
MONIKA SKRZESZEWSKA
Uniwersytet Jagielloński

Polityka językowa w Czarnogórze (2007–2014) –  
– czyli rzecz o czarnogórskości

Język czarnogórski to najmłodszy oficjalnie uznany język słowiański1. Artykuł 
13. konstytucji niepodległej Czarnogóry z 2007 r. brzmi: „Językiem urzędowym 
w Czarnogórze jest język czarnogórski. […] W użyciu urzędowym są również 
języki serbski, bośniacki, albański i chorwacki”2. Wcześniej język, którym po-
sługiwano się na terenach czarnogórskich, nazywano słowiańskim, ilirskim bądź 
serbskim3, choć termin Crna Gora oraz etnonim Crnogorac (wcześniej Sloven – 
‛Słowianin’) pojawiły się w XV w.4 Uznanie języka czarnogórskiego wiązało się 
z reinterpretacją dwóch tradycji językowych – głównie serbskiej, ale też serbsko-
-chorwackiej. Narracja irredentystyczna odwołuje się z kolei do idei niezależnego 
języka czarnogórskiego opartego na dialekcie zeckim, wyrugowanego na rzecz 
języka serbskiego5. Norma języka urzędowego Czarnogóry została oparta na jed-
nej koncepcji – „cetinjskiej” (dialekt zecki), z którą polemizuje inne stanowisko 
– „nikšićkie” (tradycja serbsko-chorwacka; nazwy umowne, od dwóch ośrod-
ków akademickich w Cetinju i Nikšiciu), co uznaje się za początek wewnętrzne-
go konfliktu czarnogórskiego. Narodziny koncepcji „cetinjskiej” przypadają na 
lata 60. XX w. Jej głównym autorem był Vojislav Nikčević (1935–2007)6. Jego 

1 B. Popiołek, Język czarnogórski, [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny,  
red. B. Oczkowa, E. Szczepańska, T. Kwoka, Kraków 2011, s. 270.

2 Ustav Crne Gore, http://www.skupstina.me/images/dokumenti/ustav-crne-gore.pdf 
(03.05.2015). Wszystkie tłumaczenia – M.S. 

3 E. Koncewicz-Dziduch, Sytuacja językowa w Czarnogórze, [w:] Przemiany w świadomości 
i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, red. J. Kornhauser, Kraków 1999, s. 266.

4 P. Żurek, Podwójne pogranicze. Rzecz o specyfice sąsiedztwa czarnogórsko-serbskiego, 
[w:] Sąsiedztwo i pogranicze. Między konfliktem a współpracą, t. 2, red. R. Łoś, J. Regina-Zachar-
ski, Łódź 2013, s. 59. 

5 Należy odróżnić język standardowy/literacki od dialektów. Język skodyfikowany jest pewną 
umową społeczną, która opiera się na jednym lub większej liczbie dialektów.

6 E. Koncewicz-Dziduch, op. cit., s. 260. 
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działalność, uznaną przez działaczy z Cetinja za początek funkcjonowania no-
wego odłamu slawistyki – montenegrystyki, kontynuuje dzisiaj Adnan Čirgić7.

1. Język czarnogórski (koncepcja „cetinjska”)  
i jego położenie do 2007 r.

Poniższa mapka (zob. rys. 1) pokazuje, że na obszarze Czarnogóry występują 
dwa dialekty sztokawskie wymowy jekawskiej. Starosztokawski dialekt zecko-
-południowosandżacki (w artykule tym nazywany skrótowo dialektem zeckim) 
obejmuje południowo-wschodnie tereny państwa czarnogórskiego (również połu-
dniowy obszar Serbii – Sandżak), wraz ze starą i nową stolicą – Cetinje oraz Pod-
goricą. Nowosztokawski dialekt wschodniohercegowiński występuje na obszarze 
północno-zachodnim wraz z Nikšiciem8. Znamienne jest to, że dwa ośrodki aka-
demickie w Cetinju i Nikšiciu odwołują się do regionalnej podstawy dialektalnej.

Rys. 1. Podział dialektalny Czarnogóry9

7 A. Čirgić, Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti, Podgorica 2011, s. 45.
8 T. Nakazawa, The Making of „Montenegrin Language”. Nationalism, Language Planning, 

and Language Ideology after the Collapse of Yugoslavia (1992–2011), „Südosteuropäische Hefte” 
2015, nr 4, s. 128.

9 R.D. Greenberg, Language and Identity in the Balkans, New York 2008, s. 93.
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Dialekt wschodniohercegowiński posiada największy zasięg etniczny i te-
rytorialny na terenie byłej Jugosławii. Obok obszaru czarnogórskiego obejmuje 
także większość terenów Bośni i Hercegowiny, zachodnie obszary Serbii oraz 
jest charakterystyczny dla gwar chorwackich (m.in. w Dubrowniku)10. W związ-
ku z występującymi w XIX w. koncepcjami zjednoczenia obszaru Słowiańsz-
czyzny południowej, serbski etnolog – Vuk Stefanović Karadžić (1787–1864), 
wybrał go jako podstawę wspólnego języka literackiego. W 1850 r. podpisano 
umowę wiedeńską, którą uznaje się za początek języka serbsko-chorwackiego. 
Jednakże była to tylko umowa na papierze11, choć elementy reformy vukowskiej 
opartej na wspomnianym dialekcie zaczęto przyjmować m.in. od lat 60. XIX w. 
w szkolnictwie i administracji w Czarnogórze12. Jak zaznacza Przemysław Brom, 
wówczas: „[…] rozpoczyna się systematyczny proces sprowadzania elementów 
rdzennie czarnogórskich do roli prowincjonalizmów i dialektyzmów, a następ-
nie ich eliminacji z użycia w języku literackim. Skodyfikowana norma literacka 
nie jest już oparta na tradycyjnej normie czarnogórskiej – przestaje więc być dla 
Czarnogórców elementem naturalnym”13.

Dialekt zecki, według koncepcji „cetinjskiej”, uznawany jest za rdzenną pod-
stawę języka czarnogórskiego, stąd często występująca nazwa „język staroczar-
nogórski”14. Na tereny czarnogórskie mieli przynieść go Słowianie emigrujący 
z Połabia w VI i VII w.15 Obszar ten dla Nikčevicia jest swoistym zalążkiem naro-
du oraz języka czarnogórskiego, którego prototypem miał być wymarły w XVIII 
w. język połabski. Z tych terenów, na przykład, rzekomo pochodziła wymowa 
jekawska, pierwotna dla Czarnogórców, a wtórna dla obszarów Bośni, Chorwacji 
i Serbii. Na tych terenach, w ocenie Nikčevicia, pojawiła się ona w wyniku mi-
gracji spowodowanych najazdem Turcji osmańskiej16. Nikčević uważa ponadto, 
że czarnogórskie piśmiennictwo zeckie występowało już od XII w., zaznaczając 
przy tym, iż charakteryzuje się ono historyczną ciągłością, a jego niezmienność 
miała wynikać z faktu, że język cerkiewny – również redakcji zeckiej – miał nie-

10 M. Okuka, Srpski dijalekti, Zagreb 2008, s. 56–57. 
11 R. Bońkowski, Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – reli-

gia – naród – państwo, Katowice 2010, s. 27–28. 
12 B. Popiołek, op. cit., s. 275. 
13 P. Brom, Czarnogórski standard wobec zróżnicowania językowego południowej Słowiańsz-

czyzny, Bielsko-Biała 2007, s. 81–82.
14 R.D. Greenberg, op. cit., s. 92. 
15 Kraina historyczna znajdująca się między Odrą, Łabą i Morzem Bałtyckim. Dziś część 

wschodnich Niemiec. 
16 M. Rekść, Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Ju-

gosławii, Łódź 2013, s. 174–175; Czy istnieje język czarnogórski?, http://postslavia.filg.uj.edu.pl/
html/zasoby/artykuly/jezyk/czarnogorski.pdf (27.03.2016). 
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wielki wpływ na jego charakter. W odróżnieniu od językowo chaotycznej Serbii 
(Szumadia i Wojwodina) – stąd, w ocenie Nikčevicia, konieczność działalności 
ujednolicającej Karadžicia – Czarnogórcy cieszyli się niezmiennie jednolitym ję-
zykiem. Nikčević wskazuje dodatkowo, że odrębność językowa Czarnogórców 
nie wynika z podłoża genetycznego (system ogólnosztokawski), ale uwarunko-
wana jest czynnikami socjolingwistycznymi, kulturowymi czy historycznymi17.

Poglądy przedstawiane w ramach koncepcji „cetinjskiej” uchodzą za dyle-
tanckie i kontrowersyjne. Jak wskazuje Rajka Glušica, Nikčević uważał, że język 
czarnogórski jest autochtoniczny, a termin ten zarezerwowano dla jednostkowych 
systemów językowych, które nie posiadają żadnej rodziny, np. język baskijski. 
Dowodem na autochtoniczność ma być fakt, iż język czarnogórski wywodzi się 
od języka połabskiego, dlatego nie posiada elementów wspólnych z innymi ję-
zykami na obszarze Słowiańszczyzny południowej. Autorzy „cetinjscy” podkre-
ślają wszak, iż język czarnogórski wywodzi się z grupy sztokawskiej, dlatego 
określenie „autochtoniczny” jest błędne. Nie dostrzegają także kolizji tych dwóch 
koncepcji (i wielu innych). Zwróćmy też uwagę na niepoprawne użycie terminu 
„język”. Albowiem jest on zrównywany z jednym dialektem (w tym przypadku 
zeckim), podczas gdy język charakteryzuje się wewnętrznym zróżnicowaniem 
dialektalnym, czego m.in. Nikčevič nie uwzględnia. Dlatego zastanawia fakt, 
dlaczego dialekt zecki został uznany za jedyny właściwy, skoro w Czarnogórze 
występuje również dialekt wschodniohercegowiński? Ten ostatni badaczom „ce-
tinjskim” kojarzy się z utratą językowej niezależności i narzuceniem obcego ję-
zyka serbskiego, choć umowa wiedeńska miała stworzyć wspólny dla Chorwa-
tów, Czarnogórców, ludności muzułmańskiej z Bośni i Hercegowiny oraz Serbów, 
język serbsko-chorwacki. Jak wskazują autorzy koncepcji „cetinskiej”, języki 
mniejszych narodów traktowano jako „bliskie” dominującym językom Serbów 
i Chorwatów, dlatego „wlepiono” je we wspólny język18. W przypadku Czarno-
górców ich kod wtopiono w obręb języka serbskiego w myśl teorii o wspólnej toż-
samości narodowej. Serbowie bowiem (też część Czarnogórców) traktują pierwia-
stek czarnogórski jako immanentną cząstkę etnosu serbskiego19. Nikčević uznał 
również, że tereny czarnogórskie były jednolite pod względem językowym, tzn. 
występował tam wyłącznie dialekt zecki. Karadžicia uznano więc za uzurpatora, 

17 E. Koncewicz-Dziduch, op. cit., s. 264–265. 
18 M. Nikčević, Pogledi i refleksije o crnogorskom jeziku (u svjetlosti kodifikacije), „Lingua 

Montenegrina” 2009, nr 3, s. 116. 
19 M. Rekść, op. cit., s. 164.
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niszczyciela, który w swojej teorii „monogenetycznej”, sztokawszyczyznę bez-
względnie przypisał serbskości (np. w artykule Srbi svi i svuda)20.

Według Čirgicia, działalność Karadžicia już około 1830 r. miała wymusić 
na Czarnogórcach określenie swojego języka jako serbskiego21, ale dopiero na 
przełomie 1863 i 1864 r. reforma vukowska zaczyna obowiązywać w szkołach, 
a w 1868 r. w administracji państwowej. Jak podkreśla badacz „cetinjski”, et-
nolog serbski dostrzegał różnice w języku czarnogórskim, jak fonemy ś i ź, ale 
nie uwzględnił ich w swojej kodyfikacji. Zaznaczmy, iż wskazane głoski stały 
się wręcz symbolem narodowym i niezbitym dowodem na odmienność języko-
wą22, a pochodzić mają z języka polskiego, sąsiadującego niegdyś z prototypem 
języka czarnogórskiego, czyli językiem połabskim23. W większości języków sło-
wiańskich prasłowiańskie fonemy zanikły, np. ś i ź przeszły w s oraz z24, choć za-
chowały się np. właśnie w języku polskim oraz, według autorów „cetinjskich”, 
w czarnogórskim, co dowodzi jego niezmienności. Ponadto od 1839 r., w oce-
nie Čirgicia, zatracana zostaje powoli kolejna właściwość typowo czarnogórska, 
tj. nie używa się już głosek ć i đ (np. zamiast đevojka zaczęto stosować djevojka; 
wszystkie głoski są produktem jotacji)25.

Reforma Karadžicia w Czarnogórze ostatecznie weszła w życie na przełomie 
XIX i XX w.26 Badacze „cetinjscy” chętnie podkreślają, że nieformalnie język 
tych terenów nazywano crnogorski jezik albo naški jezik, czyli odpowiednio ‛ję-
zyk czarnogórski’ bądź ‛nasz/miejscowy’. Naród czarnogórski miał mieć bowiem 
świadomość swojej odrębności językowej (też narodowej i terytorialnej), dlatego 
narzucenie wariantu serbskiego, w ich ocenie, było zbrodnią – tzw. lingvoetnocid, 
czyli ludobójstwem etniczno-językowym27. Narracja irredendystyczna wskazu-
je, że Czarnogórcy są narodem wywodzącym się od czasów średniowiecznych 
(Duklja/Zeta). Często zaznaczają, że byli niezależni (np. w okresie najazdów 
Turcji osmańskiej, która spowodowała m.in. wymieszanie językowe28, choć nie 
w przypadku języka czarnogórskiego, co także dowodzić ma jego stałej posta-

20 R. D. Greenberg, op. cit., s. 94, 98. 
21 R. Bońkowski, op. cit., s. 80. 
22 Autorzy koncepcji „cetinjskiej” wybiórczo traktują różnice pomiędzy dialogiem zecko-po-

łudniowosandżackim a wschodniohercegowińskim. Można wręcz odnieść wrażenie, że odmienność 
sprowadzona zostaje tylko to wymienionych głosek. 

23 Czy istnieje język czarnogórski? op. cit. 
24 M. Okuka, op. cit., s. 25. 
25 A. Čirgić, op. cit., s. 39–41. 
26 R. Bońkowski, op. cit., s. 81. 
27 L. Vasiljeva, Osobenosti razvoja i savremeno stanje crnogorskoga jezika, „Lingua Mon-

tenegrina” 2009, nr 3, s. 203–204. 
28 Zob. R.D. Greenberg, op. cit., s. 34–35.
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ci), ale w 1918 r. strona serbska dokonała zaboru ziem czarnogórskich29. Doszło 
wówczas do zjednoczenia czarnogórsko-serbskiego (choć część Czarnogórców 
była przeciwna), ale i szerszego południowo-słowiańskiego – utworzono pierw-
szą Jugosławię pod egidą serbskiej dynastii Karađorđeviciów30. Jak zobaczymy 
w dalszej części artykułu, odsetek Czarnogórców opowiadających się za ideą 
irredentystyczną jest znikomy.

W latach 1921–1941 językiem urzędowym był serbsko-chorwacko-słoweń-
ski31. Okres ten powszechnie uznaje się za dominację centralizmu serbskiego. 
W administracji państwowej, wojsku czy dyplomacji dominował wariant serb-
ski wspólnego języka serbsko-chorwackiego z wymową ekawską oraz cyrylicą32 
(narzecze szumadyjsko-wojwodińskie wymowy ekawskiej, które zostało osta-
tecznie wybrane jako literacki język serbski, choć dialekt wschodniohercego-
wiński traktuje się jako „zastępczy” wariant języka serbskiego33). W między-
wojniu w Czarnogórze obowiązywał słownik lingwisty serbskiego Aleksandra 
Belicia (Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika)34 spisany na podstawie re-
formy vukowskiej35. Ponadto rozpowszechniona była wymowa ekawska, co ozna-
cza, że Czarnogóra była w zasadzie pod mieszanym wpływem dwóch dialektów 

29 W. Stanisławski, Europejskie perspektywy Czarnogóry: „długi marsz” małej republiki, 
„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20011, nr 9, z. 2, s. 164. 

30 W listopadzie 1918 r. z Czarnogóry wycofała się armia austro-węgierska, której miejsce 
zajęła armia serbska. Następnie środowiska czarnogórskie optujące za zjednoczeniem z Serbią – 
tzw. biali (bjelaši) – zwołały w Podgoricy (nie w Cetinju, które było stolicą) Zgromadzenie Narodu 
Serbskiego, na której uchwalono akt zjednoczenia z Serbią, mimo że przeciwne temu było stronnic-
two zielonych – tzw. zelenaši. Tronu zostaje pozbawiona dynastia Petrović-Njegoš na rzecz serbskiej 
Karađorđeviciów. Zob. P. Żurek, Narodowość czarnogórska w dualizmie tożsamości przed II wojną 
światową i po niej, [w:] Wieki Stare i Nowe. Tom specjalny. Ludzie i elity pogranicza, red. M. Fic, 
R. Kaczmarek, Katowice 2012, s. 248.

31 W zarysie konstytucji zapisane było: ,,Językiem urzędowym Królestwa jest serbsko-chor-
wacki. Na terytorium słoweńskim jako język urzędowy obowiązuje także dialekt słoweński”. 
Sprzeciw Słoweńców doprowadził ostatecznie, że w finalnej wersji widniał zapis o języku serb-
sko-chorwacko-słoweńskim. Zob. J. Petrović, Jezička politika i ideologija jugoslovenstva u (među)
ratnom periodu, „Monitor ISH. Revija za humanistične in družbene vede” 2009, nr 9/1, s. 45–46.

32 H. Jaroszewicz, Jugosłowiańskie spory o status języka serbsko-chorwackiego w latach 
1901–1991, Wrocław 2006, s. 23–25. 

33 W 1868 r. w Serbii przyjęto reformę Karadžicia wyłącznie w zakresie ortografii. Dialekt 
szumadyjsko-wojwodiński obejmuje północno-zachodnie tereny Serbii, a w okresie działalności 
etnologa, tereny te posiadały już długą tradycję literacką. Ponadto przeciwko reformie vukowskiej 
silnie występował serbski Kościół prawosławny. Zob. B. Popiołek, Język serbski, [w:] Słowiańskie 
języki…, s. 259. 

34 W Chorwacji obowiązywał Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika, autorstwa Dragutina 
Boranicia. Pokazuje to, że realizacja założeń umowy wiedeńskiej była iluzoryczna, ponieważ te 
dwa słowniki realizowały odmienną koncepcję wspólnego języka. Zob. ibidem, s. 25. 

35 B. Popiołek, Język serbski…, s. 261. 
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– wschodniohercegowińskiego oraz szumadyjsko-wojwodińskiego, jednak ze 
wskazaniem na ten drugi36.

Okres międzywojnia uznawany jest przez badaczy „cetinjskich” za czas, kie-
dy w języku czarnogórskim zaszły największe zmiany. Zaznacza się przy tym, 
że zostaje on ostatecznie włączony w język serbsko-chorwacki, ale z naciskiem 
na jego wariant serbski. Działacze z Cetinja podkreślają co prawda, iż nie doszło 
do wyrugowania wymowy jekawskiej, choć wariant ekawski miał silny wpływ. 
Spowodowało to, że niektórzy Czarnogórcy wybierali tę drugą wymowę, zatra-
cając swoje rdzenne cechy językowe. Do standardu wspólnego języka nie we-
szły też takie cechy czarnogórskie, jak np. wspomniane fonemy ś czy ź oraz 
tzw. dłuższe przymiotnikowo-zaimkowe końcówki twardej deklinacji, jak -ijeh 
(našijeh – naših)37.

Po II wojnie światowej polityka językowa drugiej Jugosławii opierała się na 
dogmacie jedności językowej, co potwierdziła umowa nowosadzka z 1954 r.38 
Postanowienie to zakładało, iż ,,język narodowy Serbów, Chorwatów, Czarno-
górców jest jednym językiem”. Uznanie odrębności nacji czarnogórskiej było ak-
tem prestiżowym, choć – według założeń koncepcji „cetinjskiej” – nie do końca. 
Umowa z Nowego Sadu pominęła język czarnogórski, cieszący się przecież dłu-
gą tradycją literacką. Od 1960 r. w Czarnogórze zaczyna obowiązywać Pravopis 
srpskohrvatskog književnog jezika, gdzie język czarnogórski ponownie zostaje 
wpisany do serbskiego, co – według Čirgicia – nie odzwierciedlało rzeczywistej 
sytuacji językowej na obszarze czarnogórskim39. Jak wskazuje Robert Greenberg, 
wschodni wariant języka serbsko-chorwackiego dzielono wówczas na dwa kom-
ponenty: Belgrad–Nowy Sad (wymowa ekawska) oraz czarnogórsko i zachodnio-
-serbski (jekawska)40. Jednakże wciąż oficjalnie obowiązywała jedność językowa, 
o czym świadczy np. ustawa zasadnicza Jugosławii z 1963 r., zakładająca rów-
noprawność języków serbsko-chorwackiego, chorwacko-serbskiego, macedoń-
skiego oraz słoweńskiego. Konstytucja czarnogórska z tego samego roku wska-
zuje, że językiem organów państwowych oraz organizacji jest serbsko-chorwac-
ki (artykuł 217.). W 1974 r. na mocy nowej ustawy zasadniczej w Czarnogórze 

36 E. Koncewicz-Dziduch, op. cit., s. 268. 
37 A. Čirgić, op. cit., s. 41–42. 
38 B. Oczkowa, Mit i język. Jak/czy językoznawstwo może kształtować świadomość politycz-

ną i społeczną, [w:] Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem 1989–2004, 
red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2009, s. 298–299. 

39 A. Čirgić, op. cit., s. 181–182.
40 R.D. Greenberg, op. cit., s. 60. 
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podkreślono pewną czarnogórską cechę – wymowę jekawską, choć wciąż języka 
serbsko-chorwackiego (artykuł 172.)41.

27 kwietnia 1992 r. na mocy konstytucji nowego państwa (Federalna Re-
publika Jugosławia), w artykule 15. zapisano, iż językiem federacji jest serbski 
w wariancie ekawskim i jekawskim. Konstytucja czarnogórska z 12 października 
1992 r. zakładała z kolei (artykuł 9.), iż językiem urzędowym jest serbski wymo-
wy jekawskiej42. Čirgić zauważa, że w zrównaniu języka czarnogórskiego z serb-
skim uczestniczyli również i Czarnogórcy, dla których ważniejsze były własne 
kariery niż dobro ojczyzny43. Na przykład, w grudniu 1997 r. w Serbii powstał 
Komitet Standaryzacji Języka Serbskiego, z którym współpracowała m.in. Czar-
nogórska Akademia Nauk i Sztuk (CANU), uznana w związku z tym za proserb-
ską i antyczarnogórską44. Przełom XX i XXI w. uznaje się za początek rozłamu 
federalnej Jugosławii, kiedy głównym orędownikiem niepodległości czarnogór-
skiej został Milo Đukanović (wieloletni premier i prezydent)45. W 2003 r. fede-
racja przerodziła się w luźny związek Serbii i Czarnogóry, który ostatecznie roz-
padł się w 2006 r. W tym czasie w szkołach zmieniono nazwę przedmiotu ,,język 
serbski” na ,,maternji jezik”, czyli ‛ojczysty, rodzimy’46. W praktyce oznaczało 
to, że uczeń mógł wybrać w jakim języku będzie zdawać egzamin – bośniackim, 
chorwackim, czarnogórskim czy serbskim. Jednakże nie była to jeszcze oficjalna 
afiliacja odrębnego języka czarnogórskiego47.

2. Pierwsza katedra języka czarnogórskiego –  
koncepcja „nikšićka”

W konstytucji z 2007 r. język czarnogórski został uznany za odrębny wyłącznie 
z nazwy. Nie obowiązywała żadna oficjalna norma języka, a także nie wyklaro-

41 R. Glušica, Jezička politika u Crnoj Gori, „Riječ. Časopis za nauku o jeziku i književnost” 
2009, Nova serija, nr 1, s. 25–26.

42 Ibidem, s. 26. 
43 A. Čirgić, op. cit., s. 185–186.
44 R.D. Greenberg, op. cit., s. 83. 
45 Jego postawa jest przykładem płynności narodowości czarnogórskiej. Był on działaczem 

komunistycznym, a następnie poplecznikiem Slobodana Miloševicia. W momencie gdy wizerunek 
prezydenta serbskiego został poważnie nadszarpnięty, głównie przez wojny w Bośni i Hercegowi-
nie oraz w Kosowie, zmienił całkowicie orientację na proczarnogórską. Zob. P. Żurek, Podwójne 
pogranicze…, s. 61.

46 M. Dymarski, Odbudowa państwowości Czarnogóry – uwarunkowania historyczne i współ-
czesne, [w:] Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, red. P. Chmielewski, S.L. Szcze-
sio, Łódź 2013, s. 406–407. 

47 I. Lakić, Jezička slika Crne Gore, [w:] Jezik između lingvistike i politike, red. V. Požgaj 
Hadži, Beograd 2013, s. 136. 
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wano zasad polityki językowej48. Mimo to, w 2008 r. w Nikšiciu otwarto kie-
runek „język czarnogórski i literatura południowosłowiańska”49 obok kierunku 
„język serbski i literatura południowosłowiańska”, z takimi przedmiotami jak: 
,,Współczesny język czarnogórski”, ,,Historia języka czarnogórskiego” czy ,,Roz-
wój kultury i cywilizacji w Czarnogórze”50. Wykładany język czarnogórski jest 
jednak inny niż ten, który proponował Nikčević, a obecnie Čirgić. Pracownicy 
ośrodka w Nikšiciu, m.in. Rajka Glušica, uznają, iż język serbsko-chorwacki to 
jeden policentryczny język z pierwiastkami narodowymi: bośniackimi, chorwac-
kimi, czarnogórskimi oraz serbskimi. Język serbsko-chorwacki, w myśl koncep-
cji „nikšićkiej”, nie rozpadł się, ale dokonuje się jego nacjonalistycznej restanda-
ryzacji. Główny cel takiego zabiegu to usankcjonowanie sztucznych różnic po-
między bliskimi sobie językami. Przywracanie starej leksyki, a nawet tworzenie 
nowej, według badaczy z Nikšicia, powoduje w praktyce, że taki język staje się 
niezrozumiały dla jego rodzimych użytkowników. Koncepcja „nikšićka” określa 
język jako czarnogórski, traktując go jako wariant czarnogórski języka serbsko-
-chorwackiego, a nie serbskiego, ponieważ kontynuuje on tradycję trwającą ponad 
150 lat51. Działalność katedry w Nikšiciu krytykowana jest przez przedstawicieli 
koncepcji „cetinjskiej”. Jak zaznacza brat Nikčevicia – Milorad, Glušica i inni 
pracownicy wykładają język, który tylko z nazwy jest czarnogórski52.

3. Kodyfikacja języka czarnogórskiego –  
początek wewnętrznego konfliktu czarnogórskiego

24 stycznia 2008 r. władza czarnogórska powołała do życia Radę ds. Standary-
zacji Języka Czarnogórskiego (Savjet za standarizaciju crnogorskog jezika). Jej 
głównym celem była praca nad ortografią, gramatyką oraz słownikiem języka 
czarnogórskiego53. W lutym odbyło się pierwsze spotkanie Rady, która już na sa-
mym początku podzieliła się na dwie konkurencyjne grupy. Pierwsza – tzw. lite-
racka (z jednym lingwistą – Čirgiciem), bazując na teoriach Nikčevicia, uznała, 
że należy odwołać się do tradycji literackiej władyki Petra II Petrovića Njegoša 
(1813–1851)54. Pracująca w tej grupie Ljudmila Vasiljeva wprost stwierdziła, że 

48 R. Glušica, Jezička politika…, s. 27. 
49 R. Glušica, Crnogorski jezik u čeljustima nacionalizma, „Riječ. Časopis za nauku o jeziku 

i književnosti” 2010, Nova serija, nr 4, s. 27. 
50 Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet – Nikšić, http://www.ff.ucg.ac.me/ (04.05.2015). 
51 R. Glušica, O restandarizacji…, s. 271–272. 
52 M. Nikčević, op. cit., s. 117. 
53 T. Nakazawa, op. cit., s. 131. 
54 I. Lakić, op. cit., s. 143–144. 
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twórczość Njegoša prezentuje najdoskonalszą formę literackiego języka czarno-
górskiego55. Jego największe dzieło Górski wieniec zaliczane jest do kanonu lite-
ratury serbskiej. Nie zgadzał się z tym Nikčević, polemizując z Serbami, którzy 
uważają, że stosował on wyłącznie montenegryzmy (czarnogórcyzmy)56. Druga 
grupa – tzw. lingwistyczna, optowała za tym, aby nie odnajdywać źródeł języ-
ka czarnogórskiego w odległych czasach, ponieważ od epoki Njegoša doszło do 
znaczących zmian językowych. Dzisiejsze realia, według nich, wskazują, iż język 
czarnogórski bazuje na tradycji języka serbsko-chorwackiego, którego uczyły się 
wszystkie dzisiejsze generacje obywateli czarnogórskich.

Rozbieżne koncepcje dotyczyły również np. kwestii wprowadzenia fone-
mów ś oraz ź. Te głoski chciała uwzględnić w normie grupa literacka, jako cechy 
typowe dla języka czarnogórskiego. Zespół lingwistyczny nie uznawał głoski ź, 
a wobec ś argumentował, iż przede wszystkim winno się sporządzić listę topo-
nimów. Ponadto, w ich ocenie, należało uznać dublety ś – sj (śekira – sjekira), 
a w innych przypadkach prześledzić, który wyraz występuje częściej – tjerati 
czy ćerati. Pierwsza grupa chciała uznania tych dubletów bez badań, ponieważ, 
według niej, to immanentne cechy czarnogórskie. We wrześniu 2008 r. okazało 
się, że odmienne zdania stanowią barierę nie do pokonania, dlatego w styczniu 
2009 r. do czarnogórskiego Ministerstwa Nauki trafiły dwa pierwowzory kodyfi-
kacji57. Wówczas Ministerstwo zawiesiło pracę Rady i powołało tzw. komisję eks-
pertów58. Jej członkami zostali: Milenko Perović (przewodniczący), Josip Silić, 
Vasiljeva oraz Čirgić59. 9 lipca 2009 r. niespodziewanie pojawiła się informacja, 
że następnego dnia ówczesny minister nauki Sreten Škuletić i przewodniczący 
komisji Perović ogłoszą przyjęcie oficjalnej normy60.

Jak czytamy we wstępie Pravopisu, Rada miała przygotować standaryza-
cję języka czarnogórskiego już na rok szkolny 2008/2009, ale nie zrobiła tego 
przede wszystkim z powodu „dużego obszaru [materiału – M.S.], złożoności 
i [wymogu – M.S.] pieczołowitości pracy nad standaryzacją języka czarnogór-
skiego”. Wspomniano także o rozbieżnościach podczas kodyfikacji, ale uznano 
je za „nieznaczne różnice”. W następnych wersach jednak określono je jako „nie 
do pokonania”, ponieważ apele o wypracowanie kompromisu nie powiodły się. 
Dalej można dowiedzieć się, że był to główny powód powołania komisji, która – 

55 L. Vasiljeva, op. cit., s. 196. 
56 R.D. Greenberg, op. cit., s. 95. 
57 I. Lakić, op. cit., s. 145–146. 
58 R. Glušica, O restandardizaciji…, s. 272–273. 
59 A. Čirgić, op. cit., s. 45. 
60 I. Lakić, op. cit., s. 147. 
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co ciekawe – odnalazła kompromis. Porozumienie pozwoliło zatem sfinalizować 
pracę nad normą języka czarnogórskiego61.

Oficjalna norma została oparta m.in. na następujących zasadach:
– proponowany standard języka czarnogórskiego jest właściwy dla autochto-

nicznych obywateli czarnogórskich. Mowa tu o tzw. starej Czarnogórze, 
czyli rdzennym terenie czarnogórskim (Duklja/Zeta), z którego wywodzą 
się prawdziwi Czarnogórcy62;

– język czarnogórski opiera się na swojej tradycyjnej wymowie jekawskiej;
– fonemy: ć, đ, ś i ź są wynikiem jotacji; głoski ś i ź mają swoje odpowied-

niki zarówno w łacince, jak i cyrylicy;
– norma nie ma na celu archaizacji języka, tak jak i sankcjonowania loka-

lizmów, dialektyzmów oraz prowincjonalizmów, które współcześnie nie 
funkcjonują;

– nie odstępuje się od zasad Pravopisa srpskohrvatskoga književnoga jezika 
z 1960 r., która do tej pory była stosowana w Czarnogórze63.

W 2010 r. wydano uzupełnioną normę tej kodyfikacji wraz z gramatyką ję-
zyka czarnogórskiego. Głównym autorem był Čirgić (współpraca – Ivo Pranj-
ković, Silić, Vasiljeva). To jest pierwsza w historii oficjalna kodyfikacja języka 
czarnogórskiego64.

4. Otwarcie drugiej katedry akademieckiej  
języka czarnogórskiego w Cetinju

W 2010 r. otwarto prywatny Instytut Języka i Literatury Czarnogórskiej (Insti-
tut za crnogorski jezik i književnost) w Cetinju65, choć od 2004 r. funkcjonuje też 
Instytut Języka Czarnogórskiego i Językoznawstwa (Institut za crnogorski jezik 
i jezikoslovlje)66. Ten ostatni od 2008 r. nazywa się „Vojislav P. Nikčević” oraz 
wydaje czasopismo „Lingua Montenegrina” (pierwszy numer poświęcono czci 
zmarłego w 2007 r. Nikčevicia). Warto zaznaczyć, że wielu badaczy jest jedno-
cześnie członkami obu tych instytucji, np. Čirgić67.

61 Pravopis crnogorskoga jezika i rječnik crnogorskoga jezika (pravopisni rječnik), Podgo-
rica 2009, s. 3–4.

62 P. Żurek, Podwójne pogranicze…, s. 64. 
63 Pravopis crnogorskog jezika…, s. 6. 
64 A. Čirgić, op. cit., s. 169. 
65 T. Nakazawa, op. cit., s. 133. 
66 R. Bońkowski, op. cit., s. 97. 
67 T. Nakazawa, op. cit., s. 133. 
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29 lipca 2014 r. Instytut Języka i Literatury Czarnogórskiej został przekształ-
cony w prywatną Katedrę Języka Czarnogórskiego i Literatury (Fakultet za crno-
gorski jezik i književnost), która jest finansowana przez władze. Jej cele to m.in: 
badanie literacko-językowej przeszłości Czarnogóry, dalsza standaryzacja języka 
czarnogórskiego, prowadzenie kierunku akademickiego, wydawanie pozycji na-
ukowych poświęconych jezykowi czarnogórskiemu, organizowanie spotkań na-
ukowych oraz konferencji. Od początku swojej pracy Instytut intensywnie pro-
mował swoją działalność, np. w Chorwacji czy Macedonii. W roku akademic-
kim 2014/2015 na studia przyjęto 40 studentów (25 opłaca rząd), którzy uczą się 
m.in takich przedmiotów: „Norma języka czarnogórskiego” czy „Średniowiecz-
na literatura czarnogórska”, opartych na zasadach oficjalnej normy i gramatyki. 
Katedra organizuje różne spotkania z pisarzami czarnogórskimi, np. z Brankiem 
Branjeviciem (był przewodniczącym Rady), który podczas swojej wizyty (marzec 
2015) powiedział: „To jest jeden z najszczęśliwszych momentów w Czarnogó-
rze, ponieważ Czarnogóra dzisiaj istnieje, tak jej język, jej kultura. Tak zadecy-
dowały generacje. Czarnogóra i jej mieszkańcy się obronili”. W marcu 2015 r. 
Katedrę odwiedziła także Minister nauki – Sanja Vlahović. Podczas tego spo-
tkania dobrze oceniła pracę nowej jednostki akademickiej, a Čirgić, który został 
dziekanem, wyraził swoje zadowolenie z pierwszego pokolenia studentów języ-
ka czarnogórskiego68.

We wrześniu 2014 r. w teatrze „Zetski dom” w Cetinju odbyła się oficjal-
na uroczystość z okazji otwarcia nowej jednostki akademickiej. Obecny na niej 
ówczesny Minister nauki – Slavoljub Stijepović – powiedział: ,,Rząd Czarnogó-
ry otwierając katedrę w Cetinju wykazał się wysoką świadomością [doniosłości 
– M.S.] utrzymania i rozwijania tożsamości czarnogórskiej. Początek pracy tej 
katedry to znaczące wydarzenie dla nauki i oświaty naszego państwa, ale świad-
czące także o pracy nad zakorzenieniem samoświadomości czarnogórskiej”69.

5. Krytyka przedstawicieli koncepcji „nikšićkiej”

Glušica uważa, że dzisiejsza polityka językowa Czarnogóry znajduje się „w ob-
jęciach nacjonalizmu”, który jest niebezpieczną ideologią budowaną na kłam-
stwach. Według niej autorzy koncepcji „cetinjskiej” posługują się trzema mitami: 
narodu ofiary, narodu nieprzyjaciela i wroga wewnętrznego. Po pierwsze, badacze 

68 Institut za crnogorski jezik i književnost, http://www.fcjk.me/institut-za-crnogorski-jezik-
-i-knjizevnost (06.05.2015). 

69 Stijepović: Fakultet za crnogorski jezik biće hram znanja, http://www.vijesti.me/vijesti/
stijepovic-fakultet-za-cnogorski-jezik-bice-hram-znanja–794978 (06.05.2015). 
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„cetinjscy” utrzymują, że Serbowie prowadzą politykę unitaryzmu językowego, 
a nawet – wspomnianego wcześniej – lingvocidu. Glušica twierdzi, że nacjona-
lizm serbski dziś już nie jest zagrożeniem, wymowa jekawska nigdy nie była za-
broniona, a fakt, że cechy czarnogórskie nie weszły do standaryzacji języka serb-
sko-chorwackiego jest naturalną konsekwencją, ponieważ język standardowy to 
sztuczna umowa społeczna. Po drugie, badacze z Cetinja znaleźli sobie, razem 
z Chorwatami, wspólnego wroga – Serbów70. Mowa tu o autorach normy i gra-
matyki języka czarnogórskiego, którzy są lingwistami chorwackimi – Silić oraz 
Pranjković. Ponadto w pracach nad kodyfikacją uczestniczyła Ukrainka, wspo-
mniana Vasiljeva. Stawia to ważne pytanie – czy znają oni na tyle język czarno-
górski, aby kompetentnie uczestniczyć w jego standaryzacji?71 Warto przy tym 
zaznaczyć, że na Uniwersytecie w Osijeku (Chorwacja) wykładowcą jest brat 
Nikčevicia – Milorad, a Čirgić bronił tam doktorat72.

Po trzecie, Glušica dostrzega także, że funkcjonuje mit wewnętrznego wro-
ga, którymi są pracownicy ośrodka akademickiego w Nikšiciu. Działacze „cetinj-
scy” oskarżają ich m.in. o brak kompetencji czy poddaństwo wobec nacjonalizmu 
serbskiego73. Takie stanowiska uniemożliwiły przeprowadzenie debaty, która zda-
niem badaczki powinna być warunkiem obligatoryjnym w trakcie standaryzacji. 
Uważa ponadto, że w przypadku Czarnogóry nacjonalizm zaszedł najdalej, po-
nieważ ingeruje się w strukturę wewnętrzną języka, poprzez uchwalanie głosek 
ś i ź czy innych produktów jotacji. Wprowadzenie tych cech, bez uprzednich ba-
dań, jest poważnym błędem74. Inny zarzut dotyczy nadmiernej archaizacji języ-
ka czarnogórskiego, który opierać obecnie opiera się na tradycji z XIX wieku, 
co może w przyszłości spowodować poważne przeszkody w komunikacji75. Jak 
wskazuje Nikola Komatina, większość Czarnogórców nie rozumie archaizmów, 
jak: pamidor (‛pomidor’), pirun (‛widelec’), pjat (‛talerz’) czy tavulin (‛stół’), 
wciąż bowiem używane są odpowiednio: paradajz, viljuška, tanjir oraz sto76. 
Zaznaczmy, że wskazane archaizmy są zapożyczeniami z języka włoskiego, dla-
tego to porównanie można uznać za nietrafione. Niemniej jednak pokazuje ono, 

70 R. Gušica, Crnogorski jezik…, s. 26, 32.
71 I. Lakić, op. cit., s. 148. 
72 Sam Vojislav Nikčević studiował w Zagrzebiu, a później pracował na uniwersytecie w Nikšiciu. 

Zob. T. Nakazawa, op. cit., s. 133. 
73 R. Glušica, Crnogorski jezik…, s. 32. 
74 R. Glušica, O restandarizaciji…, s. 272, 276–277.
75 I. Lakić, op. cit., s. 147. 
76 N. Komatina, Jezik i identitet u Crnoj Gori, [w:] Mi o jeziku, jezik o nama. Zbornik radova 

sa druge konferencije društva za primjenjenu lingvistiku (Podgorica 23.10.2010), red. S. Perović, 
Podgorica 2012, s. 168–169.



294 MONIKA SKRZESZEWSKA

iż obecnym Czarnogórcom zdecydowanie bliższa jest leksyka serbska, aniżeli ta 
pochodząca z dialektu zeckiego bądź zapożyczeń.

Starcie tych dwóch stanowisk media czarnogórskie określiły mianem ,,tlą-
cej się wojny” (tinja rat)77. Glušica oraz Tatjana Bečanović (również z Nikšicia) 
uznały, że otwarcie nowej katedry to „faworyzowanie zgubnej polityki naukowej 
i językowej” oraz „marnowanie pieniędzy […] na organizowanie ryzykownej pod 
kątem naukowym i kadrowym instytucji”78. Čirgić odpowiedział na to w sposób 
następujący: „W Katedrze Języka i Literatury Czarnogórskiej w Cetinju wykła-
da się montenegrystykę w odróżnieniu od wampirzej serbokroatystyki w ośrod-
ku akademickim w Nikšiciu, który poprzez manierę tradycjonalistyczną neguje 
wszystkie autochtoniczne literacko-językowe cechy czarnogórskie”79. To tylko 
przykład wymiany zdań, choć polemika niejednokrotnie przybrała bardzo nie-
przyjemną formę.

6. Spis ludności z 2011 roku –  
ile osób mówi językiem czarnogórskim?

W latach 1991–2003 paradoksalnie liczba osób, która uznawała się za Czarno-
górców, spadła o ponad 107 tys. (z 380,5 tys. do 273,4 tys.), a niebagatelnie 
wzrosła liczba Serbów – o 144,5 tys. (z 57,4 tys. do 201,9 tys.). Pokazuje to, że 
mieszkańcy tego małego górzystego kraju silnie odczuwają więź z Serbami80. 
W 2003 r. językiem czarnogórskim posługiwało się zaledwie 21,98% obywateli, 
podczas gdy językiem serbskim aż 63,49%81. Na mocy ostatniego spisu ludności 
z 2011 r. Czarnogórców jest 44,98% (278 865), a Serbów 28,73% (178 110)82. 
Językiem czarnogórskim posługuje się 36,97% obywateli (229 251), a serbskim 

77 V. Radojević, Na Cetinju druga gramatika, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.htm-
l:506167-Na-Cetinju-druga-gramatika (06.05.2015). 

78 Montenegristika – najmlađa grana slavistike?, http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_
category=1087&yyyy=2014&mm=09&dd=02&nav_id=895039 (06.05.2015). 

79 D. Raičević, Čirgić: Na Cetinju će se izučavati montenigristika, a ne povampirena serbo-
kroatistika, http://www.cdm.me/drustvo/crna-gora/cirgic-na-cetinju-ce-se-izucavati-montenigristika-
a-ne-povampirena-serbokroatistika (06.05.2015). 

80 P. Eberhardt, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, 
Lublin 2005, s. 123–124. 

81 P. Żurek, Podwójne pogranicze…, s. 62. 
82 Pojawiły się też ciekawe kategorie Crnogorci-Srbi (1833) oraz Srbi-Crnogorci (2103), co 

pokazuje, że pewna grupa obywateli – choć marginalna – podkreśla dualizm tożsamości. Warto 
zaznaczyć, że aż 30 170 obywateli nie chciało zadeklarować swojej narodowości; cyt. za: Popis 
stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori, Zavod za statistiku, http://www.monstat.org/
cg/page.php?id=322&pageid=322 (11.05.2015). 
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42,88% (265 895)83. Widać więc pewną płynność tożsamości narodowej w Czar-
nogórze, choć liczba osób deklarujących posługiwanie się językiem czarnogór-
skim powoli wzrasta84.

Obywatele czarnogórscy są podzieleni w sprawie języka czarnogórskiego. 
Jak wskazuje Komatina, część mieszkańców uznaje go za sztuczny twór. Ozna-
cza to, że traktują go jako ten sam język co bośniacki, chorwacki czy serbski85. 
Jednakże na podstawie spisu język serbsko-chorwacki wybrało 6 860 Czarno-
górców oraz 2 523 Serbów. Znacznie większa grupa Czarnogórców – 74 806 – 
wybrała język serbski, dlatego słuszniejsze wydaje się stwierdzenie, iż uznają 
oni język czarnogórski za sztucznie oderwany od języka serbskiego86. Komatina 
wskazuje także, że druga grupa ludzi wybiera język czarnogórski, uznając go tym 
samym za inny87. Spośród 278 865 Czarnogórców 184 866 wybrało język czar-
nogórski88, choć część z nich nie musi uważać go za odrębny język. Mogą uzna-
wać, że skoro ich narodowość jest czarnogórska, to tak też nazywa się ich język, 
co potwierdzają badania Jaakko Kölhi’iego. Jego zdaniem w Czarnogórze spo-
łeczeństwo podzielone jest na cztery grupy: świadomy Czarnogórzec (wyłącznie 
język czarnogórski, który nie jest tożsamy z serbskim), umiarkowany Czarno-
górzec, świadomy Serb (tylko język serbski) oraz umiarkowany Serb. Umiarko-
wani Czarnogórcy wybierają zatem język czarnogórski, ale nie uznają, iż to inny 
kod od serbskiego. Z kolei umiarkowani Serbowie nie sprzeciwiają się nazwie 
crnogorski jezik, ale nie podoba im się wewnętrzna ingerencja w strukturę języ-
ka. Co ciekawe, wszystkie grupy oprócz świadomych Czarnogórców, uznają, że 
kwestie językowe w ich państwie mają zdecydowanie zabarwienie polityczne89.

Jak wskazuje Brom: „Przez cały wiek XX Czarnogóra ze swoim przywią-
zaniem do Serbii pozostawała w swego rodzaju letargu […]”90. Ten stan dzisiaj 
próbują przerwać zwolennicy koncepcji „cetinjskiej”, o czym świadczą następu-
jące słowa Milorada Nikčevicia: „Jeśli język czarnogórski ze swoimi cechami 
gramatycznymi i leksykalnymi wejdzie do świadomości narodowej, z pewnością 
będzie mocną ostoją dla narodu czarnogórskiego i wielowiekowej państwowości 
Czarnogóry. Dzisiaj dla każdego poważnego polityka, historyka, kulturoznawcy 

83 24 748 osób nie chciało zadeklarować swojego języka ojczystego; zob. ibidem.
84 W. Stanisławski, op. cit., s. 167–168. 
85 N. Komatina, op. cit., s. 164. 
86 Popis stanovništva… 
87 N. Komantina, op. cit., s. 165. 
88 Popis stanovništva… 
89 J. Kölhi, Language and Identity in Montenegro. A Study among University Students, „Slavica 

Helsingiensia” 2012, nr 41, s. 91–94.
90 P. Brom, op. cit., s. 29. 



296 MONIKA SKRZESZEWSKA

i lingwisty jest jasne, że jeśli istnieją granice państwowe narodu, to należy sza-
nować specyfikę języka narodowego91.

7. Podsumowanie

Obecna polityka językowa w Czarnogórze zdominowana jest przez dwa antago-
nistyczne stanowiska. Pierwszy spór dotyczy dwóch czarnogórskich ośrodków 
akademickich. Należy jednak zaznaczyć, że oba uznają język czarnogórski, co 
oznacza, że problem tkwi nie w statusie języka, a w formie jego korpusu. Koncep-
cja „cetinjska” ponadto jest mocno wspierana przez władze czarnogórskie, ale 
nie przez większość społeczeństwa. Istotną rolę odgrywa też ośrodek akademicki 
w Osijeku. Drugim konfliktem jest ten pomiędzy Czarnogórcami a Serbami; ci 
drudzy uznają, że sztucznie zamieniono nazwę języka na „czarnogórskiˮ. Ogni-
sko problemu tkwi zatem w nazewnictwie, a nie – ponownie – w korpusie języ-
ka. Uchwalenie nowej normy dotychczas nie zmieniło języka, którym posługują 
się mieszkańcy Czarnogóry. Jak zauważa tłumaczka języka bośniackiego, chor-
wackiego, czarnogórskiego oraz serbskiego – Katarzyna Liber92 – jedyną różnicą 
pomiędzy czarnogórskim a serbskim jest wymowa jekawska93. Norma „cetinj-
ska” wprowadzana jest do szkół, np. artykuł 11. Opšteg zakona o obrazovanju 
i vaspitanju94, ale występują pewne problemy techniczne, ponieważ brak na kla-
wiaturze cyrylickiej głosek ś i ź. Sytuacja językowa w Czarnogórze jest dyna-
miczna, a kilka lat funkcjonowania nowej normy jest za krótkim okresem, aby 
jednoznacznie określić afiliację standardu języka czarnogórskiego opartego na 
dziewiętnastowiecznej tradycji, uznanego przez wąską grupę za jedyną właściwą  
formę języka.

SUMMARY

The Language Policy in Montenegro (2007–2014) –  
Of the Montenegrin Ethos

In 2006, Montenegro declared its independence and as a result, for the first time 
the existence of the Montenegrin language was officially announced. In 2008, 
the government created a new institution to prepare a language standard of the 

91 M. Nikčević, op. cit., s. 121. 
92 http://tlumaczserbskiego.pl/ (07.05.2015). 
93 Wywiad przeprowadzony na potrzeby pracy magisterskiej autorki artykułu (Instytut Sla-

wistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski), dotyczącej współczesnej sytuacji 
języków powstałych po rozpadzie języka serbsko-chorwackiego; za zgodą tłumaczki. 

94 Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Crne Gore, http://www.iccg.co.me/1/dok/regulati-
va/Opsti%20zakon%20o%20obrazovanju%20i%20vaspitanju.pdf (30.05.2015).
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language of Montenegro. At the beginning of the work two groups of linguists, 
from Cetinje and Niksic, could not find any common ground in regard to the 
Montenegrin standard. The standard from Cetinje, however, had the strong support 
of the Montenegrin government. They thought that the Montenegrin language 
had its origins in the 19th century. On the other hand, the linguists from Niksic 
linked the Montenegrin language to the Serbo-Croatian language family. The 
Montenegrin language policy is still disunited and only the Cetinje standard is 
considered more important. In the meantime, the Montenegrin people still speak 
the same language as they used to.


