
Załącznik nr 3 

AUTOREFERAT 

1. Imię i Nazwisko: 

KRZYSZTOF ŻARNA 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe / artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca 

i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

1994-1999 - Studia magisterskie na kierunku Historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

w Rzeszowie ukończone z wynikiem bardzo dobrym. 

1999 - Obrona pracy magisterskiej nt. Majowy i wrześniowy kryzys w Czechosłowacji 

w 1938 r. w świetle polskiej opinii publicznej z wynikiem bardzo dobrym (promotor: 

prof. nadzw. dr hab. Ewa Orlof). 

2000-2005 - Studia doktoranckie na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu 

Rzeszowskiego na kierunku Historia. 

2005 - publiczna obrona rozprawy doktorskiej Działalność polityczna mniejszości niemieckiej 

w Słowacji w latach 1933-1939 (promotor: prof. nadzw. dr hab. Ewa Orlof). W dniu 

23 czerwca 2005 r. Rada Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego nadała mi stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. 

2000-2002 - studia podyplomowe „Wychowanie prorodzinne" w Papieskiej Akademii 

Teologicznej w Krakowie, ukończone z wynikiem bardzo dobrym. 

2002-2003 - „Szkoła Praw Człowieka" w Warszawie prowadzona przez Helsińską Fundację 

Praw Człowieka (kurs kwalifikacyjny). 

2006-2007 - studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą" w Wyższej Szkole Informatyki 

i Zarządzania w Rzeszowie ukończone z wynikiem bardzo dobrym. 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych / 

artystycznych 

2005 - nadal: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk o Polityce (wcześniej: Katedra 

Politologii), Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych 

(wcześniej: Zakład Stosunków Międzynarodowych) - stanowisko adiunkt. 

2009 - 2012: Zastępca Kierownika Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

2012 - nadal: Prodziekan ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Wydziału Socjologiczno-

Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

2008 - nadal: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, 

Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego (wcześniej Instytut Politologii) - stanowisko 

starszego wykładowcy. 

2008-2014: Kierownik Zakładu Pamięć o Zagładzie i Prawa Człowieka Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. 

2012 - nadal: Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a/ autor / autorzy, tytuł / tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

Monografię, którą pragnę przedstawić zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

Nr 65, poz. 595 ze zm.) jako osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, 

stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, jest publikacja mojego 

autorstwa, zatytułowana: Od Meciara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej 

Republiki Słowackiej w latach 1993-2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Rzeszów 2015, 466 ss. 
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b/ omówienie celu naukowego / artystycznego ww. pracy / prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

Przedmiotem monografii jest analiza głównych kierunków polityki zagranicznej 

Republiki Słowackiej zarówno w ujęciu bilateralnym, jak i multilateralnym. Ponieważ 

problematyka ta jest bardzo obszerna, zdecydowałem skupić się na stosunkach z sąsiadami 

oraz z wybranymi państwami, które w analizowanym okresie wydawały się z punktu 

widzenia Słowacji najistotniejsze. Jeżeli chodzi o stosunki multilateralne, to dwa rozdziały 

poświęcone są procesowi akcesji do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, 

natomiast aktywność Słowacji w ramach innych organizacji międzynarodowych - jak np. 

Grupy Wyszehradzkiej, Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 

Inicjatywy Środkowoeuropejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych - pojawia się 

przy okazji omawiania innych kwestii. 

W temacie niniejszego opracowania przyjąłem cezury czasowe 1993-2002 i ich 

uzasadnienie wydaje się oczywiste. Dnia 1 stycznia 1993 r. w wyniku rozpadu Czeskiej 

i Słowackiej Republiki Federacyjnej powstała Republika Słowacka, stając się nowym 

podmiotem stosunków międzynarodowych. Z kolei w 2002 r. zakończył się okres pierwszego 

etapu władzy tzw. błękitnej koalicji z premierem Mikulasem Dzurindą, w czasie którego 

doszło do wyjścia Słowacji z izolacji międzynarodowej w której znalazła się ona w czasach 

rządów Vladimira Meciara. W okresie rządów M. Dzurindy zapadła też kluczowa decyzja 

odnośnie członkostwa Republiki Słowackiej w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii 

Europejskiej. W swoich rozważaniach wybiegam jednak poza wyznaczone w tytule ramy 

czasowe. Było to uwarunkowane z jednej strony koniecznością scharakteryzowania 

determinantów historycznych polityki zagranicznej, z drugiej w dwóch przypadkach końcową 

cezurą jest rok 2004, w którym Republika Słowacka przypieczętowała kilkuletnie starania 

stając się ostatecznie członkiem NATO i UE. 

Podjęty w monografii problem badawczy jest istotny ze względów poznawczych, 

ponieważ dotyczy nie w pełni zbadanego obszaru polityki zagranicznej. Właściwie jedynym 

opracowaniem naukowym poświęconym tej problematyce jest monografia autorstwa Roberta 

Łosia: Polityka zagraniczna Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, 

154 ss. Autor w swojej książce w sposób ogólny zarysował najważniejsze kwestie polityki 

zagranicznej Republiki Słowackiej. Również w słowackim piśmiennictwie naukowym nie 

ukazała się jak dotąd żadna monografia, która w sposób całościowy dotyczyłaby 
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analizowanego tematu. Pozostałe publikacje poruszały tę problematykę analizując wybrane 

jej kwestie i to zarówno jeżeli chodzi o polskie piśmiennictwo naukowe, j ak i zagranicznych 

badaczy. 

Podstawą źródłową są konstytucje, ustawy, uchwały, umowy międzynarodowe, 

deklaracje programowe rządu, programy partii politycznych oraz raporty i sprawozdania. 

Cennym źródłem były artykuły prasowe ukazujące się w czasopismach słowackich, czeskich, 

niemieckich, ukraińskich i polskich. Szczególnie przydatne były artykuły, które ukazywały 

się na łamach słowackich opiniotwórczych dzienników: „Sme", „Pravdy" i „Slovenskej 

republiky". Spośród polskich publicystów istotne były korespondencje Tomasza 

Grabińskiego, Andrzeja Jagodzińskiego i Tomasza Maćkowiaka. Niezwykle ważne były 

również zamieszczone w prasie wywiady z czołowymi słowackimi politykami, będącymi 

uczestnikami analizowanych wydarzeń: Rudolfem Schusterem, Mikulasem Dzurindą, 

Vladimirem Meciarem. W monografii wykorzystałem również opublikowane wspomnienia 

i „wywiady-rzeki": z Magdą Vasaryovą, Vladimirem Meciarem, Rudolfem Schusterem, 

Ivanem Gasparoviciem oraz współpracownikami pierwszego prezydenta Michala Kovaca. 

Przybliżając teorię polityki zagranicznej szczególnie przydatne były opracowania 

polskich badaczy stosunków międzynarodowych: Erharda Cziomera, Edwarda Haliżaka, 

Józefa Kukułki, Romana Kuźniara, Roberta Łosia, Teresy Łoś-Nowak, Janusza Stefanowicza, 

Renaty Włoch, Justyny Zając, Ryszarda Zięby i Lubomira W. Zyblikiewicza. Wykorzystałem 

szereg opracowań dotyczących wybranych aspektów polityki zagranicznej autorstwa polskich 

badaczy specjalizujących się w problematyce systemów politycznych: Andrzeja 

Antoszewskiego, Piotra Bajdy, Marka Bankowicza, Marka Barańskiego, Agnieszki Czyż, 

Ryszarda Herbuta, Macieja Hermana, Grzegorza Janusza, Sebastiana Kubasa, Roberta Łosia, 

Andrzeja Józefa Madery, Elżbiety Pałki, Bogusława Pytlika, Rafała Sereja, Wojciecha 

Sokoła, Mariana Szczepaniaka, Jacka Wojnickiego, Konstantego Adama Wojtaszczyka, 

Radosława Zenderowskiego. Szczególnie przydatne były opracowania: Piotra Bajdy, Elity 

polityczne na Słowacji w latach 1989-2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, 

Warszawa 2010; Agnieszki Czyż i Sebastiana Kubasa, Czechy i Słowacja. Politologiczne 

studium wspólnej i oddzielnej państwowości, Katowice 2012; Marka Delonga i Krzysztofa 

Żarny, Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej, Rzeszów 

2013; Andrzeja Józefa Madery, Na drodze do niepodległości, Słowacki system polityczny 

w okresie transformacji, Rzeszów 2001; opracowanie zbiorowe pod redakcją Elżbiety Pałki, 

Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, Wrocław 2010; 

Bogusława Pytlika, Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Warszawa 2013; Jacka 
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Wojnickiego, Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej. Czechy, Słowacja, Słowenia, 

Węgry, Warszawa 2007; Radosława Zenderowskiego, Nad Tatrami błyska się... Słowacka 

tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), 

Warszawa 2007; artykuł Mariana Szczepaniaka, Czechosłowacja w latach 1989-1992. Od 

„aksamitnej rewolucji" do „aksamitnego" rozpadu federacji, „Prace Politologiczne" 1995, 

z. 226 oraz opracowania analityczne dotyczące stosunków politycznych, gospodarczych 

i wojskowych pod redakcją Romana Kuźniara. 

Jeżeli chodzi o słowackich badaczy, to przede wszystkim wykorzystałem pozycje 

wydawane przez naukowców skupionych wokół Instytutu Spraw Publicznych w Bratysławie, 

Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz Słowackiej Akademii Nauk. 

Szczególnie przydatne były opracowania Vladimira Bilcika, Martina Butory, Jiriego Curdy, 

Alexandra Duleby, Miroslava Kollara, Pavla Lukaca, Juraja Marusiaka, Grigorija 

Meseznikova, Ivo Samsona, Stefana Sutaja, Miroslava Wlachovskiego, Pavola Zatklaja. 

Istotną rolę odegrały prace autorstwa czeskiego badacza systemów partyjnych Lubomira 

Kopecka. 

Cennym uzupełnieniem okazały się źródła internetowe, wykorzystałem strony Rady 

Narodowej Republiki Słowackiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej, 

Prezydenta Republiki Słowackiej, Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej, Komisji 

Europejskiej, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych a także strony słowackich partii 

politycznych oraz czasopism. 

Głównym celem niniejszej monografii była analiza polityki zagranicznej niewielkiego 

państwa europejskiego jakim jest Republika Słowacka. Starałem się odpowiedzieć na kilka 

zasadniczych pytań badawczych: które uwarunkowania w stopniu decydującym wpływały na 

politykę zagraniczną tego państwa? Jakie czynniki zadecydowały o izolacji międzynarodowej 

w której znalazła się Słowacja w latach 1994-1998? W jaki sposób kształtowały się stosunki 

bilateralne z wybranymi państwami? Na czym polegały różnice w prowadzeniu polityki 

zagranicznej przez rządy Vladimira Meciara i Mikulasa Dzurindy? 

W niniejszym opracowaniu krytycznej weryfikacji poddałem następujące hipotezy 

badawcze: po pierwsze, po rozpadzie Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Słowacy 

mieli znacznie mniejszy potencjał w służbie zagranicznej i dyplomacji niż Czesi, co 

spowodowało trudności w sprawnym prowadzeniu polityki zagranicznej. Po drugie, wśród 

determinantów wpływających na politykę zagraniczną, najistotniejszą rolę odgrywał czynnik 

historyczny, który w największym stopniu oddziaływał na relacje słowacko-węgierskie. Po 

trzecie, spośród państw Europy Środkowej i Wschodniej, w przypadku Republiki Słowackiej 
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sytuacja wewnętrzna tego państwa w największym stopniu wpłynęła na opóźnienie procesu 

akcesji do Sojuszu Północnoeuropejskiego i Unii Europejskiej. Po czwarte, biorąc pod uwagę 

sąsiednie państwa, to w okresie pierwszej dekady istnienia najbardziej napięte stosunki 

bilateralne Republika Słowacka miała z Ukrainą. Po piąte, ze strony słowackiej normalizacja 

stosunków z Republiką Węgierską była determinowana pragmatyzmem: bez niej Republika 

Słowacka nie spełniłaby wymogów związanych z wejściem do Unii Europejskiej a poza tym 

słowaccy Węgrzy byli niezbędni do przeprowadzenia całego pakietu reform. Po szóste, 

izolacja międzynarodowa Republiki Słowackiej w latach 1994-1998 rodziła zagrożenie 

rozbudowania przez Federację Rosyjską strefy wpływów w Europie Środkowej a tym samym 

rozbicia jedności państw wyszehradzkich. Po siódme, wbrew powszechnej opinii ostatecznie 

to wybory prezydenckie z 1999 r. a nie parlamentarne z 1998 r. doprowadziły do 

zapoczątkowania procesu intensywnych zmian mających na celu wyjście z izolacji 

międzynarodowej. Po ósme, w przeciwieństwie do pozostałych państw Europy Zachodniej 

i USA, stosunki z Republiką Francuską charakteryzowały się stagnacją w latach 1998-2002. 

W celu odpowiedzi na pytania badawcze i zweryfikowanie hipotez zastosowałem szereg 

metod i technik badawczych. W opracowaniu szerokie zastosowanie znalazła analiza 

porównawcza (metoda komparatystyczna), która polega na wykrywaniu podobieństw i różnic 

pomiędzy zjawiskami, procesami i systemami. Została ona wykorzystana w celu porównania 

modeli polityki zagranicznej przyjętej przez rządy Vladimira Meciara i Mikulasa Dzurindy. 

Kolejną zastosowaną metodą była metoda instytucjonalno-prawna, która pozwoliła na 

przeanalizowanie umów multilateralnych i bilateralnych, których stroną była Republika 

Słowacka oraz aktów prawnych. Duże znaczenie miała analiza decyzyjna, która pozwoliła na 

przedstawienie sytuacji i procesów będących zwieńczeniem decyzji podejmowanych przez 

przedstawicieli władz słowackich. Kolejną metodą wykorzystaną w niniejszej monografii 

była metoda analizy historycznej , która pozwoliła na przedstawienie czynników i wydarzeń 

historycznych wpływających na kształt relacji Republiki Słowackiej z innymi państwami. 

Analizę czynnikową zastosowałem w części pracy poświęconej uwarunkowaniom polityki 

zagranicznej Republiki Słowackiej. Metody statystyczne wykorzystałem przy analizie danych 

dotyczących kwestii narodowościowych oraz wyników wyborów prezydenckich 

i parlamentarnych. Na każdym etapie badań zastosowałem metodę analizy zawartości 

dokumentów. 

Struktura książki ma charakter problemowy. Na jej konstrukcję składają się wstęp, 

siedem rozdziałów z podrozdziałami, zakończenie, bibliografia, wykaz tabel, aneksy oraz 

indeks osobowy. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający. Przedstawiłem w nim 
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teorię polityki zagranicznej państwa. Scharakteryzowałem samo jej pojęcie, uwarunkowania, 

cele, metody, funkcje i środki realizacji polityki zagranicznej. 

W rozdziale drugim scharakteryzowałem uwarunkowania polityki zagranicznej. 

Zdecydowałem się na te determinanty, które w mojej ocenie miały kluczowy wpływ na 

kształt polityki zagranicznej: środowisko geograficzne, czynniki historyczne, sytuacja 

społeczno-gospodarcza, ustrój polityczny, czynnik ludnościowy, służba zagraniczna 

i dyplomacja oraz uwarunkowania zewnętrzne. Tę ostatnią determinantę potraktowałem 

bardzo ogólnie, zarysowując jedynie te uwarunkowania, które były najistotniejsze. 

Osobny rozdział postanowiłem poświęcić analizie polityki wewnętrznej Republiki 

Słowackiej, ponieważ był to czynnik decydujący. Analizowany okres podzieliłem na cztery 

etapy: lata 1990-1992, 1992-1994, 1994-1998, 1998-2002. Pierwszy z nich został poświęcony 

wprawdzie latom 1990-1992, kiedy Słowacy tworzyli wspólne państwo z Czechami, należy 

jednak wziąć pod uwagę fakt, że w tym okresie zaczął kształtować się słowacki system 

partyjny. Lata 1992-1994 to okres budowania od podstaw struktur nowo utworzonego 

państwa. Okres lat 1994-1998 określany był mianem „mecziaryzmu", doszło wówczas do 

marginalizacji na arenie międzynarodowej Republiki Słowackiej. Z kolei w latach 1998-2002 

rządziła tzw. szeroka koalicja z Mikulasem Dzurindą. 

Od samego początku istnienia, wśród priorytetów polityki zagranicznej Republiki 

Słowackiej była chęć akcesji do struktur euroatlantyckich. Relacjom ze Wspólnotami / Unią 

Europejską poświęcony został rozdział czwarty. W pierwszym podrozdziale 

przeanalizowałem relacje ze Wspólnotami Europejskimi jeszcze w ramach funkcjonowania 

wspólnego państwa z Czechami. Po początkowych sukcesach w procesie akcesji, działania te 

zostały spowolnione na skutek polityki prowadzonej przez rząd V. Meciara. Zaległości 

Słowacy zaczęli nadrabiać po wyborach parlamentarnych w 1998 r. i prezydenckich w 1999 r. 

Ostatecznie na szczycie UE w Helsinkach, Słowacja została zaproszona do negocjacji 

akcesyjnych, które pomyślnie zakończyły się w Kopenhadze w grudniu 2002 r. Republika 

Słowacka została członkiem Unii Europejskiej w 2004 r. 

Rozdział piąty poświęcony został kwestiom bezpieczeństwa narodowego Republiki 

Słowackiej. Przedstawiłem w nim koncepcje bezpieczeństwa i obrony oraz poszukiwanie 

przez Słowaków odpowiedniej dla nich drogi w tym obszarze. Pomimo faktu deklaracji chęci 

przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego, przez pierwsze kilka lat Słowacy 

prowadzili intensywną współpracę wojskową z Rosją. Podobnie jak miało to miejsce 

w przypadku akcesji do Unii Europejskiej, również w przypadku NATO proces ten został 

opóźniony na skutek łamania praw i wolności człowieka. W rozdziale tym przedstawiłem 
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również skomplikowany proces wyjścia z izolacji międzynarodowej, który został 

zapoczątkowany w latach 1998-1999 i w przypadku NATO zakończył się wejściem do 

struktur polityczno-wojskowych Sojuszu w 2004 r. 

Rozdział szósty poświęciłem stosunkom bilateralnym z sąsiednimi państwami: Austrią, 

Czechami, Polską, Węgrami i Ukrainą. Spośród wymienionych państw, członkiem Unii 

Europejskiej była jedynie Austria i to ona odegrała istotną rolę w procesie akcesji Słowacji do 

tej organizacji. Były również punkty sporne we wzajemnych relacjach, do których należała 

kwestia słowackich elektrowni atomowych, których zamknięcia domagali się Austriacy 

a przede wszystkim sprawa uprowadzenia syna prezydenta M. Kovaca. Specyficzne były 

relacje z Czechami przede wszystkim ze względu na fakt, że oba narody przez wiele lat 

funkcjonowały we wspólnym organizmie państwowym. Stosunki pomiędzy Czechami 

a Słowakami były w analizowanym okresie poprawne i nie obfitowały w jakieś punkty 

sporne. Również stosunki z Polską, poza drobnym incydentem z przeszłości, nie budziły 

większych kontrowersji. Na tle relacji z trzema wymienionymi państwami znacznie gorsze 

stosunki mieli Słowacy z Ukraińcami i Węgrami. W przypadku Ukrainy obie strony nie 

przywiązywały większej wagi do wzajemnych stosunków. Przez długi okres czasu Słowacy 

nie mieli w Kijowie swojego przedstawiciela w randze ambasadora. Głównymi punktami 

spornymi była rywalizacja o miejsce niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, kwestia wiz i kombinatu metalurgicznego 

w Dolińskiej. W przypadku Węgier dominującym czynnikiem wpływającym na wzajemne 

relacje były wydarzenia z przeszłości. 

Ostatni rozdział poświęcony został stosunkom bilateralnym z wybranymi państwami. 

Zdecydowałem się na państwa, które w mojej ocenie w analizowanym okresie odgrywały 

decydującą rolę. Przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki będące mocarstwem 

globalnym, które były zainteresowane w tym aby w Europie Środkowej nie wykształciła się 

„szara strefa bezpieczeństwa". Słowacja była również obiektem zainteresowania ze strony 

Federacji Rosyjskiej, która chciała odbudować strefę swoich wpływów w tej części Europy. 

Dwa podrozdziały poświęciłem stosunkom z dwoma państwami zachodnioeuropejskimi: 

Republiką Federalną Niemiec i Republiką Francuską. Pomimo faktu, że oba mocarstwa 

regionalne należały do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, to w ich relacjach 

ze Słowakami można zauważyć zasadnicze różnice. 

W zakończeniu zamieściłem podsumowanie każdego z problemów badawczych. Poza 

tym znalazły się tam odpowiedzi na postawione pytania. W aneksach załączyłem wykazy 

umów międzynarodowych w latach 1993-2002, których Republika Słowacka była stroną. 
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Republika Słowacka jest państwem małym zarówno pod względem potencjału 

ludnościowego jak i powierzchni. W analizowanym okresie nie sąsiadowała ona z żadnym 

państwem, które byłoby mocarstwem regionalnym. Wśród sąsiadów była Austria będąca 

członkiem Unii Europejskiej, trzy państwa aspirujące do członkostwa w NATO i UE, będące 

jednocześnie członkami Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Węgry) oraz Ukraina -

państwo powstałe w wyniku rozpadu ZSRR. Nie posiadając surowców energetycznych 

Słowacja była uzależniona od dostaw z Rosji. 

Ważną determinantą polityki zagranicznej Republiki Słowacji był czynnik ludnościowy. 

Słowację zamieszkiwał znaczny odsetek osób należących do mniejszości narodowych 

i etnicznych. W analizowanym okresie szczególną rolę odegrały mniejszości węgierska 

i romska. Węgrzy stanowili najliczniejszą populację zamieszkującą zwarty obszar przy 

granicach z Republiką Węgierską, co miało szczególne znaczenie w obliczu eskalacji 

konfliktu słowacko-węgierskiego. Nieco inaczej sytuacja przedstawiała się w przypadku 

mniejszości romskiej. Co prawda oficjalne dane statystyczne mówiły o 100-tysięcznej 

populacji tej grupy etnicznej, jednak dane szacunkowe wskazywały na 300 a nawet 500-

tysięczną (około 10% całej ludności Słowacji). Znaczna część społeczności romskiej była 

uzależniona od pomocy społecznej i stąd pojawiały się liczne wystąpienia przedstawicieli 

radykalnych partii politycznych atakujących Romów. Polityka władz słowackich, szczególnie 

w latach 1994-1998, gdy w rządzie byli obecni przedstawiciele Słowackiej Partii Narodowej, 

skomplikowała proces akcesji Republiki Słowackiej do struktur euroatlantyckich. 

Nie posiadając bogatych tradycji własnej państwowości, wielu Słowaków doszukiwało 

się korzeni własnego państwa nawet w VII w. Odwołując się do Państwa Samona i Państwa 

Wielkomorawskiego część historyków i politologów próbowało i nadal próbuje na tym 

budować tożsamość narodową. Przez blisko tysiąc lat ziemie słowackie znajdowały się 

w orbicie wpływów węgierskich. Dopiero na przełomie XVIII i XIX stulecia nastąpił proces 

kształtowania się narodu słowackiego a największą rolę odgrywali duchowni protestanccy. 

Doszło wówczas do formowania języka literackiego. Od momentu powstania dualistycznej 

monarchii Austro-Węgierskiej stopniowo narastał proces madziaryzacji prowadzonej przez 

władze węgierskie. W odpowiedzi na to zaczął się kształtować silny ośrodek słowackiej myśli 

narodowej w Rużomberku skupiony wokół księdza Andrieja Hlinki. Innym ważnym centrum 

stała się Macierz Słowacka. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej na skutek działań 

podejmowanych przez Tomasa Garrigue Masaryka powstało wspólne państwo Czechów 

i Słowaków. Miał to być związek dwóch narodów na równych prawach, jednak to Czesi mieli 

zdecydowanie mocniejszą pozycję. Sytuacja zmieniła się w II połowie lat 30. XX w., kiedy to 
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na skutek polityki prowadzonej przez III Rzeszę nastąpił kres państwowości 

czechosłowackiej. Po kilku miesiącach autonomii Słowaków, w marcu 1939 r. powstało 

Państwo Słowackie, które jednak nie prowadziło samodzielnej polityki i było uzależnione od 

III Rzeszy. Efektem tego był udział władz słowackich w eksterminacji miejscowych Żydów. 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej ponownie doszło do stworzenia wspólnego państwa 

Czechów i Słowaków. Czechosłowacja znajdowała się wówczas w orbicie wpływów ZSRR. 

Na przełomie lat 80. i 90. wśród Słowaków zaczęły kształtować się tendencje 

separatystyczne. Ostatecznie w latach 1990-1992 na skutek stanowiska przede wszystkim 

dwóch polityków: Vaclava Klausa i Vladimira Meciara, doszło do rozpadu Federacji. 

W momencie powstania własnego państwa Słowacy stanęli przed poważnym problemem. 

Bardzo szybko nastąpił proces uznania nowego podmiotu stosunków międzynarodowych 

przez poszczególne państwa, przystąpienie Słowacji do organizacji międzynarodowych 

i dosyć duży kredyt zaufania ze strony społeczności międzynarodowej, spowodowany 

pokojowym rozpadem Federacji, jakże różnym od wydarzeń rozgrywających się w tym 

samym czasie na Półwyspie Bałkańskim. Z pewnością pozytywnym czynnikiem był również 

rozwój współpracy regionalnej i transgranicznej. Już po kilkunastu miesiącach doszło do 

zasadniczej zmiany. Pomimo faktu, że w zasadzie priorytety polityki zagranicznej pozostały 

bez zmian, sytuacja wewnętrzna, jaka miała miejsce po wyborach parlamentarnych w 1994 r., 

spowodowała izolację międzynarodową Republiki Słowackiej. Łamiąc fundamentalne prawa 

człowieka, rząd koalicji Ruch na rzecz Demokratycznej Słowacji - Słowacka Partia 

Narodowa - Zrzeszenie Robotników Słowackich spotkał się z ostrym potępieniem zarówno 

ze strony Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw zachodnioeuropejskich oraz USA, 

w zasadzie nie funkcjonowała wówczas współpraca wyszehradzka. W okresie tym miał 

miejsce ostry spór na linii prezydent - premier, który dodatkowo komplikował sytuację 

międzynarodową Słowacji. „Mecziaryzm" - specyficzna sytuacja wewnętrzna w Słowacji -

spowodował kuriozalną sytuację. Przed wyborami parlamentarnymi w 1998 r. doszło do 

konsolidacji opozycji w celu odsunięcia od władzy V. Meciara. Pomimo faktu, że Ruch na 

rzecz Demokratycznej Słowacji ponownie zwyciężył w wyborach parlamentarnych, nie był 

w stanie stworzyć rządu, ponieważ nie posiadał zdolności koalicyjnych. Nowym premierem 

został Mikulas Dzurinda stojący na czele tzw. błękitnej koalicji. Wówczas nastąpiły 

zasadnicze zmiany zintensyfikowane jeszcze po wyborach prezydenckich w 1999 r., 

w wyniku których Słowacja wyszła z izolacji międzynarodowej. 
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Analizując deklaracje programowe poszczególnych rządów, to w obszarze polityki 

zagranicznej priorytetem była akcesja do Wspólnot / Unii Europejskiej oraz Sojuszu 

Północnoatlantyckiego. Jeżeli chodzi o integrację europejską, to proces ten rozpoczął się dla 

Słowaków jeszcze w okresie istnienia Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej. Układ 

Europejski (Umowa o stowarzyszeniu) został podpisany w grudniu 1991 r. Pozwolił on już na 

częściową partycypację w funduszach przedakcesyjnych. Z pewnością w tym okresie 

czynnikiem wpływającym pozytywnie na proces akcesji było nawiązanie współpracy 

regionalnej poprzez utworzenie Trójkąta Wyszehradzkiego. Pomimo tego można 

zaryzykować stwierdzenie, że współpraca wyszehradzka w początkowym okresie nie została 

należycie wykorzystana. Rozpad Federacji spowodował sytuację, w której strona słowacka 

była zmuszona cały proces rozpocząć od nowa, a w przeciwieństwie do Czechów Słowacy 

byli w gorszej sytuacji: musieli na nowo budować podstawy personelu dyplomatycznego, 

mieli też gorsze wskaźniki ekonomiczne, mało efektywną gospodarkę z nierentownym 

przemysłem ciężkim oraz liczne problemy społeczne. W okresie rządów V. Meciara, na tle 

Czech, Polski i Węgier proces akcesji do UE został spowolniony. Powodem było stanowisko 

rządu wobec przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, łamanie praw człowieka, 

ograniczenie działalności opozycji. W efekcie tego podczas szczytu UE w grudniu 1997 r. 

w Luksemburgu, w przeciwieństwie do Czech, Polski i Węgier, Słowacy nie zostali 

zaproszeni do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. W latach 1994-1998 przedstawiciele Unii 

Europejskiej wystosowywali wobec Słowacji ostrzegawcze démarche, grozili nawet 

zamknięciem przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego. Po wyborach parlamentarnych 

1998 r. i prezydenckich 1999 r. nastąpiła intensyfikacja starań o członkostwo w UE. Na 

efekty nie trzeba było długo czekać - już w grudniu 1999 r. na szczycie w Helsinkach 

Słowacja została zaproszona do negocjacji akcesyjnych i co istotne, stała się jednym 

z liderów tego procesu, zamykając je ostatecznie w grudniu 2002 r. w Kopenhadze. 

W przeciwieństwie np. do Polski, wśród słowackich partii politycznych nie miały silnej 

pozycji te, które akcentowałyby twardy eurosceptycyzm. Właściwie jedynym zagrożeniem na 

drodze do członkostwa okazały się obawy o referendum. Nie były związane z jego wynikami, 

ale z frekwencją. Ostatecznie jednak po zakończeniu procesu ratyfikacyjnego Republika 

Słowacka wraz z dziewięcioma innymi państwami stała się członkiem Unii Europejskiej dnia 

1 maja 2004 r. 

W przeciwieństwie do perspektyw wejścia do Unii Europejskiej, gdzie panował 

ogólnosłowacki konsensus, w przypadku przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego 

ścierały się różne koncepcje polityki bezpieczeństwa. Dało się zauważyć zainteresowanie tym 
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państwem ze strony mocarstw, nieadekwatnie do jego wielkości. W okresie rządów 

V. Meciara miała miejsce intensyfikacja kontaktów z Rosją, szczególnie w obszarze 

współpracy resortów obrony. To w tym okresie podpisano szereg umów na dostawy 

rosyjskiego sprzętu wojskowego. Podczas gdy w 1997 r. zaproszenie do członkostwa 

w Sojuszu Północnoatlantyckim otrzymały Czechy, Polska i Węgry, Słowacy pozostali na 

marginesie akcesji. Przedstawiciele nowego rządu liczyli na to, że po zmianie władzy w 1998 

r. pojawi się szansa na dołączenie do partnerów wyszehradzkich, jednak ostatecznie w marcu 

1999 r. do NATO przystąpiły tylko trzy wspomniane państwa. Wizja „szarej strefy 

bezpieczeństwa" w Europie Środkowej nie była po myśli władz Sojuszu. Stąd też w latach 

1999-2002 doszło do licznych spotkań z przedstawicielami NATO, szczególnie politykami 

amerykańskimi, co zaowocowało zaproszeniem do członkostwa podczas szczytu w Pradze 

w 2002 r. Z pewnością czynnikiem decydującym był również udział słowackich żołnierzy w 

operacjach pokojowych, stanowisko władz słowackich wobec wydarzeń w Kosowie 

i aktywność w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju. 

Jak już wcześniej wspomniałem, Austria odgrywała rolę ambasadora Słowacji na jej 

drodze do UE zwłaszcza, że w analizowanym okresie pełniła przewodnictwo w Radzie Unii 

Europejskiej. Z pewnością korzystna była też bliskość obu stolic, co wpływało na 

intensywność kontaktów polityków różnego szczebla i to zarówno przedstawicieli 

administracji publicznej, jak i samorządowej. Pozytywnie na obustronne relacje wpłynęła 

postawa władz słowackich odnośnie udziału w koalicji rządu austriackiego Jorga Haidera. 

W sytuacji, gdy większość państw europejskich potępiło Austrię, Słowacy nie przystąpili do 

wspólnego frontu. Nie oznacza to jednak, że we wzajemnych relacjach nie było żadnych 

nieporozumień. Z pewnością niekorzystnie wpłynęła na nie wspomniana już sprawa 

uprowadzenia do Austrii przez słowackie siły specjalne syna prezydenta M. Kovaca. W czasie 

negocjacji akcesyjnych ws. członkostwa Słowacji w UE Austriacy argumentowali swoje 

zdecydowane stanowisko odnośnie konieczności zamknięcia reaktorów atomowych typu 

czarnobylskiego. Należy jednak zaznaczyć, że podobne stanowisko mieli w przypadku 

czeskiej elektrowni Temelin. 

Dobrymi relacjami charakteryzowały się stosunki z Czechami a była to sytuacja 

o tyle specyficzna, że przez kilkadziesiąt lat oba narody funkcjonowały w ramach jednego 

organizmu państwowego, w którym Czesi odgrywali dominującą rolę. Z pewnością wpływ na 

poprawne stosunki miał pokojowy rozpad Federacji, co jak już wspomniałem spotkało się 

z pozytywnym odbiorem w Europie Zachodniej. Pewne nieporozumienia pojawiły się jedynie 

w momencie podziału majątku Federacji oraz przez wypowiedzi części czeskich polityków 
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traktujących Słowaków jako balast na drodze do UE. O poprawności stosunków świadczy 

przede wszystkim to, że przez cały analizowany okres funkcjonowała unia celna. Nie bez 

znaczenia był też fakt rodzinnych powiązań, niewielkich różnic pomiędzy językiem 

słowackim a czeskim oraz z faktu, że wielu Czechów i Słowaków studiowało w Bratysławie 

i Pradze. Pomimo tego, porównując lata 1994-1998 i 1998-2002 daje się je wyraźnie 

zróżnicować. Przede wszystkim na skutek polityki prowadzonej przez V. Meciara doszło do 

zahamowania współpracy wyszehradzkiej. Warto natomiast podkreślić, że po 1998 r. kiedy 

Słowacy wychodzili z izolacji międzynarodowej Czesi, w sprawie których zapadły już 

kluczowe decyzje odnośnie członkostwa w NATO i UE, zajęli zdecydowane stanowisko 

popierające akcesyjne starania Słowaków. 

Również jako poprawne można było określić relacje z Polską. Z pewnością przeszłość 

nie była takim balastem jak w przypadku stosunków czesko-polskich, niemniej w niewielkim 

stopniu na stosunku polsko-słowackie wpływały: historyczny spór wokół przynależności 

Spisza i Orawy, kwestia udziału wojsk słowackich w agresji na Polskę w 1939 r., współpraca 

Państwa Słowackiego z III Rzeszą a także udział Ludowego Wojska Polskiego w tłumieniu 

„Praskiej wiosny" w 1968 r. Na uwagę zasługuje rozwój współpracy transgranicznej na rzecz 

rozwoju sportu, turystyki i kultury. Słowacy widzieli także w Polsce lidera Europy Środkowej 

a politycy polscy nie wyobrażali sobie sytuacji w której Słowacja mogłaby znaleźć się poza 

NATO i UE widząc w tym miejscu zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, dla której 

Słowacja mogłaby być ważnym przyczółkiem i zalążkiem odbudowywania wpływów w tej 

części Europy. 

Najbardziej złożonymi w analizowanym okresie były stosunki z Węgrami. W tym 

przypadku największym obciążeniem była historia. Przez blisko tysiąc lat ziemie słowackie 

znajdowały się w orbicie wpływów węgierskich. W momencie kształtowania się tożsamości 

narodowej Słowaków rozpoczął się proces madziaryzacji ludności słowackiej, której 

apogeum przypadało na drugą połowę XIX w. i początek wieku XX. W tym okresie narodził 

się również silny antymadziaryzm, który był czynnikiem przyczyniającym się do konsolidacji 

narodu słowackiego. Z kolei najbardziej bolesnym doświadczeniem dla Węgrów była trauma 

Trianon - postanowienia traktatu pokojowego na zakończenie pierwszej wojny światowej, 

w wyniku którego Węgrzy utracili dwie trzecie swojego terytorium (m.in. Siedmiogrodu, 

Wojwodiny oraz terenów znajdujących się dzisiaj w Republice Słowackiej). Dążenia do 

odzyskania tych terenów były szczególnie akcentowane w okresie horthystowskich Węgier, 

gdzie obok III Rzeszy najsilniej rozwinął się ruch mający na celu rewizję systemu 

wersalskiego. Warto jednak podkreślić fakt, że na przełomie XX i XXI stulecia wśród 
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wypowiedzi części polityków węgierskich, szczególnie przedstawicieli partii Jobbik, 

pojawiają się żądania delimitacji granic słowacko-węgierskich. Z drugiej strony bardzo często 

obiektem ataku stawali się przedstawiciele mniejszości węgierskiej w Słowacji. Ich eskalacja 

miała miejsce w latach 1994-1998, kiedy członkiem koalicji rządowej była Słowacka Partia 

Narodowa. Sytuacja poprawiła się po wyborach parlamentarnych w 1998 r. a szczególny 

wymiar miał fakt, że Węgrzy stali członkami tzw. błękitnej koalicji. Kiedy wydawało się, że 

stosunki słowacko-węgierskie będą ewoluować w kierunku normalizacji, doszło do ich 

zaostrzenia na skutek polityki prowadzonej przez rząd Viktora Orbana. Wpłynęły na to „Karta 

Węgra" i żądanie anulowania dekretów Benesa. 

W latach 1993-2002 marginalną rolę w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej 

odgrywała Ukraina i to pomimo faktu, że wschodni sąsiad mógł być potencjalnie potężnym 

rynkiem zbytu. Co ciekawe, w okresie rządów Vladimira Meciara nie było poważniejszych 

punktów spornych, władze w Bratysławie były skupione raczej na relacjach z Rosją. 

Z kolei w przeciwieństwie do stosunków bilateralnych z sąsiadami w latach 1998-2002, kiedy 

dochodziło do deeskalacji, stosunki z Ukrainą były bardzo napięte. 

Spośród pozostałych państw, w analizowanym okresie zdecydowanie najważniejszą rolę 

w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej odgrywały Federacja Rosyjska i Stany 

Zjednoczone Ameryki. Słowacja stała się obiektem rywalizacji obu mocarstw szczególnie 

w obszarze bezpieczeństwa. W sytuacji gdy polityka prowadzona przez koalicję HZDS-SNS-

ZRS doprowadziła do izolacji międzynarodowej Republiki Słowackiej, Rosjanie próbowali 

wykorzystać ten fakt i związać Słowaków ze sobą licznymi umowami o współpracy 

właściwie we wszystkich dziedzinach. Z żadnym innym państwem Słowacy nie podpisali tylu 

porozumień co z Federacją Rosyjską. Szczególny wymiar miała współpraca w obszarze 

bezpieczeństwa i obrony. Po 1998 r. nastąpiła całkowita zmiana priorytetów polityki 

zagranicznej Republiki Słowackiej i mając w perspektywie akcesję do NATO, Słowacy 

ograniczyli relacje z Rosją. 

Odwrotnie przedstawiała się sytuacja z USA. Stosunki Słowacji z tym państwem były 

w zasadzie ograniczone do obszaru bezpieczeństwa i obrony. W pierwszym okresie 

bilateralne relacje były sporadyczne. Amerykanie wielokrotnie podkreślali zdanie, że dopóki 

V. Meciar będzie miał jakiekolwiek perspektywy władzy, Republika Słowacka nie ma co 

liczyć na akcesję do Sojuszu. Widoczne to było chociażby podczas wizyty w USA 

samego V. Meciara (będącego już w opozycji), który spotkał się z bardzo chłodnym 

przyjęciem. Intensyfikacja kontaktów nastąpiła po wyborach prezydenckich w Słowacji 
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w 1999 r., kiedy Słowacy w drugiej turze zdecydowali, że to Rudolf Schuster a nie V. Meciar 

zostanie głową państwa. 

Całkowicie odmienne relacje kształtowały się z Republiką Francuską i Republiką 

Federalną Niemiec. Oba państwa należały do Unii Europejskiej i Sojuszu 

Północnoatlantyckiego. Gdy w okresie rządów Vladimira Meciara politycy niemieccy 

wielokrotnie potępiali styl sprawowania władzy przez premiera, ciężko było doszukać się 

analogicznych wypowiedzi ze strony polityków francuskich. Po 1998 r. sytuacja się 

odwróciła. Nastąpiła intensyfikacja relacji słowacko-niemieckich i wyraźne ograniczenie 

liczby podpisywanych umów francusko-słowackich i spotkań polityków różnych szczebli. 

W wyniku badań pozytywnie zostały zweryfikowane wszystkie hipotezy badawcze 

przedstawione we wstępie pracy. Po pierwsze udowodniłem, że po rozpadzie Czeskiej 

i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Słowacy mieli znacznie mniejszy potencjał 

w służbie zagranicznej i dyplomacji, co spowodowało trudności w sprawnym prowadzeniu 

polityki zagranicznej. W momencie powstania samodzielnej Słowacji, większość korpusu 

dyplomatycznego zasiliła czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych a Słowacy stanęli przed 

koniecznością wykształcenia nowych kadr, na co potrzeba było czasu. 

Po drugie, potwierdziłem hipotezę, że wśród determinantów wpływających politykę 

zagraniczną, najistotniejszą rolę odgrywa czynnik historyczny. W największym stopniu 

wpływał on na stosunki słowacko-węgierskie takie jak madziaryzacja na przełomie XIX i XX 

w., postanowienia traktatu pokojowego z Trianon czy też dekrety prezydenta Benesa. Można 

zaryzykować tezę, że ta determinanta w relacjach słowacko-węgierskich wpływała 

w większym stopniu niż sam fakt obecności tak licznej mniejszości węgierskiej. Analizując 

wyniki wyborów parlamentarnych można dojść do wniosku, że Słowacka Partia Narodowa, 

która otwarcie atakowała mniejszość węgierską, miała największe poparcie w środkowej 

części Słowacji. Nie miała natomiast poparcia wśród Słowaków zamieszkujących południowe 

tereny Słowacji. 

Po trzecie udowodniłem, że spośród państw Europy Środkowej i Wschodniej, 

w przypadku Republiki Słowackiej sytuacja wewnętrzna tego państwa w największym 

stopniu wpłynęła na opóźnienie procesu akcesji do Sojuszu Północnoeuropejskiego 

i Unii Europejskiej. Kluczowa była tu polityka prowadzona przez premiera V. Meciara 

prowadzona w latach 1994-1998. Analizując sytuację wewnętrzną w Polsce, Czechach, 

Słowenii, Litwie, Łotwie, Estonii i na Węgrzech (państwach, które w 2004 r. weszły do UE) 

można jednoznacznie stwierdzić, że w analizowanym okresie nie było tak skomplikowanej 
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sytuacji wewnętrznej jak w Słowacji. Analogii można byłoby raczej doszukiwać się wśród 

państw bałkańskich. 

Pozytywnie zweryfikowałem hipotezę, że spośród sąsiednich państw Republika 

Słowacka najbardziej napięte stosunki bilateralne miała z Ukrainą. Większość analityków 

słowackiej polityki zagranicznej wskazywała na Węgry jako państwo z którym Słowacy mieli 

najgorsze relacje, tymczasem przyglądając się całej dekadzie, to przez cały ten okres 

zdecydowanie najbardziej napiętymi były stosunki słowacko-ukraińskie. 

Częściowo zweryfikowałem hipotezę, że normalizacja stosunków z Republiką Węgierską 

była determinowana pragmatyzmem: bez niej Republika Słowacka nie spełniłaby wymogów 

związanych z wejściem do Unii Europejskiej a poza tym słowaccy Węgrzy byli niezbędni do 

przeprowadzenia całego pakietu reform. Trudno się z tym nie zgodzić. Można jedynie 

zastanowić się, czy w sytuacji gdyby M. Dzurinda posiadał większość parlamentarną bez 

przedstawicieli mniejszości węgierskiej, zaprosiłby do koalicji rządowej Partię Koalicji 

Węgierskiej. 

Pozytywnie zweryfikowałem hipotezę, że izolacja międzynarodowa Republiki 

Słowackiej w latach 1994-1998 rodziła zagrożenie rozbudowania strefy wpływów w Europie 

Środkowej przez Federację Rosyjską. Świadczy o tym chociażby duża liczba wizyt polityków 

różnego szczebla i podpisane umowy o współpracy - do 1998 r. Republika Słowacka, poza 

Republiką Czeską, z żadnym innym państwem nie podpisała aż tylu porozumień co 

z Federacją Rosyjską. Z pewnością była to reakcja V. Meciara na izolację międzynarodową 

w jakiej znalazła się Słowacja - podobna sytuacja miała miejsce w Bułgarii. Z kolei dla 

Federacji Rosyjskiej, która po rozpadzie ZSRR utraciła strefy wpływów w Europie 

Środkowej i Wschodniej, Republika Słowacka miała kluczowe znaczenie. Biorąc pod uwagę 

perspektywę wejścia do NATO Polski, Czech i Węgier, Słowacja pełniłaby rolę „klina" 

rozbijającego jednolity obszar bezpieczeństwa państw wyszehradzkich. 

Również pozytywnie zweryfikowałem hipotezę, że to wybory prezydenckie z 1999 r. a 

nie parlamentarne z 1998 r. doprowadziły do zapoczątkowania procesu intensywnych zmian 

mających na celu wyjście z izolacji międzynarodowej. Wybory do Rady Narodowej 

Republiki Słowackiej w 1998 r. zmieniły układ sił na słowackiej scenie politycznej odsuwając 

od władzy HZDS pomimo faktu, że partia ta je wygrała. Mimo tego wielu polityków 

zachodnioeuropejskich i amerykańskich nie ukrywało obawy, że w wyborach prezydenckich 

może zwyciężyć V. Meciar. Dopiero po sukcesie R. Schustera nastąpiła intensyfikacja 

procesu wyjścia Republiki Słowackiej z izolacji międzynarodowej. Wybór R. Schustera był 

o tyle istotny, że w przeciwieństwie do poprzedniego okresu i sporów pomiędzy M. Kovacem 
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a V. Meciarem, od 1999 r. zauważalna była współpraca rządu i głowy państwa w polityce 

zagranicznej. 

Potwierdziłem hipotezę, że w przeciwieństwie do pozostałych państw Europy Zachodniej 

i USA, stosunki z Republiką Francuską charakteryzowały się stagnacją w latach 1998-2002. 

Co ciekawe, Francja była jedynym państwem, którego politycy w okresie „mecziaryzmu" nie 

krytykowali tak otwarcie sytuacji wewnętrznej w Republice Słowackiej. Natomiast 

w sytuacji, kiedy po 1998 r. większość państw zachodnich pozytywnie przyjęła zmiany 

zachodzące w Słowacji, czego wyrazem była intensyfikacja kontaktów, w przypadku Francji 

nastąpiła wyraźna stagnacja. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt zbliżenia na 

linii Republika Słowacka - Stany Zjednoczone Ameryki i jednoznaczne poparcie polityki 

zagranicznej USA, która była krytykowana przez polityków francuskich. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych) 

Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze zostały przedstawione zgodnie z wymogami 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 

r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165). 

a) Kryteria osiągnięć w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta 

obejmują, zgodnie z § 3, pkt. 2 ww. rozporządzenia, w obszarze nauk społecznych 

- autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European 

Reference Index for the Humanities (ERIH). 

Moje zainteresowania naukowo-badawcze w zakresie nauk politycznych dotyczą 

zagadnień należących do materii polityki zagranicznej Republiki Słowackiej. Głównym 

obszarem moich prac naukowo-badawczych są determinanty wpływające na politykę 

zagraniczną tego państwa oraz jego miejsce w stosunkach bilateralnych i multilateralnych. 

Z tego też powodu głównymi publikatorami moich prac są czasopisma i monografie o zasięgu 

ogólnokrajowym. 

b) Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta, zgodnie z 

§ 4 ww. rozporządzenia, we wszystkich obszarach wiedzy. 
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1) autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 

międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, 

0 których mowa w § 3, dla danego obszaru wiedzy oraz 

2) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań 

zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów 

1 dzieł artystycznych. 

Ze względu na zazębiającą się problematykę prowadzonych przeze mnie prac naukowo-

badawczych, kryteria zawarte w dwóch punktach § ww. rozporządzenia zostały omówione 

łącznie. 

Obok osiągnięcia naukowego wskazanego w punkcie czwartym, problematyce polityki 

zagranicznej Republiki Słowackiej poświęciłem również wiele innych publikacji: M. Delong 

(współautor), Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej, 

Rzeszów 2013, 125 ss. (mojego autorstwa są: wstęp, zakończenie, podrozdziały poświęcone 

Republice Słowackiej); Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej rządu 

Mikulasa Dzurindy w latach 1998-2002, „Bielsko-Bialskie Studia Europejskie" 2008, nr 2 

(6), s. 61-75; Polityka zagraniczna Słowacji w latach 1998-2002, „Forum Europejskie" 2008, 

nr 15, s. 76-92; Słowacja na drodze do Unii Europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo" 2009, 

nr 6, s. 132-140; Słowacy i Węgrzy we współczesnej Europie. Bariery i możliwości 

pojednania, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej" 2009, nr 2, 

s. 197-212; Wybrane aspekty przystąpienia Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej 

(1 maja 2004 r.), „Politeja" 2009, nr 11, s. 109-120; Between the East and the West. Slovakia 

and the North Atlantic Treaty Organization (1993-2004), „Polityka i Społeczeństwo" 2010, 

nr 7, s. 221-230; A Central European Pact? Hungary in the Slovak Republic's in Foreign 

Policy (1998-2006), „Polityka i Społeczeństwo" 2011, nr 8, s. 359-368; From a Conflict to 

Normalization. The Politics and Government of Vladimir Meciar and Mikulas Dzurinda in 

Slovakia Towards the Republic of Hungary in 1993-2002, „Athenaeum. Polish Political 

Science Studies" 2011, vol. 30, s. 164-178; The Republic of Austria and the Slovak Republic's 

membership in the European Union (1998-2002), „Studies in Politics and Society" 2012, nr 9, 

s. 345-353; Wpływ przemian politycznych na proces integracji Słowacji z Unią Europejską, 

[w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej, red. M. Klimecki, 

H. Stachowicz, Włocławek 2008, s. 309-320; Mecziaryzm. Łamanie praw człowieka na 

Słowacji w latach 1994-1998 [w:] Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka, 

red. W. Wacławczyk, Warszawa 2009, s. 165-183; Partnerstwo środkowoeuropejskie? 
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Polsko-słowackie stosunki polityczne, [w:] Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. 

Społeczeństwo, red. P. Hauser, W. Mazurczak, Poznań 2010, s. 436-450; Po rozwodzie. 

Czesko-słowackie stosunki dwustronne (1993-2002), [w:] Polska-Słowacja-Europa Środkowa 

w XXwieku, red. J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarna, Rzeszów 2011, s. 474-488; Determinanty 

historyczne stosunków słowacko-węgierskich. Od konfliktu do normalizacji? [w:] Sąsiedztwo 

i pogranicze -między konfliktem a współpracą, t. 1, red. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Łódź 

2012, s. 231-249; Ukraina w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002, 

[w:] Ewropejskij Sojuz ta Ukraina: perpektiwy transformacii dwostoronnich widnosti, red. 

I.S. Bik, M.M. Mikiewicz, H.B. Antoniuk, I.M. Grabinskij, Lviv 2013, s. 276-284; Stracona 

szansa. Republika Słowacka a członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, [w:] 

Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Aspekty prawne i polityczne, red. M. 

Jastrzębski, T. Kuczur, Toruń 2013, s. 247-271. 

Ważnym obszarem moich badań są kwestie związane z mniejszościami narodowymi 

i etnicznymi. W ramach tego obszaru chciałbym przedstawić monografię mojego autorstwa. 

Książka pt. Między Berlinem a Budapesztem. Sytuacja polityczna Niemców karpackich 

w latach 1918-1939, (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 265), w której 

przeanalizowałem ewolucję pozycji mniejszości niemieckiej na ziemiach słowackich od 

zakończenia pierwszej wojny światowej po powstanie Państwa Słowackiego. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Czechosłowacja była państwem 

o charakterze wielonarodowościowym. Najliczniejszą mniejszością byli Niemcy, którzy 

stanowili ponad 20% ludności I Republiki. Większość tej grupy narodowościowej 

zamieszkiwała zwarty obszar w zachodniej części państwa - byli to Niemcy sudeccy. 

Liczebność Niemców zamieszkujących w analizowanym okresie tereny słowackie oscylowała 

w okolicach 150 tys. Mniejszość niemiecka zamieszkiwała w trzech rozwijających się 

niezależnie od siebie wyspach językowych (Bratysława i okolice; Spisz; okolice 

Niemieckiego Prawna i Kremnicy). W sytuacji, gdy nie zagrażali republice, władze 

czechosłowackie popierały ich rozwój, ponieważ mogli być przeciwwagą w stosunku do 

wpływów węgierskich. W zdecydowanej większości do lat 30. XX w. prowadzili politykę 

lojalistyczną w stosunku do republiki. 

Sytuacja uległa radykalnej zmianie w momencie dojścia do władzy Adolfa Hitlera 

w Niemczech. W pierwszej fazie obiektem jego zainteresowań byli Niemcy sudeccy, których 

chciał wykorzystać do rozbicia Czechosłowacji. Aż do układu w Monachium to Sudety były 

w centrum jego uwagi. W momencie przyłączenia tego regionu do III Rzeszy, 

Czechosłowacja została pozbawiona systemu silnie ufortyfikowanych umocnień obronnych 
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i jej całkowity upadek był tylko kwestią czasu. Niemcy słowaccy odegrali natomiast ważną 

rolę w drugim etapie: rozbicia Czecho - Słowacji. 

W rozdziale pierwszym przedstawiłem sytuację mniejszości niemieckiej 

w Czechosłowacji w latach 1918-1933, czyli od momentu powstania republiki. 

Scharakteryzowałem proces kształtowania się granic nowo powstałego po pierwszej wojnie 

światowej państwa. Największym problemem Czechosłowacji okazał się jej 

wielonarodowościowy charakter, dlatego też starałem się przedstawić i scharakteryzować 

jej strukturę narodowościową. Przedstawiłem rozmieszczenie mniejszości niemieckiej 

w państwie czechosłowackim, strukturę wyznaniową, potencjał kulturalny oraz ukazałem 

specyfikę polityki władz praskich w stosunku do mniejszości narodowych. W piątym 

podrozdziale scharakteryzowałem mniejszość niemiecką ze względu na wyznanie, życie 

kulturalne, finanse, bankowość, prasę, szkolnictwo i strukturę zawodową. Ze względu na 

tematykę pracy, najwięcej uwagi poświęciłem życiu politycznemu. Bez tego wprowadzenia, 

trudniejszym byłoby zrozumienie kontekstu kolejnych rozdziałów. Szeroko opisałem tu 

niemieckie partie polityczne w całej Czechosłowacji, ponieważ znaczna ich część mających 

swoje centra w Czechach oddziaływała na tereny słowackie. Zasadnym wydawało mi się 

umieszczenie kolejnego podrozdziału, który opisuje działalność partii politycznych na terenie 

samej Słowacji. 

W drugim rozdziale ukazałem wzrost aktywności mniejszości niemieckiej w Słowacji 

w latach 1933-1938. Aktywność ta związana była z wydarzeniami w Niemczech a konkretnie 

z dojściem do władzy Adolfa Hitlera. W pierwszym podrozdziale przedstawiłem plany 

A. Hitlera odnośnie Niemców mieszkających poza granicami III Rzeszy. W kolejnych 

„pokojowych aneksjach" mieli oni odgrywać pierwszoplanową rolę. Aby mogli aktywnie 

działać, niezbędne było ich przeszkolenie i znalezienie środków finansowych na wzmożoną 

działalność. Dlatego też starałem się scharakteryzować różnego rodzaju organizacje 

w III Rzeszy, których zadaniem była praca z mniejszościami. Położenie geopolityczne ziem 

słowackich skazywało je na ogniskowanie się na tych terenach wpływów niemieckich, 

polskich i węgierskich. Przez tysiąc lat Słowacja wchodziła w skład Królestwa Węgier jako 

tzw. Górne Węgry. Dlatego też ta stosunkowo nieliczna mniejszość niemiecka licząca około 

150 tys., przez wiele lat poddana była procesowi madziaryzacji i w wielu przypadkach 

zatraciła swoją tożsamość. Dotyczyło to zwłaszcza Niemców zamieszkujących na Spiszu. 

Nieodzowne wydawało mi się przedstawienie rywalizacji niemiecko-węgierskiej na terenie 

Słowacji. W 1935 r. Niemcy sudeccy odnieśli bezapelacyjne zwycięstwo w wyborach do 

Zgromadzenia Narodowego stając się najsilniej reprezentowanym ugrupowaniem 
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w parlamencie. Stronnictwo to miało charyzmatycznego przywódcę - Konrada Henleina, 

który według wskazówek Berlina podjął starania, zresztą udane, mające na celu pozyskanie 

dla swojego ruchu Niemców karpackich. W związku z tym, że K. Henlein miał jasno 

określoną przez A. Hitlera rolę do odegrania w Sudetach, potrzebował w Słowacji sojusznika, 

który realizowałby jego cele. Tym sojusznikiem został Franz Karmasin, którego Konrad 

Henlein uczynił swoją prawą ręką. Kolejny podrozdział poświęcony jest procesowi 

obejmowania wpływem przez K. Henleina Partii Niemców Karpackich (KdP). Czwarty 

podrozdział charakteryzuje wydarzenia, które określano jako „majowy kryzys 

w Czechosłowacji". Konieczne było tu przedstawienie całej międzynarodowej otoczki tych 

wydarzeń, podobnie zresztą jak w przypadku wrześniowego kryzysu i konferencji 

monachijskiej. Jak gdyby na marginesie tej wielkiej polityki starałem się przedstawić tutaj 

rolę Niemców karpackich, którzy przejawiali wzmożoną aktywność w momencie 

przyłączenia Austrii do III Rzeszy. Niebagatelny wpływ na to miała stosunkowo niewielka 

odległość dzieląca Bratysławę od Wiednia, który był wówczas w centrum tych wydarzeń. 

W ostatnim podrozdział opisałem kampanię prowadzoną przez KdP przed wyborami 

samorządowymi, które odbyły się w maju i czerwcu 1938 r. 

Rozdział trzeci poświęciłem okresowi od wrześniowego kryzysu w Czechosłowacji do 

ogłoszenia niepodległości Słowacji w marcu 1939 r. Celowo kryzys 1938 r. omawiam 

dwukrotnie: w drugim i trzecim rozdziale, ponieważ w przypadku kryzysu majowego udało 

się udaremnić plany Hitlera w stosunku do Czechosłowacji. Z kolei wrześniowy kryzys był 

już początkiem upadku tego państwa. W pierwszym podrozdziale opisałem wydarzenia, które 

nastąpiły bezpośrednio przed ostatecznym rozbiciem Czechosłowacji. Podczas wrześniowego 

kryzysu w Czechosłowacji i konferencji monachijskiej głównymi aktorami byli Niemcy 

sudeccy, którzy całkowicie wypełnili rolę wyznaczoną im przez Adolfa Hitlera. Rolą tą było 

doprowadzenie do pierwszego etapu rozbicia Czechosłowacji. F. Karmasin i jego KdP 

reprezentowali wówczas całkowicie linię polityczną SdP i stąd w momencie delegalizacji tej 

partii, ten sam los spotkał KdP. W trzecim podrozdziale scharakteryzowałem rolę, jaką 

odegrali Niemcy karpaccy w autonomicznej Słowacji (7 października 1938-14 marca 1939 r.), 

która była odmienna niż ta w poprzednim okresie. Przede wszystkim F. Karmasin aspirował 

do roli pośrednika pomiędzy III Rzeszą a władzami autonomicznej Słowacji. W tym 

względzie doszło nawet do konfliktu z niemieckim konsulem w Bratysławie Ernstem von 

Druffelem. Reaktywowano wówczas niemiecką partię, ale pod zmienioną już nazwą Partii 

Niemieckiej (DP), której znaczenie wówczas wzrosło, ponieważ zerwała ona etykietkę 

przybudówki SdP. Czwarty podrozdział poświęciłem kwestii żydowskiej w autonomicznej 
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Słowacji. Już jesienią 1938 r. dochodziło do pogromów Żydów a w ramach Słowackiej Partii 

Ludowej Hlinki zastanawiano się nad rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Wówczas w tej 

sprawie przebywał w Bratysławie sam Adolf Eichmann. Ówczesne rozporządzenia organów 

władzy autonomicznej zmierzały do wyrugowania wpływów żydowskich właściwie ze 

wszystkich dziedzin życia. Był to wstęp do całkowitej zagłady słowackich Żydów, w której 

swój udział brały władze Słowacji po 14 marca 1939 r. W kręgach Macierzy Słowackiej 

i emigracyjnych historyków słowackich powstało szereg inicjatyw mających na celu 

rehabilitację Jozefa Tisy. W ostatnim podrozdziale przedstawiłem proces ostatecznego 

rozbicia Czecho-Słowacji i ogłoszenia niepodległego państwa słowackiego. Państwa, które 

w dużym stopniu było ograniczone w swych samodzielnych poczynaniach przez III Rzeszę. 

W rozdziale czwartym scharakteryzowałem rolę, jaką odgrywały w tym czasie niemieckie 

organizacje o charakterze gimnastycznym i kulturalnym. Pierwszy podrozdział ukazuje 

genezę powstania i działania tych związków w latach 20. Początek lat 30. był okresem 

przenikania do tych organizacji ideologii nazistowskiej. Wówczas na teren Słowacji 

przybywało wielu emisariuszy z Sudetów i z III Rzeszy, którzy mieli na celu pozyskanie dla 

ruchu henleinowskiego jak najszerszej grupy zwolenników, co się im zresztą udało. Ten 

proces charakteryzuje drugi i trzeci podrozdział. Kolejny opisuje wydarzenia z 1937 r., kiedy 

to zintensyfikowano organizowanie przez oba związki uroczystości o masowym charakterze, 

mających na celu ukazanie opinii publicznej olbrzymiego poparcia, jaki ma ruch 

henleinowski. Na terenie Słowacji jedyną barierą w osiągnięciu sukcesu w procesie 

zjednoczenia miejscowych Niemców była Partia Niemców Spiskich (ZdP) ze swoim 

przywódcą Andorem Nitschem. W piątym podrozdziale opisałem wypieranie pozostałych 

wpływów ZdP z tych organizacji. Kolejny podrozdział dotyczy ostatecznego 

podporządkowania tych związków ruchowi henleinowskiemu. Na terenie Słowacji 

funkcjonowały podobne organizacje i ich charakterystykę przedstawia ostatni podrozdział. 

Problematyce mniejszości narodowych i etnicznych poświęciłem szereg kolejnych 

publikacji: Hitler-Henlein-Karmasin. Mniejszość niemiecka na Słowacji w polityce III Rzeszy 

(1933-1939), Przemyśl 2009, 184 ss.; Aktywność polityczna Niemców karpackich w latach 

1933-1938, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej" 2008, nr 1, 

s. 244-269; The Sudeten Germans' Party in the political course of the German minority in 

Slovakia in the years 1935-1938, „Polityka i Społeczeństwo" 2008, nr 5, s. 165-174; 

Preludium Zagłady. Kwestia żydowska w autonomicznej Słowacji (1 października 1938 r.-14 

marca 1939 r.), „Kresy Południowo-Wschodnie" 2008, R. IV-V, s. 179-184; Rywalizacja 

o wpływy wśród Niemców spiskich w latach 1933-1938, „Prace Pienińskie" 2011, t. 21, s. 
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113-131; Niemieckie partie mniejszościowe w Słowacji w latach 1933-1938 - między Trzecią 

Rzeszą a Królestwem Węgier, [w:] Problematyka narodowościowa i religijna w XX wieku. 

Wybrane aspekty, red. K. Żarna, Rzeszów 2011, s. 52-103; W stronę narodowego socjalizmu: 

niemieckie organizacje gimnastyczne na terenie Słowacji w latach 1933-1938, [w:] Ideały 

wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego, red. G. Baziur, Oświęcim 2011, s. 167-

179; Kwestia mniejszości węgierskiej w stosunkach słowacko-węgierskich 1993-2006, „Prace 

Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności" 2010, t. XVIII, s. 159-171; 

Mniejszości romska i węgierska w polityce rządu Vladimira Mećiara w Słowacji (1993-1998), 

„Polityka i Społeczeństwo" 2012, nr 10, s. 170-178; Kwestia romska na Słowacji w dobie 

globalizacji [w:] Pogranicze kulturowe (odrębność-wymiana-przenikanie-dialog). Studia i 

szkice, red. O. Weretiuk, J. Wolski, G. Jaśkiewicz, Rzeszów 2009, s. 480-491. 

Istotnym obszarem moich badań naukowych jest problematyka praw człowieka ze 

szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego sądownictwa karnego. Byłem redaktorem 

naukowym dwóch opracowań zbiorowych: Wokół naruszeń praw człowieka, red. 

W. Stankowski, K. Żarna, Oświęcim 2011, 257 ss. i Zbrodnia i kara. Ludobójstwo - zbrodnie 

wojenne - zbrodnie przeciwko ludzkości, red. K. Żarna, W. Wacławczyk, Toruń 2011, 314 ss. 

Poza tym w ramach tej problematyki opublikowałem: Desata rićnica Rimskoho Statutu. 

Rozdusi na temu miznarodnogo kriminalnogo sudoćinstva, „Panorama politologicnih studij. 

Naukovij vicnik Rivnens'kogo derzavnogo gumanitarnogo universiteta" 2009, nr 3, s. 30-37; 

Międzynarodowe sądownictwo karne, „Słowianskij Wisnik" 2009, nr 1, s. 10-13; Wolność od 

tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania [w:] Prawa człowieka. 

Wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk, Warszawa 2009, s. 188-

199; Działalność międzynarodowa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka [w:] Niepaństwowi 

uczestnicy stosunków międzynarodowych, red. A. Pawłowska, Lublin 2010, s. 215-228; 

Geneza międzynarodowej odpowiedzialności karnej jednostki, [w:] Zbrodnia i kara. 

Ludobójstwo - zbrodnie wojenne - zbrodnie przeciwko ludzkości, red. W. Wacławczyk, K. 

Żarna, Toruń 2011, s. 292-311; Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii a 

proces integracji Republiki Chorwacji z Unią Europejską, [w:] Międzynarodowe role Unii 

Europejskiej - wybrane aspekty, red. A. Staszczyk, T. Czapiewski, Szczecin 2011, s. 197-

210; Międzynarodowy Trybunał Karny - sukces czy porażka?, [w:] W potrzasku 

totalitaryzmów. Od prostych rozwiązań do ostatecznego rozwiązania, red. A. Bartuś, 

Oświęcim 2012, s. 235-245; Medzinarodne utećeneckepravo. Vybrane aspekty, [w:] Prawa 
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