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Język diaspory słowackiej na przykładzie 
wybranych stron internetowych

Język słowacki jest dość rozpowszechniony poza granicami Słowacji1. Jej mieszkańcy 
zaczęli masowo emigrować dopiero w latach 80. XIX wieku po ugodzie austro-węgier-
skiej. Po powstaniu pierwszej Republiki Czechosłowackiej w 1918 roku niektóre słowa-
ckie enklawy znalazły się poza granicami Królestwa Węgierskiego. Emigrowali miesz-
kańcy wszystkich regionów: zachodnio-, środkowo- i wschodniosłowackich. 

Stopień asymilacji mniejszości słowackiej i używania języka słowackiego poza gra-
nicami kraju zależy od kilku czynników, głównie od polityki językowej czy narodo-
wościowo-językowej danego państwa. Dobra jest sytuacja językowa w enklawach  
– zwłaszcza w Rumunii, byłej Jugosławii (serbska Wojwodina i chorwacka Slawonia), 
stopniowej asymilacji ulega mniejszość słowacka i język słowacki (w różnym stopniu) 
na Węgrzech, w Austrii, w Polsce, w Czechach. Specyficzne są problemy w krajach po 
drugiej stronie Atlantyku (USA, Kanada, Argentyna, Brazylia), ale i w Europie 
Zachodniej (Francja, Belgia, Niemcy).

W odniesieniu do Słowaków poza granicami kraju można mówić o dwóch typach 
ich zgrupowań: wyspy, czy enklawy, oraz diaspory. Te pierwsze stanowią obszary sto-
sunkowo zwartego osadnictwa na jakimś terenie, te drugie cechuje duże rozproszenie 
na względnie rozległym terytorium. Nie to było jednak kryterium wyboru stron inter-
netowych, które zostaną pokrótce scharakteryzowane w niniejszym artykule, ale raczej 
język, w którego otoczeniu przyszło Słowakom żyć i pielęgnować swój język ojczysty. 

Ramy organizacyjne dla życia społeczno-kulturalnego słowackich enklaw i diaspor 
tworzą różnorodne organizacje i stowarzyszenia, tak zwane krajanské, skupiające 
mniejszości słowackie na wszystkich kontynentach. Agenda rządowa powołana przez 
parlament słowacki w 2005 roku, Urząd do spraw Słowaków Żyjących za Granicą (Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí), która wydaje czasopismo poświęcone słowackiej 
emigracji „Slovenské zahraničie”, podaje na swojej stronie internetowej pełny wykaz 
słowackich organizacji wraz z adresami, w tym internetowymi. W ten sposób, bez 
żmudnych poszukiwań, korespondencji czy telefonów, można mieć dokładny obraz 
tego, gdzie Słowacy żyją i kto ich reprezentuje. Tam, gdzie enklawy czy diaspory sło-
wackie są liczne, funkcjonuje więcej niż jedna organizacja, na przykład w USA jest ich 
dwanaście, na Węgrzech osiem, w Kanadzie pięć, w Argentynie sześć, a na Tasmanii, 

1 Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język słowacki, red. J. Bosák, Opole 1998.
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w Libanie i w Syrii po jednej. Często – jako spuścizna po wspólnym państwie czecho-
słowackim – są to organizacje skupiające Słowaków i Czechów: tu aksamitny rozwód 
jak na razie nie nastąpił, co potwierdza bliskość i wspólnotę losów obu tych narodów.

Opublikowane dotychczas prace na temat mniejszości słowackich2 traktowały po 
pierwsze o sytuacji społeczno-kulturowej tych mniejszości, po drugie – o samym ich 
języku, ale w odniesieniu przede wszystkim do pierwszej fali emigracji (tak zwanej 
zarobkowej) osób wywodzących się głównie z warstwy rolniczej. Ci emigranci w kra-
jach europejskich i zamorskich musieli dość radykalnie zmienić tryb życia (z rolników 
stawali się górnikami czy robotnikami przemysłowymi), a także sposób myślenia 
i działania. Znajomość języka okazała się koniecznością życiową. Pojawienie się bilin-
gwizmu w ich życiu sygnalizowało proces zaniku niektórych cech pierwotnej kultury 
etnicznej i stopniową asymilację – kulturową i językową.

Podobne stwierdzenia na temat procesów asymilacyjnych można odnieść do emi-
gracji politycznej (z roku 1948 i 1968), choć tu dotyczyły one ludzi najczęściej wy-
kształconych, o dużym stopniu poczucia świadomości narodowej i językowej.

Ostatnia fala emigracji (po wejściu Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej 
w 2004 roku) w swym przekroju socjologicznym jest swoistą kontaminacją poprzed-
nich – to głównie emigracja zarobkowa, ale dotyczy osób stosunkowo dobrze wykształ-
conych, często ze znajomością języka angielskiego. To stwarza jeszcze inne przesłanki 
do opisu ich sytuacji językowej, zwłaszcza wobec nowych sposobów prezentowania się 
i komunikowania w krajach swojego pobytu. Mimo to nie straciły aktualności niektóre 
stwierdzenia na temat sytuacji językowej Słowaków na emigracji, prezentowane w do-
tychczasowych opracowaniach3. 

Język słowacki funkcjonuje w pozycji języka izolowanego, mniejszościowego, który 
rozwija się na terytorium odległym (względnie oddzielonym) od swojego języka wyjścio-
wego, bazowego, pełniącego różnorodne funkcje w historycznej ojczyźnie. Tego typu 
języki, na przykład języki słowiańskie w otoczeniu niesłowiańskim, z reguły są skazane 
na zanik – dotyczy to także języka słowackiego w obu Amerykach, Europie Zachodniej, 
a także na Węgrzech; jako język mniejszości żyje i rozwija się w Wojwodinie. 

Funkcjonowanie języka słowackiego jako języka mniejszości wiąże się z problema-
tyką zwaną „kontaktami językowymi”, które interpretuje się jako relację, w ramach 
której jeden z kontaktujących się języków występuje w roli strony „dającej” w opozycji 
do strony drugiej, „przyjmującej”, albo jako relację, w ramach której obydwa języki 
wzbogacają się wzajemnie. Badania nad językiem emigracji słowackiej wykazały, że 
język słowacki jest z reguły stroną przyjmującą. W procesach interferencyjnych można 
wyróżnić dwa typy zmian, potwierdzonych jako zjawisko dotyczące wszystkich języ-
ków w podobnych relacjach:

a) słowackie elementy i zjawiska językowe, niewystępujące w języku obcym (na 
przykład angielskim), stopniowo ustępują i zanikają, a ich obrona czy próba zachowa-
nia jest coraz trudniejsza i bardziej skomplikowana;

2 Ibidem; L.B. Hammerová, I. Ripka, Speech of American Slovaks. Jazykové prejavy amerických 
Slovákov, Bratislava 1994.

3 Najnowsze..., op.cit., s. 125.
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b) do języka słowackiego przenikają te obcojęzyczne elementy i zjawiska, których 
język słowacki nie zna4.

Obce elementy fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze i składniowe są prymarnie mo-
tywowane potrzebami wyrażania. W narracjach amerykańskich Słowaków można za-
obserwować zanik deklinacji (nie odmieniają się na przykład nazwy własne), niepo-
prawnie określa się rodzaj gramatyczny, rozchwiana jest kategoria aspektu, która nie 
ma bezpośredniego odpowiednika w języku angielskim, podmiot w zdaniu jest wyra-
żany również wtedy, gdy wynika z formy orzeczenia, używa się pojedynczego zamiast 
podwójnego przeczenia: abi sa vám ňič stalo5.

Odrębną kwestią są obce elementy leksykalne, które często są zapożyczeniami i na-
leży je traktować także jako rezultat działania czynników pozajęzykowych. Poprawna 
interpretacja zapożyczeń leksykalnych wymaga znajomości obu kontaktujących się ję-
zyków w danym okresie. Należy udowodnić, że zapożyczone zjawisko najpierw funk-
cjonowało samodzielnie tylko w języku A jako źródle interferencji i dopiero później, 
gdy język A wszedł w kontakt z językiem B, pojawia się w tym języku (B). Poza tym 
trzeba wykazać, czy zapożyczany element nie mógłby się pojawić w języku B w wyni-
ku jego samodzielnego rozwoju. Dlatego te zjawiska są najtrudniejsze w badaniach nad 
obcymi elementami leksykalnymi w języku diaspory6.

W rzeczywistości internetowej, w której w ostatnich latach funkcjonują również 
mniejszości słowackie, język słowacki tam używany ma o wiele lepsze warunki do pra-
widłowego funkcjonowania. Prowadzenie stron internetowych, dbałość o kulturę i po-
prawność językową są w dużym stopniu ułatwione dzięki możliwości korzystania z In-
ternetu słowackiego, dostępnych edytorów tekstu z korektorem słowackim. Zatem 
w wersji pisanej – co można z góry przewidzieć – język słowacki jest poprawny, z dość 
ograniczoną interferencją językową. Badania nad językiem mówionym, zwłaszcza uży-
wanym w sytuacjach spontanicznych, wskazują natomiast na dużo większy stopień in-
terferencji. W świecie Internetu jako taki właśnie typ wypowiedzi spontanicznej można 
traktować wpisy na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, czatach, blogach i tym po-
dobnych. 

Materiał do analizy języka diaspory słowackiej będą stanowić strony internetowe 
prowadzone przez organizacje słowackie na emigracji, a także portal www.exil.sk z do-
meną słowacką, co świadczy o tym, że jest umieszczony na serwerze słowackim i, jak 
podają autorzy strony, „pomáha nám denník SME”, czyli funkcjonuje przy wsparciu 
(technicznym i merytorycznym) ze strony Słowaków w kraju.

I tak na bardzo dobrym poziomie funkcjonuje portal www.irsko.exil.sk. Znajdują się 
tu rubryki dotyczące życia emigrantów słowackich w Irlandii, mnóstwo użytecznych 
informacji na temat pracy, mieszkania, sposobu spędzania czasu wolnego, a także miej-
sce na wymianę poglądów i doświadczeń. Redakcja strony proponuje tematy do dysku-
sji, które są dla emigrantów istotne i wywołują żywe reakcje. Ten materiał językowy 
jest najciekawszy, ale podlega takiemu samemu opisowi jak język Internetu w ogóle, 
czyli dominują w nim elementy stylu potocznego, często pojawiają się skróty wyrazów, 
zaburzenia składni, nie uwzględnia się znaków diakrytycznych. Przykładowe tematy 

4 Ibidem, s. 127.
5 Ibidem.
6 Ibidem.



200

to: praca w handlu, opodatkowanie Słowaków w Irlandii, działalność Centrum Eduka-
cyjnego dla dzieci słowackich, regularnie odprawiana msza słowacka w Dublinie, wy-
wiady z ciekawymi ludźmi, targi pracy, życie na emigracji. Są też informacje o wystę-
pie czeskiego zespołu rockowego i przeglądzie czeskich filmów, co potwierdza 
wspomniane już poczucie czesko-słowackiej wspólnoty i tradycji. Portal www.blog.
sme.sk zachęca do prowadzenia „blogów z Irlandii” i udostępnia swoje „łamy”. 

Blogi stanowią kanały komunikacji międzyludzkiej, zaś ich twórcy tworzą specy-
ficzną zwartą społeczność. Dla blogerów tak zwany blogging to możliwość nawiązania 
rozmaitych kontaktów, znalezienia ludzi o podobnym sposobie postrzegania realu, 
podtrzymania różnych relacji7. Wśród zainteresowanych blogowaniem są tacy, którzy 
chcą po prostu zamieścić swój pogląd na świat, jak również ci, którzy chcą pokazać 
własną prywatność. Oprócz tego środowisko blogerów koncentruje ludzi, którzy chcą 
przebywać razem, realizować wspólne plany i opisywać wszystko, co ich dotyczy. 
Dlatego z punktu widzenia komunikacji blog nie miałby racji bytu, gdyby nie posiadał 
czytelników. 

Blog jest rodzajem autoprezentacji, pokazu, który rozgrywa się na oczach całego 
wirtualnego świata. Każdy ma do niego dostęp, każdy może go przeczytać i zamieścić 
komentarz przychylny bądź nie. Zasób poruszanych tematów obejmuje niemal każdą 
dziedzinę życia. 

Blog pomaga nawiązać i utrzymać znajomości oraz kontakty z tymi, którzy preferują podobne 
wartości i myślą oraz odczuwają podobnie. Blogowicze, wymieniając się poglądami i komentując 
nawzajem swoje pamiętniki, tworzą grupy i wirtualne społeczności8.

Wszystkie stwierdzenia na temat blogów odnoszą się w pełni także do trzech blo-
gów „irlandzkich” prowadzonych na portalu www.blog.sme.sk. Liczba reakcji na każdy 
wpis (od 20 do 60) oznacza, że mają swój krąg czytelników, także w Słowacji.

Natomiast na stronie Urzędu do spraw Słowaków Żyjących za Granicą jest zareje-
strowana tylko jedna organizacja emigracyjna w Irlandii, która nie ma swojej strony 
internetowej.

W Kanadzie istnieje pięć zarejestrowanych organizacji słowackich, które wymienia 
Urząd do spraw Słowaków Żyjących za Granicą. Najstarsza jest Kanadyjska Liga 
Słowacka (Kanádska Slovenská Liga, www.ksliga.com), założona w 1932 roku jako fi-
lia Ligi Słowackiej w Ameryce. Strona tej organizacji ogranicza się do kilku krótkich 
rubryk: O nás, História (historia powstania i najważniejsze wydarzenia w ciągu 55-let-
niej historii Ligi), Členovia (informacje na temat członkostwa w lidze), „Kanádsky 
Slovák” (prezentacja tygodnika pod tym tytułem wydawanego przez Ligę) i Kontakt. 
Jest to więc rodzaj oficjalnej prezentacji tego stowarzyszenia, pisane poprawną litera-
cką odmianą języka słowackiego i ma czysto informacyjny charakter. 

Ciekawsza jest strona www.slovaktoronto.com, niebędąca stroną internetową żadnej 
z pięciu zarejestrowanych organizacji słowackich w Kanadzie, ale prowadzona w miarę 
profesjonalnie. Dostarcza wielu informacji istotnych dla emigrantów słowackich na te-
mat możliwości pracy, życia społecznego i kulturalnego Słowaków. Prowadzi też rodzaj 

7 M. Cywińska-Milonas, Blog (ujęcie psychologiczne) [w:] Liternet. Literatura i Internet, red. 
P. Marecki, Kraków 2002, s. 97.

8 I.S. Fiut, M. Matuzik, Blogi – literatura interaktywna w sieci, „Estetyka i Krytyka” 2002, nr 3.
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kroniki wydarzeń kulturalnych, niezbyt jednak aktualnej (ostatni jest wpis o zabawie 
andrzejkowej z 1 grudnia 2007 roku). Znajdują się tam też linki typu: Slováci v Mont-
reale, Slováci v Ottawe, Slováci v Edmontone. Wszystkie są dość ubogie w informacje, 
dawno nieaktualizowane (Slovenská komunita v Edmontone zaprasza na spotkanie bo-
żonarodzeniowe na 14 grudnia 2007), natomiast najciekawszy jest link www.
SlovenskeForum.com(.sk), dający możliwość interaktywnej komunikacji jego użytkow-
ników. Domena sk wskazuje znów na funkcjonowanie na słowackim serwerze, a infor-
macja na stronie głównej mówi o wsparciu ze strony słowackiej. Samo forum zostało 
założone z myślą o emigrantach słowackich na całym świecie. 

Opis stron internetowych na Węgrzech można ograniczyć do dwóch przedstawio-
nych poniżej, ponieważ tylko one w pełni funkcjonują. Strona Związku Słowaków na 
Węgrzech (Zväz Slovákov v Maďarsku, www.zsm.hu) jest natomiast dopiero w budo-
wie i poza adresem tego stowarzyszenia niewiele jest tam informacji. Większość zaś ze 
wspomnianych wyżej ośmiu słowackich organizacji na Węgrzech nie ma jeszcze swo-
ich stron internetowych. 

Dość ciekawa, ale zaniedbana (ostatnie uaktualnienie pochodzi sprzed roku)9, jest 
strona Organizacji Słowaków w Čabie (Čabianska organizácia Slovákov, www.slovak.
hu). Można tam znaleźć złote myśli różnych sławnych ludzi, przepisy kulinarne i infor-
macje z życia mniejszości słowackiej w regionie Békés, reklamę i zachętę do kupowa-
nia słowackiego kalendarza na rok 2007 (wpis pochodzi z roku 2006!). W języku słowa-
ckim tej strony można znaleźć wiele błędów gramatycznych, stylistycznych czy 
ortograficznych. Oto kilka przykładów:

Táto skutočnosť pravdepodobne aj prekvapilo niektorých, veď mnohí došli iba na zvyknuté 
oficiálne časti podujatia, a vynechali obsažnú a pestrú kavalkádu s príslušníkmi tunajších kra-
janov;

V tábore si vymieňajú skúsenosti a zveľaďujú svoje poznatky a zručnosti v odovzdávaní 
tradícií ďalšej generácie; 

otvoril svoje brány pred sedemnástymi rokmi

Strona jest skonstruowana tak, że większość jej rubryk jest dwujęzyczna, ale w nie-
których jest widoczna przewaga tekstów napisanych po węgiersku. Można się pokusić 
o stwierdzenie, że autorom strony łatwiej jest się posługiwać językiem węgierskim niż 
słowackim, co byłoby sygnałem postępującej asymilacji. Ciekawostkę stanowi fakt, że 
ta sama strona internetowa obsługuje także inną organizację z siedzibą w Békešskej 
Čabie, czyli Dom Kultury Słowackiej (Dom slovenskej kultúry). Na Węgrzech są tylko 
dwa znaczące centra kultury słowackiej – Békešská Čaba i Budapeszt. 

Bogatsza jest strona Ogólnokrajowego Samorządu Słowackiego (Celoštátna slo-
venská samospráva, www.slovaci.hu). Zawiera wiele rubryk typu „aktualności”, „szkol-
nictwo”, „organizacje”, „kultura” i tym podobnych. Większość z nich jest dwujęzyczna 
(słowacko-węgierska) lub tylko w języku węgierskim. Jest w miarę aktualna (ostatnia 
aktualizacja miała miejsce w połowie lutego 2008 roku), język słowacki jest poprawny, 
choć zdarzają się błędy (na przykład w rubryce „szkolnictwo”, podrubryka dotycząca 
szkolnictwa wyższego jest zatytułowana Katedre zamiast Katedry). Ma jednak charak-
ter wyłącznie informacyjny, choć jest to informacja dość bogata: na temat działalności 

9 Autorka odwiedzała opisywane strony na przełomie lutego i marca 2008 roku.
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samej organizacji, życia społecznego i kulturalnego Słowaków na Węgrzech, możliwo-
ści kształcenia. Strona jest jednak wciąż w budowie, bo niektóre rubryki (Civilný život, 
Obrazie) jeszcze nie funkcjonują. 

W niniejszym artykule nie mogło zabraknąć opisu strony internetowej Towarzystwa 
Słowaków w Polsce (Spolok Slovákov v Poľsku, www.tsp.org.pl) z siedzibą w Krako-
wie. Strona nie jest zbyt rozbudowana i nie daje możliwości aktywnej komunikacji 
(wpisów). Prezentuje historię i aktualną działalność organizacji, podaje warunki prenu-
meraty wydawanego przez Towarzystwo miesięcznika „Život”, listę opublikowanych 
dotychczas przekładów z literatury słowackiej, informacje o kursach języka słowackie-
go i mszach odprawianych w Krakowie w języku słowackim. Natomiast planowane 
dwa działy: Imprezy kulturalne i Dni kultury słowackiej są na razie „w budowie”. Strona 
w całości jest prowadzona w języku polskim. 

Aktywnie funkcjonuje za to w ramach przedstawionego wyżej portalu www.exil.sk 
strona Slováci v Poľsku. Tworzą ją jednak i piszą na niej głównie słowaccy studenci, 
którzy przebywają przez dłuższy czy krótszy okres na stypendiach w Polsce i czują 
potrzebę kontaktu ze swoimi rodakami. To jednak jest bardziej materiał dla socjologa 
niż językoznawcy, bowiem posługują się oni poprawnym językiem słowackim w jego 
odmianie potocznej z elementami slangu studenckiego, podobnie jak większość słowa-
ckich użytkowników Internetu. Wpisy, podobnie jak na innych słowackich portalach, są 
wprowadzane w dwóch konwencjach ortograficznych: ze znakami diakrytycznymi lub 
bez nich. Ich autorzy wymieniają się informacjami na temat słowackich imprez w Kra-
kowie czy słowackich potraw serwowanych na przykład w restauracji CK Dezerterzy 
w Krakowie. 

Dana (Poľsko), Utorok, 29.1.2008, 23:10 
Marek? 
A ty si v Krakowe? Čo porábaš? A poznáš nejaký fajn (slovenský) pub v Krakowe? Ha, ja veru nie. 
Možno by sa zišlo vybudovať „vyprážanú syráreň” . Majte sa pekne, Slováčiskovia v Poľsku.

Marek (Poľsko), Streda, 20.2.2008, 14:02 
@lucia-drobec: Aj mna zaujima ako to stretko dopadlo a vobec, naplanujte dalsi termin a som 
ochotny aj vo WAW podporit 

@dana: Krakow ma tusim velmi vysoky podiel pubov na m2, takze vsetky som zatial nepresiel  
(ale slovensky tiez nenasiel), ale napr. na brackej je taka restika kde maju aj „slowacka zupe De-
mikat” .
Inak zatial som zial premeskal slovenske akcie v Kra, nemas daky tip kde pozerat co sa pripravuje? 
Tu http://www.tsp.org.pl/ to moc neaktualizuju 

Niestety znalazły się też wpisy od Słowaków z Niemiec i Lichtensteinu (wyróżnione 
półgrubym drukiem), wyrażające ich niezbyt pochlebne opinie o Polakach, zresztą nie-
pasujące do profilu strony (Słowacy w Polsce), ale ironiczna odpowiedź Martina na 
pierwszy z nich pozwala sądzić, że są to opinie odosobnione.

ivet (Nemecko), Piatok, 22.2.2008, 22:02 
Pocuvajte Slovaci!
A co Vy robite v Polsku v krajine zlodejov a zloduchov?
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martin (Poľsko), Nedeľa, 24.2.2008, 11:44
ja osobne tu cakam, kym mi niekto napise taku mudrost ako ty  no a dockal som sa naozaj 
skvostnej myslienky, vdaka.

pjotrek (Lichtenštajnsko), Streda, 27.2.2008, 2:09 
poliak ked moze preda aj svoju mater, je to taka odnoz slovanov, kupit a predat, kupit a predat a su 
vsade, myslim ze aj na marse, na razne

Jest też odrębna strona (w ramach tego samego portalu www.exil.sk), adresowana do 
Słowaków żyjących na polskich Mazurach, niestety od marca 2006 roku wpis pozostał 
bez odpowiedzi. Multiplikacja pytajników i liter świadczy o stanie ducha autora i po-
trzebie kontaktu z rodakami. Przytaczam go jako ciekawostkę:

Milan, Pondelok, 20.3.2006, 20:23 
Zdravim vsetkych Slovakov zijucich v Polsku, obzvlast tych z okolia Mazurskych jazier... Najde 
sa niekto???? Alebo som sa tu ocitol uuuuuplne sam???  Verim ze sa niekto ozve, s kym si budem 
moct vymenit dojmy a par slov...

Podobnie funkcjonuje bardzo wiele innych stron na portalu www.exil.sk, to znaczy 
są strony dla Słowaków w niemal wszystkich krajach świata. 

Przykłady dwóch portali z domeną sk świadczą, że najlepsze, najbardziej profesjo-
nale są te strony internetowe, które funkcjonują przy wsparciu Słowaków w kraju. 
Wypowiadają się na nich emigranci z najnowszej fali emigracji, więc poziom ich języka 
słowackiego jest poprawny – umieją zmieniać rejestry (z literackiego na potoczny). 
Język wspólnot żyjących na emigracji od bardzo wielu lat, rzadziej korzystających 
z możliwości kontaktu z językiem słowackim w kraju (na przykład mniejszość węgier-
ska), jest natomiast w miarę poprawny, ale ma charakter nieco archaiczny.

ADRESY INTERNETOWE

www.uszz.sk
www.slovaci.hu
www.slovak.hu
www.zsm.hu
www.exil.sk
www.irsko.exil.sk
www.slovaktoronto.com
www.SlovenskeForum.com(.sk)
www.tsp.org.pl


