posiada 
cechy typowe dla formacji etnicznej. Pozostałe aspekty jej tożsamości – chrze-
ścijański, konserwatywny i liberalny – mają w porównaniu z tym drugorzędne 
znaczenie, choć SMK sytuuje się raczej na prawej stronie spektrum politycznego. 
W tym kontekście pozostaje kwestią otwartą, czy pewna, determinowana etnicz-
nie radykalizacja SMK, do której doszło po wyborach w 2006 roku, będzie mieć 
trwały charakter. Większość partyjnej elity jest prawdopodobnie świadoma ryzy-
ka negatywnych skutków tego procesu dla potencjału koalicyjnego ugrupowania. 
Z organizacyjnego punktu widzenia powstanie SMK wskutek połączenia w 1998 
roku trzech węgierskich partii – Współżycia, Węgierskiego Ruchu Chrześcijań-
sko-Demokratycznego i Węgierskiej Partii Obywatelskiej – było wymuszoną 
reakcją na inspirowaną przez V. Mečiara nowelizację prawa wyborczego. Jed-
nakże kooperacja węgierskich ugrupowań miała miejsce już od początku lat 90., 
a w środowisku mniejszości węgierskiej zawsze istniały silne głosy postulujące 
utworzenie jednego ugrupowania.

Zakończenie

Słowacki system partyjny przeszedł od początku lat 90. częste, a w pewnych 
przypadkach także zasadnicze zmiany swego kształtu i funkcjonowania. Dyna-
mika tych przemian była konsekwencją zarówno formującej się pod koniec ery 
komunizmu rywalizacji politycznej, jak i specyfi cznych czynników, wśród któ-
rych najbardziej znaczącym był, mający miejsce niemal przez całą dekadę lat 90., 
spór o charakter reżimu politycznego. W porównaniu z pozostałymi państwami 
grupy wyszehradzkiej (nie)stabilność słowackiego sytemu politycznego była bliż-
sza przypadkowi polskiemu niż stosunkowo szybko skonsolidowanym systemom 
Republiki Czeskiej i Węgier. W ostatnich latach można jednak zaobserwować 
relatywną konsolidację większości partii politycznych na Słowacji. Jednym z naj-
ważniejszych jej objawów jest wyraźne ograniczenie intensywności zmian, jakie 
zachodzą w słowackich ugrupowaniach po kolejnych wyborach, aczkolwiek zja-
wisko to ma również inne przyczyny, poddające w wątpliwość tezę o całkowitej 
konsolidacji systemu partyjnego. Spośród tych najważniejszy jest wciąż stosun-
kowo wysoki poziom nieprzewidywalności elektoratu, uwidaczniający się w du-
żych różnicach wyników wyborczych niektórych formacji na przestrzeni czasu24.

24 Zobacz gwałtownie spadające poparcie wyborcze HZDS lub, przeciwnie, wyborcze „skoki” 
SMER-u w górę itd.
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Warto zwrócić jeszcze szczególną uwagę na dwa inne czynniki – permanent-
nie wysoką dynamikę wzorców rywalizacji partyjnej i elastyczność konfi guracji 
rządowych. W przypadku pierwszego czynnika należy stwierdzić, iż pomimo 
wyraźnego obecnie, w porównaniu z latami 90. XX stulecia, wzrostu znaczenia 
podziału społeczno-ekonomicznego jego obecność w słowackiej polityce ma sil-
ne ograniczenia. Są nimi występujące inne ważne wymiary rywalizacji, których 
intensywność jest bardzo zmienna, co doskonale obrazuje wzrost znaczenia po-
działu nacjonalistycznego po wyborach w 2006 roku, przy jednoczesnym wyci-
szeniu podziału państwo – Kościół. Ponieważ proces ten ma stosunkowo pewne 
podstawy w postaci gotowości części społeczeństwa do pozytywnej reakcji na na-
cjonalistyczne czy ewentualnie religijne (albo odwrotnie antyklerykalne) apele, 
można zakładać przetrwanie takiej sytuacji – i związanego z tym ograniczonego 
znaczenia prawicowo-lewicowego wymiaru rywalizacji – także w przyszłości.

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę w związku z przyszłym 
rozwojem systemu partyjnego, a który wiąże się z opisanym wcześniej wielowy-
miarowym charakterem rywalizacji, są wzorce wzajemnych relacji poszczegól-
nych ugrupowań, zwłaszcza przy tworzeniu koalicji rządzących (por. przegląd 
gabinetów zawarty w tabeli 3). Dobrym przykładem jest tu, opisana w tekście, 
sytuacja po wyborach w 2006 roku, kiedy istniało wiele możliwych alternatyw 
koalicyjnych. Wymowne jest, że barierą wejścia skrajnej prawicowej SNS i HZDS 
do rządu nie były ani negatywne reakcje za granicą, ani problematyczne dzie-
dzictwo mecziaryzmu. Stosunki między poszczególnymi podmiotami z punktu 
widzenia współpracy rządowej są tym sposobem, od zaniku znaczenia podziału 
mecziaryzm – antymecziaryzm, stosunkowo elastyczne. Innymi słowy, proces 
stabilizacji słowackiej sceny politycznej nastąpił w bardzo dużym stopniu z uwagi 
na obecność określonych aktorów, choć wzorce ich wzajemnych relacji niejed-
nokrotnie są trudno przewidywalne. Właśnie z możliwości dynamicznej zmiany 
formuł rządowych i faktu, że jakiekolwiek ugrupowanie jest dla większości po-
zostałych partii możliwe do zaakceptowania jako potencjalny partner koalicyj-
ny, można wnioskować, że Słowacja zbliża się współcześnie raczej do modelu 
otwartej rywalizacji, tak jak ją charakteryzuje Peter Mair25. Zmiana tej sytuacji 
w najbliższej przyszłości nie wydaje się prawdopodobna26.

25 P. Mair, Party System Change, [w:] Handbook of Party Politics, R. Katz, W. Crotty (red.), 
London 2006, s. 63–74. W typologizacji P. Maira przeciwieństwem otwartej rywalizacji partyjnej 
jest rywalizacja zamknięta. Rywalizacja zamknięta zakłada, iż nie istnieje duża rządowa alternacja 
między partiami lub grupami partii, rządowe formuły nie ulegają zmianie i są przewidywalne, 
możliwość wejścia do rządu jest ograniczona do kilku partii, a nowe nie mają szans partycypować 
w rządzie. 

26 Po wyborach w 2006 r., w badanich preferencji wyborczych widoczny był wzrost poparcia 
rządzącego SMER-u. Obecnie (stan z konca 2008 i poczatku 2009 r.) przekroczony został pułap 
najwyższego poparcia, które na początku lat 90. osiągnął HZDS. Biorąc to pod uwagę wydaje się 
możliwe, że liczba potencjalnych mniejszych partnerów, których będzie potrzebował zwycięzca do 
utworzenia rządu większościowego obniży się nawet tylko do jedengo. Wzmocniłoby to wyraźnie 
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Tabela 3. Przegląd rządów na Słowacji po 1989 roku

Premier
Okres trwania 

rządu
Skład partyjny

Rodzaj rządu z punktu widzenia 
posiadanego poparcia w parlamencie

Milan Čič XII 1989–VI 1990
Rząd „porozumienia 

narodowego”
nieokreślony*

Vladimír Mečiar VI 1990–IV 1991 VPN/MNI + KDH + DS
koalicja większościowa, później koalicja 

minimalnie zwycięska**

Ján Čarnogurský IV 1991–VI 1992
VPN (ODÚ) + KDH 

+ DS + MNI
rząd mniejszościowy***

Vladimír Mečiar

VI 1992–
XI 1993****

HZDS rząd mniejszościowy 

XI 1993–III 1994 HZDS + SNS minimalnie zwycięska koalicja

Jozef Moravčík III 1994–XII 1994
SDĽ + KDH + APR 

+ ADSR + NDS
rząd mniejszościowy 

Vladimír Mečiar XII 1994–X 1998 HZDS + ZRS + SNS minimalnie zwycięska koalicja 

Mikuláš Dzurinda X 1998–X 2002 
SDK + SDĽ + SMK 
+ SOP (od listopada 

2000 r. formalnie KDH)

koalicja większościowa, później 
minimalnie zwycięska koalicja*****

Mikuláš Dzurinda

X 2002–
X/XI 2003 

SDKÚ + SMK 
+ KDH + ANO

minimalnie zwycięska koalicja 

X/XI 2003–
VII 2006 

SDKÚ + SMK + KDH 
+ ANO (ANO opuściło 
rząd w październiku 

2005 r., KDH opuściło 
rząd w lutym 2006 r.)

rząd mniejszościowy 

Robert Fico od VII 2006 SMER + SNS + HZDS minimalnie zwycięska koalicja

        * Na powstanie rządu Čiča dominujący wpływ miało VPN, które nawet w ramach swojej stra-
tegii „kontrolować a nie rządzić” nie nominowała do niego własnych elit politycznych. Rząd 
miał reprezentować szeroką platformę polityczną i powstał w dosyć specyfi cznych warun-
kach przechodzenia do transformacji, czego dowodem jest fakt, że premier był byłym mini-
strem sprawiedliwości w ostatnim słowackim rządzie komunistycznym (później przeszedł 
do VPN).

      ** Początkowo DS jako partner koalicyjny nie była niezbędna do posiadania większości par-
lamentarnej i dlatego mówiono o koalicji nadwyżkowej, jednak w wyniku odejścia posłów 
z partii rządzących z czasem zmieniła się w koalicję minimalnie zwycięską.

    *** Konstytucyjnie nastąpiła „jedynie” rekonstrukcja poprzedniego rządu Vladimíra Mečiara. 
Jednak biorąc pod uwagę ówczesną konstrukcję ustawy zasadniczej, przypisującej wielkie 
znaczenie prezydium parlamentu, w którym partie rządzące dysponowały większością, re-
alna pozycja gabinetu Jána Čarnogurskiego była silniejsza, niż by to wynikało z ujętego 
w tabeli, mniejszościowego rodzaju rządu.

  **** Ten rząd Mečiara miał na początku, dzięki poparciu dwóch niezależnych posłów z SNS 
i SDĽ, realnie silniejszą pozycję, niż ta wynikająca ze statusu rządu mniejszościowego. Nie-
kiedy przyjmuje się, że do marca 1993 roku, ze względu na udział jednego ministra z SNS 
gabinet ten był minimalnie zwycięską koalicją.

pozycję SMER-u w rokowaniach przy tworzeniu koalicji rządowej i w sposób oczywisty zwiększyło 
liczbę możliwych wariantów przy tworzeniu gabinetów po przyszłych wyborach. 



***** Pierwszy rząd Dzurindy rozpoczynał urzędowanie jako nadwyżkowa koalicja, ponieważ 
SOP czy SMK nie były do minimalnie zwycięskiej koalicji potrzebne. W wyniku odejścia 
posłów z partii rządzących koalicja ta zmieniła się z czasem w minimalnie zwycięską.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Rybář, Stranícka politika a meniace sa vzorce straníckej 
súťaže, [w:] O. Gyárfášová, G. Mesežnikov (red.), Vláda strán na Slovensku: skúsenosti a per-
spektívy, Bratislava 2004, s. 31.

(Z języka czeskiego tłumaczyła Elżbieta Pałka)





133

Marzena Cichosz

Gabinety na Słowacji po 1990 roku

Wstęp

Niniejszy artykuł poświęcony jest procesowi formowania gabinetów na Słowacji, 
wzorców ich tworzenia, ich charakteru oraz praktyki ich funkcjonowania. Anali-
zą objęte zostały wszystkie gabinety powstałe na Słowacji w latach 1990–2006, 
w tym gabinety wyłonione przez parlament krajowy Słowacji, funkcjonujące 
jeszcze w okresie państwa federacyjnego Czechosłowacji (1990–1992). Racją 
przemawiającą za takim podejściem jest fakt, iż pewne wzorce funkcjonowania 
gabinetów, relacji między władzą ustawodawczą a legislaturą zrodziły się właśnie 
w tym pierwszym okresie tranzycji systemowej. Wówczas także zaczęły kształ-
tować się podziały polityczne, które określiły ramy rywalizacji parlamentarnej 
i gabinetowej. Ponadto, od początku transformacji, słowackie realia miały swój 
szczególny, odmienny i odrębny wobec czeskich charakter. Wyraźnie jest to 
zwłaszcza widoczne w przypadku procesów zabudowy sceny partyjnej, elemen-
tu systemu w znacznym stopniu wpływającego na scenę rządową. Trudno jest 
także rozdzielić okres „czechosłowacki” od „słowackiego” w przypadku funkcjo-
nowania gabinetu. Po wyborach w 1992 roku został powołany gabinet krajowy 
Słowacji w państwie federacyjnym Czechosłowacji, który po 1 stycznia 1993 roku 
pełnił swoją misję jako gabinet niepodległego państwa Słowacji. Nie było więc 
w tym przypadku żadnego przełomu, gabinet zachował ciągłość prac. Dlatego też 
w niniejszym opracowaniu zdecydowano się ująć wszystkie gabinety, zaznaczając 
jedynie, w którym z okresów funkcjonowały.

Kolejną istotną kwestią, która może budzić wątpliwości, jest sposób określania 
liczby gabinetów. Przyjęto, że powstanie nowego gabinetu wiąże się ze zmianą na 
stanowisku premiera, zmianą składu partyjnego rządu (z wyjątkiem tych przypad-
ków, kiedy dekompozycji ulega koalicja wyborcza współtworząca gabinet) oraz 
kolejną kadencją parlamentu. Oznacza to, że rekonstrukcje składu personalnego 
gabinetów, zmiany na stanowiskach ministrów, zmiany składu partyjnego rządu 
wiążące się z rozpadem dotychczasowych koalicji i powstaniem nowych partii i klu-
bów parlamentarnych, nie będą oznaczały powołania nowego gabinetu, o ile partie 
powstałe w wyniku rozłamów większych, wyborczych podmiotów podtrzymały swo-
je poparcie dla rządu. Uformowania nowego gabinetu nie będzie także oznaczała 
utrata przez rząd poparcia w parlamencie spowodowana (tak częstymi na Słowacji) 
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wewnętrznymi rozłamami w poszczególnych partiach i klubach parlamentarnych 
i odejściem części posłów. Jednak zmiana statusu gabinetu z dysponującego więk-
szością parlamentarną na gabinet mniejszościowy zostanie zaznaczona.

W artykule zostaną zaprezentowane najważniejsze formalno-prawne rozwią-
zania warunkujące proces funkcjonowania gabinetów na Słowacji. W tym regu-
lacje dotyczące relacji między władzą wykonawczą a ustawodawczą oraz między 
ośrodkami władzy wykonawczej (prezydent – rząd) określone w Konstytucji Re-
publiki Słowackiej z 1993 roku. Następnie przedstawiona zostanie pokrótce prak-
tyka funkcjonowania kolejnych słowackich gabinetów wraz z podsumowaniem 
i próbą odpowiedzi na pytanie o wzorce formowania gabinetów na Słowacji.

1. Konstytucyjne uwarunkowania 
funkcjonowania gabinetów

Zgodnie z zapisami Konstytucji Republiki Słowackiej z 1993 roku1 (art. 108–111), 
najwyższym organem władzy wykonawczej na Słowacji jest rząd, który składa się 
z przewodniczącego, wiceprzewodniczących i ministrów. Premiera rządu, podob-
nie jak i pozostałych członków rządu (na wniosek premiera) mianuje i odwołuje 
prezydent. Prezydent musi przy tym uwzględniać układ sił w parlamencie, któ-
ry z kolei udziela rządowi votum zaufania (art. 113). Parlament decyduje także 
o liczbie rządowych ministerstw (art. 86).

Trwanie rządu, podobnie jak los poszczególnych ministrów, uzależnione jest 
od parlamentu, który może w każdej chwili wyrazić rządowi (premierowi) votum 
nieufności lub odrzucić wnioskowane przez rząd votum zaufania (art. 114). Do 
zgłoszenia wniosku o votum nieufności potrzeba minimum 1/5 posłów, nato-
miast do jego przegłosowania – większości bezwzględnej ogólnej liczby posłów 
(art. 88). Przegłosowanie votum nieufności przesądza o upadku rządu. Równo-
znaczne z upadkiem całego gabinetu jest również wyrażenie przez parlament vo-
tum nieufności przewodniczącemu rządu. Przyjmując dymisję rządu, prezydent 
Republiki Słowackiej powierza mu wykonywanie funkcji do czasu mianowania 
nowego rządu (art. 115). Istotną instytucją jest także możliwość odwołania przez 
parlament Słowacji poszczególnych ministrów. Wyrażenie votum nieufności 
konkretnemu ministrowi lub złożenie przez premiera wniosku do prezydenta 
o odwołanie ministra skutkuje dymisją ministra. W takim przypadku, prezydent 
powierza tymczasowo jednemu z pozostałych członków rządu wykonywanie 
funkcji ministra, który został odwołany (art. 116).

Premierem i ministrem może zostać mianowany obywatel Słowacji, posiada-
jący bierne prawo wyborcze do parlamentu (art. 110 i 111). Ustawodawca szeroko 

1 Konstytucja Republiki Słowackiej z 1.09.1992 r., Ustawa č. 460/1992 Zb., za: http://www.
nrsr.sk/default.aspx?sid=nrsr/dokumenty. 
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zastosował również zasadę incompatibilitas – członek rządu nie może być po-
słem, sędzią, nie ma prawa wykonywać innej płatnej funkcji, zawodu lub dzia-
łalności gospodarczej ani być członkiem organu osoby prawnej, która wykonuje 
działalność gospodarczą. Wyjątkiem jest działalność naukowa, pedagogiczna, 
literacka, artystyczna oraz zarządzanie własnym majątkiem (art. 109).

Rząd jest zdolny do podejmowania decyzji, jeśli obecna jest połowa jego 
członków, a do przyjęcia uchwały rządu wymagana jest zgoda ponad połowy 
wszystkich członków rządu (art. 118). Rząd obraduje kolegialnie w sprawach do-
tyczących m.in.: projektów ustaw, rozporządzeń, programu, kierunkach polityki 
gospodarczej i socjalnej państwa, budżetu, umów międzynarodowych, amnestii, 
polityki wewnętrznej i zagranicznej, obronnej, w tym np. wysłania wojsk poza 
granice, ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia lub zakończenia stanu wyjątkowego 
(por. art. 119). Na posiedzeniach kolegialnych rząd decyduje również o miano-
waniu i odwołaniu funkcjonariuszy państwowych (w ramach swoich kompeten-
cji) i w sprawach dotyczących udzielenia mu votum zaufania. Rząd ma prawo 
inicjatywy ustawodawczej, a ustawy do wejścia w życie wymagają podpisu m.in. 
premiera rządu Słowacji (art. 87).

Jeden z kluczowych wyborów przy budowie nowego systemu, jakim jest okre-
ślenie typu reżimu, wybór między parlamentaryzmem a prezydencjalizmem lub 
jedną z form pośrednich, na Słowacji wynikał z tradycji konstytucjonalizmu cze-
chosłowackiego z okresu międzywojennego, doświadczeń państwa socjalistyczne-
go, a także rozwiązań przyjętych po 1989 roku jeszcze w ramach państwa czechosło-
wackiego. Czerpanie wzorców z tradycji było zresztą zgodne z praktyką większości 
państw regionu, które – w przypadkach posiadania doświadczeń przedwojennych 
związanych z demokratycznym systemem władzy – w okresie demokratycznej 
transformacji odwoływały się do wcześniej stosowanych rozwiązań2. Konstytu-
cyjne rozwiązania przyjęte na Słowacji wskazują na parlamentarny typ reżimu, 
który jednocześnie można określić mianem klasycznego z silną pozycją parlamen-
tu3. Władza wykonawcza (i to zarówno ośrodek prezydencki, jak i gabinet) została 
w tym przypadku wyraźnie osłabiona względem legislatury. Miano „najsłabszego 
rządu w Europie Środkowej” słowacki gabinet zawdzięcza głównie rozwiązaniom 
pozwalającym odwołać go w każdej chwili w drodze votum nieufności. Do zgło-
szenia wniosku potrzeba jedynie 1/5 ogólnej liczby posłów. Nawet w przypadku 
jego odrzucenia, konstytucja nie ogranicza terminu zgłoszenia kolejnego wniosku4. 

2 Por. np. J. Wiatr, Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 r., 
Warszawa 2006, s. 127 i n.

3 Por. np. A. Krouwel, B. Verbeek, Instytucje jako pola walki. Demokratyczne konsekwencje 
budowania instytucji w systemach postkomunistycznych, [w:] J. Miklaszewska (red.), Demokra-
cja w Europie Środkowej 1989–99, Kraków 2001, s. 345–347.

4 J. Wojnicki, Parlamentaryzm czy semiprezydencjalizm – spór o wybór formy ustroju, 
[w:] T. Mołdawia (red.), Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
Warszawa 2003, s. 97.
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Jednocześnie, trzeba pamiętać, iż formalno-prawne rozwiązania nie zawsze prze-
sądzają o pozycji instytucji i jej roli w systemie. Istotna jest w tym przypadku 
przede wszystkim praktyka polityczna. Warto zatem przyjrzeć się, jak faktycznie 
funkcjonowały słowackie gabinety.

2. Gabinety krajowe Słowacji w latach 1990–1992

Wybory „tranzycyjne” przeprowadzone w 1990 roku w Czechosłowacji do par-
lamentu federacyjnego oraz odrębnie w Czechach i na Słowacji do parlamentów 
krajowych przyniosły zwycięstwo tzw. partii typu forum, rywali partii komuni-
stycznych. W Czechach w wyborach do parlamentu krajowego wygrało zdecydo-
wanie Forum Obywatelskie (49,5% głosów i 127 mandatów na 200 ogółem). Na 
Słowacji Społeczeństwo Przeciw Przemocy (Verejnost’ proti násiliu, VPN) w wy-
borach do parlamentu krajowego otrzymało 29,3% głosów i 48 mandatów na 
150 w sumie. Odmiennie niż w Czechach, głosy słowackich konkurentów partii 
komunistycznej zostały rozbite, dobry wynik uzyskał również Ruch Chrześcijań-
sko-Demokratyczny (Krest’anskodemokratické hnutie, KDH) zdobywając 19,2% 
poparcia i 31 mandatów5. Po wyborach na Słowacji został powołany koalicyjny 
gabinet, w skład którego weszły: Społeczeństwo Przeciw Przemocy (VPN), Ruch 
Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH) oraz Partia Demokratyczna (Demokra-
tická strana, DS). Partie antykomunistycznej koalicji gabinetowej dysponowa-
ły w sumie 86 mandatami na 150. Na czele rządu stanął V. Mečiar z VPN. Już 
w kwietniu 1991 roku spór (m.in. personalny)6 w łonie VPN zakończył się odej-
ściem z niego i z rządu V. Mečiara. Były już premier powołał nową partię – Ruch 
na Rzecz Demokratycznej Słowacji (Hnutí za demokratické Slovensko, HZDS), 
w której skład weszli głównie secesjoniści z VPN.

Po odejściu V. Mečiara został powołany nowy rząd w tym samym układzie ko-
alicyjnym, na którego czele stanął Jan Čarnogursky, lider KDH. Jednym z istot-
niejszych tematów w debacie politycznej w tym czasie była kwestia przyszłości 
państwa federacyjnego7, mająca związek z dawnym, choć nie zawsze artykułowa-
nym podziałem socjopolitycznym w Czechosłowacji typu: centrum – peryferie8. 

5 Za: O. Krejči, Nová kniha o volbách, Praha 2006, s. 272.
6 Por. M. Barański, A. Czyż, Słowacja, [w:] M. Barański, E. Piaskownik (red.), Systemy poli-

tyczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Katowice 2005, s. 360.
7 Problem narodowej tożsamości Słowaków był obecny w debacie politycznej praktycznie 

od początku istnienia I Republiki, czyli od 1918 roku. Szerzej na ten temat np. R. Zenderowski, 
Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice 
Słowackiej (1989–2004), Warszawa 2007, s. 220 i n.

8 T. Urubek, Význam a postavení narodně orientovaných politických subjektů v současném 
slovenském stranicko – politickém systému, [w:] B. Dančák, P. Fiala (red.), Nacionalistické poli-
tické strany v Evropě, Brno 1999, s. 81 oraz: V. Hloušek, L. Kopeček, Konfl iktní demokracie, Brno 
2004, s. 146–150.
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Problem ten na Słowacji stał się jedną z podstawowych osi wyznaczających pole 
politycznej rywalizacji. Zwolennicy zachowania status quo, np. KDH czy VPN 
byli jednocześnie uznawani za zwolenników liberalnych reform gospodarczych, 
których inicjatorami byli głównie czescy politycy. Odmienne pozycje zajęły partie 
typu Słowacka Partia Narodowa (Slovenská národná strana, SNS) czy powo-
łana przez V. Mečiara HZDS, które opowiadały się za suwerennością Słowacji 
lub konfederacją czesko-słowacką. Jednocześnie krytykowały liberalne reformy 
gospodarcze, podejmowane przez rządy krajowe i rząd federalny.

Rozstrzygające dla bytu państwa federalnego okazały się wybory z 1992 roku. 
W wyborach do parlamentu federacji na terenie Czech zwyciężyła Obywatelska 
Partia Demokratyczna (Občanská demokratická strana, ODS) V. Klausa, która 
do elekcji poszła z hasłem: „albo państwo federacyjne, albo podział państwa”, 
natomiast na terenie Słowacji HZDS – mobilizująca poparcie dzięki odwołaniu 
się do nastrojów nacjonalistycznych i poczucia krzywdy Słowaków, żądająca su-
werenności i podmiotowości prawnomiędzynarodowej Słowacji9. Współpraca 
obydwu tych podmiotów na poziomie parlamentu federalnego okazała się nie-
możliwa. 17 lipca 1992 roku Słowacka Rada Narodowa przyjęła deklarację suwe-
renności, a we wrześniu – konstytucję Republiki Słowackiej. Z dniem 1 stycznia 
1993 roku przestała istnieć Czechosłowacja, a w lutym 1993 roku zniesiona zo-
stała unia walutowa.

3. Gabinety Republiki Słowackiej 1993–2008

3.1. Gabinety w epoce mečiarowskiej

Po wspomnianych wyborach w 1992 roku, największą liczbą mandatów w par-
lamencie krajowym Słowacji dysponowała HZDS na czele z V. Mečiarem. Ten 
też polityk stanął powtórnie na czele jednopartyjnego rządu wspartego niemalże 
połową głosów w parlamencie (74:150). Mniejszościowy rząd otrzymał w parla-
mencie poparcie ze strony posłów niezależnych oraz Słowackiej Partii Narodo-
wej (Slovenská národná strana, SNS), której lider L. Černák wszedł do rządu, 
choć formalnie koalicja z jego partią została zawiązana wyłącznie na poziomie 
parlamentarnym. Kolejnym wsparciem parlamentarnym dla gabinetu V. Mečia-
ra płynęło ze strony postkomunistycznej Partii Demokratycznej Lewicy (Strana 
demokratickej l’avice, SDL’)10.

Nieformalnie koalicyjny charakter gabinetu stał się jedną z przyczyn jego 
upadku. W marcu 1993 roku liderzy SNS i SDL’ wystąpili z żądaniem podpisania 

9 Por. R. Zenderowski, op.cit., s. 232; K. Vodička, L. Cabada, Politický systém České repub-
liky, Praha 2003, s. 124 i n.

10 L. Kopeček, System partyjny Słowacji, [w:] A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka, 
(red.), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, Wrocław 2003, s. 178. 
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ofi cjalnej umowy koalicyjnej. Ponieważ te postulaty nie zostały zrealizowane, 
dymisję złożył lider nacjonalistycznej SNS, L. Černák, a partie narodowa i lewi-
cowa wstrzymały swoje poparcie dla gabinetu. Rząd utracił tym samym więk-
szość parlamentarną. Dodatkowo sytuację gabinetu wobec parlamentu pogar-
szała trwająca fragmentaryzacja klubu poselskiego HZDS. Klub i partię opuściła 
grupa skupiona wokół M. Kňažki, która utworzyła Słowacki Alians Demokra-
tyczny (Aliancie demokratov Slovenskej republiky, ADS). Próbą wyjścia z kry-
zysu było powołanie w listopadzie 1993 roku formalnie już koalicyjnego rządu 
HZDS i SNS. Nie powstrzymało to jednak rozłamów w partii dominującej. HZDS 
opuściła kolejna grupa działaczy na czele z J. Moravčíkiem tworząc Alternatywę 
Politycznego Realizmu (Alternatíva politického realizmu, APR). Przyczyną tych 
rozstań był przede wszystkim autorytarny styl uprawiania polityki przez V. Me-
čiara. Secesje nie ominęły również współrządzącej SNS, którą opuścił jej były 
lider L. Černák, tworząc Partię Narodowo-Demokratyczną (Národno-demokra-
tická strana, NDS).

Trwanie gabinetu zostało przerwane po wystąpieniu prezydenta Słowacji 
M. Kováča i prezentacji jego raportu o stanie państwa w marcu 1994 roku. Re-
akcją na raport prezydenta było zgłoszenie i przegłosowanie przez parlament vo-
tum nieufności dla rządu.

W marcu 1994 roku powołany został nowy rząd Jozefa Moravčíka. Koalicyjny 
gabinet tworzyły partie wywodzące się z HZDS – ADS i APR, które utworzyły 
ostatecznie Unię Demokratyczną (Demokratická únia, DÚ) oraz postkomuni-
styczna SDL’, chadecki KDH i narodowa NDS. Rząd dysponował również parla-
mentarnym poparciem partii mniejszości węgierskiej. Tę nieco egzotyczną ko-
alicję spajał krytyczny stosunek do byłego premiera i jego autorytarnego stylu 
rządzenia. Wybory przedterminowe były jednak konieczne.

Elekcja z 1994 roku po raz kolejny przyniosła zwycięstwo HZDS, który zdobył 
35% głosów i 61 mandatów. Misja formowania gabinetu powierzona została lide-
rowi najsilniejszej formacji – V. Mečiarowi. W skład rządu weszły: wspomniany 
Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji oraz partie ekstremalne, reprezentujące 
obydwa bieguny politycznego spektrum: lewicowe Stowarzyszenie Robotników 
Słowacji (Združenie robotníkov Slovenska, ZRS) J. Ľuptáka oraz – doświadczo-
na już we współpracy z HZDS – Słowacka Partia Narodowa (Slovenská národ-
ná strana, SNS) J. Sloty. W sumie koalicja gabinetowa dysponowała poparciem 
83 głosów w 150-osobowym parlamencie.

Funkcjonowanie IV gabinetu V. Mečiara to czas poważnych kryzysów po-
litycznych na Słowacji. Kryzysów wywołanych zresztą głównie polityką rządu, 
a zwłaszcza premiera. Funkcjonowanie tego gabinetu wiązało się z ogranicza-
niem swobód obywatelskich na Słowacji. Silna pozycja rządu wspartego po-
parciem stabilnej większości parlamentarnej pozwoliła V. Mečiarowi na ogra-
niczanie praw opozycji, usuwanie z parlamentu posłów, którzy odeszli z partii 
rządzących (HZDS i SNS), monopolizację dostępu do środków masowego prze-
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kazu11. Wówczas także polityka zagraniczna rządu doprowadziła do opóźnie-
nia (względem pozostałych państw grupy wyszehradzkiej) wejścia Słowacji do 
NATO, a i akcesja do Unii Europejskiej przestała być rządowym priorytetem.

Osłabiona i rozbita na początku kadencji opozycja nie stanowiła przeciwwagi 
dla rządzącej koalicji. W opozycji do rządu ustalił ponownie swą pozycję także 
prezydent Michal Kovač. I właśnie napięcia między dwoma ośrodkami władzy 
wykonawczej wywoływały najpoważniejsze kryzysy w tym okresie. W sierpniu 
1995 roku został porwany syn prezydenta Michal Kovač junior. Syna prezydenta 
przewieziono do Austrii, gdzie został aresztowany. Odpowiedzialność za porwa-
nie składano na słowackie tajne służby i wiązano z osobą premiera, ale śledztwo 
w tej sprawie umorzono12. Nie był to jedyny wątek „wojny na górze”. Środki na 
funkcjonowanie kancelarii prezydenta zostały ograniczone, prowadzono wojnę 
nerwów – parlament, zdominowany przez koalicję gabinetową kilkakrotnie do-
magał się ustąpienia prezydenta, zarzucając mu m.in. zdradę stanu.

Bilans rządów koalicji z lat 1994–1998 wskazuje, że demokratyzacja systemu 
politycznego Słowacji została zahamowana, a wręcz cofnięta. Przejawem tych 
procesów było m.in.:

– ograniczanie wolności słowa, swobody zrzeszania się13, monopolizacja do-
stępu do mediów przez partie rządzące, czy też usuwanie zbuntowanych 
posłów z parlamentu;

– wykorzystanie tajnych służb i bezprawnych metod działania m.in. w kon-
fl ikcie z innym konstytucyjnym ośrodkiem władzy (prezydentem);

– ograniczanie praw mniejszości narodowych14, przy wtórze nacjonalistycz-
nej retoryki partii rządzących.

Należy jednak dodać, że rząd w pierwszych latach swego funkcjonowania 
odnotował sukcesy w polityce gospodarczej: spadało bezrobocie, prywatyzacja 
w wersji słowackiej (bliskiej uwłaszczeniu promečiarowskich kadr menadżer-
skich) zdawała się przynosić pożądane efekty, rosły płace, a infl acja pozostawa-
ła na niskim poziomie. Dobre efekty gospodarcze przynosiła współpraca z Ro-
sją i możliwość zakupu przez Słowację surowców po preferencyjnych cenach15. 

11 Relacje między rządem V. Mečiara a mediami masowymi opisuje m.in. P. Skowera, Upo-
litycznienie mediów w Czechach i na Słowacji, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Media masowe 
w demokratyzujących się systemach politycznych, Wrocław 2006, s. 121–124.

12 Por. R. Wasilewska, Słowacja, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia 1996, Warszawa 1999, 
s. 187–188.

13 Jedną ze spektakularnych prób ograniczania wolności słowa było przegłosowanie kontro-
wersyjnej ustawy o zmianach w kodeksie karnym, której zapisy umożliwiały skazanie na karę wię-
zienia za „organizowanie publicznych akcji zmierzających do zburzenia ładu konstytucyjnego”, czy 
„szerzenia fałszywych informacji o Słowacji”. Ustawa nie została jednak podpisana przez prezy-
denta, za: R. Wasilewska, op.cit., s. 188, 192–193.

14 Wyrazem tej polityki była m.in. tzw. ustawa językowa, która obowiązywała od 1997 roku. 
Zgodnie z nią wprowadzono zakaz używania w kontaktach urzędowych języków mniejszości. 

15 R. Wasilewska, op.cit., s. 190–1991.
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Sytuacja zmieniła się pod koniec kadencji. W latach 1997–1998 wzrosło bezrobo-
cie, osiągając poziom 15,6%, wzrósł defi cyt w handlu zagranicznym, w tym defi -
cyt w rozliczeniach z Rosją. Nadciągający kryzys udało się jednak rządowi ukryć 
przed wyborami. Jego koszty miały obciążyć kolejną ekipę rządową16.

Próbom koncentrowania pełni władzy w rękach jednego ośrodka nie mogła 
się skutecznie sprzeciwić rozdrobniona opozycja. Próby jej jednoczenia nastąpiły 
dopiero na półmetku kadencji rządu V. Mečiara, w październiku 1996 roku. Zjed-
noczył się wówczas blok partii liberalnych i chadeckich. Ruch Chrześcijańsko-
Demokratyczny (Krest’anskodemokratické hnutie, KDH), Unia Demokratyczna 
(Demokratická únia, DÚ) oraz Partia Demokratyczna (Demokratická strana, 
DS) podpisały porozumienie, nazywane „Błękitną (niebieską) koalicją”. Konsoli-
dowała się również mniejszość węgierska, zjednoczona podsycanymi przez rząd 
nastrojami nacjonalistycznymi.

3.2. Gabinety „błękitnej” opozycji 1998–2006

Po wyborach 1998 roku, w których partia V. Mečiara HZDS po raz kolejny uzy-
skała największą liczbę mandatów w parlamencie (43 na 150 w sumie), sytuacja 
na scenie parlamentarnej diametralnie się zmieniła. Powołany został antymečia-
rowski koalicyjny rząd dotychczasowej opozycji na czele z Mikulašem Dzurindą, 
liderem Słowackiej Koalicji Demokratycznej (Slovenská demokratická koalic-
ja, SDK). Oprócz SDK (komitetu wyborczego „błękitnej koalicji” i partii lewico-
wych – Słowackiej Partii Socjaldemokratycznej (Sociálnodemokratická strana 
Slovenska, SDSS) i Partii Zielonych (Strana zelených Slovenska, SZS)17 koalicję 
gabinetową tworzyły dwie partie lewicowe: zreformowana postkomunistyczna 
Partia Lewicy Demokratycznej (SDL’) i Partia Porozumienia Obywatelskiego 
(Strana obcianskeho porozumienia, SOP) oraz partie mniejszości węgierskiej 
zjednoczone w Partii Koalicji Węgierskiej (Strana maďarskej koalície, SMK). 
Budowę tak szerokiej i zróżnicowanej pod względem ideologicznym koalicji 
ułatwiało zredukowanie liczby podziałów politycznych do właściwie jednego – 
stosunku do byłego premiera V. Mečiara. Koalicja dysponowała w Narodowej 
Radzie większością 2/3 głosów, co stanowiło ilość potrzebną do zapowiadanej 
zmiany konstytucji – wprowadzenia bezpośrednich wyborów prezydenckich 
i, tym samym, ostatecznego rozwiązania problemu niemożności dokonania wy-
boru prezydenta przez parlament18.

16 Za: P. Ukielski, Słowacja, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia 1997–1998, Warszawa 2000, 
s. 196–198. 

17 Koalicja wyborcza SDK wobec zmiany systemu wyborczego i wprowadzenia rozwiązań dys-
kryminujących koalicje wyborcze zarejestrowała się w wyborach w 1998 r. jako „partia wyborcza”, 
za: L. Kopeček, System partyjny…, s. 182.

18 Szerzej np. P. Ukielski, Słowacja, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia 1999, Warszawa 
2001, s. 177–179. 
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Główne cele polityki gabinetu M. Dzurindy koncentrowały się wokół kwestii 
gospodarczych i polityki zagranicznej. W sferze gospodarczej, reformy zapropo-
nowane przez rząd (m.in. redukcja podatków od osób prawnych) zaczęły przy-
nosić efekty już w 2001 roku. Zmniejszono infl ację, wzrósł PKB, zaczęły rosnąć 
płace realne, podniesiony został poziom zatrudnienia, choć jednocześnie – także 
bezrobocia. Takie sprzężenie wskaźników nastąpiło w wyniku wejścia na rynek 
pracy roczników z wyżu demografi cznego. W sferze polityki zagranicznej Słowa-
cja wróciła do pierwotnych priorytetów – integracji ze strukturami NATO i UE. 
I stosunkowo szybko zaczęła, przynajmniej w kwestii akcesji do UE, nadrabiać 
opóźnienia spowodowane polityką rządu V. Mečiara19.

Zróżnicowanie ideologiczne „wielkiej opozycji” prowadziło do szeregu kon-
fl iktów w jej łonie. Różnice zdań ujawniały się praktycznie od początku trwania 
koalicji, ich wyrazem było np. poparcie przez część posłów koalicyjnej SDĽ wnio-
sku o votum nieufności dla rządu zgłoszonego przez opozycyjny HZDS w 2000 
roku. Konfl ikty pogłębiły się po fragmentaryzacji w 1999 i 2000 r. dominują-
cego w koalicji podmiotu, SDK. W efekcie tego procesu w parlamencie powsta-
ło dodatkowych pięć klubów: Słowackiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej 
(Slovenská demokratická a kresťanská únia, SDKÚ) – nowej partii premiera 
M. Dzurindy, DÚ (szybko zresztą wchłoniętej przez SDKÚ), KDH, DS, SZS.

Jednak nie tylko podmiot inicjujący koalicję uległ fragmentaryzacji. Podobna 
sytuacja miała miejsce także w SDĽ, partii zreformowanych postkomunistów, 
w której od początku jej istnienia (1991 roku) ścierały się dwa nurty: konserwa-
tywny (reprezentowany m.in. przez J. Migaša) oraz reformatorski (z przedsta-
wicielami P. Weissem, B. Schmoegnerovą). W 2001 roku konserwatyści przejęli 
ostatecznie władzę w partii i przeprowadzili „czyszczenie” funkcji państwowych 
z nieprzychylnego im skrzydła20. W wyniku tych rozgrywek, partię opuściło wielu 
„reformatorów”, którzy powołali własną formację – Alternatywę Socjaldemokra-
tyczną (Socialnodemokratická alternatíva, SDA). Ponadto, w 1999 roku szeregi 
partii opuścił jeden z jej popularnych członków, Robert Fico, który założył swój 
własny podmiot pod nazwą SMER (Kierunek).

Na efektywność gabinetu M. Dzurindy wpływało, wspomniane wcześniej, 
zróżnicowanie programowe partii tworzących rząd, ale także konfl ikty perso-
nalne. Główne kwestie, wokół których rozgrywały się konfl ikty destabilizujące 
gabinet dotyczyły rywalizacji między partiami prawicowymi, stosunku do mniej-
szości węgierskiej i relacji z opozycją.

O przywództwo na prawicy rywalizowały ze sobą partie do niedawna zjed-
noczone w koalicji SDK – podmiot M. Dzurindy SDKÚ oraz J. Čarnogurskiego 
(minister sprawiedliwości) KDH. Jeden z przykładowych konfl iktów dotyczył np. 
obsadzenia stanowiska szefa resortu spraw wewnętrznych, opróżnionego przez 

19 P. Ukielski, Słowacja, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia 2000, Warszawa 2002, s. 198–199.
20 Idem, Słowacja, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia 2001–2002, Warszawa 2004, s. 208.
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L. Pittnera, któremu zarzucano brak kompetencji. Rozgrywkę o to, która z partii 
ma prawo do obsadzenia wakatu, wygrała ostatecznie partia premiera, SDKÚ, co 
potwierdzało dominującą pozycję tego nowego podmiotu w koalicji.

Przesilenie stosunku do mniejszości węgierskiej (w rządzie reprezentowanej 
przez SMK) nastąpiło w 2001 r. i wywołane było reformą samorządową. Przyjęte 
rozwiązania – zwłaszcza zakładany kształt krajów (województw) – były nieko-
rzystne dla mniejszości węgierskiej, która zagroziła zerwaniem koalicji. Ostatecz-
nie jednak SMK zdecydowała o pozostaniu w rządzie21.

Relacje z opozycją, a zwłaszcza z niedawnym rywalem HZDS V. Mečiara, 
kształtowały się różnorodnie. O ile konserwatywno-chadeckie skrzydło koalicji 
było zdecydowanie wytrwałe na swych antymečiarowskich pozycjach, „wyłomy” 
pojawiły się na lewym skrzydle. Dowiodły tego wybory samorządowe do sejmi-
ków województw i bezpośrednie wybory żupanów (przewodniczących zgroma-
dzeń), które miały miejsce w grudniu 2001 roku. Partie lewicowe (SDĽ i SOP) 
oraz SMER wzięły w nich udział w koalicji z HZDS, rywalizując z centroprawicą 
(SDKÚ, KDH, SMK, DS, ANO). Do wyborów parlamentarnych pozostawało jed-
nak zbyt mało czasu, by ten fakt miał wpłynąć destrukcyjnie na koalicję gabine-
tową, ale był wyrazem pewnych konfl iktów w jej łonie.

Wybory parlamentarne w 2002 roku przyniosły kilka zaskakujących wyni-
ków. Wygrał je HZDS, otrzymując 19,5% poparcia i 36 mandatów w parlamen-
cie. Na drugim miejscu znalazła się SDKÚ z 15,09% poparcia i 28 mandatami. 
Ten stosunkowo dobry wynik partii premiera M. Dzurindy oraz słabszy niż się 
spodziewano wynik „pragmatycznego” SMER-u R. Fico (13,46%; 25 mandatów) 
umożliwiły powołanie gabinetu z wyłączeniem zarówno HZDS, jak i SMER. Za-
nim jednak do tego doszło, prezydent R. Schuster powierzył misję tworzenia 
gabinetu V. Mečiarowi. Negocjacje te zakończyły się fi askiem, partia HZDS na-
dal była marginalizowana w parlamencie. Wówczas tekę premiera powierzono 
M. Dzurindzie. Drugi gabinet M. Dzurindy powstał już w październiku 2002 
roku. W skład koalicji rządowej weszły: SDKÚ, SMK, KDH oraz nowa centrowa 
partia Przymierze Nowego Obywatela (Aliancia nového občana, ANO). Jeden 
z ministrów reprezentował także pozaparlamentarną DS22. Jego wejście do gabi-
netu rekomendowała SDKÚ.

Koalicja na początku kadencji dysponowała poparciem 78 posłów w 150-oso-
bowej Radzie Narodowej. Ze względu na jej rozmiar, a także profi l ideologiczny 
(centroprawicowy) można ją określić jako minimalnie zbieżną zwycięską ko-
alicję.

21 Ibidem, s. 205 i n. 
22 Partia Demokratyczna (DS) przed wyborami zawiązała koalicję wyborczą z Unią Demo-

kratyczną (DÚ), ale kilka dni przed elekcją, spodziewając się słabego wyniku zrezygnowała ze 
startu. Przewodniczący partii zawarł porozumienie z SDKÚ i zaapelował do swoich zwolenników 
o głosowanie na SDKÚ. Te fakty stały się podstawą powyborczej współpracy obydwu partii. Por. 
P. Ukielski, Słowacja, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia 2001–2002, Warszawa 2004, s. 211.
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Główne zadania drugiego gabinetu Dzurindy wiązały się z kontynuowaniem 
starań o członkostwo Słowacji w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Wy-
siłki zakończyły się zresztą sukcesem, Słowacja znalazła się w pierwszej grupie 
państw przyjętych do UE w 2004 roku23, w tym samym roku nastąpiło przyjęcie 
do NATO. Okres drugiej kadencji M. Dzurindy to także czas bardziej śmiałych 
reform gospodarczych – m.in. prywatyzacji, wprowadzenia 19% podatku linio-
wego, ograniczenia wydatków socjalnych, reformy emerytur i służby zdrowia 
(wprowadzenie częściowej odpłatności za opiekę medyczną).

Rząd, posiadający na progu 4-letniej kadencji minimalną większość, utra-
cił ją już po półtora roku swojego funkcjonowania. Z klubu parlamentarnego 
SDKÚ, w ramach protestu przeciwko stylowi uprawiania polityki przez premiera 
M. Dzurindę, odeszła część posłów. W wyniku burzliwych secesji klub stracił pię-
ciu posłów, a gabinet utracił większość parlamentarną. Skomplikowane okaza-
ły się również losy klubu i partii ANO, prowadzonej przez magnata medialnego 
i właściciela prywatnej telewizji „Markiza” P. Rusko. W 2005 roku, korzystając 
z osłabienia pozycji lidera – P. Rusko24 – w partii, ujawniła się wewnętrzna opo-
zycja, która doprowadziła do rozłamu. P. Rusko utracił tekę ministra i wicepre-
miera, ANO ze swych szeregów usunęła secesjonistów, ale sama została z kolei 
usunięta z koalicji rządowej. Do koalicji gabinetowej weszli w jej miejsce sece-
sjoniści (jednak jako reprezentanci ANO, co wydaje się nieco kuriozalnym roz-
wiązaniem). Mimo zapobiegawczych działań premiera M. Dzurindy, kryzys ga-
binetowy i przedterminowe wybory stawały się realnym zagrożeniem. Sposobem 
na zażegnanie kryzysu stało się uzyskanie przez premiera M. Dzurindę poparcia 
posłów opozycji, w tym – z opozycyjnego HZDS, próbującego zmienić swój wize-
runek i zwiększyć swój potencjał koalicyjny25. Ten proceder, barwnie określony 
przez R. Fico lidera SMER-u mianem „prostytucji politycznej” z przyjmowaniem 
wysokich łapówek w tle, budził także wątpliwości ówczesnego prezydenta – I. Ga-
šparoviča, który zapowiedział „wyjaśnienie metody zażegnania kryzysu koalicyj-
nego” przez rząd26. Dodatkowo, w lutym 2006 roku koalicję opuścił KDH, po tym 
jak na posiedzeniu rządu odrzucono proponowaną przez partię ustawę o klauzuli 
sumienia27. Przesądziło to o skróceniu kadencji i ogłoszeniu przedterminowych 
wyborów w czerwcu 2006 roku.

23 Ibidem, s. 214–220.
24 Pozycję tę osłabiła informacja o zaciągnięciu przez niego długu już podczas pełnienia funk-

cji w rządzie.
25 Por. P. Učeň, Slovakia, „European Journal of Political Research” 2006, No. 7–8, vol. 45, 

ss. 1255–1257 oraz: M. Rybář, The Parliamentary Election in Slovakia, June 2006, „Electoral 
Studies” 2007, vol. 26, s. 700.

26 Za: P. Ukielski, Słowacja, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia 2005, Warszawa 2008, 
s. 237–238. 

27 Klauzula sumienia miała umożliwiać osobom wierzącym odrzucenie wykonywania sprzecz-
nych z ich wiarą czynności zawodowych, za: T. Grabiński, Jaką drogą pójdzie dziś Słowacja, „Ga-
zeta Wyborcza” 17.06.2006 r., http://wyborcza.pl/1,86742,3421393.html.
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3.3. Po „błękitnej koalicji”

Wybory w 2006 roku przyniosły zapowiadaną w sondażach zmianę i zwycięstwo 
SMER-u R. Fico. Partia R. Fico zdobyła 29,14% głosów i 50 madatów, na drugim 
miejscu uplasowała się rządząca dotąd SDKÚ-DS z poparciem 18,35% i 31 man-
datami. Dobry wynik i po 20 mandatów uzyskały również: węgierska koalicja 
SMK (11,68% poparcia) oraz partia J. Sloty – SNS (11,73% poparcia). Partia ĽS-
 -HZDS V. Mečiara zdobyła 15 mandatów (8,79% poparcia), natomiast chadecka 
KDH – 14 (poparcie: 8,31%). Największą wyborczą porażkę odniosła ANO uzy-
skując jedynie 1,42% głosów28.

Po wyborach misja tworzenia rządu powierzona została liderowi zwycięskiej 
partii SMER R. Fico. I choć rozważano różne warianty koalicyjne, a sam Fico 
podkreślał, że jego partia ze względu na swój pragmatyzm jest otwarta na sojusze 
gabinetowe z każdą stroną sceny partyjnej, koalicję zawiązały ostatecznie SMER, 
SNS i ĽS-HZDS. Ten gabinetowy sojusz, jednoczący populistów i nacjonalistów, 
który określić można jako minimalnie zbieżną zwycięską koalicję, od początku 
budził obawy ze strony struktur UE. Zagrożeniem wydawał się powrót do władzy 
V. Mečiara i J. Sloty, przewidywane cofnięcie reform wprowadzonych w okre-
sie rządów „błękitnej koalicji”, powrót do nacjonalistycznej retoryki i naruszania 
praw mniejszości narodowych29. Obawy rozwiewał sam premier, zapowiadając 
że V. Mečiar i J. Slota do rządu nie wejdą, a praw mniejszości narodowych bę-
dzie strzegł wiceminister ds. mniejszości narodowych, osoba narodowości wę-
gierskiej.

Te zapewnienia nie uspokoiły jednak części polityków europejskich. Za kształt 
koalicji rządowej partia R. Fico zapłaciła usunięciem jej z grupy Europejskich So-
cjalistów (PSE) w Parlamencie Europejskim.

Wprawdzie nadal trwają rządy koalicji SMER, SNS, HZDS, ale można poku-
sić się o bilans dwóch pierwszych lat jej funkcjonowania. Programowa bliskość, 
jak się wydaje, nie oznaczała całkowitego wyeliminowania konfl iktów i przesileń 
wewnątrzgabinetowych, choć miały one głównie charakter personalny (np. spór 
o obsadę stanowisk w Słowackiej Służbie Informacyjnej między SMER-em 
a współkoalicjantami w 2007 roku), a nie programowy. Wydarzeniem, które 
mogło poważnie zagrozić koalicji była tzw. afera gruntowa, która wybuchła w li-
stopadzie 2007 roku, związana ze sprzedażą „za bezcen” państwowych gruntów 
prywatnej fi rmie. W jej wyniku premier zażądał dymisji ministra rolnictwa z ĽS-
 -HZDS. W odwecie ĽS-HZDS zażądała głowy przewodniczącego parlamentu, 
jednego z liderów SMER. Ostatecznie, konfl ikt zażegnano, a przewodniczący 
parlamentu nie został odwołany.

28 Za: http://www.statistics.sk/nrsr_2006/slov/obvod/results/tab4.jsp oraz http://www.
statistics.sk/nrsr_2006/slov/obvod/results/tab3.jsp.

29 Por. np. P. Manowiecki, Mecziar wraca, „Gazeta Wyborcza” 01.07.2006 r., http://wybor-
cza.pl/1,86742,3453684.html.
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Poważniejsze pola konfl iktów tworzone są jednak poza koalicją gabinetową. 
Debatę publiczną zdominowały przede wszystkim dwa z nich – spór wokół me-
diów oraz relacje z mniejszościami narodowymi.

„Wojnę z mediami” premier R. Fico toczy praktycznie od początku swojej ka-
dencji i większość prywatnych i opiniotwórczych mediów nie jest mu przychylna. 
Apogeum tej rozgrywki było wprowadzenie zmian do ustawy o prawie prasowym 
przyjętych na początku 2008 roku. W ich efekcie media masowe są zmuszone za-
mieścić informację pochodzącą od każdej osoby i instytucji, o której była mowa 
w materiałach medialnych, nawet jeśli zamieszczane informacje były prawdziwe. 
Opozycja, środowiska twórcze, OBWE krytykowały tę ustawę, stwierdzając, iż 
zmiany pozwalają praktycznie zablokować pracę dziennikarzy. Na znak prote-
stu, w marcu sześć czołowych gazet słowackich zostało wydanych z pustą stroną 
tytułową30.

Kolejne z pól konfl iktów wiąże się ze stosunkami z mniejszością węgierską. 
Po ukonstytuowaniu się gabinetu o wyraźnie nacjonalistycznym profi lu nastąpi-
ła radykalizacja także środowisk reprezentujących mniejszość węgierską, czego 
przejawem był np. wybór Pala Csaky’ego na przewodniczącego SMK. Nowy prze-
wodniczący w sierpniu 2007 roku wydał oświadczenie o konieczności wypłaty 
odszkodowania dla węgierskich ofi ar dekretów czechosłowackiego prezydenta 
E. Benesza31. Reakcją ze strony rządu była deklaracja potwierdzenia dekretów 
E. Benesza, co zresztą przegłosował słowacki parlament we wrześniu 2007 ro-
ku32. Konfl ikt wewnętrzny, podsycany nacjonalistyczną retoryką J. Sloty z SNS, 
stał się w efekcie przyczyną poważnych napięć na arenie międzynarodowej w re-
lacjach Słowacji z Węgrami.

Wskazanym konfl iktom towarzyszyły także sukcesy, zwłaszcza gospodarcze. 
W latach 2007–2008 Słowacja odnotowała 10% wzrost PKB, a w styczniu 2009 
roku wprowadziła euro. Niewiadome pozostają jednak jeszcze skutki kryzysu go-
spodarczego, który na przełomie 2008 i 2009 roku stał się dotkliwy dla państw 
europejskich.

30 W listopadzie 2009 r. z tego prawa skorzystał zresztą sam premier, domagając się od Dzien-
nika „SME” zamieszczenia swoich wspomnień z okresu komunizmu, patrz: L. Palata, Słowacka 
gazeta zmuszona do publikacji artykułu premiera, „Gazeta Wyborcza” 23.11.2009 r., http://
wyborcza.pl/1,86742,7280625,slowacka_gazeta_zmuszona_do_publikacji_artykulu_premiera.
html; por też: M. Tódová, „Fico porušil slovo, využil právo na odpoveď”, „SME” 20.11.2009 r., 
http://www.sme.sk/c/5117961/fi co-porusil-slovo-vyuzil-pravo-na-odpoved.html; oraz: Odpoved’ 
Roberta Fica, „SME” 21.11.2009 r., http://dennik.sme.sk/vydanie/20091121/.

31 Dekrety E. Benesza pozbawiały m.in. słowackich Węgrów obywatelstwa i majątków, co było 
spowodowane udzieleniem przez część z nich poparcia w czasie II wojny światowej dla reżimu 
A. Hitlera. 

32 M. Szimeczka, Słowacja i Węgry – powrót nacjonalizmu, „Gazeta Wyborcza” 29.10.2007 r., 
http://wyborcza.pl/1,86742,4619495.html.



146

Podsumowanie

Próbując dokonać podsumowania zasad funkcjonowania gabinetów na Słowa-
cji należy wyraźnie oddzielić gabinety powołane w latach 1990–1992, w okresie 
państwa federacyjnego Czechosłowacji oraz w okresie niepodległości Słowacji. 
Na Słowacji powoływane są przeważnie gabinety koalicyjne (8 na 9 przypadków) 
o zróżnicowanym statusie. Pomijając liczne rekonstrukcje słowackich gabinetów 
(występujące w okresie czechosłowackim, a zwłaszcza słowackim), od 1990 do 
1993 roku na Słowacji uformowano trzy gabinety krajowe, każdy o odmiennym 
charakterze. Pierwszy (I gabinet V. Mečiara) miał charakter koalicji większo-
ściowej, drugi (gabinet J. Čarnogurskiego) koalicji mniejszościowej, zaś trzeci 
(II gabinet V. Mečiara) – rządu jednopartyjnego, mniejszościowego. W okresie 
niepodległości Słowacji, od 1993 roku utworzono sześć gabinetów i miały one 
przeważnie charakter koalicji większościowej. Od tej reguły są dwa wyjątki – 
wspomniany wcześniej funkcjonujący do jesieni 1993 roku – mniejszościowy 
jednopartyjny rząd V. Mečiara oraz drugi gabinet M. Dzurindy, który utracił 
większość w parlamencie w 2003 roku, choć zdołał przetrwać (pomijając jego 
rekonstrukcje) niemalże do końca kadencji (zob. tabela 1).

Ogółem w gabinetach było reprezentowanych 16 podmiotów (w tym jeden 
o charakterze koalicji wyborczej), przy czym część z nich to podmioty powstałe 
w wyniku rozłamów partii rządzących i zyskujących udziały w gabinecie w trakcie 
trwania kadencji (zob. tabela 1 i 2).

Funkcjonowanie gabinetów na Słowacji utrudnia fakt znacznej fragmenta-
ryzacji parlamentu, a zwłaszcza fragmentaryzacji prawej strony politycznego 
spektrum. Podziały koalicji wyborczych oraz klubów poselskich na arenie parla-
mentarnej należą do stałych zjawisk w rzeczywistości słowackiej. Przykładowo, 
między 1998 a 2002 rokiem liczba partii reprezentowanych w parlamencie wzro-
sła z 6 do 16, a w latach 2002–2006 z 7 do 1433.

Niestabilność sceny parlamentarnej oddziałuje na charakter gabinetów. 
W większości przypadków słowackie gabinety były wspierane w parlamencie 
przez wrażliwe, minimalnie zwycięskie koalicje, stale zagrożone utratą poparcia 
parlamentarnego. Fakt zawiązywania tego typu koalicji zwiększa potencjał szan-
tażu politycznego partii dopełniających, a osłabia pozycję partii inicjującej. W tak 
turbulentnym partyjnym i parlamentarnym środowisku możliwe jest jednak 
trwanie i poszukiwanie poparcia, choćby i „egzotycznego”. Przykład potwierdza-
jący te słowa został przytoczony wcześniej – takie były losy II rządu M. Dzurindy 
tracącego poparcie z racji odejścia posłów z partii inicjującej koalicję. Rzadko 
również się zdarza obalenie „słabego” – z racji zapisów konstytucyjnych – ga-
binetu. Taki zabieg udał się raz, w 1994 roku, kiedy odwołany w wyniku votum 

33 Za: M. Rybář, Powered by the State: The Role of Public Resources in Party – Building in 
Slovakia, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2006, No. 3, Vol. 22.
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nieufności został rząd V. Mečiara. Przegłosowanie votum nieufności było zresztą 
wówczas możliwe dzięki kolejnym secesjom polityków z HZDS.

Wskazanie wzorców formowania koalicji przy zastosowaniu kryterium pro-
gramowego i profi lu ideologicznego partii wchodzących w skład poszczególnych 
gabinetów nie jest łatwe. Problem stwarza przede wszystkim fakt dominacji na 
Słowacji sytuacyjnych podziałów określających ramy rywalizacji międzypartyj-
nej, parlamentarnej i gabinetowej. W latach 1993–2002, podziały ideologiczne 
zostały przesunięte na dalszy plan, a kierunki strategii partii politycznych wyzna-
czał stosunek do V. Mečiara i jego partii – HZDS, pozwalający odróżnić partie 
pro-mečiarowskie od anty-mečiarowskich. Funkcjonowanie tego podziału umoż-
liwiło np. w 1998 roku utworzenie szerokiej koalicji rządowej o charakterze anty-
mečiarowskim, mimo zwycięstwa HZDS w wyborach parlamentarnych.

Pomimo wskazanych uwarunkowań i dokonując pewnych uproszczeń, w przy-
padku Słowacji można wskazać dwa główne warianty budowania koalicji gabine-

Tabela 1. Skład partyjny koalicji gabinetowych na Słowacji 
w latach 1990–2009

Gabinet Skład Charakter

I rząd V. Mečiara 
(1990–1991)

VPN; KDH; DS koalicja większościowa

Rząd J. Čarnogurskiego 
(1991–1992)

VPN; KDH; DS koalicja mniejszościowa

II rząd V. Mečiara 
(1992–11.1993)

HZDS gabinet jednopartyjny mniejszościowy

III rząd V. Mečiara 
(11.1993–03.1994)

HZDS, SNS koalicja zbieżna minimalnie zwycięska

Rząd J. Moravčíka 
(03.1994–12.1994)

SDL’; KDH; 
DÚ (ADS; APR); NDS 

koalicja mniejszościowa 

IV rząd Mečiara 
(1994–1998)

HZDS, ZRS, SNS koalicja zbieżna minimalnie zwycięska

I rząd Dzurindy 
(1998–październik 2002)

SDK (SDKÚ; KDH; DS, DÚ, SZS); 
SMK; SDL (SDL, SDA)

koalicja większościowa 

II rząd Dzurindy 
(październik 2002–2006)

SDKÚ; KDH; ANO; SMK
koalicja zbieżna minimalnie zwycięska;

od 2003 roku – koalicja 
mniejszościowa

I rząd R. Fico SMER, SNS, ĽS-HZDS koalicja zbieżna minimalnie zwycięska 

Źródło: opracowanie własne; por.: W. Sokół, R. Serej, System polityczny Słowacji, [w:] W. Sokół, 
M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005, 
s. 500 oraz: F. Müller-Rommel, K. Fettelschoss, P. Harest, Party government in Central Eastern 
European democracies: A data collection (1990–2003), „European Journal of Political Research” 
2004, Vol. 43.
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towych. Pierwszy z nich to sojusz partii niestandardowych34 lub – inaczej – naro-
dowo-populistycznych, drugim zaś partii o profi lu liberalnym. I choć zmieniany 
jest często skład gabinetów (partie dopełniające), to można mówić o powtarzal-
ności ekip rządowych m.in. ze względu na partie inicjujące koalicje, którymi do 
2006 roku były przeważnie albo HZDS, albo SDKÚ35. Indeks odpowiedzialności 
rządowej (wskazujący na częstotliwość pełnienia funkcji premiera wywodzące-
go się z danej partii) wyniósł odpowiednio – dla HZDS 0,3 dla SDKÚ 0,2. Wy-
kształcenie się pewnych wzorców rywalizacji na arenie gabinetowej potwierdzają 
także kolejne dane, np. indeks relewancji rządowej, wskazującego na potencjał 
gabinetowy partii reprezentowanych w parlamencie. Najwyższe wartości indek-
su relewancji uzyskała partia KDH (0,5), która może być uznana za pożądanego 
partnera koalicyjnego dla silniejszej partii prawicowej. Tylko raz bowiem, w wa-
runkach kryzysu politycznego, udało się zdobyć reprezentantowi tej partii sta-
nowisko premiera. Pozycję liczącego się gracza na arenie gabinetowej po stronie 
centroprawicy do 2002 roku miała także DS (wartość indeksu relewancji 0,3). 
Z kolei dla partii narodowo-populistycznych, status cennego (ze względu na swój 
potencjał koalicyjny) partnera i partii dopełniającej, uzyskała SNS (wartość in-
deksu relewancji: 0,3). Szczegółowe dane dotyczące wartości indeksów relewan-
cji i odpowiedzialności rządowej zostały zamieszczone w tabeli 2.

Kolejną, interesującą kwestią związaną z funkcjonowaniem słowackich gabi-
netów jest zależność między areną gabinetową a procesem formowania nowych 
podmiotów partyjnych. Jak wskazuje M. Rybář, niektóre ze słowackich partii po-
litycznych swoje istnienie rozpoczynały w gabinecie. Taka była geneza powstania 
SDKÚ i DÚ. W przypadku pierwszej z nich, wyłonionej z koalicji SDK, w chwi-
li powołania zasiliło jej szeregi 7 na 8 ministrów pochodzących z SDK, w tym 
premier. Dodatkowo, do nowej partii przeszło 5 przedstawicieli administracji 
rządowej w terenie (wszyscy nominowani przez SDK). Druga z partii, powołana 
w 1994 r. również zgromadziła członków rządu, w tym premiera J. Moravčíka, 
którzy weszli do parlamentu z list HZDS. Gabinetowa geneza stawia partie poli-
tyczne na uprzywilejowanej pozycji, ułatwiając im wykorzystanie państwowych 
zasobów do budowania struktur organizacyjnych i konsolidacji partii36. Natu-
ralnie zarzut wykorzystywania środków publicznych do partykularnych celów 
liderów i ich formacji dotyczy nie tylko wspomnianych podmiotów. „Tradycja” 
sięgania po zasoby państwowe w celu zapewnienia poparcia, stosowanie stra-
tegii patron – klient została zapoczątkowana przez HZDS, ale też podtrzymana 

34 Por. A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach eu-
ropejskich, Wrocław 2004, s. 152. 

35 Por. W. Jednaka, Proces formowania i dymisji gabinetów. Rodzaje gabinetów, [w:] A. An-
toszewski (red.), Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównaw-
cza, Wrocław 2006, s. 229.

36 M. Rybář, Powered by the State: The Role of Public Resources in Party – Building in Slo-
vakia, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2006, No. 3, Vol. 22, s. 324 i n.



przez kolejną partię inicjującą koalicję gabinetową SDKÚ. Jak pisze L. Kopeček, 
w 1998 roku partie zawarły ze sobą koalicję, ściśle określając łupy, począwszy od 
stanowisk w gabinecie po najniższe struktury administracyjne37. Ponadto, prak-
tyką partii rządzących na Słowacji jest tworzenie silnych powiązań partii z róż-
nymi grupami interesów, co prowadziło i prowadzi – jak widać na przykładzie 
aktualnego gabinetu – często do przesileń i kryzysów wywołanych skandalami 
korupcyjnym.

Tabela 2. Indeksy relewancji i odpowiedzialności rządowej 
partii politycznych na Słowacji

Partia polityczna Indeks relewancji rządowej Indeks odpowiedzialności rządowej

VPN 0,1 0,1

HZDS 0,4 0,3

SNS 0,3 –

ZRS 0,1 –

SMER 0,1 0,1

SDKÚ* 0,2 0,2

KDH 0,5 0,1

DS. 0,3 –

SDĽ 0,2 –

DÚ 0,2 0,1

SZS 0,1 –

SMK 0,2 –

SDA 0,1 –

ANO 0,1 –

PND 0,1 –

* Jako podmiot inicjujący koalicję pominięta została SDK, ze względu na swój charakter (koalicja 
wyborcza) i dość wcześnie (po roku) rozpoczęty proces fragmentaryzacji.

Źródło: opracowanie własne, por. W. Sokół, R. Serej, op.cit., s. 502.

37 L. Kopeček, System partyjny Słowacji…, s. 200–201.
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Silvia Ručinská

Polityka gospodarcza Słowacji

Wprowadzenie

W polityce gospodarczej Republiki Słowackiej po 1989 roku i po podziale Cze-
chosłowacji wyróżnić można kilka etapów. W najprostszy sposób politykę go-
spodarczą można ocenić na podstawie celów, do których realizacji dążyła lub 
środków, które wykorzystywała. Inną możliwością jest uwzględnienie poszcze-
gólnych gabinetów rządowych od 1992 roku, z których każdy miał swój własny 
stosunek do instrumentów i przejawów polityki gospodarczej. Rozwój tej polity-
ki można również analizować na podstawie osiągniętych wyników. Bez względu 
na kryterium, które zastosujemy, należy wziąć pod uwagę sytuację polityczną 
w kraju, ponieważ efekty ekonomiczne gospodarki narodowej zależą od założeń 
politycznych wpływających na instrumenty publicznej, a więc i gospodarczej po-
lityki. Wyniki makroekonomiczne są właściwie funkcją różnorodnych przejawów 
polityki, dlatego też przy analizie polityki gospodarczej Słowacji konieczne jest 
uwzględnienie konkretnego środowiska politycznego. W niniejszym artykule 
skoncentrowano się przede wszystkim na latach 1993–2009, gdzie początkowa 
cezura czasowa oznacza uzyskanie przez państwo słowackie suwerenności, choć 
przybliżone zostały także w zarysie pierwsze lata transformacji słowackiej gospo-
darki w okresie istnienia państwa czechosłowackiego.

Rozwój polityki gospodarczej Słowacji podzielony został ze względu na re-
alizowane reformy i podejmowane środki bezpieczeństwa na dwie podstawowe 
fazy, w których pierwszą tworzy sam proces transformacyjny realizowany w na-
stępujących etapach1:

– początkowej stabilizacji (1990–1992),
– ożywienia (1993–1995),
– niezrównoważonego wzrostu (1996–1998),
– odbudowania równowagi (1999–2002).
Po tych etapach, o których można powiedzieć, że główne działania trans-

formacyjne zostały w większości zrealizowane i Republika Słowacka stała się 
państwem o zróżnicowanej gospodarce z relatywnie dobrze funkcjonującym 

1 K. Morvay, Celkový makroekonomický vývoj, [w:] A. Marcinčin, M. Beblavý (red.), Hos-
podárska politika na Slovensku 1990–1999, Bratislava 2000, s. 53.
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mechanizmem rynkowym, nastąpiła druga faza polityki gospodarczej Słowacji 
podzielona na następujące etapy:

– etap progresywnych reform (2003–2005),
– etap silnego wzrostu gospodarczego (2006–2008),
– etap pod wpływem kryzysu gospodarczego (od 4 kwartału 2008 do chwili 

obecnej).
Przy ocenie całkowitego rozwoju makroekonomicznego Słowacji, w omawia-

nym okresie, zastosowano standardowe wskaźniki:
– tempo wzrostu PKB w % w stałych cenach,
– poziom rejestrowanego bezrobocia w %2,
– poziom infl acji w stosunku do poprzedzającego roku w % według indeksu 

cen detalicznych CPI3,
– saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego jako % z PKB.
Ponieważ, jak już wspomniano, istotnym czynnikiem wyboru i skuteczności 

instrumentów polityki gospodarczej Słowacji było środowisko polityczne, dlatego 
przeanalizujemy rozwój polityki gospodarczej i wskaźników makroekonomicz-
nych gospodarki narodowej według kolejnych okresów wyborczych w kombinacji 
z analizą poszczególnych środków polityki gospodarczej i celów wyznaczających 
te instrumenty. Scena polityczna w niepodległej Słowacji konstytuowała się stop-
niowo, przechodząc liczne zmiany i obfi tując w znaczące wydarzenia. Od powsta-
nia Republiki Słowackiej w 1993 roku utworzono 6 gabinetów, z których każdy 
miał odmienne priorytety i elementy wspólne. Poza tym na rozwój gospodarczy 
niepodległej Słowacji w dużej mierze wpływała sytuacja polityczna, ekonomiczna 
i społeczna w pierwszych latach po aksamitnej rewolucji.

1. Rozwój polityki gospodarczej i gospodarki Słowacji 
w początkowym okresie transformacji 
(do 1994 roku)

Podstawowy cel polityki gospodarczej tuż po listopadzie 1989 roku stanowiło 
przekształcenie systemu gospodarki centralnie planowanej w system gospodar-
ki rynkowej. W okresie socjalizmu gospodarkę słowacką charakteryzowała nie-
równowaga przejawiająca się nadmiarem popytu nad podażą. Główną jej cechą 
przed wprowadzeniem reform był niedostatek oferty, a z punktu widzenia teorii 

2 W RS stopa bezrobocia mierzona jest dwoma metodami. Urzędy pracy rejestrują bezrobot-
nych na podstawie ewidencji bezrobotnych i na ogół jest to niższy poziom bezrobocia, niż wykazy-
wany przez Statystyczny Urząd Pracy na podstawie losowego badania siły roboczej. Dlatego, kiedy 
jest mowa o bezrobociu rejestrowanym, chodzi o dane urzędów pracy.

3 CPI – Consumer Price Index. Infl acja jest w tekście podawana na podstawie indeksu cen 
detalicznych, a nie na podstawie zharmonizowanego indeksu cen detalicznych używanych przy 
statystykach w UE.
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ekonomii sytuacja ta znamionuje rynek dostawcy. Dlatego cel przekształceń sta-
nowiło wsparcie strony podaży i wzrost produkcji.

Podczas gdy w rozwiniętych gospodarkach pojęcie reformy wiąże się z popra-
wą istniejącej sytuacji, podstawową ideą reformy w Republice Słowackiej (RS), 
ewentualnie w Czechosłowacji, tak jak w pozostałych krajach tranzycji, było cał-
kowite przeobrażenie systemu, określane pojęciem transformacji ekonomicznej, 
przy czym jego celem była fundamentalna zmiana systemu ekonomicznego, li-
kwidacja irracjonalności gospodarki centralnie planowanej i stworzenie warun-
ków dla rozwoju własności prywatnej4. Ogólnie można mówić o dwóch stanowi-
skach wobec procesu transformacyjnego po 1989 roku, mianowicie gradualiźmie 
i terapii szokowej. Gradualizm skłaniał się ku poglądowi, iż transformacja eko-
nomiczna musi być stopniowo dzielona na więcej faz, aby umożliwić podmiotom 
gospodarczym przystosowanie się do nowych warunków. Polski ekonomista i po-
lityk Leszek Balcerowicz użył w związku z reformą ekonomiczną pojęcia „kapitał 
polityczny”. Według niego, po upadku systemu komunistycznego nowi politycy 
obdarzani są zaufaniem obywateli, dlatego mogą wprowadzać w życie rozległe 
zmiany systemowe, dysponują bowiem owym kapitałem politycznym. Ten jed-
nak może się szybko wyczerpać, dlatego należy realizować radykalne zmiany jak 
najszybciej. Jeśli reformy nie wejdą w życie w tym sprzyjającym okresie istnie-
nia kapitału politycznego, nigdy później politycy nie będą w stanie wprowadzić 
tak fundamentalnych zmian5. W Czechosłowacji w 1990 roku reforma nosiła 
cechy terapii szokowej. Przekształcenia miały nastąpić jednocześnie, gdy pore-
wolucyjne społeczeństwo będzie w stanie absorbować zmiany wymagające ofi ar, 
zwłaszcza od zwykłego obywatela. W ciągu 1990 roku wypracowano scenariusz 
transformacji a 1 stycznia 1991 roku doszło do liberalizacji cen. Kolejne kroki to 
restrykcyjna polityka budżetowa i monetarna, wprowadzenie wewnętrznej wy-
mienialności waluty, uwolnienie handlu zagranicznego przez likwidację przed-
siębiorstw handlu zagranicznego i prywatyzacja.

W pierwszych miesiącach procesu transformacyjnego realizowano polity-
kę gospodarczą, wykorzystującą instrumenty budżetowe dla osiągnięcia celów 
i zmiany systemu gospodarczego, ożywienia upadającej gospodarki i zwiększenia 
jej efektywności. A. Marcinčin6 jako cele reformy w pierwszym etapie po rewo-
lucji wymienia:

1) poprawę efektywności alokacyjnej przez wprowadzenie elastycznych cen 
i stworzenie otwartego, konkurencyjnego rynku;

2) stabilizację makroekonomii dla sprawnego funkcjonowania systemu cen;

4 V. Klaus, Ekonomie a ekonomika. Texty z let 1996–2006, Praha 2006, s. 108–109.
5 R. Holman, Transformace české ekonomiky. V komparaci s dalšími zeměmi střední Evro-

py, Praha 2000, s. 22–23.
6 A. Marcinčin, M. Beblavý (red.), Hospodárska politika na Slovensku 1990–1999, Bratisla-

va 2000, s. 14.
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3) stymulację przedsiębiorstw, aby reagowały na sygnały rynkowe, co za-
kładało prywatyzację i stworzenie systemu zarządzania spółkami han-
dlowymi;

4) wytworzenie instytucji rządowych niezbędnych dla funkcjonowania 
rynku.

Czechosłowację, tak jak pozostałe kraje tranzycji, nie ominęła początkowa 
recesja transformacyjna, ponieważ zjawiskiem towarzyszącym pierwszemu eta-
powi przemian był spadek wydajności gospodarki, wzrost bezrobocia i obniżenie 
płacy realnej7.

Poza wspomnianymi działaniami konieczne było w Słowacji wprowadzenie 
reformy, nieograniczającej się do przeniesienia praw własnościowych z państwa 
na sektor prywatny, lecz obejmującej zmianę struktury gospodarki narodowej 
przez odpowiednie środki polityki przemysłowej i strukturalnej. Proces trans-
formacji we wszystkich krajach Europy Środkowej był skomplikowany, jednak 
w RS charakteryzował się specyfi cznymi elementami, dodatkowo utrudniającymi 
reformę ekonomiczną. Partie, które utworzyły rząd po wyborach w 1992 roku 
(HZDS i SNS), za swe podstawowe zadanie uznały rozwiązanie kwestii państwo-
wo-prawnych, włącznie z przygotowaniem do prawdopodobnego powstania nie-
podległej Republiki Słowackiej8.

Każda gospodarka w okresie transformacji notowała w pierwszych latach in-
fl ację z powodu liberalizacji cen i recesję transformacyjną, objawiającą się spad-
kiem wielkości PKB. Na początku reformy ekonomicznej pojawiły się dwa ważne 
impulsy wpływające na poziom infl acji: liberalizacja cen w 1991 roku, wiążą-
ca się ze zmianami wymienialnego kursu waluty i zmiana ustawy podatkowej 
w 1993 roku wraz z mającą miejsce pół roku później dewaluacją waluty. Aby 
wzrost poziomu infl acji nie zmienił się w spiralę infl acyjną i nadmierny wzrost 
cen wprowadzono ograniczoną regulację cen. W tym czasie dyskusje nie do-
tyczyły konieczności liberalizacji cen, lecz jej tempa. Liberalizacji cenowej nie 
poprzedzała reforma instytucjonalna, dlatego jej skutkiem było w 1991 roku 
wzmocnienie monopolu producentów czechosłowackich9. Do czynników wpły-
wających wówczas na infl ację należały również dotacje. W lipcu 1990 roku znie-
siono detaliczne dotacje artykułów spożywczych, co skutkowało 25% wzrostem 
ich cen. Ścisłe ograniczenia budżetowe dla przedsiębiorstw i utrata państwo-
wych dotacji charakteryzowały lata 1991–1992. Całościowa polityka fi skalna 
była w tym czasie stosunkowo restrykcyjna, dążyła bowiem do złagodzenia na-
cisków infl acyjnych wynikających z liberalizacji cen, dewaluacji i dodatkowych 

7 K. Morvay, Celkový makroekonomický vývoj, [w:] ibidem, s. 34.
8 G. Mesežnikov, Zahraničná politika: príliš veľa zbytočných rozporov, „Parlamentný ku-

riér” 2007, č. 149–150, s. 60–61. 
9 K. Morvay, Celkový makroekonomický vývoj, [w:] Hospodárska politika na Slovensku 

1990–1999…, s. 35.
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wstrząsów. Takie działania przyniosły skutek, gdyż wzrost cen w 1992 r. zwolnił 
do 10%10.

Zjawiskiem towarzyszącym recesji na początku procesu transformacji było 
bezrobocie, przy czym spadek zatrudnienia w owym czasie był niższy niż spadek 
PKB. Oceniając spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia należy wziąć pod uwagę, 
iż w okresie funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej istniało nadmier-
ne zatrudnienie, które w pierwszych latach transformacji częściowo przetrwało11. 
Bezrobocie na tym etapie wzrastało jednak wyraźnie, co było wynikiem restruk-
turyzacji gospodarki. Napływ bezrobotnych przewyższał wówczas zdecydowanie 
ich odpływ. Cały okres 1989–1993 charakteryzował utrzymujący się stan nad-
miernego zatrudnienia i znaczniejszy spadek produkcji realnej w porównaniu 
z 1989 rokiem (o około 25%), niż spadek zatrudnienia (jedynie 15%)12. Bezrobo-
cie, ewentualnie spadek zatrudnienia był naturalnym zjawiskiem transformacji. 
Topniało wówczas, utrzymujące się w pierwszych latach reform, nadmierne za-
trudnienie znane z gospodarki planowanej, obserwowany zaś w tym czasie wzrost 
ekonomiczny jedynie nieznacznie wpływał na zatrudnienie13. W ramach polityki 
rynku pracy na początku 1992 roku miała miejsce restryktywna reforma. Okres 
pobierania zasiłku dla bezrobotnych skrócono z 12 do 6 miesięcy, warunki jego 
otrzymania uległy zaostrzeniu, obniżył się nieco poziom rekompensaty fi nanso-
wej wcześniejszego zarobku zasiłkiem, z 65 na 60% podczas pierwszych trzech 
miesięcy pobierania, i z 60 na 50% w kolejnych miesiącach. Reformę stosowano 
retroaktywnie, objęła również obywateli, którzy stracili pracę przed 1 stycznia 
1992 roku. Jej wynikiem było obniżenie się liczby bezrobotnych z prawem do 
zasiłku z 82 do 34%14.

Tabela 1. Makroekonomiczne wskaźniki w latach 1990–1992

Wskaźnik 1990 1991 1992 1993 

Wzrost PKB (w cenach stałych) –2,5 –14,6 –6,5 –3,7

Bezrobocie zarejestrowane (w %) 1,6 11,8 10,4 14,4

Stopa infl acji (w %) 10,4 61,2 10,0 23,2

Źródło: K. Morvay, Celkový makroekonomický vývoj, [w:] A. Marcinčin, M. Beblavý (red.), Hos-
podárska politika na Slovensku 1990–1999, Bratislava 2000, s. 54.

10 M. Beblavý, Priemyselná politika, [w:] Hospodárska politika na Slovensku 1990–1999…, 
s. 93–128.

11 K. Morvay, op.cit., s. 23.
12 M. Lubyová, Trh práce, [w:] Hospodárska politika na Slovensku 1990–1999…, s. 161–201.
13 K. Morvay, Celkový makroekonomický vývoj, [w:] Hospodárska politika na Slovensku 

1990–1999, s. 26.
14 M. Lubyová, op.cit., s. 185.



156

W 1990 roku rozpoczęło się budowanie sektora prywatnego w Czechosłowacji 
i na Słowacji. Podczas gdy z całkowitej liczby pracujących w słowackiej gospodar-
ce (2 459 000 osób) w sektorze prywatnym pracowało wówczas jedynie 123 000 
osób, w 1992 roku było to już 618 000 spośród 2 175 000 pracujących15.

2. Rozwój polityki gospodarczej i ekonomiki 
w latach 1994–1998

Istniejący od 1994 roku rząd Vladimira Mečiara, w którym obok HZDS uczestni-
czyły SNS i ZRS, uważany był za kontrowersyjny. Swoimi wypowiedziami i decy-
zjami politycznymi spowodował izolację Republiki Słowacji na arenie międzyna-
rodowej, przejawiającą się nie tylko krytyką medialną, lecz także negatywnymi 
ocenami OECD, rządów USA i mocarstw europejskich. W rezultacie akces Słowa-
cji do Unii Europejskiej, o który wnioskowała ofi cjalnie 27 czerwca 1995 roku był 
zagrożony, aczkolwiek w tym czasie kraj ten pozostawał członkiem stowarzysze-
nia CEFTA (Central European Free Trade Agreement), a z Czechami tworzył unię 
celną. Warunkiem wejścia do UE był, obok harmonizacji prawa i transformacji 
gospodarczej, odpowiedni poziom demokracji społecznej i stabilność systemu 
politycznego, tak jak to defi niowano na forum w Kopenhadze w czerwcu 1993 
roku. Wyznaczało ono dla przystępujących państw jasne zasady, za pomocą kryte-
riów politycznych, ekonomicznych i prawno-administracyjnych, które rokrocznie 
oceniano w sprawozdaniach Komisji Europejskiej16. Właśnie poziom demokracji 
i stabilność systemu politycznego pozostawiały według zagranicznych mediów, 
przedstawicieli rządów oraz różnych organizacji wiele do życzenia. Główne za-
rzuty dotyczyły wydarzeń wewnątrzpolitycznych w Słowacji, na które zagranica 
reagowała np. w formie składanego premierowi demarche Komisji Europejskiej. 
Rządząca HZDS dalej ofi cjalnie deklarowała chęć integracji z UE i z NATO17, de-
fi niując to jako cele w programie rządu18. Interpretując brak sukcesów w proce-
sie integracji wskazywano przede wszystkim na czynniki zewnętrzne, rząd nie 
był bowiem w stanie przyznać, iż najważniejszymi przyczynami krytyki ze strony 
UE i NATO były niekorzystne tendencje rozwoju sytuacji politycznej w kraju19. 

15 Štatistická ročenka SR 1999, s. 16. 
16 Európska Rada, Kopenhagen 21.–22.6.1993: Schlussfolgerungen des Vorsitzes. SN 

180/93. s. 12.
17 W Deklaracji programowej rząd stwierdzał: „Chcemy nawiązywać do dotychczasowej poli-

tyki zbliżenia Republiki Słowackiej z europejskimi i transatlantyckimi strukturami politycznymi, 
ekonomicznymi i bezpieczeństwa, zintensyfi kować je i podkreślić nasz zamiar stania się pełno-
prawnym członkiem tychże struktur”. Programové vyhlásenie vlády SR od 13.12.1994 do 30.10. 
1998, http://www.government.gov.sk/1183/1-zahranicne-vztahy.php. 

18 Ibidem.
19 J. Marušiak, Fenomén strany SMER: medzi „pragmatizmom” a sociálnou demokraciou, 

„Středoevropské politické studie” 2006, č. 1, dostępne na www.cepsr.com. 
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W grudniu 1997 roku, na spotkaniu w Luksemburgu, państwa kandydujące po-
dzielono na dwie grupy. Pierwszą tworzyły kraje, które miały rozpocząć bezpo-
średnie negocjacje akcesyjne, drugą te, które musiały jeszcze udowodnić, iż są 
na negocjacje dostatecznie przygotowane. Rokowania akcesyjne rozpoczęły Es-
tonia, Polska, Słowenia, Czechy, Węgry i Cypr, a Słowacja znalazła się w drugiej 
grupie, głównie z powodu wydarzeń wewnątrzpolitycznych, choć nadal zabiegała 
o integrację z UE i OECD. W przypadku członkowstwa w NATO brakowało jed-
nomyślności wśród koalicjantów. SNS i ZRS otwarcie odrzucały możliwość wej-
ścia do Paktu Północnoatlantyckiego, miały również wątpliwości, co do integracji 
z Unią.

Mimo zawirowań na scenie politycznej i złych ocen zagranicy stan słowackiej 
gospodarki był w latach 1994–1998 dobry. Wskaźniki makroekonomiczne wyka-
zują w tym czasie korzystne wartości, a w porównaniu z innymi reformowanymi 
gospodarkami szybki wzrost PKB i stosunkowo niską infl ację. Jedynie bezrobo-
cie osiągało ponad 12%20.

Tabela 2. Wskaźniki makroekonomiczne RS w latach 1993–1998

Wskaźnik 1993 1994 1995 1996 1997 1998

PKB (mld. Sk w bieżących cenach) 369,1 440,5 516,8 575,7 653,9 717,4

Wzrost PKB (tempo wzrostu PKB w % w stałych 
cenach)

–3,7 4,9 6,9 6,6 6,5 4,4

Bezrobocie (rejestrowane bezrobocie w %) 14,4 14,8 13,1 12,8 12,5 15,6

Infl acja (zmiana w porównaniu z poprzednim 
rokiem w % według CPI)

23,2 13,4 9,9 5,8 6,1 6,7

Saldo bieżącego rachunku bilansu płatniczego 
jako % z PKB

–5,5 5,2 1,8 –12 –10,3 –11,2

Źródło: K. Morvay, Celkový makroekonomický vývoj, [w:] A. Marcinčin, M. Beblavý (red.), Ho-
spodárska politika na Slovensku 1990–1999, Bratislava 2000, s. 54.

Środki polityki gospodarczej były ukierunkowane na osiągnięcie celów krótko-
okresowych i brakowało koordynacji między jej poszczególnymi instrumentami. 
Mimo tego, iż główny cel procesu transformacyjnego w Słowacji stanowiło prze-
sunięcie akcentu z popytu na podaż i wsparcie jego rozwoju, to wzrost ekono-
miczny wynikał w tym czasie ze stymulacji popytu. Według Morvaya21, rząd w tym 
okresie nieadekwatnie stymulował krajowy popyt ekspansją wydatków sektora 
publicznego. Nacisk na wzrost popytu prowadził do sytuacji, kiedy gospodarka 

20 K. Morvay, Celkový makroekonomický vývoj, [w:] Hospodárska politika na Slovensku 
1990–1999…, s. 26.

21 Ibidem, s. 21.
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używała więcej zasobów, niż była w stanie wyprodukować, w rezultacie czego po-
wstała nierównowaga między outputem wyprodukowanym a outputem zużytym. 
Najważniejszym zjawiskiem towarzyszącym temu procesowi był wzrost osiągają-
cego ponad 10% PKB importu, przejawiający się w niekorzystnym bilansie han-
dlowym i w ujemnym saldzie bieżącego rachunku bilansu płatniczego w latach 
1997–1998. Politykę gospodarczą charakteryzowało deklarowanie motywów 
społecznych, odpowiedzialności państwa, preferowanie silnego wzrostu ekono-
micznego poprzez stymulację popytu dzięki ekspansji wydatków publicznych, 
realizację rozległych publicznych inwestycji infrastrukturalnych, defi cyt i, pomi-
mo wysokiego wzrostu gospodarczego, problemy z nierównowagą wewnętrzną 
i zewnętrzną. Zdaniem Mikloša22 wzrost ekonomiczny ery V. Mečiara utrzymy-
wał się za cenę zadłużenia gospodarki słowackiej i defi cytowego fi nansowania 
wydatków publicznych. Na przejawy napięć i nacisków w ekonomice rząd nie 
reagował przyjęciem rozwiązań systemowych likwidujących ich przyczyny, lecz 
niesystemową ingerencją administracyjną, np. przywróceniem do pierwotnego 
stanu powierzchowną regulację cen, marżę importową itp. Działania te jedynie 
minimalizowały skutki na krótki czas, w dłuższym okresie nie miały znaczenia.

2.1. Polityka społeczna

Interesującym przejawem wykorzystywania w tym okresie instrumentów polity-
ki gospodarczej były inicjatywy socjalne, takie jak wzrost płac. Wynikiem polityki 
socjalnej był stosunek między wzrostem płacy realnej a produktywnością pra-
cy. W latach 1996–1997 wzrost realnej płacy wyprzedził rzeczywistą produkcję 
w gospodarce (zob. tabela 8), czyli produkcja nie pokrywała całości wypłaconych 
zarobków, co stwarzało warunki dla wzrostu infl acji w przyszłości.

2.2. Polityka fi skalna

Z analizy całościowych wskaźników wynika, że w okresie rządów V. Mečiara do-
szło do rozluźnienia polityki fi skalnej, przejawiającego się wzrostem wydatków 
publicznych i defi cytu budżetów publicznych, zwłaszcza przeznaczonych na in-
frastrukturę23. W 1998 roku, podobnie jak w poprzednim, wzrost gospodarczy 
utrzymywany był za cenę defi cytu fi nansów publicznych i postępującego szyb-
ko zadłużenia, które w porównaniu z 1994 rokiem wzrosło trzykrotnie. W całym 
omawianym okresie budżet państwa wykazywał defi cyt, największy w 1997 roku, 
wynoszący − 5,2% PKB, przy czym notowano go już w 1994 roku. Wynosił wów-
czas 4,7% PKB.

22 I. Mikloš, Celkový ekonomický vývoj, [w:] M. Bútora, M. Ivantyšyn (red.), Slovensko 1997. 
Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 1998, s. 329–330. 

23 M. Beblavý, Priemyselná politika, [w:] Hospodárska politika na Slovensku 1990–1999…, 
s. 246.
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Od 1996 roku istniał w polityce gospodarczej rozdźwięk między rządem, sta-
wiającym na ekspansję fi skalną a Narodowym Bankiem Słowacji, skłaniającym 
się do restrykcji monetarnej.

Tabela 3. Średnia płaca a wydajność pracy w gospodarce Słowacji

Wskaźnik 1994 1995 1996 1997 1998

Średnia miesięczna płaca nominalna 
w gospodarce RS w Sk

6 294 7 195 8 154 9 226 10 003 

Zmiana nominalnej płacy w stosunku do takiego 
okresu w minionym roku w %

17,0 14,3 13,3 13,1 9,6 

Zmiana realnej płacy w stosunku do takiego 
okresu w minionym roku w %

3,2 4,0 7,1 6,6 2,7 

Wydajność pracy w % 8,1 3,6 5,3 4,4 4,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Štatistický úrad SR. Priemerná mesačná mzda v ho-
spodárstve SR, http://www.statistics.sk/webdata/slov/tabulky/pmm/pmm07.htm; J. Doležalová, 
Vliv politiky na konkurenceschopnost Slovenské republiky „Working paper” 2007, No. 4, s. 22.

2.3. Polityka strukturalna i przemysłowa. 
Stan projektów prywatyzacyjnych

Rząd w swojej Deklaracji programowej zobowiązał się do wypracowania nowych 
technik prywatyzacyjnych, przy czym akcent miał być położony na konkurencyj-
ne formy sprzedaży majątku inwestorom krajowym. Cel stanowiło stworzenie sil-
nej warstwy słowackich przedsiębiorców, bez względu na cenę kupna. W latach 
1994–1996 rządy Moravčíka i Mečiara sprywatyzowały 67% majątku w oparciu 
o cenę kupna. Drugą falę kuponowej prywatyzacji zastąpiła metoda obligacji24. 
W 1994 roku przyjęto ustawę nr 369/1994, dającą prezydium Funduszu Majątku 
Narodowego Republiki Słowackiej (FNM SR) prawo wydawania decyzji o pry-
watyzacji na wniosek Ministerstwa Prywatyzacji bądź Komitetu Wykonawczego 
FNM SR. Decyzja o prywatyzacji przeszła w ten sposób z państwa na osobę praw-
ną. Gabinet V. Mečiara uważał prywatyzację za swój priorytet, jednocześnie ukie-
runkowywując zainteresowanie państwa na prywatyzacją strategicznych przed-
siębiorstw przyjęciem ustawy nr 192/1995 o zabezpieczeniu interesów państwa 
przy prywatyzacji ważnych strategicznie państwowych przedsiębiorstw i spółek 
akcyjnych. W lutym 1997 roku rząd uchwalił projekt ustawy o rewitalizacji przed-
siębiorstw, a po wykorzystaniu przez prezydenta prawa weta na początku lipca 
1997 roku ustawę ponownie przyjęto w parlamencie. Rewitalizacja polegała na 
tym, iż grupie wybranych, w większości prywatnych przedsiębiorców, państwo 

24 A. Marcinčin, Privatizácia, [w:] Hospodárska politika na Slovensku 1990–1999…, s. 294.
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jednostronnie, na korzystnych warunkach anulowało zobowiązania. Po stronie 
wierzycieli miały być przede wszystkim podmioty państwowe, które państwo 
było w stanie przymusić do akceptacji takiej niekorzystnej transakcji. O włącze-
niu do procesu rewitalizacji miała decydować komisja25.

2.4. Polityka walutowa i handlu zagranicznego. 
Równowaga zewnętrzna

Równowaga zewnętrzna wpływa na wszystkie transakcje kraju z zagranicą, a tak-
że na charakter wymiennego kursu waluty państwa. Istotnymi politykami na tym 
obszarze są polityka walutowa i polityka handlu zagranicznego. Stan bilansu płat-
niczego Słowacji rozwijał się niekorzystnie, bieżący rachunek bilansu płatniczego 
osiągnął w latach 1996–1998 wartości ujemne, co wynikało z niższego poziomu 
eksportu, ale głównie ze wzrostu popytu krajowego, który musiał być pokryty im-
portem z zagranicy26. Podczas całego omawianego okresu transformacji handel 
zagraniczny RS cechowała przewaga importu na eksportem, co oznaczało perma-
nentny defi cyt bilansu handlowego27. W latach 1996–1998 defi cyt ten wzrósł do 
ponad 10% PKB. Bilans handlowy wpływał również na stan bieżącego rachunku 
bilansu płatniczego, którego rezultatem był z kolei wzrost zadłużenia zagranicz-
nego Słowacji. W omawianym okresie wzrost defi cytu bieżącego rachunku bilan-
su płatniczego przejawił się we wzroście długu zagranicznego z 39% w 1996 roku 
do 56% w 1998 roku.

Rozwój zagranicznych inwestycji był związany z kierunkiem rozwoju politycz-
nego Słowacji. W porównaniu z pozostałymi krajami grupy wyszehradzkiej RS 
wykazywała niską dynamikę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
i, mimo że ich wielkość z każdym rokiem w wartościach absolutnych ulegała 
zwiększeniu, to ich udział w PKB miał tendencję spadkową.

Narodowy Bank Słowacji po rozpadzie federacji wybrał swobodną wymia-
nę korony słowackiej. Zachował się 5-elementowy koszyk walutowy i system 
dziennego ustalania kursu waluty Słowacji. Z czasem koszyk walutowy został 
zredukowany do dwóch walut – 40% tworzył dolar amerykański a 60% marka 
niemiecka, gdzie procentowa reprezentacja obu walut wyrażała wielkość zagra-
nicznej wymiany. Korona funkcjonowała na podstawie mechanizmu ruchu kursu 
w granicach strefy fl uktuacyjnej w ramach, której waluta słowacka mogła zyskać 
lub stracić na wartości bez administracyjnej ingerencji banku centralnego. Po-
czątkowo strefa ta została ustalona na poziomie 0,5% i stopniowo rozszerzona 
do 7% parytetu centralnego. Związek kursu z koszem walutowym dał pewność 

25 I. Mikloš, op.cit., s. 342.
26 K. Morvay, Celkový makroekonomický vývoj, [w:] Hospodárska politika na Slovensku 

1990–1999…, s. 26.
27 M. Gajdzica et al, Celkový ekonomický vývoj, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), Sloven-

sko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti.II, Bratislava 2002, s. 19.
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inwestorom, że inwestując w koronę słowacką przez niemiecką markę lub dolara 
unikają jakiegokolwiek ryzyka kursowego28. Z punktu widzenia teorii, w ówcze-
snym czasie dążono do realizacji stałego kursu korony słowackiej z symetryczny-
mi granicami oscylacji związanymi z koszem walutowym29.

3. Rozwój polityki gospodarczej i ekonomiki RS 
w latach 1998–2006

Po wyborach parlamentarnych w 1998 roku powstała koalicja SDK – SDĽ – SMK 
– SOP, a na fotelu premiera Vladimíra Mečiara zastąpił Mikuláš Dzurinda. Rząd 
stanowił nadzwyczaj szerokie programowo połączenie partii prawicowych, cen-
trowych i lewicowych, wśród których znalazła się także partia reprezentująca 
mniejszość narodową, a elementem wspólnym było poszanowanie zasad demo-
kratycznych i wsparcie euroatlantyckiej integracji Słowacji30.

Ważnym osiągnięciem tego gabinetu była zmiana opinii zagranicznej, kiedy 
kraje OECD pierwszy raz pozytywnie wypowiedziały się o sytuacji na Słowacji, 
a na posiedzeniu Rady tej organizacji 28.7.2000 r. zdecydowano o przyjęciu RS 
jako 30 członka OECD. 28 września 2000 roku podpisano umowę między RS 
a OECD o przystąpieniu Słowacji do Porozumienia o OECD, natomiast w listo-
padzie 2000 roku stała się ona pełnoprawnym członkiem tej organizacji. Wyda-
rzenie to uważano za przełomowe, a ówczesny rząd postrzegał je jako swój wielki 
sukces na drodze do zmiany wizerunku Słowacji w świecie.

Ważnym krokiem dla rozwoju sytuacji w RS i jej dalszych losów były postępy 
tego kraju w procesie integracji z UE – w listopadzie 1999 roku, podczas spotka-
nia w Helsinkach, zdecydowano, iż również państwa drugiej grupy przystąpią do 
negocjacji akcesyjnych. Dwa lata później, w listopadzie 2001 roku Unia Euro-
pejska ogłosiła, że wszystkie 10 krajów, włącznie ze Słowacją ma funkcjonującą 
gospodarkę rynkową i jest gotowe do akcesji. Na tej podstawie, w grudniu 2002 
roku, w Kopenhadze zakończono ofi cjalnie rokowania akcesyjne z państwami 
kandydującymi, które 1 maja 2004 roku miały się stać członkami UE. Zakoń-
czony sukcesem proces integracji Słowacji z Unią Europejską można uważać za 
jedno z największych osiągnięć rządów M. Dzurindy, które zmieniło międzyna-
rodowy wizerunek Słowacji i wprowadziło ją do grona najbardziej rozwiniętych 
państw świata.

Gabinet M. Dzurindy dążył do tego by być kojarzony nie tylko ze zmianami 
politycznymi. Dlatego w ekonomicznej części swego programu jako cel zaprezen-

28 V. Polhorský, Vývoj kurzu slovenskej koruny od februára 1993 do júna 2000, „Biatec” 
2000, č. 8. http://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/polhor.pdf. 

29 M. Neupauerová, Analýza optimálnej monetárnej stratégie pre NBS z hľadiska bezprostred-
ných cieľov, [w:] Národná a regionálna ekonomika VI, „Herľany” 11.–13.10.2006, s. 259–265.

30 G. Mesežnikov, Zahraničná politika: príliš…, s. 60.
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tował nowy kierunek polityki gospodarczej wychodząc z teoretycznych koncepcji 
liberalizmu i neoinstytucjonalizmu31. Do najważniejszych zmian w dziedzinie go-
spodarczej pierwszego rządu M. Dzurindy należały:

– likwidacja przejawów miękkiego ograniczenia budżetowego;
– zmiana zasad prywatyzacji związana z uwolnieniem dostępu do strategicz-

nych przedsiębiorstw32; poprzedni rząd ściśle określił te z nich, których 
nie można było prywatyzować;

– wprowadzenie zmian instytucjonalnych, szczególnie dotyczących warun-
ków prowadzenia działalności gospodarczej;

– reforma emerytalna;
– reforma systemu społecznego;
– obniżenie stawek podatków dochodowych – stawka podatku dochodowe-

go osób prawnych spadła w 2000 roku z 40 do 29%, a następnie do 25%;
– przyjęcie pakietu środków stabilizacyjnych w celu wprowadzenie równo-

wagi makroekonomicznej, także za cenę spadku tempa wzrostu ekono-
micznego.

Tabela 4. Makroekonomiczne wskaźniki Słowacji w latach 1999–2006

Wskaźnik 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Wzrost PKB (tempo wzrostu PKB 
w % w stałych cenach)

1,5 2,0 3,8 4,6 4,5 5,5 6,0 8,3

Bezrobocie (rejestrowane w %) 16,2 18,6 19,2 18,5 17,4 18,1 16,2 13,3

Infl acja (wg CPI, zmiana 
w porównaniu z poprzednim 
rokiem w %)

10,6 12,0 7,1 3,3 8,5 7,5 2,7 4,5

Saldo bieżącego rachunku 
bilansu płatniczego 
jako % z PKB

–5,6 –3,7 –8,8 –7,9 –0,8 –3,6 –8,5 –8,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych Statystycznego urzędu Republiki Słowackiej; 
K. Morvay, I. Okáli, Hlavné trendy vývoja hospodárstva Slovenska v roku 2006 a ich odhad 
v roku 2007, „Ekonomický časopis” 2007, č. 6, s. 539–553.

Domeną gabinetu Dzurindy było wprowadzanie w życie reform strukturalnych, 
a jednym z głównych celów wejście Słowacji do UE i NATO33, co rząd wyartykuło-

31 K. Morvay, Celkový makroekonomický vývoj, [w:] A. Marcinčin (red.), Hospodárska poli-
tika na Slovensku 2000–2001, Bratislava 2002, s. 21.

32 Rząd M. Dzurindy w swojej dekalracji programowej konstatował: „Za jeden ze swych prio-
rytetów rząd uważa dalszy rozwój procesu prywatyzacji, z akcentem na jego transparentność” 
w: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 1998, s. 15.

33 G. Mesežnikov, Zahraničná politika: príliš…, s. 60
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wał w 2002 roku w deklaracji programowej stwierdzeniem, że „przychodzi z pro-
gramem, który jest nowym impulsem dla rozwoju naszej ojczyzny i zabezpieczy 
Słowacji i jej obywatelom europejską przyszłość”34. W tym czasie rozpoczęto licz-
ne reformy gospodarcze, mające wpływ zwłaszcza na słabsze warstwy ludności 
i zasięg przekraczający jedną kadencję rządu. Rozwój wskaźników ekonomicz-
nych prezentuje tabela 4.

Spowolnieniu uległ wzrost płacy realnej, jak również spadła wydajność pra-
cy. Było to wynikiem wprowadzenia oszczędnościowych i reformatorskich pa-
kietów – socjalnego i ekonomicznego, pierwszego i drugiego gabinetu Mikuláša 
Dzurindy. Podjęte w ramach reformy kroki dotyczyły kwestii socjalnych, rodziny 
i stosunków pracowniczych.

Pierwszy okres rządów M. Dziurindy określiliśmy jako czas przywracania 
równowagi. Wbrew przyrzeczeniom rządzącej koalicji w rzeczywistości nie po-
wstały warunki dla stopniowego obniżenia stopy bezrobocia. Przeciwnie, ta 
wzrosła z 15,6% w 1998 roku, do 19,2% w 2001 roku35. Dopiero w 2002 roku 
doszło do pierwszego od 1997 roku spadku poziomu bezrobocia, które osią-
gnęło wówczas 18,5%, a w 2003 roku 17,4%. Nie towarzyszył mu jednak wzrost 
zatrudnienia. Do przyczyn spadku bezrobocia w tym okresie należały bowiem 
zakończenie restrukturyzacji niektórych gałęzi gospodarki i napływ inwestycji 
zagranicznych. Nie udało się rozwiązać problemu bezrobocia w oparciu o kra-
jowe zasoby i preferowanie krajowych podmiotów. Kolejna przyczyna to wyższy 
wzrost gospodarczy i wprowadzone na początku 2003 roku zarządzenie admini-
stracyjne, ograniczające wykorzystywanie systemu – bezrobotni musieli zgłaszać 
się do urzędów pracy dwa razy w miesiącu, co umożliwiło wykreślenie z ewiden-
cji osób pobierających zasiłki a jednocześnie pracujących „na czarno”. Powodem 
spadku bezrobocia był również projekt prac dla dobra publicznego, który jednak 
w dłuższym okresie nie rozwiązał problemu. Został on zastąpiony Programem 
utrzymania nawyku pracy przez formę mniejszych służb publicznych36.

3.1. Polityka podatkowa i cenowa. 
Reforma podatkowa

Kolejnym instrumentem przywracania równowagi miało być ograniczenie re-
gulacji cen, prowadzące do wysokiej infl acji i szybkiego spadku płac realnych. 
W 1999 roku płace zmniejszyły się o 3,1%, w 2000 nawet o 4,9%, a po wzroście 
w roku wyborczym 2002 o 5,8%, znów spadły w 2003 o 2%. Od tej pory ich 
poziom rokrocznie rósł, wzrost ten był jednak wolniejszy niż wzrost wydajno-
ści pracy. Podobne tendencje nie wystąpiły wówczas w żadym z krajów grupy 

34 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (2002), s. 4.
35 M. Thomay, P. Gonda, Po štyroch rokoch. Analýza plnenia predvolebných sľubov v ro-

koch 1998–2002 v ekonomickej a sociálnej oblasti, Bratislava 2002, s. 22.
36 M. Gábriš, Z. Stoličná, Nezamestnanosť stále klesá, „Biatec” 2003 (R. 11), č. 12, s. 2–4.
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wyszehradzkiej. Płace realne spadały w Czechach dopiero w 1998 roku, na Wę-
grzech z kolei w 2002 roku wyraźnie wzrosły, ponieważ rząd podwyższył zarobki 
w sektorze publicznym przeciętnie o 50%. Dotyczyło to 600 tys. pracowników 
publicznych37.

Do tzw. środków rozwojowych miał należeć program wspierania napływu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rozwiązanie kwestii niezdolności płat-
niczej przedsiębiorstw. Do pierwszych stabilizujących kroków ekonomicznych 
należało uporządkowanie cen ruchu pasażerskiego, transportu kolejowego i au-
tobusowego, gazu ziemnego dla gospodarstw domowych i energii elektrycznej 
dla przedsiębiorstw. Planowano podwyżkę cen energii elektrycznej także dla go-
spodarstw domowych, co zrealizowano w 1999 roku. Obniżono wówczas dotacje 
państwowe na dostawę ogrzewania poprzez zwiększenie wysokości maksymalnej 
ceny ogrzewania dla mieszkańców o 40%. Od 1 lipca 1999 roku ceny energii elek-
trycznej dla gospodarstw domowych wzrosły średnio o 35%, a przedsiębiorstw 
o 5%, gazu ziemnego dla gospodarstw domowych o 50%. Cena najmu wzrosła 
od 1 października 1999 roku o 70%, co szczególnie dla zwykłych obywateli było 
niewiarygodnym wzrostem wydatków38.

W 2002 roku odpowiedzialność za regulację cen za energię przejął Urząd ds. 
regulacji gałęzi sieciowych, po raz pierwszy ustanawiając ceny energii 1 stycznia 
2003 r. Tym samym ograniczeniu uległa możliwość wykorzystywania cen w za-
leżności od cyklu wyborczego i cenowe deformacje. Od czerwca 2002 roku do 
końca 2003 roku wzrósł podatek na wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, oleje 
organiczne, gaz i energię elektryczną dla gospodarstw domowych (w sumie o kil-
kadziesiąt procent). W czerwcu 2002 roku wprowadzono opłaty u lekarza, na-
tomiast w 2003 roku nastąpił najwyższy wzrost cen w sektorze mieszkaniowym 
o 17,4%. W styczniu 2004 roku doszło do spadku infl acji, wywołanego mniej-
szym wzrostem regulowanych cen w porównaniu z okresem wcześniejszym. Roz-
poczęła się wówczas defl acja, gdy infl acja stopniowo spada. Jedynie w 2006 roku 
całkowita infl acja, na poziomie 4,5%, zboczyła z torów spadku, głównie z powodu 
wzrostu cen materiałów napędowych i wzrostu popytu krajowego.

Wyraźną zmianą wprowadzoną przez rząd M. Dziurindy była reforma podat-
kowa, która nie tylko wprowadzała zmiany w stopie opodatkowania, lecz w całym 
systemie podatkowym. Tak głębokie przeobrażenia w tym obszarze miały miej-
sce po raz pierwszy od koniecznej reformy sytemu podatkowego jako części pro-
cesu transformacji przy przejściu od gospodarki centralnie planowanej do ryn-
kowej w 1992 roku. Nowa reforma ujednoliciła podatek, wprowadzając podatek 
liniowy dla wszystkich podmiotów – osób fi zycznych, zagranicznych, prawnych 
i innych – na poziomie 19%, przy czym różny jest sposób ustalania podstawy po-
datku u poszczególnych podmiotów. Zniesiono podatek z przeniesienia i przej-

37 Veľa práce a o niečo menej peňazí, „Hospodárske noviny”, 21.9.2007.
38 Ibidem.
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ścia praw do nieruchomości, z darowizn i spadkowy, a cały system podatkowy 
uległ uproszczeniu39. Według Thomaya i Gondy, pierwszy rząd M. Dzurindy nie 
obniżył nadmiernych wydatków publicznych w stosunku do PKB poniżej granicy 
z 1998 roku. Wpłynęły na to m.in. koszty związane się z działalnością poprzed-
niego rządu, np. wielka liczba rękojmi kredytowych40.

Tabela 5. Wskaźniki fi nansów publicznych i długu zagranicznego RS 
w latach 1999–2002

Wskaźnik 1999 2000 2001 2002

Defi cyt budżetu państwa z PKB (w %) –1,8 –3,0 –4,5 –4,8

Poziom defi cytu fi nansów publicznych z PKB (w %) –7,0 –12,3 –6,0 –5,7

Poziom długu publicznego z PKB (w %) 30 50,4 49 43,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Morvay, I. Okáli, Hlavné trendy vývoja hospodár-
stva Slovenska v roku 2006 a ich odhad v roku 2007, „Ekonomický časopis” 2007 (R. 55), č. 6, 
s. 541; D. Zachar (red.), Reformy na Slovensku 2003–2004, Hodnotenie ekonomických a sociál-
nych opatrení, Bratislava 2004, s. 27; M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), Slovensko 2002, Súhrnná 
správa o stave spoločnosti II, Bratislava 2002, s. 5.

Tabela 6. Wskaźniki fi nansów publicznych RS w latach 2003–2006

Wskaźnik 2003 2004 2005 2006

Poziom defi cytu fi nansów publicznych z PKB (w %) –3,7 –3,3 –2,9 –3,4

Poziom długu publicznego z PKB (w %) 42,4 41,4 34,2 30,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Morvay, I. Okáli, Hlavné trendy vývoja hospodár-
stva Slovenska v roku 2006 a ich odhad v roku 2007, „Ekonomický časopis” 2007 (R. 55), č. 6, 
s. 539–553; Eurostat: Öffentlicher Finanzierungssaldo. Nettofi nanzierungssaldo des Staates 
in Prozent des BIP, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_
dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=de&product=EU_MAIN_TREE 
&root=EU_MAIN_TREE/tb/t_economy/t_gov/t_gov_dd/tsieb080.

Defi cyt rachunków publicznych spowodował, iż utrzymanie dyscypliny fi nanso-
wej udało się temu gabinetowi jedynie w pierwszym roku rządów (zob. tabela 12), 
w którym obniżyło się defi cytowe zarządzanie fi nansami publicznymi. W na-
stępnych latach defi cyt się jednak ponownie zwiększył. Konsekwencją fi nanso-
wania wysokich defi cytów i emitowania obligacji na pokrycie części kredytów 
w prywatyzowanych bankach był wzrost zadłużenia administracji publicznej41. 

39 Koncepcia daňovej reformy v rokoch 2004–2006. 
40 M. Thomay, P. Gonda, op.cit., s. 9–10.
41 Ibidem, s. 15.
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Rząd w pierwszym okresie kadencji nie wykorzystał dochodów z prywatyzacji na 
obniżenie długu wewnętrznego, który się powiększał z 29% PKB w 1998 roku 
do ponad 40% PKB w 2002 roku, czyli w końcu kadencji. W kolejnym okresie 
udział długu wewnętrznego w PKB uległ obniżeniu i w 2006 roku wynosił 30,4% 
PKB42.

3.2. Polityka społeczna i rynek pracy. 
Reforma emerytalna

Kolejną ważną zmianą i osiągnięciem rządu M. Dzurindy była reforma emery-
talna wprowadzająca nowy, składający się z trzech fi larów, system ubezpieczenia 
emerytalnego. Pierwszy fi lar tworzyły obowiązkowe ubezpieczenia defi niowane 
podatkowo, fi nansowane w sposób ciągły, wypłacane przez publicznoprawną 
Ubezpieczalnię Społeczną od 1 stycznia 2004 roku, za pośrednictwem kapita-
lizacji. Drugi fi lar to kapitalizacja oszczędności realizowana od 1 stycznia 2005 
roku przez emerytalne spółki zarządzające, a trzeci fi lar to dobrowolne ubezpie-
czenia emerytalne, korzystne podatkowo, defi niowane składkowo, fi nansowane 
za pośrednictwem kapitalizacji, realizowane przez uzupełniające ubezpieczalnie 
emerytalne od 1996 roku. W ramach systemu emerytalnego zreformowano naj-
pierw pierwszy fi lar, przejściem z systemu zabezpieczenia emerytalnego na sys-
tem ubezpieczenia emerytalnego od 1 stycznia 2004 roku. Reforma została wpro-
wadzona w życie w 2003 roku przyjęciem ustawy o ubezpieczeniu społecznym, 
która od 1 stycznia 2004 r. zapoczątkowała znaczące przeobrażenia w systemie 
emerytalnym. Szczególnie zmienił się sposób obliczania emerytur wypłacanych 
z Ubezpieczalni Społecznej, zaostrzyły się warunki prawa do emerytury (np. pod-
wyższenie wieku emerytalnego do 62 roku życia dla mężczyzn i kobiet), zmienił 
się sposób podwyższania emerytur i wprowadzono możliwość wcześniejszego 
przejścia na emeryturę. Nowy sposób obliczania emerytur miał przynieść oby-
watelom sprawiedliwsze emerytury, odpowiednie do zarobków, z których płacili 
składki. Zasadę tę nazywa się zasadą zasługi. Miała to być zmiana pozytywna dla 
obywateli z wyższymi dochodami, odprowadzających wyższe składki do Ubezpie-
czalni Społecznej. W rzeczywistości nie wpłynęła jednak na wysokości ich emery-
tury. W ramach reformy systemu emerytalnego od 2005 r. wprowadzono drugi 
fi lar. Wejście do tego fi lara było dobrowolne, lecz wyjście z niego niemożliwe. 
Trzeci dobrowolny fi lar stworzony został jako uzupełniające ubezpieczenie eme-
rytalne, funkcjonujące w Słowacji od 1996 roku43.

42 Eurostat: Öffentlicher Schuldenstand. Konsolidierter Bruttoschuldenstand des Staates 
in Prozent des BIP, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_
dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=de&product=EU_MAIN_
TREE&root=EU_MAIN_TREE/tb/t_economy/t_gov/t_gov_dd/tsieb090. 

43 Koncepcia reformy dôchodkového zabezpečenia v SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny, http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=454.
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3.3. Polityka strukturalna i przemysłowa. 
Stan projektów prywatyzacyjnych

Jeszcze w pierwszym roku rządów gabinet M. Dzurindy zniósł ustawę nr 192/1995 
Z.z. o zabezpieczeniu interesów państwa przy prywatyzacji ważnych strategicznie 
przedsiębiorstw i spółek akcyjnych nowelą ustawy nr 92/1991 Zb. o warunkach 
przeniesienia majątku państwa na inne osoby, dzięki czemu zlikwidowano ważną 
przeszkodę dla kontynuacji procesu prywatyzacji. Nowa ustawa wyznaczyła 16 
przedsiębiorstw o charakterze naturalnego monopolu. O ich prywatyzacji zawsze 
miał decydować rząd po dyskusji w parlamencie, a wykonawcom tej decyzji stał 
się FNM. Podczas prywatyzacji spółek energetycznych i Transpetrolu państwo 
lub FNM musiały zachować trwały minimalny udział majątkowy w wysokości 
51%, jednocześnie państwo zachowało udział majątkowy w Słowackiej Teleko-
munikacji, określono także przedsiębiorstwa niepodlegające prywatyzacji44: 
transport kolejowy, wschodniosłowackie stacje przeładunkowe Čierna nad Tisou 
i Maťovce, fundusz leśny, budynki i wyposażenie służące gospodarce leśnej i ak-
cje ich spółek handlowych znajdujących się w rękach państwa, wody powierzch-
niowe i podziemne, i majątek służący służbom pocztowym, zarezerwowanym 
dla państwa45. Lata 1998–2002 były decydujące z punktu widzenia prywatyzacji 
strategicznych przedsiębiorstw, ponieważ miała wówczas miejsce (w 2002 roku) 
prywatyzacja Transpetrolu, Słowackiego przedsiębiorstwa gazowego i elektro-
energetycznych spółek dystrybucyjnych.

3.4. Handel zagraniczny i polityka walutowa 
a równowaga zewnętrzna

W 1998 roku za granicą oczekiwano zmian na słowackiej scenie politycznej, a nie-
pewność podmiotów zagranicznych przerodziła się w stopniowy spadek krótko-
okresowych inwestycji banków zagranicznych. Pomimo pośrednich inwestycji 
Narodowego Banku Słowacji (NBS) i utrwalania kursu korony poniżej rynkowe-
go uzupełnianie dewiz przez NBS nie było wystarczające, w rezultacie nastąpił 
spadek wartości słowackiej waluty. W pierwszych dniach po wyborach nie nastą-
piły zmiany, w rezultacie czego bank narodowy utracił około jedną trzecią rezerw 
dewizowych i zdecydował o zaprzestaniu gwarancji ówczesnego systemu kurso-
wego, likwidując jednocześnie strefę fl uktuacji i wprowadzając płynny reżim wa-
lutowy, w którym kurs korony słowackiej określano na podstawie rozwoju poda-
ży i popytu. Za walutę sprawozdawczą uznano niemiecką markę, a od 1 stycznia 
1999 roku euro. W tym roku zlikwidowano również granice oscylacyjne46.

44 M. Thomay, P. Gonda, op.cit., s. 29.
45 Zákon č. 253/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach 

prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
46 V. Polhorský, op.cit. 
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W 2002 roku w polityce walutowej pojawiły się dążenia do harmonizacji 
środków z instrumentarium Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Głów-
nym celem NBS było utrzymanie stabilności cenowej tak, by powstały warunki 
dla wejścia Słowacji do strefy euro. Przystąpiono do podwyższenia kluczowych 
stóp procentowych jako reakcji na pogłębienie zewnętrznej nierównowagi ma-
kroekonomicznej, przejawiającej się wzrostem defi cytu bilansu handlowego 
wraz z brakiem dostatecznych środków eliminujących ryzyko w obszarze sek-
tora publicznego i zwiększeniem nierównowagi wewnętrznej. Wyniki wyborów 
parlamentarnych z września 2002 roku, postęp w rokowaniach akcesyjnych do 
UE i NATO oraz lepsza pozycja RS w rankingach ekonomicznych skutkowały 
zwiększeniem zainteresowania inwestorów zagranicznych. Doszło do wzrostu 
kursu korony słowackiej nieadekwatnego do rozwoju gospodarczego. W tej sy-
tuacji NBS zdecydował się na bezpośrednie interwencje na rynku dewizowym 
hamujące umacnianie się waluty, wspierając je obniżeniem kluczowych stóp 
procentowych. W 2003 roku wzrósł poziom infl acji, na który bank narodowy 
nie zareagował zmianami stóp procentowych, o ile do wzrostu infl acji dochodzi-
ło w wyniku administracyjnej regulacji cen. Po wejściu Słowacji do Unii Euro-
pejskiej powstały warunki do obniżenia stóp procentowych, co przy spadającej 
infl acji skutkowało ożywieniem popytu krajowego i likwidacją nacisków speku-
lacyjnych na wzrost wartości korony, na które NBS zareagował interwencją na 
rynku dewizowym i werbalnym zwróceniem uwagi na ryzyko tego procesu.

W związku z wejściem do Unii Europejskiej rząd słowacki zobowiązał się do 
przyjęcia euro, które poprzedza spełnienie kryteriów z Maastricht. Było oczywi-
ste, że w ich ramach szczególna uwaga przywiązywana będzie do polityki waluto-
wej NBS w obszarze stabilności cenowej i kryteriów kursowych. Ze względu na te 
ambitne cele Narodowy Bank Słowacji przystąpił do zmiany strategii walutowo-
politycznej, defi niując ją od 2005 roku jako działalność skupiającą się na infl acji 
w warunkach ERM II47.

W listopadzie 2005 roku korona weszła do reżimu ERM II, określanego jako 
„poczekalnia” do jednolitej waluty europejskiej48. Ówczesny minister fi nansów 
SR Ivan Mikloš, który wspólnie z prezesem Narodowego Banku Słowacji Ivanem 
Šramkiem negocjował w Brukseli z Europejskim Bankiem Centralnym i ministrami 
fi nansów innych państw warunki przystąpienia, stwierdził: „Przyjęcie do ERM II 
jest docenieniem procesu reform na Słowacji i zdrowej polityki gospodarczej”49. 

47 M. Neupauerová, I. Hanasová, Hodnotenie pôsobenia NBS od roku 1993 po súčasnosť, 
[w:] Národná a regionálna ekonomika VII [CD], Košice, 1–3.10.2008, s. 694–702.

48 Celem ERM II jest wsparcie stabilizacji kursów państw Unii Europejskiej, które dotąd nie 
są członkami strefy euro. W ramach ERM II określony jest centralny parytet waluty kraju wobec 
euro do sześciu obowiązujących cyfr i sfera fl uktacyjna, która jest standardowa +/–15%.

49 Vyhlásenie ministra fi nancií SR Ivana Mikloša a guvernéra NBS Ivana Šramka o vstupe 
Slovenska do ERM II, 26.11.2005, http://www.fi nance.gov.sk/Default.aspx?CatID=84&NewsID
=90&Template=Print. 



169

Z inicjatywy Słowacji parytet centralny korony wobec euro ustanowiono na pozio-
mie kursu rynkowego 38,455 Sk ze sferą fl uktuacji ±15%, co stanowiło rozluźnie-
nie ruchu kursu w przedziale 32,686–44,223 SKK/EUR50. Słowacja prześcignęła 
więc w rozwoju waluty pozostałe państwa wyszehradzkie, których sytuacja eko-
nomiczna nie pozwalała na wejście do ERM II.

Tabela 7. Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w RS 
w latach 1998–2005

Rok
Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

przypadających na 1 obywatela (w USD)
Udział bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w PKB (w %)

1998 400 10

1999 420 11

2000 700 19

2001 900 22

2002 1 450 29

2003 1 950 29

2004 2 600 30

2005 2 950 32

Źródło: Euro podporí obchod aj investície, „Hospodárske noviny”, http://hnonline.sk/c1-
18506190-euro-podpori-obchod-aj-investicie.

Rozwój napływu inwestycji zagranicznych łączył się ze zmianami zachodzącymi 
w RS, zwłaszcza z jej przyjęciem do OECD i UE. Jak już wspomniano, uproszczo-
no system podatkowy głównie poprzez określenie stopy podatku dochodowego 
osób fi zycznych i prawnych na jednym poziomie 19% – obniżając tym samym sto-
pę dla osób prawnych, i likwidację części innych podatków51. W ramach koncepcji 
decentralizacji fi skalnej nowy system podatkowy wzmocnił przychody podatko-
we gmin i ustanowił własne dochody podatkowe wyższych jednostek terytorial-
nych (VÚC)52. Dzięki niskiej stopie podatku dochodowego i prostemu systemo-
wi podatkowemu oraz innym formom wspierania inwestycji po wprowadzeniu 
podatku liniowego, w 2004 roku, Słowacja stała się rajem inwestycyjnym53. 

50 M. Jaroš, Slovensko nečakane vstúpilo do čakárne na euro, „SME”, http://www.sme.sk/ 
c/2485464/Slovensko-necakane-vstupilo-do-cakarne-na-euro.html.

51 S. Ručinská, Ausgebremst oder durchgestartet? Die slowakische Wirtschaft unter der Re-
gierung Fico, „Osteuropa” 2007, nr 10, s. 67–83.

52 N. Štangová, M. Vernarský, Nekotoryje aspekty upravľenija municipaľnymi obrazovani-
jami v Slovakii, [w:] Gosudarstvennaja i municipaľnaja služba: od kačestva podgotovki – k ka-
čestvu upravlenija, T. P. Ivanova, E. V. Feklistova (red.), Saratov 2007, s. 41.

53 Czechy i Słowacja są rajem inwestycyjnym. Gdyby zsumować warunki dla inwestorów w tych 
państwach, kombinacja ta nie miałaby w Europie konkurencji. „Národná obroda”, 31.5.2005.
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Ich napływ podczas rządów M. Dzurindy wyraźnie wzrósł tak, w porównaniu 
międzyrocznym, jak i z innymi państwami grupy wyszehradzkiej. Najwięcej 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych było w 2002 roku, kiedy realizowano 
większość projektów prywatyzacyjnych i Słowację cechował najwyższy udział 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w PKB. Wyraźny wzrost tych inwesty-
cji widoczny był także w przeliczeniu na jednego obywatela54. Rząd oferował za 
pośrednictwem agencji rządowej SARIO niektórym zagranicznym inwestorom 
wielkie ulgi inwestycyjne, do których odbiorców należały m.in. fi rmy: Kia Mo-
tors, Samsung Electronics, Peugeot Citroen Automobiles, Getrag Ford, Sony 
Slovakia, SCA Hygiene Products Slovakia, Leoni Autokabel Slowakia, Matador, 
Welding, Visteon55.

Powstały w październiku 2002 roku rząd M. Dziurindy zakończył swą działal-
ność przed czasem w lutym 2006 roku, w wyniku kryzysu gabinetowego i odej-
ścia z rządu KDH. Przyczyną był konfl ikt między SDKÚ-DS a Ruchem Chrze-
ścijańskim, o jeden z priorytetów rządu dotyczący zawarcia umowy ze Stolicą 
Apostolską o klauzuli sumienia. Partia M. Dziurindy nie zaliczała tego do prio-
rytetów, określając przygotowany przez KDH projekt umowy za zbyt rozległy. 
Minister spraw zagranicznych Eduard Kukan określił go nawet jako dyskrymi-
nujący. KDH argumentował, że w deklaracji programowej rządu z 2002 roku 
stwierdzano, iż przygotowana zostanie taka ustawa i dał rządowi ultimatum – 
albo rząd znów się zajmie umową i ją zawrze z Watykanem, albo partia odejdzie 
z koalicji. Premier ocenił, iż w tej sytuacji dla niego i jego ugrupowania SDKÚ-DS 
mniejszą stratą będzie odejście Ruchu Chrześcijańskiego i ewentualne przedter-
minowe wybory, niż zgoda na umowę i tym samym pewna utrata części bardziej 
liberalnych wyborców56.

Spór między koalicjantami SDKÚ, KDH, SMK a ANO miał miejsce po raz 
pierwszy pod koniec 2002 roku z powodu nominacji do organów Słowackich 
elektrowni. KDH twierdziło, że do organów państwowego przedsiębiorstwa do-
stali się z linii politycznej przede wszystkim kandydaci ANO. Latem 2003 roku 
w spór z M. Dzurindą wszedł minister obrony i wiceprzewodniczący SDKÚ Ivan 
Šimko, który wspólnie z Zuzaną Martinákovą i innymi posłami SDKÚ utwo-
rzył w ramach ugrupowania platformę opozycyjną, aby wreszcie odejść z partii 
i wiosną 2004 roku założyć nowy podmiot polityczny Wolne Forum (Slobodné 
forum). Z kolei latem 2005 roku wybuchł największy kryzys koalicyjny, spowo-
dowany aferą znaną jako weksle. Wyszło na jaw, że minister gospodarki Pavol 
Rusko podpisał weksle na sumę 100 mln koron, w rezultacie czego KDH zagrozi-
ło premierowi odejściem z rządu, jeśli nie odwoła Rusko. Dziurinda zapropono-

54 Prílev priamych zahraničných investícií do SR výrazne rastie, SITA, 15.10.2003.
55 MH SR: Prehľad podnikateľských subjektov, ktorým bolo schválené poskytnutie regionálnej 

štátnej pomoci za obdobie 2001 – 3/2007, http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=3530. 
56 G. Mesežnikov, Vnútropolitický vývoj a systém politických strán, [w:] M. Bútora et al 

(red.), Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2007, s. 35–39.
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wał odwołanie ministra i SDKÚ, SMK oraz KDH 1 września 2005 roku ogłosiły 
koniec współpracy z ANO w ramach rządzącej koalicji. Poparcie dla rządu w par-
lamencie mieli do końca kadencji gabinetu zapewnić byli posłowie ANO skupieni 
wokół Ľubomíra Lintnera, z którym wymienione ugrupowania podpisały aneks 
do Umowy Koalicyjnej57. Po odejściu KDH z rządu zaczęto mówić o przedtermi-
nowych wyborach, których termin został wyznaczony na 17 czerwca 2006 roku 
– trzy miesiące przed ustawowym zakończeniem kadencji rządu.

4. Rozwój polityki gospodarczej i gospodarki RS 
od 2006 roku

Wybory do Narodowej Rady Republiki Słowackiej z 2006 roku przyniosły hi-
storyczne, przełomowe wydarzenie – po raz pierwszy od 1989 roku wybory na 
Słowacji wygrała standardowa partia lewicowa socjaldemokratycznego typu. 
Tym samym kraj ten jako ostatni dołączył do byłych państw realnego socjali-
zmu w Europie Środkowej, w których socjaldemokracja może przyjąć etykietę 
– zwycięska. Po Czechach, Węgrzech i Polsce Słowacja jest ostatnim państwem 
wyszehradzkiej czwórki, w którym socjaldemokracja przejęła rządy z pozycji li-
dera koalicji58. Zwycięzcom wyborów została partia SMER-SD59, która otrzymała 
29,1% głosów i obsadziła w parlamencie 50 ze 150 mandatów. Do parlamentu 
dostało się jeszcze pięć ugrupowań, które pokonały granicę 5%. W wyniku wy-
borów powstała trójkoalicyjny rząd, w którym znalazły się SMER, HZDS i SNS. 
Lewicowość SMER-u, podkreślona przez związki zawodowe, przyniosła wiele po-
prawek progresywnych reform wprowadzonych przez poprzedni rząd, przy czym 
nie ujawnił się ich negatywny wpływ na wskaźniki makroekonomiczne. Przeciw-
nie, pierwsze dwa lata rządów gabinetu R. Fico to etap, który określamy jako 
etap silnego wzrostu ekonomicznego.

Dla lepszej oceny gospodarczej polityki ostatniego okresu użyję obok wskaź-
ników całorocznych także danych kwartalnych, które lepiej ilustrują rozwój 
w konkretnym czasie.

Już w latach 2004–2005 wzrost PKB w RS był sprzyjający a jego tempo było 
wśród państw wyszehradzkich najwyższe, ale w 2006 roku nastąpił niewiary-

57 http://www.sme.sk/c/2579000/Prehlad-najvaznejsich-kriz-vo-vladnej-koalicii-v-tomto-
volebnom-obdobi.html. 

58 Ľ. Blaha, Analýza výsledkov parlamentných volieb 2006, ASA: 1.7.2006 dostupné online: 
http://www.inst-asa.sk/index_fi les/analyza_volieb_blaha.htm.

59 Partia SMER uzyskała w wyborach w 2002 r., jedynie 13,46% głosów jako trzecia najsilniej-
sza partia, a po utworzeniu gabinetu M.Dzurindy działała w opozycji. W końcu 2005 r. ugrupowa-
nie podpisało umowę z Konfederacją Związków Zawodowych o wzajemnej współpracy, a ponieważ 
była jedyną partią, ktorej udało się zawrzeć w umowie wsparcie związków, można SMER uważać 
za głównego partnera związków, co uwidoczniło się po wyborach parlamentarnych w 2006 roku.
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godny wzrost gospodarczy. W pierwszych dwóch kwartałach 2006 roku osią-
gnął poziom 6,5%, widoczny zwłaszcza przez wzrost popytu krajowego i czystego 
eksportu. W trzecim kwartale poziom wzrostu PKB zaskoczył ogromnie, osią-
gając 9,8%, a w czwartym kwartale 9,6%. W 2007 roku PKB nie spadał poni-
żej poziomu 9%, co jest w porównaniu z krajami rozwiniętymi, których wzrost 
ekonomiczny oscylował w okolicach 3%, wyjątkowym wynikiem, pozwalającym 
określić gospodarkę Słowacji jako europejskiego, ewentualnie karpackiego ty-
grysa60.

Tabela 8. Wskaźniki makroekonomiczne RS w latach 2006–2008

Wskaźnik 2006 2007
2008

(szacunki)

Wzrost PKB (tempo wzrostu PKB w % w stałych cenach) 8,3 10,4 7,5

Bezrobocie (rejestrowane bezrobocie w %) 13,3 11,1 10,1

Infl acja (według CPI, zmiana w stosunku 
do poprzedzającego roku w %)

4,5 1,9 3,4

Saldo bieżącego rachunku bilansu płatniczego jako % z PKB –8,3 –5,3 –3,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Štatistický úrad Slovenskej republiky; I. Okáli, Hos-
podársky vývoj Slovenska v roku 2007, „Ekonomický časopis” 2008, č. 5, s. 435–476.

Rozwój wydajności gospodarki można śledzić na podstawie wskaźnika PKB, 
który przytaczam od 2001 do 2008 roku w absolutnych liczbach w koronach 
słowackich i, przez porównanie z innymi krajami również w przeliczeniu na 1 
mieszkańca, wyrażony w USD w jednakowym parytecie siły nabywczej. W latach 
2005–2007 miały miejsce znaczące wydarzenia w ekonomice RS przy dogania-
niu państw OECD, mimo to można stwierdzić, że słowacki PKB na 1 mieszkańca 
wyrażony w USD w parytecie siły nabywczej przedstawiał w 2006 r. dla Słowacji 
w ramach OECD czwartą, najgorszą, wydajność61. Jest to spowodowane różnią-
cym się przeliczeniem wyjątkowych wskaźników wydajności gospodarki słowac-
kiej kursem parytetowym, wiążącym się z rozwojem poziomu cen i obniżającym 
całkowitą wartość PKB.

Przewidywano, iż gospodarka słowacka powinna w najbliższych trzech la-
tach po wprowadzeniu euro zanotować wzrost średnio o 6,1% rocznie, przy czym 
w 2009 roku o 6,5%62, ewentualnie według ocen Instytutu Polityki Finansowej 

60 Ch. Thanei, Slowakei: Karpaten-Tiger vor „gesundem” Abschwung, „Die Presse”, 02.09. 
2008.

61 K. Morvay, Celkový ekonomický vývoj, [w:] Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spo-
ločnosti, M. Kollár, G. Mesežnikov, M. Bútora (red.), Bratislava 2008, s. 413.

62 Defi cit verejných fi nancií by mal byť 1,7 percenta HDP, SITA, 15.8.2008.
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Ministerstwa Firnansów Republiki Słowackiej o 5,8%63. Szacunki te nie są jednak, 
ze względu na postęp kryzysu fi nansowego, realne. Tempo wzrostu ekonomicz-
nego gospodarki słowackiej w ostatnim kwartale 2008 roku uległo wyraźnemu 
osłabieniu, wtedy bowiem zaczęły się uwidaczniać skutki kryzysu. W porównaniu 
z pierwszym kwartałem 2008 r., w którym wzrost PKB osiagnął 9,3%, w ostat-
nim kwartale jego wartość spadła o 6,8% do 2,5%. Wyraźne spowolnienie na-
szej ekonomiki powszechnie przypisuje się osłabieniu popytu zagraniczenego, 
skutkującego spadkiem słowackiego eksportu, obniżeniem produkcji, wzrostem 
bezrobocia i zmniejszeniem się ogólnego popytu krajowego. Aktualne prognozy 
dotyczące kształtowania się PKB nie są zbyt korzystne. W czerwcu 2009 roku, 
zgodnie z oczekiwaniami Narodowy Bank Słowacji ogłosił załamanie gospodarki 
o 4,2%, we wrześniu 2009 roku już o 5,6%64.

Tabela 9. Rozwój PKB w RS w latach 2001–2007

Wskaźnik 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nominalny PKB 
na mieszkańców (w Sk)

188999 205830 224568 250974 272432 303012 338717

PKB na mieszkańca 
(w USD, wg PPP)

11598 12701 13536 14600 15941 17576 19647

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Štatistický úrad Slovenskej republiky; K. Morvay, 
Celkový ekonomický vývoj, [w:] Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti, M. Kollár, 
G. Mesežnikov, M. Bútora (red.), Bratislava 2008, s. 414.

W 2006 roku całkowita infl acja wzrosła z 2,7% w roku 2005 do 4,5%, przy czym 
wzrost cen miał kulminację w lipcu 2006 roku. Obniżenie poziomu infl acji jest 
wprawdzie celem polityki gospodarczej w każdym okresie, jednak w 2007 roku 
cel ten nabrał szczególnego znaczenia ze względu na konieczność spełnienia 
konwergencyjnych kryteriów przyjęcia euro. Obniżenie poziomu infl acji nie jest 
tylko funkcją polityki pieniężnej, z nią jest jednak związane w największym stop-
niu. Rok 2007 był rokiem defl acji. Rozwój infl acji nie był wszak prostolinijny. 
Do sierpnia miał miejsce etap obniżenia poziomu infl acji, przy czym dwunasto-
miesięczna wartość tzw. harmonizowanej stopy infl acji w sierpniu 2007 roku 
po raz pierwszy osiągnęła limit kryterium konwergencyjnego. W tym roku poja-
wiły się jednak obawy o spełnienie kryteriów z Maastricht dotyczących infl acji. 
Choć jej poziom wyraźnie spadał, to jesienią nastąpił dramatyczny wzrost cen. 

63 Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR podľa Inštitútu fi nančnej politiky 
(IFP) – aktualizácia k septembru 2007, SITA, 13.9.2008.

64 L. Raková, Možno príde druhý pád. Aj keď menší, „Hospodárske noviny”, 23.9.2009, do-
stępne na http://hnonline.sk/ekonomika/c1-38396610-mozno-pride-druhy-pad-aj-ked-mensi. 
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Harmonizowana stopa infl acji nie uległa jednakże tak znaczącym wahnięciom 
jak indeks cen detalicznych a do końca 2007 roku spełnienie kryterium infl a-
cyjnego nie było poważnie zagrożone. W grudniu tego roku całoroczna średnia 
poziomu infl acji osiągnęła 2,8%65.

4.1. Polityka fi skalna pod wpływem przyjęcia euro

W okresie przed wyborami w 2006 roku późniejszy premier twierdził, że istnie-
jący system podatkowy nie jest sprawiedliwy, ponieważ obciąża w szczególny 
sposób klasę średnią. „Przy prawicowym rządzie Mikuláša Dziurindy dobrze się 
powodzi jedynie wąskiej grupie ludzi z ponadstandardowymi dochodami, któ-
rym prawicowy rząd pomógł w ten sposób, że obniżył podatek dochodowy do 19 
procent. Nierówność wprowadzoną jednolitym podatkiem można zmienić jedy-
nie przez istotne poprawki systemu podatkowego”66. Stanowisko to stało się pod-
stawą do uchwalenia przez rząd we wrzesniu 2006 roku projektu ustawy, wpro-
wadzającej tzw. podatek milionerów bez likwidacji podatku liniowego. Ustawa 
„o podatku milionerów” została przyjęta w NR SR w grudniu 2006 roku. Podatek 
od określonej wysokości poziomu zarobków będzie się zwiększał, ponieważ wraz 
ze wzrostem dochodów ponad tę granicę obniżać się będzie nieopodatkowane 
minimum, które podatnik odlicza sobie od podstawy opodatkowania, a przy mie-
sięcznym dochodzie brutto przekraczającym konkretną sumę zostanie całkowicie 
zniesione (to nieopodatkowane minimum). Kolejną ingerencją w system podat-
kowy było wprowadzenie drugiej wysokości podatku VAT, która pierwotnie mia-
ła dotyczyć różnych surowców i towarów na rynku, lecz ostatecznie obniżył się 
jedynie VAT na leki i niektóre środki lecznicze i opatrunkowe z 19% na 10%67, co 
miało pomóc osobom z niskimi dochodami. Negatywną stroną tego rozwiązania 
była deformacja prostego systemu podatkowego68.

Rozwój defi cytu w obszarze fi nansów publicznych był bardzo istotny z punktu 
widzenia przyjęcia wspólnej waluty euro, co dobrze rozumiał urzędujący gabinet. 
Współcześnie Słowację można zaliczyć do państw, których defi cyt fi nansów pu-
blicznych oscyluje pod ustaloną wartością 3%, ponieważ poziom fi nasów publicz-
nych osiągnął w pierwszym kwartale 2008 roku wartość 2,2% PKB. Do 2006 
roku Słowacja obniżyła swój defi cyt w sposób przybliżający ją do osiągnięcia 
wymaganej wartości tego wskaźnika. Wówczas defi cyt fi nansów publicznych wy-
niósł 3,7% PKB, przy czym, jeśliby nie uwzględnić wpływu reformy emerytalnej, 

65 I. Okáli e.a., Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2007, „Ekonomický časopis”, 2008, č. 5, 
s. 435–476.

66 R. Filipko, Fico 2002: Chcem rovnú daň. Fico 2006: Zrušíme rovnú daň, 13.5.2006, http://
evolby.sme.sk/c/2716040/Fico-2002-Chcem-rovnu-dan-Fico-2006-Zrusime-rovnu-dan.html. 

67 S. Ručinská, op.cit., s. 67–83.
68 Ministerstvo fi nancií Slovenskej republiky: Od budúceho roka sa DPH na lieky zníži na 

10%, 8.12.2006.
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byłaby to wartość 2,5% PKB. Przyczynami wpływającymi na kształtowanie się sy-
tuacji w tym obszarze były intensywny wzrost gospodarczy, mocny VAT, wzrost 
zatrudnienia, niska stopa wydatków i niższe wydatki na reformę emerytalną, 
wprowadzenie fi laru kapitalizacyjnego oraz postępy w konsolidacji fi skalnej.

Tabela 10. Wskaźniki fi nansów publicznych RS w latach 2006–2007

Wskaźnik 2006 2007

Bilans budżetu państwa jako % z PKB 1,9 1,3

Dług publiczny jako % z PKB 30,4 29,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: I. Okáli e.a., Hospodársky vývoj Slovenska v roku 
2007, „Ekonomický časopis” 2008, č. 5, s. 435–476.

Rysunek 1. Defi cyt fi nansów publicznych RS

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Morvay, I. Okáli, Hlavné trendy vývoja hospo-
dárstva Slovenska v roku 2006 a ich odhad v roku 2007, „Ekonomický časopis” 2007 (55), č. 6, 
s. 539–553.

W związku z przyjęciem euro RS zaczęła spełniać drugie budżetowe kryterium 
długu publicznego jeszcze przed 2000 rokiem. Jest to kryterium, które udało 
się Słowacji spełnić, mimo iż uważana była za jeden z najbardziej zadłużonych 
krajów Europy. Od 2000 roku RS obniżyła udział długu publicznego w PKB aż 
o 20% – do 30,4% PKB, co jest daleko poniżej poziomu wartości sprawozdaw-
czych. Oczekiwana wartość długu publicznego do 2010 roku to 29,5% PKB. Głów-
nymi aspektami obniżania zadłużenia administracji publicznej były konsekwent-
na implementacja konsolidacyjnych celów rządu, wsparcie silnego i zdrowego 
wzrostu ekonomicznego, efektywniejsze zarządzanie długiem i państwowymi 
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aktywami fi nansowymi i umorzenie długu ze środków uzyskanych z prywaty-
zacji oraz wzrost nominalnego VAT. W wyraźny sposób służyło temu również 
wsparcie dla waluty słowackiej, spłata ryzykownych gwarancji państwowych, jak 
również wzrost pożyczek z Państwowego Skarbca69. Mimo tego, iż Słowacja od-
notowywała pozytywne wyniki w umarzaniu długu, nominalne wartości długu 
publicznego rosną.

4.2. Polityka społeczna, polityka rynku pracy i zatrudnienie

W RS od 2005 roku w rozwoju rynku pracy widoczne były pozytywne tendencje, 
gdyż liczba osób pracujących rokrocznie zwiększała się i podobnie, w 2006 roku, 
wzrost liczby zatrudnionych przybrał na sile. Dane o zatrudnieniu, po przejęciu 
władzy przez R. Fico, za trzeci i czwarty kwartał 2006 roku były jeszcze korzyst-
niejsze, gdy średnia zatrudnienia zwiększyła się w porównaniu z poprzednim ro-
kiem o 3,8%, do 2 301 400 osób70. Wzrost liczby zatrudnionych przełożył się na 
spadek bezrobocia, lecz nie obniżyła się liczba osób długotrwale bezrobotnych71. 
Tego typu bezrobocie w RS było w latach 2005–2006 na poziomie 8%, najwięcej 
spośród państw członkowskich UE, można ponadto stwierdzić, że poziom cał-
kowitego bezrobocia zaczyna się zbliżać do granicy bezrobocia długotrwałego, 
co oznacza, iż dalszy spadek bezrobocia w Słowacji to proces złożony, dotyczący 
bowiem obywateli mających chroniczne problemy na rynku pracy72.

Interesujące jest, że choć liczba pracujących w 2007 roku osiągnęła swoje hi-
storyczne maksimum (2 357,3 tys.), stopa zatrudnienia swą maksymalną wartość 
osiągnęła w 1996 roku, co było wynikiem rosnącej liczby obywateli w wieku pro-
dukcyjnym. Prawdopodobnie Słowacja nie spełni wytyczonych celów wzrostu za-
trudnienia ustanowione w strategii lizbońskiej. Wyraźne opóźnienie w stosunku 
do średniej europejskiej widoczne jest nie tylko w poziomie zatrudnienia produk-
cyjnej części populacji (60,7%), w której do 2010 roku planowane jest osiągnięcie 
70% średniej unijnej, ale również w zatrudnieniu kobiet (53,1%) i osób powyżej 
55 roku życia73. Poziom średniej płacy się ustabilizował, a od 2003 roku RS wyka-
zuje ciągły wzrost płacy realnej. Płaca nominalna zwiększyła się w 2007 o 7%, co 
przy istniejącej infl acji przedstawia wzrost płacy realnej w wysokości 4,3%74.

W publikacji Doing Business 2005 Banku Światowego z 2005 roku75 Słowację 
umieszczono na czele stawki, co wynikało z brzmienia Kodeksu Prawa, ocenianego 

69 Konvergenčný program Slovenska na roky 2007–2010.
70 Štatistický úrad Slovenskej republiky: Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v 4. štvrť-

roku 2006, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5230. 
71 Osoby długotrwale bezrobotne to osoby pozostające bez pracy ponad dwa lata. 
72 K. Morvay, M. Jakoby, Celkový ekonomický vývoj, [w:] Slovensko 2006…, s. 427.
73 I. Okáli, e.a., op.cit.
74 K. Morvay, Celkový ekonomický vývoj, [w:] Slovensko 2007…, s. 410–411.
75 The World Bank: Doing Business in 2005. Removing obstacles to growth, http://www.

doingbusiness.org/documents/DoingBusiness2005.PDF. 
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jako jeden z najbardziej liberalnych. Badanie Doing Business z 2007 roku już 
przedstawia nieco inny obraz tego kraju, ponieważ rynek pracy RS sklasyfi kowa-
no na 72 miejscu. Niemcy czy Francja znalazły się na jeszcze niższej pozycji, lecz 
państwa wyszehradzkie, z którymi Słowacja tradycyjnie się porównuje, są w tym 
rankingu na lepszych pozycjach76. Przytoczone oceny związane są z działaniami 
nowego rządu77. Od 1 września 2007 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja Ko-
deksu Pracy78, obejmująca ponad 150 znowelizowanych punktów. Największe 
zmiany dotyczyły paragrafów o gotowości do pracy, powiązań stosunku pracy 
na czas określony, wprowadzono defi nicję pracy zależnej i nastąpiło wzmocnie-
nie mocy prawnej związków w przedsiębiorstwie. Premier Robert Fico określił 
nowelizację79 KP jako „prawo roku”, stwierdził również, że Słowacja ma wreszcie 
Kodeks Pracy o europejskich standardach, odpowiadający wyobrażeniom nowo-
czesnej Unii Europejskiej, a nie wyobrażeniom liberalizmu. Celem nowelizacji 
miały być przede wszystkim poprawa sytuacji pracowników w stosunkach pra-
cowniczo-prawnych i implementacja prawa Unii Europejskiej. Stowarzyszenie 
Związków i Zrzeszeń Pracodawców RS określiła uchwalony KP jako nieprzyjazny 
środowisku przedsiębiorców i nie dający się połączyć z żądaniem jak najszybsze-
go dogonienia krajów rozwiniętych. Wśród związkowców zaś pojawiły się opinie, 
iż kodeks stwarza przestrzeń dla przedstawicieli pracobiorców, by mogli w or-
ganizacjach rozwijać swą agendę. Związkowców, członków rad pracowniczych, 
ewentualnie pracowniczych mężów zaufania pracodawca ma zwalniać na wyko-
nywanie swej funkcji, przy czym dostają dzień wolny z rekompensatą płacy80.

Tabela 11. Średnia nominalna miesięczna płaca w RS w latach 2001–2007

Wskaźnik 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Średnia nominalna miesięczna 
płaca w Sk

12 365 13 511 14 365 15 825 17 274 18 761 20 146

Średnia nominalna miesięczna 
płaca w EUR

410,44 448,48 476,83 525,29 573,39 622,75 668,72

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Statystycznego Urzędu Republiki Słowackiej.

Rząd R. Fico słusznie krytykował istniejący system emerytalny, głównie z powo-
du jego niestabilności fi nansowej oraz dlatego, że jest niekorzystny dla obywateli. 
Z tego powodu zdecydowano się na podjęcie pewnych działań, m.in. tymczasowe 

76 S. Ručinská, Ausgebremst oder…, s. 67–83.
77 Uznesenie vlády SR č. 369/2007, 18.4.2007, Material 7139.
78 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
79 Zákon č. 348/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.
80 Máme nový Zákonník práce, SITA, 28.2007.
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„otwarcie” zamkniętego drugiego fi laru, by ci, którzy do niego wstąpili mogli go 
opuścić, a ci, którzy się zdecydowali wstąpić mogli to uczynić.

Kolejnym krokiem obecnego rządu w obszarze polityki społecznej było przy-
dzielenie zróżnicowanych według wysokości rent „bożonarodzeniowych zasił-
ków” na złagodzenie sytuacji socjalnej osób pobierających renty starcze i ren-
ty inwalidzkie. Następnie zdecydowano o wypłacaniu dopłaty do zasiłku przy 
urodzeniu pierwszego dziecka, a od 2009 roku zasiłek dotyczy również drugiego 
i trzeciego dziecka. Zdaniem niektórych liberalnych analityków i ekonomistów, 
niekoncepcyjna „trzynasta płaca” dla rencistów czy zwiększenie zasiłku przy na-
rodzinach dziecka to przykład nieefektywnego rozdawania pieniędzy podatników 
wybranym grupom obywateli, nie mające nic wspólnego z solidarnością.

4.3. Polityka strukturalna i przemysłowa. 
Stan projektów prywatyzacyjnych

W deklaracji programowej rządu na temat prywatyzacji w RS stwierdzano: „Rząd 
RS nie będzie kontynuował prywatyzacji i deprywatyzacji udziału majątkowego 
państwa w strategicznych przedsiębiorstwach. Rząd ustali, które przedsiębior-
stwa i instytucje są strategiczne z punktu widzenia interesów narodowo-państwo-
wych. Rząd RS respektuje wyniki prywatyzacji i gwarantuje niezmienność warun-
ków w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach, jeśli proces prywatyzacji przebiegł 
zgodnie z prawem. W strategicznych przedsiębiorstwach z majątkowym udziałem 
państwa rząd będzie wyraźnie przestrzegał interesów państwa”81. W październiku 
2006 roku w związku z Deklaracją Programową Rządu rząd RS cofnął prywaty-
zację 66% udziału państwa w spółce Letisko M. R. Štefánika Airport Bratisla-
va, a. s. Międzynarodowy przetarg na wybór inwestora rozpoczął się w lipcu 2005 
roku a zakończył w styczniu 2006 roku. Jako preferowanego inwestora Minister-
stwo Transportu, Poczty i Telekomunikacji zaproponowało rządowi spółkę BTS 
Holding, a. s. z siedzibą w Bratysławie, reprezentującą konsorcjum TwoOne82. 
Poprzedni rząd uchwalił transakcję, decyzję o prywatyzacji uzależniając spełnie-
niem 7 warunków, np. zgodą Urzędu Antymonopolowego (PMÚ) na koncentrację 
do 15 sierpnia 2006 roku, która jednak w tym terminie nie została wydana. Kon-
centracja miała polegać na nabyciu pośredniej kontroli przez spółkę Flughafen 
Wien AG i Penta za pośrednictwem spółki BTS Holding i bezpośredniej kontroli 
MDPT nad lotniskiem bratysławskim. 16 sierpnia rząd polecił odstąpić od umowy 
o kupnie akcji podpisanej ze spółką BTS Holding, ze względu na brak zgody PMÚ 
na koncentrację i tym samym niespełnienia jednego z warunków umowy83.

81 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (2006), (dalej Programové vyhláse-
nie… (2006)), s. 10.

82 Konsorcium TwoOne składało się z Flughafen Wien AG, grupy Penta i austriackiej Raiffei-
sen Zentralbank.

83 Vláda SR schválila zrušenie privatizácie bratislavského letiska, TASR, 18.10.2006.
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4.4. Polityka walutowa i stan przygotowań do przyjęcia euro

Korona słowacka zawsze bardzo czule reagowała na wydarzenia polityczne i spo-
łeczne, i z tego względu na rynkach dewizowych panowało przed wyborami 
w 2006 r. napięcie. Inwestorzy nerwowo wyczekiwali na rozwój sytuacji w RS, 
co się odbiło na kursie słowackiej waluty, tracącej w tygodniu wyborów na war-
tości w stosunku do euro84 i tego trendu oczekiwano również po wyborach, gdy-
by powstała koalicja nie potwierdziła woli przyjęcia euro jako wspólnej waluty. 
Utworzony gabinet w deklaracji programowej zadeklarował zainteresowanie 
przyjęciem euro85. Mimo szerokiej sfery, w której waluta może oscylować, korona 
słowacka w przybliżeniu od października 2006 roku wciąż zyskiwała na wartości 
a od początkowo ustanowionego parytetu centralnego podążała w dół o niemal 
12%, przybliżając się tym samym do dolnej granicy strefy fl uktacyjnej86. W związ-
ku z tym od 19 marca 2007 roku centralny parytet korony słowackiej w ERM II 
rewaluował. Nowy parytet wobec euro, który jest ważny dla przyjęcia wspólnej 
waluty europejskiej został ustalony na poziomie 1 euro = 35,4424 Sk. Na prośbę 
Słowacji zdecydowali o tym ministrowie fi nansów państw strefy euro, prezydent 
Europejskiego Banku Centralnego oraz ministrowie fi nansów i prezesi banków 
centralnych państwa UE. Potrzebę zmiany parytetu korony wobec euro oceniały 
NBS i MF SR w swoim ofi cjalnym wspólnym stanowisku, stwierdzając, iż gospo-
darka słowacka przeszła od wstąpienia do ERM II w listopadzie 2005 r. istotne 
zmiany strukturalne. Zdrowie polityki makroekonomicznej i znaczący napływ 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ostatnich latach spowodowały stop-
niowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Wysoka dyferencja wzrostu wy-
dajności wobec strefy euro prowadziła do znaczącego wzmocnienia zrównowa-
żonego kursu realnego. Przy relatywnie niskiej infl acji przeniosło się to również 
na poziom kursu nominalnego. Tylko w 2006 roku korona wzmocniła się wobec 
euro o więcej niż 10%. Rewaluacja parytetu była więc słusznym równoważącym 
przesunięciem ekonomicznych fundamentów87.

Poziom centralnego parytetu uległ jednak jeszcze raz zmianie. Miało to miej-
sce w środę 28 maja 2008 roku, gdy szybko wzmacniająca się waluta słowacka 
zbliżała się do dolnej granicy strefy w ERM II, przy której osiągnięciu zgodnie 
z regułą systemu Bank Narodowy Słowacji oraz Europejski Bank Centralny mu-
siałyby interweniować, osłabiając koronę. Autorytety europejskie przesunęły 
wówczas środowy kurs w ramach systemu ERM II właśnie aż pod dotychcza-
sową dolną granicę sfery, czyli 30,1260 SKK/EUR, przy czym korona słowacka 
tego poziomu nigdy wcześniej nie osiągnęła. Premier Robert Fico przesunięcie 

84 M. Demeš, Nervozita na fi nančných trhoch sa stupňuje, „Hospodárske noviny”, 16.6.2006.
85 Programové vyhlásenie… (2006), s. 3.
86 Centralny parytet korony słowackiej w ERM II rewaluował na 35,4424 SKK,TASR, 18.3.2007.
87 Revalvácia centrálnej parity slovenskej koruny v ERM II (2), Národná banka Slovenska, 

19.3.2007.
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parytetu o 15% niejednokrotnie określał potem jako wielki sukces. Nowy parytet 
między specjalistami uważany jest słusznie za poziom kursu konwersyjnego.

Przy spełnianiu kryteriów najważniejsze znaki zapytania przez długi czas do-
tyczyły utrzymania poziomu infl acji, a więc stabilności cenowej. Słowacja kry-
tykowała przede wszystkim samo sformułowanie kryterium, zagodnie z którym 
dwunastomiesięczna średnia infl acja nie może przekroczyć poziomu wzrostu cen 
trzech krajów Unii Europejskiej o najniższej infl acji o więcej niż 1,5 punktu pro-
centowego. Przy tym kryterium są bowiem często brane pod uwagę państwa, nie-
będące nawet częścią strefy euro, a specyfi czne warunki krajowe powodują brak 
odzwierciedlenia realnej sytuacji w obszarze stabilności cenowej w pozostałych 
państwach. Mimo to Słowacja pokonała tę przeszkodę. Zaczęła spełniać to kryte-
rium w sierpniu 2007 roku, a w marcu 2008 roku, będącym końcem dwunasto-
miesięcznego okresu sprawozdawczego, infl acja była poniżej wymaganej granicy 
o jeden punkt procentowy. Z kolei od początku przygotowań Słowacji do wejścia 
do srefy euro najmniejszy problem stanowiła stabilność długookresowych stóp 
procentowych. W marcu 2008 roku, przy ocenie stopnia spełniania kryteriów, 
były one na poziomie 4,5%, tj. o dwa punktu procentowe niżej niż maksymalna 
dopuszczalna wartość.

Tabela 12. Pełnienie kryteriów konwergencyjnych w RS

Kryterium Wartość
Stan spełnienia 

w RS w marcu 2008

Poziom defi cytu fi nansów publicznych z PKB (w %) 3 2,2

Poziom długu publicznego z PKB (w %) 60 29,4

Średnia stopa infl acji (według HICP w %) 3,2 2,2

Stabilność długookresowych stóp procentowych (w %) 6,5 4,5

Stabilność wymiennego kursu
dwa lata przed oceną 

udział w ERM II
Członkostwo 

od listopada 2005

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBS.

Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny 7 maja 2008 roku opublikowały 
swoje konwergencyjne sprawozdania o Słowacji i skonstatowały wypełnienie przez 
nią kryteriów z Maastricht. Komisja zaleciła wejście RS do strefy euro, przy czym 
właśnie sprawozdanie Komisji uważa się za decydujący dokument na drodze Sło-
wacji do strefy euro, decyzje w innych instytucjach europejskich są postrzegane 
jako mniej lub bardziej formalne. 17 czerwca 2008 roku wejście Słowacji do strefy 
euro poparł Parlament Europejski, pełniący w całym procesie jedynie rolę konsul-
tacyjną, a dwa dni później również polityczni liderzy państw UE podczas forum 
Rady Europejskiej w Brukseli. Serię decyzji formalnych zakończyły obrady Ecofi nu 
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z 8 lipca 2008 roku, podczas których Słowacja defi nitywnie stała się szesnastym 
członkiem strefy euro88. Euro zaś zostało wprowadzone od 1 stycznia 2009 roku.

4.5. Polityka handlu zagranicznego i równowaga zewnętrzna

Słowacja należy do państw Unii Europejskiej o najbardziej otwartej gospodarce, 
kontakt gospodarki z zagranicą przejawia się przede wszystkim w handlu towa-
rami. W 2007 roku nastąpiła wyraźna poprawa bilansu handlowego w porów-
naniu z rokiem 2006, co było spowodowane szybszym wzrostem eksportu niż 
importu. Rozwój stosunków ekonomicznych Słowacji ze światem zewnętrznym 
w 2006 roku nie można jednak oceniać bardzo pozytywnie. Po raz drugi w histo-
rii samodzielnej Republiki Słowackiej bilans płatniczy zanotował defi cyt w wy-
sokości 4,8% PKB89. Rezerwy dewizowe NBS zostały uszczuplone o 78,1 mld Sk, 
a w handlu zagranicznym w 2006 roku wzrósł, w porównaniu z 2005 r., eksport 
nad importem. Jednak wyniki ogólne uległy pogorszeniu, przy czym defi cyt osią-
gnął 91,6 mld Sk90. Dokonując całkowitej oceny należy jednak podkreślić, że duże 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne w poprzednim okresie przyczyniają się do 
wzmocnienia równowagi zewnętrznej. Znaczącą rolę odgrywa tu wkład eksportu 
przemysłu samochodowego oraz elektrotechnicznego91.

Tabela 13. Rozwój głównych wskaźników równowagi zewnętrznej RS 
w latach 2003–2007

Wskaźnik 2003 2004 2005 2006 2007

Bilans handlowy (mld Sk) –23,4 –49,6 –74,0 –75,3 –21,4 

Rachunek bieżący (mld Sk) –72,5 –106,4 –126,1 –116,5 –98,7 

Całkowity bilans (mld Sk) 51,9 55,2 71,4 –78,1 96,0 

Rachunek bieżący/PKB (%) –5,9 –7,8 –8,5 –7,0 –5,3 

Całkowity bilans/PKB (%) 4,2 4,1 4,8 –4,7 5,2 

Źródło: opracowanie własne na podstwie I. Okáli e.a., Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2007, 
„Ekonomický časopis” 2008 (56), č. 5, s. 453.

W pierwszym półroczu 2007 agencja SARIO brała udział w zakończonych suk-
cesem 31 projektach inwestycyjnych, co zabezpieczało napływ bezpośrednich 

88 Slovensko splnilo kritériá pre euro s rezervou, SITA, 31.12.2008.
89 Po raz pierwszy w 1998 roku.
90 I. Šikulová, Zhodnotenie vývoja vzťahov slovenskej ekonomiky so zahraničím v roku 

2006, „Ekonomický časopis” 2007, nr 6, s. 570–581.
91 I. Okáli e.a., Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2007, „Ekonomický časopis”, 2008 (56), 

nr 5, s. 471–473.



inwestycji zagranicznych w wysokości 700,3 miliona euro i wytworzenie 6319 
nowych miejsc pracy z planowaną ekspansją do 7033 miejsc pracy. W porówna-
niu z porzednim rokiem był to wzrost, ponieważ wówczas w pierwszym półro-
czu agencja SARIO partycypowała w zakończeniu 17 projektów inwestycyjnych 
na sumę 410 milionów euro, które stworzyły ponad 5200 nowych miejsc pracy, 
w ciągu całego 2006 r. zrealizowano zaś 65 projektów o wartości 607 miliona 
euro, tworzących 11240 nowych miejsc pracy92.

Analizując politykę gospodarczą rządu R. Fico należy wspomnieć o jego dzia-
łaniach w innych obszarach, takich jak fi nansowanie szkół wyższych, zmiana 
struktury organizacyjnej administracji publicznej, kroki w polityce zewnętrznej, 
kiedy pod przywództwem tego premiera wycofano jednostki wojskowe z Ira-
ku oraz wspierano proces dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej o Rumunię 
i Bułgarię wraz z otwarciem rynku pracy dla obywateli z tych krajów, stopniowe 
dokończenie schengeńskiej granicy oraz wiele innych, których ocena ma raczej 
neutralny charakter.

Uwagi końcowe. 
Wpływ kryzysu fi nansowego na politykę gospodarczą RS

Gospodarka Słowacji jest powiązana z rozwojem sąsiednich gospodarek – ponad 
85% całkowitego eksportu skierowane jest do Unii Europejskiej93. Do jakiego 
stopnia wielcy producenci i inwestorzy będą wpływać na sytuację ekonomicz-
ną w Słowacji zależy nie tylko od rozwoju koniunktury, lecz także od strategii 
koncernów inwestujących w RS94. Wpływ kryzysu stara się regulować rząd RS, 
podobnie jak starają się rządy innych państwa. Jeszcze na początku listopada 
2008 roku rząd Słowacji uchwalił pakiet środków minimalizujących oddziały-
wanie światowego kryzysu fi nansowego i gospodarczego na ekonomię słowacką. 
Pakiet zawiera w sumie 27 środków. Można je streścić jako efektywniejsza praca 
z funduszami Unii Europejskiej, obniżenie administracyjnych obciążeń przedsię-
biorców, lepszy dostęp przedsiębiorców do źródeł kredytowania, inwestycje w ba-
dania i innowacje, i środki makroekonomiczne dla rozruszania gospodarki95.

(Z języka słowackiego tłumaczyła Elżbieta Pałka)

92 Výročná správa za rok 2006, SARIO, s. 14.
93 MH SR: Výsledky zahraničného obchodu SR v roku 2007 a v 1. polroku 2008, http://

www.economy.gov.sk/fi les/obchod/Vysledky_ZO_SR_2007___1P2008.doc. 
94 P. Trebuňa, J. Mihok, Dopady fi nančnej krízy na priemyselné podniky Slovenskej repub-

liky, „Trends in Business Management Systems – TBMS” 2008, 9.–11.12.2008.
95 Uznesenie vlády č. 808/2008 k návrhu opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globál-

nej fi nančnej krízy.
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Daniel Klimovský

Polityka regionalna Słowacji 
po 1989 roku

Zmiany społeczno-polityczne, które przyniósł ze sobą rozwój sytuacji w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, nie wyłączając Słowacji, spowodowały, 
iż na pierwszym planie dyskusji w gronie polityków i specjalistów znalazła się 
problematyka polityki regionalnej. Przedmiotem jej zainteresowania są obok 
dysproporcji regionalnych i prób ich niwelowania, także różne stanowiska na 
temat zadań poszczególnych aktorów tejże polityki.

W Republice Słowackiej nastąpiły po 1989 roku istotne zmiany. Można je 
podzielić na trzy duże grupy, w zależności od tego, jakiego obszaru dotyczyły. 
Pierwsza miała wyłącznie polityczny charakter, w drugiej znalazły się te dotyczą-
ce stosunków gospodarczych, a trzecia dotyczyła przede wszystkim administracji 
i jej reorganizacji1. W nawiązaniu do rozwoju polityki regionalnej należy zauwa-
żać zmiany we wszystkich trzech kategoriach, ponieważ zarówno te o charakterze 
politycznym, jak i ekonomicznym i administracyjnym miały, mają i wciąż będą 
mieć stosunkowo wyraźny wpływ na rozwój polityki regionalnej i jej charaktery-
stykę jakościową i ilościową2.

W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania jest polityka regional-
na Republiki Słowackiej i jej rozwój w kontekście wspomnianych zmian. Moim 
podstawowym celem nie jest jednak opisanie obecnego stanu tej polityki. Prze-
ciwnie, postaram się zarysować czy opisać niektóre polityczne, ekonomiczne czy 
społeczne wydarzenia w taki sposób, aby ukazać, dlaczego polityka regionalna 
w warunkach słowackich rozwijała się w określonym kierunku i do jakich rezul-
tatów taki jej rozwój prowadził. W tym celu scharakteryzuję warunki politycz-
ne, ekonomiczne i legislacyjne, w jakich polityka regionalna była konstruowana 
w określonym czasie, jak również dane empiryczne wiążące się z tym rozwojem, 
pomagające wyjaśnić czy udowodnić niektóre tezy.

1 V. Nižňanský, Spoločenský, historický a európsky kontext reformy verejnej správy na 
Slovensku, [w:] G. Mesežnikov, V. Nižňanský (red.), Reforma verejnej správy na Slovensku 
(1998–2002): súvislosti, aktéri, voľby, Bratislava 2002, s. 9–10.

2 D. Klimovský, Politics and its Impact on the Reform Processes: the Case of Public Admi-
nistration Reform in Slovakia (1989–2006), [w:] J. Musil (red.), Space and Historical Time as 
Dimensions of Social Change, Prague 2008, s. 56.



184

1. Sytuacja polityczna po 1989 roku 
i jej wpływ na oblicze polityki regionalnej

Po 1989 roku bardzo szybko nastąpiła ofi cjalna likwidacja komunistycznych, 
ewentualnie socjalistycznych instytucji, lecz ich zastąpienie nowym systemem 
instytucji demokratycznych okazało się procesem złożonym. Problemy wynika-
ły częściowo z braku doświadczeń instytucjonalnych we wprowadzaniu nowych 
elementów politycznych, administracyjnych i ekonomicznych do rzeczywistości 
demokracji i gospodarki rynkowej, częściowo zaś z relatywnie niskiego poziomu 
profesjonalizmu wśród decydentów politycznych. Jedną z najczęściej poruszanych 
kwestii związanych z zastąpieniem pierwotnych instytucji i niektórych elementów 
nowymi, była przy tym kwestia tempa tego procesu. Innymi słowy, instytucje i ele-
menty nowego systemu były w porównaniu z tempem odrzucenia tych poprzed-
nich wprowadzane a następnie rozwijane bardzo wolno. Całą sytuację kompliko-
wał dodatkowo fakt, iż do wspomnianego wprowadzania i rozwijania dochodziło 
często w sposób chaotyczny i żywiołowy, a więc bez strategii. Pod uwagę nie były 
brane szczególne okoliczności ani szerszy kontekst społeczno-polityczny i eko-
nomiczny, lecz dążono właściwie wyłącznie do jak najszybszego wprowadzenia 
zmian mających na celu adaptację instytucji polityczno-administracyjnych i go-
spodarczych w nowych warunkach społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Partie polityczne, które powstały na przełomie lat 1989/1990 nie dyspono-
wały dostatecznym potencjałem eksperckim, nie przeszły długotrwałego procesu 
profi lacji ideologicznej i często borykały się z wewnętrznymi procesami dezin-
tegracyjnymi. Po wyborach parlamentarnych w 1990 roku część z nich (VPN, 
KDH i DS) utworzyła koalicję rządzącą, która zobowiązała się wziąć odpowie-
dzialność za wprowadzenie fundamentalnych zmian po zapaści reżimu komu-
nistycznego3. Mówiąc o polityce regionalnej należy zwrócić uwagę na dwa nowe 
rozwiązania wprowadzone podczas funkcjonowania tego gabinetu. Pierwsza to 
uzyskanie przez gminy ponownie statusu samorządowego i częściowej niezależ-
ności. Podstawy do tego stworzyła ustawa nr 369/1990 o ustroju gminy, defi niu-
jąca ich podstawową funkcję jako zabezpieczenie realizacji zadań administracji 
publicznej w obszarach niepodlegających administracji państwowej. Gminy sta-
ły się w ten sposób znaczącym podmiotem kształtowania polityki na poziomie 
lokalnym, a częściowo także regionalnym. W związku z tym zniesiono system 
komitetów narodowych i wprowadzono nowe ograny administracji państwowej. 
Z punktu widzenia polityki regionalnej ważnym elementem tych zmian była li-
kwidacja najwyższych terenowych organów administracji państwowej ogólnego 
charakteru, a więc urzędów krajowych, mających siedzibę w Bańskiej Bystrzy-
cy, Bratysławie i Koszycach, choć Bratysławie przyznano specyfi czny status. 

3 G. Mesežnikov, Political Parties as Actors of Reforms in Slovakia, [w:] O. Gyárfášová, G. Me-
sežnikov (red.), Slovakia: Ten Years of Independence and a Year of Reforms, Bratislava 2004, s. 60.
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Do kształtowania i implementacji polityki regionalnej włączyły się w tym okresie 
wciąż istniejące urzędy powiatowe i nowo powstałe urzędy obwodowe.

Dalszy rozwój sytuacji politycznej charakteryzowały napięcia polityczne, 
zauważalne wśród dwóch największych ugrupowań politycznych Czechosłowa-
cji. Po turbulencjach związanych z rozpadem wspólnego państwa i powstaniem 
dwóch niezależnych republik władzę na Słowacji objęła w 1994 r. koalicja HZDS, 
SNS i ZRS. Okres jej rządów potwierdził, iż praktyka polityczna może się znaczą-
co różnić od ofi cjalnych deklaracji. Przede wszystkim w latach 1995–1997, a więc 
w czasie, który charakteryzowała „walka o reguły gry” i polityczna niestabilność, 
konsolidacja demokracji w słowackich warunkach była bardzo niepewna i więk-
szość specjalistów skłaniała się raczej ku temu, iż Słowacja to „wariant reżimu 
niestabilnego”4. Okoliczności te spowodowały, że Republika Słowacka została 
w tym czasie „wyłączona” z procesu rokowań akcesyjnych z Unią Europejską.

Nie dziwi więc fakt, że koalicja rządząca w latach 1994–1998 nie była zain-
teresowana decentralizacją władzy i wzmocnieniem polityki regionalnej jako ta-
kiej. Część rządowego planu, poświęconego reformie administracji publicznej, 
wypracowana w końcu 1995 roku5 wywołała ogromną krytykę ze strony ugrupo-
wań opozycyjnych i ze strony reprezentantów różnych stowarzyszeń na pozio-
mie lokalnym i regionalnym. Mimo to, rząd uchwalił w 1996 roku dwie ustawy 
w znaczący sposób oddziaływujące na politykę regionalną Republiki Słowackiej 
– ustawę nr 221/1996 o terytorialnej i administracyjnej organizacji Republiki 
Słowackiej i ustawę nr 222/1996 o organizacji terenowej administracji państwo-
wej i o zmianie niektórych ustaw. I choć ówczesny prezydent Michal Kováč sko-
rzystał w przypadku pierwszego z dokumentów z prawa weta, zwracając go do 
ponownej dyskusji6, to do zmian nie doszło i ustawę uchwalono w pierwotnym 
brzmieniu. Podobna sytuacja miała miejsce z projektem ustawy o organizacji te-
renowej administracji państwowej, opracowanym przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych. Spotkał się on z ostrą krytyką i to nie tylko ze strony reprezentantów 
administracji, ale także członków samego rządu7. Kształt fi nalny obu wspomnia-
nych dokumentów koncentrował władzę polityczną w rękach centralnego rządu, 
kosztem lokalnych i regionalnych struktur władzy.

Na podstawie dwóch wspomnianych aktów normatywnych reaktywowano 
kraje (województwa). Nie chodziło jednak o trzy istniejące w latach 1960–19908, 

4 S. Szomolányi, The Slovak Path to Democracy: From a Deviant Case to a Standard New 
Democracy, [w:] Slovakia: Ten Years of Independence and…, s. 9.

5 W parlamencie plan ten został przedstawiony wiosną 1996 r.
6 Argumentując m.in., że ten podział nie respektuje specyfi ki pozycji stolicy włączając ją do 

jednej całości z okolicznymi gminami i miastami. 
7 V. Nižňanský, Public Administration, [w:] Slovakia 1996–1997: A Global Report on State 

of Society, M. Bútora, T. W. Skladony (red.), Bratislava 1998, s. 48.
8 Województwo Środokowo-słowackie z siedzibą w Banskiej Bystrzycy, województwo 

Wschodnio-słowackie z siedzibą w Koszycach i województwo Zachodnio-słowackie z siedzibą 
w Bratysławie.
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lecz o utworzenie ośmiu nowych (zob. mapa 1), z nowymi siedzibami i nowymi 
granicami9. Równocześnie utworzono 79 powiatów, również różniących się od 
38 istniejących do 1990 roku (zob. mapa 2). W ramach zmian powstał system 
terenowych organów ogólnej administracji państwowej i system terenowych or-
ganów wyspecjalizowanej administracji państwowej. Podczas gdy pierwsze były 
zorganizowane stricte hierarchicznie i podlegały bezpośrednio władzy, drugie 
były zorganizowane raczej z podziałem na funkcje i nie musiały jednocześnie 
działać na poziomie krajów i powiatów10 – część działała na obu poziomach, 
część tylko na jednym z nich. System administracyjny stał się na poziomie re-
gionalnym mniej efektywny, przy czym nie doszło tu do wzrostu liczby organów 
i urzędników, lecz do wzrostu wydatków związanych z działalnością organów ad-
ministracji państwowej11.

Zmiany w terytorialno-administracyjnym podziale obszaru Republiki Sło-
wackiej nie respektowały potrzeb i postulatów obywateli, szczególnie mieszkają-
cych na prowincji, jak również postulatów różnych podmiotów politycznych. Nie 
wzięto także pod uwagę projektów przygotowanych przez grupy eksperckie czy 
reprezentantów samorządów, którzy już wówczas nawoływali do uwzględnienia 
potrzeb gmin, jako relewantnych partnerów w formowaniu regionalnej polity-
ki państwa. Ingerencja rządu deformowała stosunki na poziomie regionalnym, 
pogłębiała różnice społeczno-ekonomiczne między nowo utworzonymi regiona-
mi i nie była akceptowana ani przez fachowców ani przez ogół społeczeństwa. 
Z retrospektywy można 1996 rok określić jako czas defi nitywnego wypaczenia 
dotychczas dyskutowanych koncepcji decentralizacji12.

W połowie lat 90. XX stulecia gminy znalazły się w bardzo skomplikowanej 
sytuacji, lecz sytuacja regionów była jeszcze gorsza – dysproporcje regionalne 
ulegały nieustannemu pogłębieniu; zbyt wolno następował rozwój infrastruk-
tury, co hamowało napływ inwestycji do mniej rozwiniętych obszarów; regio-
ny były w wyniku braku własnych organów samorządowych całkowicie skazane 

9 Utworzono województwa: Bańskobystrzyckie z siedzibą w Bańskiej Bystrzycy, Bratysław-
skie z siedzibą w Bratysławie, Koszyckie z siedzibą w Koszycach, Nitrzańskie z siedzibą w Nitrze, 
Preszowskie z siedzibą w Preszowie, Trenczańskie z siedzibą w Trenczynie, Trnawskie z siedzibą 
w Trnawie i Źylińskie z siedzibą w Żilinie.

10 Ľ. Malíková, K. Staroňová, Politico-Administrative Relations: The Slovakian Case, [w:] 
J. Jabes (red.), Ten Years of Transition: Prospects and Challenges for the Future of Public Ad-
ministration, Bratislava 2000, s. 58.

11 J. Kling, V. Nižňanský, M. Petráš, Public Administration, [w:] M. Ivantyšyn, G. Mesežni-
kov, T. Nicholson (red.), Slovakia 1998–1999: A Global Report on the State of Society, Bratislava 
1999, s. 107–119.

12 V. Nižňanský, Verejná správa, [w:] M. Bútora, M. Ivantyšyn (red.), Slovensko 1997: Súhr-
nná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998, Bratislava 1998, s. 172–173. Na przykład 
koncepcji opracowanej przez grupę ekspertów związanych z Jánem Čarnogurskim w latach 1991– 
1992, koncepcji opracowanej przez Stowarzyszenie Miast i Gmin Słowacji, czy wreszcie opracowe-
nej przez grupę ekspertów z inspiracji rządu istniejacego w latach 1994–1998.
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na decyzje władz centralnych lub terenowych organów administracji państwo-
wej, itp. Problemy te w największym stopniu uwidaczniały się w regionach 
niedysponujących znaczącym centrum, „podkapitalizowanych”pod względem 
inwestycji13. Należy wreszcie wspomnieć o nieadekwatności, charakteryzującej 
politykę regionalną każdej z ówczesnych władz14. Wydaje się w związku z tym 
bardzo prawdopodobne, że elity polityczne w omawianym okresie nie doceni-
ły w dostatecznym stopniu znaczenia polityki regionalnej, dając pierwszeństwo 
politykom sektorowym przed kompleksowym rozwiązaniem istniejących proble-
mów w kontekście regionów15. Poza tym słowackiej polityce regionalnej brako-
wało w tym czasie koncepcji i systemowości. Jej niedociągnięcia zauważyła Unia 
Europejska. Na przykład w 1997 roku zaleciła Słowacji wprowadzenie polityki 
ukierunkowanej na rozwiązanie różnic regionalnych. Warto również wspomnieć, 
iż na przestrzeni lat 90. XX stulecia nastąpiło wyraźne wzmocnienie pozycji sto-
licy kraju – Bratysławy16, kosztem innych obszarów Słowacji17.

W 1998 roku odbyły się wybory parlamentarne, których wyniki umozliwiły 
utworzenie koalicji rządowej bez udziału zwycięzcy, czyli HZDS. Największym 
problemem i słabością powstałego gabinetu – złożonego z dwóch ugrupowań 
prawicowych: SDK i SMK i dwóch ugrupowań lewicowych: SDĽ i SOP – był brak 
spójności programowej. Jednak mimo różnic politycznych każdy z członków ko-
alicji deklarował chęć rozpoczęcia rozległych reform, prowadzących do moder-
nizacji i ukierunkowania na obywateli i ich potrzeby. Takie deklaracje znalazły 
się w programowych dokumentach rządu, który zobowiązał się m.in. uczynić 
wszystko by Słowacja została włączona do procesu integracji z Unią Europejską.

Nastąpiło instytucjonalne wzmocnienie polityki regionalnej – odpowie-
dzialność za rozwój regionalny została scedowana na jednego z wicepremierów, 
a w 1999 roku powstało Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz 
Rada Rządu ds. Polityki Regionalnej. Z jej inicjatywy, w tym samym roku par-
lament słowacki uchwalił Zintegrowany Plan Rozwoju Regionalnego Republiki 
Słowackiej. W ramach tych zmian instytucjonalnych rząd zadeklarował przesu-
nięcie odpowiedzialności za reformę administracji publicznej na pełnomocnika 
rządowego ds. reformy administracji publicznej, powierzając tę funkcję w lutym 
1999 roku Viktorovi Nižňanskiemu, dyrektorowi ekonomicznego think-tanku 
M.E.S.A. 10. Sprzeciw SDĽ i SOP doprowadził do zmiany tej decyzji i odpowie-
dzialnością za reformę, w dużym stopniu wpływającą na politykę regionalną jako 

13 Typowym przykładem były powiaty Czadca, Medzilaborce, Revúca.
14 V. Krivý, Slovakia’s Regions, [w:] M. Bútora, P. Hunčík (red.), Global Report on Slovakia: 

Comprehensive Analyses from 1995 and Trends from 1996, Bratislava 1997, s. 287–308.
15 J. Kling, Regionálna politika a regionálny vývoj, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), 

Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti I, Bratislava 2002, s. 120.
16 Ibidem, s. 119.
17 Wiele młodych i wykształconych osób z innych częsci kraju wyemigrowało za pracą do sto-

licy, co negatywnie wpłynęło na szansę tych regionów na pozyskanie zagranicznych inwestycji. 
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taką, została obarczona grupa ośmiu polityków i urzędników18. Absurdalność 
tego rozwiązania i chaos, który wywołało były widoczne już pod koniec 1999 
roku, kiedy SDĽ zaczęła oskarżać pełnomocnika rządu o nieefektywność i niedo-
stateczne postępy przy przygotowaniu reformy administracji publicznej. Jedno-
cześnie ugrupowanie to zaczęło się domagać przekazania odpowiedzialności za 
reformę administracji na jedną, ewentualnie dwie osoby, przy czym miał to być 
wicepremier wywodzący się z tej partii i minister spraw wewnętrznych. W tym 
czasie stało się już jednak jasne, że SDĽ dąży do realizacji swych interesów par-
tyjnych, ponieważ jej reprezentanci krytykowali planowaną, ich zdaniem nad-
mierną, decentralizację19. Mimo to 11 kwietnia 2000 roku rząd uchwalił projekt 
Koncepcji decentralizacji i modernizacji administracji publicznej. Pojawiały się 
wówczas również głosy zarówno ze strony niektórych partii politycznych (rzą-
dowych i opozycyjnych), jak i części przedstawicieli samorządów, o nieprzygo-
towaniu Słowacji do implementacji zakrojonej na szeroką skalę polityki decen-
tralizacyjnej20.

Mniej więcej w tym samym czasie rząd zdecydował o utworzeniu jednostek 
samorządowych także na poziomie regionalnym. Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych zobowiązało się do przygotowania kilku projektów ustaw – ustawy o sa-
morządzie wyższych jednostek terytorialnych, ustawy o wyborach do organów 
samorządu wyższych jednostek terytorialnych i ustawy o terytorialnej i admini-
stracyjnej organizacji Republiki Słowackiej. Ze względu na opóźnienia w przed-
kładaniu poszczególnych projektów dyskusja nad nimi była utrudniona. Ostatnie-
go w ogóle nie przygotowano i zdecydowano o wkomponowaniu nowego podziału 
terytorialno-administracyjnego do projektu ustawy o samorządzie wyższych jed-
nostek terytorialnych. W przedłożonych propozycjach przewidywano utworzenie 
12 lub 8 terenowych jednostek administracyjnych, choć wcześniej padała liczba 
16 i 12, przy czym rząd skłaniał się ku modelowi dwunastu (zob. tabela 1). Było 
to o tyle zaskakujące, iż już w 1999 roku SDĽ ustami swoich przedstawicieli jako 
wzór lansowała wariant 3 + 1 – trzy regiony: Zachodnia Słowacja, Środkowa Sło-
wacja i Wschodnia Słowacja, oraz Bratyslawa, nie akceptując żadnego rozwią-
zania przewidującego więcej niż 8 krajów. Wyraźne zastrzeżenia miała również 
SMK, ponieważ proponowane rozwiązanie nie uwzględniało jej postulatu usta-
nowienia tzw. żupy komarniańskiej, obejmującej tereny południowej Słowacji, 
na których większość obywateli stanowią członkowie mniejszości węgierskiej.

Poza tym rząd zdecydował się w tym czasie na utworzenie tzw. zintegrowanej 
sieci regionalnych agencji rozwojowych, których zadaniem była pomoc w rozwoju 

18 W skład tej grupy wchodziło czterech wicepremierów, minister spraw wewnętrznych, mi-
nister fi nansów, kierownik biura rządu Republiki Słowackiej i wspomniany pełnomocnik rządu.

19 M. Kňažko, V. Nižňanský, Public Administration, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov, T. Nichol-
son (red.), Slovakia 2000: A Global Report on the State of Society, Bratislava 2001, s. 103–121.

20 V. Nižňanský ( red.), Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu (1995–
2005), Bratislava 2005, s. 290.
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regionów. Częścią reformy administracji publicznej miała być również redukcja 
na poziomie krajów i powiatów organów terenowej administracji państwowej. 
Pod tym względem nie było jednak zgody wśród koalicjantów21. Kwestię dzielącą 
ich w największym stopniu stanowiło przesunięcie majątku z organów admini-
stracji państwowej na organy administracji samorządowej. Apogeum sporu mia-
ło miejsce we wrześniu 2000 roku, gdy SDĽ wykorzystał prawo weta i podczas 
rokowań rządu zablokował projekt likwidacji krajowej i powiatowej administra-
cji państwowej ogólnego charakteru.

W listopadzie 2000 roku Komisja Europejska skrytykowała w swym sprawoz-
daniu rząd za zbyt wolne tempo przyjmowania uregulowań prawnych niezbęd-
nych do realizacji reformy administracji publicznej oraz za brak ustawy o służbie 
państwowej22. Uaktywniły się wówczas organizacje pozarządowe, domagając się 
wprowadzenia w życie reformy administracyjnej23. W takiej atmosferze rząd przy-
stąpił do uchwalania projektów dotyczących utworzenia regionalnych jednostek 
administracyjnych i 1 kwietnia 2001 roku, podczas nadzwyczajnego posiedzenia 

21 M. Kňažko, V. Nižňanský, op.cit., s. 103–121.
22 J. Kling, V. Nižňanský, Verejná správa, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), Slovensko 

2001: Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2001, s. 208.
23 P. Demeš, Tretí sektor a dobrovoľníctvo, [w:] Slovensko 2001: Súhrnná správa o stave 

spoločnosti, M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), Bratislava 2001, s. 615–632.

Tabela 1. Podstawowa charakterystyka województw przewidzianych 
w projekcie reformy administracji państwowej z 2001 roku

Proponowane 
województwo 

Obszar 
(km2)

Liczba 
obywateli

Gęstość 
zaludnieni

Liczba 
gmin

Bratysławskie 368 452006 1228,3 17

Gemersko-nowohradskie 4326 266636 61,6 299

Koszyckie (Abowskie) 2951 403819 136,8 197

Liptowsko-orawsko-turcziańskie 4757 376646 79,2 213

Nitriańskie 6339 717624 113,2 350

Spiskie 4115 360074 87,5 203

Szariszskie 3494 342400 98,0 349

Trenczańskie 4501 609828 135,5 276

Trnawskie 5833 714204 122,4 319

Zemplínskie 5186 418431 80,7 375

Pohrońskie (Zwolenskie) 5129 397353 77,5 216

Żylinskie 2031 310719 153,0 102

Źródło: Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy, Bratislava 2000, s. 94; Kon-
cepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy: upravená verzi, Bratislava, Úrad vlády 
SR 2001.
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przyjęto projekt ustaw przewidujący utworzenie 12 administracyjnych jednostek 
regionalnych i 12 pararelnych jednostek administracji państwowej na regional-
nym (krajowym) poziomie (zob. mapa 3). Mimo że model 12 + 12 nie odpowiadał 
postulatom SDĽ i SOP, żadne z tych ugrupowań nie wykorzystało podczas głoso-
wania prawa weta. Propozycje rządowe miały więcej przeciwników, szczególnie 
w gronie opozycji, lecz były również podmioty, na przykład Stowarzyszenie Miast 
i Gmin Słowacji, otwarcie je popierające. Bez względu na to, na posiedzeniu par-
lamentu ponownie wprowadzono zmiany w projektach rządowych i 4 lipca 2001 
roku uchwalone zostały dwie ustawy, niezwykle ważne z punktu widzenia polityki 
regionalnej: ustawa nr 302/2001 o samorządzie wyższych jednostek terytorial-
nych (o samorządowych krajach) i ustawa nr 303/2001 o wyborach do organów 
samorządowych krajów i o uzupełnieniu systemu sądownictwa powszechnego. 
Uchwalone ustawy wprowadziły na poziomie regionalnym model 8 + 8, czyli 8 
terytorialnych jednostek samorządowych i 8 pararelnie funkcjonujących jedno-
stek administracji państwowej – krajów24. Za tym modelem wspólnie głosowały 
ugrupowania opozycyjne a także SDĽ i SOP.

Wkrótce po decyzji Rady Narodowej w sprawie projektów ustaw dotyczących 
administracji terytorialnej pełnomocnik rządu zrezygnował ze swej funkcji a wi-
ceprzewodniczący rządu ds. gospodarki, Ivan Mikloš, odmówił dalszego pono-
szenia odpowiedzialności za realizację tej reformy. Stowarzyszenie Miast i Gmin 
Słowacji a także szereg organizacji pozarządowych i gminy protestowały przeciw 
uchwalonemu podziałowi terytorialnemu, porównując jego wprowadzenie do 
naruszenia demokratycznych zasad czy politycznego rozczarowania. Protesty te 
nie wywołały żadnych skutków.

Działania reformatorskie, z punktu widzenia polityki regionalnej i jej rozwo-
ju, w istotny sposób dopełniło przyjęcie ustawy nr 416/2001 Z. z. o przeniesie-
niu części kompetencji z organów administracji państwowej na gminy i wyższe 
jednostki terytorialne. W gestii samorządowych krajów znalazły się m.in. kolej, 
transport drogowy, ochrona cywilna, pomoc społeczna, planowanie przestrzen-
ne, szkolnictwo, kultura fi zyczna, instytucje kulturalne, biblioteki, służba zdro-
wia i rozwój regionalny. Przy czym w obszarze tego ostatniego właściwa ustawa 
explicite stanowiła, że organy samorządowych krajów:

– realizują strategię rozwoju regionalnego;
– koordynują zadania związane z zabezpieczaniem rozwoju społeczno-go-

spodarczego danego terytorium;
– koordynują realizację koncepcji rozwoju właściwego kraju samorządowego;
– oferują informacje, dane statystyczne, analizy i oceny organom admini-

stracji państwowej i gminom.

24 Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w Polsce, gdzie województwa mają wymiar sa-
morządowy (zarząd z marszałkiem na czele oraz sejmik wojewódzki) i rządowy (wojewoda jest 
reprezentantem rządu). [Przyp. red.]
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Interesująco przedstawiał się w tym czasie proces włączania słowackich pod-
miotów do tzw. struktur euroregionalnych (tabela 2). Te, wskutek skomplikowa-
nej sytuacji politycznej w latach 90. XX stulecia, nie były w Republice Słowackiej 
rozwijane, a wyjątkiem był właściwie jedynie euroregion tatrzański, do którego 
należały podmioty działające na obszarze Wysokich Tatr. Zmiany, które przynio-
sły wybory parlamentarne z 1998 roku wywołały wyraźną akceleracją rozwoju 
struktur euroregionalnych z udziałem podmiotów słowackich25. Już w 1999 roku 
utworzone zostały trzy nowe euroregiony, w ciągu następnego roku kolejne trzy, 
a od roku 2001 kolejne cztery euroregiony, w których uczestniczyły podmioty ze 
Słowacji.

Tabela 2. Euroregiony z udziałem podmiotem ze Słowacji

Nazwa euroregionu
Kraje pochodzenia członkowskich podmiotów Rok

utworzeniaAUS CZE WĘG POL ROM SŁO UKR

Tatrzański        1994

Karpacki        1999/1993

Váh-Dunaj-Ipeľ/Vág-Duna-Ipoly        1999

Záhorie-Wienviertel-Jižní Morava        1999

Neogradiensis        1999

Beskidy        2000

Białe Karpaty        2000

Slaná-Rimava/Sajó-Rima        2000

Podunajski Trójzwiązek        2001

Kras        2001

Ipeľ/Ipoly        2002

Ister-Granum 2003

Źródło: Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, Bratislava 2001.

Wybory do organów samorządów terytorialnych odbyły się w grudniu 2001 r. 
i charakteryzowały się niską frekwencją – w pierwszej turze wzięło udział ok. 
26% uprawnionych do głosowania, w drugiej niecałe 23%. W sumie, o funkcje 
8 przewodniczących samorządowych krajów ubiegało się 133 kandydatów, na-
tomiast o 401 mandatów radnych 4112 kandydatów26. Poza uchwaleniem ustaw 
tworzących samorządy regionalne i pierwszymi wyborami do organów tychże 

25 V. Slavík, Cezhraničná a družobná spolupráca, Bratislava 2008, s. 31. 
26 J. Kling, V. Nižňanský, Verejná správa, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), Slovensko 

2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti I, Bratislava 2002, s. 267.
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w 2001 roku doszło do jeszcze jednego ważnego wydarzenia dotyczącego polity-
ki regionalnej. Już w marcu rozpoczęto negocjacje akcesyjne między Republiką 
Słowacką a Unią Europejską w rozdziale 21 (Polityka regionalna i koordynacja 
instrumentów strukturalnych). Sprawozdanie UE oceniające postępy Słowacji 
w 2001 r. wskazywało na jedynie niewielki postęp w przygotowaniu implementa-
cji funduszy strukturalnych. Doceniono jednak przyjęcie przez rząd Narodowego 
Planu Rozwoju Regionalnego i przyjęcie przez parlament ustawy nr 503/2001 
o wsparciu rozwoju regionalnego. Niemniej ważne z punktu widzenia polity-
ki regionalnej było przyjęcie ustawy nr 565/2001 o impulsach inwestycyjnych 
i o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw. Nawiązywała ona w swej treści do 
ustawy nr 193/2001 Z. z. o wsparciu tworzenia parków przemysłowych i do uzu-
pełnienia ustawy Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 180/1995 o niektó-
rych środkach uporządkowania własności ziemskiej w brzmieniu późniejszych 
przepisów.

Na działalność jednostek organizacyjnych regionalnego samorządu teryto-
rialnego w latach 2002–2005, a więc w pierwszym okresie funkcjonowania ich 
wybieralnych organów, wpływały przede wszystkim dwa podstawowe czynni-
ki. Pierwszy to sposób powoływania do życia samorządowych krajów – przede 
wszystkim brak akceptacji dla propozycji rządu utworzenia 12, relatywnie rów-
norzędnych samorządnych krajów i utworzenie 8, zróżnicowanych pod wzglę-
dem ekonomicznym i społecznym (tabela 6). Drugim były pierwsze wybory do 
przedstawicielstw samorządowych krajów i wybory przewodniczących samorzą-
dowych krajów, w których jednoznacznie ujawniła się tendencja silnej polityzacji 
na tym poziomie samorządów.

Bardzo pozytywnie należy oceniać z punktu widzenia kształtowania polityki 
regionalnej dążenia reprezentantów krajów do współpracy z reprezentantami 
gmin i miast – nawet, gdy napotykała na przeszkody. Przedstawiciele Związku 
Miast i Gmin Słowacji, w pierwszym roku istnienia wyższych jednostek samo-
rządu terytorialnego, postrzegali swoje starania o nawiązanie kontaktów i bu-
dowanie stosunków między gminami i miastami, ewentualnie ich stowarzysze-
niami a samorządowymi krajami, jako jednostronne i niedoceniane. W krótkim 
czasie ich stosunki uległy wszak poprawie. Dążenia do współpracy uwidoczniły 
się już w styczniu 2002 roku, kiedy przewodniczący krajów uzgodnili, iż każ-
dy z nich powoła do życia organ doradczy – radę starostów i burmistrzów sa-
morządowego kraju. Jednocześnie 22 stycznia 2002 roku utworzyli oni Radę 
Przewodniczących samorządowych krajów, spotykającą się raz na kwartał, która 
miała wzmocnić pozycję przewodniczących krajów i umożliwić im koordynację 
wspólnych projektów.

Samodzielne kraje nawiązały w pierwszym roku swego istnienia stosunkowo 
bogate kontakty z zagranicznymi podmiotami o charakterze regionalnym. Po-
zytywnym trendem było nie koncentrowanie się słowackich krajów jedynie na 
współpracy z partnerami, z którymi graniczyły, ale nawiązywanie partnerskich 



196

kontaktów z takimi regionalnymi jednostkami terytorialnymi, z którymi nie 
sąsiadowały, a nawet z położonymi stosunkowo daleko. Ważnym wydarzeniem 
w dziedzinie współpracy międzynarodowej było spotkanie w 2003 roku przed-
stawicieli słowackich krajów z reprezentantami Związku Regionów Europejskich, 
którego cel stanowiło zapoznanie słowackich partnerów z zadaniami i aktywno-
ścią Związku, jak również z warunkami i korzyściami ewentualnego członkostwa. 
Następnie słowackim krajom udało się w relatywnie krótkim czasie utworzyć 
w Brukseli swoje biura. Szczególnie aktywne pozostawały pod tym względem 
kraje bratysławski, koszycki i preszowski. Wspólnym wysiłkiem udało się rów-
nież utworzyć w Brukseli Dom Słowackich Regionów.

Kolejną ważną cezurę w rozwoju polityki regionalnej stanowiły wybory par-
lamentarne z 2002 roku. W ramach kampanii przedwyborczej już w lutym 2002 
roku, a więc na samym początku istnienia nowej samorządowej administracji re-
gionalnej partia SMER wyszła z inicjatywą obniżenia liczby krajów do czterech27, 
natomiast liczbę urzędów powiatowych do 41. Po wyborach do koalicji weszła 
część ugrupowań sprawujących wcześniej władzę, co de facto zabezpieczyło kon-
tynuację reformy. Ponadto w rządzie znalazły się jedynie podmioty prawicowe, 
ewentualnie centroprawicowe: SDKÚ, SMK, KDH i ANO, które w programach 
wyborczych zgodnie opowiadały się za wsparciem modelu gospodarki rynkowej 
i reformami niektórych aspektów polityk społeczno-ekonomicznych. Program tej 
koalicji zawierał ambitny plan realizacji niektórych sektorowych reform w rela-
tywnie krótkim czasie28. Nie obeszło się jednak bez pewnych spięć wewnątrzko-
alicyjnych, które ostatecznie doprowadziły do przedterminowych wyborów. Na-
leży jednak podkreślić, iż ta koalicja zrealizowała bądź przynajmniej rozpoczęła 
większość istotnych reform, z których część w znacznym stopniu wpłynęła na 
politykę regionalną.

Już w lutym 2003 roku przyjęto Projekt kontynuacji decentralizacji admi-
nistracji publicznej29, przygotowany i przedłożony do rokowań przez V. Nižňan-
skiego30. Na jego podstawie zdecydowano się na obszerną redukcję ogólnej admi-
nistracji państwowej. Z punktu widzenia obywateli najwidoczniejszym krokiem 
była likwidacja urzędów powiatowych i ponowne utworzenie urzędów obwodo-
wych (mapa 2). Rząd tym krokiem kontynuował redukcję ogólnej terytorialnej 
administracji państwowej i wzmocnienie specjalnej terytorialnej administracji 
państwowej. Redukcja nie dotknęła jednak w takim stopniu jak zakładano orga-
nów terytorialnej administracji państwowej, czego przejawem było wolne tempo 

27 Model 3 + 1, tj. Środkowa Słowacja, Wschodnia Słowacja, Zachodnia Słowacja i Bratysława.
28 G. Mesežnikov, Political Parties as Actors of Reforms in Slovakia, [w:] Slovakia: Ten 

Years of Independence…, s. 64.
29 J. Kling, J. Pilát, Verejná správa, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), Slovensko 2003. 

Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2003, s. 199.
30 Objął on na poczatku 2003 r. funkcję pełnomocnika rządu ds. decentralizacji administracji 

publicznej. 
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spadku liczby osób w niej zatrudnionych31. W 2003 roku uchwalono również Na-
rodowy Plan Rozwoju Republiki Słowackiej32. Komisja Europejska oceniła ten 
dokument pozytywnie, żądając jednak pewnych uzupełnień i uściśleń.

Od początku istnienia krajów miały się one stać znaczącymi aktorami kształ-
towania polityk publicznych na poziomie regionalnym. Niestety, wskutek nie-
poradności relewantnych jednostek organizacyjnych, braku doświadczenia 
i umiejętności szybkiego opracowania i uchwalenia dobrej jakości dokumentów 
strategicznych dotyczących ich rozwoju, same pozbawiły się możliwości odegrania 
wówczas tej roli. Część winy ponosi w tym przypadku jednak również Ministerstwo 
Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, które dopiero w 2004 roku przygotowało 
i opublikowało metodyczne poradniki dotyczące opracowania programów rozwo-
ju gospodarczo-społecznego gmin i krajów33. Tymczasem przedstawicielstwa kra-
jów samorządowych w większości uchwaliły swoje własne programy rozwoju już 
w 2002 lub 2003 roku, ewentualnie miały wówczas przygotowane ich projekty.

Ważnym elementem reformy było wprowadzenie w życie decentralizacji fi -
skalnej. Wszystkie relewantne ugrupowania polityczne deklarowały konieczność 
decentralizacji władzy poprzez decentralizację fi skalną, tak na poziomie lokal-
nym jak i regionalnym. Decentralizacja fi skalna nie była jednak implementowa-
na w tym samym czasie, co wcześniej wprowadzona decentralizacja kompeten-
cyjna. Stało się to źródłem wielu problemów. Przede wszystkim kraje i ich organy 
były w bardzo dużym stopniu uzależnione od budżetu państwa34. Na przykład 
w 2003 r. ze środków własnych krajów pokrywały jedynie ok. 6% całkowitych 
wydatków35. Podważało to podstawowe idee rozdziału politycznej władzy i od-
powiedzialności, ponieważ nowe jednostki nie były w wyraźny sposób chronione 
przed decyzjami centralnej władzy. Ostatnią ze znaczących zmian, w stosunku do 
aktorów kształtujących politykę regionalną, stanowiło wprowadzenie dodatko-
wej kontroli realizowanej przez Najwyższy Urząd Kontroli wobec administracji 
terytorialnej i jej organów. Nastąpiło to we wrześniu 2005 roku w wyniku nowe-
lizacji konstytucji. Na jej podstawie urząd ten może kontrolować nie tylko dzia-
łania jednostek samorządowych przy realizacji zadań administracji państwowej, 
ale też działania mające charakter samorządowy.

Z istotnych dokumentów uchwalonych w tym czasie warto również wspo-
mnieć zarys strategii narodowej na lata 2007–2013, którego pierwszą wersję 
rząd uchwalił w październiku 2005 roku. Po Zintegrowanym Planie Rozwoju 

31 J. Kling, J. Pilát, op.cit., s. 195. 
32 Pierwotnie miał on być uchwalony razem z Regionalnym Programem Operacyjnym już 

w 2002 r.
33 J. Kling, Regionálna politika, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov (red.). Slovensko 2004. Súhr-

nná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2004, s. 580.
34 I. Palúš, Malá preciznost kompetenčného zákona, „Verejná správa” 2004(59), č. 10, s. 22–23.
35 Nie wlicza się w to grantów. J. Pilát, M. Valentovič, Verejná správa, [w:] M. Kollár, G. Me-

sežnikov (red.), Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2004, s. 276.
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Regionalnego i Społecznego przyjętym w 1999 roku, Narodowym Planie Roz-
woju Regionalnego przyjętym w 2001 roku i Narodowym Planie Rozwoju Re-
publiki Słowackiej z 2003 roku była to czwarta znacząca próba przyjęcia strate-
gicznego dokumentu, który miał zaowocować m.in. długookresowym rozwojem 
ekonomicznym i społecznym regionów słowackich36.

W 2005 roku po raz drugi odbyły się wybory do organów administracji tery-
torialnej. Frekwencja była jeszcze niższa niż w poprzednich – w pierwszej turze 
wzięło udział ok. 8% uprawnionych do głosowania, w drugiej nieco ponad 11%, 
mimo iż do podziału było więcej mandatów (412)37. Jednocześnie warto odnoto-
wać, iż w porównaniu z pierwszymi wyborami zmniejszyło się zainteresowanie 
kandydowaniem – o jeden mandat ubiegało się 2833 kandydatów, a o funkcję 
przewodniczącego kraju 64 kandydatów.

Nowa koalicja rządząca, która przejęła władzę w 2006 r., w wyniku przed-
terminowych wyborów parlamentarnych złożona z trzech ugrupowań: SMER-
 -DS, SNS i ĽS-HZDS, całkowicie zaniechała dalszej implementacji decentrali-
zacji. W stosunku do ram instytucjonalnych polityki regionalnej wprowadziła 
jak dotąd jedynie dwie zmiany. Po pierwsze, przeforsowała w Radzie Narodowej 
przyjęcie ustawy nr 254/2007 o likwidacji urzędów krajowych i o zmianie i uzu-
pełnieniu ustawy nr 515/2003 o urzędach rejonowych i o zmianie i uzupełnie-
niu niektórych ustaw w brzmieniu orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Republiki 
Słowackiej nr 263/2006. Likwidowało ono istniejącą do tej pory sieć urzędów 
krajowych, tj. organów ogólnej administracji państwowej działających na tym 
samym poziomie co organy krajów. Po drugie, w styczniu 2007 roku utworzono 
stanowisko pełnomocnika władzy ds. administracji terytorialnej, które objął Ján 
Turčan. Jednak w stosunku do samorządu regionalnego nie ustanowiono dlań 
żadnych wyraźniejszych zadań.

2. Regionalne dysproporcje w Republice Słowackiej

Mimo że Repubika Słowacka jest na tle innych krajów Unii Europejskiej relatyw-
nie małym państwem, charakteryzuje się wysokimi dysproporcjami regionalnymi 
(tabela 5). Wiąże się to z faktem, iż terytorium Słowacji aż do 1993 roku, z wyjąt-
kiem krótkiego okresu drugiej wojny światowej, było częścią większego organizmu 
państwowego. W rezulatcie nie traktowano jej jako integralnej całości, a priory-
tetu nie stanowił rozwój struktury regionalnej zgodny z interesem słowackim38. 

36 Z. Gáková, M. Sirák, Regionálna hospodárska politika, [w:] M. Bútora, M. Kollár, G. Me-
sežnikov (red.), Slovensko 2005: Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2006, s. 470.

37 J. Pilát, M. Valentovič, Verejná správa, [w:] M. Bútora, M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), 
Slovensko 2005: Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2006, s. 199.

38 J. Kling, Regionálna politika a regionálny vývoj, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), 
Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti II, Bratislava 2002, s. 116–117.
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Na Słowacji, szczególnie w okresie powojennym rozwijano przede wszystkim 
przemysł, poza tym efektem socjalistycznej industrializacji były jednogałęzio-
we i monostrukturalne regiony, niejednokrotnie całkowicie zależne od jednego 
znaczącego przedsiębiorstwa przemysłowego, charakteryzujące się niemalże ze-
rowym zastępczym potencjałem adaptacyjnym. Innymi słowy szanse na zmianę 
tej struktury równały się niemal zeru. W rezultacie po 1989 roku upadek czoło-
wych przedsiębiorstw przemysłowych przyniósł słowackim regionom poważne 
problemy ekonomiczne i społeczne39, które w różnych formach przetrwały do 
dnia dzisiejszego. W celu lepszego zobrazowania tych faktów, w następnej części 
artykułu zaprezentowane zostaną niektóre dane potwierdzające istotne różnice 
między poszczególnymi regionami Słowacji.

Podczas gdy w statystykach PKB przypadającego na jednego mieszkańca, ob-
szar bratysławski (jednostka na poziomie NUTS II) już od dłuższego czasu notuje 
ponadprzeciętny wynik na tle całej Unii – około 148% średniej UE, w przypad-
ku pozostałych części Słowacji wartość ta oscyluje w granicach 40–50 % śred-
niej Unii. Najbardziej zacofany jest pod tym względem (na poziomie regionów 
NUTS II) obszar Wschodniej Słowacji obejmujący kraj koszycki i kraj preszow-
ski, gdzie wartość PKB na jednego mieszkańca wynosi około 43% średniej unij-
nej, tuż za nim plasuje się Środkowa Słowacja, obejmująca kraj Bańskobystrzycki 
i Żyliński, osiągająca niecałe 47% średniej unijnej40.

Biorąc pod uwagę, jako kolejne istotne kryterium poziom bezrobocia, ponow-
nie zauważymy, że o ile obszar bratysławski z poziomem bezrobocia w 2006 roku 
wynoszącym 4,6%, lokuje się w okolicach 50 miejsca wśród regionów UE, to do 
unijnych regionów z najniższym poziomem zatrudnienia od długiego czasu na-
leży obszar Wschodniej Słowacji41, a wyższe bezrobocie notowano jedynie w nie-
mieckim regionie Macklemburg-Vorpommern, hiszpańskim Ciudad Autónoma 
de Ceuta i w czterech francuskich krajach zamorskich (Guadeloupe, Guyana, 
Martinique i Reunion)42. Równie trudna sytuacja jest w Środkowej Słowacji, 
gdzie w 2006 roku odsetek bezrobotnych wynosił 16,4%.

Podobnie przedstawia się sytuacja pod względem wydatków na badania i roz-
wój. Najlepszą pozycję ma ponownie obszar bratysławski, w którym w 2004 roku 
zainwestowano w nie w sumie 114 milionów euro. Na przeciwnym biegunie znaj-
duje się Wschodnia i Środkowa Słowacja. Na te dziedziny przeznaczono tu w tym 
czasie odpowiednio nieco ponad 27 i 28 milionów euro43. Jeszcze bardziej zna-

39 J. Kling, Regionálny vývoj, [w:] Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020, F. Gál, 
M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), Bratislava 2002, s. 175.

40 Słowacja jako całość osiąga pod tym wzlędem 60,6% poziomu Unii. 
41 Poziom bezrobocia oscyluje tam w okolicach 19%.
42 M. Valentovič, Regionálny rozvoj a vidiek, [w:] Slovensko 2007: Súhrnná správa o stave 

spoločnosti, M. Bútora, M. Kollár, Miroslav, G. Mesežnikov (red.), Bratislava 2008, s. 449.
43 O. Hudec, Regionálne inovačné systémy: Strategické plánovanie a prognózovanie, Koši-

ce 2007, s. 48.



200

czące są te różnice jeśli nie porównujemy danych ekonomicznych oraz jednostek 
terytorialnych na poziomie NUTS II, lecz przyjrzymy się mniejszym jednostkom, 
np. NUTS III (w Słowacji oznaczane jako kraje), czy NUTS IV (w Słowacji odpo-
wiadają im powiaty). I tak na przykład, w powiecie Medzilaborce liczba miesz-
kańców ledwie przekracza 12 tys., natomiast w powiecie preszowskim wynosi 
166 tys. Podczas gdy poziom bezrobocia w kraju bratysławskim w 2007 roku 
oscylował w granicach 4%, w koszyckim było to już 16%, a w bańskobystrzyckim 
20%. Gdy w powiecie Námestovo podczas ostatniego spisu ludności narodowość 
słowacką zadeklarowało 99,3% populacji, w powiecie Dunajská Streda uczyniło 
tak zaledwie 14% mieszkańców.

Tabela 3. Współczesna struktura jednostek NUTS w Słowacji

Poziom 
NUTS

Jednostka
NUTS

Organy władzy publicznej działające 
w danej jednostce NUTS

liczba jednostka istnieje nazwa

NUTS I 1 państwo tak
najwyższe organy państwa i centralne 
organy administracji państwowej

NUTS II 4 obszar nie –

NUTS III 8 kraj tak organy krajów samorządowych

NUTS IV 79 powiat nie –

NUTS V 2883 (2922*) gmina tak organy gmin

* liczba włącznie z miejskimi częściami miast Bratysława i Koszyce.

Źródło: opracowanie własne.

Niemniej istotnym problemem stwarzającym przesłanki dla pogłębienia regio-
nalnych dysproporcji jest niekorzystna struktura osadnictwa na poziomie lokal-
nym. W XX wieku, zwłaszcza na przestrzeni lat 50. i 60. rozwój osadnictwa na 
terytorium Słowacji przebiegał według tzw. osi urbanizacyjnych, co doprowa-
dziło do powstania peryferyjnych obszarów, szczególnie na południu środkowej 
Słowacji i na wschodzie Słowacji44.

Dla struktury jednostek osadniczych w Słowacji charakterystyczny jest wysoki 
stopień fragmentaryzacji i istnienie wielkiej liczby bardzo małych osad. Aż 87% 
gmin ma mniej niż 2000 mieszkańców, a żyje w nich blisko 31% obywateli. Nato-
miast w gminach z liczbą mieszkańców przekraczającą 20 000, których odsetek 
w całkowitej liczbie gmin nie przekracza 1,5%, mieszka 40% populacji Słowacji. 
Ponadto, zgodnie z typologią używaną przez OECD około 90% wszystkich sło-
wackich gmin jest jednostkami zasiedlenia prowincjonalnego charakteru.

44 J. Kling, Regionálna politika a regionálny vývoj, [w:] Slovensko 2002…, s. 117–118.
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Warto wreszcie wspomnieć, że różnice regionalne pogłębiały działania kolej-
nych gabinetów, rządzących po 1989 roku. Wynika to przede wszystkim z tego, że:

– po 1989 r. nie istniała jednolita polityka regionalna, a działania poszcze-
gólnych rządów były często chaotyczne, przy czym priorytety, którymi się 
kierowały nie opierały się na poważnych analizach i w większości wypad-
ków przy ich wyborze pierwszeństwo miała zasada interesu partyjnego 
przed zasadą fachowości;

– kolejnym rządom nie udało się osiągnąć zbliżonego poziomu rozwoju po-
szczególnych regionów pod względem infrastruktury, czego efektem był 
i jest nadal fakt, że większość inwestycji, nie wyłączając zagranicznych 
i perspektywicznych inicjatyw gospodarczych, koncentruje się w Bratysł-
wie i na zachodzie Słowacji;

– większość gabinetów rozwiązywało problemy „przy zielonym stoliku”;
– stosunkowo częstym zjawiskiem towarzyszącym rozwiązywaniu proble-

mów regionalnych był brak chęci relewantnych partnerów do współpracy, 
przy czym rywalizacja istniała zarówno między organami administracji 
państwowej a samorządami, jak i przy rozważaniu możliwości współpracy 
sektora prywatnego i publicznego.

3. Najważniejsi aktorzy polityki regionalnej 
Republiki Słowackiej – ich funkcje i pozycja

W Słowacji na szczycie hierarchii aktorów kształtujących politykę regionalną 
znajduje się rząd reprezentowany przez Ministerstwo Budownictwa i Rozwo-
ju Regionalnego45. Oczywiście w tworzeniu polityki regionalnej partycypują 
również inne centralne organy administracji państwowej, m.in. Ministerstwo 
Transportu, Poczty i Telekomunikacji, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo 
Ochrony Środowiska, jednak właśnie Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju 
Regionalnego odgrywa tu kluczową rolę. Częścią jego struktury organizacyjnej 
jest Agencja Wspierania Rozwoju Regionalnego, specjalizująca się w rozwoju 
regionalnym, a więc i w polityce regionalnej. Mówiąc o kształtowaniu polityki 
regionalnej należy podkreślić, iż wszystkie organy administracji państwowej od-
powiadają, w sensie odpowiedzialności hierarchicznej, za swą działalność na tym 
polu przed Ministerstwem Budownictwa i Rozwoju Regionalnego. Jeśli chodzi 
o pozostałych aktorów kształtujących politykę regionalną bezpośrednio w regio-
nach i należących do subsystemu administracji państwowej, wspomnieć należy 
szczególnie urzędy obwodowe a w ich ramach głównie wydziały ochrony cywilnej 

45 Ministerstwo Budownictwa i rozwoju regionalnego jest zgodnie z postanowieniami ustawy 
nr 575/2001 Z. z. o organizacji działalności władzy i organizacji centralnej administracji państwo-
wej w brzmieniu późniejszych przepisów prawnych defi niowane jako centralny organ administra-
cji państwowej do spraw pracy publicznej, rozwoju regionalnego itp.
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i zarządzania kryzysowego, a także różne terytorialne organy państwowej admi-
nistracji o wyspecjalizowanym charakterze.

W związku z prowadzeniem szeroko zakrojonej polityki decentralizacyjnej, 
formułowanej i implementowanej na Słowacji w latach 1999–2005, z punktu 
widzenia polityki regionalnej szczególnie silną pozycję zyskały jednostki admini-
stracji terytorialnej. Należy tutaj wyróżnić przede wszystkim kraje samorządowe. 
Samorządowy kraj administracyjny, w legislatywie określany także jako wyższa 
jednostka terytorialna, jest samodzielną terytorialnie samorządną i administra-
cyjną jednostką Republiki Słowackiej, której obszar terytorialny jest zgodny 
z obszarem terytorialnym kraju. Posiada osobowość prawną, jest samodzielna 
ekonomicznie, z własnym majątkiem i z własnymi dochodami, zabezpieczająca 
i chroniąca prawa i interesy swoich mieszkańców. Samorządny kraj przy reali-
zacji samorządu stara się przede wszystkim o wszechstronny rozwój terytorium, 
które obejmuje i o zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. W ramach działalno-
ści normatywnej samorządne kraje mogą wydawać obowiązujące rozporządze-
nia, zarówno wykonując funkcje samorządowe, jak i przy wykonywaniu delego-
wanej administracji państwowej. Zarządzenia wydawane w ramach działalności 
samorządowej mają wyższą siłę prawną. Jeśli wydają powszechnie obowiązujące 
rozporządzenia z pozycji organu wykonującego delegowaną administrację pań-
stwową, mogą to czynić tylko na podstawie prawnego pełnomocnictwa i w jego 
granicach. Podstawowymi samorządowymi organami samorządowego kraju są:

– przedstawicielstwo samorządowego kraju – kolektywny organ decyzyjny;
– przewodniczący samorządowego kraju – organ wykonawczy i decyzyjny, 

reprezentujący samorządowy kraj na zewnątrz.
Poza nimi, w każdym samorządowym kraju ustanawia się następujące orga-

ny: urząd samorządowego kraju – zabezpieczający administracyjnie i organiza-
cyjnie sprawy organów samorządowego kraju; kierownik urzędu samorządowego 
kraju – organ stojący na czele urzędu samorządowego kraju i odpowiadający za 
jego funkcjonowanie; główny kontroler – organ niezależnej i bezpartyjnej kon-
troli zgodności z prawem działalności samorządowego kraju, gospodarowania 
samorządowego kraju, jak również zarządzania własnym majątkiem i prawami 
majątkowymi; jednostka głównego kontrolera – organ zabezpieczający fachowo 
administracyjne i organizacyjne sprawy dotyczące prawidłowego wypełniania 
zadań głównego kontrolera; komisja mandatowa przedstawicielstwa samorzą-
dowego kraju; komisja fi nansowa przedstawicielstwa samorządowego kraju. 
Obok wymienionych organów samorządowy kraj może zdecydować o utworzeniu 
innych organów, przede wszystkim komisji przedstawicielstwa samorządowego 
kraju. Samorządowe kraje powołują, zarówno z pozycji niezależnego podmiotu 
samorządnego, jak i z pozycji podmiotu wykonującego zadania państwowej ad-
ministracji, inne podmioty, m.in. archiwa samorządowych krajów, wybrane ro-
dzaje szkół i instytucji szkolnych, wybrane rodzaje instytucji zdrowotnych, różne 
własne organizacje budżetowe i członkowskie itp.
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Poszczególne kraje samorządowe lub jednostki terytorialne działają w ra-
mach struktur wyższych – euroregionalnych, w których rozwijana jest współpra-
ca o międzynarodowym charakterze. Specjalny akcent kładziony jest przy tym 
na rozwój ekonomiczny i wymianę kulturalną46. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że tylko gminy położone w centralnej części Słowacji (w północnej części kraju 
bańskobystrzyckiego) oraz niektóre gminy z okolic Bratysławy, w tym niektóre 
części miasta Bratysława nie partycypują w tej formie współpracy.

Ważne znaczenie mają z punktu widzenia polityki regionalnej tzw. agen-
cje regionalne. Od 2000 roku ustanowiono całą sieć tego typu instytucji, ma-
jących charakter związku osób prawnych, które są na podstawie umowy z Mi-
nisterstwem Budownictwa i Rozwoju Regionalnego połączone w zintegrowaną 
sieć regionalnych agencji rozwojowych rządząc się postanowieniami ustawy nr 
40/1964. Ich głównym zadaniem jest aktywizowanie gospodarczego i społecz-
nego rozwoju regionu, przede wszystkim przy wykorzystaniu instrumentów 
prowadzących do współpracy sektorów publicznego, trzeciego sektora i sektora 
prywatnego nastawionego na zysk. Wspomniane ministerstwo wspiera tę aktyw-
ność oferując dotacje na fi nansowanie ich działalności. Obecnie działa 46 tego 
typu podmiotów, zlokalizowanych w następujących miastach: Bańska Bystrzyca, 
Bardiów, Brezno, Czadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, 
Hnúšťa, Humenné, Kieżmark, Komarno, Kráľovský Chlmec, Liptowski Mikulasz, 
Luczenec, Malacky, Martin, Michalovce, Moldava nad Bodvou, Nitra, Preszow, 
Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Rużomberk, Senec, Senica, Ska-
lica, Snina, Sobrance, Nowa Wieś Spiska, Starý Smokovec, Stropkov, Svidník, 
Šahy, Šaľa, Štúrovo, Topolczany, Trebišov, Trenczyn, Trnawa, Veľký Krtíš, Vra-
nov nad Topľou, Zlaté Moravce i Żylina47. W 2007 roku, kiedy w Zintegrowanej 
Sieci Regionalnych Agencji Rozwojowych działało 45 podmiotów, zgłosiły one 
733 projekty, z których zrealizowano 314, natomiast opracowały lub pomogły 
opracować 230 projektów gospodarczych, z których zrealizowano 79.

Obok tych agencji włączonych do zintegrowanej sieci przy tworzeniu regio-
nalnej polityki rozwojowej działają również inne podmioty posiadające charak-
ter agencji. W sumie wykształciły się trzy sposoby organizacji stosunków między 
samorządowymi krajami a zintegrowaną siecią regionalnych agencji rozwojo-
wych. W pierwszym urząd samorządowego kraju zawierał umowę z istniejącymi 
regionalnymi agencjami rozwojowymi. Tak uczynił na przykład urząd bańsko-
bystrzyckiego kraju samorządowego. Drugim rozwiązaniem było założenie re-
gionalnej agencji rozwojowej przez urząd samorządowego kraju, a następnie jej 
włączenie do zintegrowanej sieci z zachowaniem prawa do dotacji na jej działal-
ność z zasobów Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego. Tę opcję 

46 D. Klimovský, Politické elity v lokálnej samospráve a možnosti ich kooperácie s politic-
kými elitami lokálnej samosprávy ČR, MR, PR, [w:] S. Letavajová (red.), Globalizácia versus 
identita v stredoeurópskom priestore, Trnava 2004, s. 98.

47 D. Klimovský, Základy verejnej správy, Košice 2008, s. 265.
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wybrano m.in. w kraju bratysławskim, nitrzańskim i trnawskim. Ostatni ze spo-
sobów, wykorzystany m.in. w koszyckim, preszowskim i żylińskim kraju, pole-
gał na utworzeniu przez właściwy urząd agencji rozwoju regionalnego, która się 
następnie ubiegała o włączenie do zintegrowanej sieci regionalnych agencji roz-
wojowych48.

W Republice Słowackiej istnieją również profesjonalne izby, których powsta-
nie reguluje ustawa, a które są nieodłączną częścią subsystemu tzw. hobbystycz-
nej administracji. Biorąc pod uwagę wpływ na kształtowanie polityki regional-
nej, można wymienić przede wszystkim Izbę Handlowo-Przemysłową z siedzibą 
w Bratysławie i Słowacką Izbę Rzemieślniczą z siedzibą w Żiline.

Należy również zaznaczyć, iż znaczącą rolę w polityce regionalnej odgrywa-
ją także inne podmioty o publicznoprawnym charakterze. Wśród tych wyróżnić 
można szkoły wyższe i uniwersytety. Ich rola jest istotna głównie z punktu wi-
dzenia rozwoju zasobów ludzkich, trudno jest również przecenić ich znaczenie 
dla rozwoju regionu. W tym kontekście należy podkreślić, iż szkoły wyższe i uni-
wersytety należą do najważniejszych ośrodków wiedzy ekonomicznej, wyraźnie 
wpływając na wzrost gospodarczy. Wiedza, umiejętności i nauczanie uważane są 
za cechy defi niujące nowoczesną ekonomię i przedstawiają źródło konkurencyj-
ności. Uniwersytety wytwarzają nową wiedzę fachową i szerzą ją przede wszyst-
kim w regionie, w którym działają49. Naturalnie stwierdzenia tego nie można 
absolutyzować, ponieważ z jednej strony uniwersytety nie należą do najważniej-
szych partnerów organów administracji terytorialnej, podobny jest zresztą stosu-
nek tego sektora do organów administracji terytorialnej50, z drugiej usytuowanie 
uniwersytetu w ekonomicznie zacofanym regionie nie oznacza automatycznie 
rozwoju tego obszaru51. Jeśli chodzi o szkolnictwo regionalne, przede wszystkim 
szkoły średnie, do których zalicza się na Słowacji m.in. gimnazja, średnie szkoły 
zawodowe, konserwatoria, związki szkół średnich, placówki oświatowe i centra 
nauki praktycznej, można je, podobnie jak uniwersytety i szkoły wyższe, zaliczyć 
do grupy aktorów tworzących politykę rozwojową ze znaczącym potencjalnym 
wpływem na poziomie lokalnym i regionalnym.

Warto wreszcie wspomnieć o roli różnych organów doradczych jako publicz-
noprawnych aktorów kształtowania polityki regionalnej. Współcześnie istnieje 

48 J. Kling, Regionálna politika, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), Slovensko 2003. Súhr-
nná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2003, s. 507–508.

49 E. Valenčáková, S. Žigová, Úloha univerzít v regionálnom rozvoji, [w:] New Members – 
New Challenges for the European Development Regional Policy. Conference Proceedings, Košice 
2005, s. 435–444.

50 J. Petrovičová, A. Vaňová, Zhodnotenie marketingu vzťahov medzi miestnou samosprá-
vou a podnikateľskou sférou, [w:] Firma a konkurenční prostředí 2008: Sborník z mezinárodní 
vědecké konference. Sekce 6: Marketing, obchod a cestovní ruch, Brno 2008, s. 390–397.

51 S. Rehák, Univerzita ako katalyzátor poznatkov v regiónoch, [w:] New Members – New 
Challenges for the European Development Regional Policy. Conference Proceedings, Košice 
2005, s. 285–290.
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również możliwość powoływania i odwoływania przez rząd pełnomocników, 
o określonych uprawnieniach. Rząd, sprawujący aktualnie władzę, mianował 
wielu pełnomocników, z punktu widzenia polityki regionalnej najważniejszymi 
są: Pełnomocnik rządu ds. społeczności romskiej, Pełnomocnik rządu ds. spo-
łeczeństwa informacyjnego, Pełnomocnik rządu ds. samorządu terytorialnego, 
Główny pełnomocnik ds. granic, Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodnej na 
granicznych wodach z Republiką Węgierską, Ukrainą, Republiką Austriacką 
i Republiką Czeską i Pełnomocnik rządu ds. budowy i eksploatacji systemu wod-
nego Gabčíkovo – Nagymaros. Poza tym rząd może tworzyć kolektywne orga-
ny doradcze, posiadające charakter rad i spełniające przede wszystkim zadania 
koordynacyjne, konsultacyjne, czy porady fachowej. Na ich czele stoją członko-
wie rządu lub sekretarze państwowi, rząd uchwala ich statut. Stałymi organami 
doradczymi, odgrywającymi istotną rolę w obszarze polityki regionalnej, przede 
wszystkim z punktu widzenia przygotowania strategicznych dokumentów są: 
Rada Gospodarcza Rządu RS, Rada Legislacyjna Rządu RS i Rada Rządu RS 
ds. Nauki i Techniki. Obok tych stałych kolektywnych organów doradczych przy 
rządzie Słowacji działają obecnie również inne rady. Z punktu widzenia polity-
ki regionalnej najważniejsze funkcje pełnią m.in. Rada gospodarcza i społeczna, 
Rada rządu RS ds. polityki regionalnej i nadzoru nad operacjami strukturalnymi, 
Rada rządu RS ds. stabilnego rozwoju, Rada rządu RS ds. administracji publicz-
nej oraz Komitet rządu RS ds. odnowy i rozwoju Tatr Wysokich.

Organy doradcze mogą również powoływać do życia terytorialne organy ad-
ministracji państwowej52 i organy samorządu53. Właśnie tego typu organy dorad-
cze mogłyby odegrać ważną rolę w tworzeniu polityki regionalnej, ponieważ ofe-
rują potencjał fachowy, którym podmiot je kreujący nie dysponowałby w innych 
okolicznościach. Sposób ich tworzenia nie jest limitowany stricte legislacyjnie, 
a w ich strukturze może jednoznacznie przeważać element fachowości nad ele-
mentem przynależności partyjnej.

W procesie tworzenia polityki regionalnej partycypują, obok polityczno-
administracyjnych, także inni aktorzy. Jest to duża grupa bardzo odmiennych 
w charakterze podmiotów, z których należy wspomnieć przede wszystkim przed-
siębiorstwa, czasem zbiorczo określane jako fi rmy oraz masmedia i organizacje 
sektora obywatelskiego. Ze względu na ograniczony rozmiar niniejszego opraco-
wania nie będziemy im poświęcać większej uwagi54.

52 Na przykład według wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RS nr SVS-202-
 -2007/09313, zawierającą Wzorcowy Porządek Organizacyjny Urzędu Rejonowego, doradcze 
organy mogą tworzyć przewodniczący urzędów rejonowych, przy czym liczba i cele tych organów 
zależą od ich potrzeb.

53 Na przykład burmistrz miasta może dysponować grupą doradców, którzy mu pomagają 
wykonywać jego funkcje. 

54 D. Klimovský, Verejná politika na regionálnej a komunálnej úrovni, [w:] Kráľová Ľ. a kol., 
Aktuálne otázky verejnej politiky, Košice 2006, s. 225–296.
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Zakończenie

Najnowsze trendy rozwojowe wskazują, iż pod niektórymi względami sytuacja 
regionów Słowacji ulega poprawie w porównaniu z pozostałymi krajami UE55. 
Jednak podczas gdy we Wschodniej Słowacji następuje umiarkowana poprawa, 
na obszarze bratysławskim, najbardziej rozwiniętej części Republiki Słowackiej, 
jest to już proces bardzo wyraźny. Bratysławski biegun rozwoju jest „koniem po-
ciągowym” dla obszaru zachodniej Słowacji, przy czym rozwój koncentruje się tu 
w okolicach tzw. považskej osi rozwojowej, gdzie są tworzone korzystne warunki 
dla planów inwestycyjnych, głównie ze względu na istniejącą infrastrukturę.

Opisane pozytywne trendy nie są jednak wolne od ryzyka. W niektórych re-
gionach zaczynają mieć miejsce poważne problemy z zyskaniem nowej wykwali-
fi kowanej siły roboczej i to mimo istniejącego wysokiego poziomu bezrobocia56. 
Oznacza to złą strukturę wykształcenia. Pomocne w rozwiązaniu tej kwestii mo-
głyby być główne instytucje kształcenia, poprzez dostosowywanie swoich progra-
mów nauczania do aktualnych potrzeb oraz z uwzględnieniem przewidywanych 
przyszłych potrzeb.

Stopień wpływu polityki partyjnej na kształtowanie polityki regionalnej po-
zostaje od dłuższego czasu wysoki. I mimo, iż mogłoby się wydawać, że głęboka 
decentralizacja i demokratyzacja społeczeństwa powinny prowadzić do zwięk-
szenia elementu fachowości przy formułowaniu i implementacji tak ważnej po-
lityki, jaką jest niewątpliwie polityka regionalna, dzieje się na odwrót. Już w po-
przednich latach doszło do wydarzeń podważających wiarę w deklarowane cele 
tejże polityki57. Równie deformacyjnym działaniom polityk partyjnych podlegała 
wszak reforma administracji publicznej, która wpływała na instytucjonalne ramy 
tworzenia polityki regionalnej, a którą przygotował pełniący funkcję pełnomoc-
nika rządu Viktor Nižňanský. Nawet niższe poziomy polityki – regionalny i lokal-
ny, nie uciekły od tego wpływu. Jako przykład można przytoczyć przygotowanie 
utworzenia samorządowych krajów, podczas którego większość dyskusji w gronie 
fachowców i polityków dotyczyła wyłącznie liczby tworzonych jednostek i ich gra-
nic, nie zaś kompleksowego przewartościowania całego funkcjonowania polityki 
regionalnej i jej aktorów z punktu widzenia jakości oferowanych usług58. Dane 
dotyczące liczby jednostek terytorialno-administracyjnych (tabela 5), ukazują, że 
w ciągu ostatnich 20 lat nastąpiły istotne zmiany terytorialno-administracyjne, 

55 M. Valentovič, Regionálny rozvoj a vidiek, [w:] Slovensko 2007…, s. 449.
56 Ibidem, s. 451.
57 Na przykład sprawa „Eurofrondy”, z powodu której w 2001 r. ze stanowiska wicepremiera 

ds. integracji europejskiej ustąpił Pavol Hamžík, czy sprawa „Tender”, z końca 2008 r., z powodu 
której, minister budownictwa i rozwoju regionalnego Marian Janušek musiał stawić czoło próbom 
odwołania go przez opozycję. 

58 D. Klimovský, Reform of the Public Administration System at the Local and Regional Levels 
in the Slovak Republic, „Working Papers of the Centre for Small State Studies” 2008, No. 1, s. 9.
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co odbiło się na jakości polityki regionalnej. Wciąż pozostaje to tematem otwar-
tym, przede wszystkim, jeśli chodzi o samorząd terytorialny. Z jednej strony 
występują obrońcy obniżenia liczby samorządowych jednostek na poziomie re-
gionalnym59, z drugiej – wciąż nie brak zwolenników jej zwiększenia, lub przy-
najmniej reorganizacji istniejącego rozwiązania60.

Tabela 5. Liczba organów administracji państwowej i samorządu 
na poziomie regionalnym w Republice Słowackiej 
w latach 1989–2008

Okres

Urzędy ogólnej administracji 
państwowej na poziomie:

Paralelnie istniejące urzę-
dy wyspecjalizowanej ad-
ministracji państwowej na 
poziomie krajów, powia-
tów i rejonów

Paralelnie istniejące 
urzędy samorządowe-
go charakteru na po-
ziomie krajów (kraje 
samorządowe)

krajów powiatów obwodów

Do roku 1990 3 38 – tak –

1990–1996 – 38 121 tak –

1996–2002 8 79 – tak –

2002–2003 8 79 – tak 8

2004–2007 8 – 50 tak 8

Po roku 2007 – – 50 tak 8

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiony problem nie jest wspominany bez powodu. Polityce regionalnej 
jest w ramach UE poświęcana wielka uwaga i byłoby pożądane, aby środki fi -
nansowe, z których korzystać może Słowacja, w obecnym okresie programowym 
– ponad 11 mld euro (zob. tabela 6) – wykorzystywano efektywnie i świadomie 
oraz by o ich rozdzieleniu nie decydowały stosunki klientystyczne lub korupcyj-
ne, lecz jakość przedkładanych projektów. Mogłoby to zaowocować likwidacją 
lub złagodzeniem przynajmniej części ze scharakteryzowanych problemów. 
Naturalnie należy mieć przy tym nieustannie na względzie, że regionalne dys-
proporcje w ramach UE na przestrzeni ostatnich 20 lat nie zmniejszają się, lecz 
przeciwnie, pozostają na swoim poziomie61. Dzieje się tak mimo rozległej pomocy 

59 Na przykład w 2005 r. SNS w ramach kampanii „przedwyborczej” zaproponowała rozwią-
zanie 3+2, obejmujące trzy regiony: Środkową Słowację, Wschodnią Słowację i Zachodnią Słowa-
cję oraz dwa samodzielne miasta Bratysławę i Koszyce.

60 W 2005 r. członkowie Konserwatywnego Instytutu im. M. R. Štefánika lansowali tzw. wa-
riant żupny, z 16 jednostkami samorządowymi, przy czym niewiele się on różnił od projektu za-
proponowanego w 1998 r. przez Unię miast i gmin SR. V. Bačík, D. Sloboda, Župný variant 2005. 
Návrh na zmenu územného členenia SR. Mapová príloha. Bratislava 2005; O. Dostál, D. Slobo-
da, Župný variant 2005. Návrh na zmenu územného členenia SR, Bratislava 2005.

61 J. Kling, Regionálna politika a regionálny vývoj, [w:] Slovensko 2002…, s. 124.



Unii dla zacofanych regionów. I dlatego z uwagi na wyżej ukazane problemy, któ-
rym Słowacji stawia obecnie czoło, należy dokładnie rozważyć wielkość i sposób 
wykorzystania oferowanej pomocy.

Tabela 6. Operacyjne programy Narodowego strategicznego 
zarys/sprawozdanie na lata 2007–2013

Program operacyjny
Fundusz, 
z którego 

fi nansowany

Wkład wspólnot 
europejskich 

(w euro)

Data 
uchwalenia

Posiedzenie 
komitetu 

monitorującego

Transport
ERDF

KF
877.409.097

2.329.495.498
13. 9. 2007 22. 1. 2008

Informatyzacja społeczeństwa ERDF 993.095.405 17. 9. 2007 21. 1. 2008

Pomoc techniczna ERDF 97.601.421 24. 9. 2007 17. 12. 2007

Regionalny program operacyjny ERDF 1.445.000.000 24. 9. 2007 5. 12. 2007

Zatrudnienie i inkluzja socjalna ESF 881.801.578 26. 10. 2007 28. 11. 2007

Wykształcenie ESF 617.801.578 7. 11. 2007 14. 11. 2007

Środowisko naturalne
ERDF

KF
230.756.935

1.569.243.065
8. 11. 2007 19. 12. 2007

Służba zdrowia ERDF 250.000.000 8. 11. 2007 28. 1. 2008

Badania i rozwój ERDF 1.209.415.373 28. 11. 2007 28. 1. 2008

Konkurencyjność i wzrost 
gospodarczy 

ERDF 772.000.000 28. 11. 2007 21. 1. 2008

Bratysławski kraj ERDF 87.000.000 3. 12. 2007 21. 2. 2008

Łącznie ERDF+ESF+KF 11.360.619.950 – –

ERDF – Europejski fundusz rozwoju regionalnego.
ESF – Europejski fundusz socialny.
KF – Fundusz kohezyjny/spójny.

Źródło: Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu v programovom období 2007–2013, s. 2.

(Z języka słowackiego tłumaczyła Elżbieta Pałka)





211

Elżbieta Pałka

Problematyka mniejszości narodowych 
na Słowacji

Słowacja należy do państw o niejednorodnej strukturze etnicznej. Według danych 
uzyskanych podczas spisu ludności przeprowadzonego w 2001 roku narodowość 
słowacką deklaruje nieco ponad 85% obywateli, pozostali zaś to członkowie 
mniejszości narodowych1. Wieloetniczny charakter społeczeństwa słowackiego 
sprawia, iż kwestie narodowościowe stanowią ważki problem w dyskursie po-
lityczno-społecznym. Sprzyjają temu również m.in. zaszłości historyczne, cha-
rakter mniejszości, przede wszystkim romskiej i węgierskiej, a także stosunek 
polityków do problematyki narodowościowej, wykorzystywanej niejednokrotnie 
do zbicia kapitału politycznego. Niestety, na Słowacji wciąż istnieją relewant-
ne ugrupowania, w programach których retoryka antymniejszościowa zajmuje 
jedno z ważniejszych miejsc, a na sytuację mniejszości narodowych wpływała 
i wpływa konfi guracja politycznej koalicji aktualnie znajdującej się u władzy.

W niniejszym artykule omówiona zostanie sytuacja mniejszości narodowych 
po 1993 roku, przede wszystkim ich liczebność i rozmieszczenie, charakterysty-
ka, rozwiązania prawno-instytucjonalne dotyczące mniejszości oraz ich miejsce 
w dyskursie społeczno-politycznym.

1. Rozmieszczenie i liczebność mniejszości narodowych

Jak już wspomniano obywatele deklarujący przynależność do innej niż słowacka 
narodowości stanowią blisko 15% populacji Słowacji (zob. tabela 1). Zdecydowana 
większość z nich – według spisu ludności z 2001 roku ponad 520 tys. osób (9,7% 
mieszkańców), to Węgrzy. Licznie reprezentowana jest także mniejszość romska, 
do której przynależność zadeklarowało blisko 90 tys. obywateli2, przy czym w przy-
padku Romów ofi cjalne statystyki nie oddają wielkości tej grupy. W rzeczywistości 
ich liczba jest dużo większa. Urząd Statystyczny Słowacji szacuje ją na 380 tys.3. 

1 www.stastistics.sk
2 Ibidem. 
3 V. Koganová, Rómska miniorita v Slovenskéj republike a problematika jej integrácie do 

spoločnosti, [w:] O. Šrajerová (red.), Migrace, tolerance, integrace II, Opava 2005, s. 227. 
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W Słowacji mieszka również blisko 45 tys. Czechów, ponad 24 tys. Rusinów i nie-
co ponad 10 tys. Ukraińców. Liczebność pozostałych grup nie przekracza kilku 
tysięcy osób.

Tabela 1. Struktura narodowościowa Słowacji w 2001 roku 
(na podstawie spisu ludności)

Narodowość Liczba członków  Udział w ogóle populacji (w %)

Słowacka 4 614 854  85,8

Węgierska  520 528  9,7

Romska  89 920  1,7

Czeska  44 620  0,8

Morawska  2 348  0,0

Rusińska  24 201  0,4

Ukraińska  10 814  0,2

Niemiecka  5 405  0,1

Polska  2 602  0,0

Rosyjska  1 590  0,0

Bułgarska  1 179  0,0

Inna  6 892  0,1

Nie odpowiedziało  54 502  1,0

Źródło: opracowanie na podstawie danych dostępnych na www.stastistics.sk.

Zwracają uwagę dysproporcje w rozmieszczeniu mniejszości narodowych (zob. 
tabela 2). Na południu Słowacji, na obszarach graniczących z Węgrami dominuje 
mniejszość węgierska, praktycznie niepojawiająca się w zwartych skupieniach 
w innych częściach republiki. Do województw (krajów) o największym udzia-
le Węgrów w strukturze ludności należą położone na południowym zachodzie 
kraje trnawski (trnavský) i nitrzański (nitransky). Liczba ludności węgierskiej 
przekracza w nich 20%, a w przypadku drugiego z województw oscyluje w oko-
licach 30%. Spora, ponad 10%, grupa ludności węgierskiej zamieszkuje również 
dwa inne południowe województwa Słowacji, koszyckie (Košický kraj) i bańsko-
bystrzyckie (Banskobystrický kraj). Południe Słowacji to również obszar licznie 
zamieszkiwany przez mniejszość romską, częstokroć podającą tu jednak narodo-
wość węgierską4, choć największą populacją romską charakteryzują się przede 
wszystkim wschodnie regiony kraju (zob. tabela 2). Mniejszość ukraińska i ru-
sińska w zdecydowanej większości zamieszkuje w północno-wschodniej części 

4 A. Jurová, Problemý integrácie Rómov na Slovensku, [w:] Migrace, tolerance…, s. 220. 
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Słowacji, głównie w województwie preszowskim (Prešovský kraj). W jego północ-
nej części, tj. w powiatach Smina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Svidník, 
Bardejov i Stará Ľubovňa mieszka ponad 80% rusińskiej populacji i blisko 50% 
słowackich Ukraińców5. Czesi zamieszkują zachodnie regiony Słowacji i Braty-
sławę (zob. tabela 2).

Tabela 2. Struktura narodowościowa województw słowackich 
na podstawie spisu ludności z 2001 roku

Województwo 
(kraj)

Narodowość

Słowacka Węgierska Romska Czeska Rusińska Ukraińska
Inne 

i nie odpo-
wiedziało

Bratysławskie 
(Bratislavský)

546 685
(91,3%)

27 434
(4,6%)

755
(0,1%)

9591
(1,6%)

526
(0,1%)

542
(0,1%)

13 482
(2,2%)

Tarnawskie 
(Trnavský)

407 246
(73,9%)

130 740
(23,7%)

3163
(0,6%)

4778
(0,9%)

72
(0,0%)

196
(0,0%)

4808
(0,9%)

Trenczańskie 
(Trenčiansky)

589 344
(97,3%)

1058
(0,2%)

1547
(0,3%)

6319
(1,0%)

87
(0,0%)

214
(0,0%)

7013
(1,1%)

Nitrzańskie 
(Nitransky)

499 761
(70,1%)

196 609
(27,6%)

4741
(0,7%)

4526
(0,6%)

85
(0,00)

275
(0,0)

7425
(1,0%)

Żylińskie 
(Žilinský)

674 766
(97,5%)

660
(0,1%)

2795
(0,4%)

6123
(0,9%)

129
(0,0%)

223
(0,0%)

7636
(1,1%)

Bańskobystrzyckie 
(Banskobystrický)

553 865
(83,7%)

77 795
(11,7%)

15 463
(2,3%)

4560
(0,7%)

148
(0,0%)

553
(0,1%)

9737
(1,5%)

Preszowskie 
(Prešovsk)

716 441
(90,7%)

817
(0,1%)

31 653
(4,0%)

3774
(0,5%)

21 150
(2,7%)

6781
(0,9%)

9352
(1,1%)

Koszyckie 
(Košický)

626 746
(81,8%)

85 415
(11,2%)

29 803
(3,9%)

4949
(0,6%)

2004
(0,3%)

2030
(0,3%)

15 065
(1,9%

Źródło: Druhá správa o implementácii Európskej charty regionalnych alebo menšinových jazy-
kov v Slovenskej republike, Bartislava 2008, s. 11.

2. Rozwiązania prawno-instytucjonalne 
dotyczące mniejszości narodowych

Do podstawowych aktów prawa wewnętrznego regulujących położenie mniejszo-
ści narodowych na Słowacji należą konstytucja, ustawa o języku państwowym, 
ustawa o języku mniejszości narodowych i ustawa antydyskryminacyjna. Istotne 
zapisy wpływające na sytuację tych społeczności znajdują się również m.in. w ko-
deksie karnym, regulacjach dotyczących szkolnictwa, mediów itp. Do ochrony 

5 S. Konečný, Premeny rusínskej a ukrainskej menšiny na Slovensku v podmienkach trans-
formácie a integrácie, [w:] Migrace, tolerance…, s. 194.
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praw mniejszości narodowych zobowiązują Słowację także umowy bilateralne 
oraz członkostwo w organizacjach międzynarodowych, np. w Radzie Europy, 
Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Inicjatywie Środkowoeuropejskiej. Ze 
względu na ograniczony rozmiar opracowania przybliżone zostaną jedynie naj-
ważniejsze dokumenty prawa wewnętrznego.

W przyjętej 1 września 1992 roku Konstytucji Republiki Słowackiej mniejszo-
ściom narodowym poświęcony został podrozdział IV, artykuły 33 i 34. W art. 33 
poprzez stwierdzenie, iż „przynależność do którejkolwiek mniejszości narodowej 
lub grupy etnicznej nie może przynieść nikomu ujmy” ustawodawca zakazał dys-
kryminacji ze względu na przynależność narodową lub etniczną. Art. 34 zawie-
ra natomiast katalog praw przysługujących członkom mniejszości narodowych 
i grup etnicznych, do których zaliczono m.in. prawo do rozwijania własnej kultu-
ry wspólnie z innymi członkami mniejszości albo grupy etnicznej, do organizo-
wania się w stowarzyszeniach narodowościowych, do zakładania i utrzymywania 
instytucji oświatowych i kulturowych oraz używania swego języka w kontaktach 
urzędowych, do pobierania w nim nauki, propagowania i otrzymywania w nim 
informacji. Mniejszościom narodowym i grupom etnicznym zagwarantowano 
również prawo uczestnictwa w rozwiązywaniu spraw ich dotyczących. Ustawo-
dawca zastrzegł jednak, że realizacja wymienionych praw nie może prowadzić 
do „zagrożenia suwerenności i terytorialnej jedności Republiki Słowackiej” oraz 
dyskryminacji innych jej obywateli6. Zapisy odnoszące się bezpośrednio do 
mniejszości narodowych zawiera również art. 12 konstytucji, który w ust. 3 przy-
znaje każdemu prawo do swobodnego decydowania o narodowości, zakazując 
jakichkolwiek prób wynaradawiania. W ust. 2 wskazuje się na gwarancje podsta-
wowych praw i wolności bez względu na rasę, kolor skóry, wiarę i religię, język, 
pochodzenie narodowe, przynależność do narodowości lub grupy etnicznej itd.7. 
Warto również wspomnieć o ustanowieniu w nowelizacji konstytucji z 2001 roku 
organu Publicznego Obrońcy Praw uczestniczącego „w ochronie podstawowych 
praw i wolności osób fi zycznych i osób prawnych…”8.

W momencie przyjęcia Konstytucji pojawiły się wobec niej zarzuty, przede 
wszystkim ze strony mniejszości narodowych, że nie zabezpiecza w dostatecz-
nym stopniu możliwości kształcenia w językach mniejszościowych, Słowacja zaś 
defi niowana jest w nim jako narodowe państwo Słowaków. Jak jednak zauważa 
Krzysztof Skotnicki, ustawa zasadnicza w obecnym swym kształcie różni się od 
pierwowzoru, a dokonane zmiany nie są jedynie kosmetyczne, lecz miały na celu 
budowanie „nowych rozwiązań demokratycznego państwa”9.

6 Konstytucja Republiki Słowackiej, tłumaczenie i wstęp K. Skotnicki, Warszawa 2003, 
s. 52–53.

7 Ibidem, s. 45.
8 Ibidem, s. 37, 98.
9 Ibidem, s. 38.



215

W pewnej sprzeczności z duchem rozwiązań przyjętych w konstytucji stała 
ustawa o języku państwowym z 1995 roku (Zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky z 15. novembra 1995 o Štátnom jazyku Slovenskej republiky, Z.z. 
č. 89/1995). W swym pierwotnym brzmieniu wywołała negatywne reakcje przed-
stawicieli mniejszości narodowych10. Językowi słowackiemu jako językowi pań-
stwowemu przyznaje się w niej pierwszeństwo przed innymi językami używany-
mi na obszarze Republiki Słowackiej (§1, pkt 2). W dokumencie nałożony został 
na państwo obowiązek ochrony języka słowackiego i troski o jego rozwój (§2) 
oraz wprowadzono regulacje zakresu jego stosowania w kontaktach urzędowych 
(§3), w szkolnictwie (§4), w środkach masowego przekazu, podczas imprez kultu-
ralnych i zgromadzeń publicznych (§5), w siłach zbrojnych, policji, jednostkach 
straży pożarnej (§6), w sądach i postępowaniu administracyjnym (§7), w życiu 
gospodarczym, usługach i służbie zdrowia (§8)11. Ustawa wzbudziła kontrower-
sje, gdyż nakładając obowiązek używania języka państwowego we wspomnianym 
wyżej zakresie, nie zagwarantowała w żaden sposób prawa do używania języków 
mniejszościowych. Zastrzeżenia budził również sposób realizacji jej postanowień. 
Likwidowała prawa przyznane mniejszościom wcześniej12, a pomimo zapewnień 
premiera Vladímira Mečiara, iż wkrótce zostanie przyjęta ustawa dotycząca ję-
zyków mniejszości narodowych13 stało się to dopiero w 1999 roku, a więc już po 
zmianie rządzącej koalicji. W 2008 roku Ministerstwo Kultury przedstawiło pro-
pozycję nowelizacji omawianej ustawy, m.in. wprowadzającą kary w wysokości od 
100 do 5 tys. euro za naruszenie zasad używania języka państwowego14. Język sło-
wacki uzyskał w niej zdecydowane pierwszeństwo w sferze publicznej przed języ-
kami mniejszościowymi, aczkolwiek nie można porównywać aktualnego brzmie-
nia ustawy z pierwotnym z 1995 roku15. Nowelizacja ustawy weszła w życie w lipcu 
2009 roku, wywołując napięcia w stosunkach na linii Bratysława – Budapeszt 
i niepokoje wśród słowackich Węgrów oraz obawy, iż zapis ten stwarza możliwość 
arbitralnych decyzji wymierzonych w podmioty skonfl iktowane z władzą16.

10 Zob. szerzej: R. Zenderowski, Na Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa 
w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989–2004), Warszawa 2007, s. 266–267. 

11 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 15. novembra 1995 o Štátnom jazyku Slo-
venskej republiky, Z.z. č. 89/1995, strana 1999. 

12 Chodzi o wcześniejszą ustawę o ochronie języka państwowego, dopuszczającej używanie 
języka mniejszościowego w kontaktach z urzędami państwowymi w miejscowościach, w których 
liczba mieszkańców należących do danej mniejszości przekracza 20%. L. Meszáros, Sytuacja 
mniejszości węgierskiej w Słowacji, [w:] P. Bajda (red.), Słowacja. W pięć lat po rozpadzie Cze-
cho-Słowacji, Warszawa 1999, s. 78.

13 Ibidem. 
14 J. Debrecéniova, K. Petőcz, Ochrona a dodržiavanie ľudských a menšinových práv, 

„Newsletter” 2008, nr 4, s. 8–9, dostępne na www.ivo.sk.
15 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky, Z.z. 

č. 357/2009, strana 2778.
16 J. Debrecéniova, K. Petőcz, op.cit., s. 8–9.
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Jak już wspomniano, w 1999 roku przyjęto długo oczekiwaną ustawę o uży-
waniu języków mniejszości narodowych (Zákon z 10. júla 1999 o používaní 
jazykov národnostných menšín, Z.z. č. 81/1999), w której uznano je za prze-
jaw bogactwa kulturowego państwa i przyznano członkom mniejszości narodo-
wych prawo do używania obok języka państwowego języków mniejszościowych 
(§1). Zagwarantowane zostało prawo do posługiwania się językiem mniejszości 
w kontaktach urzędowych w sytuacji, gdy w danej gminie liczba osób, deklarując 
przynależność do danej grupy mniejszościowej wynosi, według spisu ludności, 
co najmniej 20% (§2, pkt 1)17. Omawiana ustawa nie spełniła oczekiwań będącej 
wówczas w rządzie Partii Węgierskiej Kolacji (SMK) postulującej obniżenie wy-
maganej liczby członków mniejszości narodowej do 10% mieszkańców. Węgrzy 
wskazywali wówczas również na zbyt ograniczony zakres obszarów stanowiących 
przedmiot zainteresowania ustawy i brak w niej rozwiązań dotyczących używania 
języków mniejszościowych w oświacie, kulturze, mediach, sądownictwie itp.18.

Prawa osób posługujących się językami innymi niż państwowy reguluje tak-
że Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych, którą Słowacja podpisała 
i ratyfi kowała w 2001 roku i do której zgłosiła jako „języki regionalne lub mniej-
szościowe” dziewięć języków: bułgarski, czeski, chorwacki, niemiecki, polski, 
romski, rusiński, ukraiński i węgierski19. Ustawodawstwu słowackiemu zarzuca 
się jednak brak szczegółowych aktów, regulujących używanie języków mniej-
szościowych lub regionalnych20. Od 1998 roku Słowacja jest również stroną in-
nego dokumentu powstałego z inicjatywy Rady Europy – Konwencji Ramowej 
o Ochronie Mniejszości Narodowych21.

Na zakończenie tego, z konieczności krótkiego, przeglądu rozwiązań legisla-
cyjnych warto wspomnieć o ustawie nr 365/2004 o równorzędnym traktowaniu 
w niektórych obszarach i o ochronie przed dyskryminacją (tzw. ustawa antydy-
skryminacyjna) z 20 maja 2004 roku (Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom za-
obchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších 
predpisov). Celem dokumentu jest wprowadzenie zasady równego traktowa-
nia, której realizacja wyklucza zdaniem ustawodawcy dyskryminację ze wzglę-
du na płeć, przynależność wyznaniową lub wiarę, rasę, przynależność do grupy 
narodowej lub etnicznej, (…) wiek, orientację seksualną, (…) kolor skóry, język, 

17 Zákon z 10. júla 1999 o používaní jazykov národnostných menšín, Z.z. č. 81/1999, strana 
1418.

18 S. Wojciechowski, Problem mniejszości węgierskiej w Europie Środkowo – Wschodniej, 
„Sprawy Narodowościowe” 2001, z. 18, s. 73.

19 Druhá správa o implementácii Európskej charty regionalnych alebo menšinových jazy-
kov v Slovenskej republike, Bartislava 2008, s. 3. 

20 Š. Šutaj, Z. Sáposová, Národnostné menšiny 2007, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov, M. Bú-
tora (red.), Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2008, s. 167.

21 Informácia Ministerstva zahraničných vecí SR o príprave tretej implementačnej správy Slo-
venskej republiky k Rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín, z 18.12.2008, s. 2. 
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przekonania polityczne, (…) pochodzenie narodowe… (§1; §2, pkt. 1)22. Każdemu 
przyznano prawo do równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją (§9, 
pkt. 1), wskazując na środki ochrony prawnej w sytuacji gdy prawo to zostało 
naruszone (§1)23.

W Słowacji powołano do życia szereg instytucji oraz organizacji rządowych 
i pozarządowych zajmujących się problematyką mniejszości narodowych. Po 
wyborach z 1998 roku nowe władze zdecydowały o ustanowieniu funkcji wi-
cepremiera rządu Republiki Słowackiej do spraw praw człowieka, mniejszości 
i rozwoju regionalnego, w którego kompetencjach znajduje się koordynacja za-
dań związanych z problematyką mniejszości narodowych i praw człowieka, przy 
czym do najważniejszych pól jego aktywności należy koordynacja projektów do-
tyczących rozwiązywania problemów Romów. W 1998 roku powołano do życia 
również Sekcję Praw Człowieka i Mniejszości, organizacyjnie należącą do struk-
tur władzy Republiki Słowackiej24. Między innymi pełni ona zadania związane 
z organizacyjnym i administracyjno-technicznym zabezpieczeniem działalności 
Rady Rządu Republiki Słowackiej ds. Mniejszości Narodowych i Grup Etnicz-
nych, która jest doradczym i koordynacyjnym organem rządu w dziedzinie poli-
tyki narodowościowej i implementacji Europejskiej Karty Języków Regionalnych 
i Mniejszościowych. Do zadań Rady należy m.in.: przygotowywanie projektów 
zmierzającym do zabezpieczenia i realizacji praw obywateli należących do mniej-
szości narodowych i grup etnicznych, przygotowanie i przedstawianie rządowi 
sprawozdań dotyczących sytuacji osób należących do mniejszości narodowych, 
dotyczących zachowania ich tożsamości z propozycją ewentualnego rozwiązania 
problemów i proponowanie podziału środków fi nansowych przeznaczonych dla 
mniejszości narodowych i grup etnicznych (art. 2; art. 3, pkt 3)25. Przewodniczą-
cym Rady jest wicepremier rządu ds. praw człowieka i mniejszości narodowych, 
wiceprzewodniczącym minister kultury, pozostali członkowie to przedstawiciele 
mniejszości narodowych26.

Aktualnie na czele Rady stoi Dušan Čaplovič. W 2007 roku zastąpił na tym 
stanowisku Pála Csáskiego, pod którego przewodnictwem Rada wykazywała nie-
wielką aktywność. Wprowadzone od 2007 roku zmiany w funkcjonowaniu oma-
wianego gremium nie ograniczały się jedynie do zmian personalnych – przyjęto 
statut przewidujący nowe rozwiązania dotyczące rekrutacji składu Rady. Repre-

22 Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v zne-
ní neskorších predpisov, dostepne na www.slp.sk. 

23 Ibidem. 
24 A. Tokár, A. Lamačková, Legislatívny a institucionálny rámec riešenia rómskej proble-

matyki, [w:] Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, Bratislava 2002, 
s. 198–199. 

25 Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny, s. 4, 
dostępne na www.slp.sk. 

26 Ibidem.
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zentanci mniejszości narodowych są wybierani na podstawie systemu paryte-
towego – każda mniejszość ma jednego przedstawiciela, stworzono możliwość 
uczestnictwa w obradach Rady reprezentantów instytucji i organów zajmujących 
się problematyką mniejszości27, m.in. przedstawiciela Ministerstwa Kultury, Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Szkolnictwa, pełnomocnika rządu 
ds. społeczności romskiej, mogą w nich również uczestniczyć eksperci (art. 4)28.

Problemy mniejszości romskiej są głównym obszarem aktywności dwóch 
kolejnych organizacji rządowych – Międzyresortowej Komisji ds. Społeczno-
ści Romskiej oraz Pełnomocnika Rządu Republiki Słowackiej ds. Społeczności 
Romskiej, odpowiedzialnego m.in. za realizację zadań wynikających z przyjętych 
przez rząd strategii rozwiązywania problemów mniejszości romskiej. Przy sekre-
tariacie Pełnomocnika utworzono Jednostkę Doradczą, koncentrującą się głów-
nie na przygotowywaniu programów mających na celu poprawę sytuacji Romów. 
W Jednostce pracują przede wszystkim osoby narodowości romskiej. Sprawami 
związanymi w mniejszym lub większym stopniu z mniejszościami narodowymi 
zajmują się również poszczególne ministerstwa, w tym Ministerstwo Kultury 
(Sekcja Kultur Mniejszościowych), Ministerstwo Szkolnictwa (Oddział Szkolnic-
twa Narodowościowego, Państwowy Instytut Pedagogiczny, centra metodologicz-
ne), Narodowy Urząd Pracy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Oddział Praw 
Człowieka), Ministerstwo Zdrowia (Państwowy Instytut Zdrowia) oraz urzędy 
krajowe i powiatowe. Przy parlamencie działa Komitet Rady Narodowej Republi-
ki Słowackiej dla praw człowieka, narodowości i kobiet, do którego zadań należy 
przede wszystkim przedstawianie projektów ustaw i zaleceń w obszarach należą-
cych do jego kompetencji oraz piecza nad przestrzeganiem i realizacją ustaw29. 
W 1998 roku powołano do życia jako organ służący do realizacji umowy o dobrym 
sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy z 1995 roku, Mieszaną Komisję Słowac-
ko-Węgierską do spraw mniejszości. Istnieje również Międzyrządowa Słowacko-
 -Ukraińska Komisja do spraw mniejszości narodowych, szkolnictwa i kultury30.

Od 1994 roku działa Słowackie Centrum Narodowe ds. Praw Człowieka (Slo-
venské národné stredisko pre ľudské práva). Do głównych obszarów działalności 
tej instytucji należą prawa człowieka i podstawowe wolności, przestrzeganie praw 
dziecka oraz przestrzeganie zasady równego traktowania. Ustawa antydyskrymi-
nacyjna ustanowiła Słowackie Centrum Narodowe ds. Praw Człowieka jedyną 
organizacją do spraw równouprawnienia, tj. ds. wprowadzania zasady równego 
traktowania w myśl zapisów tejże ustawy. W celu realizacji swych zadań Centrum 
m.in. monitoruje i ocenia przestrzeganie praw człowieka i realizację zasady rów-
nego traktowania zgodnie z zapisami ustawy antydyskryminacyjnej, gromadzi 
i na życzenie udostępnia informacje o rasizmie, ksenofobii i antysemityzmie na 

27 Š. Šutaj, Z. Sáposová, op.cit., s. 169–170. 
28 Štatút Rady…
29 A. Tokár, A. Lamačková, op.cit., s. 198–200. 
30 Š. Šutaj, Z. Sáposová, op.cit., s. 178. 
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Słowacji, przygotowuje kampanie informacyjne mające na celu wzrost tolerancji 
w społeczeństwie, zabezpiecza pomoc prawną dla ofi ar dyskryminacji31.

W przyjętym 26 maja 2009 roku sprawozdaniu Europejskiej Komisji Przeciw 
Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) poddaje się jednak w wątpliwość, czy Centrum 
jest w stanie w dostatecznym stopniu wypełniać powierzone mu zadania oraz 
czy jest organem w pełni niezależnym. W dokumencie tym wskazano również na 
brak, ze względu na zasoby ludzkie oraz fi nansowe w przypadku pełnomocnika 
do spraw społeczności romskiej, odpowiednich narzędzi, pozwalających na reali-
zację powierzonych mu zadań32.

Duże znaczenie dla sytuacji mniejszości narodowych ma rozwój szkolnictwa 
mniejszościowego. W ustawodawstwie słowackim przewidziano możliwość dzia-
łania tego typu placówek, nie tylko fi nansowanych ze środków publicznych, ale 
także prywatnych i kościelnych. Są to szkoły, w których zajęcia prowadzone są 
w języku danej mniejszości, w których istnieje możliwość nauki języka mniejszo-
ści jako odrębnego przedmiotu oraz szkoły mieszane, w których lekcje prowa-
dzone są po słowacku lub w języku mniejszości, a klasy dzielą się w zależności 
od języka nauczania. Pod względem liczby szkół oferujących takie możliwości 
zdecydowanie przoduje mniejszość węgierska. Aktywni na tym polu pozostają 
także Ukraińcy, Rusini, Romowie, Niemcy i Bułgarzy33.

Wśród mniejszościowych placówek kulturalno-oświatowych warto wymienić 
także teatry i muzea. Aktualnie istnieją na Słowacji cztery teatry mniejszości na-
rodowych – rusiński Teatr Alexandra Duchnoviča v Prešovie, dwa węgierskie: 
Thália w Koszycach i Jókaigo w Komárnie oraz romski teatr Romathan w Ko-
szycach. W ramach struktur Słowackiego Muzeum Narodowego działa z kolei 
osiem muzeów mniejszości narodowych: Muzeum Kultury Żydowskiej, Muzeum 
Kultury Węgrów, Muzeum Kultury Karpackich Niemców, Muzeum Kultury 
Chorwatów, Muzeum Kultury Czechów (w Martinie), Muzeum Romów (w Mar-
tinie), Muzeum Kultury Ukraińskiej (w Svidníku) i Muzeum Kultury Rusińskiej 
(w Prešovie)34. Państwo słowackie gwarantuje mniejszościom dostęp do mediów, 
bardzo ważną rolę odgrywa tutaj Rádio Patria, dotuje również programy mające 
na celu rozwój kultury mniejszości narodowych. W tym kontekście warto wspo-
mnieć o realizowanym w Ministerstwie Kultury programie Kultura mniejszości 
narodowych podzielonym na cztery podprogramy: żywa kultura, wydawnictwa 
periodyczne, wydawnictwa nieperiodyczne, polityka kulturalna35. Środki na roz-
wój kultury mniejszości narodowych przeznaczają także władze lokalne.

31 Ročná záverečná správa o činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva za 
rok 2007, dostępne na www.snslp.sk. 

32 K. Petőcz, J. Kolíková, Ochrona a dodržiavanie ľudských a menšinových práv, „Newslet-
ter” 2009, nr 2, s. 9, dostępne na www.ivo.sk.

33 Ibidem, s. 172–173. 
34 Ibidem, s. 175. 
35 Ibidem, s. 176–177. 
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3. Charakterystyka wybranych mniejszości narodowych

Węgrzy jako mniejszość narodowa pojawili się w Słowacji po I wojnie światowej, 
w wyniku narzuconych przez zwycięskie mocarstwa zmian granic. Poprzedzał 
to wydarzenie okres trwającej od połowy XIX wieku intensywnej madziaryzacji 
ziem słowackich36, który spowodował napięcia w relacjach węgiersko-słowackich, 
po 1918 roku wzmocnione powszechnym wśród ludności węgierskiej poczuciem 
krzywdy, wywołanym decyzjami zachodnich mocarstw oraz perspektywą funk-
cjonowania jako mniejszość na terenach, na których byli dotąd narodem panują-
cym. Przez cały okres międzywojenny Węgrzy na Słowacji czuli się mocniej zwią-
zani ze swą „utraconą” węgierską ojczyzną, niż z ojczyzną, w której przyszło im 
żyć37. Poprawie wzajemnych stosunków nie sprzyjała również nieufność, z jaką 
Słowacy traktowali swych węgierskich współobywateli oraz prowadzona przez 
Budapeszt polityka rewizjonizmu, wzbudzająca w elitach politycznych Czecho-
słowacji przekonanie o nieustannym zagrożeniu ze strony południowego sąsia-
da38. Węgrzy wykazywali brak lojalności wobec Czechosłowacji oraz orientowali 
się na państwo węgierskie. Naturalnie potęgowało to obawy Słowaków, które wy-
dawał się potwierdzać udział Węgrów w wydarzeniach z 1938 roku.

Stał się on jedną z głównych przyczyn wrogości Słowaków wobec ludności wę-
gierskiej manifestowanej w pierwszych latach po II wojnie światowej. Rząd cze-
chosłowacki podjął wówczas kroki zmierzające do wysiedlenia Węgrów, dekrety 
Beneša pozbawiały ich majątku i obywatelstwa39. Względną poprawę sytuacji 
mniejszości węgierskiej na Słowacji przyniosło dopiero przejęcie władzy przez 
partię komunistyczną w lutym 1948 roku. Osobom narodowości węgierskiej 
przyznano obywatelstwo, choć nie było to wówczas równoznaczne ze zwrotem 
majątku czy wypłatą odszkodowania za utracone mienie40. Zezwolono na powrót 
skierowanym przymusowo do pracy w Czechach, umożliwiono naukę w języku 
węgierskim – jesienią 1948 roku zaczęły działać pierwsze klasy z węgierskim 

36 O polityce Węgrów wobec Słowaków w drugiej połowie XIX i na początku XX stulecia zo-
bacz szerzej m.in. T. Kopyś, Kwestia narodowościowa na ziemiach Korony Świętego Stefana 
w latach 1867–1918, Kraków 2001; D. Kováč, Dějiny Slovenska, Praha 2002, s. 122–161.

37 E. Irmanová, Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Sloven-
ska a Maďarska po roce 1989, Ústí nad Labem 2005, s. 219. O losach mniejszości węgierskiej na 
Słowacji w okresie międzywojnia zob. również M. Kalavský, Mniejszość węgierska na Słowacji 
w pierwszym roku Republiki Słowackiej, „Sprawy Narodowościowe” 1994, z. 2 (5), s. 175–191.

38 Obawa przez Węgrami należała do najważniejszych czynników skłaniających Czechosłowa-
cję do zawarcia sojuszu z Rumunią i Jugosławią, zwanego Małą Ententą. J. Tomaszewski, Czechy 
i Słowacja, Warszawa 2006, s. 60.

39 J. Kuklík, Mýty a realita tzv. „Benešových dekretů”. Dekrety prezidenta republiky 1940–
1945, Praha 2002, passim. Dochodziło do paradoksalnych sytuacji, gdy prześladowania i dyskry-
minacja ludności węgierskiej dotykały również ocalałych z obozów i powracających do ojczyzny 
Żydów tylko dlatego, że przed wojną zadeklarowali narodowość węgierską. J. Mlynárik, Dějiny 
Židů na Slovensku, Praha 2005, s. 315.

40 E. Irmanova, Maďarská menšina na…, s. 233.
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językiem nauczania, a w 1949 roku działalność rozpoczęły pierwsze węgierskie 
szkoły. Pojawiała się węgierska prasa, zaczęły działać węgierskie stowarzyszenia. 
Pozyskaniu mniejszości węgierskiej sprzyjać miał również nakaz obsadzania oso-
bami tej narodowości części funkcji kierowniczych w organizacjach masowych 
i komitetach narodowych oraz wprowadzenie w gminach mieszanych narodowo-
ściowo zasady dwujęzyczności, poprzez m.in. stosowanie węgierskich nazw ulic 
i miejscowości. W praktyce dwujęzyczność obowiązywała jedynie na niewielką 
skalę, a reforma administracji publicznej z 1960 roku skutecznie obniżyła liczbę 
powiatów z większością węgierską41. W 1968 roku uchwalono Ustawę Konsty-
tucyjną o pozycji narodowości w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej, 
w którym mniejszościom narodowym zagwarantowano szereg praw i zakazywa-
no wszelkich form wynaradawiania42. Mimo tych zapisów sytuacja mniejszości 
węgierskiej uległa w okresie normalizacji pogorszeniu, wiele z ustawowych zapi-
sów pozostało martwą literą, ograniczano przyznane wcześniej prawa43.

Aksamitna rewolucja przyniosła zmiany w sytuacji mniejszości narodowych 
w Czechosłowacji. W przypadku mniejszości węgierskiej zdecydowały o tym zarów-
no czynniki natury wewnętrznej, związane z transformacją ustrojową a następnie 
rozpadem państwa czechosłowackiego, jak i o charakterze zewnętrznym. Na te skła-
dały się przede wszystkim przemiany demokratyczne w Republice Węgierskiej i duża 
waga, jaką do kwestii Węgrów w krajach ościennych zaczął przywiązywać rząd w Bu-
dapeszcie. W rezultacie sytuacja mniejszości węgierskiej przestała być wewnętrzną 
sprawą Bratysławy, lecz zyskała wymiar międzynarodowy, wpływając na między-
państwowe stosunki węgiersko-słowackie i na postrzeganie Słowacji w Europie.

Szybko pojawiły się na scenie politycznej ugrupowania węgierskie zdobywa-
jące podczas kolejnych wyborów poparcie elektoratu w zdecydowanej większości 
węgierskiej narodowości. Mimo różnic programowych łączyła je obawa przed 
rozpadem federacji. Jak już wspomniano, wśród Węgrów panowało wówczas 
przekonanie, iż jedynie utrzymanie wspólnego państwa czechosłowackiego gwa-
rantuje przestrzeganie praw mniejszości narodowych, siły polityczne dążące zaś 
do niezależności Słowacji cechuje brak tolerancji i niechęć wobec mniejszości na-
rodowych44. Wspólnym postulatem partii węgierskich była także idea kulturalnej 
i regionalnej autonomii, ich zdaniem zabezpieczająca rozwój tożsamości narodo-
wej mniejszości, rozwój szkolnictwa mniejszościowego, kultury i języka mniej-
szości. Słowacy postrzegali to jako irredentę, jako próbę rozbicia państwa45.

41 Przed reformą było 7 takich powiatów, po reformie jedynie 2. E. Irmanová, Maďarská 
menšina na…, s. 235–237.

42 Ustawa Konstytucyjna nr 144 z dnia 27 października 1968 roku o pozycji narodowości 
w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej, [w:] Konstytucja Czechosłowackiej Republiki So-
cjalistycznej, wstęp M. Kruk, W. Sokolewicz, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973.

43 E. Irmanová, Maďarská menšina na…, s. 239.
44 Ibidem, s. 243–251. 
45 Ibidem, s. 252–259.
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Po rozpadzie Czechosłowacji Węgrzy stali się znaczącą grupą narodową, li-
czącą około 10% populacji Słowacji, i rozwijającą życie narodowe, o bardzo do-
brze rozwiniętym szkolnictwie od przedszkoli po szkoły wyższe. Posiadają własne 
teatry, kilkanaście wydawnictw, liczne tytuły prasowe i czasopisma. Są obecni 
w mediach, lokalnych i ogólnokrajowych, działa wiele węgierskich organizacji 
pozarządowych. Mniejszość ta posiada swą reprezentację w organach przedsta-
wicielskich wszystkich szczebli46. W roku akademickim 2004/2005 działalność 
rozpoczął Uniwersytet im. J. Selyeho. Jest to uczelnia fi nansowana przez rząd 
w Bratysławie a jej otwarcie stanowiło spełnienie wieloletnich postulatów wę-
gierskich47. Na uniwersytecie zdecydowana większość studentów – ponad 90% 
– jest narodowości węgierskiej. Uczelni udało się jak dotąd przyciągnąć blisko 
15% wszystkich studiujących na Słowacji Węgrów48.

Węgrzy, jako jedyna mniejszość narodowa w Słowacji, posiadają własną re-
prezentację w parlamencie w postaci Partii Węgierskiej Koalicji (SMK – MKP 
– Strana maďarskej koalice). Jest to partia powstała w wyniku połączenia kilku 
wcześniej istniejących węgierskich ugrupowań politycznych, a impulsem do ich 
zjednoczenia były rozwiązania przyjęte w ordynacji wyborczej w okresie rządów 
Vladimira Mečiara, mające na celu ograniczenie szans wyborczych koalicji par-
tyjnych. SMK to typowe ugrupowanie reprezentujące interes mniejszości naro-
dowych, w tym wypadku węgierskiej i z tego względu obrona praw mniejszościo-
wych, a w szerszym wymiarze praw człowieka, stanowi jeden z najważniejszych 
obszarów jej aktywności. Działa również na rzecz rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego, budowy demokratycznego państwa prawa oraz poszanowania prywat-
nej własności. Należała do największych zwolenników wejścia Słowacji do struk-
tur zachodnioeuropejskich. Z oczywistych względów w orbicie jej szczególnych 
zainteresowań znajdują się stosunki na linii Bratysława – Budapeszt. Elektorat 
wyborczy SMK to przede wszystkim Węgrzy, a więc poparcie zdobywa przede 
wszystkim na południu kraju. Określa się jako partia o ludowo-chrześcijańskiej 
orientacji49. W latach 1998–2006 SMK była członkiem rządzącej koalicji, co, 
przynajmniej teoretycznie, stwarzało ogromne możliwości wpływu na sytuację 
mniejszości narodowych, w tym również mniejszości węgierskiej. Jednak po 
zmianach na słowackiej scenie politycznej, po wyborach w 2006 roku pojawiły 

46 Zob. szerzej: W. Eder, Polityka Republiki Słowackiej wobec węgierskiej mniejszości na-
rodowej a Unia Europejska i NATO, „Sprawy Narodowościowe” 1998, z. 2 (12–13), s. 155–165; 
M. Benža, Sytuacja prawna mniejszości narodowych w Republice Słowackiej, „Sprawy Narodo-
wościowe” 1995, z. 2 (7), s. 177–187.

47 A. Fedorów, Mniejszość węgierska na Słowacji. Karta Węgra, Akt o Węgrach żyjących 
w sąsiednich państwach jako sposób regulowania stosunków narodowościowych na pograni-
czu, „Przegląd Polonijny” 2007, z. 1, s. 80.

48 Š. Šutaj, Z. Sáposová, op.cit., s. 174.
49 V. Havlík, Profi ly významných politických stran, [w:] L. Kopeček, M. Belko, V. Havlík, 

J. Seder (red.), Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním deseti-
letí samostatnosti, Brno 2003, s. 123–126. 
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się głosy, iż SMK nie rozwiązała problemów Węgrów, kiedy będąc u władzy mia-
ła taką możliwość, natomiast nagłaśnia je po przejściu do opozycji50. W marcu 
2007 r. przewodniczącym SMK został Pál Csáky, który zastąpił pełniącego tę 
funkcję od 1998 roku Béle Bugára. Część ze słowackich ugrupowań politycznych, 
w tym także byłych koalicjantów SMK zarzuciła nowym władzom partii radyka-
lizm i stopniowanie napięć w społeczeństwie51. Swego rodzaju odpowiedzią na 
zaistniałą sytuację było powołanie, przez wspomnianego już B. Bugára, w czerw-
cu 2009 roku do życia partii Most – Hid. Jest to ugrupowanie, które ma na celu 
sprzyjać porozumieniu między Węgrami a Słowakami, czego wyrazem jest m.in. 
obecność w nim polityków obu tych narodowości, symboliczna, dwujęzyczna 
nazwa partii oraz adresowanie swej oferty programowej do wszystkich obywa-
teli Słowacji, bez względu na narodowość. Ma również stanowić alternatywę dla 
mieszkających na Słowacji Węgrów, którzy według słów B. Bugára mogą „wresz-
cie wybierać a nie tylko głosować”52. Obecnie trudno jeszcze ocenić skutki poja-
wienia się nowego ugrupowania i jego szansę na zaistnienie na słowackiej scenie 
politycznej. Zapewne przyczyni się do wyraźnych podziałów politycznych w, od 
kilkunastu lat skonsolidowanej, społeczności słowackich Węgrów.

Zaszłości historyczne, liczebność, czynnik geografi czny (koncentracja teryto-
rialna i zamieszkiwanie blisko państwa węgierskiego) oraz wysoki poziom zorga-
nizowania wpływają na postrzeganie przez Słowaków tej społeczności. Podobnie 
jak niefortunne niekiedy działania podejmowane przez przedstawicieli mniejszo-
ści węgierskiej, np. postulat autonomii oraz polityka Budapesztu, wykazującego 
duże zainteresowanie słowackimi Węgrami53. Część z wyżej wymienionych czyn-
ników wpływa również na utrzymanie silnego poczucia tożsamości narodowej 
charakteryzującej mniejszość węgierską. Zdaniem Sonii Gabzdilovej-Olejníkovej 
największe znaczenie miały w tym kontekście:

1) wspólnota historycznych losów mocno odczuwana przez słowackich Wę-
grów, wzmacniana przez wszelkie akty dyskryminacji i prześladowań, któ-
rych doświadczali; poczucie zagrożenia sprzyjało ich solidarności, jedno-
cząc tę społeczność;

2) czynnik demografi czny – Węgrzy byli i są najliczniejszą mniejszością na 
Słowacji;

3) czynnik geografi czny – ogromna koncentracja terytorialna Węgrów na ob-
szarach graniczących z państwem narodowym, co stwarzało możliwości 
kontaktów z państwem węgierskim;

50 Š. Šutaj, Z. Sáposová, op.cit., s. 165. 
51 Ibidem, s. 180–181. 
52 Bugar: Ludia madarskej narodnosti mozu konecne volit, nie iba hlasovat, „Pravda” 21. 

novembra 2009.
53 Zob. szerzej. E. Pałka, Problematyka narodowościowa na Słowacji (wybrane zagadnie-

nia), [w:] Z. J. Winnicki, W. Baluk, G. Tokarz (red.), Wybrane problemy badań wschodnich, 
Wrocław 2007, s. 73–75. 
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4) odmienność językowa;
5) mniejsza skala, w porównaniu z innymi grupami narodowościowymi, mi-

gracji za pracą z terenów tradycyjnego zasiedlenia54.
Silne poczucie tożsamości narodowej słowackich Węgrów potwierdzają ba-

dania. W tym kontekście warto przyjrzeć się wynikom badań przeprowadzonym 
wśród mniejszości narodowych w latach 2003–2005, w ramach Państwowego 
Programu Badań i Rozwoju. Ukazały one, iż blisko 91% słowackich Węgrów żyje 
w związku endogamicznym55, a 96,8% członków mniejszości węgierskiej stwier-
dziło, że ich dzieci mają również narodowość węgierską56. 100% respondentów 
posługiwało się wówczas językiem węgierskim w życiu rodzinnym, 41,5% używało 
go w miejscu pracy, przy czym jedynie 28% w kontaktach zawodowych posługi-
wała się głównie językiem słowackim57. Zdecydowana większość Węgrów – około 
86% wyrażała przekonanie o potrzebie studiowania w języku ojczystym. Ludność 
węgierską cechuje wysoki stopień poczucia dumy ze swej przynależności naro-
dowej oraz poczucia związku ze swoją mniejszością narodową. Zaskoczeniem 
może być jednak fakt, że nie deklarowali oni zbyt silnego przywiązania do swe-
go państwa narodowego, gorzej wypadli pod tym względem jedynie Ukraińcy58. 
Przedstawione wyniki badań sygnalizują pewne tendencje występujące wśród 
słowackich Węgrów. Bliższe przyjrzenie się procesom asymilacji i zachowywania 
wśród mniejszości węgierskiej tożsamości narodowej ze względu na ograniczony 
rozmiar niniejszego opracowania jest niemożliwe, wymaga pogłębionej analizy.

Drugą najliczniejszą mniejszością na Słowacji są Romowie. Jak już wspo-
mniano trudno określić ich rzeczywistą liczbę, gdyż ofi cjalne statystyki nie są 
pod tym względem wiarygodne. Romowie często deklarują się jako Słowacy lub 
Węgrzy i nie inaczej było w przeszłości59. Obecnie za główne przyczyny rozbież-
ności między faktyczną a ofi cjalną liczbą Romów na Słowacji uważa się:

1) kryzys romskiej tożsamości narodowej/etnicznej spowodowany prowa-
dzoną wobec nich przez wiele lat polityką przymusowej asymilacji;

2) postrzeganie „romskości” jako mniej wartościowej, zarówno ze strony 
większości, jak i samych Romów;

3) obawy Romów przed prześladowaniami;
4) postępujący proces integracji ludności romskiej z większością60.

54 S. Gabzdilová-Olejníkova, Identita maďarskej menšiny na Slovensku v podmienkach 
evrópskej integrácie a historické súvíslosti, [w:] O. Šrajerová (red.), Evropská identita v pod-
mínkách evropské integrace, Opava 2007, s. 100–102. 

55 Wyższa liczba tego typu związków cechowała jedynie Słowaków zamieszkujących obszary 
mieszane narodowościowo.

56 Najwięcej spośród wszystkich mniejszości. 
57 Pozostali preferowali komunikację dwujęzyczną, co w istotnym stopniu wyróżniało ich na tle 

innych mniejszości używających w kontaktach służbowych przede wszystkim języka słowackiego. 
58 S. Gabzdilová-Olejníkova, op.cit., s. 99–100.
59 Ibidem, s. 102; D. Kováč, op.cit., s. 186. 
60 V. Koganová, op.cit., s. 227. 
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W przeciwieństwie do Węgrów ludność ta nie miała w okresie międzywojen-
nym ugruntowanego poczucia tożsamości narodowej61. W pierwszych latach po 
II wojnie światowej, podczas której wskutek stosowanego wobec nich ludobój-
stwa gwałtownie zmniejszyła się liczebność populacji cygańskiej, pojawiły się 
szanse na unormowanie sytuacji Romów – poziom ich życia nie odbiegał znacz-
nie od poziomu życia reszty ludności, istniały możliwości swobodnego używa-
nia języka romskiego, pojawiły się próby opracowania podręczników szkolnych 
w tym języku, Romowie odczuwali względną stabilizację ekonomiczną, gdyż ist-
niało zapotrzebowanie na wyroby tradycyjnie przez nich wytwarzane oraz mogli 
się trudnić pracą najemną u rolników. Nieformalni przedstawiciele ludności cy-
gańskiej wychodzili do władz z inicjatywą rozwiązywania istniejących wśród Ro-
mów problemów. Te od początku preferowały jednak taktykę narzucania swych 
koncepcji, nieuwzględniających na ogół specyfi ki tej społeczności. W rezultacie 
Romowie z nadzieją powitali przejęcie władzy przez komunistów w 1948 roku62.

Sytuacja mniejszości romskiej uległa jednak w następnych latach pogorsze-
niu. Na szeroką skalę przystąpiono do likwidacji osad romskich i przymusowe-
go przesiedlania ich mieszkańców do miast i ośrodków przemysłowych na teren 
Czech i planowego rozproszenia, wprowadzano zakaz koczowania, narzucano 
obowiązek pracy oraz obowiązek szkolny dzieciom romskim, choć jednocześnie 
nie uwzględniono w programie nauczania ich potrzeb oraz często kierowano je 
do szkół specjalnych. Likwidacji uległy, np. przez kolektywizację wsi, źródła za-
robkowania Romów, którzy stopniowo uzależniali się od pomocy socjalnej. Sta-
rano się dławić wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój społeczno-kulturalny 
Romów, ofi cjalnie nie istniała romska mniejszość narodowa, mówiono jedynie 
o „grupie etnografi cznej”. Ostatecznym celem miała być asymilacja społeczności 
romskiej przez narzucanie jej wzorów życia większości i likwidację odmienności 
kulturowej. W ten sposób nastąpiłoby rozwiązanie „kwestii romskiej”63.

Polityka realizowana wobec ludności romskiej w latach 1945–1989 w nega-
tywny sposób wpłynęła na rozwój tożsamości etnicznej Romów, przyczyniając 
się równocześnie do marginalizacji społecznej i ekonomicznej tej mniejszości. 
W rezultacie byli oni zupełnie nieprzystosowani do życia w warunkach transfor-
macji ustrojowej.

Po 1989 roku Romowie odczuli poprawę sytuacji, m.in. w uchwale nr 153 
z 1991 roku uznano ich za mniejszość narodową i przyjęto postulowaną przez 
nią nazwę Romowie (Rómovia), mogą korzystać z gwarantowanych ustawowo 
i konstytucyjnie praw, język romski zaliczony został do języków regionalnych 
i mniejszościowych, będących przedmiotem zainteresowania Karty Języków 

61 D. Kováč, op.cit., s. 186.
62 A. Jurová, Rómovia v období od roku 1945 po november 1989, [w:] Čačipen pal o Roma…, 

s. 53–55. 
63 M. Šebesta, Rómovia pod patronátom socialistického štatu (1989–1989), [w:] A. Kotvano-

vá, A. Szép, M. Šebesta, Vládna politika a Rómovia 1948–2002, Bratislava 2003, s. 27–28.
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Regionalnych i Mniejszościowych64. Z drugiej strony jednak pojawiło się szereg 
problemów, w części będących pokłosiem polityki realizowanej w okresie socja-
lizmu. Powszechny jest wśród nich brak wykształcenia i kwalifi kacji, będące ich 
wynikiem wysokie bezrobocie, pogłębieniu uległa ich społeczna izolacja. Zdecydo-
wana większość Romów (około 80%) żyje w osadach położonych w pobliżu miast 
i dużych wsi, w których brakuje kanalizacji, światła, dróg dojazdowych a nawet 
źródeł wody pitnej. Mniejszość tę cechuje wysoka dzietność, wyższa niż w przy-
padku innych mniejszości, krótsza przeciętna długość życia oraz zły stan zdrowia 
wynikający m.in. z częstokroć spotykanej dyskryminacji członków społeczno-
ści romskiej w dostępie do świadczeń medycznych, z niskiego poziomu higieny 
i z faktu, iż sami Romowie nie dbają o swoje zdrowie i zdrowie swoich dzieci. Po-
wszechnie występują wśród nich wysoka przestępczość, alkoholizm i narkoma-
nia oraz uzależnienie od pomocy ze strony państwa. Sytuację Romów dodatkowo 
komplikuje niechęć, jaką wobec tej mniejszości żywi większość Słowaków65.

Romowie stanowią mniejszość, której liczba przekracza w kilkudziesięciu 
gminach 20% mieszkańców, przy czym w kilku oscyluje w granicach 50%. Nie 
wykorzystują jednak prawa przyznanego im w ustawie o używaniu języków mniej-
szościowych przede wszystkim ze względu na brak świadomości istnienia takiej 
ustawy, brak zainteresowania używaniem języka romskiego w kontaktach urzę-
dowych, brak wykształcenia i częsty brak znajomości języka romskiego w formie 
pisanej. Wskazuje się jednak na nieprzygotowanie urzędów do przyjmowania pe-
tentów posługujących się tym językiem66. Poprawie sytuacji mniejszości romskiej 
sprzyjałaby zapewne jej konsolidacja i zjednoczenie, ze względu na swój potencjał 
demografi czny Romowie mogliby się również stać przedmiotem zainteresowania 
partii słowackich chcących rozszerzyć elektorat. Tymczasem w programach sło-
wackich partii niewiele miejsca, o ile w ogóle, poświęca się problemom mniejszo-
ści romskiej67. Liczba romskich ugrupowań politycznych sięga wprawdzie blisko 
20, lecz są one na ogół skłócone ze sobą i nie podejmują współpracy. Nie cieszą 
się również zaufaniem ze strony ludności cygańskiej. Przyczyn tego stanu rzeczy 
upatruje się przede wszystkim w braku przejrzystości romskiej sceny politycznej, 
ciągłych podziałach i konfl iktach mających na niej miejsce68, niechęci Romów do 
„publicznego” deklarowania swej etniczności, np. poprzez głosowanie na partie 
romskie69 oraz w kryzysie romskiej tożsamości70. Romskie partie polityczne nie 

64 V. Koganová, P. Kopecký, Romska problematika na pozadí vybraných faktov ze sloven-
skej a rumunskej reality, „Středoevropské politické studie” 2005, ročník VII, nr 2–3, dostępne na 
www.cepsr.com/clanek.php?ID=240.

65 Ibidem.
66 V. Koganová, op.cit., s. 230. 
67 Zob. szerzej M. Vašečka, M. Jurásková, E. Kriglerová, P. Puliš, J. Rybová, Rómske hlasy. 

Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období, Bratislava 2002, s. 19–22.
68 Ibidem, s. 83–84. 
69 Ibidem, s. 68.
70 Ibidem, s. 10.
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mają w tej sytuacji realnych szans na wejście do parlamentu czy na sukces w wybo-
rach samorządowych, a politycy romscy mają również znikome możliwości wejścia 
do parlamentu z ramienia partii nieromskich, przede wszystkim dlatego, iż te, li-
cząc się z nastrojami społecznymi, niechętnie podejmują współpracę z Romami71.

W latach 90. miał miejsce proces odradzania się rusińskiej tożsamości naro-
dowej. Objął on tereny zamieszkiwane przez Rusinów, znajdujące się w grani-
cach kilku państw, w tym Czechosłowacji, a później Słowacji72. Dążenia ludności 
rusińskiej do zaznaczenia swej odrębności i tożsamości etnicznej sięgają na zie-
miach słowackich połowy XIX stulecia. Preszów stał się wówczas centrum kultu-
ralnym i narodowym Rusinów z całego Królestwa Węgierskiego, przy ogromnym 
wsparciu ze strony Kościoła grekokatolickiego i jego duchownych. W II połowie 
XIX wieku i na początku XX ma miejsce proces madziaryzacji ludności rusiń-
skiej, głównie elit oraz jej emigracja do Ameryki Północnej. Pojawiły się wówczas 
koncepcje identyfi kacji z narodem rosyjskim lub ukraińskim, często lansowane 
jako środek zapobieżenia dalszemu wynarodowieniu Rusinów73. Po powstaniu 
państwa czechosłowackiego w jego granicach znalazła się Ruś Podkarpacka, for-
malnie uznana została narodowość rusińska, a jej członkowie mogli korzystać 
z wszystkich praw przyznawanych mniejszościom narodowym. Negatywnie na 
jej rozwój wpływał podział wśród elit na zwolenników istnienia narodu rusiń-
skiego, zwolenników jego tożsamości z narodem ukraińskim, zwolenników idei 
ludności rusińskiej jako ludności rosyjskiej oraz indyferentyzm narodowy więk-
szości Rusinów. Wraz z utratą Rusi zmniejszyła się także liczba Rusinów w gra-
nicach Czechosłowacji, choć spora ich grupa pozostała na północy Słowacji. Idąc 
za radzieckim przykładem uznano Rusinów za Ukraińców, w rezultacie czego 
od 1952 roku zniknęli oni ze statystyk narodowościowych. Zakazano publikacji 
wydawnictw rusińskich i stosowania nazwy Rusin w ofi cjalnych dokumentach. 
Sytuację pogorszyła likwidacja Kościoła grekokatolickiego będącego przez długi 
okres instytucją wspierającą „ideę rusińskości”74 oraz kolektywizacja wsi. Jedno-
cześnie wspierano ukraińskie organizacje oraz ukraińskie inicjatywy społeczno-
kulturalne. Część Rusinów nie identyfi kowała się jednak z ukraińskością, dekla-
rując z tego względu narodowość słowacką75.

W powstałym w grudniu 1989 roku Manifeście Karpato-Rusinów Czechosło-
wacji pojawiły się m.in. postulaty uznania narodowości rusińskiej, reorganizacji 

71 V. Koganová, P. Kopecký, op.cit. 
72 Zob. szerzej E. Michna, Czy nowy nacjonalizm? Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie 

i w Polsce, „Przegląd Polonijny” 1995, z. 1, s. 71–91. 
73 M. Gajdoš, S. Konečný, Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie 

(1989–1995). Výber z dokumentov I, Prešov 2005, s. 9–10. 
74 Zob. szerzej: E. Pałka, T. Szyszlak, Apostolski Egzarchat Grekokatolicki w Republice Czeskiej. 
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systemu szkolnictwa mniejszościowego i przywrócenia pełnych praw Kościołowi 
grekokatolickiemu. Do Manifestu nawiązywało w swym programie, powołane do 
życia w marcu 1990 roku Towarzystwo Odrodzenia Rusinów (Rusynska obroda) 
również domagając się uznania rusińskiej mniejszości narodowej. Działania te 
zakończyły się sukcesem76 i Rusini zostali uwzględnieni w spisie powszechnym 
w 1991 roku. Narodowość tę zadeklarowało wówczas ponad 17 tys. osób, z czego 
16,5 tys. mieszkało we wschodniej Słowacji. Liczba zadeklarowanych Ukraińców 
wyniosła wówczas ponad 13 tys. i, jak już wspomniano, podobnie jak w przy-
padku Rusinów większość z nich to mieszkańcy wschodnich rejonów państwa 
słowackiego77. Koncentracja terytorialna mniejszości ukraińskiej i rusińskiej na 
wschodzie kraju w rzeczywistości transformującej się gospodarki przyniosła ze 
sobą szereg negatywnych zjawisk. Do najbardziej widocznych należał wzrost bez-
robocia związany z peryferyjnością tych obszarów niewzbudzających większego 
zainteresowania potencjalnych inwestorów. W rezultacie znaczna część miesz-
kańców, szczególnie ludzi młodych, została zmuszona do emigracji zarobkowej, 
w nowych warunkach szybciej ulegających asymilacji. Niekorzystne zmiany 
w strukturze wieku mieszkańców tradycyjnie rusińskich i ukraińskich miejsco-
wości powoduje również spadek zainteresowania szkolnictwem w językach na-
rodowych78.

4. Najważniejsze problemy mniejszości narodowych

Sytuacja mniejszości narodowych wpływa na postrzeganie Słowacji na arenie 
międzynarodowej, a polityka narodowościowa realizowana przez V. Mečiara 
stała się jednym z powodów opóźnienia wejścia tego kraju do NATO, negatyw-
nie wpływając na szanse akcesji do Unii Europejskiej. Zmiana ekipy rządzącej 
w 1998 roku wyraźnie poprawiła wizerunek Słowacji w świecie, szczególnie, że 
częścią koalicji będącej u steru władzy aż do 2006 roku było ugrupowanie węgier-
skie. Po wyborach w 2006 roku i powstaniu rządu złożonego z partii SMER-SD, 
SNS i ĽS-HZDS pojawiły się opinie o możliwym pogorszeniu sytuacji mniejszości 
narodowych79. W tym kontekście największe znaczenie ma problem mniejszości 
romskiej oraz sytuacja słowackich Węgrów.

Położenie ludności węgierskiej to również jeden z głównych tematów relacji 
na linii Bratysława – Budapeszt. Kolejne rządy węgierskie wykazują duże zain-
teresowanie losem swych rodaków w Słowacji. Wynika to tak z celów polityki 

76 E. Michna, op.cit., s. 75.
77 S. Konečný, Premeny rusínskej a…, s. 200–201.
78 Idem, Etnické aspekty postoja Rusinov a Ukrajincov na Slovensku k evrópskej integrá-

cii, [w:] O. Šrajerová (red.), Evropská identita v podmínkách evropské integrace, Opava 2007, 
s. 110. 

79 Š. Šutaj, Z. Sáposová, op.cit., s. 165. 
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węgierskiej, a do najważniejszych należy dbałość o Węgrów poza granicami kra-
ju, jak też z działań podejmowanych przez samą mniejszość i postawy kolejnych 
gabinetów słowackich wobec tego zagadnienia.

W stolicy Węgier z rezerwą podchodzono do perspektywy podziału państwa 
czechosłowackiego. Żywiono obawy o zabezpieczenie praw mniejszości węgier-
skiej w suwerennym państwie słowackim, których wyrazem było stanowisko de-
legata węgierskiego wobec przyjęcia Słowacji do Rady Europy, wskazującego na 
problemy Słowacji z przestrzeganiem praw mniejszości narodowych. Nie wpły-
nęło ono pozytywnie na relacje na linii Bratysława – Budapeszt, podobnie jak 
wypowiedzi czołowych polityków węgierskich, w których podkreślali, iż repre-
zentują 15-milionowy naród węgierski80, likwidacja dwujęzycznych tablic z wę-
gierskimi nazwami miejscowości i zniesienie dwujęzycznych świadectw oraz, 
negatywnie wpływająca na szanse wyborcze Węgrów, reorganizacja terytorialna 
kraju, w której granice województw wyznaczono w taki sposób, by w żadnym 
z nich liczba Węgrów nie była większa niż 30% ogółu mieszkańców81.

Do najważniejszych wydarzeń w stosunkach węgiersko-słowackich wpły-
wających na sytuację ludności węgierskiej zaliczyć można podpisanie w marcu 
1995 roku układu o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy82 oraz wej-
ście w życie tzw. Karty Węgra. W pierwszym z wymienionych dokumentów wiele 
miejsca poświęcono wzajemnej ochronie mniejszości, gwarantując im m.in. in-
dywidualne i zbiorowe prawo wyrażania, podtrzymywania i rozwijania tożsamo-
ści narodowej, kulturalnej, językowej i religijnej; prawo do własnych organizacji 
i partii politycznych, instytucji oświatowych i kulturalnych; do używania języka 
ojczystego w różnych aspektach życia społecznego; „znaczący udział” mniejszości 
w decydowaniu o sprawach regionu jej zamieszkania, zakazując asymilacji i dys-
kryminacji mniejszości oraz prowadzenia działań, które zmierzałyby do zmiany 
struktury narodowościowej obszarów zamieszkiwanych przez mniejszość oraz 
zagwarantowano równość praw osób należących do mniejszości z pozostałymi 
członkami społeczeństwa83. Obie strony wyrzekły się roszczeń terytorialnych84.

Znaczenie układu polegało na tym, iż regulował on kwestie granic, wprowa-
dzając ich wzajemne uznanie oraz kwestię praw mniejszości narodowych. Stro-
nie węgierskiej udało się tym samym wprowadzić do dwustronnych dokumen-
tów kwestię mniejszości węgierskiej, na co wcześniej ani strona czechosłowacka 

80 E. Irmanová, Maďarský Visegrád, [w:] J. Vykoukal a kol., Visegrád: možnosti a meze 
středoevropské spolupráce, Praha 2003, s. 185, 203–206.

81 Zob. szerzej: Z. Leszczyński, Najnowsza historia Słowacji w niemieckim czasopiśmiennic-
twie naukowym, [w:] E. Orlof (red.), Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi i Słowacy w XX 
wieku, Rzeszów 1999, s. 195–212.

82 M. Szczepaniak, Polityka mniejszościowa Węgier i jej wpływ na status mniejszości wę-
gierskiej w państwach sąsiednich, [w:] I. Kabźińska-Stawarz, S. Szynkiewicz (red.), Konfl ikty 
etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, Warszawa 1996, s. 143. 

83 Ibidem, s. 143. 
84 S. Wojciechowski, op.cit., s. 70. 
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ani słowacka nie chciały przystać. Republika Słowacka uzyskała natomiast po-
twierdzenie granicy z Węgrami, na co z kolei wcześniej te nie chciały się zgo-
dzić. Wprowadzenie w życie układu napotkało jednak trudności. Podczas gdy 
parlament węgierski ratyfi kował go po trzech miesiącach, na Słowacji ratyfi kacja 
trwała rok85.

W 2001 roku przyjęto Akt o Węgrach żyjących w krajach ościennych, który 
wszedł w życie 1 stycznia 2002 roku. Adresowany jest do osób narodowości wę-
gierskiej, których węgierskość musi być jednak potwierdzona znajomością ję-
zyka węgierskiego lub przez instytucje działające na terenie sąsiednich państw, 
np. Kościół, organizację kulturalną, oraz do nie-Węgrów będących członkami 
ich rodzin lub mających związek z węgierską kulturą, językiem, historią. Te oso-
by mogą korzystać z szeregu przywilejów, choć nie dostaną tzw. Karty Węgra86. 
Dokument miał na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających osobom na-
rodowości węgierskiej, mieszkającym w sąsiednich krajach (poza Austrią), ko-
rzystanie z licznych przywilejów i wsparcia w dziedzinie kulturalno-społecznej 
i oświatowej, tak w państwie węgierskim, jak i w państwie zamieszkania. Do 
najbardziej znanych zapisów ustawy należało przyznanie pomocy fi nansowej 
rodzinom posyłającym dzieci do szkół z węgierskim językiem nauczania. Celem 
dokumentu miało być zahamowanie tendencji asymilacyjnych wśród Węgrów 
żyjących w krajach sąsiadujących z macierzą i zachowanie ich tożsamości naro-
dowej. Jego przyjęcie wywołało ostre protesty ze strony słowackiej, która m.in. 
określiła ten akt prawny jako krok wstecz, niezgodny z normami obowiązującymi 
w Unii Europejskiej i próbę ingerencji w wewnętrzne sprawy Słowacji. Premier 
M. Dziurinda wyraził obawy, że ustawa wywoła niepotrzebne napięcia na mie-
szanych narodowościowo obszarach Republiki Słowackiej87.

W okresie rządów M. Dziurindy SMK stanowiła trzon koalicji, a funkcję wi-
cepremiera ds. praw człowieka i mniejszości narodowych pełnił reprezentujący 
to ugrupowanie Pál Csáky. Po przejęciu władzy w 2006 roku przez koalicję LS-
 -HZDS, SNS i SMER ugrupowanie węgierskie przeszło do opozycji a stosunki na 
linii Bratysława – Budapeszt uległy pogorszeniu. Kwestia mniejszości węgierskiej 
na Słowacji posłużyła politykom po jednej i drugiej stronie Dunaju jako środek 
pozyskania elektoratu, wykorzystali przy tym wciąż żywe wśród społeczeństw 
obu krajów fobie antysłowackie i antywęgierskie. M.in. na światło dzienne po-
nownie wypłynęła sprawa dekretów Beneša88. Problem ten pojawił się już wkrót-
ce po Aksamitnej rewolucji, był to jeden z konfl iktogennych tematów w relacjach 
SMK z koalicjantami w latach 1998–2006, lecz wtedy był poruszany rzadko. Po 
2006 roku jego obecność w dyskusjach węgiersko-słowackich stała się bardzo 

85 E. Irmanová, Maďarský Visegrád…, s. 182–183.
86 A. Fedorów, op.cit., s. 81–83. 
87 E. Irmanová, Maďarský Visegrád…, s. 203.
88 M. Szimeczka, Słowacja i Węgry – powrót nacjonalizmu, dostępne http://wiadomości.

gazeta.pl/wiadomości/2029020,80629,4619495.html.
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częsta. Cześć elit politycznych reprezentacji mniejszości węgierskiej zgłasza po-
stulat odszkodowania moralnego i fi nansowego dla Węgrów za skutki dekretów 
Beneša. Jest to nie do przyjęcia dla polityków słowackich, którzy otwieranie tej 
kwestii uważają za poddawanie w wątpliwość rezultatów II wojny światowej, czy 
niepotrzebne cofanie się do przeszłości.

Od 1989 roku w stosunkach słowacko-węgierskich pojawił się również temat 
deklaracji o historycznym pojednaniu, który zyskał na znaczeniu po 2006 roku. 
SMK wyszła z inicjatywą podpisania przez węgierskich i słowackich polityków 
wspólnej deklaracji, w której każda ze stron wyraziłaby żal za trzy największe 
krzywdy wyrządzone drugiemu narodowi. Słowaccy politycy zdecydowanie od-
rzucili tę propozycję, stwierdzając, że nie mają za co przepraszać Węgrów. Ich 
zdaniem „droga do pojednania nie prowadzi przez wymienianie wzajemnych 
krzywd”. Znawcy problematyki podkreślają polityczny aspekt inicjatywy, nie tyle 
służącej pojednaniu między Węgrami a Słowakami, lecz korzyściom politycznym 
nowego kierownictwa Partii Węgierskiej Koalicji89. Odpowiedzią polityków sło-
wackich na podniesienie przez SMK problemu deklaracji o pojednaniu i kwe-
stii odszkodowań dla Węgrów za dekrety Beneša było przyjęcie przez Narodową 
Radę Słowacji we wrześniu 2007 roku uchwały o nienaruszalności powojennych 
dokumentów porządkujących sytuację na Słowacji po II wojnie światowej. Pod-
kreślając w niej m.in. potępienie „zasady kolektywnej winy i życzenie dobrych 
stosunków sąsiedzkich z państwem węgierskim oraz odrzucenie prób podważe-
nia i rewizji ustaw, dekretów, umów i innych powojennych decyzji organów cze-
skich i słowackich, oznaczających zmianę powojennych stosunków majątkowych 
i prawnych”, stwierdzono, 1) iż wszelkie decyzje konstytucyjne, prawne i politycz-
ne przyjęte wówczas na Słowacji były, podobnie jak w innych państwach, skut-
kiem II wojny światowej i porażki nazizmu i wypływały z zasad prawa między-
narodowego wyrażonego w ustaleniach konferencji w Poczdamie; 2) powojenne 
decyzje organów Czechosłowacji i Słowackiej Rady Narodowej nie są przyczyną 
praktyki dyskryminacyjnej i „współcześnie na ich podstawie nie mogą powstawać 
żadne nowe stosunki prawne”; 3) stosunki prawne i majątkowe będące wynikiem 
tychże decyzji są „niepodważalne, nienaruszalne i niezmienne”90. Deklarację pod-
pisały wszystkie ugrupowania parlamentarne, poza Partią Węgierskiej Koalicji. 
Ta, podobnie jak rząd w Budapeszcie, przyjęła omawiany dokument z niechęcią. 
Ówczesny premier Ferenc Gyurcsany wyraził ubolewanie z powodu przyjęcia de-
klaracji, prezydent László Sólyom mówił nawet o „policzku dla Budapesztu”, zaś 
reprezentanci SMK określili sytuację na Słowacji jako alarmującą91.

Uchwała o nienaruszalności powojennych dokumentów porządkujących sytu-
ację na Słowacji po II wojnie światowej wzbudziła wiele kontrowersji. Nie można 

89 Š. Šutaj, Z. Sáposová, op.cit., s. 182–184.
90 Ibidem, s. 184. 
91 Ibidem, s. 185.
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jej ocenić bez nawiązania do wydarzeń towarzyszących jej przyjęciu. W dużej 
mierze była wynikiem wciąż żywych wśród słowackich elit politycznych i społe-
czeństwa obaw, a nawet fobii, w pewnym stopniu reakcją na działanie mniejszo-
ści węgierskiej i polityków z Budapesztu. Z pewnością służyła także, przynajmniej 
w przypadku części słowackich polityków, utrzymaniu lub zdobyciu poparcia 
wyborców. Štefan Šutaj i Zlatica Sáposová wskazują z kolei, że deklaracja po-
twierdza, iż „słowacka polityka w stosunku do swej przeszłości nie potrafi  zdjąć 
powojennych, nacjonalistycznych okularów”. W ten sposób wszystkie działania 
podjęte wobec mniejszości węgierskiej w pierwszych latach powojennych, w tym 
prześladowania, deportacje, konfi skaty majątku, itd. można wytłumaczyć ówcze-
sną sytuacją i legitymizować istniejącym prawem. Zdaniem przywołanych auto-
rów „powojenne ustawodawstwo można wyjaśniać i uzasadniać, ale nie można 
go usprawiedliwiać, bronić i budować na nim podstawy stosunku państwa do 
mniejszości węgierskiej współcześnie, ani lojalności węgierskiej mniejszości wo-
bec Słowacji”92.

Ugrupowania, które znalazły się po wyborach parlamentarnych z 2006 roku 
u władzy postrzegają rozwój międzyetnicznych stosunków słowacko-węgierskich 
jako pasmo konfl iktów i konfrontacji, manifestując dystans wobec Węgrów, 
w sposób mniej lub bardziej otwarty preferując model wykluczenia przedstawi-
cieli mniejszości węgierskiej z procesu podejmowania decyzji dotyczących pań-
stwa jako całości93. Relewantną partią słowacką prezentującą najbardziej rady-
kalne poglądy dotyczące mniejszości węgierskiej jest Słowacka Partia Narodowa 
(SNS), wielokrotnie przedstawiająca tę społeczność jako nielojalną wobec pań-
stwa słowackiego, działająca na szkodę narodu słowackiego, a nawet jako poten-
cjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa i dalszego istnienia Słowacji. Przedsta-
wicieli SNS cechuje przy tym poddawanie w wątpliwość samego faktu istnienia 
mniejszości węgierskiej w państwie słowackim. Ich zdaniem są to bowiem „Sło-
wacy mówiący po węgiersku”. W 2007 roku J. Slota stwierdził nawet, iż Węgrzy 
nie są pramieszkańcami Kotliny Karpackiej, lecz pustyni Gobi w Mongolii, zaś 
w 2006 roku A. Belousovová nawoływała do przywrócenia normalności na po-
łudniu Słowacji94, gdzie Słowacy są „uciskaną mniejszością”95. Pozostałe partie 
rządzącej koalicji nie używają w wypowiedziach dotyczących mniejszości węgier-
skiej czy relacji węgiersko-słowackich równie radykalnych sformułowań co SNS, 
jednakże również prezentują pewne obawy dotyczące lojalności Węgrów wobec 
państwa słowackiego96. W 2004 roku premier R. Fico ostrzegał przed „dalszą 

92 Ibidem, s. 185.
93 O. Gyárfášová, G. Mesežnikov, Národný populizmus na Slovensku, Bratislava 2008, 

s. 20. 
94 Dokładnie stwierdziła, iż jest na czasie postawić sytuację na południu Słowacji z głowy na 

nogi. Ibidem, s. 20.
95 Ibidem, s. 21. 
96 Ibidem. 
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koncentracją władzy w rękach osób narodowości węgierskiej w południowych 
regionach Słowacji, przede wszystkim reprezentantów SMK”97.

Politycy słowaccy niejednokrotnie poruszali w swych wypowiedziach temat 
kolejnej mniejszości narodowej, mianowicie mniejszości romskiej. Zdarzały się 
przy tym wypowiedzi kuriozalne, w których porównywano Romów do zwierzą-
tek, a przyczynę agresji wobec nich upatrywano w fakcie, iż żyją oni rzekomo 
jak poganie i są anormalni98. Poseł SNS V. Moric dowodził w 2000 r., że „jeśli 
my ich [rezerwatów na wzór amerykański – E.P.] nie stworzymy teraz, Cyganie 
stworzą je dla nas za dwadzieścia lat”99. Naturalnie tego typu wypowiedzi były 
charakterystyczne jedynie dla pewnej części słowackich elit politycznych, jednak 
ich styl i przekaz był niebezpieczny, ponieważ jak wskazuje J. Majchrák nie są 
wygłaszane przez działaczy marginalnych ugrupowań ekstremistycznych, lecz 
przez znanych polityków reprezentujące partie parlamentarne, a w przypadku 
większości z nich stanowiły element strategii mającej na celu pozyskanie elek-
toratu poprzez wykorzystanie negatywnego stereotypu Roma100. Pozytywnym 
zjawiskiem jest fakt, iż po 2006 roku antyromska retoryka coraz rzadziej gości 
w wypowiedziach przedstawicieli ugrupowań koalicyjnych, po części zapewne ze 
względu na przede wszystkim socjalny charakter kwestii romskiej, po części zaś 
na związaną z tym konieczność podejmowania konkretnych działań służących 
poprawie trudnej sytuacji tej grupy społecznej101. Kwestia romska to dziś przede 
wszystkim konieczność rozwiązania szeregu problemów o charakterze ekono-
miczno-socjalnym związanych ze specyfi ką tej społeczności. Problematyka naro-
dowa czy nacjonalistyczna nie pojawia się w tym kontekście zbyt często.

Do istotnych problemów związanych z sytuacją mniejszości romskiej, ale także 
pozostałych mniejszości narodowych na Słowacji jest nasilenie się ataków o pod-
łożu rasowym i narodowościowym. Najczęściej ich ofi arą padają Romowie i człon-
kowie mniejszości węgierskiej. Jednym z najgłośniejszych tego typu zdarzeń była 
sprawa studentki węgierskiego pochodzenia, Hedvigi Malinovej. W 2006 roku 
została, jak twierdzi, napadnięta ponieważ rozmawiała po węgiersku. Wszczęte 
przez policję dochodzenie wykazało z kolei, iż do napadu nie doszło. Ta rozbież-
ność wersji, jak również narodowościowy aspekt całej historii wywołał publicz-
ną dyskusję, szczególnie, że zainteresowane sprawą organizacje pozarządowe 
wskazały na szereg wątpliwości w sprawie zlekceważonych przez policję102. Sło-
wacki wymiar sprawiedliwości rokrocznie boryka się z wieloma przestępstwami 

97 J. Mauršiak, Fenomén strany SMER: medzi „pragmatizmom” a sociálnou demokra ciou, 
„Středoevropské politické studia” 2006, ročnik VIII, nr 1, dostępne na www.cepsr.cz/clanek.
php?ID=258. 

98 M. Vašečka, M. Jurásková, E. Kriglerová, P. Puliš, J. Rybová, op.cit., s. 37.
99 Cyt. za J. Majchrák, Rómovia ako téma politických strán, [w:] Čačipen pal o Roma…, s. 287. 
100 Ibidem, s. 287.
101 O. Gyárfášová, G. Mesežnikov, op.cit., s. 36.
102 Š. Šutaj, Z. Sáposová, op.cit., s. 186–187.
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o charakterze rasistowskim i narodowościowym. Ich liczba rośnie, choć niektórzy 
upatrują przyczyn tego zjawiska nie tyle w rzeczywistym wzroście, lecz bardziej 
w większym wyczuleniu organów ścigania, które wcześniej na ogół kwalifi kowały 
takie przypadki jako zwykłe wybryki. Podczas gdy w 1997 roku zarejestrowanych 
było 19 tego typu wydarzeń, to już w 2001 – 40, a w 2006 – 188103.

Wiele emocji wzbudza także wspomniana już nowelizacja ustawy o języku 
państwowym, a także próba wprowadzenia przez Ministerstwo Szkolnictwa do 
węgierskich podręczników szkolnych nazw geografi cznych w języku słowackim. 
W 2008 roku wątpliwości wzbudził również przypadek stowarzyszenia folklory-
stycznego z Komarna, którego jednym z celów miała być „troska o zachowanie tra-
dycji narodów Kotliny Karpackiej”. Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
termin Kotlina Karpacka ma niedopuszczalne konotacje geopolityczne, zagrażają-
ce suwerenności Słowacji104. Nie był to jedyny przypadek w 2008 roku negatywne-
go postrzegania określenia Kotlina Karpacka wśród słowackich polityków. Duży 
odzew wśród populistycznych ugrupowań wywołał udział przedstawicieli Partii 
Węgierskiej Koalicji w forum Posłów Narodowości Węgierskiej z Kotliny Karpac-
kiej, pod honorowym patronatem przewodniczącej parlamentu węgierskiego Ka-
talin Szili. SNS żądało zwołania nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu, w celu 
zbadania lojalności posłów SMK105. Negatywnie należy również ocenić wykorzy-
stywanie napięć narodowościowych i posługiwanie się retoryką antymniejszościo-
wą podczas kampanii prezydenckiej i do Parlamentu Europejskiego106.

Do wydarzeń ostatniego okresu w pozytywny sposób wpływających na sy-
tuację mniejszości narodowych na Słowacji zaliczyć należy nowelizację ustawy 
antydyskryminacyjnej, przewidującą możliwość składania przez Słowackie Cen-
trum Narodowe ds. Praw Człowieka i organizacje pozarządowe aktywne na polu 
walki z przejawami dyskryminacji we własnym imieniu tzw. skargi publicznej, 
w sytuacji, gdy naruszenie zasady równego traktowania mogło dotyczyć większej 
lub nieznanej liczby osób lub gdy przez takie naruszenie mógł ucierpieć interes 
publiczny107. Z kolei pewną nadzieję na trwałe zmiany w dyskursie politycznym 
dotyczącym mniejszości narodowych stwarza fakt, iż premier R. Fico zaczął pu-
blicznie dystansować się od przejawów antysemityzmu108 i wulgaryzmu u swoich 
koalicyjnych partnerów109.

103 Ibidem, s. 188.
104 J. Debrecéniová, K. Petöcz, Ochrana a dodržiovanie ľudských a menšinových práv, 

„Newsletter” 2008, nr 4, s. 8–9.
105 J. Debrecéniová, K. Petöcz, Ochrana a dodržiovanie ľudských a menšinových práv, 

„Newsletter” 2008, nr 3, s. 9, dostępne na www.ivo.sk. 
106 K. Petöcz, M. Kolíková, op.cit., s. 10.
107 Idem, Ochrana a dodržiovanie ľudských a menšinových práv, „Newsletter” 2008, nr 4, s. 8–9.
108 Wypowiedz premiera miała miejsce podczas obchodów Dnia Pamięci Ofi ar Holocaustu 

i przemocy rasowej. 
109 J. Debrecéniová, K. Petöcz, Ochrana a dodržiovanie ľudských a menšinových práv, 

„Newsletter” 2008, nr 3, s. 9.



Podsumowanie

Sytuacja mniejszości narodowych na Słowacji uległa po 1989 roku zasadni-
czym zmianom w porównaniu z okresem rządów komunistycznych. Władze za-
gwarantowały podstawowe wolności obywatelskie, nie ograniczały możliwości 
swobodnego deklarowania przynależności narodowościowej, stworzyły insty-
tucjonalno-prawne podstawy ochrony praw mniejszości narodowych. Słowacja 
jest członkiem organizacji międzynarodowych gwarantujących prawa mniejszo-
ściowe, ich ochrona wynika również ze zobowiązań przyjętych przez Bratysławę 
w umowach bilateralnych. Ma to pozytywny wpływ na położenie społeczności 
mniejszościowych na Słowacji. Nie oznacza to jednak braku problemów związa-
nych z kwestiami narodowościowymi. Część z nich ma swoje przyczyny w struk-
turze demografi cznej i charakterze danej mniejszości, w nierzadko trudnej histo-
rii, w przemianach społeczno-ekonomicznych dotykających całe społeczeństwo 
słowackie, choć czasem w sposób szczególny określoną mniejszość narodową. 
Część wynika jednak z działań polityków niepotrafi ących spojrzeć na daną kwe-
stię szerzej, niż jedynie przez pryzmat interesów własnych i własnej grupy na-
rodowościowej. Tymczasem kwestie narodowościowe należą na Słowacji do 
szczególnie drażliwych, wymagających od polityków wielkiej odpowiedzialności 
za czyny i słowa. I nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości sytuacja 
miała ulec zmianie, albowiem Słowacja pozostanie prawdopodobnie nadal jed-
nym z najbardziej zróżnicowanych narodowościowo krajów Europy Środkowej.
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Elżbieta Pałka

Relacje państwo – Kościół na Słowacji

Wstęp

Dla analizy stosunków państwo – Kościół wykorzystuje się częstokroć pojęcie 
polityki wyznaniowej, przez którą, zgodnie z defi nicją Józefa Krukowskiego na-
leży rozumieć „zasady i cele jakimi władze państwowe kierują się w stosunku do 
religii i wyznań religijnych, oraz metody (środki), jakimi posługują się dla ich 
urzeczywistnienia w życiu społecznym”1. Ma ona aspekt jednostkowy, gdyż do-
tyka indywidualnej sfery życia związanej z przekonaniami religijnymi jednostki, 
oraz aspekt instytucjonalny, oddziaływuje bowiem na stosunki na linii państwo – 
Kościół oraz na położenie Kościołów i związków wyznaniowych w danym kraju2. 
Polityka wyznaniowa zależy od wielu czynników, takich jak struktura wyznanio-
wa społeczeństwa, charakter ustroju politycznego, historia i tradycja, struktura 
narodowościowa itp.3. W literaturze przedmiotu coraz częściej odchodzi się od 
używania terminu „polityka wyznaniowa” dla omówienia aktualnych tendencji 
rozwojowych w relacjach państwo – Kościół, pozostawiając go niejako dla ich 
analizy w perspektywie historycznej, szczególnie w okresie rządów komunistycz-
nych. Tomasz Szyszlak głównej przyczyny tego zjawiska uparuje w zdyskredyto-
waniu się terminu „polityka wyznaniowa” w minionej epoce. W rezultacie coraz 
chętniej używa się pojęcia stosunki państwo – Kościół, jako neutralnego i pod-
kreślającego „autonomię tych obu podmiotów życia publicznego, nie tylko na 
płaszczyźnie moralnej, ale również prawnej”4.

W przypadku Słowacji na kształtowanie się relacji państwa z Kościołami 
i związkami wyznaniowymi wpływały czynniki zarówno natury polityczno-spo-
łecznej, jak i ściśle związane z tradycją i historią. Słowacja jest krajem, w któ-
rym dominuje konfesja katolicka, silnie obecna w życiu Słowaków na przestrzeni 

1 J. Krukowski, Polityka wyznaniowa państw postkomunistycznych. Główne linie, „Rocz-
niki Nauk Prawnych” 2002, T. XII, z. 3, s. 5. 

2 Ibidem. 
3 E. Pałka, Polityka wyznaniowa Republiki Czeskiej, [w:] B. J. Albin, W. Baluk (red.), Euro-

pa Środkowa – dekada transformacji. Republika Czeska, Wrocław 2005, s. 205.
4 T. J. Szyszlak, Stosunki państwa z Kościołami (zjednoczeniami religijnymi) we współcze-

snej Rosji, [w:] Z. J. Winnicki, W. Baluk, G. Tokarz (red.), Wybrane problemy badań wschod-
nich, Wrocław 2007, s. 139–140. 
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dziesięcioleci i odgrywająca bardzo istotną rolę w procesie budowania i zacho-
wania ich tożsamości narodowej. Jednak obok Kościoła rzymskokatolickiego 
intensywną działalność pozareligijną, oddziałującą m.in. na rozwój procesów 
narodowościowych, rozwijały także inne wspólnoty wyznaniowe, w tym przede 
wszystkim Kościół grekokatolicki, Kościół ewangelicko-augsburski, Kościół pra-
wosławny i w okresie międzywojennym Kościół ewangelicko-reformowany. Pozy-
cja Kościołów i związków wyznaniowych uległa znacznemu osłabieniu w okresie 
rządów partii komunistycznej, dążącej do wyeliminowania ich wpływów w życiu 
politycznym i w społeczeństwie. Natomiast po 1989 roku oraz już po powstaniu 
suwerennego państwa słowackiego organizacje te znów mogły swobodnie dzia-
łać. Pojawiły się wówczas jednak nowe wyzwania, którym usiłują sprostać. Wła-
śnie ten okres rozwoju relacji państwo – Kościół na Słowacji jest przedmiotem 
zainteresowania niniejszego opracowania, choć ze względu na jego ograniczony 
rozmiar skoncentrowano się na wybranych zagadnieniach.

1. Struktura wyznaniowa ziem słowackich

W pierwszych dekadach XX stulecia społeczeństwo słowackie cechowała stosun-
kowo zróżnicowana struktura wyznaniowa. W 1930 roku rzymscy katolicy sta-
nowili ponad 71% populacji, ewangelicy (augsburscy i reformowani) blisko 17%, 
grekokatolicy ponad 6%, dość liczna była grupa osób o wyznaniu mojżeszowym 
(zob. tabela 1).

Tabela 1. Struktura wyznaniowa Słowacji w 1930 roku

Wyznanie Liczba wiernych
Udział wiernych 

w ogóle populacji
(w %)

Rzymskokatolickie 2 384 355 71,61

Grekokatolickie  213 725  6,42

Ewangelicko-augsburskie  400 258 12,02

Ewangelicko-reformowane  145 829  4,38

Prawosławne  9 076  0,27

Czechosłowackie  11 495  0,35

Mojżeszowe  136 737  4,10

Pozostałe/nie odpowiedziały  11 428  0,34

Bez wyznania  16 890  0,51

Źródło: J. Pešek, M. Barnovský, Štatná moc a cirkvi na Slovensku 1948–1953, Bratislava 1997, 
s. 277.
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Tabela 2. Struktura wyznaniowa Republiki Słowackiej

Wyznanie Liczba wiernych
Udział wiernych 

w ogóle populacji
(w %)

Kościół Rzymskokatolicki 3 708 120 68,9

Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania  372 858  6,9

Kościół Grekokatolicki 219 831  4,1

Reformowany Kościół Chrześcijański 109 735  2,0

Kościół Prawosławny 50 363  0,9

Religijne Stowarzyszenie Świadkowie Jehowy 20 630  0,4

Ewangelicki Kościół Metodystyczny 7 347  0,1

Zbory Chrześcijańskie  6 519  0,1

Kościół Apostolski  3 905  0,1

Braterska Jedność Baptystów  3 562  0,1

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego  3 429  0,1

Kościół Braterski  3 217  0,1

Żydowskie Gminy Wyznaniowe  2 310  0,0

Kościół Starokatolicki  1 733  0,0

Czechosłowacki Kościół Husycki  1 696  0,0

Inne  6 294  0,1

Bez wyznania  697 308 13,0

Nie odpowiedziało  160 598  3,0

Łącznie  5 379 455 100

Źródło: www.ststistics.sk

Kolejne lata przynosiły zmiany w strukturze wyznaniowej mieszkańców Słowacji 
spowodowane przede wszystkim II wojną światową i jej skutkami, w tym m.in. 
fi zyczną likwidacją społeczności żydowskiej, wysiedleniami Niemców i częścio-
wo także Węgrów, asymilacją mniejszości rusińskiej, polityką narodowościową 
i wyznaniową władz komunistycznych. Podczas ostatniego, przeprowadzonego 
w 2001 roku powszechnego spisu ludności ponad 68% ankietowanych zadekla-
rowało przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, 13% bezwyznaniowość, 
natomiast pozostali to członkowie mniejszych Kościołów i związków wyznanio-
wych, z których najbardziej liczne są Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wy-
znania, Kościół grekokatolicki, Reformowany Kościół Chrześcijański, Kościół 
prawosławny oraz Świadkowie Jehowy (zob. tabela 2). W porównaniu z rokiem 
1991 o ponad 500 tys. wzrosła liczba osób deklarujących przynależność do ja-
kiegokolwiek Kościoła lub związku wyznaniowego, zwiększyła się również liczba 
wiernych poszczególnych wspólnot, przy czym proporcjonalnie najwięcej zyskały 
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Kościoły mniejszościowe5. Obecnie zarejestrowanych jest w Słowacji 18 Kościo-
łów i związków wyznaniowych, jednak w rzeczywistości działa ich, o czym będzie 
jeszcze mowa, dużo więcej. Rozwijają tu swą aktywność m.in. Międzynarodowy 
Ruch Świadomości Hare Kryszny, Kościół Zjednoczenia Muna i scjentolodzy.

W przypadku kilku Kościołów istnieją tradycyjne związki między wyznaniem 
a narodowością, wynikające ze szczególnej roli, jaką dany Kościół odgrywał 
w życiu określonych mniejszości narodowych. Dotyczy to posiadającego przede 
wszystkim węgierski charakter Kościoła reformowanego, grupującego liczną gru-
pę wiernych rusińskiej i ukraińskiej narodowości Kościoła grekokatolickiego oraz 
Kościoła prawosławnego, którego znaczny procent członków stanowią Ukraińcy, 
Rosjanie, Bułgarzy i Serbowie.

Kościoły i związki wyznaniowe należą do najczęściej obdarzanych zaufaniem 
instytucji6. Słowaków można określić mianem społeczeństwa religijnego, aczkol-
wiek zauważalny jest proces laicyzacji, który zapewne będzie postępował7. Scha-
rakteryzowane tendencje znajdują odzwierciedlenie w rozwoju sytuacji na sło-
wackiej scenie politycznej. Istnieje tu wiele ugrupowań nawiązujących w swych 
programach do wartości chrześcijańskich, przy czym kilka z nich to ugrupowa-
nia relewantne. Do takich należą Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH) 
i Słowacka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (SDKÚ). Obydwa ugrupowania 
cieszyły się poparciem znacznej rzeszy Słowaków uczestnicząc w rządzących ko-
alicjach, warto jednak zaznaczyć, że w przypadku SDKÚ odwoływanie się do war-
tości chrześcijańskich nie jest elementem dominującym i problematyka religijna 
nie wysuwa się tak w programie, jak i w działalności ugrupowania na pierwszy 
plan8. W przypadku Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego jest to dużo bar-
dziej istotny składnik tożsamości. Kolejnym relewantnym ugrupowaniem odwo-
łującym się do wartości chrześcijańskich jest Partia Węgierskiej Koalicji (SMK), 
która powstała z połączenia trzech ugrupowań węgierskich, wśród których bar-
dzo istotną rolę odegrał Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (MKDH). SMK 
koncentruje się głównie na obronie interesów mniejszości węgierskiej, jednak 
podkreśla się również chrześcijańsko-demokratyczną orientację ugrupowania9. 

5 Právne postavenie a ekonomické zabezpečenie registrovaných cirkvi a náboženských 
spoločnosi, ss. 2, dostępne na www.culture.gov.sk/cirkev-nabozenske-spolocnosti. 

6 Np. w 2006 r. zaufanie do nich zadeklarowało 50% obywateli M. Kollár, Cirkvi, [w:] 
M. Kollár, G. Mesežnikov, M. Bútora (red.), Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti, 
Bratislava 2007, s. 60.

7 F. Gál, P. Gonda, M. Kollár, G. Mesežnikov, M. Timoracký, P. Zajac (red.), Slovensko na 
ceste do neznáma, Bratislava 2003, s. 140–147. 

8 R. Štefančík, Die christische Element in der slovakischen Parteienlandschaft, „KAS/ Aus-
land – Informationen” 2006, nr 2, s. 34, s. 41–42; L. Kopeček, Slovensko, [w:] M. Kubát (red.), 
Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Praha 2004, s. 379.

9 R. Štefančík, op.cit., s. 41–42; V. Havlík, Profi ly významných politických stran, [w:] L. Ko-
peček (red.), Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí 
samostatnosti, Brno 2003, s. 126.
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Warto także wspomnieć, że jako partię, w której jednym z fi larów jest fi lar chrze-
ścijański określa się Partia Ludowa-Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji 
(ĽS  -HZDS) – V. Mečiara, choć w rzeczywistości bardzo trudno byłoby zaliczyć to 
ugrupowanie do partii o chrześcijańskim charakterze10.

Widoczny w okresie powojennym spadek liczby ewangelików w społeczeń-
stwie słowackim i postępowanie procesu sekularyzacji ma wpływ na kształtowa-
nie się systemu partyjnego. W przeciwieństwie do okresu Pierwszej Republiki 
brakuje ugrupowania politycznego reprezentującego interesy ludności wyznania 
ewangelickiego, które swą ofertę programową w sposób szczególny kierowałoby 
do tej grupy wyborców11. Z kolei, mimo że sytuujące się na prawicy lub w centrum 
partie odwołują się, w mniejszym lub większym stopniu, do wartości chrześcijań-
skich, ten fi lar ich tożsamości nie jest czynnikiem zbliżającym je do siebie12.

2. Sytuacja Kościołów i związków wyznaniowych 
na Słowacji przed 1993 rokiem

Struktura społeczna narodu słowackiego – w zdecydowanej mierze plebejskie-
go, polityka narodowościowa Budapesztu, w wyniku której powszechna stała się 
madziaryzacja słowackiej świeckiej inteligencji, zamożnego mieszczaństwa i ary-
stokracji oraz brak państwa słowackiego sprawiły, że wiodąca rola w słowackim 
odrodzeniu narodowym przypadła duchownym – katolickim i ewangelickim13. 
Kwestia, na ile Słowacy są odrębnym narodem, na ile zaś jedną z gałęzi narodu 
czechosłowackiego, mocno spokrewnioną z narodem czeskim, na długie dziesię-
ciolecia zagościła w słowackim dyskursie politycznym, a linia podziałów w tym 
względzie pokrywała się z linią podziałów konfesyjnych.

W pierwszej połowie XIX wieku to mniej liczni w społeczeństwie słowackim 
protestanci, wśród których wymienić można nazwiska J. Kollára, P. J. Šafaříka 
i Ľ. Štúra zdominowali życie narodowe14, jednak już pod koniec tego stulecia i na 
początku XX, a więc w okresie najbardziej wzmożonej madziaryzacji, najwięk-
sze wpływy w słowackim ruchu narodowym zdobyła orientacja ludowo-katolic-
ka, której reprezentantem i przywódcą był ks. Andrej Hlinka15. Konfesjonalizm 

10 Rozmiar niniejszego artykułu nie pozwala na dokładną prezentację programu wyborczego 
charakteryzowanych ugrupowań. 

11 W okresie międzywojennym takim ugrupowaniem była Słowacka Partia Narodowa (SNS), 
różniąca się znacznie od swej współczesnej imienniczki. 

12 L. Kopeček, Slovensko, [w:] V. Hloušek, L. Kopeček, Konfl iktní demokracie. Moderní ma-
sová politika ve střední Evropě, Brno 2004, s. 146. 

13 M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992, 
s. 79–81.

14 D. Kováč, Dějiny Slovenska, Praha 2002, s. 93–101.
15 M. Waldenberg, op.cit., s. 80–81. Ks. A. Hlinka szybko stał się jedną z czołowych postaci 

słowackiej sceny politycznej, a swą pozycję zachował aż do śmierci w 1938 roku.
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pozostawał w przededniu I wojny światowej ważnym elementem słowackiego 
życia narodowego. Z jednej strony bowiem kwestie wyznaniowe wpływały na 
kształt koncepcji rozwiązań polityczno-społecznych16, a czołowi reprezentanci 
ruchu narodowego rekrutowali się spośród duchowieństwa, z drugiej strony po-
dział wyznaniowy Słowaków stanowił czynnik opóźniający proces kształtowania 
się jednolitej identyfi kacji narodowej Słowaków17.

W międzywojennej Czechosłowacji respektowano konstytucyjne gwarancje 
wolności sumienia i wyznania oraz równouprawnienie pod względem prawnym 
wszystkich wyznań religijnych. Nie doszło do defi nitywnego rozdziału Kościoła 
od państwa, lecz związki wyznaniowe mogły swobodnie rozwijać działalność18. 
Bardzo istotny problem w życiu Kościoła katolickiego na Słowacji stanowiła 
struktura administracyjna, będąca pozostałością po okresie rządów węgierskich. 
Granice diecezji nie pokrywały się w niej z granicami państwowymi – bądź sie-
dziba diecezji, bądź część parafi i znajdowała się poza Czechosłowacją. Pojawił 
się także problem obsady stanowisk biskupów, którymi do tej pory byli Węgrzy 
lub madziaroni. Regulacje powyższych kwestii przyniosło przyjęte w 1927 roku 
Modus vivendi, zawarte między Czechosłowacją a Stolicą Apostolską. Zagwaran-
towano w nim zgodność granic diecezji z granicami państwa czechosłowackiego, 
a Kościół zachował swe prawa do mianowania biskupów, uwzględniając wszakże 
opinię władz na temat kandydata. Po objęciu stanowiska biskupi mieli złożyć 
ślub wierności Czechosłowacji19.

W przeciwieństwie do ziem czeskich, gdzie w okresie międzywojennym po-
jawiały się nastroje antykościelne, a szczególnie antykatolickie, na Słowacji 
Kościoły i związki wyznaniowe zachowały swe wpływy w społeczeństwie. Wy-
nikało to w znacznej mierze z tradycyjnego charakteru społeczeństwa słowac-
kiego, z przewagą ludności mieszkającej na wsi i w małych miasteczkach, ze 
wspomnianych już ścisłych związków religii z ruchem narodowym oraz z roli 
Kościoła katolickiego jako czynnika stabilizującego i konserwującego istnieją-
cy ład społeczny. Różnice w stosunku Czechów i Słowaków do religii nie uległy 
w okresie międzywojennym zmianom20. W szczególnym stopniu uwidaczniały 
się one w roli katolicyzmu w społeczeństwie. Czechów, o czym była już mowa, 
charakteryzował antyklerykalizm i antykatolicyzm, będący w dużej mierze po-
kłosiem ścisłych związków Kościoła rzymskokatolickiego z monarchią habsbur-

16 Zob. szerzej A. Baník, O dialektycznej bazie słowackiej religijności, [w:] Kwestia słowacka 
w XX wieku, Gliwice 2002, s. 361–374.

17 L. Kopeček, Slovensko, [w:] V. Hloušek, L. Kopeček, Konfl iktní demokracie. Moderní ma-
sová politika ve střední Evropě, Brno 2004, s. 127–128.

18 J. R. Tretera, Stát a církve v České republice, Kostelní Vydří 2002, s. 39.
19 Š. Lenčiš, Situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku po roku 1918, [w:] P. Zubko (red.), Mo-

dus vivendi v historii katolické církve v Československu, Olomouc 2005, s. 39–41. 
20 E. Pałka, Kwestie wyznaniowe na Rusi Zakarpackiej w okresie jej przynależności do Cze-

chosłowacji (w latach międzywojennych), „Icтopiя peлiгiй в Укpaїнi” Нaукoвий щopiчник, 
Kнигa I, Львiв 2007, s. 698–704. 
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ską21. Natomiast na Słowacji Kościół rzymskokatolicki miał silną pozycję. O jego 
roli w społeczeństwie świadczy m.in. popularność, jaką cieszyła się Słowacka 
Partia Ludowa Hlinki (HSĽS) korzystająca z poparcia Kościoła katolickiego, 
wśród której elit partyjnych było wielu duchownych i której elektorat tworzyli 
przede wszystkim katolicy. Partia silnie podkreślała swą katolickość, a na jej 
czele stali księża – ks. Andrej Hlinka i ks. Josef Tiso. Położenie akcentu w pro-
gramie ugrupowania na postulat autonomii Słowacji wynikał w dużej mierze 
z odrzucenia przez to ugrupowanie czeskiego modelu społeczeństwa, charakte-
ryzującego się dużym stopniem zsekularyzownia22.

Szczególna rola, jaką w międzywojennym społeczeństwie słowackim odgrywał 
Kościół rzymskokatolicki, znalazła odzwierciedlenie w okresie istnienia państwa 
słowackiego uzależnionego od nazistowskich Niemiec. Na jego czele stał ks. Josef 
Tiso, praktycznie jedyną siłą polityczną w państwie była HSĽS, której członkowie 
zdominowali funkcje w administracji państwowej oraz rządzie, biskupi katoliccy 
wpływali na politykę, a katolicyzm stał się religią państwową23. W pierwszych la-
tach powojennych pozycja Kościoła rzymskokatolickiego w społeczeństwie nadal 
była silna, choć stracił on część swych przywilejów, co było w dużej mierze ceną, 
jaką płacił za zaangażowanie polityczne w okresie państwa słowackiego. Mimo 
delegalizacji partia ludacka zachowała na Słowacji liczne grono sympatyków. Cze-
chosłowacja szybko odnowiła stosunki dyplomatyczne z Watykanem, a relacje 
na linii państwo – Kościół można określić jako relatywnie dobre, co widocznie 
kontrastowało z sytuacją w innych krajach regionu, w tym tradycyjnie katolickich 
Węgrzech i Polsce. Wydatnie wzrósł autorytet Kościoła grekokatolickiego, zaan-
gażowanego w ruch oporu w czasie wojny oraz, z tego samego względu, Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. Ogromne problemy przeżywał natomiast, charakte-
ryzujący się dominacją w strukturze narodowościowej Węgrów Kościół ewangelic-
ko-reformowany, na którego sytuację fatalnie wpływały zawirowania w stosunkach 
słowacko-węgierskich i polityka prowadzona wobec mniejszości węgierskiej24.

Po przejęciu władzy przez partię komunistyczną położenie Kościołów i związ-
ków wyznaniowych uległo zasadniczej zmianie. W Konstytucji z 1948 roku zna-
lazły się wprawdzie gwarancje wolności religijnych (§15–§17)25, jednak kilka 

21 O sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach czeskich zob. szerzej: eadem, Kościół 
Rzymskokatolicki w Republice Czeskiej, „Przegląd Religioznawczy” 2007, nr 4, s. 129–149.

22 Eadem, Proces kształtowania tożsamości narodowej Słowaków, [w:] G. Tokarz (red.), Eu-
ropa narodów, Wrocław 2008, s. 16.

23 P. Mikluščák, Vom Getto zur Őffentlichkeitpräsenz. Einige Űberlegungen zur gesellschaft-
lichen Rolle der Kirche in der Slowakei, „Ost – West. Europäische Perspektiven” 2006, Heft 4, 
s. 272–273. 

24 J. Pešek, M. Barnovský, Štatna moc a cirkvi na Slovensku 1948–1953, Bratislava 1997, 
s. 18–24. 

25 Zob. szerzej: Konstytucja Republiki Czechosłowackiej uchwalona dnia 9 maja 1948 przez 
Konstytucyjne Zgromadzenie Narodowe, [w:] L. Gelberg (red.), Nowe Konstytucje państw euro-
pejskich, Warszawa 1949. 
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miesięcy później przyjęto Projekt rozwiązania kwestii religijnych w Czechosło-
wacji (Návrh na řešení náboženských otázek v ČSR), określający kierunek po-
lityki władz wobec Kościołów i związków wyznaniowych. Dążono do osłabienia 
roli Kościołów i związków wyznaniowych w społeczeństwie i wykorzystania ich 
do realizacji celów reżimu, a w dłuższym okresie do likwidacji religii, jako anty-
naukowego sposobu myślenia26.

W 1949 roku przyjęto dwie tzw. ustawy kościelne nr 217/1949 z 14 paździer-
nika 1949 roku, powołujące do życia Państwowy Urząd do Spraw Kościelnych 
(Státní úřad pro věci církevní – SÚC) oraz nr 218/1949 o gospodarczym za-
bezpieczeniu Kościołów i związków wyznaniowych przez państwo, regulującą 
kwestie ekonomiczne związane z funkcjonowaniem tych organizacji27. Urząd do 
Spraw Kościelnych w pełni nadzorował działalność Kościołów i związków wyzna-
niowych oraz ich jednostek organizacyjnych, fundacji, funduszy, zakonów, dzia-
łalność stowarzyszeń religijnych i międzynarodowe kontakty religijne i kościel-
ne28, natomiast ustawa o gospodarczym zabezpieczeniu uzależniała fi nansowo 
Kościoły i związki wyznaniowe od państwa. W zamian za zagwarantowanie przez 
władze środków na uposażenia duchownych i pokrycie kosztów utrzymania ad-
ministracji kościelnej oraz wykonywania czynności religijnych, przejmowały one 
nadzór nad majątkiem kościelnym, ograniczając możliwości uzyskania wsparcia 
fi nansowego z innych źródeł, poza państwowymi. Wprowadzono również tzw. 
zgodę państwową (státní souhlas), którą musiał posiadać każdy duchowny po-
dejmujący działalność duszpasterską, czy pracę w administracji kościelnej (§7, 
ust. 1)29, którą można było jednak w każdym momencie cofnąć. Stanowiła ona 
szczególnie skuteczny instrument walki z Kościołami i związkami wyznaniowy-
mi oraz kontroli pracy duszpasterzy30. Kolejnym instrumentem walki z Kościo-
łami i związkami wyznaniowymi były procesy pokazowe, w których oskarżano 
księży i katolickich intelektualistów oraz artystów. Posunięto się do likwidacji 
klasztorów i kongregacji31, a także liczącego ponad 300 tys. wiernych Kościoła 
grekokatolickiego, który został włączony do Kościoła prawosławnego32. Na kilka 
lat zakazano działalności Adwentystom Dnia Siódmego. Represje dotknęły także 

26 Návrh na řešení náboženských otázek v ČSR, [w:] I. A. Hrdina, Texty ke studiu konfesního 
práva, III. Československo, Praha 2006, s. 131.

27 E. Pałka, Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej 
organizacji religijnej do Kościoła czeskiego, Wrocław 2007, s. 96–97.

28 J. Pešek, M. Barnovský, Štatna moc a cirkví na Slovensku 1948–1953, Bratislava 1997, 
s. 99.

29 Zákon č. 218/1949 Sb., ze dne 14 října 1949 o hospodářském zabezpečení církví a nábožen-
ských společností státem v původním znění z. 218/1949 Sb., dostępne na http://spsp.prf.cuni.cz. 

30 J. Szymeczek, Těžká a složitá doba, [w:] Pane, Ty jsi povolal…, Český Těšín 2001, s. 59–66.
31 K. Nedvědický, Církve a náboženské společnosti po únoru 1948, „Revue církevního práva” 

2008, č. 1 (39), s. 66–67.
32 Zob. szerzej: E. Pałka, Пpaвocлaвнa цepквa нa чecьких зeмлях y XX cтoлiтi, „Icтopiя 

peлiгiй в Уkpaїнi” Kнигa I, Львiв 2008, s. 477–483.
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innych wspólnot – m.in. baptystów, Świadków Jehowy, Czeskobraterskiego Ko-
ścioła Ewangelickiego33.

W przyjętej w 1960 r. konstytucji kwestiom wyznaniowym poświęcono już 
jedynie artykuł 32, w którym znalazły się gwarancje wolności wyznania oraz pra-
wo do pozostawania bez wyznania (ust. 1). Nie miały one jednak większego zna-
czenia, ponieważ art. 24 przewidywał, iż edukacja i wychowanie opierają się na 
światopoglądzie naukowym34 i zasada ta wyznaczała kierunek polityki władz aż 
do upadku reżimu. W okresie tzw. normalizacji nie nastąpiły zasadnicze zmia-
ny w stosunku partii komunistycznej do Kościołów i związków wyznaniowych, 
aczkolwiek represje i prześladowania nie przybierały już tak radykalnej formy. 
Natomiast zezwolono wówczas Kościołowi grekokatolickiemu na wznowienie 
działalności, przy czym było to pokłosiem wydarzeń praskiej wiosny35.

Jesienią 1989 roku w Czechosłowacji mają miejsce wydarzenie określane 
mianem Aksamitnej rewolucji. Doprowadziły one do demokratyzacji systemu 
politycznego korzystnie wpływając na sytuację Kościołów i związków wyznanio-
wych. W latach 1989–1992 przyjęto między innymi regulacje prawne dotyczące 
funkcjonowania Wydziałów Teologicznych (Zákon č. 163/1990 ze dne 3. května 
1990 o bohosloveckých fakultách)36, tzw. ustawy restytucyjne (z lat 1990–1991), 
na podstawie których Kościoły odzyskały część majątku utraconego po roku 
1948, stworzono ramy prawne dla rozwoju szkolnictwa wyznaniowego, do szkół 
– jako przedmiot fakultatywny – powróciła religia. Zniesiono także restrykcyjne 
zapisy ustawy o gospodarczym zabezpieczeniu Kościołów i związków wyznanio-
wych z 1949 roku37.

W omawianym okresie nastąpiło przyjęcie dwóch bardzo istotnych aktów 
prawnych dotyczących problematyki wyznaniowej: Karty podstawowych praw 
i wolności (Listina základních práv a svobod) oraz uchwalonej 4 lipca 1991 roku 
ustawy o wolności religijnej oraz położeniu Kościołów i związków wyznaniowych 
nr 308/ 1991 Sb. (Zákon č. 308/1991 Zb., zo 4. júla 1991 o slobode náboženskej 
viery a postavení cirkví a náboženských spoločností).

Karta zawierała gwarancje wolności sumienia i wyznania, a także prawo do 
uzewnętrzniania religii lub wiary. Możliwość swobodnej działalności otrzymały 
Kościoły i związki wyznaniowe, m.in. przez prawo do zarządzania swoimi spra-
wami, powoływania swoich organów, duchownych oraz tworzenia zakonnych 

33 K. Nedvědický, op.cit., s. 66–67.
34 Konstytucja Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej z dnia 11 lipca 1960, wstęp 

M. Kruk, W. Sokolewicz, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973.
35 I. A. Hrdina, Texty…, s. 121–122. 
36 Od 1950 roku były one samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, nad którymi nad-

zór sprawował Państwowy Urząd do Spraw Kościelnych. W latach 90. stały się ponownie częścią 
Uniwersytetów m.in. w Pradze i Bratysławie. M. T. Staszewski, Państwo – Kościół w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Aspekty instytucjonalno-prawne, Warszawa 1994, s. 100.

37 Ibidem, s. 100–101.
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i innych kościelnych instytucji, niezawisłych od organów państwowych. W do-
kumencie zagwarantowano również neutralność konfesyjną i światopoglądową 
państwa38. Ustawa nr 308/1991 formalnie znosiła ustawę nr 217/1949 Sb., po-
wołującą do życia Państwowy Urząd do Spraw Kościelnych39, zawierała również 
katalog praw przysługujących Kościołom i związkom wyznaniowym oraz ich 
członkom, a także określała warunki rejestracji tych organizacji40.

Ważnym wydarzeniem w stosunkach państwo – Kościół w ówczesnej Czecho-
słowacji była wizyta Jana Pawła II, która miała miejsce w kwietniu 1990 roku. 
Dzień przed przybyciem papieża nastąpiło ponowne, po czterdziestu latach, na-
wiązanie stosunków między Czechosłowacją a Stolicą Apostolską. Jan Paweł II 
odwiedził wówczas Pragę, Welehrad i Bratysławę, wszędzie spotykając się z en-
tuzjastycznym przyjęciem41. Wizyta papieża stała się symbolem przemian, jakie 
nastąpiły w sytuacji czeskich i słowackich Kościołów i związków wyznaniowych 
po 1989 roku42.

3. Stosunki państwo – Kościół na Słowacji 
po uzyskaniu niepodległości

W powstałych 1 stycznia 1993 roku w wyniku rozpadu Czeskiej i Słowackiej Re-
publiki Federacyjnej Czechach i Słowacji zdecydowano się na pozostawienie 
części rozwiązań obowiązujących we wspólnym państwie, wprowadzając jednak 
także zupełnie nowe43.

Na Słowacji organem administracji centralnej, w którego gestii znajdują się 
kwestie związane z działalnością Kościołów i związków wyznaniowych jest Mi-
nisterstwo Kultury, w ramach którego działa wydział specjalizujący się w tych 
zagadnieniach – církevny odbor. Jego zakres kompetencji obejmuje m.in.:

1) wypracowywanie projektów przepisów prawnych regulujących sytuację 
Kościołów i związków wyznaniowych;

2) zarządzanie środkami fi nansowymi przeznaczonymi dla Kościołów i związ-
ków wyznaniowych;

3) wypracowywanie materiałów analitycznych i informacyjnych;
4) prowadzenie rejestracji Kościołów i związków wyznaniowych;

38 Karta podstawowych praw i wolności, [w:] Konstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 
1992 roku, tłumaczenie i wstęp Maria Kruk, Warszawa 2000.

39 A. I. Hrdina, Náboženská svoboda v právu České republiky, Praha 2004, s. 74.
40 Ustawa z dnia 4 lipca 1991 roku nr 308/1991 o wolności religijnej oraz położeniu kościo-

łów i związków wyznaniowych, [w:] M. T. Staszewski, op.cit., s. 107–114.
41 M. Šabo, Štát a cirkvi na Slovensku. Vývoj fi nancovania cirkví, Bratislava 2006, s. 89.
42 Ibidem.
43 Por. E. Pałka, Stosunki państwo – Kościół w Czechach i na Słowacji po 1993 roku, „Człowiek 

i Społeczeństwo” 2009, T. XXIX, (O wielowymiarowości badań religioznawczych), s. 105–120. 
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5) tworzenie warunków dla uporządkowania prawno-majątkowych stosun-
ków między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi;

6) współpracę z podmiotami kościelnymi i religijnymi w obszarze stosunków 
ze Słowakami żyjącymi poza granicami ojczyzny44.

Ministerstwo Kultury w 1997 roku powołało do życia Instytut ds. Stosunków 
Państwa z Kościołami (Ústav pre vzťahy štátu a cirkví), który zajmuje się przede 
wszystkim badaniem rozwoju stosunków państwo – Kościół na Słowacji na tle 
sytuacji w innych krajach, badaniem tradycyjnej oraz nietradycyjnej religijności 
na Słowacji i we współczesnym świecie, trendami i prognozami wpływu religii 
na formowanie moralności, kultury i społecznego środowiska, nowymi ruchami 
religijnymi45.

Wspomniana Karta podstawowych praw i wolności stała się inspiracją dla 
regulacji dotyczących problematyki wyznaniowej, przyjętych w Konstytucji Repu-
bliki Słowackiej z 1992 roku. W ustawie zasadniczej poświęcono im przede wszyst-
kim art. 24, w którym gwarantuje się m.in. „wolność wyznania religijnego i wiary, 
prawo do nie wyznawania religii” (ust. 1) oraz prawo „publicznego wyznawania 
religii i wiary” (ust. 2). Wspólnoty religijne otrzymały prawo do samodzielnego 
i niezależnego od państwa zarządzania swymi sprawami i powoływania swoich or-
ganów i duchownych, jak również prawo do nauczania religii (ust. 3)46. W art. 12 
również wskazano na gwarancje podstawowych praw i wolności na terytorium 
Słowacji „bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, wiarę i religię…”, podkre-
ślając jednocześnie, iż nikogo nie można z tych powodów krzywdzić, stawiać w sy-
tuacji uprzywilejowanej bądź nie uprzywilejowanej (art. 12, ust. 2.)47. Republikę 
Słowacką określono w Konstytucji jako państwo neutralne światopoglądowo, nie-
związane z żadną ideologią ani religią (art. 1, ust. 1)48. Warto również wspomnieć, 
iż ustawa zasadnicza w art. 15 gwarantuje każdemu prawo do życia, stwierdzając, 
iż życie ludzkie zasługuje na ochronę jeszcze przed narodzeniem (art. 15, ust. 1)49.

Na Słowacji nie zdecydowano się na przyjęcie nowej ustawy regulującej sy-
tuację Kościołów i związków wyznaniowych i obowiązuje ustawa nr 308/1991 
dwukrotnie znowelizowana – w roku 2000 i 2007. Zgodnie z ustawą „każdy ma 
prawo swobodnie wyznawać swą religię lub wiarę sam lub wspólnie z innymi, 
prywatnie lub publicznie poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, nauczanie, 
udział w czynnościach religijnych i zachowanie obrzędów. Każdy ma prawo 
zmienić swą religię lub wiarę lub pozostawać bez wyznania” (§1, ust. 1). Każdy 

44 Pôsobnosť MK SR v oblasti cirkví a náboženských spoločností, dostępne na www.culture.
sk/indeks.

45 Ústav pre vzťahy štátu a církvi, dostępne na www.duch.sk/?view=onas. 
46 Konstytucja Republiki Słowackiej, tłumaczenie i wstęp K. Skotnicki, Warszawa 2003, 

s. 49–50.
47 Ibidem, s. 45. 
48 Ibidem, s. 42. 
49 Ibidem, s. 46. 
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uzyskał prawo do szerzenia religijnej wiary (§1, ust. 2), zabroniono zmuszania 
do wyznawania jakiejkolwiek religii lub zmuszania do pozostawania bez wyzna-
nia (§1, ust. 3). Kościół lub związek wyznaniowy zdefi niowano jako „dobrowol-
ne zrzeszenie osób tej samej wiary religijnej w organizację utworzoną w oparciu 
o religijną wiarę na podstawie wewnętrznych przepisów danego Kościoła lub 
związku wyznaniowego” (§4, ust. 1). Wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe 
określono jako równorzędne wobec prawa (§4, ust. 2). Państwo może z nimi za-
wierać umowy o wzajemnej współpracy (§4, ust. 5). Kościołom i związkom wy-
znaniowym zabezpiecza się prawo do prowadzenia swych spraw, w szczególności 
do ustanawiania swoich organów, powoływania duchownych, zakładania zako-
nów i innych instytucji niezależnych od organów państwa (§5, ust. 2). Swą misję 
mogą realizować m.in. poprzez posiadanie majątku ruchomego i nieruchomego, 
zakładanie i prowadzenie instytucji o charakterze kulturalnym, ośrodków pomo-
cy społecznej, własnych szkół, kształcenia duchownych, prowadzenia nauczania 
religii, organizowania bez ograniczenia zgromadzeń, utrzymywania stosunków 
z Kościołami i związkami wyznaniowymi z zagranicy50.

W nowelizacji ustawy o wolności religijnej oraz położeniu kościołów i związ-
ków wyznaniowych z 2007 r. wprowadzono zapis zmieniający warunki rejestracji 
Kościołów i związków wyznaniowych. Nadal obowiązuje wymóg przedstawienia 
przez starający się podmiot 20 000 podpisów osób deklarujących przynależność 
do danego Kościoła czy związku wyznaniowego, jednak muszą one zadeklarować, 
iż poznają jego „podstawowe prawdy wiary i naukę” (§12)51. Zdaniem Miroslava 
Kollára najważniejszym celem nowelizacji jest ochrona przed rejestracją Kościo-
łów i związków wyznaniowych przenikających na Słowację z zagranicy, przede 
wszystkim przed islamem52. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwe-
stie fi nansowania Kościołów i związków wyznaniowych jest ustawa nr 218/1949 
o gospodarczym zabezpieczeniu kościołów i związków wyznaniowych przez pań-
stwo. Władze oferują Kościołom i związkom wyznaniowym środki na uposaże-
nie duchownych, pokrycie kosztów administracyjnych, sprawowania kultu oraz 
utrzymania i renowacji budynków sakralnych53. Kościoły i związki wyznaniowe 
otrzymują również wsparcie pośrednie m.in. w formie ulg podatkowych, mogą 
również ubiegać się o granty na realizację projektów o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, charytatywnym, itd.54.

50 Zákon č. 308/1991 Zb., zo 4. júla 1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a ná-
boženských spoločností (wraz z nowelizacją nr 394/2000 i 210/2007), dostępne na www.culture.
gov.sk/cirkev-nabozenske-spolocnosti/legislatva/zkony/zkon-308. 

51 Ibidem. 
52 M. Kollár, Cirkvi, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov, M. Bútora (red.), Slovensko 2007. Súhr-

nná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2008, s. 71. 
53 Financovanie cirkví a náboženských spoločností v SR, dostępne na www.culture.sk/index. 
54 M. Moravčiková, M. Cipár, Cisárovo cisárovi. Ekonomické zabezpečenie cirkví a nábožen-

ských spoločností, Bratislava 2001, s. 76. 
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Istniejące rozwiązania sankcjonują podział Kościołów i związków wyznanio-
wych na trzy grupy.

1. Zarejestrowane Kościoły i związki wyznaniowe spełniające obowiązujące 
obecnie warunki rejestracji np. Kościół rzymskokatolicki, Kościół prawo-
sławny, Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania.

2. Zarejestrowane Kościoły i związki wyznaniowe, które mają mniejszą liczbę 
wiernych, niż wymagana ustawowo, jednak zostały zarejestrowane przed 
rokiem 1990.

3. Kościoły i związki wyznaniowe, które nie działały na terytorium Słowa-
cji przed 1990 r., nie mają też dostatecznej liczby wiernych pozwalającej 
na rejestrację na podstawie obowiązujących obecnie przepisów. Są to za-
równo chrześcijańskie wspólnoty religijne, należące do ruchów okulty-
stycznych czy wywodzące się z religii Wschodu. Ofi cjalnie działają na ogół 
jako stowarzyszenia, nie korzystając z praw przysługujących Kościołom 
i związkom wyznaniowym55. Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż te związki 
wyznaniowe są dyskryminowane, ich pozycja nie jest równorzędna wobec 
związków wyznaniowych zarejestrowanych. Państwo zaś ma ograniczo-
ne możliwości kontroli czy ich działalność nie jest w jakiś sposób niebez-
pieczna, choćby dla samych wiernych.

Słowacja jako pierwsze państwo postkomunistyczne podjęła próbę rozwiąza-
nia kwestii restytucji majątku kościelnego56. Przyjęte na początku lat 90. ustawy 
restytucyjne miały na celu przede wszystkim umożliwić Kościołom i związkom 
wyznaniowym normalne funkcjonowanie w nowych warunkach ustrojowych. 
Zdawano sobie sprawę, iż nie rozwiążą one problemu zwrotu majątku kościel-
nego przejętego przez reżim komunistyczny. Temu miała służyć ustawa o złago-
dzeniu niektórych krzywd majątkowych. Nie przeszła wówczas procedury legi-
slacyjnej i została odrzucona przez czechosłowackie Zgromadzenie Federalne57. 
Do przyjęcia ustawy nr 282/1993 o złagodzeniu niektórych krzywd majątkowych 
wyrządzonych Kościołom i związkom wyznaniowym doszło już w niepodległym 
państwie słowackim, 27 października 1993 roku. W dokumencie przewidziano, 
iż restytucja będzie dotyczyła majątku odebranego zarejestrowanym Kościołom 
i związkom wyznaniowym z naruszeniem zasad demokracji w okresie od 8 maja 
1945 roku do 1 stycznia 1990 roku, przy czym w przypadku gmin żydowskich 
data początkowa to 2 listopada 1938 roku58. Dokument dwukrotnie – w roku 

55 M. Tížik, Vplyv právnej regulácie na rozvoj náboženského života v SR, „Sociólogia” 2005, 
č. 1 (37), s. 74–75. 

56 Správa o realizovaní cirkevnej politiky vlády SR a plnenie Základnej zmluvy medzi Slo-
venskou republikou a Svätou stolicou a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými 
cirkvami a náboženskými spoločnosťami, bdw., ss. 5, dostępne na www.culture.sk. 

57 S. Přibyl, Konfesněprávní studie, Brno 2007, s. 198–199.
58 Zákon Národnej rady Slovenskiej republiky z 27. októbra 1993 o zmiernení niekto-

rých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v zen zákona 
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2002 (ustawa nr 97/2002) i 2005 (ustawa nr 161/2005) – nowelizowano i obec-
nie kwestię restytucji majątku kościelnego uważa się na Słowacji za zamkniętą59. 
Wbrew nadziejom związanym ze zwrotem majątku kościelnego, nie umożliwiło to 
przejścia do systemu samofi nansowania Kościołów i związków wyznaniowych60. 
Pomoc fi nansowa ze strony państwa nadal stanowi istotną część budżetu tych 
organizacji i trudno sobie wyobrazić możliwości ich funkcjonowania bez tego 
wsparcia, choć część funduszy są w stanie uzyskać z własnych środków, część 
uzyskują od sponsorów i siostrzanych Kościołów i związków wyznaniowych z za-
granicy61. Sytuacja ta może być niekorzystna dla słowackich Kościołów i związ-
ków wyznaniowych, gdyż uzależnia je w dużym stopniu od budżetu państwa i, co 
za tym idzie, od prowadzonej przez nie polityki fi nansowej62.

Trudno nie zgodzić się z tą opinią, z drugiej jednak strony warto pamiętać, iż 
są obszary – edukacja, służba zdrowia, dziedzictwo kulturowe, pomoc społecz-
na – na których Kościoły i związki wyznaniowe pozostają aktywne, odciążając 
w pewnym stopniu państwo. W interesie tego ostatniego jest tym samym wspie-
ranie ich w tej działalności63.

Na Słowacji stosunkowo szybko przystąpiono do prac nad zawarciem konkor-
datu. Decyzja o ich podjęciu zapadła już w roku 1995, czyli dwa lata po uzyskaniu 
samodzielności. Konkordat między Stolicą Apostolską a Republiką Słowacką zo-
stał podpisany w Watykanie 24 listopada 2000 roku, przez premiera Mikulaša 
Dziurindę i sekretarza Angelo Sodano. Zdecydowano się na ogólne brzmienie 
dokumentu, sprawy problematyczne zostawiając do uregulowania w odrębnych 
umowach: o służbie duszpasterskiej w armii i policji, szkolnictwie, fi nansowaniu 
i klauzuli sumienia. Pierwsze dwie zostały podpisane stosunkowo szybko, jed-
nak pozostałe wzbudzały kontrowersje. W konkordacie nie poruszano kwestii 
aborcji, związków homoseksualnych i rozwodów64. Ratyfi kacja konkordatu przez 
słowacki parlament nastąpiła 30 listopada 2000 r. – „za” głosowało 100 spośród 
113 obecnych na sali posłów65.

W dokumencie Kościołowi katolickiemu i jego wiernym zagwarantowano 
prawo do swobodnej i niezależnej działalności, obejmującej m.in. publiczne 

č. 97/2002 Z. z., dostępne na www.culture.gov.sk/cirkev-nabozenske-spolocnosti/legislatva/
zkony/282/1993?. 

59 M. Šabo, op.cit., s. 98–99. 
60 S. Příbyl, op.cit., s. 199–200. 
61 Správa o realizovaní cirkevnej…
62 Zob. M. Moravčiková, M. Cipár, op.cit., s. 76–77.
63 M. Šmid, Príprava základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 

v roku 1999, „Ročenka ústavu pre vzťahy štatu a církvi” 1999, dostępne na www.duch.sk/slov/
studie/htm. 

64 Zob. Szerzej. Š. A. Kuruc, Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou z roku 2000, [w:] 
P. Zubko (red.), Modus vivendi v historii katolické církve v Československu, Olomouc 2005, 
s. 134–142.

65 M. Šabo, op.cit., s. 105.



251

wyznawanie, głoszenie i realizację zasad wiary katolickiej (art. 2 i 5), prawo do 
wyłącznego decydowania o swym porządku prawnym i strukturach organizacyj-
nych (art. 3), prowadzenia działalności wychowawczej i edukacyjnej (art. 12 i 13), 
prowadzenia służby duszpasterskiej w wojsku, zakładach karnych, szpitalach itp. 
(art. 15 i 16), działalności charytatywnej, misyjnej, socjalnej i w obszarze opieki 
zdrowotnej (art. 17). Ma on także prawo do posiadania majątku ruchomego i nie-
ruchomego (art. 19). W konkordacie znalazł się również zapis, w którym Repu-
blika Słowacka „uznaje prawo każdego do stosowania klauzuli sumienia zgodnie 
z moralnymi i dogmatycznymi zasadami Kościoła katolickiego”. Szczegółowe re-
gulacje dotyczące jego realizacji miały się znaleźć w odrębnej umowie, zawartej 
pomiędzy stronami (art. 7)66.

Deklarowana w Konstytucji neutralność światopoglądowa państwa oraz oba-
wy niekatolickich Kościołów i związków wyznaniowych dały impuls do zawarcia 
umowy między Republiką Słowacką a zarejestrowanymi Kościołami i związkami 
wyznaniowymi67, gwarantującą tym podmiotom prawa podobne przyznanym 
w konkordacie Kościołowi katolickiemu, w tym również prawo do tzw. klauzuli 
sumienia (art. 7), co miały regulować odrębne umowy68.

Próba zawarcia umowy ze Stolicą Apostolską dotyczącej klauzuli sumienia 
wzbudzała liczne kontrowersje i stała się przyczyną rozpadu ówczesnej koalicji 
rządzącej w 2006 r., prowadzącej do przedterminowych wyborów parlamen-
tarnych69. Zdaniem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (SDKÚ), proponowa-
ny tekst umowy był źle przygotowany, jego przyjęcie mogłoby stać się źródłem 
nierówności w stosunkach państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi, 
trudno również przewidzieć skutki jego obowiązywania. Z kolei Ruch Chrześci-
jańsko-Demokratyczny (KDH) zdecydowanie opowiadający się za ratyfi kacją 
umowy zarzucał SDKÚ niedotrzymywanie zobowiązań i przeszedł do opozy-
cji70. Podczas zorganizowanej w 2006 roku akcji na rzecz zawarcia umowy ze 
Stolicą Apostolską postulat ten poparło, podpisując odpowiednią petycję, ponad 
100 tys. obywateli. W 2007 roku słowacka Konferencja Biskupów zaapelowała do 
władz o działania zmierzające do ratyfi kacji tego dokumentu. Apel poparł papież 

66 Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou z 24. novembra 2000, 
[w:] M. Moravčiková, M. Cipár, op.cit., s. 272–277.

67 W sumie umowę podpisało 11 Kościołów i związków wyznaniowych, m.in. Ewangelicki Ko-
ściół A. W., Kościół Reformowany, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Prawosławny, 
metodyści, gminy żydowskie. Pozostałe również mają szansę zawrzec taką umowę, jeśli będą zain-
teresowane. 

68 Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovánými cirkvami a náboženskými spo-
ločnosťami, z 11. apríla 2002, dostępne na www.culture.gov.sk/cirkev-nabozenske-spolocnosti/
legislativa/zakony. 

69 R. Zenderowski, Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie 
politycznym w Republice Słowackiej (1989–2004), Warszawa 2007, s. 324.

70 M. Bútora, Kríza neoslabila len dnešnú vládu ale aj tú novú, „Prawda” 13.02.2006, do-
stępne na stronach Inštitútu pre verejne otázky, www.ivo.sk/publikace. 



Benedykt XVI. Umowa koalicyjna zawarta między SMER-SD, ĽS-HZDS i SNS 
przewiduje wprawdzie respektowanie obowiązujących norm prawnych doty-
czących Kościołów i związków wyznaniowych oraz zobowiązuje koalicjantów do 
realizacji wypływających z nich zobowiązań, jednak, jak dotychczas, partie rzą-
dzące nie podejmują kroków mających na celu rozwiązanie tej kwestii. Wydaje 
się, że do końca rządów obecnej koalicji sytuacja nie ulegnie znaczącej zmianie, 
zwłaszcza, że mówi się o nieofi cjalnej umowie między premierem Robertem Fico 
a hierarchią kościelną o nieporuszeniu drażliwych tematów71.

Jednym z obszarów wymagających kompleksowej regulacji stały się w nie-
podległej Słowacji stosunki państwo – Kościół. Wynikało to zarówno z koniecz-
ności rozwiązania problemów, których geneza sięgała okresu sprzed 1989 roku, 
jak i z nowych wyzwań, które pojawiły się w wyniku transformacji ustrojowej 
i zmian społecznych na ziemiach słowackich po Aksamitnej rewolucji. Wciąż po-
jawiają się nowe kwestie wymagające uregulowania. Analiza rozwoju stosunków 
państwo – Kościół na przestrzeni 16 lat istnienia niepodległej Słowacji pozwala 
stwierdzić, że istnieje grupa stałych czynników, takich jak wysoki odsetek osób 
wierzących w strukturze mieszkańców, stosunkowo wysoki poziom religijności 
Słowaków, dość silna pozycja Kościołów w społeczeństwie, uwarunkowania hi-
storyczne wpływające na stosunek Słowaków do religii, istnienie na scenie poli-
tycznej silnych ugrupowań odwołujących się do wartości chrześcijańskich, które 
nadal będą wpływać na kształtowanie się relacji państwo – Kościół.

71 M. Kollár, Cirkvi, [w:] Slovensko 2007…, s. 69–70.
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Piotr Bajda

Polityka zagraniczna Słowacji

Wprowadzenie

Słowacka polityka zagraniczna w o wiele większym stopniu, niż miało to miej-
sce w innych państwach naszego regionu, była uzależniona od wydarzeń na we-
wnętrznej scenie politycznej. Przez długi czas nie istniał konsensus słowackich 
elit politycznych co do najważniejszych celów polityki zagranicznej ani roli Sło-
wacji na arenie międzynarodowej.

Niewiele wskazywało na taki rozwój wydarzeń, gdy w wyniku podziału fe-
deracji czeskosłowackiej o północy 31 grudnia 1992 r. powstał nowy podmiot 
prawa międzynarodowego – Republika Słowacka, obejmujący terytorium ponad 
49 tys. km2 i zamieszkały przez ponad 5 mln obywateli. Przejęła ona wszystkie 
zobowiązania wynikające z umów podpisanych przez wspólne państwo federal-
ne. Republikańska Rada Najwyższa i lokalny rząd automatycznie przekształciły 
się w organy niepodległego państwa słowackiego.

W krótkim czasie Słowacja została uznana przez prawie wszystkie państwa 
świata. Polska notyfi kowała swoje uznanie już 1 stycznia 1993 roku, a dotychcza-
sowy konsul generalny w Bratysławie, Jerzy Korolec objął funkcję chargé d’af-
faires a.i., wkrótce też złożył listy uwierzytelniające1. 12 stycznia do Bratysławy 
z wizytą przybył Roland Dumas, francuski minister spraw zagranicznych i była to 
pierwsza ofi cjalna wizyta zagraniczna złożona w niepodległej Słowacji. 19 stycz-
nia Rada Bezpieczeństwa ONZ rezolucją nr 800 uznała Republikę Słowacką za 
sto osiemdziesiątego członka organizacji; a przed siedzibą w Nowym Jorku za-
wisła słowacka fl aga. W czerwcu 1993 roku Słowacja została przyjęta do Rady 
Europy, a w październiku, w Luksemburgu, Bratysława podpisała umowę sto-
warzyszeniową ze Wspólnotą Europejską. Tak bezbolesne wkroczenie na scenę 
międzynarodową było przede wszystkim wynikiem powszechnego uczucia ulgi 
opinii międzynarodowej, która obserwując w tym samym czasie krwawy kon-
fl ikt jugosłowiański, podkreślała pokojowy proces podziału, określając go nawet 
mianem aksamitnego rozwodu. Dla ówczesnych komentatorów, opisujących ko-
lejne masakry ludności cywilnej na Bałkanach, czechosłowacki podział stanowił 

1 K. Szczepanie, A. Herman-Łukasik, B. Janicka (red.), Stosunki dyplomatyczne Polski. In-
formator. Tom I Europa 1918–2006, Warszawa 2007, s. 386.



256

niemal modelowy przykład rozwiązywania sytuacji kryzysowych w państwach 
federalnych2.

1. Słowacka polityka zagraniczna 
u progu niepodległości

Z chwilą uzyskania niepodległości Słowacja stała się pełnoprawnym graczem 
na arenie międzynarodowej, musiała powołać odpowiednie instytucje i okre-
ślić swoje cele w polityce zagranicznej. Powołanie struktury ministerstwa spraw 
zagranicznych nie było największym wzywaniem, powstało bowiem na podsta-
wie utworzonego w 1990 roku w ramach federacji słowackiego Ministerstwa do 
spraw Stosunków z Zagranicą. Działania słowackiego urzędu były koordynowa-
ne przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ograniczały się przede 
wszystkim do współpracy kulturalnej i regionalnej, nie podejmowano działań 
zmierzających do nawiązania kontaktów z rządami innych państw. Podział pań-
stwa Czechów i Słowaków zakładał także podział majątku federacji w stosunku 
2:1 z korzyścią dla Pragi. Dzięki temu, z chwilą powstania Republika Słowacka 
mogła otworzyć swoje przedstawicielstwa w ponad 50 państwach oraz 4 stałe 
misje przy organizacjach międzynarodowych3. Bardzo często Republika Czeska 
przejmowała budynek ambasady, a Słowacy konsulatu lub na odwrót.

Większym problemem dla Słowaków było utworzenie sprawnego aparatu 
służby zagranicznej. Przyjęta zasada podziału dotyczyła wyłącznie majątku, a nie 
kadr pracujących w praskim federalnym ministerstwie. W 1991 roku na 69 am-
basadorów Czechosłowacji 23 pochodziło ze Słowacji, a w samym ministerstwie 
Słowakami piastującymi najwyższe stanowiska był wiceminister Zdenko Pírek 
i dyrektor sekcji euro-amerykańskiej Ján Kubiš4. Urzędnikom i dyplomatom po-
zostawiono możliwość wyboru między pracą w czeskiej lub słowackiej dyploma-
cji. Część Słowaków zdecydowała się na pozostanie w Pradze i podjęcie pracy dla 
stabilnego, ukształtowanego urzędu o bogatym doświadczeniu i rozbudowanych 
strukturach, odrzucając próbę budowania swojej kariery w nowym, raczkującym 
słowackim ministerstwie. To postawiło przed młodym państwem słowackim 
nie lada wyzwanie, jak szybko i rzetelnie przygotować nowe kadry urzędnicze. 
W ocenie słowackiego eksperta spraw międzynarodowych Alaksandra Duleby 
niedobór wykwalifi kowanych kadr był jednym z instytucjonalnych powodów, 
który przyczynił się do stopniowej utraty pozycji międzynarodowej, jaką Słowacy 

2 Takie było przesłanie artykułu S. Pellar’a, Czech and Slovak enter a state of mourning, 
„The Times” 30.12.1992, podobnie ostatnie dni państwa federalnego przedstawił „The Guardian” 
w swoim redakcyjnym komentarzu w wydaniu z dn. 30.12.1992.

3 A. Duleba, Sytuacja Republiki Słowackiej na arenie międzynarodowej, [w:] P. Bajda 
(red.), Słowacja w pięć lat po rozpadzie Czecho-Słowacji, Warszawa 1999, s. 38. 

4 P. Lukáč, Dejiny a zahraničná politika v strednej Európe, Bratislava 2004, s. 78.
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osiągnęli (trochę na wyrost i dzięki spuściźnie po Czechosłowacji) w pierwszych 
miesiącach istnienia niepodległego państwa5. Brak przygotowanych do służby 
zagranicznej i prowadzenia polityki międzynarodowej urzędników był widoczny 
nie tylko w pustych korytarzach ministerialnych. Groźniejszym dla funkcjono-
wania państwa był fakt, iż słowackie ministerstwo spraw zagranicznych nie było 
zdolne do podjęcia podstawowych zadań, nie stało się miejscem formułowania 
programu, określania celów ani środków realizacji polityki zagranicznej. Dość 
przypomnieć, że pierwszym ministrem spraw zagranicznych niepodległego pań-
stwa słowackiego był Milan Kňažko jeden z liderów Aksamitnej rewolucji, ale 
z zawodu aktor, nie – dyplomata.

Dodatkowo, tendencja premiera Vladímira Mečiara do koncentracji władzy 
spowodowała wręcz sytuację, w której główne cele słowackiej polityki zagranicz-
nej były określane poza ministerstwem, a działania na arenie międzynarodowej 
podejmowały osoby będące blisko premiera, ale nie związane z resortem. W na-
stępnych latach doprowadziło to do swoistego dysonansu, kiedy działania mini-
sterstwa na arenie międzynarodowej (zgodne z linią rządu) stały w sprzeczności 
z działaniami innych polityków partii rządzących i samego premiera. W przy-
padku Słowacji o wiele bardziej, w porównaniu do innych państw środkowo-
europejskich, widoczny był wpływ wewnętrznej sytuacji politycznej na relacje 
międzynarodowe. Częściej niż w Polsce, Czechach czy na Węgrzech konfl ikty na 
słowackiej scenie politycznej przynosiły konkretne i wymierne reperkusje w re-
lacjach międzynarodowych.

W ten sposób polityka zagraniczna Republiki Słowackiej stała się mało prze-
widywalna dla obserwatorów zewnętrznych i szybko wyczerpała swój początko-
wy kredyt zaufania. Zaufanie to widoczne było jeszcze podczas inauguracji pre-
zydentury Michala Kováča (wybranego na urząd głowy państwa przez słowacką 
Radę Narodową 15 lutego 1993 roku). Podczas uroczystości w gmachu Filharmo-
nii Narodowej w Bratysławie 2 marca 1993 roku, na którą przybyli prezydenci 
Węgier – Árpad Göncz, Austrii – Thomas Klestil, Czech – Václav Havel oraz 
Lech Wałęsa, po złożeniu ślubowania prezydent Kováč przedstawił rolę i znacze-
nie Słowacji jako nowego państwa na politycznej mapie Europy. Podkreślał, że 
Słowacja powstała jako nowoczesne europejskie państwo z demokratyczną kon-
stytucją, a on podejmie wszelkie kroki, by każdy z obywateli mógł Słowację trak-
tować jako swoją ojczyznę i by – jak to określił – „fi lozofi a naszej państwowości 
została oparta na pluralizmie, tolerancji i solidarności”6. Mówiąc bezpośrednio 
o pozycji międzynarodowej Słowacji prezydent podkreślał rolę współpracy regio-
nalnej, w tym Grupy Wyszehradzkiej oraz znaczenie Stanów Zjednoczonych dla 
promocji demokracji w tej części Europy. Tak zarysowane miejsce Słowacji na 

5 A. Duleba, Sytuacja Słowacji…, s. 38.
6 Stenografi cká správa o 15. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiki, druk parlamen-

tarny, s. 11 i nn.; http://www.nrsr.sk/dk/Documents.aspx?MasterID=75649. 
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arenie międzynarodowej zostało z uznaniem przyjęte przez zagranicznych gości 
i obserwatorów.

Kierunek europejski został potwierdzony przez premiera Mečiara podczas 
debaty parlamentarnej przeprowadzonej pod koniec kwietnia 1993 roku. Pre-
mier, przedstawiając nowe zadania stojące przed rządem niepodległego państwa, 
podkreślał, że celem polityki zagranicznej Słowacji jest budowanie dobrych re-
lacji z najbliższymi sąsiadami oraz podejmowanie działań, które w przyszłości 
zakończyłyby się integracją z instytucjami zachodnioeuropejskimi. Podkreślał, że 
ewentualne członkostwo Słowacji w NATO nie wywołuje obaw Rosji, powoływał 
się przy tym na swoją rozmowę z prezydentem Jelcynem7.

Ciepłe słowa pod adresem Słowacji padły podczas wizyty prezydenta Kovača 
w Stanach Zjednoczonych w kwietniu 1993 roku. Prezydent Słowacji został za-
proszony na uroczystość otworzenia Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, przy 
tej okazji doszło do bezpośredniego spotkania z prezydentem Billem Clintonem. 
Clinton podkreślał, że Słowacja może liczyć na pomoc Ameryki, jeśli dalej bę-
dzie realizowała działania reformujące państwo i gospodarkę. Podczas spotkania 
z wiceprezydentem Alem Gorem Kovač usłyszał słowa uznania w związku ze spo-
sobem podziału państwa federalnego oraz zapewnienia, że Słowacja jest przez 
administrację amerykańską postrzegana jako członek państw Grupy Wyszeh-
radzkiej, które konsekwentnie zmierzają do integracji z instytucjami zachodni-
mi. Gorsze wrażenie na gospodarzach zrobił premier Mečiar, który do Stanów 
Zjednoczonych pojechał z roboczą wizytą miesiąc później. W pamięci polityków 
amerykańskich pozostał przede wszystkim apel premiera, by Amerykanie wysłali 
na południe Słowacji „jeden lub dwa bataliony swoich żołnierzy, co by uspokoiło 
napięcia w relacjach słowacko–węgierskich”. Wyraźnie zaskoczony adresat tego 
postulatu, lider demokratów w kongresie – George Mitchell – odrzucił nawet 
możliwość dyskusji na ten temat8.

Kolejnym elementem budowy relacji międzynarodowych młodego państwa 
słowackiego była wizyta prezydenta Kováča na początku listopada 1993 roku 
w kwaterze Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego wystąpienie przed zgromadze-
niem Rady NATO. W swojej wypowiedzi podkreślał, że członkostwo w organi-
zacji jest strategicznym celem słowackiej polityki zagranicznej oraz wspólnym 
dążeniem wszystkich poważnych podmiotów politycznych. W ślad za tym wystą-
pieniem, 10 stycznia 1994 roku, Słowacja przystąpiła do programu Partnerstwo 
dla pokoju, a następnego dnia doszło do spotkania delegacji słowackiej (pod 
przewodnictwem prezydenta) z Billem Clintonem, na którym podkreślano, iż 
udział Słowacji w Partnerstwie… jest potwierdzeniem prozachodniej orientacji 

7 Stenografi cká správa o 18. schôdzi Národnej rady Slovenskej Republiki, druk parlamen-
tarny, http://www.nrsr.sk/nrdk/Download.aspx?MasterID=75737.

8 M. Leško, Príbeh sebadiskvalifi kácie favorita, [w:] M. Bútora. F. Šebej (red.), Slovensko 
v šedej żonę? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska, Bratislava 1998, s. 18 i n.
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państwa i sposobem na „mocne zakotwiczenie w klubie państw demokratycz-
nych, które potrafi ą skutecznie bronić wartości demokracji”9.

Znamiennym i doniosłym w skutki wydarzeniem było podpisanie traktatu 
słowacko-rosyjskiego podczas wizyty prezydenta Jelcyna w Bratysławie 26 sierp-
nia 1993 roku. Znalazły się tam m.in. słowa potępienia agresji państw Układu 
Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku. Ministrowie obrony narodo-
wej obu państw, Paweł Graczow i Imrich Andrejčák, podpisali również umowę 
o współpracy wojskowej. Jelcyn na konferencji prasowej ocenił podpisanie umo-
wy wojskowej za „najważniejszy chyba rezultat wizyty”, co ukazało różnice celów 
obu delegacji: podczas gdy strona słowacka była zainteresowana przede wszyst-
kim współpracą gospodarczą, Rosjanom najbardziej zależało na współpracy mi-
litarnej10. Za swój sukces obie strony uznały natomiast podpisanie dodatkowego 
protokołu ustalającego warunki spłaty części zadłużenia Rosji wobec Słowacji 
(będącego pozostałością po podziale majątku Czechosłowacji) w formie moder-
nizacji armii słowackiej na bazie sprzętu rosyjskiego.

Wspomniane posunięcia, wydające się dowodem sojuszu między premierem 
a prezydentem na arenie międzynarodowej, okazały się bardziej zawieszeniem 
broni niż rzeczywistą próbą porozumienia. Na początku lutego 1994 roku pre-
mier Mečiar w publicznych wystąpieniach zaczął krytykować prezydenta, twier-
dząc, że jego zagraniczne wizyty są nieprzygotowane i nie przynoszą żadnego 
pożytku dla państwa11.

Coraz bardziej narastający kryzys na linii prezydent – premier zaczął być ko-
mentowany przez obserwatorów zagranicznych, co nie pozostało bez wpływu na 
wizerunek Słowacji. „The Guardian” opublikował 14 stycznia 1994 roku artykuł 
opisujący konfl ikt na szczytach władzy pod znamiennym tytułem Człowiek-de-
molka w akcji. Artykuł przedstawiał zapaść ekonomiczną Słowacji po roku nie-
podległości i analizował politykę prowadzoną przez Mečiara, oceniając ją jako 
ciągłe pasmo wywoływanych konfl iktów. Mečiar został obarczony odpowiedzial-
nością za rozpad VPN, za próby rozbicia innych partii politycznych (chrześci-
jańskich demokratów – KDH i partii narodowej – SNS). Wskazano na działania 
rządu mające na celu podporządkowanie sobie mediów publicznych, niejasne 
procesy prywatyzacyjne, próbę uzależnienia i podporządkowania rządowi urzędu 
prokuratora generalnego, czy w końcu na walkę rządu z niezależnymi mediami, 
które krytycznie wypowiadały się o jego polityce. Jako przykład podano decy-
zję ministra komunikacji Romana Hofbauera, który uniemożliwił Radiu Wolna 
Europa korzystanie z fal średnich, na których był nadawany program słowacki. 

9 M. Leško, op.cit., s. 22.
10 A. Duleba, Slepý pragmatizmus slovenskej východnej politiky: Aktuálna agenda sloven-

sko-ruských bilaterálnych vzťahov, Bratislava 1996, s. 19.
11 Jako przykład podawał podróż Kováča do Polski (25–27 stycznia 1993 r.), podczas której 

obie delegacje zdecydowały się nie podpisywać umowy międzypaństwowej o współpracy transgra-
nicznej z powodu wystąpienia różnicy zdań w czasie trwania wizyty.
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Autor artykułu nie omieszkał wspomnieć o szoku, jaki wywołało ujawnienie wy-
powiedzi premiera w czasie kongresu jego partii Ruchu na rzecz Demokratycznej 
Słowacji (HZDS) niedaleko Koszyc, a zwłaszcza pomysł wykorzystania stalinow-
skiego sposobu „przewalcowania” opozycji12.

W tej sytuacji społeczność międzynarodowa z ulgą i uznaniem przyjęła wiado-
mość o odsunięciu premiera Mečiara od władzy w marcu 1994 roku i powołanie 
rządu Jozefa Moravčika. W parę dni po tym wydarzeniu w Bratysławie przebywał 
Strobe Talbott, zastępca sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, który podkre-
ślił, iż Stany uważnie przyglądają się rozwojowi sytuacji wewnętrznej na Słowa-
cji i doceniają fakt, że rząd został zmieniony w sposób demokratyczny. Dodał 
ponadto, że Stany Zjednoczone nie chcą wspierać żadnej ze stron politycznego 
sporu, ale „gratulują obywatelom, że zmiany następują właśnie w ten sposób”13. 
Kolejne słowa wsparcia i propozycję współpracy Słowacy usłyszeli w czasie wi-
zyty R. Schiftera, doradcy prezydenta Clintona i wiceprzewodniczącego amery-
kańskiej grupy ds. polityki w Europie Środkowej i Wschodniej (Policy Steering 
Group for Central and Eastern Europe). 22 kwietnia 1994 roku, wicepremier 
odpowiedzialna za politykę gospodarczą, Brigita Schmögnerová otrzymała za-
pewnienie od amerykańskiego gościa o gotowości Stanów Zjednoczonych do 
przygotowania planu pomocowego dla Słowacji i wsparcia stanowiska Słowacji 
w negocjacjach z Międzynarodowym Funduszem Walutowym14.

Wszystkie te działania i wsparcie międzynarodowe udzielone nowemu gabi-
netowi w opinii odsuniętego premiera Mečiara były dowodem, że cała akcja była 
zaplanowana i stały się pretekstem, by oskarżyć prezydenta Clintona oraz lidera 
KDH Jána Čarnogurskiego o wspólne przygotowanie planu zniszczenia HZDS 
i próbę odbudowy federacji z Czechami. Amerykanie wydali oświadczenie, że 
Stany Zjednoczone wspierają naród słowacki w jego wysiłkach budowania demo-
kratycznego i gospodarczo silnego państwa i są gotowe współpracować z każdym 
rządem wybranym w sposób demokratyczny15.

Rząd Moravčíka spotkał się z dużą sympatią opinii międzynarodowej; w cza-
sie bratysławskiej wizyty wiceminister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii D. 
Hogg podkreślał, że w ostatnim czasie dokonał się widoczny postęp w procesie 
integracji Słowacji ze strukturami europejskimi, z kolei austriacki minister spraw 
zagranicznych A. Mock zapewniał, że Słowacja, obok innych państw Grupy Wy-
szehradzkiej, należy do głównych kandydatów do członkostwa w UE16.

12 A demolition man at work, „The Guardian”, 14.01.1994 (seriwis Factiva.com, Document 
grdn000020011119dq1e001e7).

13 M. Leško, op.cit., s. 25.
14 Depesza CTK Buisness News, Schifter discusses American aid to Slovakia with govern-

ment, 22.04.1994 (za Factiva.com, Document ctk0000020011120dq4m0047u). 
15 M. Leško, op.cit., s. 24 i n.
16 Ibidem, s. 26 i n.
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2. Kierunki polityki zagranicznej 
w okresie rządów Vladimíra Mečiara

Kolejnym przykładem silnego wpływu polityki wewnętrznej na sytuację między-
narodową państwa słowackiego był rezultat przyśpieszonych wyborów parla-
mentarnych w 1994 roku i powrót do władzy Vladimíra Mečiara oraz stworzenie 
nowego rządu opierajacego się na partiach nacjonalistycznych: HZDS – SNS 
– ZRS (ruch lewicowo-populistyczny). Nowa koalicja, jeszcze przed ofi cjalnym 
sformowaniem rządu, dopuściła się na forum parlamentu do marginalizacji opo-
zycji, zmonopolizowania prezydium Rady Narodowej i najważniejszych komi-
sji oraz przeprowadzenia w czasie nocnych obrad wymiany osób zajmujących 
najważniejsze stanowiska, m.in. w radiu i telewizji. W literaturze przedmiotu 
wydarzenia mające miejsce 3–4 listopada zaczęto nazywać nocą długich noży. 
Zmiana sposobu rozumienia demokracji i stylu uprawniania polityki spotkała się 
z natychmiastową reakcją opinii międzynarodowej. 24 listopada ambasadorzy 
Niemiec i Francji w Bratysławie wręczyli prezydentowi Kováčowi w imieniu Unii 
Europejskiej démarche, przygotowane i zaakceptowane na spotkaniu ministrów 
spraw zagranicznych państw Unii dwa dni wcześniej. W dokumencie podkre-
ślano, że Unia jest zaniepokojona niektórymi przejawami życia politycznego po 
wyborach, wyrażono też oczekiwanie, że Słowacja we własnym interesie będzie 
dalej konsekwentnie przeprowadzała demokratyczne reformy. Ambasador Nie-
miec – H. Zenker – dodała, że Unia jest „klubem respektującym konkretne regu-
ły gry politycznej i kto chce do niego wstąpić, musi ich przestrzegać”17.

Także prasa zagraniczna nie pozostawiała wątpliwości, że sprawy na Słowa-
cji nie idą w najlepszym kierunku. O parlamentarnej nocy, jako o kroku wstecz 
w budowaniu demokracji, pisał 10 listopada „The New York Times”; w redak-
cyjnym artykule opisano, jak posiadając niewielką większość w parlamencie 
przejęto kontrolę nad radiem i telewizją oraz cofnięto decyzje prywatyzacyjne18. 
„The Economist” z 12 listopada, obok opisu przejęcia władzy przez nową więk-
szość, zaznaczył, że reakcją międzynarodową było wstrzymanie przez Parlament 
Europejski pożyczki o równowartości prawie 250 mln dolarów na wzmocnienie 
rezerw dewizowych, co było czytelnym sygnałem, że opinia międzynarodowa 
z dezaprobatą przyjmuje nowy styl uprawiania polityki na Słowacji19.

W styczniu 1995 roku premier Mečiar przesłał do RN program działania rzą-
du. Gabinet zobowiązywał się do kontynuowania polityki zagranicznej mającej na 
celu integrację z UE i NATO, oddzielnie omówiono też współpracę z państwami 

17 Ibidem, s. 29.
18 Turning Back the Clock in Slovakia, „The New York Times”, 10.11.1994 (Factiva.com, Do-

cu ment NYTF000020050409dqba016ak).
19 Slovakia’ wrong turn, „The Economist”, 12.11.1994 (Factiva.com, Document ec0000002-

0011105dqbc0016j).
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Grupy Wyszehradzkiej, uznając najbliższych sąsiadów za strategicznych partne-
rów w dążeniach do integracji z instytucjami zachodnimi. Co ciekawe, relacje 
z Rosją zostały w programie zredukowane do współpracy gospodarczej, Rosję zaś 
wymieniono między krajami grupy G7, WNP i Ameryką Łacińską20.

Tuż po debacie programowej premier Mečiar udał się z pierwszą zagraniczną 
wizytą do Brukseli, gdzie odbył rozmowy z przedstawicielami UE i NATO zapew-
niając, iż integracja z zachodnimi instytucjami będzie priorytetem nowej władzy 
i że wokół tego istnieje konsensus zarówno w koalicji, jak i opozycji. W czasie 
spotkania z premierem Belgii – Jean-Luc Dehaenem – Mečiar usłyszał słowa, 
które po powrocie mógł z dumą przekazać opinii publicznej: państwa zachodnie 
nigdy nie wątpiły, iż Słowacja wybrała integrację z UE i NATO21. 1 lutego 1995 
roku weszła w życie nowa umowa stowarzyszeniowa z UE, a Słowacja tego dnia 
podpisała Konwencję Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodo-
wych i Regionalnych.

Więcej wątpliwości niż premier Belgii miał już miesiąc później zastępca se-
kretarza stanu Richard C. Holbrook, który przyjechał do Bratysławy pod koniec 
lutego. W rozmowach z prezydentem, premierem i przewodniczącym parlamen-
tu zaznaczał, że Słowacja jest postrzegana jako jeden z głównych kandydatów do 
członkostwa w NATO, ale decyzje jeszcze nie zapadły i będą one uzależnione nie 
tylko od prowadzonej przez kandydatów polityki zagranicznej, lecz także od po-
stępów w procesie demokratyzacji w kraju. Gašparovič przyznał po spotkaniu, że 
ostrzeżono go, iż Stany Zjednoczone bacznie przyglądają się konfl iktom między 
prezydentem a premierem i RN oraz, że ocena tej kwestii nie będzie bez wpływu 
na otrzymanie zaproszenia do NATO22.

Te ostrzeżenia wyraźnie nie wywarły większego wpływu na polityków koalicji 
rządzącej, gdyż ofi cerowie słowackich służb specjalnych 31 sierpnia 1995 roku 
uprowadzili i, nielegalnie omijając kontrole graniczne, przewieźli do Austrii syna 
prezydenta – Michala Kováča juniora – gdzie został przez ofi cerów wyrzucony 
z samochodu i po anonimowym telefonie aresztowany przez austriacką policję. 
Syn prezydenta był bowiem w tym czasie ścigany listem gończym przez sąd nie-
miecki, przed którym toczyła się sprawa o wyprowadzenie pieniędzy ze słowac-
ko-niemieckiej fi rmy handlowej, w który to proceder mógł być zamieszany. Sąd 
austriacki uznał jednak, iż nie może obwinionego przekazać stronie niemieckiej, 
gdyż na terytorium Austrii znalazł się wbrew swojej woli w wyniku działań insty-
tucji innego państwa. Reakcja międzynarodowa była jednoznaczna: 25 paździer-
nika ambasadorzy państw UE w Bratysławie przekazali rządowi słowackiemu 
drugie démarche, w którym konstatowali, iż ostatnie działania administracji pre-

20 Program trzeciego rządu V. Mečiara za: druk parlamentarny, Programové vuhlásenie vlá-
dy Slovenskiej republiky, január 1995. 

21 Podľa belgického premiéra Slovensko potvrdilo rozhodnutie vstúpiť do EÚ, „Sme”, 24.01. 
1995 (archiwum internetowe).

22 Za M. Leško, op.cit., s. 29.
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miera Mečiara wobec prezydenta i jego rodziny nie są zgodne nie tylko z konsty-
tucją Słowacji, ale także z praktyką polityczną w państwach UE. Dwa dni później 
swój protest wobec prowadzonej polityki rządu złożył ambasador Stanów Zjed-
noczonych, w dokumencie przekazanym stronie słowackiej Amerykanie podkre-
ślali, że bacznie się przyglądają kandydatom do NATO.

Tak uprawiana polityka wewnętrzna doprowadziła do radykalnej zmiany po-
łożenia Słowacji na arenie międzynarodowej. Pomimo deklarowanego w stycz-
niu 1995 roku w exposé prozachodniego kierunku polityki zagranicznej, prakty-
ka rządu Mečiara spowodowała przeorientowanie miejsca Słowacji w Europie. 
Stopniowe odchodzenie od zasad państwa prawa doprowadziło w konsekwencji 
do marginalizacji Słowacji, międzynarodowej izolacji i wypadnięcia z grona tych 
państw postkomunistycznych, które jako pierwsze otrzymały zaproszenie do UE 
i NATO. Interesujące jest, że równolegle z odchodzeniem od prozachodniego kie-
runku następował proces budowania alternatywnej oferty politycznej ze strony 
Federacji Rosyjskiej. Im mniej było myślenia o integracji z Europą Zachodnią, 
tym bliższe były relacje z Rosją. Rosja stworzyła swoistą kontrpropozycję dla do-
tychczasowych strategicznych celów Słowacji w dziedzinie polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa państwa23. Taki scenariusz, który groził Słowacji przesunięciem 
niemal do innego kręgu cywilizacyjnego, był rezultatem świadomej decyzji poli-
tycznej podjętej przez rządzące elity, ale też był wynikiem słabości instytucjonal-
nej państwa w zakresie kreowania i realizowania celów w polityce zagranicznej, 
na którą większy wpływ od dyplomatów miały różne grupy lobbystyczne bliskie 
rządowi. Część przedstawicieli biznesu wykorzystywało ministerstwo spraw za-
granicznych do forsowania własnych interesów na wschodzie, nierzadko wbrew 
deklarowanym celem strategicznym państwa. Do grona największych benefi -
cjentów takich działań należeli szefowie największych państwowych zakładów 
produkcyjnych lub sprywatyzowanych w niejasnych okolicznościach, których 
działalność opierała się na przetwórstwie lub na tranzycie tanich rosyjskich 
surowców energetycznych (Sloftnaft i SPP – Slovenský plynárenský premy-
sel). Dzięki uprzywilejowanej pozycji, fi rm tych nie zmuszono do prowadzenia 
działań modernizujących czy restrukturyzacyjnych24. W efekcie rosyjsko –sło-
wacka wymiana handlowa w 1994 roku tylko w 40% była wynikiem działalno-
ści niepaństwowych podmiotów gospodarczych25; co więcej, polityka fi nansowa 
państwa słowackiego została w dużym stopniu uzależniona od realizacji umów 
międzypaństwowych z monopolistami rosyjskimi. Przychody osiągane z tranzytu 
rosyjskich surowców energetycznych (350 mln USD w 1995 roku) przewyższały 
przychody z pozostałego eksportu (250–270 mln USD)26. Rząd premiera Mečiara 

23 A. Grajewski, Polityka Rosji wobec Europy Środkowej w latach 1994–1997, materiał ana-
lityczny Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa, s. 13.

24 A. Duleba, Slepý pragmatizmus…, s. 15.
25 Ibidem, s. 13.
26 A. Grajewski, Polityka Rosji…, s. 16.
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określał tę strategię jako pragmatyczną bilateralną politykę gospodarczą, której 
nie potrafi ą prowadzić inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Rachunek 
zysków i strat rządzącej elicie słowackiej wydawał się oczywisty: Rosjanie ofe-
rowali pomoc gospodarczą w postaci tanich surowców, wsparcie dyplomatycz-
ne na arenie międzynarodowej, w zamian oczekiwali „tylko” porzucenia planów 
integracji z NATO. Tak przedstawiona oferta pozwoliła premierowi Mečiarowi 
w listopadzie 1995 roku wprost oświadczyć dziennikarzom zagranicznym, że jak 
„nie będą chcieli nas na zachodzie, to zwrócimy się na wschód”27.

Co prawda jeszcze 1 lutego 1995 roku została podpisana nowa umowa o sto-
warzyszeniu między UE a Słowacją, a miesiąc później traktat o dobrym sąsiedz-
twie i współpracy między Słowacją a Węgrami; zwieńczeniem wszystkich tych 
zabiegów dyplomatycznych było wręczenie 26 czerwca 1995 roku ofi cjalnej proś-
by strony słowackiej o rozpoczęcie negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Eu-
ropejskiej. Do tej prośby dołączono memorandum rządu słowackiego, w którym 
podkreślano, iż celem strategicznym Słowacji jest pełne członkostwo w Unii do 
2000 roku, oraz, że spełnia ona wszystkie kryteria kopenhaskie i może poszczy-
cić się instytucjami „pewnie zakotwiczonymi” w systemie demokratycznym28.

Można odnieść wrażenie, że politycy europejscy byli bardziej świadomi nie-
bezpieczeństwa zagrażającego Słowacji w przypadku odrzucenia prozachodnie-
go kierunku w polityce zagranicznej niż rząd w Bratysławie. Przy buńczucznych 
wypowiedziach, które padały z ust polityków rządzącej koalicji w kraju i za gra-
nicą, postawę rządów zachodnich należy ocenić jako wyjątkowo cierpliwą i tole-
rancyjną29. Co prawda, przez dłuższy czas sprawiało to wrażenia jakby państwa 
zachodnie były przekonane, iż zapowiedzi rządu złożone w exposé o prozachod-
niej orientacji zostaną w pełni zrealizowane. W czasie szczytu prezydenckiego 
Clinton – Jelcyn w Moskwie, w maju 1995 roku, ten pierwszy przekonywał o po-
trzebie rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o wszystkie państwa Grupy 
Wyszehradzkiej30, mimo że były już pierwsze sygnały świadczące o konfrontacyj-
nym sposobie uprawiania polityki przez rząd premiera Mečiara („długiej nocy 
parlamentarnej” i démarche UE).

Wydaje się, że punktem zwrotnym we wzajemnych relacjach Zachodu ze Sło-
wacją było uprowadzenie syna prezydenta Kováča i działania władz słowackich 
zmierzające do ukrycia prawdziwych sprawców. Wydarzenia z sierpnia 1995 roku 
były bezpośrednią przyczyną złożenia na ręce premiera Mečiara wspomnianego 
drugiego démarche UE, w którym wyrażono obawy co do stanu demokracji na 
Słowacji i podkreślono konieczność wypełnienia wszelkich kryteriów kopenha-

27 Za M. Leško, op.cit., s. 39.
28 Za ibidem, s. 34.
29 Na mitingu HZDS w październiku 1995 r. premier z całym przekonaniem mówił, że Słowa-

cja zostanie przyjęta do UE, bo Europa Słowację potrzebuje, ibidem, s. 38.
30 S. Erlanger, Summit in Moscow: the overview; Clinton and Yeltsin Find Way To Ease 

Strains at Least a Bit, „The New York Times”, 11.05.1995, archiwum internetowe.
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skich wobec kandydatów do UE31. Okoliczności uprowadzenia młodego Kováča 
stały się też głównym tematem mediów zagranicznych opisujących sytuację po-
lityczną na Słowacji, praktycznie wszystkie najważniejsze gazety zagraniczne 
w 1995 roku wyrażały obawy odnośnie przestrzegania demokratycznych reguł 
gry przez rząd w Bratysławie. Co ciekawe, jedynie w prasie rosyjskiej nie poja-
wiły się żadne komentarze do tej sprawy32. Wyraźnie z tą chwilą Zachód przestał 
stosować jakąkolwiek taryfę ulgowa wobec Słowacji. 16 listopada 1995 roku Par-
lament Europejski przegłosował rezolucję, w której skrytykował rządzącą Słowa-
cją koalicję, uznając, że jej działania godzą w prawa człowieka i zasady państwa 
demokratycznego. Premier Mečiar nie pozostał europosłom dłużny, porównując 
ich działania do polityki Hitlera, który najpierw wysyłał noty, a potem czołgi33.

Twarde stanowisko UE powtórzył Hans van den Broek, który na początku 
lutego 1996 roku, podczas swojej wizyty w Bratysławie, oświadczył, iż Słowacja 
ma 18 miesięcy na spełnienie kryteriów kopenhaskich, wyraził przy tym swoją 
wiarę, że Słowacy spełnią wszystkie kryteria i będą w pierwszej grupie nowych 
członków Unii.

Trudno określić, czy już pod koniec 1995 roku rządzący Słowacją świadomie 
podjęli decyzję o zmianie kierunku w polityce zagranicznej, czy też był to re-
zultat perfekcyjnie przeprowadzonej akcji dyplomacji rosyjskiej. Faktem jest, że 
równolegle do drugiego démarche wystosowanego przez UE wobec Bratysławy 
nastąpiła intensyfi kacja kontaktów słowacko–rosyjskich. Rząd słowacki mając 
świadomość, iż bez zmiany dotychczasowego stylu uprawiania polityki nie ma 
szans na integrację z instytucjami zachodnimi wybrał trwanie przy władzy za 
wszelką cenę, nawet za cenę odrzucenie perspektywy integracji z Europą. Co 
więcej, rozpoczął akcję polityczną, która miała przekonać społeczeństwo, że Sło-
wacji nie jest potrzebna integracja, ani „zachodni model transformacji ekono-
micznej”34.

Swoistym wstępem do rosyjskiej ofensywy dyplomatycznej była wizyta pre-
miera Czernomyrdina w Bratysławie w lutym 1995 roku, w czasie której podpi-
sano wiele umów dwustronnych, a jedna z nich dotyczyła używania rosyjskich 
systemów kryptografi cznych przez armię słowacką35. Przy podpisywaniu umo-
wy o współpracy wojskowej wyraźnie uwidocznił się cel rosyjskiej polityki za-
granicznej – za korzystne uznała ona przekazywanie stronie słowackiej swojej 

31 G. Mesežnikov, Domestic political development and the politicalscene in the Slovak Re-
publik, [w:] M. Bútora, P. Hunčík (red.), Global report on Slovakia. Comprehensive Analyses 
from 1995 and Trends from 1996, Bratislava 1997, s. 19.

32 Ciekawe studium porównawcze, w tym tematy przedstawiane w prasie rosyjskiej, zostało 
przygotowane przez grupę autorów I. Radičová, O. Gyarfášová i M. Wlachowský, Obsahová ana-
lýza vybranej zahraničnej tlače o dianí na Slovensku v 1995, Bratislava 1997, s. 41 i n.

33 [PAP, Reuter, mat], Postepujecie jak Hitler, „Gazeta Wyborcza”, 18–19.11.1995, s. 7.
34 A. Duleba, Sytuacja Republiki Słowackiej…, s. 42.
35 A. Grajewski, Polityka Rosji…, s. 14.
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techniki wojskowej w ramach spłaty rosyjskiego zadłużenia. W ten sposób do 
armii słowackiej, poza maszynami szyfrowymi, trafi ły także samoloty MIG-29, 
przeciwlotniczy system rakietowy S-300 czy śmigłowce bojowe. Warto zazna-
czyć, że do 1998 r. aż 70% urządzeń przekazanych przez Rosję w ramach spłaty 
zadłużenia dotyczyło techniki wojskowej36. Do wzajemnych rozliczeń wybrano 
bez publicznego przetargu bank Devin, który w opinii opozycji był nieformal-
nie podporządkowany rosyjskim grupom biznesowym za cichym przyzwoleniem 
władz słowackich37.

W ten nowy klimat polityczny wpisała się wizyta premiera Mečiara w Mo-
skwie w październiku 1995 roku, którą poprzedziła propozycja wicepremiera 
Siergieja Kozlíka (obecnego europosła z ramienia HZDS) podpisania unii celnej 
między Słowacją a Rosją. W czasie wizyty podpisano kilka umów międzyrządo-
wych i międzyresortowych. Najważniejsza z nich dotyczyła pomocy rosyjskiej 
w dokończeniu budowy reaktora w elektrowni atomowej w Mochowcach. Pre-
miera Mečiara przyjmowano w Moskwie wyjątkowo ciepło, czego wyrazem była 
opinia ambasadora Rosji w Bratysławie Siergieja Jastrzembskiego, wskazując 
premiera Słowacji za przykład innym liderom Europy Środkowej, jak powinno 
się budować dobre relacje z Moskwą38. Inni liderzy koalicji rządzącej, J. Slota 
(SNS) i J. Lupták (ZRS), w wywiadach dla rosyjskiej agencji prasowej Intern-
 -Tass podkreślali, że Słowacja nie jest zainteresowana wchodzeniem do żadnych 
bloków wojskowych, lecz pragnie zachować neutralność. Premier, podczas poby-
tu w Moskwie, oznajmił dziennikarzom, że integracja z NATO jest w exposé jego 
rządu i na razie tego punktu nie zmieniamy [wyróżnienie – P.B.], dodał 
jednak, iż w jego opinii NATO powinno przekształcić się w ogólnoeuropejską or-
ganizację bezpieczeństwa39.

W następnych miesiącach, kiedy z różnych stron dochodziły na Słowację sy-
gnały negatywnie oceniające politykę wewnętrzną40, Rosjanie na każdym kroku 
podkreślali swoje zrozumienie dla polityki władz słowackich. S. Jestrzembski 
w wywiadzie dla „Izwiestii” w kwietniu 1996 r. deklarował nawet gotowość władz 
rosyjskich udzielenia Słowacji poparcia i pomocy, wziął też w obronę rząd Me-
čiara, określając politykę państw zachodnich „nowym bolszewizmem”, który pró-
buje narzucić młodemu państwu swoje standardy, Słowacja zaś będąc państwem 

36 A. Duleba, K. Hirman, Rusko na konci Jeľcinover ery. Zahraničná a vnútorná politika, 
rozširovanie NATO a záujmy Slovenska, Bratislava 1999, s. 233.

37 Szerzej A. Grajewski, Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991–1998, Warszawa 
1998, s. 297 i n.

38 M. Wlachowský, Foreign Policy, [w:] Global report on Slovakia. Comprehensive Analy-
ses…, s. 44.

39 Za A. Duleba, Sytuacja Republiki Słowackiej…, s. 42.
40 W marcu 1996 roku w raporcie sekretarza stanu USA zaznaczano, że z niepokojem ob-

serwuje się odchodzenie od standardów demokratycznych na Słowacji, miesiąc później w „Time” 
ukazał się artykuł analityczny, którego autor konkludował, iż Słowacja nie ma szansy na integrację 
z NATO i UE, jeśli nie zmieni swojej polityki.
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suwerennym, w ocenie ambasadora nie robi nic niedemokratycznego, postępuje 
„tylko inaczej”41. Ta gotowość poparcia i pomocy dla „innej słowackiej demokra-
cji” nie była bezinteresowna. Rosjanie nie tylko otrzymali zgodę na spłatę swoje-
go zadłużenia wobec Bratysławy w drodze dostaw uzbrojenia i techniki wojsko-
wej (co NATO krytykowało jako krok utrudniający integrację z sojuszem), lecz 
także uzyskali kontrolę nad bankiem, który zarządzał długiem rosyjskim oraz 
powiększyli uzależnianie Słowacji od rosyjskich dostaw surowców energetycz-
nych. W 1995 roku ponad 96% gazu ziemnego pochodziło z Rosji, a największa 
rafi neria słowacka Sloftnaft w 100% była uzależniona od rosyjskiej ropy. Słowa-
cja podpisując umowę z Moskwą o wspólnej budowie reaktorów w elektrowni 
w Mochowcach, zobowiązała się kupować rosyjskie paliwo jądrowe, co w opinii 
ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej uzależniło Bratysławę w pełni od 
Rosji42. Ostateczny „rachunek” w przemyśle energetycznym został wystawiony 
przez Rosję w kwietniu 1997 roku, kiedy w czasie wizyty premiera Czernomyr-
dina w Bratysławie pod presją rosyjską podpisano umowę o utworzeniu przez 
słowacką fi rmę gazową SPP i Gazprom nowej spółki Slorusgaz (po 50% udzia-
łów), której zadaniem było zarządzanie infrastrukturą przesyłową gazu ziemnego 
przez terytorium Słowacji43. W efekcie Rosja, nie inwestując bezpośrednio żad-
nych środków, zachowała dominującą pozycję w strategicznych sektorach gospo-
darki słowackiej.

Państwa zachodnie podjęły jeszcze pod koniec 1996 roku ostatnią próbę prze-
konania rządu słowackiego, że zaproszenie Bratysławy do NATO i UE nie bę-
dzie bezwarunkowe. W listopadzie przypomniał o tym ambasador amerykański 
na Słowacji R. Johnson, który przy okazji uroczystego otwarcia preszowskiego 
oddziału Słowackiego Stowarzyszenia na rzecz Polityki Zagranicznej (Sloven-
ská spoločnosť pre zahraničnú polityku, SFPA) podkreślał, że NATO nie ustąpi 
w swoich oczekiwaniach wobec państw kandydujących, iż te wypełnią wszystkie 
warunki, w tym dotyczące respektowania demokratycznych zasad w polityce. 
Premier Mečiar ze szczerością oświadczył, że „nie widzi potrzeby, by komento-
wać wypowiedzi jakiegoś ambasadora, których na Słowacji jest iluś”, a z Moskwy 
popłynęły słowa oburzenia, że Amerykanie próbują otwarcie ingerować w we-
wnętrzne sprawy suwerennego państwa (ich autorem był wówczas już były am-
basador Jastrzembski w nowej roli – rzecznika prezydenta Jelcyna)44.

Odpowiedzią części elit politycznych, z ministrem obrony J. Sitkiem (SNS) 
na czele, było postawienie stronie rosyjskiej pytania (w listopadzie 1996 roku 
w czasie wizyty w Moskwie), czy byłaby gotowa udzielić gwarancji bezpieczeń-
stwa, gdyby Bratysława zrezygnowała ze starań o członkostwo w NATO i ogłosiła 
neutralność. Jak wiadomo, tego rodzaju gwarancje Rosja była gotowa udzielić 

41 A. Duleba, Sytuacja Republiki Słowackiej…, s. 43.
42 Idem, Slepý pragmatizmus slovenskej východnej polityky…, s. 22.
43 A. Duleba, K. Hirman, op.cit., s. 209.
44 M. Leško, op.cit., s. 56 i n.
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Słowacji i państwom bałtyckim pod warunkiem ich rezygnacji z ubiegania się 
o członkostwo w sojuszu45. Od tego momentu kwestia ewentualnej neutralności 
Słowacji zaczęła być tematem debaty publicznej, przedstawiciele władzy podkre-
ślali pozytywne strony neutralności, dając za przykład Szwajcarię, Austrię i Fin-
landię. Stanowisko to spotkało się z bardzo ostrą krytyką ze strony opozycji i eks-
pertów, którzy zaznaczali, że nie można porównać sytuacji Słowacji w 1997 r. 
z sytuacją Finlandii lub Austrii po II wojnie światowej. Dla Austrii i Finlandii 
ogłoszenie neutralności było jedynym sposobem, by pozostać w kręgu państw 
zachodnich, podczas gdy dla Słowacji ogłoszenie neutralności oznaczałoby coś 
całkiem odwrotnego46.

W tej sytuacji, w czasie międzynarodowej konferencji o relacjach między 
Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, która w lutym 1997 roku odbyła się 
w Brukseli, podczas dyskusji o przyszłości sojuszu pierwszy raz Słowacja nie zo-
stała wymieniona jako kandydat do członkostwa. Amerykański senator T. Lantos 
oświadczył wprost, że dopóki na czele państwa będzie stał premier Mečiar człon-
kostwo Słowacji w NATO nie będzie rozważane, gdyż „nie ma tam demokracji”47. 
Ostateczne decyzje zapadły 8 lipca 1997 roku na Szczycie NATO w Madrycie, 
podczas którego zaproszono do sojuszu Polskę, Węgry i Czechy. Według słów 
premiera Mečiara, decyzja podjęta w Madrycie „nie była żadną tragedią”. Że tak 
to Mečiar rzeczywiście odbierał, potwierdzały obserwacje słowackich dzienni-
karzy, którzy widzieli zadowolonego premiera przez cały czas trwania szczytu 
i porównywali jego zachowanie z nieukrywanym rozczarowaniem przedstawi-
cieli delegacji rumuńskiej czy słoweńskiej48. Dla SNS i ZRS było to zwycięstwo 
ich idei neutralności Słowacji. Jedynie prezydent M. Kováč wyraził żal z powodu 
madryckich decyzji, oskarżył rządzącą koalicję o doprowadzenie Słowacji do izo-
lacji międzynarodowej i niewypełnienie zapowiedzi przedstawionych w exposé, 
wysłał też depesze gratulacyjne do zaproszonych do NATO sąsiadów49.

Potwierdzeniem negatywnej oceny wystawianej Słowacji przez społeczność 
międzynarodową było odrzucenie jej kandydatury do Unii Europejskiej przez 
Komisję Europejską, co znowu zostało przyjęte ze stoickim spokojem przez rząd 
słowacki. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji z Czechami, Polską, Węgrami, Sło-
wenią, Estonią i Cyprem została potwierdzona na szczycie Rady Europejskiej 
w Luksemburgu w grudniu 1997 roku. Słowacja została włączona do drugiej gru-
py państw ubiegających się o członkostwo, w stosunku do których nie podjęto 

45 A. Duleba, T. Zálešák, Ruská zahraničná politika, Stredna europa a rozširovanie NATO, 
[w:] Slovensko v šedej zóne?…, s. 192.

46 J. Ješko, Fakty a ilúzie o neutralite, Bratislava 1997, s. 11.
47 M. Leško, op.cit., s. 62.
48 J. Alner, Slovensko po Madride: diskusie o NATO v Slovenských denníkoh, [w:] Slovensko 

v šedej zóne?…, s. 123.
49 Depesza TASR, Kovac – NATO Members do not accept coalition policy, z dn. 9.7.1997, 

serwis Factiva.com, Document tasr000020011004dt7900566. 
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ostatecznych decyzji, razem z Litwą, Łotwą, Bułgarią i Rumunią. Wypadnięcie 
z pierwszej grupy państw ubiegających się o członkostwo w instytucjach euro-
atlantyckich w ocenie badaczy było spowodowane przede wszystkim brakiem 
determinacji i chęci ze strony słowackich elit rządowych. W czasie szczytu luk-
semburskiego słowacka delegacja naocznie się przekonała, że z perspektywy Unii 
jest małym państwem przysparzającym wielkie problemy50.

Nie dziwią w tym kontekście słowa prezydenta Jelcyna, wypowiedziane w cza-
sie wizyty premiera Mečiara w Moskwie, w parę miesięcy przed kolejnymi wybo-
rami parlamentarnymi w maju 1998 roku. Przywódca Rosji z pełną szczerością 
oświadczył: „chcemy, bardzo, bardzo chcemy byście wygrali wybory […] uznaje-
my Was za gwaranta dobrych słowacko-rosyjskich relacji”51.

3. Słowacja na drodze do struktur UE i NATO

Rezultat wyborów parlamentarnych na Słowacji we wrześniu 1998 roku nie 
był po myśli prezydenta Jelcyna. W miejsce kolejnego gabinetu Mečiara, został 
utworzony rząd Mikulaša Dzurindy, który 11 listopada 1998 roku zaprezentował 
na forum parlamentu exposè. Na wstępie zaznaczył, że jest to program odno-
wy narodowej rozumianej jako odbudowa demokratycznych instytucji w demo-
kratycznym państwie, która ostatecznie doprowadzi do modernizacji instytucji 
państwowych i gospodarki oraz do wyjścia Słowacji z izolacji międzynarodowej. 
Nowy rząd postawił sobie także za zadanie uzyskanie przez Słowację członkostwa 
w OECD, UE i NATO.52

Jeszcze przed debatą parlamentarną nad zaprzysiężeniem rządu, desygnowa-
ny na premiera Dzurinda rozpoczął działania na arenie międzynarodowej, próbu-
jąc przełamać izolację polityczną Słowacji. Już 4 listopada udał się z nieofi cjalną 
wizytą do Brukseli, gdzie rozpoczął zabiegi, by Komisja Europejska uwzględniła 
nową sytuację polityczną na Słowacji w czasie planowanego na grudzień 1998 
roku szczytu UE w Wiedniu i stworzyła perspektywę rozpoczęcia negocjacji 
członkowskich53. Z pierwszą ofi cjalną wizytą zagraniczną, w dzień po otrzyma-
niu wotum zaufania, udał się do Warszawy, gdzie podczas rozmów z premierem 
Buzkiem i prezydentem Kwaśniewskim podkreślał, że to właśnie Polska jest „siłą 

50 M. Wlachovský, J. Marušiak, Hlavne trendy v zahraničnej politike, [w:] M. Bútora, 
M. Ivantyšyn (red.), Slovensko 1997. Súhrnná spravá o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998, 
Bratislava 1998, s. 239.

51 A. Duleba, K. Hirman, op.cit., s. 170.
52 Uznesenie vlády Slovenskej republiki k návrhu Programového vyhlásenia vlády Sloven-

skej republiky, druk parlamentarny, číslo materiálu: 3370/1998, http://www.nrsr.sk/dk/Docu-
ments.aspx?MasterID=162069.

53 J. Bielecki, Kogo zabierze pociąg do Unii, „Rzeczpospolita”, 2.11.1998 r., archiwum inter-
netowe. 
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napędową procesu integracyjnego w Europie Środkowej”54. Wraz z wcześniejszy-
mi deklaracjami prezydenta Havla, który zaproponował zorganizowanie szczytu 
prezydentów i premierów Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie na wiosnę 1999 
roku, stwarzało to nowemu słowackiemu rządowi szansę na bardziej intensywną 
niż dotąd współpracę z najbliższymi sąsiadami i uzyskanie z ich strony wsparcia 
dyplomatycznego na arenie europejskiej. Efektem tej ofensywy dyplomatycznej 
było przyjęcie na początku grudnia przez Parlament Europejski rezolucji wzy-
wającej przywódców Unii do rozpoczęcia negocjacji członkowskich ze Słowacją 
w pierwszej połowie 1999 roku55.

To właśnie dokonania w polityce zagranicznej można z całą odpowiedzialno-
ścią uznać za największy sukces rządu premiera Dzurindy. W przeciwieństwie do 
reform wewnętrznych, w kwestiach międzynarodowych istniał pełen konsensus 
wszystkich sił politycznych, a działania rządu w tym zakresie cieszyły się popar-
ciem ze strony prezydenta Rudolfa Schustera (wybranego na urząd w maju 1999 
roku). Z chwilą zaprzysiężenia nowego rządu w 1998 roku premier Dzurinda 
i minister spraw zagranicznych Eduard Kukan podjęli szereg działań mających 
na celu nadgonienie straconego czasu w procesie integracyjnym z UE i NATO 
wobec zaawansowania procesów negocjacyjnych w państwach sąsiednich. Przed-
stawiciele nowego rządu nie tylko odbyli wiele podróży zagranicznych, ale zde-
cydowali się także na wymianę personelu dyplomatycznego kierującego najważ-
niejszymi placówkami zagranicznymi56. Taką symboliczną zmianą było objęcie 
placówki w Waszyngtonie przez nowego ambasadora Martina Bútorę, jednego 
z historycznych liderów VPN, który publicznie mówił o swoich żydowskich ko-
rzeniach. Podczas pierwszego przyjęcia wydawanego dla gości amerykańskich 
zaznaczał, że jego przyjazd do Stanów Zjednoczonych w ofi cjalnym charakterze 
jest najlepszym dowodem na „nową twarz Słowacji, twarz państwa demokra-
tycznego, które pożegnało się nie tylko z komunizmem, ale także z populistycz-
nym nacjonalizmem”57. Tę inną twarz Słowacji dostrzegli też najbliżsi sąsiedzi. 
W połowie października 1998 roku pierwsze deklaracje współpracy zostały zło-
żone stronie słowackiej przez uczestników szczytu prezydentów Europy Środko-
wej w Wiedniu, ponadto strona węgierska z dużym uznaniem wypowiadała się 
o fakcie zaproszenie partii mniejszości węgierskiej – SMK do współtworzenia 
rządu58.

54 [MONTY, MAT], Krzesło dla Słowacji, „Gazeta Wyborcza”, 13.11.1998 r., archiwum inter-
netowe. 

55 EP žiada rýchle začatie rozhovorov so SR, „SME”, 4.12.1998 r., archiwum internetowe.
56 J. Marušiak, Ministerstvo zahraničných vecí SR, [w:] M. Kollár, G. Mesežnikov (red.), 

Predsavzatia a skutočnosť. Hodnotenie plenia programového vyhlásenia vlády Mikuláša Dzu-
rindu, Bratislava 2002, s. 37. 

57 Za M. Bútora, Odklínanie. Text z rokov 1967–2004, Bratislava 2004, s. 390.
58 J. Marušiak, Hlavné trendy v zahraničnej politike SR, [w:] G. Mesežnikov, M. Ivantyšyn 

(red.), Slovensko 1998–1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 1999, s. 291 i nn.
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Efektem tych starań była decyzja przywódców państw Unii Europejskiej, pod-
jęta na szczycie w Helsinkach w grudniu 1999 roku, o rozszerzeniu do dwunastu 
państw zaproszonych do negocjacji członkowskich. W tej grupie znalazła się też 
Słowacja, którą wcześniej w październiku 1999 roku pozytywnie zaopiniowała 
Komisja Europejska. Dla Słowaków był to pierwszy namacalny dowód na sku-
teczność przyjętej strategii powrotu do głównego nurtu procesu integracyjne-
go. Ofi cjalne negocjacje rozpoczęto w połowie 2000 roku. Otwierając pierwsze 
rozdziały negocjacyjne, głównym słowackim negocjatorem został wiceminister 
spraw zagranicznych, polityk KDH, Ján Figeľ. Już po paru miesiącach (w czerw-
cu 2000 roku) Słowacja zamknęła negocjacje w sześciu tematach, m.in.: we 
wspólnotowej polityce zagranicznej i obronnej, małych i średnich przedsiębior-
stwach, w szkolnictwie, nauce, statystyce59.

Nie mniej intensywne działa zostały podjęte w kierunku uzyskania zaprosze-
nia do NATO. Już w styczniu 1999 roku, w czasie wizyty ministra Kukana w Sta-
nach Zjednoczonych M. Albright podkreślała, że jej obawy sprzed paru miesięcy, 
iż Słowacja pozostanie czarną dziurą na mapie Europy, szybko zostały rozwia-
ne60. Rząd w marcu 1999 roku podjął decyzję o zezwoleniu na przelot nad teryto-
rium Słowacji samolotów NATO w związku z operacją w Jugosławii, a w czerwcu 
został przyjęty specjalny program rządowy przygotowujący Słowację do wejścia 
do sojuszu. Działania te zakończyły się otrzymaniem przez Słowację zaprosze-
nia do negocjacji członkowskich na Szczycie NATO w Pradze w listopadzie 2002 
roku. Dla premiera Dzurindy był to dzień, który „wzmógł wiarę w to, że Słowacja 
kroczy dobrą drogą”61.

Kolejnym pozytywnym sygnałem dla Słowacji było uzyskanie zaproszenia do 
OECD w lipcu 2000 roku. Dla Słowaków było to niemal symboliczne wydarzenie, 
gdyż pierwsze zaproszenie do rozmów o członkostwie w OECD Bratysława otrzy-
mała wraz z Polską, Czechami i Węgrami jeszcze w czerwcu 1994 roku. Na efekty 
tych działań nie trzeba było długo czekać. We wszystkich rankingach publikowa-
nych przez największe fi rmy doradcze Słowacja zaczęła piąć się w górę62.

Polityka zagraniczna po raz pierwszy pojawiła się jako temat kampanii wybor-
czej przed wyborami w 2002 roku. Dla będącego wówczas w opozycji Roberta Fico 
i jego partii SMER jednym z haseł kampanii było: „Do Unii Europejskiej tak, ale 
nie z gołymi tyłkami” (tekst towarzyszył zdjęciu nagich pośladków dzieci), a cała 

59 V. Bilčík, M. Bruncko, I. Samson, Integrácia SR do EÚ, NATO a OECD, [w:] M. Kollár, 
G. Mesežnikov (red.), Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2000, 
s. 341 i nn.

60 Ibidem, s. 348.
61 Za: M. Kostolný, M. Friš, NATO nas pozvalo medzi elitu, „SME” z dn. 22.11.2002, archi-

wum internetowe.
62 Więcej M. Kokoby, K. Morvay, P. Pažitný, Celkový ekonomický vývoj, [w:] M. Kollár, 

G. Mesežnikov (red.), Slovensko 2001 Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 2001, 
s. 410 i nn.
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kampania zachęcała do głosowania na R. Fico – nowego premiera przyszłego rzą-
du63. Na partię proeuropejską kreowała się SDKÚ (partia utworzona przez pre-
miera Dzurindę), której głównym hasłem wyborczym było: „Do NATO i UE tylko 
krok” lub plakat z podpisem ministra Kukana: „Nasza przyszłość w Europie”64. 
Proeuropejski charakter miała też kampania KDH, w której podkreślano znacze-
nie chrześcijańskich demokratów dla zachowania wartości chrześcijańskich w ra-
mach procesu integracyjnego, a liderów ruchu ukazywano jako tych, którzy po-
trafi ą wprowadzić Słowację do rodziny stabilnych państwa zachodniej Europy65.

Ponowne zwycięstwo premiera Dzurindy zostało z uznaniem przyjęte przez 
opinię międzynarodową. Premier w exposè podkreślał, iż podejmie wszelkie 
możliwe kroki, by ułatwić rozwój przedsiębiorczości, stworzyć mechanizmy dla 
długookresowego wzrostu gospodarczego, m.in. poprzez przyciągnięcie inwesty-
cji zagranicznych oraz dopuszczenie inwestorów zagranicznych do konkursów 
prywatyzacyjnych, znalazło się też stwierdzenie mówiące o planach przyjęcia 
europejskiej waluty już w 2006 roku. Integracja z UE i NATO były w expo-
sé mocno akcentowane, premier wskazywał na fakt, iż decyzje są praktycznie 
podjęte, a proces integracji stanowi świetną okazję do realizacji programu do-
stosowawczego dla skutecznego wykorzystywania mechanizmów fi nansowych 
Unii, a w przypadku wchodzenia do NATO dla unowocześnienia słowackich sił 
zbrojnych. Warty zauważenia jest fakt, iż premier, przedstawiając cele polityki 
zagranicznej, podkreślał konieczność aktywnej współpracy z najbliższymi sąsia-
dami skupionymi w Grupie Wyszehradzkiej, jak i z Ukrainą oraz Austrią, nie 
wspomniał jednak ani razu o Rosji w swoim wystąpieniu66.

Ofi cjalne zaproszenie do Unii Słowacja otrzymała podczas szczytu Rady Eu-
ropejskiej w Wenecji, w grudniu 2002 roku. Tym samym rząd słowacki dopiął 
swojego celu, by nadgonić stracony czas wobec Polski, Czech i Węgier, i uzyskać 
członkostwo w tym samym momencie. Na początku kwietnia 2003 roku Parla-
ment Europejski zdecydowaną większością zatwierdził decyzję Komisji o rozsze-
rzeniu UE o dziesięć nowych państw, a uroczyste podpisanie traktatu akcesyjne-
go nastąpiło w Atenach w kwietniu 2003 roku. Ze strony słowackiej podpis pod 
dokumentem złożyli prezydent Schuster i premier Dzurinda. Prezydent podczas 
konferencji prasowej wyraził swoje nadzieje, że to wydarzenie będzie początkiem 
procesu zjednoczenia Europy, która powinna objąć terytorium „od Atlantyku aż 
po Władywostok”67.

63 Z. Wienk, J. Majchrák, Volebná kampaň, [w:] G. Mesežnikov, O. Gyárfášová, M. Kollár, 
Slovenské voľby ’02: výsledky, dôsledky, súvislosti, Bratislava 2003, s. 168 i n.

64 Ibidem, s. 166.
65 Ibidem, s. 171 i n.
66 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery, 

http://www.nrsr.sk/nrdk/Documents.aspx?MasterID=135520.
67 [red.], Schuster chce rozšíriť Európu po Vladivostok, „SME” z dn. 14.04.2003, archiwum 

internetowe.
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W referendum akcesyjnym do UE (16–17 maja 2003 roku) ponad 92% oby-
wateli wypowiedziało się za ratyfi kacją traktatu, zaskoczeniem była tylko niska 
frekwencja (52% uprawnionych wzięło udział w głosowaniu). Mogło to być spo-
wodowane m.in. faktem, że dla dużej części opinii społecznej kwestia wejścia do 
Unii była sprawą przesądzoną, co z jednej strony wpłynęło demobilizująco na 
zwolenników integracji, z drugiej dla przeciwników wejścia Słowacji do UE, dla 
których udział w referendum był aktem bezsensownym68.

Nie mniejsze emocje towarzyszyły procesowi integracji Słowacji z NATO. 
Ofi cjalne zaproszenie do Sojuszu Słowacja otrzymała w listopadzie 2002 roku, 
w czasie szczytu NATO pierwszy raz zorganizowanego w byłym państwie ko-
munistycznym – w Pradze. Był to wynik szeregu działań rządu słowackiego od 
powołania wspólnej polsko-czesko-słowackiej jednostki wojskowej stacjonującej 
w Topolczanach, po aktywne włączenie się w prace tzw. grupy wileńskiej V10, 
zrzeszającej państwa Europy Środkowej zainteresowane członkostwem w NATO, 
które nie znalazły się w pierwszej grupie państw przyjętych do Sojuszu69. Słowa-
cy zaangażowali się ponadto w amerykańskie operacje w Iraku i Afganistanie, 
ukazując swoją pełną gotowość do współdziałania z innymi członkami NATO, co 
zostało dostrzeżone i pozytywnie ocenione przez administrację amerykańską70.

Rada Narodowa 10 kwietnia 2003 roku zdecydowaną większością ratyfi ko-
wała dokument akcesyjny: za wejściem do NATO głosowało 124 posłów, 11 było 
przeciw (posłowie komunistycznej partii Słowacji – KSS i jeden poseł SMER-u – 
Bohumil Hanzel)71. Za członkostwem w Sojuszu głosowali także liderzy partii 
opozycyjnych Mečiar i Fico. Ten drugi zaznaczył jednak swoją rezerwę wobec 
Stanów Zjednoczonych stwierdzeniem, że trzeba sobie zdać sprawę, iż „wszystkie 
największe inwestycje przychodzą nie zza oceanu, ale z Europy Zachodniej”72. 
Ostatecznie przekazanie ratyfi kowanego dokumentu akcesyjnego miało miejsce 
w Waszyngtonie 29 marca 2004 roku, a w czasie uroczystości prezydent Bush 
przywitał nowych członków wielkiego sojuszu, którzy niedawno jeszcze byli za-
kładnikami imperium radzieckiego73. Lider SMER-u R. Fico nie omieszkał zakłó-
cić świątecznej atmosfery wokół tego wydarzenia i w wypowiedzi dla słowackiej 
agencji prasowej TASR podkreślał, iż w jego ocenie NATO nie ma perspektyw 

68 Za G. Mesežnikov, Vnútornopolitický vývoj a systém politických strán, [w:] G. Mesež-
nikov, M. Kollár (red.), Slovensko 2003. Súrnná spravá o stave spoločnosti, Bratislava 2003, 
s. 55.

69 Szerzej M. Korba, M. Šťastný, Vonkajšia bezpečnosť, obrana a integrácia SR zdo NATO, 
[w:] Slovensko 2003, s. 55.

70 S. Woehrel, J. Kim, C. Ek, NATO Applicant States: A Status Report. Report for Congres, 
25.04.2003, s. 30 i nn.

71 I. Stupňan, NATO v parlamente drvivo zvíťazilo, „SME” z dn. 11.04.2003, archiwum inter-
netowe.

72 [sp], Výroky poslancov o členstve v NATO, „SME” z dn. 11.04.2003, archiwum interne-
towe.

73 Za P. Ukielski, Słowacja, „Europa Środkowo-Wschodnia 2004. Rocznik XIV”, s. 253.
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przed sobą, gdyż wewnątrz Sojuszu są zbyt duże różnice stanowisk, a ponadto 
uzyskane członkostwo nie będzie miało żadnego wpływu na poprawę sytuacji 
ekonomicznej, czy przyciągnięcie zagranicznych inwestorów74.

4. Polityka zagraniczna Słowacji 
w latach 2006–2008/2009

Wypowiedź lidera SMER-u można było uznać za zapowiedź zmiany głównych 
kierunków polityki zagranicznej, którą Robert Fico może realizować po wygra-
nych wyborach w 2006 roku i utworzeniu koalicji wraz z HZDS i SNS. Już samo 
podpisanie umowy koalicyjnej z dwoma partiami uznawanymi za skrajne nie 
obeszło się bez echa w prasie zagranicznej. Zawsze zainteresowana sytuacją na 
Słowacji prasa węgierska nowy układ polityczny określiła wielce wymownym ha-
słem: katasztrófakoalíció75. Czeskie media zamieściły wypowiedź lidera socjali-
stów Jiříego Paroubka, który ocenił decyzję słowackiego partnera za „najgorszą 
z możliwych”76. 6 lipca „The Economist” w artykule redakcyjnym zwracał uwagę 
na wydarzenia na Słowacji, podkreślając iż nie ma pewności, w jakim kierunku 
będzie podążała nowa koalicja na czele z lewicowym populistą i czy nie podejmie 
kroków niweczących dotychczasowe reformy77. Swoje zaniepokojenie rozwojem 
sytuacji na Słowacji wyrazili też europejscy socjaliści. Wiceprzewodniczący frak-
cji socjalistycznej w Parlamencie Europejskim – Johannes Swoboda – oświad-
czył, iż są „zaskoczeni, jeśli nie zszokowani” udziałem dwóch partii skrajnych 
w nowym rządzie, partnerów SMER-u porównał zaś do austriackiej Partii Wol-
ności Jeorga Heidera i zaznaczył, iż takie partie w rządzeniu ciężko pogodzić 
z zasadami demokratycznymi, do czego są przywiązani socjaliści. W tej samej 
depeszy rzeczniczka prasowa Komisji Europejskiej Amelia Torres oświadczyła, iż 
Komisja nie komentuje wewnętrznych wydarzeń w państwach członkowskich78.

W dziedzinie polityki zagranicznej Fico podkreślał, iż celem jego rządu będzie 
uczestniczenie w procesie dalszej integracji UE, ratyfi kacja traktatu lizbońskiego, 
pogłębienie współpracy z najbliższymi sąsiadami, rozstrzygniecie sporów wokół 
budowy tamy Gabčíkovo-Nagymaros. Premier starał się w swoim wystąpieniu 

74 Depesza TASR, SMER – NATO Is Not Prospective, z dn. 29.03.2004, serwis Factiva.com, 
Document TASR000020040330e03t0000c.

75 Za P. Schutz, „Katasztrófakoalíció”, „SME” z dn. 03.07.2008, archiwum internetowe.
76 V. Buchert, Slovenské pakty s ďábly, „Mlada fronta Dnes”, 30.06.2006, archiwum inter-

netowe.
77 [ecn], Folk-dance in suits – Slovak and Czechs, „The Economist” z dn. 08.07.2006, serwis 

Factiva.com, Document EC00000020060706e2780000s.
78 Depesza BBC Minitoring European, EP party worried by Slovak election winner invi-

ting nationalists to government, z dn. 29.06.2006, serwis Factiva.com, Document BBCEUP002-
0060629e26t003xq.
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uspokoić obawy inwestorów zagranicznych utrzymaniem podatku dochodowego 
na poziomie 19%, choć zaznaczył, że jego rząd będzie rozważał wprowadzenie 
obniżki podatku VAT na „wybrane produkty” i wprowadzenie wyższej stawki po-
datku dochodowego dla „milionerów”. Ważnym i nowym elementem w porów-
naniu do poprzednich programów rządowych, było podkreślenie roli Rosji jako 
ważnego czynnika bezpieczeństwa i dobrobytu całej UE. Fico rezerwował sobie 
rolę promotora aktywizacji relacji na linii Rosja – Unia Europejska79.

Rządy koalicji SMER – SNS – HZDS spowodowały zaostrzanie relacji sło-
wacko-węgierskich. Wstępem był wywiad, jakiego udzielił Ján Slota czeskiemu 
dziennikowi „Lidové Noviny”. Wyraził w nim swoje zdziwienie, że wszyscy za 
granicą traktują partię mniejszości węgierskiej – SMK jako normalną partię 
polityczną, kiedy jest to siła ekstremistyczna, gdyż chce wypowiedzenia umowy 
z Trianom, która wytyczyła granicę słowacko-węgierską po I wojnie światowej. 
Jednak to, co najbardziej zszokowało czytelników to oświadczenie, że SNS za cel 
polityczny stawia sobie walkę z mniejszością węgierską, która na terenach przez 
nią zamieszkałych dyskryminuje Słowaków. Stwierdził ponadto, że zazdrości 
Czechom, iż wygnali Niemców na mocy Dekretów Beneša.80 Wywiad z liderem 
SNS ukazał się w przeddzień wizyty ministra spraw zagranicznych Słowacji Jána 
Kubiša w Austrii, podczas której apelował on do swoich europejskich kolegów 
o danie szansy Slocie i Mečiarowi.

Oburzeniem na słowa lidera współrządzącej partii zareagowało węgierskie 
MSZ. Kinga Goncz – minister spraw zagranicznych Węgier powiedziała dzien-
nikarzom, iż jest zszokowana wypowiedzią lidera jednej z rządzących partii, 
wyraziła też nadzieję, że premier i rząd słowacki zdystansują się od stanowiska 
prezentowanego przez Slotę.81 Postawa premiera była dla wielu obserwatorów 
zaskakująca, R. Fico oświadczył bowiem publicznie, że może brać odpowie-
dzialność co najwyżej za członków swojego gabinetu, a Slota żadnym ministrem 
nie jest. Po tej deklaracji min. Goncz przesłała ofi cjalne pismo na ręce swoje-
go słowackiego odpowiednika z prośbą o zajęcie stanowiska rządu słowackiego 
w związku z wypowiedzią lidera SNS – partii popierającej gabinet Fico. Minister 
Kubiš w odpowiedzi zaznaczył, iż „rząd słowacki sprzeciwia się i będzie się sprze-
ciwiał jakimkolwiek wypowiedziom lub czynom kogokolwiek, kto może narazić 
na szwank dobre relacje między Słowacją a Węgrami”82.

79 Tekst exposé premiera za http://www.nrsr.sk/nrdk/Documents.aspx?MasterID=157679 
[2.1.2009].

80 L. Palata, Rozhovory: Vyhnání Němců vám závidím, „Lidové Noviny”, 22.07.2008, archi-
wum internetowe.

81 P. Gorondi, Hungarian foreign minister shocked by Slovak politician’s anti-Hungarian 
comments, Depesza AP z dn. 24.07.2006, serwis Factiva.com Document APRS000020060724e27-
o001pf.

82 Government Condemns Statements Harming Relations with Hungary, Depesza agenckji 
SITA z dn. 28.07.2006, serwis Factoiva.com Document SITA000020060728e27s00108.
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To swoiste polityczne przyzwolenie doprowadziło do wzrostu napięć i róż-
nych incydentów o charakterze nacjonalistycznym. Zamalowywano dwujęzyczne 
nazwy miejscowości na południu Słowacji, w odwecie oblano drzwi słowackiej 
ambasady w Budapeszcie czerwoną farbą, a na słowackich stadionach piłkar-
skich pojawiły się transparenty z antywęgierskimi hasłami. Pod koniec sierpnia 
z apelem do polityków, by zajęli bardziej zdecydowane stanowisko wystąpili bi-
skupi słowaccy oraz grupa słowackich i węgierskich intelektualistów83. W ocenie 
obserwatorów, relacje słowacko-węgierskie w parę miesięcy po objęciu rządów 
przez R. Fico były gorsze niż się spodziewano z chwilą utworzenia koalicji z na-
cjonalistami.

Napięcia na linii Bratysława – Budapeszt nie są jedyną widoczną zmianą 
w polityce zagranicznej Słowacji. Zgodnie z zapowiedziami, z kampanii wybor-
czej rząd Fico wycofał słowacki kontyngent z Iraku w lutym 2007 roku, podkre-
ślając, że żołnierze słowaccy będą służyć w misjach zagranicznych realizowanych 
pod auspicjami ONZ lub NATO. Był to pierwszy sygnał korekty słowackiej poli-
tyki zagranicznej, innego spojrzenia na rolę Bratysławy na arenie międzynaro-
dowej. Potwierdzeniem zmiany była wypowiedź ministra spraw zagranicznych 
Kubiša z marca 2007 roku, w której zaznaczał, że Słowacja będzie się teraz bar-
dziej orientować na UE niż na Stany Zjednoczone, co uznał za największą zmianę 
wobec polityki uprawianej przez poprzedni rząd Mikulaša Dzurindy.

Częścią proeuropejskiej polityki Bratysławy była decyzja rządu o szybkiej 
ratyfi kacji traktatu lizbońskiego. Ostatecznie traktat został ratyfi kowany przez 
słowacką Radę Narodową w połowie kwietnia 2008 roku, za ratyfi kacją głoso-
wało 103 posłów, pięciu się wstrzymało. Rząd Fico kontynuował działania za-
planowane przez poprzedni gabinet premiera Dzurindy na rzecz przyjęcia euro 
w styczniu 2009 roku. W ten sposób Słowacja (obok Słowenii) stała się jednym 
z pierwszych krajów postkomunistycznych będących częścią wspólnego obszaru 
walutowego. Wszystkie te działania dobrze zilustrował premier Fico w wypowie-
dzi dla Czeskiej Agencji Prasowej ČTK we wrześniu 2007 roku. Wprost zaryso-
wał, że celem jego polityki będzie budowanie państwa socjalnego, jakie istnieją 
w wielu miejscach UE, a nie kapitalizmu „made in USA”84.

Wypowiedź premiera poprzedziła wizyta w Chinach (podczas której nie padło 
ani jedno słowo w obronie praw człowieka) oraz w Libii. W innym wystąpieniu 
Fico skrytykował Stany za działania w Iraku, by potem ostentacyjnie wziąć udział 
w przyjęciu wydawanym przez kubańskiego ambasadora w Bratysławie. Wszyst-
kie te działania wpisywały się w nowy model uprawiania polityki zagranicznej, 
która w opinii premiera nie jest walką o jakiekolwiek wartości, ale grą interesów 
i możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej. W Chinach dziennikarzom 

83 A. M. Pędziwol, Na Słowacji biją Węgrów, „Dziennik”, 30.08.2006, s. 9.
84 Za G. Mesežnikov, Vnútropolitický vývoj a systém politických strán, [w:] M. Kollár, 

G. Mesežnikov, M. Bútora (red.), Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava 
2008, s. 37.
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wprost powiedział, że rolą polityków nie jest „krzyczenie zza płotu, ale wejście do 
samolotu i pojechanie tam, gdzie można zrobić biznes”85.

Swoją odmienność Słowacja zaznaczyła w sprawie Kosowa. W przeciwień-
stwie do większości państw europejskich nie uznała niepodległości Prisztiny, 
choć wcześniej ustami ministra Kubiša rząd popierał plan Athisaariego. Pomi-
mo tych wcześniejszych deklaracji premier Fico odrzucił jakąkolwiek dyskusję 
o możliwości uznania niepodległości Kosowa. Różnica stanowisk między człon-
kami rządu w tak ważnej kwestii nie była jedynym tematem, przy okazji któ-
rego premier i minister spraw zagranicznych wyrażali odmienne poglądy. In-
nym przykładem była ocena projektu budowy elementów tarczy antyrakietowej 
w Czechach i Polsce. Podczas gdy słowackie MSZ uznało projekt za cenną inicja-
tywę podnoszącą bezpieczeństwo Europy, premier Fico określał to jako strate-
giczny błąd i oskarżył Warszawę oraz Pragę, że nie konsultowały się w tej kwestii 
z największymi państwami europejskimi, w tym z Rosją86. Minister Kubiš złożył 
rezygnację z urzędu w styczniu 2009 roku, nowym ministrem spraw zagranicz-
nych został Miroslav Lajčák (absolwent moskiewskiego instytutu spraw między-
narodowych), który przed objęciem resortu był Wysokim Przedstawicielem UE 
w Bośni i Hercegowinie.

Sympatia wobec stanowiska rosyjskiego i popieranie postulatów rosyjskich 
przy różnych okazjach stała się cechą charakterystyczną działania premiera Fico 
na arenie międzynarodowej. Wyraźnie widać, że głównym celem Bratysławy jest 
stworzenie jak najlepszego klimatu we wzajemnych relacjach, co miałoby umoż-
liwić wynegocjowanie jak najlepszych warunków współpracy w sektorze ener-
getycznym. To był główny temat rozmów Fico w Moskwie w maju 2007 roku, 
podczas których premier Słowacji popierał rosyjskie stanowisko w sprawie Ko-
sowa, tarczy antyrakietowej, rozważał możliwość wybudowania szerokopasmo-
wej trakcji kolejowej od granicy z Ukrainą do Wiednia, a także udział rosyjskich 
fi rm w modernizacji słowackich elektrowni atomowych87. Kolejnym czytelnym 
sygnałem była nieobecność premiera na Szczycie NATO w Bukareszcie, w kwiet-
niu 2008 roku i przyjmowanie ostatniego dnia szczytu wizyty premiera Zubkowa 
w Bratysławie. Fico przepraszał rosyjskiego gościa i oświadczył, że się wstydzi za 
słowackie media, które nie poświęciły wizycie „wystarczającej uwagi”88. Podob-
na sytuacja była w przypadku oceny konfl iktu rosyjsko-gruzińskiego w sierpniu 
2008 roku, kiedy to niedwuznacznie Fico oskarżył Tibilisi o sprowokowanie kon-
fl iktu, a wiceprzewodnicząca koalicyjnej SNS zażądała postawienia prezydenta 
Szakaszwilego przed międzynarodowym trybunałem karnym. Natomiast podczas 

85 Š. Hudec, Fico v Číne: Nebudem ničí pudlík, „SME”, 08.02.2007, archiwum internetowe.
86 Za G. Mesežnikov, Vnútropolitický vývoj…, s. 59. 
87 Szerzej J. Marušiak i inni, Zahraničná politika – hlavné trendy, dvojstronné vsťahy a re-

gionálna spolupráca, [w:] Slovensko 2007…, s. 296 i nn.
88 [vag, sita, tasr], Fico Rusom: Hanbím sa za médiá, „SME” z dn. 05.04.2008, archiwum 

internetowe.



niedawnego konfl iktu gazowego między Rosją a Ukrainą, w styczniu 2009 roku, 
obwinił Kijów o wstrzymanie dostaw gazu na Słowację89.

Trafną puentą nowej słowackiej polityki było stwierdzenie byłego premiera 
Jána Čarnogurskiego, szefa Stowarzyszenia Przyjaźni Słowacko-Rosyjskiej, który 
podczas obchodzonego 12 lipca 2008 roku uroczyście „Dnia Rosji” w obecności 
ambasadora FR w Bratysławie podkreślał, że „Słowacja ma wyjątkową okazję 
być mediatorem między Rosją a Zachodem, dzięki temu, że relacje z Moskwą są 
o wiele lepsze niż większości państw europejskiej, z wyjątkiem Berlina”90.

* * *

Szesnaście lat słowackiej polityki zagranicznej to okresy licznych wstrząsów 
i dramatycznych wydarzeń. Przy groźbie z końca lat 90., pozostania poza głów-
nym nurtem integracyjnym, ostatecznie Bratysława stała się członkiem najważ-
niejszych instytucji euro-atlantyckich. Działania rządu R. Fico stawiały jednak 
przed polską dyplomacją nie lada zadanie. W miejsce dobrze rozwijających się 
relacji dwustronnych i regionalnych, rządzący Słowacją wyraźnie promowali 
bezpośrednie relacje z największymi aktorami na scenie europejskiej. Kazało to 
zastanowić się nad nową rolą Grupy Wyszehradzkiej, czy współpracą w ramach 
wschodniego sąsiedztwa europejskiego. W tej sytuacji nie mogliśmy liczyć ani 
na zrozumienie, ani na wsparcie przez Bratysławę polskich działań na arenie 
międzynarodowej, jeśli w jakikolwiek sposób mogłyby narazić na szwank relacje 
Słowacji z największymi państwami UE albo z Rosją. Słowacja nie była zainte-
resowana strategicznym partnerstwem z Warszawą, w takiej skali jak Praga lub 
stolice państw bałtyckich.

89 [pp, rag, reg], Fico hľadal plyn v Moskve, „SME” z dn. 15.01.2009, s. 1.
90 Za portalem The European weekly, Slovakia is ahead of many EU states in ties with Russia, 

http://www.neurope.eu/articles/87987.php.
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Piotr Sula

Mniejszość węgierska 
w stosunkach słowacko-węgierskich 
po 1989 roku

Wprowadzenie

Postanowienia traktatu z Trianon z 1920 roku przesądziły o upadku monarchii 
austro-węgierskiej i pojawieniu się kilku nowych państw na mapie Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Powstanie Czechosłowacji, Rumunii czy Węgier wydawało 
się wówczas nieuniknione. Wkrótce jednak okazało się, iż aspiracje poszczegól-
nych narodów zaspokojono tylko częściowo. Za najbardziej poszkodowanych 
można uznać Węgrów, których aż 3 miliony znalazło się poza granicami kraju1. 
Największa część węgierskiej diaspory zamieszkuje Rumunię (ok. 2 milionów) 
oraz Słowację (ok. 600 tysięcy). Można przyjąć, iż to właśnie kwestie etniczne 
w największym stopniu zdeterminowały relacje słowacko-węgierskie w XX oraz 
XXI wieku.

Syndrom Trianon, jak często określa się traumę związaną z utratą przez Wę-
grów znacznej części terytorium, zrodził się tuż po podpisaniu traktatu. Potrze-
bę rewizji ustaleń z Trianon podkreślały na Węgrzech wszystkie siły polityczne. 
Opowiadali się za tym również Węgrzy, którzy na mocy traktatu stali się oby-
watelami państw ościennych. Swoją dezaprobatę część członków diaspory wę-
gierskiej wyraziła nogami – do połowy 1924 roku ponad sto tysięcy Węgrów 
wyemigrowało z Czechosłowacji2. W okresie komunistycznym problem zarówno 
mniejszości węgierskiej, jak i pozostałych został w Czechosłowacji rozwiązany 
tylko na papierze. Niejako w naturalny sposób po 1989 roku nastąpiło odnowie-
nie znaczenia podziału etnicznego3.

1 M. Waterbury, Internal Exclusion, External Inclusion: Diaspora Politics and Party-
 -Building Strategies in Post-Communist Hungary, „East European Politics and Societies” 2006, 
Vol. 20, No. 3, s. 486. 

2 B. Góralczyk, Węgry. Transformacja pokomunistyczna 1990–2003, Warszawa 2003, 
s. 140–143.

3 R. Herbut, Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz wzorce rywali-
zacji politycznej, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje Europy Środkowo- Wschod-
niej w perspektywie porównawczej, Wrocław 1997, s. 132.
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Tożsamość mniejszości węgierskiej na Słowacji stała się przedmiotem licznych 
debat publicznych w okresie pokomunistycznej transformacji. Wśród podnoszo-
nych problemów znalazła się również kwestia prawa mniejszości węgierskiej do 
używania własnego języka w administracji publicznej, co było przedmiotem licz-
nych debat publicznych w latach 90. W rezultacie, w 1999 roku parlament Sło-
wacji uchwalił ustawę, na mocy której przedstawiciele mniejszości narodowych 
zyskali prawo do posługiwania się swym językiem w kontaktach z administracją 
lokalną w miastach o 20% populacji osób deklarujących język mniejszości jako 
język ojczysty. Brak jednoznacznego wskazania adresata tych zapisów pozwala 
je stosować w odniesieniu do społeczności romskiej, węgierskiej oraz wszystkich 
innych spełniających wymienione kryterium4.

Okazuje się jednak, że prawo do posługiwania się językiem węgierskim nie 
jest powszechnie akceptowane. Z badań przeprowadzonych na grupie 955 piętna-
stolatków w marcu 2008 roku przez Fundację Otwarte Społeczeństwo (Nadácia 
otvorenej spoločnosti) oraz Centrum Badań Etnicznych i Kulturowych (Centrum 
pre výskum etnicity a kultúry) wynika, iż około 64% pytanych twierdzi, że Węgrzy 
w miejscach publicznych powinni posługiwać się wyłącznie językiem słowackim, 
a języka ojczystego mieliby używać wyłącznie w domu. Znaczna część responden-
tów (około 37%) wyrażała negatywne opinie na temat mniejszości węgierskiej. 
Pozytywnie o mniejszości węgierskiej wypowiedziało się jedynie 25% badanych5.

1. Instytucjonalizacja interesów 
mniejszości węgierskiej na Słowacji po 1989 roku

Analiza funkcjonowania partii politycznych, czy też systemu partyjnego Słowacji, 
musi uwzględniać wyraźną cezurę, jaka pojawiła się w procesie instytucjonaliza-
cji partii oraz systemu partyjnego. Chodzi oczywiście o rozpad państwa czecho-
słowackiego i pojawienie się w 1993 roku odrębnego bytu politycznego – Słowa-
cji. Od tego momentu zmienił się kontekst rywalizacji międzypartyjnej, a kwestia 
podziału etnicznego, głównie ze względu na społeczność romską i węgierską, zy-
skała wyraźnie na znaczeniu. Stało się tak, ponieważ m.in. wyeliminowano spór, 
którego istotą była „wartość” Czechów i Słowaków w ramach federacji. Pojawiła 
się zatem przestrzeń możliwa do zagospodarowania w ramach politycznej rywa-
lizacji. Jednocześnie okazało się również, że podjęta przez władze komunistyczne 
próba zmierzająca do ujednolicenia społeczeństwa Czechosłowacji w wymiarze 
etnicznym nie powiodła się.

4 S. Deets, S. Stroschein, Dilemmas of autonomy and liberal pluralism: examples involving 
Hungarians in Central Europe, „Nations and Nationalism” 2005, Vol. 11, No. 2, s. 291. 

5 Minority Report, „Monthly Bulletin on the Hungarian Community in Slovakia” 2008, Is-
sue 9, s. 3.
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Na fali demokratycznych przemian w 1989 roku pojawiły się też próby zor-
ganizowania interesów mniejszość węgierskiej. Warto w tym miejscu jednak do-
dać, iż już w okresie międzywojennym społeczność węgierska dowiodła swego 
potencjału organizacyjnego. Powstała wówczas pierwsza struktura zorientowana 
na promowanie interesów mniejszości węgierskiej – Węgierska Partia Narodo-
wa (Maďarská národní strana – MNS)6. W okresie pokomunistycznej transfor-
macji jedną z pierwszych organizacji reprezentujących słowackich Węgrów była 
Węgierska Niezależna Inicjatywa (Maďarská Nezávislá Iniciatíva – MNI). Jej 
przewodniczącym został Károly Tóth. Następnie na jej czele w 1991 roku stanął 
László A. Nagy. Do pierwszych demokratycznych wyborów w 1990 roku MNI 
przystąpiła w sojuszu z organizacją Społeczeństwo Przeciw Przemocy (Verejnosť 
proti násiliu – VPN). W konsekwencji wyborów MNI zyskała cztery mandaty 
w Zgromadzeniu Federalnym oraz pięć w Słowackiej Radzie Narodowej. W 1992 
roku MNI przekształcila się w Węgierską Partię Obywatelską (Maďarská občian-
ska strana – MOS) i w kolejnych wyborach parlamentarnych w tym samym roku 
stworzyła własne listy do parlamentu. Udział w wyborach zakończył się jednak 
dla tej partii porażką, a zdobycie 2,29% głosów przy obowiązujących regułach 
prawa wyborczego nie mogło zapewnić MOS reprezentacji w parlamencie7.

Kolejnym reprezentantem interesów mniejszości węgierskiej był Węgier-
ski Ruch Chrześcijansko-Demokratyczny (Maďarské kresťanskodemokratické 
hnutie – MKDH) założony w styczniu 1990 roku. Jego przewodniczącym został 
wówczas Kálmán Janics, po czym funkcja ta przeszła w roku 1991 w ręce Béli 
Bugára. W pierwszych demokratycznych wyborach MKDH stworzył wspólne li-
sty wyborcze z Ruchem Politycznym Współżycie (Politické Hnutie Spolužitie – 
PHS), założonym w lutym 1990 roku, któremu od początku przewodził Miklós 
Duray. Koalicja ta zdobyła poparcie 8,66% wyborców. W czasie następnej elekcji 
w 1992 roku koalicjanci dokooptowali trzeciego partnera – Węgierską Partię Lu-
dową (Maďarská Ľudová Strana – MLS). Trzy ugrupowania wspólnie uzyskały 
poparcie 7,42% elektoratu. Ostatni z wymienionych koalicjantów legitymował 
się najkrótszą wśród sojuszników historią. Węgierska Partia Ludowa powstała 
w grudniu 1991 roku, a na jej przewodniczącego został wybrany Gyula Popély8.

Kolejną międzypartyjną inicjatywą była Koalicja Węgierska (Maďarská Ko-
alícia – MK). Powstała ona w 1994 roku, a skupiła w swych szeregach MKDH, 
PHS oraz MOS. W wyniku elekcji parlamentarnej Koalicja Węgierska zdobyła 17 
mandatów, zasilając jednocześnie szeregi antymecziarowskiej opozycji9.

6 L. Kopeček, Slovensko, [w:] M. Strimska, V. Hlousek, L. Kopeček, R. Chytilek (red.), Poli-
tické strany moderní Europy. Analýza stranicko-polityckých systémů, Praha 2005, s. 457. 

7 L. Öllös, Programy Maďarských Strán, [w:] J. Fazekas, P. Hunčík (red.), Maďari na Slo-
vensku (1984–2004). Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie, Šamorín 
2008, s. 62, 63. 

8 Ibidem, s. 63. 
9 Ibidem, s. 64. 
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Najtrwalszą inicjatywą zorientowaną na integrację interesów mniejszości 
węgierskiej oraz ich artykulację i agregację stała się jednak Partia Koalicji Wę-
gierskiej (Strana maďarskej koalície). Jej powstanie było wynikiem współpracy 
między MKDH, PHS oraz MOS nawiązanej w ramach Koalicji Węgierskiej. Kon-
gres zjednoczeniowy, na którym doszło do integracji trzech ugrupowań odbył się 
21 czerwca 1998 roku.

Tabela 1. Poparcie udzielone partiom mniejszości węgierskiej na Słowacji 
w wyborach do parlamentu w latach 1990–2006

Ugrupowanie
Rok

1990 1992 1994 1998 2002 2006

MNI (MOS) – 2,29

10,2

– – –

MKDH
8,66

7,42

– – –

PHS – – –

MLS – – – – –

SMK – – – 9,12 11,16 11,68

Źródło: L. Kopeček, Slovensko, [w:] M. Strimska, V. Hlousek, L. Kopeček, R. Chytilek (red.), Poli-
tické strany moderní Europy. Analýza stranicko-polityckých systémů, Praha 2005, s. 479; www.
statistics.sk.

O powołaniu Partii Koalicji Węgierskiej zdecydowało kilka czynników. Pierwszy 
z nich stanowiła reforma prawa wyborczego przygotowana przez Ruch na Rzecz 
Demokratycznej Słowacji (Hnutie za demokratické Slovensko – HZDS). Zmia-
na ta była jednoznacznie wymierzona we wszystkich oponentów obozu Mečiara 
zrzeszonych w koalicjach, ponieważ, zgodnie z przyjętą w marcu 1998 roku no-
welizacją ordynacji wyborczej, każda z partii tworzących koalicję wyborczą mu-
siała przekroczyć 5% klauzulę zaporową. Wprowadzoną zmianę można uznać za 
rewolucyjną. Klauzula zaporowa dla koalicji obowiązująca w latach 1992–1998 
zakładała konieczność przekroczenia progu wyborczego przez wszystkich koali-
cjantów łącznie, przy czym jego poziom był zróżnicowany ze względu na liczbę 
koalicjantów. Komitety wyborcze tworzone przez dwie lub trzy partie były zobo-
wiązane przekroczyć 7% próg poparcia, natomiast koalicje czterech i więcej partii 
musiały uzyskać więcej niż 10% głosów w wyborach, by wejść do parlamentu10. 
Drugim powodem powołania SMK była niechęć PHS do rozdrobnienia repre-
zentacji węgierskiej. Trzecim czynnikiem były oczekiwania związane z podnie-

10 R. Alberski, Systemy wyborcze Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] A. Antoszewski 
(red.), Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, Wrocław 2006, s. 72; L Kopeček., 
op.cit., s. 454. 
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sieniem efektywności funkcjonowania jednego podmiotu, ale także perspektywa 
konsolidacji bliskich światopoglądowo środowisk, które przed zjednoczeniem 
były zmuszone organizować się odrębnie w ramach trzech podmiotów. Po zjed-
noczeniu w partii ujawniły się dwa skrzydła, z których pierwsze miało charakter 
chrześcijańsko-konserwatywny, a drugie obywatelsko-liberalny. Programowy 
profi l partii również współcześnie jest naznaczony wartościami chrześcijańskimi, 
konserwatywnymi oraz liberalnymi11.

Warto również wspomnieć o tym, że udział Partii Koalicji Węgierskiej w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego (PE) w 2004 roku zakończył się względ-
nym sukcesem. Uzyskała ona 13,24% głosów i wprowadziła do PE swoich dwóch 
deputowanych.

2. Polityka państwa węgierskiego 
wobec diaspory

Reakcją na ustalenia traktatu pokojowego w Trianon była żałoba narodowa na 
Węgrzech. Manifestowała się ona w opuszczeniu fl ag narodowych do połowy 
masztu, gazety wydrukowano z żałobnymi ramkami, a część sklepów pozostała 
zamknięta w dniu ogłoszenia postanowień12.

Ustalenia z Trianon legły u podstaw węgierskiego rewizjonizmu. Chęć zmiany 
granic była dla Węgrów wystarczającym usprawiedliwieniem do politycznego, 
a następnie militarnego zbliżenia z nazistowskimi Niemcami. Obrana strategia 
przyniosła dość szybko oczekiwane rezultaty. W latach 1938–1942 Węgry odzy-
skały część terytoriów włączonych m.in. do Rumunii czy Słowacji. Sukces ten był 
jednak krótkotrwały, a Węgrzy wkrótce ponownie zostali ukarani za wybór „nie-
właściwego” koalicjanta. Na mocy traktatów podpisanych 10 lutego 1947 r. w Pa-
ryżu przez państwa antynazistowskiej koalicji z byłymi sojusznikami III Rzeszy, 
przywrócono Węgrom granice w kształcie ustalonym w Trianon. Dalsze poro-
zumienia między Węgrami a Czechosłowacją pozwoliły natomiast na osiedlenie 
się 70 tys. Węgrów zamieszkujących Czechosłowację w ojczyźnie. Ponowne te-
rytorialne okrojenie państwa Korony Świętego Stefana nie wywołało tak żywych 
sprzeciwów, jak dwie dekady wcześniej. Wynikało to oczywiście z faktu, iż na 
Węgrzech stacjonowały wojska radzieckie, a w ramach obozu socjalistycznego 
już wówczas ograniczono możliwość demonstrowania niechęci wobec ustaleń, 
mających akceptację Związku Radzieckiego. Stąd też żal związany z utratą czę-
ści terytorium uczczono jedynie w katedrze budapeszteńskiej mszą odprawioną 
przez prymasa Józsefa Mindszentego13.

11 L. Öllös, op.cit., s. 64–65. 
12 B. Góralczyk, Węgierski pakiet, Warszawa 2000, s. 237. 
13 Ibidem, s. 238.
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Dogmatu jedności obozu socjalistycznego udało się strzec do lat 80. Naruszyli 
go w 1988 roku Rumuni, którzy, realizując projekt systematyzacji autorstwa „Ge-
niusza Karpat” – Nicolae Ceausescu, podjęli akcję przesiedleń. Celem tej akcji 
było zredukowanie liczby ośrodków wiejskich z 13 do 7 tys., a zarazem wynaro-
dowienie mniejszości zamieszkujących Rumunię. Inicjatywa ta wywołała sprze-
ciw tworzącej się wówczas na Węgrzech opozycji politycznej. Kwestia ta została 
też podniesiona przez opozycję w trakcie manifestacji zorganizowanej 15 marca 
1988 roku dla uczczenia kolejnej rocznicy rozpoczęcia Wiosny Ludów na Wę-
grzech. Jako przedmiot dyskursu publicznego na Węgrzech problem mniejszości 
węgierskiej w krajach ościennych pojawił się jeszcze przed upadkiem ancien re-
gime’u. Jednak negocjacje między obozem rządzącym a opozycją na Węgrzech, 
prowadzące, jak się miało okazać, do wszczęcia budowy demokratycznego ładu 
niemal zupełnie pomijały problem diaspory węgierskiej. Kwestia ta nie elektry-
zowała również partii politycznych uczestniczących w kampanii przed pierwszy-
mi demokratycznymi wyborami parlamentarnymi, które odbyły się na Węgrzech 
wiosną 1990 roku14.

Wynikało to zapewne z faktu, iż z jednej strony główne siły polityczne przyzna-
ły priorytetowe znaczenie budowaniu fundamentów prawno-instytucjonalnych 
dla nowego reżimu politycznego. Z drugiej zaś – jeszcze w toku dyskusji, toczą-
cych się między czerwcem a wrześniem 1989 r. z udziałem Węgierskiej Socjali-
stycznej Partii Robotniczej oraz środowisk opozycyjnych przy trójkątnym stole, 
w szeregach opozycji nie było zgodności co do znaczenia, a nawet samej defi nicji, 
problemu Węgrów żyjących poza granicami. Dla części opozycjonistów, skupio-
nych, zgodnie z typologią zaproponowaną przez G. Markusa, w obozie tradycjo-
nalistycznym (Węgierskie Forum Demokratyczne, Niezależna Partia Drobnych 
Właścicieli, Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna) problem mniejszości był za-
gadnieniem należącym do kategorii narodowej. Natomiast środowiska uznane 
przez wspomnianego autora za liberalne w początkach transformacji (Związek 
Wolnych Demokratów, Związek Młodych Demokratów oraz postkomunistycz-
na Węgierska Partia Socjalistyczna) wpisywały kwestię mniejszości w bardziej 
uogólniony kontekst dotyczący ochrony praw człowieka15.

Pierwsze w latach 80. wzmianki o Trianon i trudnej sytuacji dużej części na-
rodu węgierskiego, zamieszkującej kraje ościenne pojawiły się właśnie w obozie 
tradycjonalistów. Istvan Csurka, późniejszy założyciel Węgierskiej Partii Spra-
wiedliwości i Życia, podniósł tę problematykę na zjeździe założycielskim Węgier-
skiego Forum Demokratycznego, zorganizowanym w Lakitelek 27 września 1987 
roku16.

14 B. Góralczyk, Węgry. Transformacja pokomunistyczna…, s. 147–148.
15 G. G. Márkus, Parties, Camps and Cleavages in Hungary, [w:] M. Waller, B. Coppieters, 

K. Deschouwer (red.), Social Democracy in a Post- Communist Europe, London 1994, s. 165. 
16 B. Góralczyk, Węgry. Transformacja pokomunistyczna…, s. 148; P. Sula, System partyjny 

Republiki Węgierskiej, Wrocław 2005, s. 62. 
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Wystąpienie Istvana Csurki w kontekście problemu Węgrów żyjących poza 
granicami można uznać za incydent w węgierskim dyskursie politycznym przed 
1989 rokiem. Sytuacja uległa zmianie po wyborach i objęciu funkcji premiera 
przez Józsefa Antalla. Kwestia stosunków państwa węgierskiego z diasporą sta-
ła się dla nowo powołanego rządu jednym z priorytetów polityki zagranicznej 
(obok integracji europejskiej i ułożenia dobrych stosunków z sąsiadami). Warto 
podkreślić fakt, iż wokół tej kwestii dość wyraźnie zarysował się kompromis, za-
kładający jednocześnie, że żadna rewizja granic nie jest możliwa.

Mimo konsensu głównych sił politycznych na Węgrzech w sprawie niena-
ruszalności granic, niedługo po objęciu urzędu premiera Jósef Antall wzbudził 
pewien niepokój wśród przywódców Czechosłowacji oraz Rumunii. Sprzeciw są-
siadów wywołała jego wypowiedź wygłoszona na trzecim zjeździe WFD, w której 
zadeklarował, że chce być premierem 15 milionów Węgrów (przy ogólnej liczbie 
ludności Republiki Węgierskiej nieznacznie przekraczającej 10 milionów). Kry-
tycznie zareagował nawet przedstawiciel społeczności węgierskiej na Słowacji 
(wchodzącej wówczas w skład Czechosłowacji), współpracujący zresztą z WFD, 
Miklós Duray, który stwierdził, że ma on już swego premiera i jest nim szef cze-
chosłowackiego rządu, wobec którego chce pozostać lojalny17.

Pierwszy premier demokratycznych Węgier był jednak daleki od wszczynania 
dysputy na temat potrzeby rewizji granic. Wręcz przeciwnie – w 1992 roku na 
konferencji z udziałem ministrów swojego rządu oraz sekretarzy stanu J. An-
tall wygłosił pogląd, że żadna rewizja granic nie może być poważnie brana pod 
uwagę, a wszyscy, którzy nie podzielają tej opinii nie powinni dłużej pracować 
dla rządu. Jednakże jego stanowisko w sprawie nienaruszalności granic krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej nie było podzielane przez wszystkich członków 
otoczenia politycznego premiera. Odrębne zdanie w tej materii miał sekretarz 
stanu w ministerstwie obrony narodowej – Ernő Raffay. Warto dodać, że ustąpił 
on ze stanowiska po wspomnianej konferencji, a jego poglądy dotyczące potrzeby 
rewizji granic stawały się coraz bardziej radykalne18.

Sprawa mniejszości węgierskiej w krajach ościennych została niemal całkowi-
cie zmarginalizowana za rządów kolejnej koalicji gabinetowej (lata 1994–1998), 
z postkomunistą – Gyulą Hornem – w roli premiera. Swoje wysiłki koncentrował 
on przede wszystkim na aktywności w sferze przygotowań Węgier do integracji 
ze strukturami NATO oraz Unii Europejskiej. Sytuacja diaspory nabrała więk-
szego znaczenia wraz z dojściem do władzy Związku Młodych Demokratów (Fi-
desz) w 1998 roku. Zanim jednak Fidesz uczynił przedmiotem debaty publicznej 
kwestię Węgrów żyjących poza granicami sam przeszedł ewolucję, której istota 
polegała na włączeniu się w nurt konserwatywny. Warto w tym miejscu również 

17 M. Waterbury, op.cit., s. 488; B. Góralczyk, Węgry. Transformacja pokomunistyczna…, 
s. 150. 

18 B. Góralczyk, op.cit., s. 150–151. 
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zauważyć, że diaspora węgierska nie była postrzegana przez Fidesz jako problem, 
ale jako swego rodzaju wartość zarówno Węgier, jak i całego regionu19.

Członkowie gabinetu sformowanego w 1998 roku przez Fidesz oraz NPDW 
nie ograniczyli się w manifestowaniu swego zainteresowania życiem diaspory 
do werbalnych deklaracji. W tym kontekście trzeba wspomnieć o powołaniu 20 
kwietnia 1999 roku Stałej Konferencji Węgrów (Magyar Állandó Értekezlet), 
skupiającej przedstawicieli władz węgierskich oraz reprezentantów mniejszości 
węgierskiej poza granicami. Celem tej inicjatywy było zintegrowanie wszystkich 
Węgrów w sensie psychologicznym (symbolicznym). Pomysłodawcy odżegny-
wali się natomiast od kwestionowania kształtu granic w Europie Środkowo-
 -Wschodniej.

Najbardziej praktycznym wyrazem troski o mniejszość węgierską stało się 
uchwalenie z inicjatywy Fidesz ustawy LXII z 2001 roku o Węgrach zamieszka-
łych w krajach sąsiednich, zwanej też ustawą o statusie Węgra, a powszechnie 
określaną mianem Karty Węgra. Ustawa ta została przyjęta głosami zarówno 
koalicji rządowej, jak i części opozycji (na 386 członków Zgromadzenia Krajowe-
go za ustawą głosowało 306 deputowanych, a jedynym klubem parlamentarnym, 
który jednogłośnie sprzeciwił się jej uchwaleniu był ZWD). Na mocy ustawy Re-
publika Węgierska gwarantowała liczne przywileje mniejszości węgierskiej za-
mieszkującej państwa ościenne20. Te udogodnienia wywołały sprzeciw sąsiadów 
Węgier, o czym szerzej napiszę w dalszej części niniejszego artykułu, ale wzbu-
dziły również kontrowersje wśród polityków oraz w społeczeństwie węgierskim. 
Ambiwalentne oceny dotyczyły m.in. artykułu 15 ustawy, zgodnie z którym et-
niczni Węgrzy mieszkający w krajach sąsiednich mogli być zatrudniani na trzy 
miesiące i to niezależnie od sytuacji, na lokalnym, czy też krajowym rynku pra-
cy. Zatrudnieni w ten sposób mieli oczywiście prawo do korzystania z systemu 
zabezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego (artykuł 7). Uprawnienia te były 
w ocenie premiera Viktora Orbána niezbędne w procesie włączania Węgrów 
z całego regionu we wspólne przedsięwzięcia w zakresie kultury czy ekonomii21. 
„Certyfi kat narodowości węgierskiej”, uprawniający do korzystania z wymienio-
nych praw był nadawany na podstawie dość niejasnych kryteriów. Otóż zgodnie 
z artykułem 20, osoba ubiegająca się o certyfi kat musiała posiadać rekomendację 
organizacji reprezentującej mniejszość węgierską. Ustawa nie określiła jednocze-
śnie kryteriów, które organizacja tego typu musiałaby spełnić, a więc potencjal-
nie poręczenie mogło być wystawione przez jakiekolwiek stowarzyszenie identy-
fi kujące się jako struktura skupiająca mniejszość węgierską.

19 M. Waterbury, op.cit., s. 488, 494.
20 B. Góralczyk, op.cit., s. 153.
21 C. Chiva, Ethnic Minority Rights in Central and Eastern Europe: The Case of the Hungar-

ian ‘Status Law’, „Government and Opposition” 2006, Vol. 41, No. 3, s. 414.
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3. Międzynarodowe konsekwencje 
uchwalenia Karty Węgra

Słowackie władze bardzo krytycznie przyjęły uchwalenie ustawy o statusie Wę-
gra. Podobnie jak rząd rumuński, rząd słowacki uznał ten akt za ingerencję w we-
wnętrzne sprawy Słowacji i Rumunii. Jednakże, o ile w Rumunii sprzeciw wobec 
Karty Węgra z czasem ustąpił chęci szukania porozumienia, które wypracowano 
z Węgrami w latach 2002–2003, o tyle na Słowacji zauważono trend polegający 
raczej na eskalacji niezadowolenia z przyjętych na Węgrzech rozwiązań. Słowacja 
i Rumunia zdecydowały się na wybór odmiennych strategii kontestowania wę-
gierskich regulacji. Władze Rumunii stwierdziły, iż najskuteczniejszym orężem 
w walce z postanowieniami Karty Węgra jest zainteresowanie sprawą między-
narodowych instytucji europejskich. Natomiast wszelkie podjęte inicjatywy usta-
wodawcze, mające stanowić reakcję na uchwalenie Karty Węgra zostały w Ru-
munii zablokowane. Inaczej sprawę potraktował rząd Słowacji, który działania 
na poziomie krajowym uznał w tej sytuacji za priorytetowe22.

Władze Słowacji początkowo zamierzały rozstrzygnąć spór z Węgrami, orga-
nizując konsultacje eksperckie. Za prowadzenie rozmów ze strony Słowacji odpo-
wiadał wiceminister spraw zagranicznych – Jarosław Chlebo, krytycznie odno-
szący się do zapisów ustawy regulującej status Węgrów w państwach ościennych. 
Negatywny stosunek Słowaków do Karty Węgra narastał m.in. dlatego, że roz-
mowy nie przynosiły żadnego efektu. W listopadzie koordynator dialogu ze stro-
ny słowackiej stwierdził, iż postawa Węgrów jest coraz bardziej nacjonalistyczna, 
a ówczesny minister spraw zagranicznych Słowacji – Eduard Kukan – 20 grud-
nia 2001 roku zapowiedział, że władze słowackie podejmą wszelkie kroki, które 
powstrzymają realizację części postanowień Karty Węgra na Słowacji.23

Niechęć Słowaków wobec rozwiązań zawartych w Karcie umocniła się po za-
warciu porozumienia rumuńsko-węgierskiego w sprawie uznania zapisów usta-
wy przez rząd Rumunii. Zgodnie z umową, podpisaną przez premierów Rumunii 
i Węgier w dniu 22 grudnia 2001 roku, wszyscy obywatele Rumunii legitymują-
cy się pochodzeniem węgierskim uzyskali prawo do korzystania z przywilejów 
wynikających z Karty. Poza tym, wszystkim obywatelom rumuńskim przyznano 
możliwość podjęcia zatrudnienia na Węgrzech przez okres nie przekraczający 
trzech miesięcy w roku24.

Analizując międzynarodowe implikacje przyjęcia Karty Węgra nie można zi-
gnorować działań, jakie zostały podjęte przez Radę Europy, a dokładniej działają-
cą w jej ramach Europejską Komisję na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja 
Wenecka) oraz Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zarówno Komisja 

22 Ibidem, s. 412–413. 
23 B. Góralczyk, Węgry. Transformacja pokomunistyczna…, s. 155.
24 Ibidem, s. 155.
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Wenecka, jak i Zgromadzenie Parlamentarne usiłowały wskazać standardy oraz 
uwarunkowania dla wdrożenia ustawodawstwa wspierającego mniejszości na-
rodowe za granicą. Słowacja i Rumunia apelowały również, choć bezskutecznie, 
do Rady Europy o zbadanie zgodności prawa uchwalonego na Węgrzech z usta-
wodawstwem Unii Europejskiej. Wyrażane przez Słowację oraz Rumunię obawy 
dotyczące konsekwencji Karty zostały zauważone i podniesione przez Komisję 
Europejską w raportach na temat Węgier, opublikowanych w latach 2001–2002. 
Jednakże zaangażowanie Unii Europejskiej ograniczyło się do niniejszej publi-
kacji. Bierną postawę polityków reprezentujących instytucje UE oraz ich niechęć 
do angażowania się w mediację można, jak się wydaje, wytłumaczyć faktem, iż 
w Unii Europejskiej zabroniona jest dyskryminacja na tle etnicznym, co zmniej-
sza wyraźnie zainteresowanie problemami tego typu wśród elit politycznych.25

Swoje zdanie wyraziła również Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie. Komisarz OBWE do spraw mniejszości wydał 26 października 2001 
roku oświadczenie, w którym zawarte było stanowisko głoszące, iż ochrona praw 
mniejszości jest obowiązkiem państwa, w którego granicach dana mniejszość za-
mieszkuje. W piśmie tym zawarto także sugestię, iż wszelkie odnotowane w prze-
szłości próby podejmowane przez państwa zmierzające do ochrony mniejszo-
ści, będących w jurysdykcji innego państwa, prowadziły do napięć i konfl iktów 
międzynarodowych, w związku z czym należy zadbać o zapobieżenie tego typu 
zagrożeniom.26

Sami Węgrzy przekonywali jednak, że przyjęte przez nich prawo nie różni się 
niczym od ustawy uchwalonej na Słowacji w 1997 roku, włączając w to chociażby 
przywileje dla ludności pochodzenia słowackiego w zakresie podejmowania pra-
cy na Słowacji. Władze Słowacji, odpowiadając na te zarzuty, wskazały na dość 
znaczące różnice. Po pierwsze, wśród benefi cjentów ustawodawstwa słowackiego 
znalazło się jedynie kilka tysięcy osób, a nie jak w przypadku Węgier – kilka mi-
lionów. Po drugie, przywileje Słowakom przysługiwały jedynie na terenie pań-
stwa słowackiego. Po trzecie, słowacka ustawa odnosiła się do wszystkich osób 
z korzeniami słowackimi niezależnie od kraju, węgierska zaś wyłącznie do miesz-
kańców krajów ościennych.27

Treść Karty Węgra stała się przedmiotem ponownej dyskusji, wraz z utwo-
rzeniem rządu przez Węgierską Partię Socjalistyczną oraz Związek Wolnych 
Demokratów po wyborach w 2002 roku. Rząd pod przewodnictwem Pétera 
Medgyessyego był zorientowany na ułożenie poprawnych stosunków z sąsiada-
mi. Słowacja niezmiennie krytycznie wypowiadała się na temat zapisów Karty. 
Jedynym sposobem na przezwyciężenie wzajemnych resentymentów mogło być 
podjęcie przez rząd węgierski próby złagodzenia tonu ustawy regulującej kwe-

25 C. Chiva, op.cit., s. 412–413.
26 B. Góralczyk, Węgry. Transformacja pokomunistyczna…, s. 156.
27 S. Deets, Reimagining the Boundaries of the Nation: Politics and the Development of Ide-

as on Minority Rights, „East European Politics & Societies” 2006, Vol. 20, No. 3, s. 206–207. 
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stię mniejszości węgierskiej w krajach ościennych. Kierując się tą dyrektywą rząd 
przygotował nową wersję ustawy, którą Stała Konferencja Węgrów zaakceptowa-
ła w listopadzie 2002 roku. Jednakże wówczas Wysoki Komisarz ds. Mniejszości 
Narodowych przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przed-
stawiciele Rady Europy oraz Unii Europejskiej uznali wprowadzone zmiany za 
zbyt mało znaczące28.

Negatywna reakcja środowiska międzynarodowego skłoniła rząd węgierski do 
kontynuowania prac nad treścią ustawy, aby w efekcie mogła być zaakceptowa-
na przez wszystkich zainteresowanych. Nowy projekt był przygotowywany przez 
Departament Prawa Międzynarodowego przy Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych, który zdobył dość duże doświadczenie we współpracy z instytucjami euro-
pejskimi. Również i w tym przypadku postanowiono skorzystać ze wsparcia m.in. 
Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszości Narodowych przy OBWE. W efekcie 
podjętych działań przygotowano dokument, którego treść była skoncentrowa-
na wokół problemu wspierania języka oraz węgierskiej kultury poza granicami. 
Zrezygnowano więc z przyznawania przywilejów jednostkom identyfi kującym 
się jako Węgrzy mieszkający poza granicami na rzecz zagwarantowania wspar-
cia instytucjom zajmującym się kultywowaniem dziedzictwa węgierskiego. Nowy 
projekt ustawy został przedstawiony przez rząd w maju 2003 roku na spotkaniu 
Stałej Konferencji Węgrów29.

Zmiana w regulacjach, określających relacje państwa węgierskiego z mniej-
szościami w krajach ościennych, przesądziła o zakończeniu sporu wynikającego 
z transgranicznych ambicji Węgrów. Kontrowersje słowacko-węgierskie mają 
jednak głębszy, strukturalny charakter.

Podsumowanie

Wydaje się, że konfl ikt słowacko-węgierski nie zostanie rozstrzygnięty według 
scenariusza, na podstawie którego władze Czechosłowacji pozbyły się 3 mln 
Niemców sudeckich. Rozwiązanie to zdobyło w 2006 roku uznanie Jana Sloty, 
przywódcy Słowackiej Partii Narodowej (SPN). Zasugerował wówczas również, 
iż analogiczne kroki powinna powziąć Słowacja w odniesieniu do zamieszkują-
cych ją Węgrów. Wypowiedzi te przyczyniały się do dalszego narastania napięcia 
w stosunkach słowacko-węgierskich. Jego apogeum przypadło na drugą połowę 
2008 roku. Na początku listopada 2008 roku doszło do użycia przemocy przez 
słowackich i węgierskich kibiców obserwujących lokalne rozgrywki piłkarskie 

28 B. Góralczyk, Węgry. Transformacja pokomunistyczna…, s. 158; S. Deets, The Hungarian 
Status Law and the Specter of Neo-medievalism in Europe, „Ethnopolitics” 2008, Vol. 7, Issue 
2 & 3, s. 210.

29 S. Deets, Reimagining the Boundaries…, s. 444; idem, The Hungarian Status Law…, 
s. 210.



w słowackim, przygranicznym mieście Dunajska Streda. Stanowcza reakcja po-
licjantów, którzy przystąpili do stłumienia wybuchu agresji wśród publiczności, 
sprowokowała nacjonalistów węgierskich do zorganizowania pod ambasadą sło-
wacką w Budapeszcie manifestacji, w czasie której spalono słowacką fl agę. W re-
akcji Słowacy zamalowali napisy węgierskie w kilku miejscowościach przygra-
nicznych. Następnie kilkudziesięciu Węgrów przebrało się w mundury z czasów 
II wojny światowej (Węgry były w koalicji z III Rzeszą) i przekroczyli granicę 
węgiersko-słowacką. Poziom napięcia niejako wymusił na premierach Słowacji 
oraz Węgier podjęcie rozmów poświęconych bilateralnym stosunkom.

Wizyta szefów rządów w przygranicznym Komarnie, 17 listopada 2008 roku, 
była pierwszym ofi cjalnym spotkaniem przedstawicieli obu państw od kilku lat. 
W jego trakcie obaj premierzy zapewniali, iż podejmą wszelkie możliwe działa-
nia w walce z nacjonalizmem. Wyrazili również pogląd, że mniejszości narodowe 
stanowią bogactwo kulturowe pogranicza. Pojednawczy ton zniknął jednak już 
w czasie konferencji prasowej zamykającej spotkanie – obaj przywódcy zaczęli 
wzajemnie oskarżać swoje narody o nacjonalizm.

Podsumowując rozważania dotyczące stosunków słowacko-węgierskich u pro-
gu XXI wieku warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden wymiar tych relacji. Otóż 
w 1977 roku władze Czechosłowacji i Węgier zdecydowały o budowie systemu za-
pór wodnych na Dunaju, między miejscowościami Gabcikovo na terenie Słowacji 
oraz Nagymaros na Węgrzech. Brak środków fi nansowych na kontynuację prac 
w latach 80., a także protesty ekologów (skupionych przede wszystkim w organi-
zacji o nazwie Koło Dunaj), cieszące się znacznym poparciem społecznym, spra-
wiły, że Węgry zaniechały w 1989 roku budowy elektrowni wodnej w Nagyma-
ros30. Zamiast owocnej współpracy powstało w ten sposób nowe źródło konfl iktu. 
Spór dotyczący respektowania umów dwustronnych oraz konsekwencji wynika-
jących ze zmiany biegu Dunaju nie znalazł do dziś swego rozstrzygnięcia, mimo 
zaangażowania oraz orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości31.

Opisane w niniejszej części opracowania resentymenty słowacko-węgierskie, 
za których główne źródło można uznać problem mniejszości węgierskiej na Sło-
wacji, nie przeszkadzają obu państwom w podejmowaniu wspólnych inicjatyw 
na forum międzynarodowym. Warto wśród nich wymienić przede wszystkim 
współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jednak i w tym przypadku owoce 
tego współdziałania przybrały symboliczną postać. Ocena ta wynika chociażby 
z faktu, że grupa nie zdołała wypracować wspólnego stanowiska w toku toczącej 
się w latach 2003–2004 dyskusji nad projektem Traktatu Konstytucyjnego Unii 
Europejskiej32.

30 Idem, Constituting Interests and Identities in a Two-Level Game: Understanding the 
Gabcikovo-Nagymaros Dam Confl ict, „Foreign Policy Analysis” 2009, Vol. 5, No. 1, s. 41, 42.

31 Ibidem, s. 52.
32 S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie. 1945–2004, Warszawa 2004, s. 181.
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Anna Umińska-Woroniecka

Stosunki polsko-słowackie

Wprowadzenie

Stosunki polsko-słowackie, funkcjonujące przez ostatnie 15 lat, charakteryzuje 
wielowymiarowość. Obok płaszczyzny bilateralnej: politycznej, gospodarczej, 
wojskowej oraz kulturalnej i naukowej, podejmowane są one w aspekcie multi-
lateralnym. Ten ostatni realizowany jest w ramach współpracy państw regionu 
środkowoeuropejskiego, przede wszystkim przez działalność Grupy Wyszehradz-
kiej, w mniejszym zakresie tzw. Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, ale również 
można go dostrzec w ramach wspólnych przedsięwzięć w okresie akcesji obu 
państw do Unii Europejskiej, czy później w ramach unijnego członkostwa. Nie 
sposób pominąć jeszcze jednej płaszczyzny współdziałania Polski i Słowacji, a do-
kładnie ich przygranicznych regionów, tj. współpracy transgranicznej. Utrzymy-
wanie dobrosąsiedzkich stosunków z jednym z południowych sąsiadów wpisuje 
się w cele polskiej polityki zagranicznej, natomiast wydaje się, że w swojej kilku-
nastoletniej historii relacje te miewały niekiedy zbyt ograniczony charakter.

Celem artykułu jest analiza bilateralnych stosunków polsko-słowackich mają-
cych miejsce w ostatnim piętnastoleciu, przede wszystkim ich wymiaru politycz-
nego, jak również wzajemnych kontaktów w sprawach wojskowych, kulturalnych 
i naukowych, oraz sygnalizacyjnie gospodarczych. Z uwagi na podjętą w artykule 
problematykę, koniecznym zabiegiem jest skrótowe przedstawienie wewnętrznej 
sytuacji politycznej południowego sąsiada, która w istotny sposób determinowa-
ła jakość polsko-słowackich relacji. Jednak uwagi te mają ograniczony charakter, 
także ze względu na fakt zawarcia w niniejszej publikacji artykułu na temat we-
wnętrznej sytuacji Republiki Słowackiej w ostatnich dwóch dekadach. Ze stosun-
kami polsko-słowackim i związane są w znacznym stopniu wydarzenia mające 
charakter multilateralny, także i tutaj w artykule znalazło się wiele odesłań do 
tego rodzaju przedsięwzięć. Jednak nie są one wiodącym zagadnieniem podjętej 
analizy, a co za tym idzie przedstawione w artykule aspekty stosunków polsko-
 -słowackich na płaszczyźnie współpracy multilateralnej nie są wyczerpujące.

W tym miejscu warto przedstawić kilka uwag o okolicznościach politycznych 
towarzyszących nawiązaniu stosunków polsko-słowackich1. Niepodległe państwo 

1 W latach 1939–1945 formalnie funkcjonowało niepodległe państwo pod nazwą Republika 
Słowacka. 15 marca 1939 roku Ministerstwo Spraw zagranicznych RP opublikowało komunikat 
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słowackie powstało w dniu 1 stycznia 1993 roku w wyniku podziału państwa cze-
chosłowackiego na dwie nowe Republiki: Czeską i Słowacką. Impuls do rozpadu 
Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej dały zmiany ustrojowe w Europie 
Środkowo-Wschodniej w 1989 roku, w odniesieniu do Czechosłowacji określane 
mianem aksamitnej rewolucji. Można zatem zauważyć, że rozpad państwa na-
stąpił w wyniku kilkuletniego procesu, w toku którego obie strony, czeska i sło-
wacka, poszukiwały nowej formy ustrojowej, zapewniającej wspólne funkcjono-
wanie. Jednak w połowie 1992 roku stało się jasne, że istnienie Czechosłowacji 
nie będzie miało dalszego ciągu2. Interesujące z punktu widzenia podjętego za-
gadnienia polsko-słowackich stosunków, jest stanowisko polskich władz wobec 
podziału południowego sąsiada. Zdaniem niektórych autorów, władze Polski po-
wstrzymywały się od zajmowania stanowiska wobec rozpadu, w ten sposób dą-
żąc do zapewnienia dobrych stosunków z obu republikami3. Wydaje się jednak, 
że początkowo Polska prezentowała dość jasne stanowisko, akcentując jedność 
państwa czechosłowackiego. Może o tym świadczyć wystąpienie Prezydenta Le-
cha Wałęsy 18 września 1991 roku przed Czechosłowackim Zgromadzeniem Fe-
deralnym, w którym stwierdził: „Polska potrzebuje silnej Czechosłowacji z całym 
jej bogactwem dwóch narodów”. Z upływem czasu, wobec nieuchronności proce-
su rozpadu południowego sąsiada4, przedstawiciele władz polskich wypracowali 
wspólne, realizowane zarówno przez rząd, jak i przez prezydenta, stanowisko 
w polityce zagranicznej wobec Słowacji i Czech. W jego ramach nowo powstałe, 
w wyniku rozpadu ČSRF, państwa miały być traktowane jak równorzędni part-
nerzy, a Polska jeszcze przed formalnym rozpadem powstrzyma się od prezento-
wania ocen w tej sprawie. O wypracowaniu takiego kierunku świadczą kontakty 
podejmowane przez Polskę, szczególnie w drugiej połowie 1992 roku, tak z wła-
dzami federacyjnymi, jak i politykami czeskimi i słowackimi. Przykładem może 
tu być wizyta w Polsce w dniach 8–9 grudnia 1992 roku wicepremiera i ministra 
spraw zagranicznych Słowacji Milana Kńažki5, czy spotkanie, 20 grudnia, pre-
mierów Polski i Słowacji – Hanny Suchockiej i Vladimira Mečiara6.

o uznaniu przez Polskę Słowacji za państwo niepodległe i samodzielne. Stosunki dyplomatyczne 
Polski. Informator. Europa 1918–2006, tom 1, Warszawa 2007, s. 386.

2 Szerzej zob. P. Ukielski, Aksamitny Rozwód. Rola elit politycznych w procesie podziału 
Czechosłowacji, Warszawa 2007.

3 F. Gołembski, Stosunki polsko-czechosłowackie, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 
1992, s. 38.

4 Po wyborach w czerwcu 1992 roku i wejściu do rządów partii domagających się rozpadu 
federacji, 26 sierpnia tego roku premierzy obu republik, Vaclav Klaus i Vladimir Mečiar, złożyli 
oświadczenie o powstaniu dwóch suwerennych państw z dniem 1 stycznia 1993 roku.

5 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Europa 1918–2006, tom 1…, s. 388. 
6 O spotkaniu nie ma informacji w kalendarium stosunków polsko-słowackich, zawartym 

w informatorze opracowanym przez MSZ, natomiast z publikacji prasowych wynika, że celem spo-
tkania były m.in. sprawy ruchu granicznego między Polską i Słowacją, D. Wielowieyska, Parzenice 
i dyplomacja, „Gazeta Wyborcza”, 21.12.1992. 
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1. Polsko-słowackie stosunki polityczne 
(na szczeblu rządowym i prezydenckim)

Ofi cjalne nawiązanie stosunków dyplomatycznych z niepodległym państwem 
słowackim nastąpiło w dniu jego powstania, tj. 1 stycznia 1993 roku7. Natych-
miastowe uznanie nowego państwa świadczy o dążeniu strony polskiej do za-
pewnienia jak najlepszych stosunków z południowym sąsiadem. Podkreślono 
to w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 31 grudnia 1992 ro-
ku8, w którym zapewniono, że dotychczasowa dobra współpraca między Polską 
a Czechosłowacją będzie kontynuowana i wzbogacana w stosunkach z Republiką 
Czeską i Republiką Słowacką. Strona polska podkreśliła, że współpraca ta przy-
niesie korzyści nie tylko jej uczestnikom, lecz także przyczyni się do umacnia-
nia pokoju, stabilności i bezpieczeństwa zarówno w Europie, jak i regionie. Tym 
samym Polska wyszła naprzeciw oczekiwaniom Bratysławy, dla której prioryte-
tem polityki zagranicznej w początkach istnienia swej państwowości było, obok 
stworzenia instytucjonalnych podstaw polityki zagranicznej i sformułowanie jej 
programu, dyplomatyczne uznanie na arenie międzynarodowej9. Jednocześnie 
Polska udzieliła poparcia Słowacji w jej dążeniach do uzyskania członkostwa 
w organizacjach wielostronnych, m.in. w Radzie Europy, podkreśliła to polska 
premier – Hanna Suchocka w swoim wystąpieniu podczas 44. sesji Zgromadze-
nia Parlamentarnego Rady Europy10.

O wadze, jaką Polska przywiązywała do stosunków ze Słowacją świadczy tak-
że udział prezydenta RP Lecha Wałęsy w zaprzysiężeniu pierwszego prezyden-
ta Republiki Słowackiej Michala Kováča, w Bratysławie 2 kwietnia 1993 roku. 
Pierwszoplanową kwestią w pierwszych miesiącach tego roku dla stosunków pol-
sko-słowackich stało się ustalenie zasad sukcesji prawnej wobec traktatów podpi-
sanych przez Polskę, najpierw z Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, póź-
niej z Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną. Warto dodać, że mocą uchwały 
z dnia 15 grudnia 1992 roku, przyjętej przez parlament Czeskiej i Słowackiej 

7 Jeszcze przed proklamowaniem niepodległego państwa słowackiego Polska utrzymywała 
kontakty dyplomatyczne z jego przedstawicielami, z tego powodu wielu autorów wskazuje inne, 
wcześniejsze daty nawiązania stosunków dyplomatycznych, przykładowo 29 grudnia 1993 roku. 
Zob. [w:] R. Kuźniar, K. Szczepaniak, Polityka zagraniczna RP 1989–2002, Warszawa 2002, 
s. 486. Natomiast z dniem 1 stycznia RP ustanowiła w RS pierwszego przedstawiciela dyploma-
tycznego; został nim w randze chargé d’affaires a.i. Jerzy Korolec.

8 Oświadczenie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP w związku z powstaniem Republiki 
Czeskiej i Republiki Słowackiej jako niepodległych państw, wydane na podstawie uchwały Rządu 
RP z dnia 8 grudnia 1992 roku, „Rzeczpospolita”, 31.12.1992– 1.01.1993.

9 A. Duleba, Sytuacja Republiki Słowackiej na arenie międzynarodowej, [w:] P. Bajda 
(red.), Słowacja w pięć lat po rozpadzie Czecho-Słowacji, Warszawa 1999, s. 36.

10 Ostatecznie Słowacja została przyjęta dopiero 4 października 1993 roku, Czechy – 29 
czerwca. Powodem był sprzeciw Węgier, które wskazywały na nierespektowanie przez władze Sło-
wacji praw mniejszości węgierskiej. 
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Republiki Federacyjnej, nowo utworzone państwa stały się generalnymi sukceso-
rami w odniesieniu do umów międzynarodowych zawartych przez ČSRF. W wy-
niku ustaleń, 8 lipca 1993 roku w Bratysławie ministrowie spraw zagranicznych 
Polski – Krzysztof Skubiszewski i Słowacji – Jozef Moravčik podpisali protokół 
regulujący problematykę sukcesji prawnej porozumień zawartych między Polską 
a Czechosłowacją w latach 1918–199211. Na podstawie postanowień protokołu 
uchylono moc obowiązującą 15 umów zawartych w latach poprzednich. Nato-
miast wśród traktatów pozostawionych w mocy, na szczególną uwagę zasługuje 
podpisany 6 października 1991 roku Układ między Rzeczpospolitą Polską a Cze-
ską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przy-
jacielskiej współpracy12. Warto, choć skrótowo, przedstawić zapisy tego traktatu, 
ponieważ jest on nie tylko podstawą dalszych uregulowań prawnych stosunków 
polsko-słowackich, ale jednocześnie ma wskazywać na kierunki polityki zagra-
nicznej obu państw względem sąsiada (Polski wobec Słowacji, Słowacji wobec 
Polski). W preambule aktu podkreślone zostały wielowiekowe tradycje przyjaźni 
pomiędzy państwami oraz zamieszkującymi ich narodami, konieczność posza-
nowania praw człowieka i jego podstawowych wolności, zaakcentowano także 
dokonujące się w obu państwach przemiany ustrojowe oraz dążenie do wszech-
stronnego rozwoju wzajemnych stosunków i przyjacielskiej współpracy, opartej 
na zasadach dobrego sąsiedztwa13. W uroczystym wstępie aktu, strony zaznaczy-
ły także swoje przekonanie o konieczności rozszerzania i umacniania solidarno-
ści na rzecz zjednoczenia Europy oraz ścisłej współpracy regionów, precyzując 
w artykule 1 układu wzajemne wsparcie i koordynację działań zmierzających do 
pełnego uczestnictwa stron w instytucjach zintegrowanej Europy. Tym samym 
niejako, przy okazji uregulowania dobrosąsiedzkich stosunków, wskazano na 
wspólny kierunek działań obu państw, przyszłe członkostwo we Wspólnotach Eu-
ropejskich. W treści traktatu strony określiły płaszczyzny wzajemnej współpra-
cy, wymieniając m.in. współpracę wojskową, gospodarczą i fi nansową, naukową 
i techniczną, w zakresie kultury i szkolnictwa, ochrony zdrowia, sportu i turystyki 
oraz ochrony środowiska. Przyjęto regulację dotyczącą również kwestii rozwoju 
ruchu osobowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych, 
popierania kontaktów pomiędzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi – 
regionami, województwami, powiatami, gminami i miastami; partiami i ruchami 
politycznymi; kościołami i związkami wyznaniowymi, a także fundacjami, stowa-
rzyszeniami i innymi organizacjami. W pierwszych artykułach traktatu wskazano 

11 Pełna nazwa porozumienia: „Protokół dotyczący obowiązywania w stosunkach między 
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką dwustronnych umów zawartych między Polską 
(PRL) a Czechosłowacją (Republiką Czeską, ČSR, Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną) w la-
tach 1918–1992. 

12 Dz. U. 1992, nr 59, poz. 296. 
13 Szerzej A. Banaszkiewicz, Traktaty i umowy polsko-słowackie zawarte w latach 1993–

2004, http://ism.uni.wroc.pl/publikacje.
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także na znaczenie wspólnych konsultacji na różnych szczeblach, których celem 
miał być rozwój dwustronnych stosunków oraz harmonizacja wspólnego stano-
wiska w sprawach międzynarodowych. Osobno uregulowano kwestie konsultacji 
stanowisk i działań w sprawach bezpieczeństwa i obrony. W układzie znalazły 
się także postanowienia dotyczące wolności, praw i obowiązków mniejszości na-
rodowych w obu państwach. W postanowieniach końcowych znalazł się zapis 
o piętnastoletnim okresie obowiązywania traktatu, a po upływie tego terminu 
jego ważność ulega wydłużeniu o okresy pięcioletnie, chyba że któraś ze stron 
układ wypowie. Potwierdzenie obowiązującego charakteru dla tego porozumie-
nia pociągało za sobą daleko idące następstwa. Przede wszystkim wzajemne re-
lacje zdefi niowane zostały w traktacie międzypaństwowym, który potwierdzał 
równocześnie granicę pomiędzy państwami, co w przyszłości w polsko-słowac-
kich stosunkach okazało się mieć istotne znaczenie. Stał się on również podsta-
wą zawierania kolejnych polsko-słowackich porozumień. W ocenie niektórych 
autorów układ z 1991 roku zawiera wszelkie regulacje niezbędne do tego, by sto-
sunki między Słowacją a Polską „mogły się spokojnie rozwijać”, a podstawowe 
znaczenie miały mieć wola i możliwość dynamizowania współpracy14. Próbę in-
tensyfi kacji wzajemnych kontaktów ze strony słowackiej podjęto w 1993 roku 
na szczeblu rządowym. W dniach 13–14 lipca przybył do Polski wicepremier Re-
publiki Słowackiej, Roman Kovač, który w rozmowach z polską premier Hanną 
Suchocką i wicepremierem Henrykiem Goryszewskim podjęli kwestie ożywienia 
wymiany handlowej, unikania podwójnego opodatkowania oraz spłaty polskiego 
zadłużenia15. Była to jedyna ofi cjalna wizyta przedstawiciela władz słowackich 
w Polsce w 1993 roku.

Niestety, w kolejnych latach zauważalne staje się w bilateralnych stosun-
kach stopniowe ochłodzenie. Istotną determinantą tej sytuacji była sytuacja we-
wnętrzna południowego sąsiada. Jak zostało wskazane wyżej, dążeniem Słowacji 
w początkach jej samodzielności było zbudowanie zaplecza instytucjonalnego 
polityki zagranicznej państwa. Tu podstawowym problemem okazał się niedobór 
dobrze wykwalifi kowanej kadry16, co niewątpliwie osłabiało pozycje RS na arenie 
międzynarodowej. Negatywnie na tę pozycję oraz kształt stosunków dwustron-
nych wpływało napięcie wewnętrzne wynikające z konfl iktu pomiędzy słowac-
kim prezydentem Michalem Kovačem a koalicją rządową Ruchu na Rzecz De-
mokratycznej Słowacji (HZDS) i Słowackiej Partii Narodowej (SNS), powstałej 
po wyborach w 1992 roku, kierowanej przez premiera Vladimira Mečiara. Moż-
na podkreślić, iż część autorów podejmujących problematykę sceny politycznej 

14 Ibidem, s. 7.
15 Węgiel za długi, „Gazeta Wyborcza”, 13.07.1993.
16 Szerzej na temat trudności RS z zasobem kadrowym w służbie dyplomatycznej A. Duleba, 

op.cit. s. 36–39; dodatkowo kilkakrotne zmiany w kierownictwie resortu nie sprzyjały wypraco-
waniu długofalowego planu działań w słowackiej polityce zagranicznej. Zob. R. Morawiec, Słowa-
cja, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia 1993, Warszawa 1995. 



296

Słowacji17 wskazuje, że to właśnie sposób sprawowania władzy, także przez 
ograniczanie zasad demokracji w życiu politycznym przez ówczesnego premiera 
w najwyższym stopniu zdeterminował kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej 
Słowacji. Tym samym hamując jej integrację ze strukturami zachodnimi (Unią 
Europejską i NATO) i negatywnie oddziałując na kontakty Słowacji z jej pań-
stwami sąsiadami, w tym z Polską, co potwierdza kalendarium spotkań przed-
stawicieli rządowych obu państw w latach 1994–1998, czyli w okresie sprawowa-
nia władzy, z niewielkimi przerwami, przez Vladmira Mečiara. Natomiast próby 
ocieplenia polsko-słowackich stosunków podnoszone były w tym okresie na naj-
wyższym szczeblu – głów państw, dla których pierwszą okazją do wspólnego spo-
tkania 12 stycznia 1994 roku była wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa 
Clintona w Pradze. Do kolejnego spotkania prezydentów Polski i Słowacji doszło 
już kilka dni później, 25–26 stycznia, kiedy z ofi cjalną wizytą przybył do Polski 
prezydent Michal Kovač. W trakcie rozmów o polityce zagranicznej, bezpieczeń-
stwie i stosunkach gospodarczych, szczególnie mocno zaakcentowano wspólnotę 
interesów między państwami regionu środkowoeuropejskiego. Wskazywano na 
potrzebę intensyfi kacji kontaktów ekonomicznych18. Polski prezydent podkreślał 
także rolę wspólnych konsultacji państw regionu w sprawach integracji europej-
skiej, w których swój udział powinna mieć także Słowacja, co zostało powtórzone 
przy okazji spotkania prezydentów Polski, Słowacji, ale także Bułgarii, Słowenii 
i Węgier w Bańskiej Bystrzycy 27 stycznia 1994 roku. Prezydenci Michal Kovač 
i Lech Wałęsa spotkali się jeszcze raz w 1994 roku, 15 kwietnia w Litomyślu, 
podczas wspólnych obrad prezydentów Polski, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec 
i Węgier, które dotyczyły teraźniejszości i przyszłości Europy, jej bezpieczeństwa 
i integracji19. Natomiast na szczeblu rządowym dwustronne spotkania miały jed-
nostkowy charakter, po blisko rocznej przerwie z wizytą w Warszawie w dniach 
8–9 kwietnia 1994 roku gościł słowacki minister spraw zagranicznych Eduard 
Kukan. Podczas rozmów poruszono kwestie podpisania dwustronnych porozu-
mień w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki20. Minister Kukan reprezentował 
w Warszawie nowy gabinet utworzony 16 marca pod przewodnictwem Jozefa 
Moravčika. Nowy słowacki rząd powstał po uchwaleniu wotum nieufności wobec 
gabinetu kierowanego przez V. Mečiara. Premier Moravčik złożył w Polsce ofi cjal-
ną wizytę 18 sierpnia, podczas której podkreślano wzajemną wolę intensyfi kacji 

17 Zob. J. Gajewski, Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej, [w:] R. Kuźniar, 
K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989–2002, Warszawa 2002, s. 278–289; R. Łoś, 
Polityka zagraniczna Słowacji, Łódź 2007; J. Valenta, Wyszehrad jako próba integracji Europy 
Środkowej, [w:] Europa środkowa w ostatniej dekadzie XX wieku, Kraków 2001; S. Szomolányi, 
Słowacja w pięć lat po rozpadzie Czecho-Słowacji, [w:] Słowacja w pięć lat po rozpadzie…

18 M. Mazik, Polsko-słowacka współpraca polityczna, „Przegląd Zachodni” 2002, nr 1, s. 162.
19 A. Gogolewska, Aktywność zagraniczna Prezydenta RP, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-

nicznej” 1995, s. 327.
20 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Europa 1918–2006, tom 1, Warszawa 2007, 

s. 387.
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dwustronnych stosunków, uwidocznioną w liczbie podpisanych wówczas umów, 
dotyczących wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, unikania podwójne-
go opodatkowania, transportu lotniczego, komunikacji kolejowej przez granicę 
państwową, współpracy transgranicznej, współpracy w dziedzinie środowiska, 
współpracy gospodarczej i handlu, współpracy w dziedzinie weterynarii. Jednak 
wkrótce po wspomnianej wizycie doszło do nowych wyborów parlamentarnych 
na Słowacji, zakończonych zwycięstwem partii HZDS, co doprowadziło do wyło-
nienia gabinetu kierowanego przez V. Mečiara. Dalsze zacieśnianie kontaktów 
w nowej sytuacji politycznej u południowego sąsiada okazało się niemożliwe.

Podsumowując pierwsze dwa lata funkcjonowania stosunków polsko-sło-
wackich można wskazać, że w początkowej fazie podjęte przez oba państwa 
kroki zapowiadały dobry rozwój wzajemnych kontaktów. Świadczą o tym: na-
tychmiastowe uznanie niepodległego państwa słowackiego, pierwsze kontakty 
na szczeblu rządowym, a w szczególności prezydenckim, podpisane umowy21. 
Wyznaczony pierwotnie przez Republikę Słowacji kierunek polityki zagranicz-
nej przede wszystkim integracji ze strukturami Unii Europejskiej i Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego, jak również utrzymywania bliskich stosunków z państwami 
sąsiadującymi, pozostał jedynie w wymiarze deklaracji, natomiast w rzeczywi-
stości słowacki rząd coraz mocniej akcentował izolacjonizm w swojej polityce ze-
wnętrznej: „W wyobrażeniu premiera Mečiara jego kraj nie mógł sobie pozwolić 
od początku istnienia na otwarcie na świat. Działania izolujące RS (Republikę 
Słowacką) motywował tym, że przy niewielkim terytorium jest ona zbyt słaba 
ekonomicznie, by stawić czoła zagranicznej konkurencji”22. Wynik jesiennych 
wyborów parlamentarnych na Słowacji i obrany przez rząd kierunek polityki 
zagranicznej skutecznie hamowały rozwój bilateralnych kontaktów w kolejnych 
czterech latach.

W 1995 roku miały miejsce trzy ważne, z punktu widzenia dwustronnych sto-
sunków, spotkania. Pierwsze, mające charakter roboczy, odbyło się w lutym tego 
roku z udziałem premierów obu państw – Waldemara Pawlaka i Vladimira Me-
čiara. W wyniku jego ustaleń przedstawiciele obu rządów podpisali w kwietniu 
1995 roku protokół o spłacie polskiego zadłużenia wobec Słowacji w wysokości 
28,5 mln dolarów, uzgodniono że spłata zadłużenia zostanie zrealizowana przez 
dostawy polskiego węgla. Kilka dni później, 30 kwietnia w Żywcu, doszło do ko-
lejnego spotkania szefów rządów, stronę polską reprezentował nowy szef gabi-
netu – Józef Oleksy. Okazją do spotkania było otwarcie przejścia granicznego 
Zwardoń Myto – Skaliste, podjęto także wówczas rozmowy dotyczące współpra-
cy transgranicznej. W drugiej połowie tego roku z dwudniową wizytą w Polsce, 
w dniach 25–26 października, przebywał minister spraw zagranicznych Słowacji 

21 Protokół dotyczący sukcesji prawnej w stosunkach polsko-czeskich podpisany został pra-
wie trzy lata później po porozumieniu polsko-słowackim, 29 marca 1996 roku.

22 M. Mazik, op.cit., s. 166.
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Juraj Schenka. Wspólnie z ministrem Władysławem Bartoszewskim wyda-
li oświadczenie, wskazując, że celem obu państw jest integracja z UE i NATO, 
a także rozwój współpracy w ramach CEFTA, oraz obszarach przygranicznych. 
Jak zostało podkreślone wyżej, ze strony słowackiej tego rodzaju deklaracje po-
zostawały nierealizowane.

Warto również dodać, że w roku 1995 została podpisana, ważna z punktu 
widzenia dwustronnych kontaktów, umowa o wspólnej granicy państwowej23. 
Jej mocą potwierdzone zostały zapisy dotychczas podpisanych traktatów gra-
nicznych, jeszcze z Czechosłowacją, m.in. umowa dotycząca wytyczenia grani-
cy państwowej z 1958 roku. Tym samym obie strony zadeklarowały brak wza-
jemnych roszczeń terytorialnych, co z punktu widzenia późniejszych pretensji, 
wysuwanych głównie przez posłów HZDS, miało istotne znaczenie24. W umowie 
uregulowano dodatkowo kwestie organizacji i funkcjonowania administracji na 
polsko-słowackiej granicy, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji Stałej 
Polsko-Słowackiej Komisji Granicznej.

Niestety, w tym samym roku miało miejsce kilka zdarzeń negatywnie od-
działywujących na wzajemne stosunki. Przede wszystkim ociepleniu nie sprzy-
jały działania V. Mečiara, zmierzające do zahamowania współpracy regionalnej, 
szczególnie w ramach euroregionu Tatry, skupiającego polskie i słowackie przy-
graniczne jednostki samorządowe oraz euroregionu Karpaty25, którego stronami, 
poza Polską i Słowacją, pozostają Ukraina, Węgry i Rumunia. Jak wskazywał sło-
wacki premier, przedsięwzięcia te miały być inspirowane przez zagranicę, co jego 
zdaniem nie sprzyjało narodowym interesom Słowacji26. W swoim wystąpieniu 
z 5 lutego stwierdził: „Słowacja nie jest pełnoprawnym członkiem Euroregionu. 
Do Euroregionu zostało przyjętych kilka powiatów bez zgody rządu. Trzeba bę-
dzie z tego wyciągnąć wnioski. Słowacja chce wchodzić do Europy jako jednoli-
te i suwerenne państwo”27. Inną, negatywnie rzutującą na wzajemne kontakty 
sprawą był międzynarodowy konfl ikt ekologiczny, związany z budową elektrowni 

23 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy pań-
stwowej, sporządzona w Warszawie dnia 6 lipca 1995 roku, Dz. U. 1996 nr 55, poz. 250.

24 Posłowie domagali się zwrotu 25 wiosek na Spiszu i Orawie, które ich zdaniem Polska za-
garnęła w 1920 roku. A. Niewiadowski, Tatry na szkle malowane, „Rzeczpospolita”, 22.10.1999.

25 Formalnie Euroregion „Karpaty” został powołany 14 lutego 1993 roku, „jest największym 
terytorialnie związkiem regionalnym w Europie i najbardziej zróżnicowanym”, W. Malendowski, 
M. Ratajczak, Euroregiony Polski krok do integracji, Wrocław 2000. Szerzej na temat udziału 
Polski i Słowacji we współpracy transgranicznej R. Kuźniar, Euroregion Karpacki – przesłanki, 
uwarunkowania współpracy, „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 3; B. Wrzochalski, Współ-
praca transgraniczna Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1993–1994”; A. Skrzydło, 
Euroregiony z udziałem podmiotów polskich jako forma współpracy transgranicznej, „Sprawy 
Międzynarodowe” 1994, nr 3. 

26 Kalendarium wydarzeń, „Sprawy Międzynarodowe” 1996, nr 3–4.
27 A. Niewiadowski, Mecziar przeciwko Słowacji w Euroregionie Karpaty, „Rzeczpospolita”, 

06.02.1995.
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jądrowej w Mochovcach28, przeciwko czemu występowali m.in. polscy ekolodzy. 
Wreszcie na poprawienie relacji nie wpłynął protest skierowany przez pełnomoc-
nika polskiego rządu L. Bagińskiego wobec Słowacji, w którym strona polska 
wskazała na naruszenie przez Słowaków umowy o gospodarce wodnej na wodach 
granicznych. Miało to związek z budową zapory na rzece Poprad, podjętej przez 
słowacką fi rmę bez zgody polskiego ministra ochrony środowiska – Stanisława 
Żelichowskiego29. Wszystkie te incydenty rzutowały niekorzystnie na wzajemne 
kontakty, prowadząc do ich osłabienia. W konsekwencji rok 1995 nie przyniósł 
poprawy bilateralnych stosunków i wydaje się, że pomimo oświadczeń o wspól-
nych działaniach na płaszczyźnie dwustronnej, pozostały one jedynie w sferze 
deklaracji.

W kolejnym, 1996 roku, pierwszą wizytę na Słowacji złożył nowy prezydent 
RP Aleksander Kwaśniewski, który z prezydentem M. Kováčem podczas spo-
tkania 1 marca w Javorinie rozmawiał o celach strategicznych Polski i Słowacji 
w ich polityce zagranicznej30. Obie strony wskazywały na ich determinację w in-
tegracji ze strukturami UE i NATO, jednocześnie deklarując, że kierunki tych 
działań w żaden sposób nie są wymierzone przeciwko Rosji, a wspólnym intere-
sem obu państw jest ułożenie jak najlepszych dobrosąsiedzkich stosunków z Fe-
deracją Rosyjską. Z kolei słowacki prezydent odwiedził Polskę w czerwcu 1996 
roku; okazją do złożenia wizyty było spotkanie prezydentów Europy Środkowo-
Wschodniej w Łańcucie 7 czerwca. W trakcie tego oraz późniejszych tego typu 
spotkań31 – m.in. w Lewoczy na Słowacji w styczniu 1998 roku, prezydent Kováč 
deklarował, że Słowacja nadal aspiruje do członkostwa w strukturach unijnych, 
a celem jej polityki zagranicznej nie jest izolacja na arenie międzynarodowej. 
W maju 1996 roku doszło do spotkaniu szefów rządów obu państw w Starym 
Smokowcu na Słowacji. Stronę polską podczas spotkania 11 maja reprezentował 
Włodzimierz Cimoszewicz, słowacką dotychczasowy premier Vladimir Mečiar. 
Przedmiotem rozmów były kwestie współpracy dwustronnej, w tym możliwości 

28 Budowa elektrowni wywołała stanowczy sprzeciw Austrii, która uzasadniała swoje obawy 
możliwością zaistnienia katastrofy ekologicznej i skażenia. Do protestów dołączyli polscy ekolo-
dzy; przedsięwzięcie zostało także poddane krytyce w polskiej prasie, także z uwagi na fakt dekla-
rowania współudziału w kosztach budowy przez stronę rosyjską. Natomiast polska strona rządo-
wa odżegnywała się od interwencji nie zajmując początkowo w sprawie stanowiska. Sąsiedzki spór 
o elektrownię, „Rzeczpospolita”, 25.01.1995.

29 Słowacka fi rma podjęła budowę, nie uzyskawszy wcześniej aprobaty wojewody nowosą-
deckiego, następnie kontynuowała prace oczekując, że wniesione przez nią odwołanie zostanie 
pozytywnie rozpatrzone przez polskiego ministra. Inwestor wskazywał, że ze strony słowackiej 
uzyskał wszelkie potrzebne mu zezwolenia by rozpocząć budowę na terenie Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego. „Rzeczpospolita”, 03.04.1995, dodatek regionalny Kraków.

30 „Rzeczpospolita”, 02.03.1995.
31 Spotkania przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej miały charakter cykliczny 

i odbywały się w kolejnych państwach tego regionu, w każdym przypadku prezydenci Polski i Sło-
wacji deklarowali wzajemne poparcie na drodze integracji ze UE i NATO, jednocześnie zapewnia-
jąc o dobrych stosunkach pomiędzy państwami.
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współdziałania w zakresie zwalczania przestępczości międzynarodowej. Zapo-
wiedziano także podpisanie dwustronnego porozumienia o małym ruchu przy-
granicznym, co nastąpiło 6 grudnia 1996 roku32. Słowacki premier ponowił swoje 
zapewnienia o chęci integracji z NATO, zaprzeczając jakoby obrał w swojej po-
lityce bezpieczeństwa „koncepcję neutralności wojskowej”33. Z kolei polski szef 
rządu w wywiadzie udzielonym słowackiemu dziennikowi „Pravda” podkreślił, że 
dla Polski istotne jest ożywienie kontaktów przygranicznych, oraz zaakcentował, 
że prozachodnia opcja Polski nie wymaga zezwolenia ze strony jej wschodniego 
sąsiada – Rosji34. W dniach 17–18 września z wizytą w Bratysławie przebywał 
polski minister spraw zagranicznych Dariusz Rosati, podczas której odbył szereg 
spotkań z przedstawicielami rządu RS, w tym z premierem, ministrem spraw 
zagranicznych Pavlem Hamžikiem a także członkami parlamentu słowackiego. 
Podczas swojego wykładu minister Rosati podkreślił, że w interesie Polski leży, 
aby Słowacja została jak najszybciej przyjęta do NATO, Polska bowiem chce mieć 
na swoich południowych granicach sojusznika35. W trakcie wizyty strony podpi-
sały porozumienie dotyczące wczesnego powiadamianie o awariach jądrowych, 
o wymianie informacji oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowe-
go i ochrony radiologicznej.

Niewątpliwie sukcesem w polsko-słowackich stosunkach w 1996 roku oka-
zało się podpisanie umowy o małym ruchu granicznym. Przede wszystkim na 
mocy tego porozumienia wprowadzono ułatwienia w przekraczaniu granicy pań-
stwowej obywatelom obu państw, zameldowanym na pobyt stały lub czasowy 
w miejscowościach położonych w tzw. pasie małego ruchu granicznego, czyli pa-
sie 15 km od granicy państwowej. Jednocześnie strony w załączniku do umowy 
zawarły wykaz gmin i miejscowości, tak po stronie polskiej, jak i słowackiej, któ-
re znajdują się w pasie małego ruchu granicznego. Natomiast wydaje się, że o ile 
wzajemne relacje na najwyższym – prezydenckim – szczeblu układały się po-
myślnie, to w przypadku szczebla rządowego, można by było oczekiwać większe-
go zaangażowania we wspólne kontakty, przede wszystkim ze strony słowackiej. 
Poprawie wzajemnych relacji nie sprzyjały ujawnione przez prasę zapisy raportu 
Główne zadania słowackiej polityki zagranicznej, w którym rząd w Bratysławie 
zadeklarował, że „najważniejszym sąsiadem dla Słowacji jest nadal Federacja 
Rosyjska”36. O tak wyznaczonym kierunku południowego sąsiada mogły świad-
czyć ofi cjalne wizyty składane wzajemnie przez przedstawicieli rządu słowac-
kiego i rosyjskiego, oraz podpisane w wyniku odbywanych spotkań dwustronne 
porozumienia. Przykładem może tu być wizyta ministra spraw zagranicznych FR 

32 Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką o małym ruchu granicz-
nym sporządzona w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 roku, Dz. U. 1997, nr 127, poz. 827.

33 „Rzeczpospolita”, 13.05 1996.
34 Cyt. za M. Mazik, op.cit., s. 171.
35 O NATO i Rosji, Rosati na Słowacji, „Rzeczpospolita”, 18.09.1996.
36 Kontrowersyjny Raport, „Rzeczpospolita”, 11.03.1996.
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Jewgienija Primakowa złożona 29 lutego tego roku, w trakcie której podjął on 
rozmowy z premierem Mečiarem dotyczące m.in. kwestii przystąpienia Słowacji 
do NATO37 czy wcześniejsze ustalenia dotyczące wspólnej słowacko-rosyjskiej 
budowy elektrowni jądrowej.

Następne dwa lata w bilateralnych kontaktach nadal były stosunkowo skrom-
ne we wzajemne kontakty, próby ich ożywienia podejmowane były przede 
wszystkim na szczeblu prezydenckim. Pierwsze, w 1997 roku, spotkanie obu pre-
zydentów odbyło się przy okazji uroczystości związanych z 1000 rocznicą śmierci 
Św. Wojciecha38. Do ponownego spotkania doszło w dniach 20–21 sierpnia 1997 
roku, podczas pierwszej ofi cjalnej wizyty prezydenta Kwaśniewskiego na Słowa-
cji. W trakcie spotkań, także ze słowacką opozycją, polski prezydent zapowiedział 
poparcie dla słowackich starań o członkostwo w NATO, jednocześnie wskazywał, 
że Polska w tych zabiegach nie zastąpi słowackiego rządu i narodu. Natomiast to 
co wymaga podkreślenia – głowa państwa polskiego odżegnywała się w swoich 
wystąpienia od jakiejkolwiek krytyki, wskazując, że „Polska szanuje suwerenne 
decyzje Słowacji”39. Wydaje się, że owa powściągliwość wynikała w głównej mie-
rze z konsekwencji mających miejsce po wypowiedzi Aleksandra Kwaśniewskie-
go w 1996 roku, gdy stwierdził on, że „Słowacja nie należy już do czwórki”40. 
Wypowiedź ta oczywiście została nieprzychylnie przyjęta w Bratysławie. W na-
stępnym, 1998 roku, obaj prezydenci spotkali się w Lewoczy, o czym mowa była 
już wyżej. Natomiast w spotkaniach na szczeblu rządowym, odbywanych w roku 
1997 oraz do listopada roku następnego uczestniczyli przede wszystkim mini-
strowie resortów spraw zagranicznych. Pierwsze miało miejsce w lutym 1997 
roku w Starym Smokowcu, gdzie spotkali się szefowie dyplomacji obu państw 
Dariusz Rosati i Pavol Hamžik. Jednym z tematów poruszanych w trakcie robo-
czego spotkania był przyszły udział Polski i Słowacji w strukturach zachodnio-
europejskich. Jak stwierdził polski minister „Polska popiera w tych działaniach 
Słowację i podobne poparcie znajduje w Bratysławie”41. Strony podpisały także 
protokół o współpracy ministerstw spraw zagranicznych obu państw. Ponad dwa 
miesiące później z ofi cjalną wizytą do Polski przybył minister Hamžik. W dniach 
14 i 15 maja odbył szereg rozmów z przedstawicielami polskiego rządu, podczas 
których podkreślił, że Polska ze względu na swoje położenie polityczne jest jed-
nym z najważniejszych partnerów Słowacji. W listopadzie 1997 roku doszło do 
spotkania nowo mianowanych ministrów, polskiego – Bronisława Geremka i sło-
wackiej minister – Zdenki Kremplovej, przy okazji sesji Rady Ministrów Unii 

37 Kalendarium Wydarzeń, „Sprawy Międzynarodowe” 1996, nr 3–4.
38 Udział w uroczystościach poza prezydentami Polski i Słowacji wzięli: papież Jan Paweł II 

oraz prezydenci: Litwy – Algirdas Brazauskas, Węgier – Arpad Goencz, Czech – Václav Havel, 
Niemiec – Roman Herzog, Ukrainy – Leonid Kuczma.

39 „Rzeczpospolita”, 22.08.1997. 
40 Strategiczna współpraca, „Rzeczpospolita”, 15.05.1999.
41 PAP 28.02.1997.
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Zachodnioeuropejskiej, podczas bilateralnych rozmów, ministrowie omówili 
sprawy stosunków dwustronnych42. Do ponownego spotkania obu ministrów do-
szło 2 lutego 1998 roku w Zakopanem. Minister Geremek stwierdził, że na arenie 
międzynarodowej pojawia się opinia, iż Słowacja prowadzi politykę samoizola-
cji, a jej wizerunek jako państwa nieprzestrzegającego standardów demokratycz-
nych szkodzi temu krajowi w staraniach o członkostwo w UE, ale dodał, że to 
przyszłe parlamentarne wybory na Słowacji będą okazją do zamanifestowania 
pełnego przestrzegania europejskich standardów życia publicznego43. Wyraził 
także poparcie dla dalszych starań Słowacji na drodze integracji z UE i NATO. 
W kolejnych miesiącach nastąpiło osłabienie bilateralnych kontaktów, której 
bezpośrednim powodem pozostawała sytuacja wewnętrzna na Słowacji: narasta-
jący konfl ikt między premierem Mečiarem i prezydentem Kovačem oraz walka 
polityczna w obliczu wrześniowych wyborów parlamentarnych u południowe-
go sąsiada Polski44. Warto dodać, że w latach 1997–1998 zawarto szereg dwu-
stronnych porozumień, z których wymienić można m.in. dwie umowy podpisane 
w marcu 1997 roku, które dotyczyły spraw pomocy prawnej i pomocy celnej45, 
umowę z maja tego samego roku o gospodarce wodnej na wodach granicznych 
oraz umowę z kwietnia 1998 roku o przewozach drogowych.

Po zwycięskich przez opozycję wyborach na Słowacji, 12 listopada 1998 roku 
pierwszą wizytę w Polsce złożył nowo powołany słowacki premier Mikuláš Dzu-
rinda. Było to pierwsze od dwóch lat spotkanie szefów rządów słowackiego i pol-
skiego, a jednocześnie była to pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera. 
Można dodać, że w przeciągu ostatnich czterech lat słowacki premier nie składał 
w Polsce ofi cjalnych wizyt46. W trakcie rozmów z premierem Jerzym Buzkiem, 
premier Dzurinda zapewnił, że jednym z priorytetów jego gabinetu będzie in-
tegracja ze strukturami zachodnimi, jednocześnie wyraził nadzieję, że Polska 
udzieli Słowacji poparcia w staraniach o przyszłe członkostwo47. Premier Buzek 
wskazał, że Polska jest zainteresowana jak najszybszą integracją Słowacji z Unią 
Europejską i NATO. Niewątpliwie złożona przez słowackiego premiera wizyta 
w Polsce miała przekonać nie tylko polskiego partnera, ale i obserwatorów w in-
nych państwach, szczególnie członkowskich UE i NATO, o przekierowaniu sło-

42 M. Mazik, op.cit.
43 Ibidem.
44 Z. Fialova, G. Fabian, Parliamentary elections in Slovakia, September 1998. Report on the 

election observation mission, Warszawa 1999. 
45 Umowa o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania europejskiej konwencji o pomocy praw-

nej w sprawach karnych z 20 kwietnia 1959, Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w spra-
wach celnych.

46 Również przedstawiciele gabinetu słowackiego akcentowali kierunek pierwszej podróży 
premiera Dzurindy, jak wskazywał minister spraw zagranicznych Eduard Kukan: „Po raz pierwszy 
w historii słowackiej dyplomacji premier nowego rządu kieruje swoje kroki nie do Pragi, Buda-
pesztu czy Moskwy, lecz do Warszawy”. „Rzeczpospolita”, 13.11.1998. 

47 Podział na Słowacji, „Gazeta Wyborcza”, 13.11.1998.
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wackiej polityki zagranicznej i determinacji w staraniach o przyjęcie do tychże 
struktur. Listopadowa wizyta premiera Dzurindy stała się początkiem nowego 
rozdziału dwustronnych relacji Polski i Słowacji. Przede wszystkim słowacki pre-
mier zapewniał o priorytetowym charakterze opcji prozachodniej, natomiast, jak 
stwierdził minister Kukan „stosunki z Rosją miały być oparte na wyważonym 
dialogu i współpracy handlowej, ale z uwzględnieniem wzajemnych korzyści”48.

W 1999 roku doszło do kolejnych zmian w dwustronnych stosunkach, prze-
łomowym wydarzeniem okazały się majowe wybory prezydenckie na Słowacji. 
Nowym prezydentem Słowacji został Rudolf Schuster, który wyborcze zwycię-
stwo zapewnił sobie w drugiej turze wyborów, 29 maja, pokonując Vladimira 
Mečiara. Można dodać, że urząd prezydenta pozostawał nieobsadzony przez po-
nad rok, a większość jego uprawnień, do listopada 1998 roku, wykonywał pre-
mier Mečiar. Nowy prezydent został zaprzysiężony 15 czerwca w obecności pre-
zydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Austrii, Czech, Węgier 
i Ukrainy, otrzymał także wówczas ofi cjalne zaproszenie do Polski od prezydenta 
Kwaśniewskiego49. Z pierwszą wizytą w Polsce prezydent Schuster przebywał 
w dniach 19–20 sierpnia 1999 roku. W dwustronnych rozmowach poruszono 
m.in. kwestie współpracy w wymiarze regionalnym, integracji z UE oraz sto-
sunków bilateralnych, w tym współpracy transgranicznej. Słowacki prezydent 
podkreślał dążenia swojego państwa do odzyskania pozycji w Grupie Wyszeh-
radzkiej, co mogłoby ułatwić RS negocjacje z UE50, oraz wskazywał na możliwość 
skorzystania z polskich doświadczeń na drodze do integracji ze strukturami za-
chodnimi. Podkreślano, że jest to jedna z pierwszych zagranicznych wizyt sło-
wackiego prezydenta, tym samym wskazując na wagę jaką południowi sąsiedzi 
przywiązywali do bilateralnych, stosunków polsko-słowackich. W tym samym, 
1999 roku, doszło do wielu spotkań na szczeblu rządowym, m.in. 6 kwietnia 
z wizytą w Warszawie przebywał słowacki minister spraw zagranicznych Eduard 
Kukan, który w rozmowie z ministrem Geremkiem wskazywał, że stosunki po-
między krajami układają się pomyślnie. Wyraził też nadzieję na nowe decyzje 
podjęte na niedalekim szczycie NATO w Waszyngtonie w sprawie przyjęcia no-
wych członków. W tym samym roku, 6 czerwca w uroczystej mszy, celebrowanej 
przez papieża Jana Pawła II w Starym Sączu, wziął udział premier Dzurinda, 
który trzy miesiące później był uczestnikiem Konferencji Prawicy Środkowo-
europejskiej, odbywającej się 23–24 września w Gdańsku. Okazją do rozmów 
polskiego i słowackiego szefa gabinetu były także spotkania o charakterze wie-
lostronnym. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotykali się 1999 roku 
dwukrotnie: 14 maja w Bratysławie i 15–16 października w Vysokich Tatrach. 
Jeszcze we wrześniu do Krynicy przybył słowacki wicepremier Ivan Mikloš, który 

48 Informacje, „Rzeczpospolita”, 23.11.1999.
49 A. Niewiadowski, Prezydent wszystkich Słowaków, „Rzeczpospolita”, 16.06.1999.
50 Gesty przyjaźni, „Rzeczpospolita”, 20.08.1999. 
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wziął udział w obradach Forum Ekonomicznego. Do dwustronnych spotkań do-
chodziło także na szczeblach międzyresortowych, wizytę złożył m.in. sekretarz 
stanu w MSZ RS Jan Figel, czy sekretarz stanu w ministerstwie kultury Milan 
Gacik. Szczególnie istotnym wydarzeniem, także z punktu bilateralnych stosun-
ków, była deklaracja prezydentów Polski, Czech i Węgier złożona 3 grudnia 1999 
roku. Prezydenci przybyli na zaproszenie prezydenta Schustera do Gerlachova 
w słowackich Tatrach, w deklaracji wskazali: „Bratysława osiągnęła duży postęp 
na drodze reform demokratycznych. Wierzymy, że kraje Unii Europejskiej we-
zmą ten fakt pod uwagę. Słowacja powinna się też znaleźć w NATO po kolejnej 
fazie rozszerzenia paktu.”51 Data wydania oświadczenie nie była przypadkowa, 
bowiem deklaracja została ogłoszona na krótko przed szczytem Unii Europejskiej 
w Helsinkach. Polski prezydent dodał, że Słowacja wkroczyła w okres stabilności, 
co dobrze wróży także bilateralnym stosunkom.

Dalsze ożywienie w dwustronnych stosunkach dostrzegalne jest w 2000 
roku. Okazją do spotkań przedstawicieli obu państw stały się obchody tysiąclecia 
zjazdu gnieźnieńskiego. W marcu tego roku doszło do spotkania prezydentów 
Polski, Litwy, Niemiec, Słowacji i Węgier, a 28 kwietnia spotkali się premierzy 
państw Grupy Wyszehradzkiej – Jerzy Buzek, Milosz Zeman, Viktor Orban i Mi-
kulaš Dzurinda, oraz kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder. Podpisano wówczas 
„Deklarację Gnieźnieńską” o współdziałaniu w budowie przyszłości europejskiej 
„w poszanowaniu kultur, narodowych tradycji i regionalnych odmienności”52. 
Do ponownego spotkania szefów gabinetów Grupy Wyszehradzkiej doszło już 
4 maja w Budapeszcie, w trakcie rozmów z premierem Francji Lionelem Jospi-
nem na temat członkostwa Czech, Słowacji Polski i Węgier w UE. Niedługo póź-
niej premier Polski Jerzy Buzek rozmawiał ze słowackim premierem w trakcie 
swojej wizyty w Bratysławie 31 maja. W swoim oświadczeniu podkreślił, że we-
dług Polski Słowacja otwiera listę państw, o które NATO mogłoby się poszerzyć. 
Tym samym potwierdził, że Polska, jako członek tej organizacji, wspiera Słowa-
cję w jej dążeniach. Wcześniej, w dniach 23–24 marca 2000 roku z ofi cjalną wi-
zytą na Słowację udał się minister Geremek, który w trakcie rozmów ze swoim 
słowackim partnerem, ministrem Kukanem podkreślił bardzo dobrą współpracę 
obu rządów. Polski minister został także przyjęty przez słowackiego prezydenta 
Schustera.

16 listopada tego roku ukazał się w słowackim dzienniku „Sme” wywiad z pre-
zydentem Aleksandrem Kwaśniewski, w którym polska głowa państwa zadekla-
rowała niezmienność poparcia dla starań Słowacji o przyjęcie do UE i NATO53. 
Niewątpliwie rok 2000 okazał się potwierdzać nową jakość w bilateralnych sto-

51 A. Niewiadowski, Jak dogonić sąsiadów, „Rzeczpospolita”, 04.12.1999.
52 Deklaracja Gnieźnieńska, „Gazeta Wyborcza”, 29.04.2000.
53 Wywiad M. Wojcieszyńskiej i M. Zsilleowej z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej pt. 

Kwaśniewski: – Słowacja zbyt mało mówi o swoich sukcesach, „Sme”, 16.11.2000, Biuletyn co-
dzienny, Departament Systemu Informacji MSZ, rok IX, nr 224(2260), 22.11.2000, s. 1.
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sunkach, ożywione kontakty potwierdza liczba spotkań, tak na szczeblu prezy-
denckim, jak i rządowym. Sukcesem w dwustronnych stosunkach we wskazanym 
roku było również podpisanie długo oczekiwanej umowy o współpracy w spra-
wach kultury i nauki54.

W roku 2001 ważne z punktu widzenia bilateralnych stosunków były dwie 
ofi cjalne wizyty. Do pierwszej doszło w dniach 10–12 maja, kiedy do Bratysławy 
udał się polski minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski. Druga 
nastąpiła kilka dni później, z dwudniową wizytą w Polsce przebywał słowacki 
minister spraw zagranicznych E. Kukan. Minister Bartoszewski, w trakcie po-
bytu w Bratysławie, wziął udział w konferencji Nowe demokracje europejskie – 
przywództwo i odpowiedzialność55, należy jednak podkreślić, że w tym samym 
czasie w stolicy Słowacji odbywał się szczyt 10 państw kandydujących do NATO. 
Słowacki premier wskazał wówczas, że poszerzenie NATO „będzie spełnieniem 
historycznego przeznaczenia Europy i uczyni kontynent bardziej bezpiecznym”, 
co spotkało się z protestem władz rosyjskich, które stanowczo sprzeciwiały się 
poszerzaniu paktu o nowych członków. Wydaje się, że majowa wizyta ministra 
Bartoszewskiego w Bratysławie, potwierdzała poparcie udzielane przez Pol-
skę południowemu sąsiadowi w jego zabiegach o członkowstwo w sojuszu. Być 
może rok 2001 nie obfi tował w bilateralne wizyty składane przez przedstawicieli 
państwa słowackiego i polskiego, ale wynikało to w głównej mierze z zaangażo-
wania obu krajów w realizację polityki integracyjnej, w Polsce z UE, na Słowa-
cji z NATO i Unią. Świadczą o tym wspólne przedsięwzięcia podejmowane na 
gruncie multilateralnym. Przedstawiciele Słowacji i Polski kontaktowali się przy 
okazji spotkań Grupy Wyszehradzkiej, w 2001 roku miały miejsce cztery spotka-
nia premierów: w Krakowie na przełomie maja i czerwca, w Tihany (Słowacja) 
w sierpniu, w Krynicy Górskiej we wrześniu oraz w Luksemburgu w grudniu. To 
ostatnie spotkanie odbywało się z udziałem premierów państw Beneluksu. Nato-
miast prezydenci Aleksander Kwaśniewski, Vaclac Havel, Rudolf Schuster i Fe-
renc Madl odbyli rozmowy w trakcie spotkania na zamku w Pszczynie, 19 stycz-
nia 2001 roku. W podpisanej wówczas deklaracji pozytywnie ocenili 10-letnią 
współpracę wyszehradzką.

Lata 2002 i 2003 upłynęły dla obu stron na intensywnych przygotowaniach 
do akcesji do UE. Jednak pomimo podjętych przygotowań: zamykania kolej-
nych obszarów negocjacji, przystosowania prawa wewnętrznego do wymogów 
UE itp., przedstawiciele obu państw prowadzili niezwykle ożywione kontakty 
tak na szczeblu prezydenckim, jak i rządowym. W kwietniu 2002 roku do Kra-
kowa, z kilkugodzinną wizytą, przybył prezydent Schuster, by odebrać tytuł do-
ctora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej, przyznany mu za osiągnięcia 

54 Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, 
oświatowej i naukowej z 23 marca 2000 roku, „Monitor Polski” 2002, Nr 6, poz. 123.

55 Stosunki dyplomatyczne Polski…, op.cit., s. 387.
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naukowe oraz popieranie współpracy uczelni technicznych Krakowa i Koszyc. 
Kilka dni później, z ofi cjalną wizytą na Słowację udał się prezydent Kwaśniewski. 
W trakcie wizyty, w dniach 25–26 kwietnia, polski prezydent spotkał się z przed-
stawicielami rządu i parlamentu słowackiego, wygłosił wykład na Uniwersyte-
cie Komenskeho pt.: Ku bezpiecznej i zjednoczonej Europie, a po zakończeniu 
spotkania został odznaczony Wielkim Złotym Medalem Uniwersytetu Komen-
skeho. Podczas rozmów słowacki prezydent podkreślał, że „dwustronne stosunki 
nie były nigdy dotąd tak dobre, jak dotychczas”56. Kolejna okazja do spotkania 
obu głów państw nadarzyła się w trakcie wizyty w Polsce papieża Jana Pawła II, 
podczas której na odprawianą 18 sierpnia przez Ojca Świętego mszę w Krakowie 
przybyli, poza polskim prezydentem, prezydenci Litwy i Słowacji. Po zakończe-
niu mszy prezydenci odbyli robocze rozmowy, po czym prezydent Kwaśniewski 
wydał oświadczenie, w którym stwierdził: „Ze swej strony jestem bardzo rad, że 
Prezydenci sąsiednich państw – Litwy i Słowacji wzięli udział w tym historycz-
nym wydarzeniu. (…) Potwierdziliśmy wspólnotę celów. Chcemy, aby rok 2002 
był wielce znaczący w historii naszych państw. Chcemy, aby zostało wystosowane 
do członkostwa przez NATO zaproszenie dla Słowacji i Litwy. Jestem przekona-
ny, że tak będzie. Mamy nadzieję dokończyć rozmowy z UE i w tym samym cza-
sie, czyli na początku 2004 roku być w Unii”57. Podczas wszystkich spotkań głów 
państw Polski i Słowacji prezydent Kwaśniewski deklarował poparcie Polski dla 
starań RS o udział w NATO.

W 2002 i 2003 roku miały miejsce ożywione kontakty także na szczeblu rzą-
dowym. W dniach 7–8 listopada 2002 roku z wizytą w Warszawie przebywał 
słowacki premier Dzurinda, który stanął ponownie na czele słowackiego gabine-
tu po wyborach we wrześniu. Podobnie jak cztery lata wcześniej, pierwszą zagra-
niczną wizytę po wyborach słowacki premier złożył w Warszawie. Jak podkreślał 
Mikuláš Dzurinda, wybór nie był przypadkowy i miał podkreślić dobrosąsiedzkie 
stosunki między państwami58. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi na Sło-
wacji okazją do spotkania premierów Millera i Dzurindy było spotkanie szefów 
rządów Grupy Wyszehradzkiej, odbywające się w dniach 23–24 maja w Trenči-
nie na Słowacji. Natomiast dwa dni wcześniej w Warszawie doszło do spotkania 
ministrów spraw zagranicznych państw kandydujących do UE, w tym ministra 
Cimoszewicza i Kukana. Wszyscy ministrowie wydali wówczas oświadczenie, 
w którym wskazywali, że wspólnym celem krajów kandydujących jest zakończe-
nie negocjacji do 2002 roku oraz przyjęcie ich do UE z dniem 1 stycznia 2004 ro-
ku59. Słowacki minister złożył w 2002 roku jeszcze jedną wizytę w Polsce, w Kra-

56 Im dalej od Tatr tym gorzej, „Rzeczpospolita”, 27.04.2002.
57 Archiwum działalności Prezydenta RP w latach 1997–2005, http//www.prezydent.gov.pl.
58 Sporny tylko Janosik, „Rzeczpospolita”, 8.11.2002.
59 Wspólne Oświadczenie Ministrów Spraw Zagranicznych Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, 

Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Republiki Czeskiej oraz Węgier (Warszawa, 22 maja 2002), 
Informacje dla prasy MSZ RP, http://www.msz.gov.pl/oświadczenia.html.
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kowie, gdzie 11 grudnia uroczyście został otwarty konsulat generalny Republiki 
Słowackiej. Poza wymienioną placówką konsularną, w Polsce działa pięciu kon-
sulów honorowych RS, w Poznaniu (utworzony w 1999 roku), Rzeszowie (w 2001 
roku), Gliwicach (w 2002 roku), Sopocie (w 2003 roku) i Zakopanem (w 2008 
roku). Na początku 2003 roku z wizytą na Słowacji przebywał szef polskiej dy-
plomacji Włodzimierz Cimoszewicz, 17 stycznia spotkał się z prezydentem Schu-
sterem, z którym rozmawiał między innymi o współpracy Grupy Wyszehradzkiej 
i o sprawach unijnych60.

Rok 2004 dla obu państw był niewątpliwie przełomowy, oba państwa sta-
ły się członkami Unii Europejskiej, a Słowacja dołączyła do członków Sojuszu 
Północnoatlantyckiego. Dodatkowo rok 2004 obfi tował u południowego sąsiada 
w wydarzenia determinujące wewnętrzną scenę polityczną: wybory prezydenckie 
i referendum w sprawie wyborów parlamentarnych (kwiecień 2004). Pomimo 
tego, w dwustronnych stosunkach nadal widoczne było ożywienie. W lutym na 
Słowację udał się z ofi cjalną wizytą minister Cimoszewicz. Podczas jednodniowe-
go pobytu w Bratysławie został przyjęty przez prezydenta Republiki Słowackiej 
Rudolfa Schustera, premiera Mikulasa Dziurindę, przewodniczącego Rady Na-
rodowej Pavola Hruszovskiego oraz spotkał się z szefem słowackiej dyplomacji 
Eduardem Kukanem. Przy okazji pobytu w Bratysławie szef polskiej dyplomacji 
wziął udział w otwarciu wystawy prac polskiego artysty w siedzibie Instytutu Pol-
skiego, gdzie spotkał się z Ministrem Kultury RS Rudolfem Chmelem. W trakcie 
rozmów przedstawiciele obu państw potwierdzali dobry stan dwustronnych sto-
sunków, pozytywnie ocenili stosunki gospodarcze, poruszono również problema-
tykę wspólnych projektów z zakresu infrastruktury oraz sprawy dotyczące ruchu 
granicznego61. W dniach 18–19 listopada 2004 roku na zaproszenie prezydenta 
Kwaśniewskiego przybył do Warszawy, wybrany w kwietniowych wyborach, pre-
zydent Słowacji Ivan Gašparovič. Była to druga, po Czechach, zagraniczna wizyta 
słowackiej głowy państwa, co oczywiście obie strony zaakcentowały jako przykład 
dobrej współpracy. Rok 2004 obfi tował w spotkania przedstawicieli rządów obu 
państw przy okazji rozmów multilateralnych, m.in. w Kroměřižu w Czechach, 
gdzie odbyło się spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, ponownie 
szefowie gabinetów spotkali się w grudniu w Warszawie. Z kolei szefowie dyplo-
macji państw czwórki odbyli rozmowy 7 grudnia w Krakowie.

Także dwa następne lata 2005 i 2006 upłynęły pod znakiem wzmocnionych 
stosunków polsko-słowackich. Przedstawiciele obu państw starali się regularnie 
odbywać wizyty u zaprzyjaźnionego sąsiada. Kontynuację dobrych stosunków ze 
Słowacją podjął od 2006 roku, wybrany w październiku 2005 roku, polski pre-
zydent – Lech Kaczyński. Natomiast pod koniec swojej kadencji, 14 listopada 

60 Minister Cimoszewicz na Słowacji, „Rzeczpospolita”, 18.01.2003.
61 Wizyta ofi cjalna Ministra Cimoszewicza w Republice Słowackiej 25 lutego 2004, Archi-

wum wydarzeń MSZ RP, http://www.msz.gov.pl (12.02.2009).
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2005 roku (czyli po wyborach parlamentarnych i prezydenckich) z wizytą do 
Bratysławy udał się Aleksander Kwaśniewski, który podczas konferencji pra-
sowej powiedział m.in.: „Chcę podziękować Panu Prezydentowi za ocenę, którą 
wystawił 10 latom mojej współpracy jako Prezydenta Rzeczypospolitej i chcę po-
dzielić tę opinię – naprawdę te dziesięć lat w relacjach polsko-słowackich było 
nadzwyczajnych, bardzo udanych i dzisiaj, po dziesięciu latach rozmawiamy 
w zupełnie innej sytuacji aniżeli w roku 1996, kiedy odbywałem pierwszą wizytę 
do Bratysławy. Jesteśmy razem w NATO – co nie było takie oczywiste, jesteśmy 
razem w Unii Europejskiej, co było bardzo trudne. Rozbudowujemy współpracę 
regionalną – nie tylko z Grupą Wyszehradzką, ale także z naszymi sąsiadami 
na wschodzie, z Ukrainą. Wyniki naszej współpracy dwustronnej, jeśli chodzi 
o handel, gospodarkę, kulturę, turystykę, współpracę przygraniczną, współpra-
cę miast to wszystko wygląda dobrze”62. Mimo to warto dodać, że dość szeroko 
dyskutowaną między partnerami sprawą były plany rozmieszczenia baz anty-
rakietowych w Polsce i Czechach. Kilka dni później, z pierwszą wizytą udał się 
na Słowację nowy szef polskiej dyplomacji Stefan Meller. W ciągu jednego dnia, 
25 listopada, minister Meller odbył trzy robocze wizyty w Bratysławie, Pradze 
i Budapeszcie. Celem wizyt było zaprezentowanie partnerom priorytetów polskiej 
polityki zagranicznej oraz potwierdzenie woli umacniania współpracy w Grupie 
Wyszehradzkiej. Ponadto w trakcie wizyt, m.in. z ministrem Kukanem, zosta-
ły omówione bieżące kwestie dwustronne, a przede wszystkim sprawy związane 
z budżetem UE. Tradycyjnie także w 2005 roku doszło do spotkań polskich i sło-
wackich przedstawicieli na spotkaniach multilateralnych, w czerwcu premierów 
państw Grupy Wyszehradzkiej w Kazimierzu Dolnym czy prezydentów w Wiśle 
9 września. Na początku 2006 roku wizytę na Słowacji złożył nowy premier Kazi-
mierz Marcinkiewicz, natomiast jego słowacki odpowiednik – premier Dzurinda 
przybył do Warszawy 11 lutego, w trakcie przygotowań Słowacji do przedtermi-
nowych wyborów parlamentarnych, będących wynikiem kryzysu politycznego. 
Jego następca Robert Fico odwiedził Polskę 5 października. Na szczeblu prezy-
denckim do spotkania doszło 22 marca w trakcie ofi cjalnej wizyty prezydenta Ka-
czyńskiego na Słowacji, podczas której prezydent RP spotkał się z prezydentem 
Słowacji Ivanem Gašparovičem, p.o. przewodniczącego Rady Narodowej Belą 
Bugarem oraz premierem M. Dzurindą. Do ponownego spotkania głów państw 
doszło w Poznaniu z okazji obchodów 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956, 
również z udziałem prezydentów Czech i Węgier. Warto także wspomnieć o ofi -
cjalnej wizycie słowackiego szefa dyplomacji Jána Kubiša w dniach 13–14 lipca 
w Warszawie. W trakcie rozmów z polską minister Anną Fotygą podjęte zostały 
najważniejsze kwestie dotyczące polityki zagranicznej w odniesieniu do integra-

62 Prezydent RP, Archiwum działalności Prezydenta w latach 1997–2005 – wydarzenie 
ofi cjalna wizyta Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do Republiki Słowacji, 14.11.2005, 
http://www.prezydent.gov.pl. 
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cji europejskiej, polityki unijnej i regionalnej, współpracy w ramach Grupy Wy-
szehradzkiej oraz problematyki bezpieczeństwa63.

Ostatnie lata, 2007 i 2008 rok, potwierdziły dobre kontakty między państwa-
mi, świadczą o tym wspólne spotkania na szczeblu rządowym i prezydenckim, ale 
także wspólne stanowiska w ramach współpracy multilateralnej. Przykładowo, 
prezydenci spotkali się 3 grudnia 2007 roku, podczas roboczej wizyty prezydenta 
Kaczyńskiego na Słowacji w Tatrach. Polski prezydent podkreślił dobrą współ-
pracę obu państw, wskazując na nowe kierunki rozszerzenia struktur unijnych na 
wschód. Wcześniej, bo 5 maja 2007 roku z ofi cjalną wizytą na Słowację udał się 
polski premier Jarosław Kaczyński, który w trakcie wizyty spotkał się z prezyden-
tem Ivanem Gašparovičem, premierem RS Robertem Fico oraz przewodniczącym 
Rady Narodowej Republiki Słowackiej Pavlem Paszką. Przedmiotem rozmów, 
obok spraw infrastruktury drogowej łączącej oba państwa, były kwestie zwią-
zane z członkostwem w UE64. Obaj premierzy prezentowali odmienne zdanie co 
do kwestii przyszłości Traktatu Konstytucyjnego, podobnie różnili się w ocenach 
budowy elementów tzw. tarczy antyrakietowej w Polsce. Pomimo to, polski pre-
mier określił bilateralne stosunki jako bardzo dobre, a nawet ponadstandardo-
we65. Warto dodać, że tylko w roku 2007 miało miejsce około trzydziestu spotkań 
bilateralnych pomiędzy przedstawicielami rządów, poszczególnych resortów, 
urzędów centralnych Polski i Słowacji66. To pokazuje zaangażowanie obu stron 
w ułożenie jak najlepszych dobrosąsiedzkich stosunków. Podniósł to również 
urzędujący od 2007 roku premier Donald Tusk, w trakcie swojej pierwszej ofi -
cjalnej wizyty w Bratysławie 18 stycznia 2008 roku. Głównymi tematami rozmów 
z premierem Fico były stosunki bilateralne, infrastruktura, współpraca regional-
na i transgraniczna, sprawy europejskie, współpraca regionalna w ramach Grupy 
Wyszehradzkiej (V-4), współpraca tego ugrupowania z Państwami Bałtyckimi, 
energetyka, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE. Polski szef ga-
binetu spotkał się również z prezydentem Ivanem Gašparovičem. Przedstawiciele 
obu państw stwierdzili, że stosunki słowacko-polskie są bezproblemowe, prezen-
tują najwyższy możliwy standard. Do głównych obszarów, w których bilateralny 
dialog jest wyjątkowo intensywny, należą infrastruktura, energetyka, energetyka 
jądrowa i Europejska Polityka Sąsiedztwa. Otwarcie granic i wejście do Schengen 
stanowiło również nowy bodziec do rozwoju współpracy przygranicznej. Prezy-
dent Gašparovič przybył do Polski z ofi cjalna trzydniową wizytą w dniach 6–8 
czerwca 2008 roku, w trakcie której odbył spotkania z prezydentem Kaczyńskim, 

63 Archiwum wydarzeń MSZ RP, wizyta w Polsce ministra spraw zagranicznych J. Kubiša 
13– 14 lipca 2006, http://www.msz.gov.pl.

64 Obaj premierzy prezentowali odmienne zdanie co do kwestii przyszłości Traktatu Konsty-
tucyjnego.

65 Ambasada Republiki Słowacji w Warszawie, Ważne wizyty dwustronne w 2007 roku, 
http://ambasada-slowacji.pl/w20070511.

66 Ibidem. 
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premierem Tuskiem, przedstawicielami Sejmu i Senatu RP67. Wśród podjętych 
tematów poruszono m.in. sprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz poparcia 
polsko-szwedzkiej inicjatywy – „Partnerstwa Wschodniego”. Rozmawiano także 
o infrastrukturze – m.in. o planach uruchomienia połączeń lotniczych pomiędzy 
Gdańskiem, Warszawą i Bratysławą, wspólnych projektach turystycznych w Ta-
trach oraz o wymianie handlowej. Oczywiście do spotkań prezydentów i sze-
fów rządów oraz ministrów spraw zagranicznych dochodziło również w trakcie 
spotkań państw Grupy Wyszehradzkiej, jak choćby spotkanie prezydentów we 
wrześniu 2008 roku w Pieszczanach na Słowacji, szefów dyplomacji w Pradze 
w kwietniu 2008 roku, czy szczyt z udziałem premierów odbywający się również 
w stolicy Czech w dniach 15–16 czerwca tego samego roku. Także rok 2008 ob-
fi tował w bilateralne spotkania przedstawicieli resortów, urzędów centralnych. 
Wśród nich warto zwrócić uwagę na odbywające się 25 czerwca w Warszawie 
spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw należących do Nowej Grupy 
Przyjaciół Gruzji68.

Reasumując, dwustronne stosunki polsko-słowackie przechodziły w okresie 
swojego funkcjonowania od 1993 roku zasadnicze zmiany. Trzeba podkreślić, że 
na najwyższym szczeblu – głów państw – kształtowały się one od początku dość 
dobrze. Kolejni prezydenci RS: Michał Kovač, Rudolf Schuster wreszcie Ivan 
Gašprovič zabiegali o jak najlepsze ułożenie relacji ze swoim odpowiednikiem 
z Polski, najpierw Lechem Wałęsą, później Aleksandrem Kwaśniewski i od koń-
ca 2005 roku Lechem Kaczyńskim. Także polscy prezydenci deklarowali swoje 
poparcie dla południowego sąsiada, co było niezwykle istotne w okresie sprawo-
wania władzy przez gabinet V. Mečiara, jak i później w sytuacji opóźnień połu-
dniowego sąsiada na drodze integracji z UE i NATO. Wydaje się, że takie działa-
nie kolejnych polskich prezydentów było szczególnie istotne, z racji stopniowej 
utraty wiarygodności na arenie międzynarodowej przez słowackiego partnera, 
zadeklarowanej przez państwa „starej” Unii przede wszystkim w okresie sprawo-
wania władzy przez premiera Mečiara69. Natomiast dość ograniczone wydają się 

67 Prezydent RP, kalendarium wydarzeń, Ofi cjalna wizyta Prezydenta Republiki Słowacji 
Ivana Gašproviča w Polsce, http://www.prezydent.pl.

68 Nowa Grupa Przyjaciół Gruzji jest nieformalną strukturą, której głównym zadaniem jest 
koordynacja działań na rzecz wsparcia Gruzji w jej staraniach o integrację z NATO i UE przez 
zainteresowane tym państwa UE. Powstała w 2005 r. Spotkania NGPG odbywają się corocznie 
na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Spotkanie, podzielone na dwie sesje plenarne, do-
tyczyło stosunków Gruzji z UE i NATO. W spotkaniu wzięli udział poza ministrem Radosławem 
Sikorskim, ministrowie spraw zagranicznych Gruzji, Czech, Estonii i Litwy oraz wysocy rangą 
przedstawiciele resortów spraw zagranicznych Bułgarii, Łotwy, Rumunii, Szwecji oraz – w charak-
terze obserwatora – Słowacji. Słowację reprezentował dyrektor generalny wydziału politycznego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej Roman Bužek.

69 Wśród podmiotów, zgłaszających swoje negatywne uwagi wobec Słowacji można wymienić: 
Radę Europy, Parlament Europejski, Komisję Europejską czy Komitet Helsiński. Z kolei katalog 
zastrzeżeń obejmował m.in.: wykorzystanie Służby Bezpieczeństwa do walki z opozycją, niedo-



311

polsko-słowackie stosunki międzyrządowe podejmowane w latach 1993–1998. 
Wydaje się, że w ten sposób obie strony poniosły straty, tak na gruncie bilateral-
nych kontaktów w tym gospodarczych, handlowych czy regionalnych, jak rów-
nież na płaszczyźnie multilateralnej. Przede wszystkim nieufność i to nie tylko 
rządu słowackiego wobec wspólnej drogi do struktur NATO i UE, osłabiła pozycję 
państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej w wyznaczonej przez te państwa 
drodze do integracji. Z punktu widzenia bilateralnych stosunków warto dodać, 
że w ciągu ostatnich 3–4 lat Polska wielokrotnie występowała do południowego 
partnera o poparcie swoich inicjatyw, przykładowo „Partnerstwa Wschodniego”, 
polityki bezpieczeństwa energetycznego czy zabiegów o organizację EXPO 2012 
we Wrocławiu. Z reguły spotykały się one z aprobatą Słowacji, ale zdarzały się 
różnice zdań, jak choćby w przypadku Traktatu Konstytucyjnego UE czy roz-
mieszczenia elementów tzw. tarczy rakietowej w Polsce i Czechach.

2. Współpraca w dziedzinie wojskowości

Wspólną płaszczyzną współpracy polsko-słowackiej pozostają od początku ist-
nienia bilateralnych stosunków sprawy bezpieczeństwa i obrony. Pewne aspekty 
tej współpracy zostały wytyczone jeszcze przed powstaniem państwa słowackie-
go, co miało związek z rozwiązaniem struktur wojskowych Układu Warszaw-
skiego (31 marca 1991 roku) czy wspólną deklaracją państw wówczas Trójkąta 
Wyszehradzkiego z 6 maja 1992 roku, zapowiadającego starania o członkostwo 
w NATO70. Natomiast od 1 stycznia 1993 roku Słowacja, podobnie jak Polska, 
deklarowała wolę integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim. W przeciągu ko-
lejnych lat, o czym mowa była już wyżej, RS coraz bardziej oddalała się jednak od 
wyznaczonego celu. Dopiero zmiany ekip rządzących z 1998 roku pozwoliły na 
faktyczną realizację wyznaczonego kierunku polityki zagranicznej. Ostatecznie 
Polska stała się członkiem NATO 12 marca 1999 roku, natomiast Słowacji udało 
się osiągnąć ten cel 29 marca 2004 roku. Warto dodać, że kształt bilateralnych 
stosunków w dziedzinie obronności wielokrotnie determinował przyszły i obecny 
udział Polski i Słowacji w Sojuszu.

Ramy prawne współpracy w dziedzinie wojskowości i obrony wytyczają trak-
taty podpisane jeszcze przed powstaniem niepodległego państwa słowackie-
go, ale na podstawie protokołu z lipca 1993 roku przyjętego jako obowiązujący 
między stronami. Chodzi tu o przepisy traktatu dobrosąsiedzkiego z 1991 roku; 

puszczenie posłów opozycji do składu komisji parlamentarnych, jak również do publicznych me-
diów, ograniczanie praw językowych mniejszości węgierskiej. Szerzej: M. Szczepaniak, Odrodze-
nie Grupy Wyszehradzkiej (1997–2001), „Przegląd Zachodni” 2002, nr 1, s. 45–47. 

70 Warto przypomnieć, że na przełomie lat 1989/1990 spośród Polski, Węgier i Czechosłowa-
cji, tylko dwa pierwsze „od początku” wyrażały wolę likwidacji Układu Warszawskiego i ustaliły 
kierunek północnoatlantycki w swojej polityce zagranicznej. 
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kluczowe znaczenie mają tutaj postanowienia art. 5. Mocą tego artykułu strony 
zobowiązały się do odbywania systematycznych konsultacji, na różnych szcze-
blach, w celu koordynacji stanowisk i działań w sprawach bezpieczeństwa i obro-
ny. Natomiast w sytuacji zagrożenia lub naruszenia suwerenności, całości te-
rytorialnej, albo innych interesów drugiej ze stron, podejmą natychmiastowe 
konsultacje w celu usunięcia zagrożenie lub naruszenia jednego z ww. atrybutów 
państwa. W przypadku ataku na jedną ze stron, druga zobowiązała się do udzie-
lenia niezbędnej pomocy. Tym samym potwierdzając moc obowiązującą traktatu 
dobrosąsiedzkiego z 1991 roku, przedstawiciele obu rządów polskiego i słowac-
kiego w 1993 roku podjęli zobowiązanie sojuszu w sferze obrony pomiędzy oby-
dwoma państwami.

Podstawą współpracy wojskowej obu państw stało się podpisane 9 czerwca 
1993 roku, podczas ofi cjalnej wizyty w Bratysławie polskiego ministra obrony 
Janusza Onyszkiewicza, porozumienie o współpracy wojskowej71. Strony sprecy-
zowały w nim dziedziny oraz formy współpracy wojskowej, wskazano także, że 
strony zwrócą szczególną uwagę na sprawę umacniania bezpieczeństwa, w tym na 
środki budowy zaufania w strefi e przygranicznej. Porozumienie zawiera również 
przepisy proceduralne dotyczące protokołu odbywania konsultacji międzyresor-
towych, wymiany korespondencji zredagowanej w związku z realizacją umowy 
oraz sporządzania rocznych planów współpracy dwustronnej. Podpisane poro-
zumienie dało impuls do niezwykle ożywionych kontaktów na szczeblu resortów 
obrony Polski i Słowacji. I tak, po podpisaniu wymienionego porozumienia mini-
strowie obrony obu państw spotkali się w 1993 roku jeszcze dwukrotnie, 25 paź-
dziernika w Bonn, w trakcie politycznego forum Fundacji Bertelsmanna oraz 
15 listopada 1993 roku w Budapeszcie na konferencji międzynarodowej Demo-
kracja, pokój, bezpieczeństwo w nowej Europie. Głównymi tematami rozmów 
podczas budapesztańskiej konferencji był stan bezpieczeństwa na kontynencie 
oraz postawa krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec kryzysu na Bałkanach 
i ich stosunki z NATO. Polskę reprezentował ówczesny szef resortu Piotr Koło-
dziejczyk. Kilka dni później doszło do nieporozumienia we wzajemnych kontak-
tach, w dzienniku „Rzeczpospolita” z 29 listopada przywołana została wypowiedź 
słowackiego ministra obrony Imricha Andriejczaka dla dziennika „Sme”, w któ-
rej wskazał, iż „Słowacja nie była inicjatorem włączenia się do NATO”72. Kilka 
dni później protest do redakcji został przesłany przez radcę Ambasady RS La-
dislava Volko, ostatecznie sprawę uznano za wyjaśnioną. Wkrótce potem doszło 
do kolejnych spotkań przedstawicieli tego resortu, przede wszystkim w związku 
z proponowanym przez Stany Zjednoczone programem Partnerstwa dla Poko-
ju, przedstawionym na szczycie NATO w Brukseli w dniach 10–11 stycznia 1994 

71 Zob. A. Banaszkiewicz, op.cit.
72 A. Niewiadowski, Współpraca z Rosją, Słowacja nie marzy o NATO, „Rzeczpospolita”, 

29.11.1993.
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roku, a proponowanym wstępnie jeszcze jesienią roku poprzedniego. Tuż przed 
szczytem w Brukseli ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, a do-
kładnie trzech ministrów i jeden wiceminister – Czech, spotkali się 8 stycznia 
w Warszawie. Spotkanie dotyczyło wspólnego celu polityki bezpieczeństwa czte-
rech państw, natomiast rozbieżności ujawniły się przy sposobie osiągnięcia za-
mierzonego celu73. Ponownie, już jako przedstawiciele państw uczestniczących 
w PdP, ministrowie obrony czterech państw spotkali się 6 września 1994 roku 
w Bratysławie. Trzeba dodać, że koniec roku 1994 przyniósł poważny konfl ikt 
pomiędzy polskim prezydentem Wałęsą a ministrem Kołodziejczykiem, co za-
kończyło się dymisją ministra. Niewątpliwie sytuacja taka nie sprzyjała pogłę-
bianiu współpracy wojskowej i to nie tylko ze Słowacją. Intensyfi kację kontaktów 
w sferze współpracy wojskowej przyniósł rok 1996, w toku którego doszło do 
szeregu dwustronnych spotkań, by wspomnieć o marcowej wizycie słowackiego 
szefa sztabu generalnego J. Tuchynii, w trakcie której omawiano kwestie współ-
pracy naukowo-technicznej, szkoleniowej i organizacyjnej, przemysłów zbroje-
niowych oraz wymieniono uwagi na temat udziału w obu państw w PdP. W maju 
z wizytą na Słowację udał się polski szef resortu obrony Stanisław Dobrzański, 
który omawiał sprawy współdziałania sił lotniczych. Wreszcie, w grudniu wizytę 
w Bratysławie złożył wiceminister obrony Andrzej Karkoszka, który rozmawiał 
o współpracy w tworzeniu systemów łączności, techniki radarowej, moderniza-
cji czołgów74. Także w kolejnych latach współpraca resortów obrony obu państw 
układała się poprawnie. Regularnie odbywali wzajemne wizyty szefowie sztabów 
generalnych obu państw, oraz ministrów. Przykładowo, w kwietniu 1998 roku 
do Polski przy okazji wizyty ministra Jana Sitka i jego spotkań z ministrem Ja-
nuszem Onyszkiewiczem, podpisano porozumienie o zasadach ruchu lotniczego. 
W roku 2001 ministrowie: polski – Bronisław Komorowski i słowacki – Josef 
Stanek 22 marca podjęli ustalenia o utworzeniu polsko-słowackiej jednostki woj-
skowej spełniającej standardy NATO i przeznaczonej do misji pokojowych75. Do 
spotkań dochodziło na szczeblu szefów sztabu czy dowódców batalionów, przy-
kładowo w 2006 roku do Polski przybył słowacki dowódca wojsk lądowych Milan 
Maxim oraz zastępca naczelnika Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki 
Słowackiej gen. dyw. Peter Gajdoš. Warto wreszcie dodać, że 11 września 2007 
roku słowacki minister obrony narodowej František Kašický, wspólnie z minister 
spraw zagranicznych Polski Anną Fotygą oraz podsekretarzem MON RP Jackiem 
Kotasem, uroczyście odsłonili tablicę upamiętniającą polskich i słowackich żoł-
nierzy poległych w Iraku. Przywołane powyżej niektóre ze wzajemnych kontak-
tów szefów resortów oraz członków sztabów obu państw, pokazują, że współpraca 
w dziedzinie wojskowości układała się dobrze, świadczą o tym także podpisane 

73 Przede wszystkim odczytywano nieobecność ministra obrony Republiki Czeskiej jako brak 
aprobaty dla wspólnej drogi do NATO.

74 J. Korolec, Stosunki ze Słowacją, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”, 1997, s. 125.
75 Z. Lentowicz, Polacy i Słowacy w jednym batalionie, „Rzeczpospolita”, 23.03.2001.
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porozumienia. W ostatnim czasie pewne aspekty współpracy wojskowej przenie-
sione zostały na płaszczyznę multilateralną, co wynika z członkostwa obu państw 
w Sojuszu Północnoatlantyckim i w UE76.

3. Stosunki kulturalne Polski i Słowacji 
w ostatnim piętnastoleciu

Instytutcjonalno-prawne ramy współpracy kulturalnej wyznaczają postanowie-
nia przede wszystkim dwóch traktatów. Pierwszy, to pokrótce scharakteryzowany 
wyżej traktat o dobrosąsiedzkiej współpracy, podpisany jeszcze z Republiką Cze-
ską i Słowacką w 1991 roku. W myśl art. 15 umowy strony będą rozwijać współ-
pracę w dziedzinie kultury, nauki i szkolnictwa, precyzując dalej, że na podstawie 
umów i porozumień dokonywana będzie wymiana w wymienionych dziedzinach, 
a jednocześnie strony zobowiązują się do współpracy i popierania kontaktów po-
między instytucjami i organizacjami kulturalnymi oraz samymi artystami. Dru-
ga z umów, to regulujące w sposób całościowy stosunki kulturalne porozumie-
nie sporządzone w Bratysławie 23 marca 2003 roku – polsko-słowacka umowa 
o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej. W uroczystym wstępie umowy, 
strony podkreśliły, że celem zawarcia i realizacji traktatu jest m.in. wszechstron-
ne rozwijanie i pogłębianie dobrosąsiedzkiej współpracy. Umowa ta podpisana 
została stosunkowo późno, czego powodem niewątpliwie była omawiana wyżej 
sytuacja polityczna u południowego sąsiada. W części szczególnej umowy zawar-
to regulacje dotyczące współdziałania stron w dziedzinie: teatru i twórczości dra-
matycznej, muzyki, jak również popierania współpracy pomiędzy instytucjami 
kulturalnymi: muzeami, galeriami, instytucjami wydawniczymi, fi lmowymi itp. 
Natomiast w art. 3 strony porozumienia zobowiązały się do popierania i ułatwia-
nia działalności placówek kulturalnych i informacyjnych (instytutów) drugiego 
z państw, stwarzając tego rodzaju ośrodkom ułatwienia w sferze prawnej i orga-
nizacyjnej. Placówką polską realizującą misję promocji kultury polskiej wśród 
Słowaków jest funkcjonujący w Bratysławie Instytut Polski. Utworzony w 1950 
roku, od roku 1984 nosił nazwę Polskiego Centrum Informacji i Kultury, by osta-
tecznie stać się Instytutem Polskim w 1994 roku. Prowadzi szeroką działalność 
kulturalną, popularyzując kulturę poprzez wystawy, konferencje, koncerty, spo-
tkania autorskie. Jak również prowadząc bibliotekę obejmującą 7 tys. tytułów 
książek i 60 tytułów gazet i czasopism. Z kolei w Polsce, w Warszawie od 13 paź-
dziernika 1993 roku działa Instytut Słowacki, który powstał w wyniku podziału 
wspólnego Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Informacji w Warszawie na 

76 Przykładowo dochodzi corocznie do nieformalnych spotkań ministrów obrony UE, w trak-
cie jednego z nich w kwietniu 2004 słowacki minister Juraj Liąka zaproponował utworzenie w ra-
mach przyszłego wojska UE wspólnego batalionu państw Grupy Wyszehradzkiej. 



315

dwie samodzielne instytucje. Zadaniem placówki jest rozpowszechnianie wiedzy 
i informacji o Republice Słowackiej z dziedziny kultury, sztuki, szkolnictwa, na-
uki, prezentacja regionów, fi rm, turystyki i uzdrowisk, a także propagowanie no-
wych form wszechstronnej współpracy w rozwoju słowacko-polskich stosunków 
kulturalnych, gospodarczych i społecznych77. Kierunki działalności Instytutu wy-
znacza jego statut przyjęty 5 grudnia 1994 roku.

Można dodać, iż oprócz wymienionych wyżej umów, podpisano jeszcze jedną 
regulującą kwestie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską i Słowacją, a kon-
kretnie współpracy Ministerstw Kultury obu państw. Podpisane 25 maja 1995 
roku Porozumienie o współpracy resortów kultury78, wyznaczało ramy współ-
działania ministerstw, ale przez stosunkowo krótki okres dwóch lat. Ponownie 
tego rodzaju porozumienie strony zawarły w 2005 roku, wskazując formy współ-
pracy na lata 2005–2006.

Obie strony w ramach realizowania dobrosąsiedzkich kontaktów na płasz-
czyźnie kulturalnej organizowały bądź wspólne przedsięwzięcia, bądź imprezy 
mające na celu przybliżenie obywatelom kultury sąsiada. Takim przedsięwzię-
ciem była m.in. wystawa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie: 
Słowacja znana i nieznana – szkice z dziejów kultury słowackiej w maju 1995 
roku. W następnym roku, także w maju, godnym uwagi wydarzeniem były zor-
ganizowane w Warszawie Międzynarodowe Targi Książki, których honorowym 
gościem była Słowacja. W ramach imprez towarzyszących, odbyło się m.in. spo-
tkanie polskich i słowackich polonistów, które dotyczyło wzajemnych związków 
literatury polskiej i słowackiej79, a także wystawa fotografi i Vladimira Barty Góry 
słowackie w wydawnictwach albumowych.

Realizacja wspólnych przedsięwzięć polskich i słowackich w dziedzinie kultu-
ry odbywa się także w ramach imprez z udziałem innych państw obszaru Europy 
Środkowo-Wschodniej80. Przykładem może tu być utworzony w 2000 roku przez 
premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier Międzynarodowy Fundusz Wyszeh-
radzki. Celem statutowym tej międzyrządowej organizacji jest wspieranie wspól-
nych działań społeczeństwa obywatelskiego krajów Grupy Wyszehradzkiej w dzie-
dzinie kultury, edukacji, nauki, współpracy transgranicznej i młodzieżowej81. Inną 

77 http://www.instytutslowacki.pl/strony/menu (12.02.2009).
78 Porozumienie o współpracy między Ministerstwem Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej 

Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 1994–1995, Biuletyn Informa-
cji Publicznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.bip.mkidn.gov.pl 
(30.01.2009).

79 „Gazeta Wyborcza”, 15.05.1996.
80 Zob. J. Purchala, M. Vášáryova (red.), Modele mecenatu państwa wobec integracji euro-

pejskiej. Doświadczenia Polski i Słowacji, Kraków 2008. 
81 Wywiad z Urbanem Rusakiem, dyrektorem wykonawczym Funduszu Wyszehradzkiego, 

rozmawiał A. Jagodziński, Wyszehrad nie umrze w Unii, „Gazeta Wyborcza”, 19.12.2002. Mię-
dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki był pierwszą instytucją państw V4, dysponującym własnym 
funduszem i strukturą. W roku 2003 Fundusz dysponował kwotą 2 mln euro, które przeznaczane 
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wspólną inicjatywą jest odbywany cyklicznie Międzynarodowy Festiwal Teatral-
ny „Na granicy”, w ramach którego uczestniczą teatry z Czech, Polski, Słowacji 
i Węgier, przykładowo w maju 1998 roku odbywał w polskim i czeskim Cieszynie 
nad Olzą. Przykładem imprez z udziałem Polski i Słowacji są warsztaty dla tłu-
maczy zainteresowanych przekładem literatury pięknej i eseistyki z kręgu kultury 
słowiańskiej82. Deklarowane w dobrosąsiedzkim traktacie konsultacje międzyre-
sortowe, w tym przypadku ministrów kultury obu państw, w istocie realizowane 
są przede wszystkim w ramach multilateralnych spotkań. Corocznie dochodzi 
do spotkań ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej w poszczególnych 
miastach czterech państw. Przykładowo 19 lutego 2000 roku na spotkanie w Kra-
kowie przybyli Milan Këaeko (Słowacja), Zoltan Rockenbauer (Węgry), Kazimierz 
Ujazdowski oraz wiceminister Ilja Racek (Czechy). Tematem rozmów były kwestie 
fi nansowania kultury w okresie transformacji ustrojowej. Rok później do spotka-
nia doszło we Wrocławiu, podjęto wówczas dyskusję na temat wspólnej promocji 
kulturalnej państw grupy jako o elemencie polityki zagranicznej83 oraz wspólnym 
fi nansowaniu projektów kulturalnych. Wspólną inicjatywą w dziedzinie kultury 
państw Grupy Wyszehradzkiej, a konkretnie samorządów miast Wrocławia, Oło-
muńca (Czechy), Pecsu (Węgry) oraz Presova (Słowacja), było podpisanie 31 stycz-
nia 2001 roku deklaracji o powołaniu wspólnie organizowanego Festiwalu Wy-
szehradzkiego. Pierwsza impreza w ramach festiwalu odbyła się we Wrocławiu.

Pomimo przedstawienia wyżej przykładów współpracy polsko-słowackiej na 
gruncie kultury, należy podkreślić, że do roku 1998, wbrew deklaracjom, miała 
ona ograniczony charakter. Jak wskazuje jedna z autorek: „Pomimo zapewnień 
o wzajemnej współpracy kulturalnej, projekty korporacji grzęzły w urzędniczych 
biurkach, a prorządowe media utrwalały w świadomości Słowaków obraz Pol-
ski z minionej epoki”84. Znaczące ożywienie, tak na płaszczyźnie dwustronnej, 
jak i wielostronnej nastąpiło po odsunięciu partii HZDS i premiera Mečiara od 
sprawowania władzy. Przede wszystkim nasilenie kontaktów w dziedzinie kul-
tury i dziedzictwa narodowego stało się dostrzegalne w ramach współpracy wy-
szehradzkiej.

Warto również wspomnieć o wspólnej inicjatywie wszystkich słowackich pla-
cówek zagranicznych w Polsce (ambasadzie, konsulatów honorowych i konsulatu 
w Krakowie oraz Instytutu Słowackiego), czyli przeglądzie Słowacja w polskich 
miastach. W ramach przeglądu organizatorzy prezentowali słowacką kulturę 
w dziewięciu miastach Polski85. Impreza realizowana była w latach 2007–2008.

są na dotacje do inicjatyw zarówno instytucji rządowych jak i pozarządowych w dziedzinie kultury, 
edukacji i wymiany młodzieży.

82 Aktualności kulturalne, „Rzeczpospolita”, 19.10.1998.
83 Było to siódme spotkanie ministrów, odbywały się one m.in. w Budapeszcie, Bratysławie, 

Pradze.
84 M. Mazik, op.cit., s. 166–167.
85 Rzeszów, Toruń, Kalisz, Poznań, Trójmiasto, Kraków, Gliwice, Katowice.
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4. Polsko-słowackie stosunki gospodarcze

Polska i Słowacja ze względu na bliskie sąsiedztwo współpracują w dość szero-
kim zakresie w dziedzinie gospodarki. Podstawę współdziałania tworzy szereg 
bilateralnych umów podpisanych między Polską a Słowacją, głównie w latach 
1994–2000. By wymienić tutaj umowę w sprawie popierania i wzajemnej ochro-
nie inwestycji, umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, wreszcie 
umowę o współpracy gospodarczej i handlu. Ta ostatnia z wymienionych umów, 
podpisana 18 czerwca 1994 roku, wytyczyła zakres i formy współpracy gospo-
darczej między obydwoma państwami na okres dziesięciu kolejnych lat. Przede 
wszystkim, mocą tego porozumienia strony zobowiązały się do popierania rozwo-
ju stosunków gospodarczych oraz współpracy między podmiotami gospodarczy-
mi oraz innymi organizacjami, m.in. w takich dziedzinach, jak handel, przemysł, 
usługi, transport, budownictwo, energetyka, telekomunikacja. W art. 5 strony 
wskazały formy wspólnych inicjatyw w dziedzinie gospodarki, wymieniając, 
np.: powoływanie podmiotów gospodarczych ze wspólnym, polsko-słowackim 
kapitałem, prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz wymia-
nę informacji i specjalistów, tworzenie i rozwijanie infrastruktury ułatwiającej 
rozwój dwustronnych kontaktów gospodarczych, wreszcie organizowanie tar-
gów, wystaw i innych imprez mających na celu promocję gospodarek obu stron. 
Na podstawie umowy strony zobligowały się do powołania Komisji Mieszanej, 
wskazując jednocześnie na kompetencje tego organu: dokonywanie ocen reali-
zacji podpisanego porozumienia, poszukiwanie nowych możliwości współpra-
cy gospodarczej między państwami oraz inicjowanie nowych form i kierunków 
współpracy gospodarczej. Wpływ na współpracę w dziedzinie gospodarki miało 
także podpisane 21 grudnia 1992 roku w Krakowie Środkowoeuropejskie Porozu-
mienie o Wolnym Handlu (Central European Free Trade Agreement – CEFTA) 
podpisane przez Polskę, Słowację, Czechy i Węgry. Przez długi czas realizacja 
postanowień układu przychodziła z trudnością, przede wszystkim ze względu 
na dążenie poszczególnych stron do ochrony rynków wewnętrznych86. Pewne 
przeszkody w prowadzeniu ożywionych kontaktów gospodarczych, głównie w la-
tach 90., wynikały z niestabilności gospodarek obu państw. W Polsce i Słowacji 
miały miejsce wówczas kryzysy gospodarcze, ale jednocześnie w obu państwach 
przeprowadzono reformy gospodarcze oraz prywatyzację87. Natomiast po roku 
2000 obroty handlowe między RS a RP wzrosły 3-krotnie, a w 2007 r. Polska 

86 R. Morawiec, A. Kupich, Udział Polski we współpracy regionalnej, „Rocznik Polskiej Poli-
tyki Zagranicznej 1993–1994”, s. 83–92.

87 Trudna sytuacji Słowacji wynikała z umiejscowienia większości zakładów produkcyjnych 
na terytorium Czech, po rozpadzie w 1993, strona słowacka wielokrotnie podnosiła sprawę za-
dośćuczynienia za utracone źródła dochodu. Podkreślała również, że zbliżenie z partnerem ro-
syjskim w latach 90-tych wynikało przede wszystkim z dążeń do ochrony gospodarki i przemysłu 
zbrojeniowego, dla którego odbiorcą mogłaby być właśnie FR.
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była piątym pod względem wielkości odbiorcą słowackich wyrobów i siódmym 
pod względem wielkości wymiany handlowej partnerem Słowacji. Natomiast, 
wspominając o bilateralnych wizytach nie sposób pominąć corocznego udziału 
przedstawicieli rządu bądź resortu gospodarki w organizowanym Forum Gospo-
darczym w Krynicy, przykładowo w latach 2007 i 2008 Słowację reprezentował 
wicepremier Dušan Čaplovič. Istotną kwestią w dwustronnych kontaktach, co zo-
stało zasygnalizowane już w umowie o współpracy gospodarczej i handlu z 1994 
roku, pozostają sprawy infrastruktury transportowej, co również odpowiadałoby 
dynamizacji kontaktów gospodarczych. Wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat przedstawiciele Polski i Słowacji różnych szczebli odbywali spotkania 
w celu omówienia tej sprawy. Przedmiotem rozmów była rozbudowa infrastruk-
tury drogowej, kolejowej oraz zwiększenia liczby połączeń lotniczych. Szczególną 
wagę w przeciągu ostatnich lat obie strony wiązały z powstaniem drogi szybkiego 
ruchu D-3, łączącej Zylin (Słowacja) i Zwardoń (Polska) oraz legendarnej już Via 
Baltica88. Część z przedsięwzięć komunikacyjnych realizowana jest w drodze po-
rozumień mieszczących się w ramach współpracy transgranicznej89.

Oceniając bilans stosunków polsko-słowackich od roku 1993 można dostrzec, że 
początkowo kontakty te miały charakter „niewykorzystanej szansy”. Oba państwa 
przechodziły po roku 1989 etap poszukiwania swojego miejsce w Europie, na 
świecie oraz w kontaktach z sąsiadami. Polska i Słowacja wykazywały wolę współ-
pracy bilateralnej, także podpisując kolejne dwustronne porozumienia. Wydaje 
się jednak, że początkowo prezentowane deklaracje zacieśniania dwustronnych 
stosunków nie przyniosły pożądanych efektów, także odwrót partnera słowackie-
go od demokratyzacji nie sprzyjał poprawie stosunków. Bilateralne, polsko-sło-
wackie kontakty w pierwszych sześciu latach funkcjonowania Republiki Słowac-
kiej miały zbyt ograniczony charakter. Pomimo deklaracji, płynących głównie ze 
strony polskiej, o „dobrych relacjach”90, wydaje się że ta ocena nie w pełni odpo-
wiadała stanowi rzeczywistych bilateralnych kontaktów. Przyczyn takiej sytuacji 
należy upatrywać z jednej strony w trudnościach realizowania prozachodniego 
kursu przez RS, i jej ożywionym kontaktom z Federacją Rosyjską, wobec których 
strona polska odnosiła się z dużym stopniem nieufności. Problemem pozostawał 
także dwugłos w słowackiej polityce zagranicznej, kiedy urzędujący prezydent na 
każdym kroku podkreślał wolę integracji z zachodnimi strukturami, z kolei pre-
mier poszukiwał nowej drogi, także poprzez koncepcję samoizolacjonizmu.

88 Trasa Via Baltica ma przebiegać przez cztery państwa: Węgry, Słowację, Polskę i Rosję. 
J. Matusz, Via Baltica ruszy za siedem lat, „Rzeczpospolita”, 28.12.2006.

89 Przykładowo Program operacyjny współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Re-
publika Słowacka 2007–2013, zakładający m.in. rozwój infrastruktury komunikacyjnej i trans-
portowej, http://www.fundusze strukturalne.gov.pl.

90 Takie deklaracje składane były przy okazji wizyt ministra Rosatiego czy premiera Cimosze-
wicza.



Obecnie wszystkie dziedziny – polityczna, gospodarcza, wojskowa oraz kultu-
ralna – kształtują się pomyślnie. Ożywione kontakty na szczeblu prezydenckim 
i rządowym sprzyjają rozwojowi dwustronnych kontaktów w różnych dziedzi-
nach: gospodarczej, politycznej, wojskowej i kulturalnej oraz przyczyniają się 
do wzmocnienia stosunków między obydwoma państwami na szczeblu regio-
nalnym. Czynnikiem sprzyjającym wymienionym relacjom jest, pozostający nie-
rzadko w sferze planów, rozwój infrastruktury komunikacyjnej pomiędzy Polską 
i Słowacją. Z tego powodu konieczna jest, szczególnie po stronie polskiej, inten-
syfi kacja działań w tej dziedzinie.
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Anna Jagiełło

Wybrane aspekty relacji słowacko-serbskich 
na tle słowackiej polityki zagranicznej 
wobec Bałkanów Zachodnich

Słowacka polityka zagraniczna zdefi niowana jest przez jej położenie geogra-
fi czne, uwarunkowania wewnętrzne oraz priorytety dotyczące m.in. kontaktów 
bilateralnych skierowanych na kraje ościenne, współpracę europejską i trans-
atlantycką. Region Bałkanów Zachodnich1 jest szczególnie ważny dla słowackiej 
polityki zagranicznej z powodów geostrategicznych – jest to punkt Europy ważny 
dla zabezpieczania jej stabilności. Naturalne i tradycyjne relacje społeczne, eko-
nomiczne i kulturalne Słowacja utrzymywała z Bałkanami Zachodnimi już przed 
1991 rokiem. Słowacja i kraje bałkańskie są bliskie sobie ze względu na podobne 
doświadczenia historyczne, wolne od konfl iktów stosunki bilateralne i brak spor-
nych kwestii. Zarówno Słowacja, jak i Serbia znajdują się w momencie trans-
formacji społeczno-politycznej oraz mają wspólne cele w obrębie polityki zagra-
nicznej. Ponadto, Słowacja może służyć krajom bałkańskim jako dobry przykład 
państwa bardziej zaawansowanego w transformacji ustrojowej, zintegrowanego 
z Unią Europejską i Paktem Północnoatlantyckim (NATO) 2.

1. Słowacka polityka zagraniczna 
wobec Bałkanów Zachodnich

Słowacja w swoim głównym zamierzeniu wspiera budowę stabilności i dobrobytu 
tej części kontynentu europejskiego. W wyniku tego możemy wyróżnić cztery sfery 
polityki Słowacji względem Bałkanów Zachodnich. 1. sfera polityczna – w intere-
sie Słowacji leży: ochrona istnienia otwartego, obywatelskiego i demokratyczne-
go społeczeństwa; ochrona zasad prawa; budowa gospodarki rynkowej; wspie-
ranie wieloetnicznego społeczeństwa; integracja państw Bałkanów Zachodnich 

1 Do Bałkanów Zachodnich zaliczamy: Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Serbię, Czarnogó-
rę, Macedonię i Albanię.

2 P. Halasek, Slovakia’s Policy for Western Balkans, „Review of International Affairs” 2003, 
no. 1078–1104, s. 19.
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z euroatlantyckimi strukturami na poziomie politycznym, bezpieczeństwa i eko-
nomii oraz ochrona statusu quo granic i integralności terytorialnej. 2. sfera eko-
nomiczna – skierowana jest na: utworzenie dobrze prosperującej i przejrzystej 
gospodarki rynkowej; wzrost poziomu obopólnej wymiany handlowej i stosun-
ków ekonomicznych oraz udział słowackiego handlu w odbudowie regionu bał-
kańskiego. 3. sfera bezpieczeństwa – w interesie Słowacji leży także uczestnictwo 
krajów Bałkanów Zachodnich w budowie europejskiego bezpieczeństwa; wielo-
stronna współpraca z tymi krajami w zwalczaniu przestępczości międzynarodo-
wej oraz nielegalnej migracji. 4. inne sfery współpracy – skierowane są głównie 
na rozwój dobrych relacji w dziedzinie ochrony i rozwoju słowackiej mniejszości 
narodowej w krajach Bałkanów Zachodnich3. Obecnie pomoc Słowacji skierowa-
na jest na wstępowanie państw Bałkanów Zachodnich do UE, współpracę z orga-
nizacjami pozarządowymi, czego przykładem jest Proces Bratysławski (Bratisla-
va Process, o czym dalej) i budowę społeczeństwa obywatelskiego4.

Bałkany Zachodnie są regionem specjalnych zainteresowań Słowacji, głów-
nie w istnieniu multilateralnych więzi, wymiany doświadczenia i potencjału 
ekspertów5 z takimi krajami, jak: Serbia, Macedonia, Chorwacja, Czarnogóra, 
Bośnia i Hercegowina oraz Albania. Przejawem tego jest m.in. poparcie Słowacji 
dla dążeń Macedonii i Chorwacji do integracji z euroatlantyckimi strukturami. 
Stosunki słowacko-chorwackie początkowo łączyły wspólne dążenia do utrwala-
nia nowej państwowości. Obecnie Słowacja tradycyjnie wspiera przygotowania 
Chorwacji do wstąpienia do UE przez przenoszenie swoich doświadczeń w pro-
cesie akcesyjnym do Chorwacji. Prezydent Słowacji, podczas wizyty w Varaždinie 
w 2007 r., wsparł akcesję państwa chorwackiego do Unii Europejskiej. Ponadto 
Republika Słowacka promuje kompromisowe rozwiązanie w sprawie zamknięcia 
misji OBWE w Chorwacji i ustanowienia biura skierowanego wyłącznie na moni-
torowanie rozpraw przestępców z okresu wojny w Jugosławii z lat 90.6. Słowacja 
kontynuuje także budowę nowych relacji z Czarnogórą, które istnieją od czasu 
rozpadu Federacji Serbii i Czarnogóry w maju 2006 roku. Rokuje to pozytywne 
relacje, jak również pomoc ekspertów dla Czarnogóry w dążeniu do integracji eu-
roatlantyckiej. W 2007 roku przedstawiciele Narodowego Biura Bezpieczeństwa 
Republiki Czarnogórskiej odwiedzili Narodowe Biuro Bezpieczeństwa Słowacji 
w celu określenia możliwości dalszej współpracy w budowaniu systemu bezpie-
czeństwa i odpowiednich instytucji w Czarnogórze7. Bilateralne stosunki z Bośnią 
i Hercegowiną (BiH) rozwijają się na podstawie współpracy obu stron w sferze 
politycznej i ekonomicznej. Oba państwa ukierunkowane są głównie na rozwój 

3 Ibidem, s. 20.
4 Ibidem.
5 Raport on the Fulfi lment of the Slovak Foreign Policy Tasks in 2007, dostępne na www.

mzv.sk (11.02.2009 r.), s. 5, 44–45.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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relacji ekonomicznych. Słowackie organizacje pozarządowe, we współpracy z am-
basadą słowacką w Sarajewie, aktywnie pomagają BiH wprowadzać mechanizmy 
demokratyczne. Jednak często pomoc w dziedzinie rozwoju dla BiH jest uniemoż-
liwiona przez brak umów bilateralnych. Dodać należy, iż obecny minister spraw 
zagranicznych Słowacji Miroslav Lajčak, od czerwca 2007 do stycznia 2009 roku 
piastował stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej w BiH. Z ko-
lei stosunki Słowacji z Albanią miały charakter intensywnej współpracy od chwi-
li stabilizacji tego państwa w latach dziewięćdziesiątych. Wzmożone spotkania 
odbywały się po konfl ikcie o Kosowo w 1999 roku8. Obecnie intensywność dia-
logu politycznego słowacko-albańskiego jest sporadyczna (co jest wynikiem sil-
nego poparcia Serbii w sprawie Kosowa) i ograniczona do chęci pomocy Albanii 
w dziedzinie transformacji. Polityka zagraniczna Słowacji na uprzywilejowanej 
pozycji, wśród krajów regionu Bałkanów Zachodnich, stawia Serbię wraz z Koso-
wem. Ponadto wspiera proces implementacji Serbii do UE oraz wyraża chęć by-
cia mediatorem w tej kwestii. Słowacja jako członek UE, ONZ i NATO, zamierza 
przyczynić się do podniesienia jakości ich współpracy politycznej9.

2. Relacje słowacko-serbskie

Zarówno Serbia, jak i Słowacja są małymi państwami europejskimi – Serbię o po-
wierzchni 77,474 km2, zamieszkuje 10 159 046 mln osób, włączając Kosowo, a Sło-
wacja liczy odpowiednio 48,845 km2 i 5 455 407 mln ludności10 – co przyczynia 
się do zbliżenia ich priorytetów jako małych państw europejskich. O ożywieniu 
kontaktów między obu państwami możemy mówić od czasu zakończenia konfl ik-
tu jugosłowiańskiego. Wynikiem tego było zainicjowanie, w lipcu 1999 roku przez 
Instytut Wschodni przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Słowa-
cji, konferencji pt. Przyszłość federacyjnej Republiki Jugosławii11 w kontekście 
powojennej odbudowy (The Future of the Federal Republic of Yugoslavia in 
the Context of Post War Reconstruction). Konferencja odbyła się w Bratysławie 
i dała początek Procesowi Bratysławskiemu (Bratislava Process)12.  

2.1. Współpraca polityczna

Poprzez Proces Bratysławski oba kraje rozbudowały specjalne i bliskie rela-
cje, co dało asumpt do współpracy w nowych dziedzinach. Po zmianie rządów 

8 R. Łoś, Polityka zagraniczna Słowacji, Łódź 2007, s. 120.
9 Raport on the Fulfi lment of the Slovak Foreign…, s. 5, 44–45.
10 World Factbook, www.cia.gov (10.02.2009 r.)
11 Od 1992 – Federacyjna Republika Jugosławii, od 2003 Federacja Serbii i Czarnogóry, od 

2006 Republika Serbii i Republika Czarnogóry stały się osobnymi państwami.
12 http://www.bbnet.org.yu/bdnet/task/eng/plan2k.htm (11.02.2009).
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w Jugosławii w 2000 roku rząd słowacki zniósł sankcje przeciwko Jugosławii 
a reprezentacja rządowa Słowacji i społeczeństwo mobilizowane było przez 
międzynarodowe organizacje, instytucje i fundacje, tj. Radę Europy, Organi-
zację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Parlament Europejski, 
Fundusz Otwartego Społeczeństwa, Pakt stabilizacyjny dla Europy Południowej 
i inne, do wspierania zmian politycznych i umocnienia reform w FRJ (później 
w Serbii i Czarnogórze). Zarówno Słowacja, jak i organizacje międzynarodowe 
odegrały rolę promotorów w budowaniu dobrych relacji między partiami opo-
zycyjnymi, rządem lokalnym i reprezentantami społeczeństwa. Współpraca ta 
opierała się na stosunkach bilateralnych między FRJ a Słowacją oraz na rela-
cjach multilateralnych. Proces ten zbliżył dodatkowo oba państwa, ponieważ 
ich wspólnym priorytetem było wstąpienie do UE (Słowacja wstąpiła do UE 
w 2004 roku). Od początku procesu Słowacja śledziła demokratyczne zmiany 
między obu krajami oraz ich umacnianie polityczne, ekonomiczne i społeczne. 
Doszło w tym czasie do wielu spotkań, na których zaznaczano wsparcie dla FRJ 
w dziedzinie demokratyzacji, reform wewnętrznych i reorientowania polityki za-
granicznej13. Skutkiem Procesu Bratysławskiego była też współpraca słowackich 
organizacji pozarządowych z organizacjami pozarządowymi w FRJ. Organizacje 
te przed wyborami w 2000 roku organizowały seminaria i kursy, których zada-
niem było przybliżenie zasad wyborów demokratycznych. Proces Bratysławski 
zakończył się w 2002 roku osiągnięciem wszystkich zaplanowanych celów. Za-
szczytem dla Republiki Słowacji było odznaczenie Pierwszej Klasy, przyznane 
przez ówczesnego prezydenta FRJ Vojslava Koštunicę dla Mariana Mojžiša, by-
łego ambasadora Słowacji, za wyjątkowy wkład w polepszenie stosunków serb-
sko-słowackich. W kolejnych latach słowacka polityka zagraniczna względem 
Serbii nie zmieniła się i w dalszym ciągu wspierała proces wstępowania FRJ 
w struktury NATO i UE14. Dodatkowo Słowacja przyłączyła się do wspólnej poli-
tyki państw NATO wobec Serbii i Czarnogóry. Znaczącą rolę odegrał E. Kukan, 
minister spraw zagranicznych Słowacji, który w latach 1999–2001 piastował sta-
nowisko specjalnego wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ na Bałkanach15. 
Rozwijała się współpraca między ministerstwami obrony obu krajów – szcze-
gólnie intensywna i oparta na dużym obszarze transferu słowackiego know-how 
dotyczących reformowania systemu obronnego miała miejsce w 2002 roku. 
W tym też roku Słowację odwiedzili eksperci z jugosłowiańskiej armii, co może 
być uznane za część przygotowań do wstąpienia do programu „Partnerstwo dla 
pokoju” (PdP)16.

13 M. Ševčović, Some aspects of Slovak – Yugoslav Cooperation, „Review of International 
Affairs” 2003, No. 1078–1104, s. 14; J. Minić, A New Phase in the Bratislava Process, „Review of 
International Affairs” 2003, No. 1078–1104, s. 12–13.

14 M. Ševčović, op.cit., s. 14–15. 
15 P. Halasek, op.cit., s. 20.
16 M. Ševčović, op.cit., s. 16–17.
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Oprócz relacji politycznych i współpracy w dziedzinie obrony kolejnymi naj-
ważniejszymi kwestiami w relacjach słowacko-serbskich są m.in.: status Kosowa, 
problem mniejszości serbskiej w Słowacji, mniejszości słowackiej w Serbii, sto-
sunek obu państw do mniejszości węgierskiej zamieszkujących ich terytoria oraz 
współpraca gospodarcza.

2.2. Sprawa Kosowa

Od samego początku konfl iktu serbsko-albańskiego o Kosowo Słowacja wspiera 
Serbię. W 1999 roku Słowacja przeznaczyła 80 mln koron słowackich na pomoc 
humanitarną dla osób z Kosowa, a pomiędzy 1999 a 2001 rokiem do Kosowa zo-
stało wysłanych 130 obserwatorów słowackich17. Kontynuowany jest także udział 
wojska słowackiego w misji Kosovo Forces (KFOR) pod auspicjami NATO, który 
reprezentuje własny wkład Słowacji w stabilizację sytuacji w Kosowie. W 2007 
roku Słowacja kontynuowała wspieranie OBWE w misji w Kosowie, co uważa się 
za ważny element międzynarodowej współpracy w tym regionie18.

Potwierdzeniem stanowiska Słowacji były słowa premiera Słowacji Roberta 
Fico, który w 2008 roku zapewnił, że wspiera Serbię w wojnie o zachowanie Ko-
sowa, a na spotkaniu z Sekretarzem Generalnym NATO Jaap de Hop Schefferem 
oznajmił, iż ogłoszenie niepodległości Kosowa było niezgodne z prawem między-
narodowym i taki sposób rozwiązania kwestii Kosowa może przyczynić się do po-
dobnych prób w tym regionie19. Podobnie minister spraw zagranicznych Słowacji 
– J. Kubiš, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Serbii V. Jeremi-
ćem, poparł serbskie stanowisko w sprawie Kosowa i zapewniał, iż niezmiennie 
Słowacja stoi na stanowisku nieuznawania niepodległego Kosowa20. Wyraził też 
nadzieję na podpisanie przez Serbię Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu 
z Unią Europejską (SAA)21 gdyż, według ministra spraw zagranicznych Serbii, 
stowarzyszenie z UE jest najlepszym sposobem zachowania suwerenności Bel-
gradu nad Kosowem22. Kolejny minister spraw zagranicznych Słowacji M. Lajčak 
zaznaczył, że polityka zagraniczna w kwestii Kosowa nie zmienia się i podobnie 

17 M. Ševčović, op.cit., s. 14; J. Minić, op.cit., s. 12–13.
18 Raport on the Fulfi lment of the Slovak Foreign…, s. 5, 44–45.
19 www.mfa.gov.yu (11.02.2009 r.).
20 We wstępie i artykule 182 konstytucji Republiki Serbii z 2006 r. Kosowo stanowi integralną 

jednostkę autonomiczną jej terytorium – polazeći i od toga da je Pokrajina Kosovo i Metohija sa-
stavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije.

21 Serbia podpisała SAA w kwietniu 2008 r. Za podpisaniem umowy stowarzyszeniowej jest 
koalicja Za Europejską Serbię (ZES) na czele z Borisem Tadićem oraz partie wchodzące w skład ko-
alicji: G17Plus, Partia Demokratyczna (DS), Serbski Ruch Odnowy (SPO), Liga Socjaldemokratów 
Wojwodiny (LSV). Przeciwko występują partie, które potępiły państwa za uznanie niepodległości 
Kosowa tj. Blok Ludowy (NB), partia byłego premiera V. Koštunicy Demokratyczna Partia Serbii 
(DSS), Nowa Serbia (NS) i Serbska Partia Radykalna (SRS) V. Šešelja, kierowana przez T. Nikolića.

22 Ł. Kobeszko, Bratysława: Kosowo dla Serbii, www.psz.pl (4.02.2009).
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jak Grecja, Cypr, Rumunia i Hiszpania, Słowacja stoi na stanowisku nieuznawa-
nia nowego statusu Kosowa. Większość partii słowackich podtrzymuje stanowi-
sko rządu słowackiego, a Słowacja poświęca sporo uwagi na problemy Bałkanów 
Zachodnich jako strategicznego regionu w Europie23.

2.3. Współpraca w dziedzinie mniejszości narodowych

Mniejszość pochodzenia serbskiego i czarnogórskiego na Słowacji liczy około 
2000 ludzi. W Bratysławie działało Zrzeszenie Jugosłowian im. Svetozara Mile-
tića oraz Przyjaciele Jugosławii. W stolicy Słowacji znajdują się klasy szkoły pod-
stawowej (od pierwszej do ósmej), w których nauczanie przebiega w języku serb-
skim. Na Słowacji mieszka także około 1000 Albańczyków z Kosowa i Metohji24.

Słowacka mniejszość narodowa jest jednym z ważniejszych czynników stabi-
lizujących relacje słowacko-serbskie w regionie Bałkanów Zachodnich. Rozwój 
i wspieranie kultury słowackiej wpływa na rozwój wspólnych kontaktów i wy-
miany kulturalnej25. Jak twierdzi M. Lajčak, istnienie słowackiej mniejszości 
w Wojwodinie i stosunków słowacko-serbskich zasługuje na miano wyjątkowych, 
ponieważ słowacka diaspora żyje w zwartych skupiskach i jest nieupolitycznio-
na, co wydaje się być czynnikiem stabilizującym obopólne relacje. Według spisu 
ludności z 1991 roku w Wojwodinie żyło 63 545 tys. (3,16%) Słowaków, a w 2002 
– 56637 tys. (2,79%). Słowacy stanowią etniczną większość w dwóch miastach: 
Bački Petrovac (66,4%) i Kovačica (41,1%)26. Zmniejszająca się ilość Słowaków 
jest wynikiem niskiego przyrostu naturalnego, mieszanych małżeństw i natural-
nej asymilacji z serbskim społeczeństwem, a w niektórych regionach Słowacy 
asymilują się z innymi mniejszościami narodowymi. Największa koncentracja 
mniejszości słowackiej występuje w miejscowościach, takich jak: Stara Pazova 
(7000), Bački Pterovac i Kovačica (6500), Padina (6000), Kisač (5000), Piwnica 
i Selenča (3000), Kulpin (2500), Gložan (2200) i w Novym Sadzie (2000). Tra-
dycyjnym centrum Słowaków z Baczki jest Bački Petrovac – tu też zamieszkuje 

23 Lajčak: Slovačka neće priznati Kosowo, http://www.kim.sr.gov.yu/cms/item/news/rs. 
html?view=story&id=10322&sectionId=8 (12.02.2009 r.).

24 V. Milenković, Bilateral Relations between Slovakia and Yugoslavia, „Review of Interna-
tional Affairs” 2003, s. 18.

25 Po zmianie władzy w Serbii w 2000 r. współpracę naukowo-kulturalną podjęły uniwersy-
tety w Bratysławie i Belgradzie. Nawiązane zostały nowe stosunki w dziedzinie kultury, edukacji 
i sportu a także współpraca w dziedzinie nauki i techniki. Współpraca w dziedzinie kultury i edu-
kacji z Republiką Słowacji prowadzona jest na podstawie umowy z 1996 r. o współpracy na polu 
edukacji, kultury i sportu. Programy z lat 2003–2005 kontynuowane były przy obopólnej zgodzie 
w latach 2006–2008, www.mfv.gov.yu (11.02.2009); V. Milenković, op.cit., s. 17–18.

26 Nacjonalne manjne u SCG, „Pregled Srbije i Crne Gore” 2005, br. 4, s. 10. Według spisu 
z 2002 r. populacja Słowaków według języka ojczystego w Wojwodinie wynosi: w 1991 roku – 
66247 tys. (0,76%) i w 2002 roku – 57498 tys. (0,71%). Statistički godišnjak Srbije i Crne Gore, 
Beograd 2005, s. 29. 
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większość słowackiej mniejszości, a centrum Słowaków z Banatu jest Kovačica, 
natomiast Słowaków ze Sremu – Stara Pazova.

W Wojwodinie (Bački Petrovac) znajduje się Macierz Słowacka, która sku-
pia 12 000 członków. Jest to organizacja apolityczna, społeczna, jest głównym 
partnerem w komunikowaniu się między przedstawicielami Słowacji i Serbii, 
stanowi także ważną część fi nansowania i materialnej pomocy dla słowackiej 
wspólnoty obydwu krajów. Kolejną organizacją jest Słowacki Kościół Ewangelic-
ki w Serbii, który skupia cztery razy więcej członków niż Macierz i odgrywa waż-
na rolę w życiu społeczności słowackiej. Rolą obu organizacji jest dbanie o język 
i narodową tożsamość Słowaków z Wojwodiny. Kościół aktywnie działa na polu 
edukacji, zwłaszcza w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dużą 
rolę odgrywa wśród mniejszości słowackiej Kościół Katolicki zwłaszcza wśród 
Słowaków zamieszkujących Selenačę. Po 2000 roku zostały utworzone niepań-
stwowe organizacje, takie jak: Zrzeszenie Słowackich Pedagogów, Forum Słowa-
ków, Centrum (inicjatywa w sferze kulturalnej) i Zrzeszenie Wspierające Rozwój 
Dzieci (nauczanie języka słowackiego dzieci z małżeństw mieszanych). Zauwa-
żyć trzeba, że słowacka mniejszość narodowa, jako jedna z nielicznych mniej-
szości narodowych w Wojwodinie, nie ma swojej partii politycznej. Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest mała liczba ludności słowackiej oraz brak autorytetu, który 
mógłby przyczynić się do zorganizowania i poprowadzenia partii. Utworzenie 
Rady Narodowej Słowaków, która brała udział w pracach FRJ w dziedzinie Praw 
i Ochrony Praw i Wolności Mniejszości Narodowych w 2003 roku, jest ważne 
w respektowaniu praw Słowaków w Serbii w dziedzinie kultury, edukacji, infor-
macji publicznej oraz użycia języka ojczystego zgodnie ze standardami europej-
skimi w sferze praw mniejszości i praw człowieka.

Aktywność kulturalna Słowaków w Serbii ma 250-letnią tradycję i jest bardzo 
bogata. Słowacy z Serbii organizują wiele festiwali folklorystycznych. Jednym 
z najbardziej znanych jest Tancuj, tancuj i Zlata brana. Popularny jest także 
festiwal piosenek folkowych Stretnutie v pivnickom poli. Z kolei przedstawie-
nia teatralne wystawiane są od 1866 roku w mieście Bački Petrovac, a w 2003 
roku teatr ze Starej Pazovej obchodził swoje stulecie. Słowacy wydają swoje 
gazety, m.in. „Novy život”. Działalność publicystyczna koncentruje się wokoło 
wydawnictwa „Kultura”, które kontynuuje tradycje publicystyczną pierwszego 
wydawnictwa z 1919 roku. Wydawane są również: tygodnik „Hlas l’udu”, gazeta 
„Vzlet” oraz gazeta społeczna dla młodzieży „Rovina”. Od 1949 roku Radio Novi 
Sad rozpoczęło nadawanie programów w języku słowackim, a telewizja nadaje 
programy w tym języku od 1974 roku. Głównymi instytucjami reprezentującymi 
aktywności w dziedzinie kultury i sztuki są: Zuzka Medved’ova Galery w Bačkim 
Petrovcu i Galeria Sztuki Naiwnej w Kovačicy. Trzeba zauważyć, iż sztuka i kul-
tura Słowaków z Wojwodiny stała się częścią dziedzictwa zarówno Serbii, jak 
i Słowacji. Słowackim priorytetem jest wsparcie szkolnictwa i kultury słowackiej 
w Wojwodinie. Istnieje tu Instytut Języka Słowackiego i Literatury na Wydziale 
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Sztuk na Uniwersytecie w Nowym Sadzie, Sekcja Słowacka na Wydziale Pedago-
gicznym w Somborze i najstarsza szkoła podstawowa wśród diaspory – Szkoła 
Podstawowa im. Jana Kolara w Bačkim Petrovcu. Słowaków wspierają także in-
stytucje z Bratysławy, tj: Comenius Uniwersytet w Bratysławie i Koszycach oraz 
Uniwersytet Mateja Bela z Banackiej Bystricy. Rząd słowacki funduje także sty-
pendia dla studentów z FRJ. Wspomnieć należy, iż w 1997 roku Zgromadzenie 
Narodowe Republiki Słowacji przyjęło Akt o Słowakach żyjących za granicą, 
którego najważniejszym zadaniem jest wspieranie świadomości narodowej i kul-
turowej tożsamości wśród diaspory słowackiej. Akt ten jest zgodny z obowiązują-
cymi standardami Rady Europy i OBWE27. Współpraca słowacko-serbska w dzie-
dzinie mniejszości narodowych stanowi doskonały przykład tego, iż mniejszości 
narodowe stanowią dobre pole współpracy dwóch krajów.

Zarówno Serbia, jak i Słowacja posiadają znaczną mniejszość węgierską na 
swoich terytoriach. Republikę Słowacką zamieszkuje 450 tys., natomiast Repu-
blikę Serbii 300 tys. Węgrów. Na stosunki między tymi narodami wpływają licz-
ne zaszłości historyczne.

W Wojwodinie (Republika Serbii) 15% społeczeństwa stanowi mniejszość wę-
gierska. Według spisu ludności z 2002 roku, gdzie za kryterium przyjęto język 
rodzimy, 86,41% społeczeństwa stanowią Serbowie a Węgrzy 3,53%28. Według 
tego samego spisu ludności Wojwodiny liczba Serbów to 1 321 807, a Węgrów 
– 290 20729. Wojwodina od 1920 roku, kiedy na mocy traktatu pokojowego 
z Trianon została zabrana Węgrom, należy do terytorium Serbii. Do momentu 
konfl iktu jugosłowiańskiego w latach 90. Węgrzy stanowili 19% ludności tej pro-
wincji i korzystali z przysługujących im praw30. Obecnie rząd serbski i węgierski 
współpracują by odbudować dawne relacje.

Mimo przestrzegania praw mniejszości, w latach 2004–2005 dochodziło do 
licznych incydentów (bójek między Serbami a Węgrami). W marcu 2008 roku 
ukazał się Wspólny Projekt Autonomii Partii Węgrów z Wojwodiny (Zajednič-
ki Koncept Autonomije Stranaka Vojvođanskih Mađara), w której mniejszość 
węgierska nie dąży do separatyzmu, ale, jak wynika ze wspólnego projektu, do 
poszerzenia swoich praw w dziedzinie kultury, edukacji, publicznego dostępu 
do informacji i urzędowego zastosowania języka i pisma31. Węgrzy zarzucają po-
nadto, iż w administracji nie ma odpowiedniej liczby osób pochodzenia węgier-

27 M. Lajčak, The Slovaks of Vojvodina: The traditional Bridże for Cooperation, s. 21–24; 
idem, Slovaci u Vojvodini – tradicionalni most saradnje između Slovačke Republike i SR Jugo-
slavije, s. 13–15.

28 Статистички годишњак Србије и Црне Горе, Београд 2005, s. 29.
29 Izvršno Veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, http://www.vojvodina.sr.gov.yu (25.02. 

2008).
30 S. Wojciechowski, Mniejszość węgierska w Europie Środkowo-Wschodniej, „Sprawy Na-

rodowościowe” 2001, z. 18, s. 76.
31 Zajednički Koncept Autonomije Stranaka Vojvođanskih Mađara, www.vmsz.org.yu/new/

templetes/articles/fi les/MK_konceptautonomije_2008.pdf, 8.05.2008.
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skiego, ulice nie noszą nazw węgierskich w miastach, gdzie ponad połowa to Wę-
grzy. Niepokojące dla Serbii są przykładowo wypowiedzi lidera skrajnej prawicy 
Istvana Csurki z Węgierskiej Partii Sprawiedliwości i Życia (MIEP), który uważa, 
że mniejszość węgierską może uchronić przed wynarodowieniem jedynie zmiana 
granic i włączenie prowincji do Węgier. Kinga Göncz, minister spraw zagranicz-
nych Węgier, nie kryje obaw o losy tej mniejszości w Wojwodinie i zwróciła się 
z tą kwestią do wysokiego komisarza OBWE do spraw mniejszości narodowych 
Knuta Vollebaeka. Sytuacją w Wojwodinie zaniepokojona jest także Słowacja, 
która posiada 450 tys. mniejszość węgierską, której liderzy Partii Węgierskiej 
Koalicji (SMK) poparli niepodległość Kosowa i wspominają o prawie do własnej 
tożsamości32.

Z podobnymi problemami co Serbia boryka się Słowacja. Wzajemne słowacko-
 -węgierskie animozje sięgają X wieku, kiedy to Węgry narzuciły Słowakom swoją 
dominację. Słowacy mają także za złe Węgrom, iż w XIX wieku realizowały polity-
kę madziaryzacji na terenach słowackich. Węgrzy z kolei wypominają Słowakom 
rok 1848, kiedy to poparli Austrię i wystąpili przeciw nim. Po I wojnie świato-
wej Węgry utraciły część swego terytorium na rzecz Czechosłowacji, a ostateczne 
granice ustalone zostały po 1945 roku. Problemy, które przez wiele lat pozostały 
uśpione obudziły się w 1993 roku. Do najbardziej palących kwestii zaliczyć może-
my: liczebność Węgrów (ich liczba waha się od 450 do 600 tys.), spór wokół praw 
mniejszości węgierskiej na Słowacji, zadrażnienia na tle językowym (m.in. pro-
blem świadectw dwujęzycznych), rozbudowę przez stronę słowacką kompleksu 
hydroenergetycznego na Dunaju, żądanie przez Węgrów autonomii33.

Słowacko-węgierskie stosunki po raz kolejny pogorszyły się w roku 2006, 
kiedy w skład lewicowego rządu premiera Roberta Fico weszła Słowacka Partia 
Narodowa (SNS) Jana Sloty34. Słowaccy nacjonaliści zaczęli oskarżać Budapeszt 
o popieranie autonomicznych dążeń węgierskiej mniejszości mieszkającej w 100-
 -kilometrowym pasie przygranicznym, od Bratysławy po Koszyce przy granicy 
z Ukrainą. Z kolei, w tym samym roku, Pal Csaky, szef Partii Węgierskiej Koalicji 
(SMK), na spotkaniu z liderem mniejszości węgierskiej w Rumunii stwierdził, 
że słowaccy Węgrzy będą się domagać zwrotu ziemi według izraelskiego mode-
lu „ziemia za pokój” i ogłoszą na tym terytorium „autonomię na wzór Kosowa”. 
Zaapelował też o stworzenie węgierskiego parlamentu na terenach zamieszka-
nych przez mniejszość węgierską. Słowaccy Węgrzy domagają się anulowania de-
kretów Benesza, które po II wojnie światowej umożliwiły wysiedlenie z terenów 
Czechosłowacji 70 tys. ich rodaków35. W obawie przed dążeniami mniejszości 

32 A. Niewiadomski, Co zrobi mniejszość węgierska w Serbii i na Słowacji, „Rzeczpospolita”, 
28.02.2008.

33 S. Wojciechowski, op.cit., s. 69–73.
34 Lajčak: Slovačka neće priznati Kosowo…
35 A. Niewiadomski, Dyplomatyczne starcie Węgier i Słowacji, http://www.rp.pl/artykul/ 

118801,199958_Dyplomatyczne_starcie_Wegier_i_Slowacji_.html (18.02.2009).
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węgierskiej Słowacja nie uznała Kosowa. W 2008 roku minister spraw zagra-
nicznych K. Göncz zażądała od ambasadora Słowacji w Budapeszcie – J. Migaša 
– odpowiedzi na pytanie: „Czy nierespektowanie praw mniejszości to ofi cjalna 
polityka Bratysławy?”, co zostało przez premiera R. Fico uznane za prowokację. 
Rząd w Budapeszcie uważa, że 450-tysięczna mniejszość węgierska na Słowacji 
jest dyskryminowana, gdyż jej szkoły nie otrzymują funduszy z Unii Europejskiej, 
a słowackie Ministerstwo Szkolnictwa zmieniło treść węgierskich podręczników 
i wykreśliło z nich nazwy w języku węgierskim. Liderzy węgierskiej mniejszo-
ści na Słowacji czują się zagrożeni, natomiast według sondaży, jakie przytoczyła 
K. Göncz, jedna trzecia Słowaków w wieku szkolnym nienawidzi Węgrów.

2.4. Współpraca gospodarcza

Obok bardzo dobrej współpracy politycznej Serbia i Słowacja mogą pochwalić 
się dobrą i rozwijającą się współpracą gospodarczą. W latach 2001–2003 doszło 
do wielu wymian i spotkań ekonomicznych. Współpraca dotyczyła: dostarczania 
źródeł energii, przemysłu metalurgicznego, przemysłu lekkiego, chemicznego, 
produkcji papieru oraz przemysłu spożywczego. Strona słowacka zainteresowana 
była udziałem w projekcie Paktu Stabilizacyjnego, rekonstrukcji obiektów w FRJ 
(budowa mostów, dostarczanie energii) oraz przy oczyszczaniu Dunaju36. W la-
tach 2001–2003 wymiana towaru wykazała tendencje rosnące. Jugosłowiański 
eksport do Słowacji zawierał: materiały z plastiku, metale nieżelazne, maszyny 
i wyposażenie do transportu, celulozę i produkty kauczukowe. Jugosławia im-
portowała z kolei ze Słowacji: olej, produkty chemiczne, metale nieżelazne, pa-
pier, żelazo i stal.

Intensywne kroki podjęte zostały odnośnie odnowienia i ulepszenia współ-
pracy biznesowej w wielu dziedzinach, a dodatkowo uzgodniona została współ-
praca związana z ruchem drogowym i kolejowym, transportem wodnym, jak 
również w dziedzinie telekomunikacji i usług pocztowych. Słowacja była za-
interesowana sfi nalizowaniem porozumienia w sprawie liberalizacji obopól-
nego handlu. Trzeba też wspomnieć, iż rząd słowacki poświęcił część środków 
fi nansowych, wpłacanych przez Słowację do OBWE w 2003 roku, na projekty 
współpracy z FRJ jako partnerem priorytetowym (była to suma 150 mln koron 
słowackich i 15 mln USD)37. W maju 2003 roku utworzona została także Serbsko-
Słowacka Rada Biznesu, która była następstwem podpisanej umowy o współpra-
cy przez Izbę Handlową Serbii i Słowacką Izbę Handlu i Przemysłu. Zgodnie 
z umową o współpracy i rozwoju z 2003 roku, podpisane zostały trzy protokoły 
fi nansowe związane z implementacją rozwoju słowackiego wsparcia dla Serbii 
(każde w wysokości 1,5 mln euro). Implementacja wykonana była przez Fundusz 

36 V. Milenković, op.cit., s. 17.
37 Ibidem.



Bratysława – Belgrad38. Obecnie Słowacja zainteresowana jest inwestowaniem 
w Serbii i rozwojem ekonomicznym obu państw. W 2008 roku powiększyła się 
współpraca gospodarcza między oboma krajami, Słowacja zaś zamierza inwesto-
wać w serbski sektor energetyki. Przeszkodę stanowić może defi cyt budżetowy 
Serbii wynoszący 130 mln dolarów, który jest mniejszy o 70 mln w porównaniu 
z rokiem poprzednim39. Ponadto Serbia i Czarnogóra doceniła słowacką goto-
wość do dzielenia się doświadczeniem we wprowadzaniu reform ekonomicznych, 
liberalizacji rynku, włączaniu w międzynarodowy rozwój ekonomiczny, dostoso-
waniu do warunków akcesyjnych do Unii Europejskiej i programu Partnerstwa 
dla Pokoju oraz przestrzeganiem przed negatywnymi skutkami procesu trans-
formacji. W wyniku tego Serbia i Czarnogóra zdecydowała, że Słowacja powinna 
być kandydatem do niestałych członków w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 
2006–2007.

* * *

Bałkany Zachodnie są jednym z ważniejszych kierunków słowackiej polityki 
zagranicznej. Słowacja aktywnie uczestniczy w procesach transformacji na po-
ziomie społecznym, politycznym i ekonomicznym oraz we wspieraniu integracji 
krajów bałkańskich ze strukturami euroatlantyckimi. Starania i zaangażowanie 
Słowacji skierowane jest na wsparcie, utrwalenie i stabilizację regionu, a co za 
tym idzie – bezpieczeństwo tej części Europy. Relacje między Serbią a Słowacją 
możemy uznać za otwarte i przyjacielskie zarówno na płaszczyźnie współpracy 
bilateralnej, jak i międzynarodowej.

38 www.mfa.gov.yu (11.02.2009).
39 Slovačka: Bolja saradnja sa Srbijom, http://www.b92.net/srbija2020/vesti/srbija.

php?yyyy=2009&mm=01&dd=28&nav_id=341839 (10.02.2009); Slovački premijer u srpskoj 
privrednoj komori, http://www.rtv.rs/sr/vesti/privreda/ekonomska_politika/2008_10_13/
vest_89442.jsp (10.02.2009); Slovačka zainteresovana za srpsku energetyku, http://www.vesti.
rs/exit/Slovacka-zainteresovana-za-srpsku  -energetiku.html (10.02.2009).
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Katarzyna Gelles

Współczesne stosunki niemiecko-słowackie 
(zarys problematyki)

Wprowadzenie

Oceniając dzisiejsze stosunki niemiecko-słowackie należy przede wszystkim 
zwrócić uwagę na najważniejsze determinujące je czynniki, zarówno te o charak-
terze historycznym, jak i współczesne. Ziemie słowackie były w zdecydowanej 
części swoich dziejów zależne od obcych władców, najdłużej pozostając w sferze 
wpływów monarchii Habsburgów, natomiast nie istnieją tradycje państwowych 
powiązań z Niemcami. Pierwsza Republika Słowacka powstała wprawdzie w 1939 
roku z pomocą Berlina, ale istnienie jej nie wpisało się chlubną kartą w historię. 
Natomiast od zakończenia II wojny światowej aż do lat 90. XX wieku nie istniało 
odrębne państwo słowackie, zatem stosunki między Bonn a Bratysławą były po-
strzegane przez pryzmat polityki zachodnioniemieckiej wobec Czechosłowacji. 
Dopiero jej podział, który przyniósł powstanie niezależnej Słowacji oraz zjedno-
czenie Niemiec u progu ostatniej dekady ubiegłego stulecia stworzyły szansę na 
rozwój bilateralnych relacji i współpracę.

Porównując oba kraje, należy ponadto zwrócić uwagę na odmienną wielkość, 
całkowicie odmienny potencjał polityczny, społeczny i gospodarczy oraz położe-
nie geografi czne, a przede wszystkim znaczenie w Europie. Słowacja zajmuje ob-
szar o powierzchni 49 030 km² z 5 379 455 mieszkańcami 1, Republika Federalna 
Niemiec (RFN) zaś jest jednym z największych i najliczniejszych krajów Europy 
(357 114,22 km², 82 329 758 mln). Wymienione czynniki decydują o wyraźnej 
asymetrii we wzajemnych relacjach obu tych państw.

Na wstępie wymaga również podkreślenia fakt, iż niemiecka literatura przed-
miotu poświęcona Słowacji i stosunkom z tym państwem nie jest bogata. Autorzy 
większości publikacji koncentrują się raczej na wydarzeniach z przeszłości, trój-
stronnych relacjach pomiędzy Niemcami, Czechami i Słowakami oraz ewentual-
nie na przemianach zachodzących w Słowacji jako jednym z państw postkomu-
nistycznych. Również w artykułach zamieszczanych w prasie niemieckiej uwaga 
skupiana jest przede wszystkim na rozwoju gospodarczym tego małego państwa 

1 Slowakei, http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/
Slowakei.html (6.01.2010).
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oraz problemach wewnętrznych, np. aktywności populistycznych ugrupowań po-
litycznych czy najnowszym konfl ikcie związanym z mniejszością węgierską2.

Niniejszy artykuł przybliża zagadnienie relacji Niemiec ze Słowacją, uwzględ-
niając przy tym tło historyczne wydarzeń. Przedstawia ona najważniejsze dzie-
dziny współczesnych kontaktów oraz współpracy niemiecko-słowackiej, stano-
wiąc przy tym jedynie zarys, pewien szkic, prezentowanej problematyki.

1. Stosunki niemiecko-słowackie 
w perspektywie historycznej

Jak już wspomniano, ziemie słowackie przechodziły w przeszłości burzliwe losy. 
Tereny dzisiejszej Słowacji, wraz z Czechami i Morawami, tworzyły Państwo 
Wielkomorawskie. Po jego rozpadzie w dziesiątym stuleciu stały się prowincją 
węgierską. Od 1526 r. przeszły pod panowanie Habsburgów, należąc przez na-
stępnych kilkaset lat do Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, 
a następnie cesarstwa austriackiego, stanowiąc ważny element jego wielonarodo-
wościowej struktury. Tradycja osadnictwa niemieckiego na dzisiejszych ziemiach 
słowackich liczy zatem co najmniej 800 lat.

Dopiero wraz z klęską i rozpadem monarchii austro-węgierskiej po I wojnie 
światowej Czesi i Słowacy zyskali szansę utworzenia własnego państwa. 18 paź-
dziernika 1918 roku w Waszyngtonie zapowiedziano powstanie pierwszej Repu-
bliki Czechosłowacji, którą proklamowano 10 dni później w Pradze. Konstytucja 
uchwalona 29 lutego 1920 roku czyniła z Czechosłowacji państwo z silną władzą 
centralną. Wraz z nią weszła w życie ustawa językowa, wprowadzająca języki 
czeski i słowacki jako ofi cjalne języki urzędowe – odpowiednio czeski w krajach 
czeskich i słowacki na Słowacji3.

Na konferencji w Monachium 30 września 1938 roku przywódca Włoch Be-
nito Mussolini, Wielkiej Brytanii Arthur N. Chamberlain oraz Francji Édouard 
Daladier zgodzili się, aby Adolf Hitler zaanektował zamieszkiwane przez ludność 
niemiecką Sudety. Polska zajęła Śląsk Cieszyński (Zaolzie), a w listopadzie 1938 
roku przyłączono do niej ok. 220 km² Spisza i Orawy, natomiast Węgrom przy-
znano południowy pas Słowacji i Ukrainy Zakarpackiej4. Przedstawiciel Czecho-
słowacji nie został nawet na ową konferencję zaproszony. Francja i Anglia liczyły, 

2 Por. np. Einreiseverbot Ungarns Präsident bläst Slowakei-Besuch ab, http://www.spie-
gel.de/politik/ausland/0,1518,644347,00.html (6.02.2010), J. Puhl, Unerschütterliche Treue, 
„Der Spiegel”, 14.09.2009.

3 Patrz: K. Gelles, Niemiecka polityka wschodnia, Wrocław 2007, s. 133–157; F. Schäfer, 
Der romantische Traum eines kleinen Volkes, „Das Parlament” 2004, nr 17.

4 Wskutek decyzji w Monachium Czechosłowacja utraciła 42 tys. km² obszaru oraz 4,7 mln 
mieszkańców, za: W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożyt-
nych 1815–1945, Warszawa 2002, s. 434.
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iż przyjmując kurs polityki zaspokajania żądań potencjalnego agresora i jedno-
stronnych ustępstw osiągną kompromis z Hitlerem i odsuną groźbę wojny. Jak 
się później okazało układ z Monachium był milowym krokiem w kierunku kolej-
nej europejskiej katastrofy.

Prezydent Edvard Beneš 5 października 1938 roku podał się do dymisji i udał 
się na emigrację do Londynu. 19 listopada 1938 roku Słowacja otrzymała obieca-
ną przez Niemcy autonomię, a na czele rządu stanął ksiądz Josef Tiso. Natomiast 
30 listopada nowym prezydentem okrojonej Czechosłowacji został prawnik Emil 
Hácha, premierem zaś Rudolf Beran. Z początkiem 1939 roku Führer zaprosił 
do Berlina J. Tiso, któremu zapowiedział, że jeżeli Słowacja ogłosi swoją niepod-
ległość, jego wojska zajmą wówczas jedynie ziemie czeskie i morawskie, a ona 
sama uzyska niemieckie gwarancje. 15 marca 1939 roku Trzecia Rzesza zagarnęła 
resztę państwa czechosłowackiego, dzieląc je na Protektorat Czech i Moraw oraz 
profaszystowską satelicką Republikę Słowacji5.

Na mocy wcześniejszych ustaleń z Berlinem, w przeddzień zajęcia przez woj-
ska niemieckie Czechosłowacji, 14 marca proklamowano w Bratysławie państwo 
słowackie z J. Tiso jako premierem6. Następnego dnia Polska i Węgry, które 
w wyniku decyzji konferencji monachijskiej z 1938 roku zyskały nabytki tery-
torialne kosztem Czechosłowacji, uznały niepodległość Słowacji, jeszcze zanim 
ofi cjalnie uczyniła to Trzecia Rzesza. Od początku Słowacja była jej satelitą, co 
podkreślił zawarty 23 marca układ uzależniający politykę zagraniczną od woli 
wielkiego protektora. Hitler z kolei gwarantował suwerenność i nienaruszal-
ność terytorialną swojego wasala7. Jednak, jak zaznacza politolog S. Miháliková, 
większość Słowaków przeciwna była zacieśnianiu współpracy z nazistowskimi 
Niemcami8.

Prezydent J. Tiso wprowadził w kraju rządy totalitarne na wzór faszystowski, 
znosząc swobody obywatelskie i zakazując działalności ugrupowań opozycyjnych. 
Był ponadto zwolennikiem radykalnego rozwiązania kwestii żydowskiej i choć 
nie przewidywał tego układ z Trzecią Rzeszą, wprowadził przepisy sankcjonu-
jące dyskryminację rasową i stał się odpowiedzialny za deportacje ok. 60 tys. 
słowackich Żydów do obozów koncentracyjnych9. „Za wydalenie każdego z nich 
[Słowacja – K.G.] płaciła Niemcom 500 Reichsmark, pochodzących z zagarnię-
tego mienia żydowskiego. W zamian Rzesza obiecywała Słowacji, iż nie będzie 

5 M. Porubjak, Deutsche und Slowaken, [w:] Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und 
Slowaken, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Leipzig 2004, s. 146.

6 Następnie od września 1939 r. do maja 1945 r. pełnił urząd prezydenta, patrz: T. Tönsme-
yer, Das Dritte Reich und die Slowakei 1939–1945, Padeborn 2005.

7 Por. J. W. Borejsza, Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919–1945, Wro-
cław 2000, s. 166 i n.

8 S. Miháliková, „Hej Slováci”. Symbolische Repräsentation der Slowakei, „Osteuropa”, 53. 
Jg., 7/2003, s. 921–932.

9 Por. E. Gruberová, Hitlers Hirte, „Die Zeit”, 27.09.2007; H. Stehle, Ein Nationalstaat von 
Hitlers Gnaden, „Die Zeit”, 19.09.1991.
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wysuwać roszczeń wobec majątku słowackich Żydów i zadba o to, by deportowa-
ni nigdy nie powrócili do Słowacji”10. We wrześniu 1939 roku wojska słowackie 
u boku państw osi przystąpiły do II wojny światowej i wspólnie z niemieckim 
Wehrmachtem dokonały agresji na Polskę.

Josef Tiso pozostał wierny Trzeciej Rzeszy do końca. Kiedy we wrześniu 1944 
roku na Słowacji komuniści próbowali wzniecić powstanie, poprosił o pomoc 
Niemców. Oddziały Wehrmachtu i SS brutalnie stłumiły wystąpienie, niszcząc 
wiele miast i mordując cywilów. Kilkanaście tysięcy Słowaków zostało areszto-
wanych i osadzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Po wojnie J. 
Tiso został skazany na śmierć za zdradę oraz udział w zbrodniach wojennych 
i stracony w kwietniu 1947 roku. W ten sposób zakończył się niechlubny rozdział 
dziejów wojennej republiki faszystowskiej Słowacji.

Przebywający podczas wojny na emigracji w Wielkiej Brytanii prezydent Be-
neš wydawał, z myślą o odbudowie państwa i jego ładu prawnego, zniszczone-
go przez układ monachijski i okupację, rozbitego przez powstanie Protektoratu 
Czech i Moraw i oderwanie się Słowacji pod wodzą księdza Tiso, specjalne akty 
prawne z mocą ustawy, zwane dekretami Beneša11. W rok po wojnie, 28 marca 
1946 roku, tymczasowy parlament Czechosłowacji przyjął ustawę uznającą owe 
dekrety za integralną część systemu prawnego państwa. Na ich podstawie zna-
cjonalizowano przemysł i ziemię, zmieniono strukturę administracyjną kraju, po-
wołano nowe urzędy i instytucje państwowe. Kilkanaście z nich dotyczyło mniej-
szości niemieckiej i węgierskiej. Do dziś za najbardziej kontrowersyjne uchodzą 
zwłaszcza dekrety nr 5, 12 i 33 dotyczące obywatelstwa oraz dekret nr 108 o kon-
fi skacie majątku nieprzyjacielskiego i fundamentach narodowego odrodzenia. 
Po II wojnie światowej mniejszości niemiecką i węgierską również objęły usta-
lone przez aliantów na konferencji w Poczdamie latem 1945 roku przymusowe 
wysiedlenia, w ramach których od września 1945 do 1950 roku Czechosłowację 
opuściło ok. 3 mln Niemców i ponad 70 tys. Węgrów12.

Po zakończeniu II wojny światowej Słowacja na kolejne kilkadziesiąt lat stała 
się częścią składową komunistycznego państwa czechosłowackiego i tym samym, 
również ze względu na antyfaszystowski zryw narodowy z 1944 roku, znalazła się 
ona w gronie zwycięzców, a okres współpracy z Trzecią Rzeszą należał odtąd do 
tematów tabu.

Dopiero wraz z przemianami w Europie Środkowo-Wschodniej z przełomu 
lat 80. i 90. XX wieku pojawiła się dla Słowaków szansa na samookreślenie, od-
rodzenie tożsamości narodowej i tym samym własnego państwa.

10 Cyt. za: M. Porubjak, op.cit., s. 146; Späte Entschädigung, „Der Spiegel”, 30.09.2002.
11 Por. K. Jonca, Dekrety prezydenta Edvarda Beneša. Niemcy w czechosłowackiej doktry-

nie politycznej i prawnej z lat 1920–1945, Wrocław 2005. 
12 K. Gelles, op.cit., s. 140 i n.
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2. Stosunki zjednoczonych Niemiec ze Słowacją 
w latach 90. XX wieku

Podczas gdy Czechosłowacja zaczęła się rozpadać, w Niemczech postępował pro-
ces zjednoczenia. Skutkiem ich powstania w 1990 roku i podjęcia w 1991 roku 
decyzji o przeniesieniu stolicy z Bonn do Berlina (co nastąpiło w 1999 roku) cen-
trum polityczne przesunęło się wydatnie na wschód. Fakt ten nie pozostawał bez 
znaczenia dla ich sąsiadów, a w stolicach Europy Środkowej uważnie śledzono 
poczynania rządu federalnego i zastanawiano się, jakie priorytety przyjmie RFN 
w relacjach z państwami tej części kontynentu13.

Jak zauważa historyk i politolog Bogdan Koszel, po 1990 r. aktywność nie-
mieckiej dyplomacji na wschód i południe od Odry i Dunaju w dużym stopniu 
determinowały realia „środka”14. W przemówieniu z 13 marca 1991 roku kanclerz 
Helmut Kohl mówił m.in.: „Nasza historia i nasze położenie geografi czne w środ-
ku Europy składają na nasze barki wielką odpowiedzialność”15. Miał on świado-
mość tego, iż problem niemiecki dotyczył nie tylko samych Niemiec, lecz także 
w szerszym kontekście graniczących z nimi państw. Należało sobie wówczas od-
powiedzieć na pytanie, „jaki jest optymalny sposób integracji Niemiec, położo-
nych w centrum kontynentu i mających więcej sąsiadów [dziewięciu – K.G.] niż 
jakikolwiek inny kraj europejski, ze strukturą polityczną Europy?”16.

Warte podkreślenia jest to, że Niemcy w ścisłej współpracy ze Wspólnotami 
Europejskimi stale deklarowały gotowość do pomocy w procesach transforma-
cji politycznej i gospodarczej krajów postkomunistycznych. Unikano natomiast 
wszelkich sformułowań nawiązujących do haseł Mitteleuropa czy Drang zur 
Adria, na które zarówno na Zachodzie, jak w Europie Środkowo-Wschodniej 
bardzo gwałtownie reagowano. Skądinąd „niemieckie apele spotykały się ze sła-
bym rezonansem w innych stolicach zachodnich, co też w RFN wykorzystywano 
dla usprawiedliwienia jej środkowoeuropejskiej aktywności”17. Jedną z pierw-
szych inicjatyw konsolidacyjnych państw regionu środkowoeuropejskiego był 
początkowo Trójkąt Wyszehradzki, a od 1993 roku tzw. Grupa Wyszehradzka 
(Visegrad Group, V4) tworzona przez Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. W za-
myśle jej głównym celem miała być współpraca z Unią Europejską (UE) i Paktem 

13 Por. T. G. Ash, Vier Optionen für Deutschland, „Die Zeit”, 22.07.1994.
14 B. Koszel, Europa rediviva? Europa Środkowo i Południowo-Wschodnia w polityce zjed-

noczonych Niemiec, Poznań 1999, s. 4 i n.; por. także: K. Schlögel, Środek leży na wschodzie, 
Warszawa 2005. 

15 Die Rolle Deutschlands in Europa. Rede des Bundeskanzlers auf der Tagung Forum für 
Deutschland in Berlin am 13. März 1991, „Bulletin”, Presse- und Informationsamt der Bundes-
regierung 22.03.1991, [za:] B. Koszel, Rola i zaangażowanie polityczno-gospodarcze Niemiec 
w państwach tzw. Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry w latach 1990–
1997), „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 1998, nr 6, s. 5.

16 Cyt. za: H. Kohl, Pragnąłem jedności Niemiec, Warszawa 1999, s. 136.
17 B. Koszel, Rola i zaangażowanie…, s. 5.
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Północnoatlantyckim (NATO) na rzecz przyszłego członkostwa w tych struktu-
rach. W 1992 roku między Polską a Czechami, Słowacją i Węgrami zostało za-
warte Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (Central European 
Free Trade Agreement, CEFTA)18. Procesy integracyjne w tej części Europy od-
powiadały także życzeniom Zachodu, który oczekiwał najpierw stworzenia przez 
kraje postkomunistyczne form współpracy, a dopiero potem te struktury stałyby 
się partnerem dla Wspólnot Europejskich. Podpisana 15 lutego 1991 roku w Wy-
szehradzie deklaracja pozostała jednak jedynie słowami, gdyż każde z państw 
członkowskich miało inne priorytety w swojej polityce zagranicznej. Liczono po-
nadto, że efekty może przynieść tylko indywidualna i bezpośrednia kooperacja 
z państwami zachodnimi.

Z dniem 20 kwietnia 1990 roku Czechosłowacja przekształciła się w Czecho-
 -Słowacką Republikę Federacyjną (C-SRF). Wobec wydarzeń zachodzących w niej 
u progu lat 90. w Bonn początkowo zachowano dystans, licząc nawet, iż będzie ona 
przykładem państwa związkowego, w którym mogą żyć w zgodzie dwa narody.

Podczas swojej wizyty w Pradze w 1991 roku prezydent RFN Richard von Weiz-
säcker mówił: „Fundamentalne prawa narodów do samostanowienia nie mogą 
być zawieszone w próżni, bez brania pod uwagę realiów i następstw […]. Europa 
musi się uczyć raczej jak jednoczyć swoje siły, aniżeli je rozpraszać”19.

Relacje zjednoczonych Niemiec z federacją czesko-słowacką, a ściślej z Pragą 
jako sukcesorką państwa czechosłowackiego, były intensywne, choć nadal po-
zostawały w cieniu dramatycznych wydarzeń z przeszłości20. Václav Havel jako 
pierwszy prezydent z wolnych wyborów ofi cjalne podróże zagraniczne odbył 
przede wszystkim do Berlina i Monachium. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej 
oświadczył, iż kwestią wypędzeń zajmować się nie będzie, uważając ją za zamknię-
ty rozdział historii. Uznał jednak, jak podkreślił, wyłącznie w swoim imieniu tra-
gedię Niemców sudeckich, którym należą się słowa przeprosin21. W 1990 roku mi-
nistrowie spraw zagranicznych RFN i C-SRF – Hans-Dietrich Genscher oraz Jiří 
Dienstbier powołali do życia Niemiecko-Czechosłowacką Komisję Historyków, od 
1993 roku działającą pod nazwą „Niemiecko-Czeska i Niemiecko-Słowacka Ko-
misja Historyków”22, której celem jest badanie i ocena wspólnych dziejów Niem-
ców, Czechów i Słowaków w szerokim kontekście historycznym na przestrzeni XX 
wieku oraz wypełnienie białych plam we wspólnej przeszłości. Wiele środowisk 

18 Po przystąpieniu większości państw CEFTY do Unii Europejskiej w 2004 r. i 2007 r. umo-
wa ta straciła na znaczeniu. Obecnie członkami CEFTY są Albania, Bośnia i Hercegowina, Chor-
wacja, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Serbia i UNMIK Kosovo.

19 Weizsäcker vor dem Prager Parlament, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 9.10.1991, cyt. 
za: B. Koszel Europa rediviva?…, s. 200.

20 Por. T. Lebioda, Polityka RFN wobec Czech w latach 1989–1998, Wrocław 2003.
21 H. Blatt/F.P. Habel, Von Föderalisierung bis zur Spaltung der Tschechoslowakei, [w:] 

Deutsche und Tschechen, „Informationen zur politischen Bildung” 2002, Nr. 132, s. 55.
22 Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission, http://www.dt-

 -ds-historikerkommission.de (11.01.2010).
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społecznych wyrażało nadzieje na pojednanie, któremu sprzyjać miały wzajemne 
poznanie się, wymiana doświadczeń oraz współpraca. Wynikiem działań tejże 
komisji są m.in. liczne publikacje poświęcone trójstronnym relacjom23.

Kanclerz Kohl, premier Czech Václav Klaus oraz ministrowie spraw zagra-
nicznych podpisali 27 lutego 1992 roku, w Pradze, Traktat o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy. Obszerny, bo liczący 35 artykułów układ miał stworzyć 
szeroką bazę dla dalszej współpracy w wielu dziedzinach. Dla strony niemiec-
kiej ważne było uznanie faktu istnienia w Czechach i na Słowacji mniejszości 
niemieckiej, przyznanie jej praw do kultywowania języka, tradycji i religii oraz 
umożliwienie udzielania jej pomocy przez RFN. W dołączonym do traktatu liście 
oceniono jako niesprawiedliwe wypędzenia Niemców sudeckich przed 2 sierpnia 
1945 roku, czyli dniem ogłoszenia postanowień konferencji poczdamskiej.

1 stycznia 1993 roku powstały dwie suwerenne republiki: czeska z Václavem 
Havlem i słowacka z Michalem Kováčem jako prezydentami. Premierem tej 
ostatniej został Vladimír Mečiar24. Skoro utrzymanie federacji czesko-słowackiej 
okazało się niemożliwe, Niemcy ofi cjalnie uznały oba państwa, oferując nawiąza-
nie stosunków dyplomatycznych oraz przyjaźń i dobrą współpracę. Opowiadały 
się one za przyjęciem Czech i Słowacji do Rady Europy, co nastąpiło 30 czerwca 
1993 roku. Wspierały starania o członkostwo w Unii Europejskiej, w sprawie któ-
rego zostały złożone wnioski – odpowiednio 27 czerwca 1995 roku przez Słowa-
cję i 17 stycznia 1996 roku przez Czechy. Już w marcu 1993 roku gościem nowo 
powstałej Słowacji był szef dyplomacji Republiki Federalnej Niemiec Klaus Kin-
kel, który w imieniu swojego kraju zapewnił jej władze o poparciu oraz obiecał 
pomoc.

W skład pierwszego słowackiego rządu wchodziły partie, które nie stroniły od 
posługiwania się hasłami populistycznymi i nacjonalistycznymi, nawiązującymi 
do tradycji bliskiej współpracy pierwszej republiki słowackiej z Trzecią Rzeszą. 
Strona niemiecka niechętnie odnosiła się do tych deklaracji, natomiast powołują-
ca się na tego rodzaju „dobre relacje” Słowacja postrzegana była przez międzyna-
rodową opinię publiczną raczej jako sukcesorka totalitarnego państwa J. Tiso niż 
demokratycznej C-SRF25. Pod wpływem krytyki, zarówno opozycji w kraju, jak 
i zachodnich polityków, zarzucających V. Mečiarowi autokratyczny styl rządów 

23 Por. H. Lemberg, J. Křen und D. Kováč (Hrsg.), Im geteilten Europa. Tschechen, Slowa-
ken und Deutsche und ihre Staaten 1948–1989, Essen 1998; Ch. Cornelißen, R. Holec, J. Pešek 
(Hrsg.), Diktatur – Krieg – Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und 
Deutschland seit 1945, Essen 2005; D. Brandes, V. Kural (Hrsg.), Der Weg in die Katastrophe. 
Deutsch-tschechoslowakische Beziehungen 1938–1947, Essen 1994; J. K. Hoensch, D. Kováč 
(Hrsg.), Das Scheitern der Verständigung. Tschechen, Deutsche und Slowaken in der Ersten 
Republik (1918–1938), Essen 1994.

24 Por. H. Blatt/F. P. Habel, op.cit., s. 50–52; A. Krawczyk, Aksamitny rozwód, „Polityka”, 
31.12.2007; N. Piper, Scheidung wider Willen, „Die Zeit”, 7.08.1992. 

25 Patrz: M. Porubjak, op.cit., s. 148; por. Verlorene Ahnen. Der Klerikalfaschist Tiso, Präsi-
dent der ersten slowakischen Staat soll rehabilitiert werden, „Der Spiegel”, 6.09.1993.



340

i korupcję, stosunki z Unią Europejską, w tym także Niemcami, zostały praktycz-
nie zerwane. „Mečiar buduje w Słowacji demokrację typu karpackiego. Konsty-
tucja jest dla niego nic nie znaczącym skrawkiem papieru, stawia on siebie ponad 
prawem i pozostaje w tym całkowicie bezkarny” – komentowali styl rządów pre-
miera słowaccy opozycjoniści26. W Europie Zachodniej nie składano już nawet 
jakichkolwiek deklaracji odnośnie do jej ewentualnej akcesji do Wspólnoty.

Do napięcia w dwustronnych relacjach doszło w połowie lat 90., gdy rząd 
słowacki odmówił uznania „obowiązującego oznaczenia ‘Republika Federalna 
Niemiec’ [RFN; Bundesrepublik Deutschland, BRD – K.G.], pozostając – rze-
komo z powodów językowych – przy wcześniejsze nazwie ‘Niemiecka Republika 
Federalna’ [NRF; Deutsche Bundesrepublik, DBR – K.G.]”27.

Bezowocne pozostały zabiegi premiera V. Mečiara o ofi cjalne spotkanie z sze-
fem niemieckiego rządu Helmutem Kohlem, który jako pierwszy kanclerz zjed-
noczonych Niemiec gościł w wielu krajach środkowoeuropejskich, deklarując 
wsparcie dla ich demokratycznych przemian. Do Bratysławy przybył on pierwszy 
raz nie pełniąc już urzędu, 9 czerwca 2007 roku, z okazji wręczenia Władysławo-
wi Bartoszewskiemu Międzynarodowej Nagrody św. Wojciecha. W wygłoszonej 
laudacji podkreślił zasługi byłego ministra spraw zagranicznych RP, nazywając 
go „polskim Europejczykiem i europejskim Polakiem”28.

3. Relacje niemiecko-słowackie u progu XXI wieku

Zdaniem B. Koszela, „niewiele można powiedzieć o polityce Bonn wobec Słowa-
cji, ponieważ państwo to znajduje się na odległym miejscu w hierarchii zaintere-
sowań Republiki Federalnej Niemiec”29. W ciągu minionych kilkunastu lat sytu-
acja ta nie uległa większej zmianie. W ocenie niemieckiego ministerstwa spraw 
zagranicznych „istnieją liczne kontakty niemiecko-słowackie na wszystkich 
płaszczyznach oraz ożywiony ruch turystyczny”30. Podstawą wzajemnych relacji 
jest przede wszystkim wspomniany wyżej układ o przyjaźni z 1992 roku, którego 
zapisy Słowacja po uzyskaniu niepodległości przejęła jako wiążące. W kolejnych 

26 Schwarzes Loch vor Wien, Ministerpräsident Meciar führt sein Land zielstrebig in die 
außenpolitische Isolation, „Der Spiegel”, 21.09.1998; M. S. Halpert, Von allen verlassen, „Focus” 
1994, nr 8.

27 Cyt. za: M. Porubjak, op.cit., s. 150. Określenie ‘NRF’ dla Niemiec Zachodnich było używa-
ne w Niemieckiej Republice Demokratycznej i krajach bloku wschodniego dla podkreślenia, także 
poprzez analogię nazw, faktu istnienia dwóch państw niemieckich.

28 Neuigkeiten aus der Slowakei, Politischer Länderbericht von S. Gehrold, Ausgabe XX vom 
20.06.2007, Konrad-Adenauer Stiftung Bratislava, s. 6, www.kas.de/wf/doc/kas_11197-544-1-
 -30.pdf (7.01.2010).

29 Cyt. za: B. Koszel, Europa rediviva?…, s. 217.
30 Por. Beziehungen zu Deutschland, www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinforma-

tionen/Slowakei/Bilateral.html (7.01.2010).
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latach podpisano szereg umów dwustronnych regulujących wiele dziedzin wza-
jemnej wymiany, wśród nich m.in.: 1 maja 1997 roku o współpracy kulturalnej31, 
14 czerwca 2002 roku o transporcie drogowym czy 17 października 2003 roku 
o ubezpieczeniach społecznych. Jak podkreślił obecny minister spraw zagranicz-
nych Miroslav Lajčák podczas swojej pierwszej wizyty w Berlinie w marcu 2009 
roku, w dziedzinie gospodarki Niemcy są dla Słowacji „kluczowym partnerem”32 
– zarówno pod względem eksportu (23,6% całości), jak i importu słowackiego 
(20,5%) zajmują one pierwsze miejsce33. Także w gronie zagranicznych inwesto-
rów Niemiecka Republika Federalna plasuje się w czołówce. Wśród największych 
fi rm niemieckich inwestujących w Słowacji należy wymienić przede wszystkim 
następujące: telekomunikacyjną Deutsche Telekom, motoryzacyjną Volkswagen 
i akcesoriów samochodowych Leoni Autokabel, energetyczną E-ON, w dziedzinie 
przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego Siemens, maszynowego Sauer 
Sundstrand, chemicznego Degussa, spożywczego Nordzucker oraz w bankowo-
ści HypoVereinsbank. Dnia 13 czerwca 2005 r. utworzona została w Bratysławie 
Niemiecko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa (Deutsch-Slowakische In-
dustrie- und Handelskammer, DSIHK), której uroczystego otwarcia 2 listopada 
2005 r. dokonali prezydenci obu krajów – Horst Köhler i Ivan Gašparovič. Jej 
głównym zadaniem jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków współpracy 
między Niemcami i Słowacją, szczególnie przez wymianę informacji o rynkach 
i ich zapotrzebowaniu, pośrednictwo w poszukiwaniu partnerów handlowych, 
doradztwo gospodarcze34.

Podstawą współpracy kulturalnej stała się umowa podpisana 1 maja 1997 
roku. W tej dziedzinie podjęto szczególnie wiele inicjatyw, zarówno na szcze-
blu państwowym, jak i z ramienia różnych organizacji i fundacji oraz czołowych 
niemieckich instytucji oświatowych i kulturalnych. Ważnym elementem jest 
wspieranie nauczania języka niemieckiego przez lektorów z RFN, przy współpra-
cy z Fundacją Boscha (Robert Bosch Stiftung) czy Niemiecką Centralą Wymia-
ny Akademickiej (DAAD)35. W słowackiej stolicy swoje przedstawicielstwa mają 
również inne fundacje: Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Friedrich-Naumann-Stiftung, Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Heinrich-Böll-
 -Stiftung czy Hanns-Seidel-Stiftung. Od 1991 roku w Bratysławie działa Instytut 

31 Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 
der Slowakischen Republik über kulturelle Zusammenarbeit, 1. Mai 1997, http://www.ifa.de/
pdf/abk/bilat/slowakei.pdf (7.01.2010).

32 Slowakischer Außenminister Lajčák in Berlin, http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/
Laenderinformationen/Slowakei/090310-AntrittsbesuchAM,navCtx=272966.html (6.01.2010).

33 Eksport do Niemiec obejmuje głównie środki transportu, maszyny i urządzenia, dane 
z 2006 r.

34 Patrz: R. Łoś, Rząd Gerharda Schrödera wobec postkomunistycznych państw Europy 
Środkowo-Wschodniej, Łódź 2004, s. 116–117.

35 Por. Slowakei: Beziehungen zu Deutschland. Kulturelle Beziehungen, http://www.aus-
waertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Slowakei.html (6.01.2010).
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Goethego (Goethe-Institut), a w 2005 roku powstała tam ponadto szkoła nie-
miecko-słowacka, obejmująca aktualnie nauczanie przedszkolne, w klasie zero-
wej oraz klasach 1–4 na poziomie szkoły podstawowej. Celem jest stworzenie 
pełnego toku nauczania aż po uzyskanie świadectwa dojrzałości, które otwiera-
łoby absolwentom drogę na wyższe uczelnie niemieckie i słowackie36. Na mocy 
umowy o współpracy technicznej i naukowej z 2 listopada 1990 roku37 słowackie 
szkoły wyższe i placówki badawcze mogły rozbudowywać sieć kontaktów i koope-
racji z partnerami w Niemczech.

Dziś pomostem między Niemcami a Słowacją są przede wszystkim mniejszo-
ści narodowe – ok. 5,5 tysiąca Niemców karpackich (Karpatendeutsche) żyjących 
w Słowacji oraz ok. 25 tys. osób słowackiego pochodzenia, wśród nich emigranci 
po wydarzeniach Praskiej Wiosny z 1968 r., które osiedliły się w Republice Fe-
deralnej Niemiec38.

Kiedy po upadku komunizmu przeprowadzono w 1991 r. pierwszy spis ludno-
ści w C-SRF, uwzględniając m.in. kryterium narodowościowe, językowe i wyzna-
niowe, wówczas niemieckie pochodzenie zadeklarowało około 55,5 tys. obywateli, 
spośród których 48,6 tys. zamieszkiwało Czechy, stanowiąc 0,5% ogółu mieszkań-
ców, natomiast Słowację 5,4 tys. czyli 0,1% liczby całej ludności39. Choć nieliczna, 
mniejszość ta uzyskała poparcie rządu V. Mečiara, który miał nadzieję na współ-
pracę z Niemcami i Austrią po powstaniu suwerennej Słowacji. Jesienią 1992 roku 
wyraził on gotowość do dyskusji na temat odszkodowań dla wypędzonej po dru-
giej wojnie ludności niemieckiej i węgierskiej. Deklaracja ta pozostawała jednak 
w sprzeczności z podpisanym w lutym traktatem czechosłowacko-niemieckim, 
w którym obie strony zrzekły się wzajemnych roszczeń, i była raczej zamierzona 
na zdobycie poparcia politycznego. Bonn dało wówczas słowackiemu przywódcy 
jednoznacznie do zrozumienia, iż dalsza współpraca z niepodległą Słowacją bę-
dzie możliwa pod warunkiem uznania przez nią wspomnianego traktatu40.

W 1992 roku powstał Związek Niemców Karpackich (Karpatendeutscher 
Verein in der Slowakei, KdV), który mógł liczyć na aktywne wsparcie ze strony 
konsulatu generalnego RFN w Bratysławie. Początkowo była to głównie doraźna 

36 Deutsch-Slowakische Begegnungsschule Bratislava, www.deutscheschule.sk (9.01.2010).
37 Deutsch-tschechoslowakisches Abkommen über wissenschaftlich-technische Zusammen-

arbeit, za: http://www.kooperationinternational.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&fi le= 
fi leadmin/redaktion/doc/18_CZE_WTZ-Abkommen_990.pdf&t=1263169461&hash=66250962
7ffe18fd311a8504a0c24d85 (9.01.2010).

38 Por. Slováci žijúci v zahraničí, http://www.tasr.sk/10/1431.axd?k=20080515TBB00459 
(6.01.2010).

39 Por. P. Eberhardt, Między Niemcami a Rosją. Przemiany narodowościowe w Europie 
Środkowo-Wschodniej w XX w., Warszawa 1996, s. 114–142; wg spisu ludności przeprowadzone-
go w Słowacji w 2001 r. mniejszość niemiecka liczyła 5 405 osób stanowiąc 0,10% ogółu obywateli. 
Główne skupiska to Koszyce i Bratysława, [za:] Karpatskonemecký Spolok na Slovensku (KNS), 
Karpatendeutscher Verein in der Slowakei (KdV), www.kdv.sk/kn.html (6.01.2010).

40 Por. M. Porubjak, op.cit., s. 148.
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pomoc materialna, następnie angażowano się w aktywizację i intensyfi kację lo-
kalnego życia niemieckiego41. Umowa o współpracy kulturalnej z 1997 roku gwa-
rantowała mniejszościom narodowym – odpowiednio niemieckiej i słowackiej 
– w obu krajach pielęgnowanie tradycji, kultury oraz języka.

Stosunki ze Słowacją określane są przez stronę niemiecką jako tradycyjnie 
przyjazne, czego niewątpliwym wyrazem są liczne wizyty czołowych polityków 
składane w obu krajach.

Jednak ich intensywna wymiana nastąpiła dopiero po roku 1998. Wówczas 
doszło do zmiany u władzy w obu krajach. Zwycięzca w wyborach na Słowacji, 
Mikuláš Dzurinda, przejął po poprzedniku państwo borykające się z wieloma 
problemami wewnętrznymi, w europejskiej prasie zaś donoszono o kolejnych 
wybuchających kryzysach i skandalach. Do głównych zadań nowego szefa rzą-
du należały zatem zmiana wizerunku kraju w oczach opinii międzynarodowej 
oraz konieczność przeprowadzenia trudnych, acz niezbędnych reform. Podjęte 
na Słowacji działania, za które zyskała ona miano „liberalnego laboratorium 
Europy”42, przełamały międzynarodową izolację. W ciągu kilku lat urzędowania 
premiera Dzurindy Słowacja „z europejskiego pariasa stała się przykładem kraju 
odważnych reform”43.

W Niemczech natomiast koalicję utworzyli socjaldemokraci i Partia Zielo-
nych, z kanclerzem Gerhardem Schröderem na czele. Ofi cjalnie odwiedził on Bra-
tysławę dwukrotnie: w dniu 23 października 2000 roku jako pierwszy niemiecki 
szef rządu od uzyskania przez Słowację niepodległości44 oraz 29 października 
2003 roku, podobnie jak jego zastępca i minister spraw zagranicznych Joschka 
Fischer – w sierpniu 2000 roku oraz marcu 2003 roku – w celu przeprowadze-
nia rozmów konsultacyjnych.

Ze strony słowackiej wielokrotnie wizyty robocze w RFN składali szefowie 
rządu – M. Dzurinda (w marcu i listopadzie 1999 roku, w maju i we wrześniu 
2000 roku, w styczniu 2001, w lutym 2002 roku, w lutym i marcu 2004 roku 
i ostatnią 3 listopada 2005 roku) oraz jego następca, obecny premier Robert Fico 
(w kwietniu 2007 roku, w marzcu 2009 roku). Słowację reprezentowali również 
goszczący w Niemczech prezydenci: wywodzący się z rodziny o korzeniach kar-
packoniemieckich Rudolf Schuster (w listopadzie 1999 roku, w styczniu i maju 

41 Patrz: M. Cygański, Niemieckie mniejszości narodowe w państwach Europy Środkowo-
 -Wschodniej w latach 1945–1995, Opole 2000, s. 79–81.

42 P. Manowiecki, Słowacy decydują o losie liberalnych reform, „Gazeta Wyborcza”, 15.06. 
2006, http://wyborcza.pl/1,86742,3419331.html (7.01.2010).

43 T. Grabiński, op.cit., R. Vetter, Die Slowakei als Pionier bei wirtschaftlichen Reformen, 
„Das Parlament” 2004, nr 17.

44 H.-J. Schmidt, Ein Staatsgast bringt die Slowakei in Feierstimmung, „Die Welt”, 
www.welt.de/article540184/Ein_Staatsgast_bringt_die_Slowakei_in_Feierstimmung.html 
(2.01.2009); Schröder: Slowakei kann mit raschem EU-Beitritt rechnen, „Handelsblatt.com”, 
http://www.handelsblatt.com/archiv/schroeder-slowakei-kann-mit-raschem-eu  -beitritt-
rechnen;340465 (7.01.2010).
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2000 roku, w marcu i w październiku 2001 roku, we wrześniu 2002 i 2003 ) oraz 
I. Gašparovič (w październiku 2004 roku i w lipcu 2006 roku). Eduard Kukan, 
szef słowackiej dyplomacji był również częstym gościem w Republice Federalnej 
Niemiec. Jego następca Jan Kubiš przebywał w Berlinie w lipcu 2006 roku, obec-
ny minister spraw zagranicznych Miroslav Lajčák zaś swoją pierwszą ofi cjalną 
wizytę złożył w marcu 2009 roku.

Niemieccy politycy równie chętnie przyjmują zaproszenia słowackich ko-
legów. Prezydent federalny H. Köhler, o czym była mowa wyżej, spotkał się 
I. Gašparovičem w 2005 roku. W tym samym roku, 9 grudnia, na konsultacje 
do słowackiej stolicy udał się wkrótce po objęciu teki spraw zagranicznych RFN 
Frank-Walter Steinmeier. Kanclerz Angela Merkel złożyła wizytę w Republice 
Słowacji 11 maja następnego roku45.

Republika Federalna Niemiec nie ma ze Słowacją wspólnej granicy, istnieje 
więc pewien dystans terytorialny. Poza tym przez wieki był to teren wpływów 
monarchii habsburskiej, liczono zatem na tradycję wspólnych związków i na to, 
że Austria stanie się jej „adwokatem i rzecznikiem” wobec Zachodu. Powojenna 
Austria nie sprostała jednak temu zadaniu. Przewidzianą dla niej rolę przejęły 
z czasem Niemcy, a Słowacja, podobnie jak pozostałe kraje Europy Środkowo-
Wschodniej, wyrażała nadzieję na ich pomoc na drodze do członkostwa w struk-
turach euroatlantyckich. Dążenia powyższe zostały zwieńczone sukcesem i to 
małe państwo środkowoeuropejskie zostało przyjęte 29 marca 2004 roku do 
Paktu Północnoatlantyckiego, 1 maja zaś do Unii Europejskiej.

Poprzez akcesję do Układu z Schengen, z dniem 21 grudnia 2007 roku Słowa-
cja stała się ważnym elementem systemu swobodnego przepływu osób i towarów, 
obejmującego 25 krajów europejskich. Jest też pierwszym państwem z regionu 
środkowoeuropejskiego, które spełniło warunki konwergencji przewidziane 
w traktacie z Maastricht z 1992 roku i od 1 stycznia 2009 roku jako szesnasty 
członek UE przystąpiło do strefy euro, co uznano za „najbardziej znaczące wy-
darzenie od czasu ogłoszenia niepodległości i potwierdzenie statusu tego kraju, 
jako ważnego państwa w Europie”46.

* * *

Podsumowując, można stwierdzić, iż polityka wschodnia (Ostpolitik), czyli dzia-
łania Republiki Federalnej Niemiec wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej 
nadal stanowią stanowi bardzo ważny element jej aktywności dyplomatycznej. 

45 Por. Gegenseitige Besuche der Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Außenminister 
seit 1999, www.pressburg.diplo.de/Vertretung/pressburg/de/03/Bilaterale__Beziehungen/sei-
te__gegenseitige__besuche__seit__1999.html (6.01.2010).

46 Cyt. za: J. Cienski, Słowacy zabezpieczają się pod względem gospodarczym, „Financial 
Times”, http://ft.onet.pl/11,19233, slowacy_zabezpieczaja_sie_pod_wzgledem_gospodarczy-
m,artykul.html (22.01.2009).



W dużej mierze dzięki zaangażowaniu niemieckiego partnera sukcesem za-
kończyły się starania państw wschodnioeuropejskich, w tym również Słowacji, 
o członkostwo w NATO oraz Unii Europejskiej. W ten sposób dotychczasowe 
płaszczyzny i dziedziny możliwej współpracy zostały wzbogacone o kolejny – 
unijny – szczebel.

Proces rozszerzania UE stał się nowym wyzwaniem dla państwa niemiec-
kiego, które z racji swojej historii miało olbrzymi wpływ na kreowanie nowej 
polityki wschodniej (neue Ostpolitik). W bezpośrednim sąsiedztwie Wspólnoty 
znalazły się bowiem kraje, takie jak Białoruś, Ukraina czy Mołdawia, dotąd do-
mena wpływów Moskwy, z którą relacje mają dla Brukseli szczególne znaczenie. 
W wypracowywaniu strategii, tworzeniu inicjatyw oraz wytycznych dla działań 
mających sprostać nowym wyzwaniom dyplomacja niemiecka odgrywa i z pew-
nością będzie nadal odgrywała kluczową rolę.
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Wykaz skrótów partii i ruchów politycznych

AD SR – Alians Demokratyczny Republiki Słowackiej/Aliancia demokratov SR
ANO – Alians Nowego Obywatela/Aliancia nového občana
APR – Alternatywa Realizmu Politycznego/Alternatíva politického realizmu
DS – Partia Demokratyczna/Demokratická strana
DU – Unia Demokratyczna/Demokratická únia
HZD – Ruch na Rzecz Demokracji/Hnutie za demokraciu
HZDS – Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji/Hnutie za demokratické 

Slovensko
ĽS-HZDS – Partia Ludowa-Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji/Ĺudová 

strana – Hnutie za demokratické Slovensko
KDH – Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny/Kresťanskodemokratické hnuti
KSČ – Komunistyczna Partia Czechoslowacji/Komunistická strana Česko-

slovenska
KSS – Komunistyczna Partia Słowacji/Komunistická strana Slovenska
KSÚ – Unia Chrześcijańsko-Społeczna/Kresťansko-sociálna únia
MK – Węgierska Koalicja/Maďarská koalícia
MKDH – Węgierski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny/Maďarské kresťan-

skodemokratické hnutie
MNI  – Węgierska Niezależna Inicjatywa/Maďarská nezávislá iniciativa
MOS – Węgierska Partia Obywatelska/Maďarská občianská strana
NDS – Partia Narodowo-Demokratyczna/Národno-demokratická strana
ODÚ  – Obywatelska Unia Demokratyczna/Občiansko-demokratická únia
PSNS  – Prawdziwa Słowacka Partia Narodowa/Pravá Slovenská národná 

strana
RSS – Rolnicza Partia Słowacji/Roľnícka strana Slovenska
SDA  – Alternatywa Socialdemokratyczna/Sociálnodemokratická alternatíva
SDK – Słowacka Koalicja Demokratyczna/Slovenská demokratická koalícia
SDKÚ – Słowacka Unia Demokratyczno-Chrześcijańska/Slovenská demokra-

tická a kresťanská únia
SDKÚ-DS – Słowacka Unia Demokratyczno-Chrześcijańska – Partia Demokra-

tyczna/Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 
strana

SDĽ – Partia Demokratycznej Lewicy/Strana demokratickej ľavice
SKDH – Słowacki Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny/Slovenske Kresťan-

skodemokratické hnuti



SMER-SD – SMER – Partia Demokratyczna/SMER – sociálna demokracia
SMK – Partia Węgierskiej Koalicji/Strana maďarskej koalície (Magyar Ko-

alíció Pártja)
SNS – Słowacka Partia Narodowa/Slovenská národná strana
SOP – Partia Obywatelskiego Porozumienia/Strana občianskeho porozu-

menia
SV – Wspólny Wybór/Spoľočna voľba
SZ – Partia Zielonych/Strana zelených
SZS – Partia Zielonych Słowacji/Strana zelených na Slovensku
VPN – Społeczeństwo Przeciw Przemocy /Verejnosť proti násiliu
ZRS – Zrzeszenie Robotników Słowacji/Združenie robotníkov Slovenska
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