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Gdy w roku 1993 dokonał się tak zwany „aksa-
mitny rozwód” pomiędzy Czechami a Słowacją, 
która stała się samoistnym podmiotem sto-
sunków międzynarodowych, uwidoczniły się 
problemy na tle narodowościowym, które ni-
gdy nie zostały w pełni rozwiązane. Nowy stan 
prawny (wyodrębnienie się z Czechosłowacji 
Słowacji) zaważył na tym, że ta młoda republi-
ka musiała uporać się z trudnym problemem 
w stosunkach wewnętrznych pomiędzy oby-
watelami swojego państwa. Wyzwanie było o 
tyle wymagające, że Słowacy, nie licząc okresu 
autorytarnych rządów Tisy, nigdy nie posiadali 
swojego państwa. 

Palącym zadaniem dla Republiki Słowacji stała 
się kwestia uregulowania statusu mniejszości 
węgierskiej, która stanowi około 8,5% popula-
cji niewielkiego przecież państwa słowackie-
go1. Należy jednak postawić pytanie, co oprócz 
liczebności Węgrów determinuje problem w 
stosunkach narodowościowych na Słowacji. 
W niniejszej pracy szczególny nacisk położo-
ny zostanie na rozmieszczenie ludności wę-
gierskiej w granicach terytorialnych Słowacji, 
które wpływa na istotę kwestii węgierskiej we 
wzajemnych stosunkach Słowacji z Węgrami i 
powoduje, że jest ona permanentnie obecna w 
słowackim dyskursie politycznym. Uwaga bę-
dzie także zwrócona na opisany w publicystyce 
słowackiej „kompleks węgierski”, który rzutuje 
na żywotność debaty o słowackich Węgrach. 

Politykę słowacką w kwestii węgierskiej deter-
minuje „potrzeba wroga”, za którego niemal 
wszystkie rządy słowackie od 1993 roku uznały 
właśnie Węgrów. W myśl polityki władz są oni 
„wrogiem suwerenności” Słowacji, jak również 
jej niepodległości i granic, w których ukonsty-
tuowało się państwo słowackie. Pochylając się 
nad kwestią węgierską, nie sposób nie zwrócić 
uwagi na budowę państwowości słowackiej w 
oparciu właśnie o antywęgierskość. Dzieje się 
to zarówno na poziomie politycznym, jak i spo-
łeczno-kulturowym. 

1 Na początku lat 90. ubiegłego stulecia udział Węgrów wśród obywateli Słowacji był nawet większy.

Podstawą niezgody pomiędzy Słowakami a 
mniejszością węgierską w republice pozosta-
ją przede wszystkim kwestie terytorialne oraz 
językowe. Fakt braku uregulowania owych za-
gadnień w latach 90. zaważył na tym, iż pro-
blem w bilateralnych stosunkach pomiędzy 
Bratysławą a Budapesztem obecny jest do dziś.

Permanentna obecność kwestii węgierskiej 
w polityce słowackiej

Potencjał ludnościowy mniejszości węgierskiej 
w krajach Europy Środkowej sprawia, że jest 
ona podmiotem politycznym, którego rządy 
państw nie są w stanie zignorować. W przeko-
naniu samej mniejszości węgierskiej stanowi 
ona częstokroć przedmiot dyskryminacji. Sami 
Węgrzy najczęściej wymieniają Słowację, Ru-
munię i Serbię jako państwa, w których odczu-
walny jest przez nich ucisk ze strony narodów 
większościowych (Zenderowski, 2007: 253). Nie 
powinno to dziwić, jako iż właśnie w tych pań-
stwach europejskich mniejszość węgierska 
jest najliczniejsza. 

Percepcja węgierska, a więc poczucie odręb-
ności i dyskryminacji koresponduje z postrze-
ganiem państw i narodów, w ramach któ-
rych mniejszość ta funkcjonuje. Jak zauważa 
Radosław Zenderowski: „Kwestia węgierska 
na Słowacji stanowi synonim swego rodzaju 
apartheidu, w znacznej mierze dobrowolnego. 
Chodzi o wycofanie się mniejszości narodowej 
z uczestnictwa w życiu politycznym całego 
państwa i koncentrowanie się na problemach 
samej mniejszości. Efektem jest silna etnicyza-
cja polityki i deformacja systemu politycznego” 
(tamże: 253).

Istotnym jest tu niewątpliwie postawienie py-
tania o przyczyny takiego stanu rzeczy. Co więc 
w ogóle sprawia, że kwestia węgierska jest sta-
łym elementem w prowadzeniu polityki sło-
wackiej? Wskazanie wyłącznie na rządy w Sło-
wacji partii nacjonalistyczno-populistycznych 
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w latach 1993-1998 byłoby uproszczeniem, wy-
rwaniem problemu z szerszego kontekstu.

Wśród źródeł obecności kwestii węgierskiej 
w polityce słowackiej należy wskazać na dwa 
najważniejsze. Po pierwsze – kwestia obecno-
ści na terytorium Słowacji mniejszości węgier-
skiej, która stanowi obecnie około 8,5% popula-
cji niewielkiego przecież narodu słowackiego2. 
Liczebność nie jest tu jedyną determinantą. 
Istotny jest także charakter rozmieszczenia 
ludności węgierskiej, która na części teryto-
rium Republiki Słowackiej stanowi większość. 
Co więcej, tereny te sąsiadują z państwem wę-
gierskim. Sprawia to, że przez część Węgrów 
granica administracyjna pomiędzy oboma 
państwami uznawana jest za sztuczną i nie-
sprawiedliwą. Drugą z determinant obecności 
kwestii węgierskiej w słowackiej polityce naro-
dowej jest kompleks antymadziarski, zakorze-
niony w słowackiej kulturze, która swój rozwój 
fundowała na antytezie kultury węgierskiej 
(zob. Chmel, 1999: 21). 

2 Dane według Štatistický úrad Slovenskej republiky, https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/bd447dc5-c417-48d6-89e-
1-0a2d60053cf6/Table_10_Population_by_nationality_2011_2001_1991.pdf?MOD=AJPERES (01.07.2016 r.)

Co jednak stanowi esencję owego antyma-
dziarskiego kompleksu? Rudolf Chmel stara 
się ją wytłumaczyć w ten sposób: „Co najmniej 
od czasów romantyzmu utarło się (…) przeko-
nanie, że to, co nie jest słowackie, tylko euro-
pejskie, czeskie a zwłaszcza węgierskie, stano-
wi obcy pierwiastek, z którym należy walczyć. 
Podsycano tym samym poczucie narodowego 
zagrożenia i izolacji” (Chmel, 2014: 102). 

Ideolodzy słowackiego nacjonalizmu z Marti-
na definiowali słowackość właśnie w opozycji 
do węgierskości (tamże: 102-103). Od Traktatu 
z Trianon, gdy mniejszość węgierska znalazła 
się na terytorium południowej Czechosłowacji 
narastało napięcie spowodowane możliwością 
odłączenia się południa Słowacji. Po dziś dzień, 
jak dowodzi Chmel, „w świadomości Słowaków 
obawa przed odłączeniem południa Słowacji 
jest na tyle silna, że nagminnie generuje poli-
tyczne konflikty” (tamże: 108).

Mapa 1
Rozmieszczenie mniejszości narodowych na terytorium Republiki Słowackiej 

(Kolorem żółtym zaznaczono mniejszość węgierską, na terytoriach, gdzie stanowi ona ponad 50% ludności)

Źródło: L. Ilic (2013), Ethnic Map of Slovakia, According to the 2011 Population Census, commons.wikimedia.org
 <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Slovakia_2011_Ethnic.png> [dostęp 16 lipca 2020].
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Węgrzy jako „potrzebny wróg” słowackiej 
suwerenności
Aksamitny rozwód pomiędzy Czechami a Sło-
wacją pozbawił Słowaków możliwości budo-
wania swojej tożsamości na wrogości wobec 
Czech, które przecież zdecydowały się pozwo-
lić Słowakom na budowanie własnej państwo-
wości. Po utworzeniu niepodległej Słowacji, jak 
zauważa R. Zenderowski, „część polityków sło-
wackich nie myślała (…) w kategoriach jak rzą-
dzić, lecz przeciwko komu rządzić”. Znalezienie 
naturalnego wroga nie stanowiło, wobec siły 
węgierskiej mniejszości na południu Słowacji, 
problemu. Słowackie społeczeństwo samo-
rzutnie już skłonne było w Węgrach widzieć 
zagrożenie dla swojej suwerenności i chętnie 
przyjmowało polityczny dyskurs antymadziar-
ski (Wolff-Powęska, 2000: 15-16). 

Dodatkowo wrogość skierowaną w kierunku 
Węgrów potęgował fakt, że mniejszość węgier-
ska w Czechosłowacji popierała utrzymanie fe-
deracji. Węgrzy stali bowiem na stanowisku, 
że ich prawa będą lepiej respektowane w pań-
stwem federacyjnym Czechów i Słowaków niż 
w słowackim państwie narodowym (Leff, 1997: 
164). 

Słowacy tworząc swoją państwowość, po raz 
pierwszy (pomijając epizod satelickiego Pań-
stwa Słowackiego z czasów II wojny świato-
wej) stali się narodem większościowym wobec 
Węgrów. Doszło zatem do odwrócenia sytu-
acji. Do tej pory to Słowacy czuli się mniejszo-
ścią w ramach Czechosłowacji, teraz zaś sami 
mieli doświadczyć zmiany ról. Sytuacja taka 
sprzyjała wielce kształtowaniu się na Słowacji 
nastrojów nacjonalistycznych. W psychice na-
rodu słowackiego zarysowała się szansa wzię-
cia „odwetu” za (jak tego chciała państwowa 
propaganda) „tysiąc lat ucisku narodowego” 
i „kilkadziesiąt lat systemowej i brutalnej ma-

3 O mitach słowackich i węgierskich pisze Rudolf Chmel w cytowanym zbiorze esejów, konkretniej w Zamknięta Słowacja 
versus społeczeństwo otwarte.

dziaryzacji” (Mésároš, 1991). 

Budowa historycznej pamięci Słowaków na 
bazie antywęgierskości

Słowacy uzyskawszy swoje państwo podjęli 
próbę rekonstrukcji własnej historii narodowej. 
Wskazuje się jednak, że słowacka historiografia 
w okresie po 1993 roku pozbawiona była często 
obiektywizmu i krytycznego spojrzenia badaw-
czego, a częstokroć służyła za to budowie pro-
pagandy państwowej, której ofiarą nierzadko 
padała mniejszość węgierska (Mannová, 2004). 
Historiografia słowacka bazowała na podręcz-
nikach emigracji politycznej, która z sentymen-
tem odnosiła się do Państwa Słowackiego Tisy. 
Korzystano także z komunistycznych opraco-
wań z tym zastrzeżeniem, że – jak zauważa 
Radosław Zenderowski: „pojęcie konfliktu kla-
sowego po prostu zastąpiono konfliktem naro-
dowościowym” (Zenderowski, 2007: 262). 

By jednak uchwycić specyfikę postrzegania hi-
storii na Słowacji, warto wskazać że tamtejsi in-
telektualiści doby komunizmu odwoływali się 
także do słowackiej kwestii narodowej. Ladislav 
Novomesky rozważając miejsce komunizmu 
w słowackim postrzeganiu narodu pisał: „ko-
munizm słowacki stanowi kolejny fundament 
naszych narodowych wysiłków”, a „ideologia 
komunistyczna w słowackiej wersji nie jest ide-
ologią jednej partii, ale całego narodu” (cyt. za 
Chmel, 2014: 238). 

Coraz silniej eksponowany był słowacki roman-
tyczny mit o plebejskości, ludowości i praco-
witości narodu słowackiego, podtrzymywany 
zresztą przez literaturę, sztukę, film, muzykę 
i folklor w dwudziestym stuleciu. Przekazowi 
temu przeciwstawiono mit o Węgrach – naro-
dzie panów, fatum słowackiej polityki i śmier-
telnych wrogach słowackiej państwowości3.  



Po stronie węgierskiej odradzał się natomiast 
mit „krzywdy” wyrządzonej „wielkiemu naro-
dowi węgierskiemu” w 1920 roku w Trianon. O 
Słowacji nie mówiono inaczej jak „Górny Kraj” 
(Zelenák, 2005). Było to sprzężenie zwrotne 
wobec słowackiej podbudowy ideologicznej 
kreowanej, czy raczej odnawianej w latach 90. 
ubiegłego stulecia. 

Takim sposobem kwestia węgierska coraz bar-
dziej sytuowała się w centrum polityki słowac-
kiej, począwszy od momentu kiedy Republika 
Słowacka wyodrębniła się z federacji czecho-
słowackiej, osiągając punkt kulminacyjny w 
połowie lat 90. Próbując oddziaływać na naród 
słowacki i jednocześnie mobilizując społeczeń-
stwo, politycy słowaccy do realizacji własnych 
celów politycznych posługiwali się historyczny-
mi resentymentami antywęgierskimi. Węgier 
stawał się synonimem wroga. Tym, którzy nie 
godzili się na takie dictum przylepiano etykie-
tę „hungarofilów”, co dyskredytować miało ich 
w oczach słowackiej opinii publicznej (Zende-
rowski, 2007: 262). 

Węgrowie ex definitione uznani zostali za tych, 
którzy nie mogą być wierni Republice Słowac-
kiej, są więc w ramach nowego dogmatu „wal-
ki narodowościowej” elementem potencjalnie 
wywrotowym w kraju, który od dawna „należał 
się” Słowakom. Coraz częściej zaczęto więc sze-
rzyć oskarżenia o węgierskim dążeniu do se-

cesji, odwołując się do historii i bolesnego dla 
Słowacji arbitrażu wiedeńskiego z 1938 roku, 
kiedy to Węgry zajęły południową Słowację 
(Leff, 1997: 163). Historyczna wrogość Słowaków 
wobec Węgrów została na nowo wzniecona 
przez populistycznych polityków. 

Kwestia węgierska w słowackiej debacie 
publicznej

Odwołując się do wcześniej cytowanych frag-
mentów esejów Rudolfa Chmela, należy za-
uważyć, że stosunek Słowaków do Węgrów w 
latach 90. ubiegłego wieku był zdeterminowa-
ny poprzez konkretne obawy. Pierwszą z nich, 
artykułowaną często w dyskursie politycznym 
była obawa o integralność terytorialną państwa 
– zakorzeniona w świadomości zbiorowej Sło-
waków, którzy uzyskali swoje własne państwo. 
Po wtóre, Słowacy niepokoili się o los swojego 
języka, zwłaszcza na terytoriach, które zamiesz-
kiwały zwarte grupy węgierskiej mniejszości. 
Pytania jakie się pojawiały dotyczyły tego, czy 
Słowacy nie zostaną zasymilowani przez lud-
ność węgierską na południu kraju lub też zmu-
szeni do przesiedlenia się w głąb kraju, gdzie 
dominuje żywioł słowacki (Kiss, 1995: 53-57). 

Słowackie obawy były artykułowane w prze-
strzeni publicznej, jednakże nie kończyły się je-
dynie na debacie, przyjmując (zwłaszcza za rzą-
dów Vladimíra Mečiara) formy irracjonalnych 
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fobii. Stan jaki wytworzył się po obu stronach 
granicy słowacko-węgierskiej należałoby okre-
ślić wręcz jako epizod lękowy obydwu stron. W 
odpowiedzi na dyskurs słowacki Węgrzy starali 
się nagłaśniać problemy własnej mniejszości 
na łamach międzynarodowych instytucji, potę-
gując jedynie słowacki niepokój. Próbując od-
działywać tym samym na rząd w Bratysławie, 
Węgrzy jedynie nakręcali spiralę strachu (Żar-
na, 2012). 

W tym miejscu należy podkreślić specyfikę sło-
wackich niepokojów. Jak zostało wspomniane 
wyżej, pierwszym determinantem wzajem-
nych uprzedzeń był stosunek do terytorium 
własnego państwa. Węgrzy zamieszkują 
przede wszystkim południową część Słowacji. 
Po II wojnie światowej, gdy uznano zbiorową 
winę Niemców i Węgrów, na mocy dekretów 
Beneša Czechosłowację musiało opuścić po-
nad 55 tysięcy Węgrów. Była to dla nich kolejna 
trauma po tym, jak w wyniku traktatu z Trianon 
znaleźli się poza terytorium własnego państwa. 

Sprawa przesiedleń powróciła w symboliczną, 
bo 50. rocznicę inspirowanych przez Moskwę 
dekretów. Wówczas to słowacki premier Vla-
dimír Mečiar zaproponował swojemu węgier-
skiemu odpowiednikowi Gyuli Hornowi „wy-
mianę mniejszości narodowych” (Goldman: 
1999: 199). W myśl tej propozycji Słowacy na 
Węgrzech mieliby powrócić do ojczyzny, któ-
rej nie pamiętały nawet najstarsze pokolenia, 
ponieważ ich przodkowie opuścili ją najczę-
ściej jeszcze w XVIII lub XIX wieku. Węgrzy zaś 
mieliby mieć okazję powrotu do Węgier, mimo 
że na tych ziemiach mieszkali często od kilku 
lub kilkunastu pokoleń. Ostatecznie do wymia-
ny nie doszło, ale węgierskie społeczeństwo w 
zdecydowanej większości uznało tę propozycję 
za prowokacyjną i niebezpieczną (Zenderow-
ski, 2007: 269). 

Jeżeli chodzi o kwestie terytorium, w stosun-
kach słowacko-węgierskich równie ważny jest 
spór o status terenów zamieszkanych przez 
Węgrów. Vladimír Mečiar przeprowadził w 1996 
roku reformę administracyjną, w wyniku której 
państwo podzielono na osiem „krajów”, odpo-
wiadających polskim województwom. Granice 
administracyjne wytyczono tak, aby Węgrzy 
którzy w południowej części kraju stanowią 
często większość w stosunku do Słowaków, nie 
mogli stanowić poważnej siły politycznej w sa-

morządzie. Węgrzy wielokrotnie zabiegali o to, 
aby w ramach państwa słowackiego móc po-
woływać własne władze lokalne. Rząd Mečiara 
przekreślił tym samym aspiracje Węgrów (Do-
stal, 1997: 2 57). 

Reforma dotyczyła też również szczebla po-
wiatowego. Na południu państwa granice po-
wiatów były wyznaczone tak, aby Węgrzy nie 
stanowili w danej jednostce większości. W 
uprzednio istniejących obwodach na południu 
kraju taki stan występował bowiem w 11 spo-
śród 14 przypadków. 

Mniejszość węgierska już na początku lat 90. 
ubiegłego stulecia artykułowała potrzebę na-
dania statusu autonomii południowej części 
kraju. Kwestia ta narastała w połowie wspo-
mnianej dekady i była popierana przez władze 
w Budapeszcie. Na konferencji „Węgry i Wę-
grzy za granicą”, w której udział brały mniej-
szości węgierskie z poszczególnych państw 
stwierdzono, że „(…) podstawową kwestią w dą-
żeniu do zachowania tożsamości, przetrwania 
i rozwoju mniejszości węgierskiej za granicą i 
utrzymania jej obecności w obecnych krajach 
zamieszkania jest wprowadzenie samorządu i 
autonomii stosownie do obowiązującej prakty-
ki europejskiej i w duchu norm międzynarodo-
wych (…)” (cyt. za Gazeta Środkowoeuropejska, 
1996: 13).

Słowakom ewentualna autonomia kojarzy się 
raczej z secesją. Vladimír Mečiar podkreślał, 
że odrzucenie postulatu autonomii wiąże się 
z brakiem akceptacji praw zbiorowych i uzna-
waniem jedynie praw wynikających z obywa-
telstwa. Słowacką odpowiedzią na deklarację 
mniejszości węgierskich było stanowisko rządu 
Mečiara: „Republika Słowacka nigdy nie uzna 
koncepcji samorządu etnicznego, gdyż prowa-
dzi ona do segregacji obywateli i separatyzmu” 
(tamże: 13).

Kolejną osią sporu w stosunkach z Węgrami 
jest ciągle pojawiająca się w przestrzeni pu-
blicznej kwestia statusu języka węgierskiego. 
Co dziesiąty obywatel Republiki Słowackiej po-
sługuje się bowiem językiem węgierskim. Spór 
rozpoczął się od wydania kontrowersyjnej usta-
wy w 1990 roku (Ustawa o urzędowym języku w 
Republice Słowackiej), natomiast na dobre de-
bata rozgorzała po ustawie z 1995 roku (Ustawa 
o państwowym języku w Republice Słowackiej). 
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Ustawa miała być odpowiedzią na rzekome 
zagrożenie języka słowackiego, w rzeczywisto-
ści chodziło jednak o ukrócenie roszczeń Wę-
grów co do utworzenia autonomii w ramach 
Republiki Słowackiej. Ów akt prawny za język 
urzędowy na terenie całego państwa uznawał 
wyłącznie język słowacki, ale wpływał też na 
ograniczenie użycia innych języków (a więc 
przede wszystkim języka węgierskiego) w ży-
ciu codziennym (Dostal, 1997: 255). 

W myśl ustawy mniejszości węgierskiej de fac-
to zabroniono posługiwania się językiem ojczy-
stym. Należy zwrócić uwagę, że według danych 
za rok 1990 aż 71% słowackich Węgrów mówiło 
wyłącznie po węgiersku (Grajewski, 1994). Od 
1995 roku w urzędach wszelkie sprawy należa-
ło załatwiać jedynie w języku słowackim. Było 
to duże utrudnienie zwłaszcza dla węgierskiej 
ludności wiejskiej, która tego języka nie zna-
ła. Co więcej, za nieprzestrzeganie przepisów 
ustawy, a więc posługiwanie się językiem in-
nym niż słowacki przewidziano wysokie kary 
pieniężne (ok. 55 tys. złotych dla instytucji i 5,5 
tys. złotych dla osób fizycznych) nakładane nie 
przez sądy lecz w drodze decyzji administracyj-
nej ministra kultury (Zákon č. 270/1995).

Kontrowersyjna ustawa z 1995 roku została 
uzupełniona w 1999 roku o ustawę o używa-
niu języków mniejszości narodowych (Zákon 
č. 184/1999). Przywrócono wówczas gwaran-
cję 20% uprawnienia dla języków mniejszo-
ści w administracji publicznej, co było de fac-
to powrotem do stanu prawnego z 1990 roku. 
Węgrzy chcieli jednak szerszego oddziaływa-
nia ustawy – aby próg procentowy liczyć dla 
wszystkich jednostek terytorialnych, a nie jak 
było dotychczas tylko do gmin. Oznaczałoby to, 
że język węgierski stałby się drugim językiem 
urzędowym w południowej Słowacji. Rozwią-
zania spełniające aspiracje węgierskie nie zo-
stały jednak przyjęte przez słowacki rząd. Kwe-
stia językowa pozostała więc kością niezgody 
w stosunkach słowacko-węgierskich. 

Kolejny etap wzajemnych napięć na linii Bra-
tysława-Budapeszt rozpoczęło uformowanie 
się w 2006 roku słowackiej koalicji rządowej 
SMER-ĽS-HZDS-SNS oraz objęcie urzędu pre-
miera Słowacji przez Roberta Fico. Początkowo 
konflikt miał charakter zgrzytów dyplomatycz-
nych po wypowiedziach słowackich polityków, 
którzy umacniali antywęgierski kurs wewnątrz 

kraju, chcąc tym samym przykryć problemy 
gospodarcze. Przewodniczący Słowackiej Partii 
Narodowej Jan Slota był szczególnie aktywny 
na polu werbalnych ataków, wskazując m.in., iż 
słowiańska krew ucywilizowała „mongolskich 
Madziarów”, a węgierską mniejszość narodową 
na Słowacji określił „rakiem w ciele słowackie-
go narodu” (Pawlicki, 2008). Po słowach Slo-
ty o węgierskim założycielu państwa Stefanie 
I, o którym słowacki polityk wyraził się, że jest 
„klownem na koniu” wizytę na Słowacji odwo-
łał węgierski premier Ferenc Gyurcsány (tam-
że).

W 2009 r. odżył spór o język, który był remini-
scencją sporów z lat 1995 i 1999. Po raz kolej-
ny słowacki rząd wprowadził kary wobec osób 
prawnych unikających używania języka słowac-
kiego w określonych sytuacjach (Euractiv.pl. 
2009). Choć przepisy nie dotyczyły osób fizycz-
nych, rozpalały zbiorową wyobraźnię mniejszo-
ści węgierskiej obawiającej się o trwałość pra-
wa do posługiwania się własnym językiem. 

Słowacko-węgierskie spory o język i prawa 
mniejszości to w zasadzie naprzemienne okre-
sy zaostrzania i liberalizacji. Po twardym kursie 
następowało zawsze rozluźnienie we wzajem-
nych relacjach. Tak było gdy po blisko 5 latach 
rządów Vladimíra Mečiara stanowisko premie-
ra obejmował Mikuláš Dzurinda, a po rządach 
Roberta Fico fotel szefa rządu po raz pierwszy 
w historii przejęła kobieta, Iveta Radičová, która 
zaprosiła do rządu przedstawicieli mniejszości 
węgierskiej (Chałupczak, Zenderowski, Baluk, 
2015: 469). 

Nic nie wskazuje na to, aby przedstawiony stan 
rzeczy miał ulec zmianie, a stosunki słowacko-
-węgierskie – normalizacji. Niedługo po swoim 
zaprzysiężeniu, wywodzący się z konserwa-
tywno-populistycznej partii Zwyczajni Ludzie, 
premier Igor Matović otrzymał od działającej 
na Słowacji i wspieranej przez Budapeszt Partii 
Społeczności Węgierskiej memorandum wzy-
wające do nadania Węgrom konstytucyjnej 
autonomii (Boškovičová i in., 2020). 
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Podsumowanie

Rozpad Czechosłowacji i wyodrębnienie się 
Republiki Słowackiej, jakkolwiek dokonane w 
sposób łagodny i ewolucyjny, przyczyniły się 
odnowy sporów narodowościowych w Europie 
Środkowej. Słowacy, ucząc się swojej państwo-
wości, wybrali model państwa oparty na ciągłej 
potrzebie udowadniania racji bytu swojej auto-
nomii. 

Co charakterystyczne dla młodej demokracji, 
na Słowacji podjęto próbę budowania własnej 
świadomości społecznej, kulturalnej i histo-
rycznej na negatywnej samoidentyfikacji. Od 
dużo trudniejszego pytania „kim jesteśmy?” 
Słowacy woleli obrać drogę dużo łatwiejszą, 
budując swoją państwowość poprzez negacje 
wszystkiego co w ich kraju wiąże się z Węgrami 
i węgierskością.

Politycy, wyczuwając słowacką potrzebę „wro-
ga narodowego” zaczęli budować dyskurs w 
przestrzeni publicznej na bazie antywęgier-
skości. Rzeczywistym punktem odniesienia dla 
Słowaka stał się jego współobywatel Węgier, 
który od „tysiąca lat dąży do ucisku narodowe-
go Słowaków”. „Słowacki kompleks”, jak określił 
to Rudolf Chmel, każe wyrównywać doznane 
„krzywdy”. Tak więc w nowoczesnym państwie 
słowackim to „ofiary” mają szanse stać się 
„sprawcami” w myśl wyznawanej przez siebie 
„historycznej sprawiedliwości”.    

Główną osią sporu pomiędzy Słowakami a sło-
wackimi Węgrami jest kwestia stosunku do 
terytorium i języka. Liczna na tle niewielkiego 
społeczeństwa słowackiego mniejszość wę-
gierska stała się po 1993 roku w percepcji sło-
wackiej zagrożeniem dla integralności teryto-
rialnej Republiki Słowackiej. 

Do aspektu terytorialno-niepodległościowego 
dochodzi tutaj również kwestia suwerenności, 
która wyraża się w kulturze, a konkretniej w 
języku. Słowacy nie mają poczucia silnego od-
działywania swojej kultury. Wydają się też nie 
być pewni swojej tożsamości, toteż na drodze 
ustaw próbowali w latach 90. ubiegłego wieku 
oraz w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. „chro-
nić” swoją słowackość, gdy tak naprawdę była 
to raczej próba rugowania oznak węgierskości. 

Stosunki słowacko-węgierskie od czasu nie-
podległego istnienia Słowacji na arenie mię-
dzynarodowej to historia przeplatania się lep-
szych i gorszych relacji, które na końcu i tak 
zawsze znajdują się w punkcie wyjścia. Nie ma 
widocznych perspektyw, aby stosunki te miały 
ulec wyraźnej i trwałej poprawie, podobnie jak 
mało prawdopodobne jest ich znaczące pogor-
szenie. Spory wyznaczają te same problemy, 
„odgrzewane” zarówno przez węgierskich jak 
i słowackich polityków do realizacji własnych, 
najczęściej wewnętrznych celów politycznych. 
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