
Model decydowania politycznego małych państw na arenie międzynarodowej na przykładzie polityki 

zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2012 (SONATA 3). 

Republika Słowacja z wielu powodów zasługuję na uwagę obserwatorów politycznych i badaczy 

stosunków międzynarodowych. Należy do grupy małych państwa Unii Europejskiej z ludnością 

przekraczającą 5 mln. obywateli. Ale nie tylko to ją wyróżnia, ważniejszą wydaje się jej droga do 

niepodległości w wyniku dwukrotnego rozpadu państwa federalnego - Czechosłowacji w 1939 i 1993 roku, 

a, przede wszystkim, towarzyszące temu procesy decyzyjne, które w konsekwencji prowadziły do zmiany 

pozycji geopolitycznej Słowacji na arenie międzynarodowej. Kolejnym zjawiskiem charakterystycznym, 

wpływającym na sposób decydowania politycznego na arenie międzynarodowej, jest wieloetniczny 

charakter współczesnej Republiki Słowackiej. Według oficjalnych statystyk 15% obywateli Słowacji 

reprezentuje wspólnoty mniejszościowe z największą, prawie 10%, mniejszością węgierską. Republika 

Słowacka, uzyskując niepodległość w 1993 roku, opowiedziała się w swoich zapisach konstytucyjnych za 

modelem państwa etnicznego, budując swoją tożsamość narodową i ideologię państwową na podsycaniu 

(i redefiniowaniu) antagonizmów w stosunku do zamieszkujących wspomniane państwa mniejszości 

narodowych. Kształtowanie tożsamości słowackiej na polityce antywęgierskiej wywarło i stale wywiera 

negatywny wpływ w dwustronnych stosunkach międzypaństwowych, relacjach regionalnych i wewnątrz 

struktur wspólnotowych oraz dodatkowe napięcia w polityce wewnętrznej.  

Żywione nadzieje i przekonania, że w wyniku procesu integracji naszego regionu z Unią Europejską, 

dojdzie do wyciszenia napięć tak w relacjach dwustronnych, jak też uspokojenia sytuacji wewnętrznej, 

okazały się płonne. Co więcej, stale tlące się konflikty narodowościowe wywierają negatywny wpływ i 

ograniczają możliwości współpracy międzynarodowej, a dla państw trzecich w regionie stanowią 

wyzwanie, jak w tej sytuacji skutecznie działać na arenie europejskiej, także w kontekście roli 

przypisywanej współpracy regionalnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wyzwanie to nabiera jeszcze 

ważniejszego wymiaru po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego wymuszającego poniekąd budowanie 

koalicji nowych państw Unii zainteresowanych współpracą na rzecz wyrównywania różnic między starymi 

a nowymi członkami wspólnoty. 

Celem projektu jest przeanalizowanie zachowania Słowacji na arenie międzynarodowej i 

zidentyfikowanie prawidłowości, którymi się kieruje podejmując decyzje w polityce zagranicznej, co 

pozwoli na zbudowanie modelu decydowania politycznego małych państw europejskich. Szczególnej 

analizie zostaną poddane instrumenty i wykorzystywane metody w polityce zagranicznej 

charakterystyczne dla działań małych państw. Ważne też będzie określenie wpływów doświadczenia 

historycznego, instytucjonalnego, dominującej doktryny państwowej dla kształtowania się celów polityki 

zagranicznej małego państwa na przykładzie Słowacji. 

Mając na uwadze zasygnalizowane powyżej zjawiska i procesy rodzą się istotne pytania badawcze, 

których odpowiedź pozwoli na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania małych państw na arenie 

międzynarodowej: 

Po pierwsze - jak małe państwo europejskie definiuje swoje cele w polityce zagranicznej, jakie czynniki 

wywierają największy wpływ na ich konstrukcję (doświadczenie historyczne, aspiracje liderów 

politycznych, umiejętność budowania wizji swojego miejsca w przestrzeni międzynarodowej, szerokie 

zaplecze naukowe i eksperckie)? 

Po drugie - jakie narzędzia i metody polityczne są wykorzystywane przez małe państwa do realizacji ich 

celów w polityce zagranicznej, z uwzględnieniem ich pozycji geopolitycznej, społeczno-ekonomicznej i 

demograficznej. 

Po trzecie - według jakich scenariuszy - podejmowane są decyzje polityczne dotyczące konkretnych 

działań na arenie międzynarodowej? 



Po czwarte - jakie jest miejsce poszczególnych doktryn politycznych w kształtowaniu się zachowań 

małych państw na arenie międzynarodowej; czy, w przypadku słabszych podmiotów prawa 

międzynarodowego, dominującym będzie neorealizm, czy też będzie też miejsce dla idealizmu? 


