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Anotácie 

Táto práca sa zaoberá hindčinou ako úradným jazykom Indie. Vychádza z jej 

postavenia ako úradného jazyka už v koloniálnom období. Ďalej sa venuje presadzovaniu 

roznorodých myšlienok o hindčine ako národnom a neskor úradnom jazyku Indie. Rozoberá 

jej úpravu v Ústave a Zákone o štátnychjazykoch, stručne uvádza najdoležitejšie štátne úrady 

na jej podporu a šírenie. Pritom sa venuje aj jej aplikovaniu v bežnom živote, najma 

v školstve. Ďalej načrtáva problémy, ktoré sú spaté s jej používaním ako úradného jazyka 

v nehindských štátoch a možnými príčinami ich stáleho pretrvávania. Práca vychádza 

z právnych noriem, upravujúcich postavenie a aplikáciu hindčiny, ako aj z roznych knižných 

a časopiseckých zdroj ov a miestami aj internetových zdrojov. 

Kl'účové slová 

hindčina, úradný jazyk, Ústava, trojjazyčné pravidlo, odmietanie hindčiny 

Abstract 

This work deals with Hindi as the officiallanguage of India. It starts from its status as 

an officiallanguage as early as the colonial period. AIso deals with various ideas for 

promoting Hindi as a national and later an officiallanguage oflndia. It analyses it in the 

Constitution and the State Languages Act, concisely the most important government agencies 

for the promotion and dissemination of Hindi. It also focuses on its application in everyday 

life, especially in education. Further outlines the issues that are related to its use as official 

language in non-hindi States and why their possible causes persist. The work is based on the 

laws governing the status and application of Hindi as well as various books and magazines 

resources and here and there on online resources. 
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O. Úvod 

Táto práca si kladie za ciel' popisným spósobom načrtnúť problematiku hindčiny ako 

úradného jazyka Indie. Jedná sa o rozsiahlu a zložitú problematiku, preto som zámer sústredil 

najma na postavenie hindčiny v pred-koloniálnom období a najma jej súčasné postavenie ako 

úradného jazyka Indie a s tým spojené problémy, najma príčiny odmietania hindčiny najuhu 

Indie. 

Práca je rozdelená do štyroch častí, ktoré na seba nadvazujú a tým by mali vytvoriť 

obraz o hindčine ajej fungovaní ako úradného jazyka. 

Prvá časť sa zaoberá hindčinou v koloniálnom období, pretože už v tejto dobe sa 

začala používať ako úradný jazyk na nižších úrovni ach štátnej správy a súdov a má slúžiť ako 

doklad toho, že myšlienky o hindčine ako národnom respektíve úradnom jazyku vychádzajú 

z historických skúseností a že nejde len o nápad Máhátmu Gándhího. 

Práve jemu ajeho názorom a názorom ďalších ohl'adne národného jazyka Indie je 

venovaná druhá časť práce. V nej sa rozoberajú predstavy o podobe hindčiny respektíve vtedy 

ešte hindustánčiny ajej písma ako národného jazyka. Súčasťou tejto kapitoly je aj stručný 

popis schval'ovania hindčiny ako úradného jazyka, pretože práve v tomto procese sa zrodil do 

dnes pretrvávajúci odpor voči hindčine a to hlavne v Tamilnádu. 

Tretia časť sa zaoberá jednotlivými článkami Ústavy, ktoré sa týkajú hindčiny 

s prihliadnutím k Zákonu o štátnychjazykoch, ktorý do značnej miery upravil znenie Ústavy. 

Podkladom pre spracovanie tejto témy slúži hindské znenie oboch predpisov a ktorých 

preklad ako aj originálne znenie je súčasťou prílohy. Súčasťou tejto časti je stručný zoznam 

štátnych inštitúcií, ktorých úlohou je pestovanie a propagácia hindčiny. Ďalej v tejto časti sa 

budem zaoberať aplikáciou hindčiny na školách s čím súvisí tzv. trojjazyčné pravidlo, ako aj 

výukou hindčiny na nehindských školách. 

V štvrtej časti sa pokúsim rozobrať problematiku odmietania hindčiny ako úradného 

jazyka, najma v štáte Tamilnádu, kde je to dlhotrvajúcim fenoménom ajeho príčiny, na ktoré 

bude poukázané priebežne na patričných miestach v práci. Okrem Tamilnádu je miestom 

odporu proti hindčine aj Maháráštra, kde udalo sti z novembra 2009 budú tiež súčasťou tejto 
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práce. Mimo odmietanie hindčiny je v tejto časti aj problém urdčiny ako druhého úradného 

jazyka v Uttarpradéši, kde jeho zavedeniu stále bránia zástancovia hindčiny. 

Pre svoju prácu okrem vyššie spomenutých právnych noriem budem vychádzať 

z literatúry, ktorá je dostupná v knižniciach, či už sa bude jednať o monografie alebo súbory 

či reprinty článkov týkajúcich sa problematiky hindčiny ako úradného jazyka ako aj 

časopiseckých článkov a webových stránok štátnych inštitúcii, pretože aktuálnejšie údaje sa 

mi inde zohnat' nepodarilo. 

Určitý problém tvorí nejednotnosť terminológie najma pojmy "guvernér" a 

"ministerský predseda", ktoré sa v pramennej literatúre obmieňali ad hoc a preto ich takto 

používam aj v tejto práci. Termín "Parlament" znamená obe komory Indického parlamentu 

a pre parlamenty zvazových štátov som zvolil výraz "zákonodarné orgány" ako preklad 

anglického "Legislature". Pre Ústavu používam veľké "u", pretože ide o jedinečný dokument. 

Takisto postupujem aj pri Zákone o štátnychjazykoch, aby som ho odlíšil od iných zákonov. 

Pre jednotlivé teritóriá Indie (hindsky "rádžj") používam ekvivalentu "zvazový štát", aby sa to 

neplietlo siným suverénnymi štátmi. 

Prepis hindských názvov je v populárnej podobe s tým vedomím, že Slovenské 

pravidlá pravopisu neobsahujú závazné predpisy pre prepis indických názvov a na niektorých 

miestach musel byť zvolený kompromis (napr. Haidarábád by sa mal uvádzať ako Hyderabad, 

v tejto práci ale bola daná prednosť hindskému zneniu) 
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1. Vývoj hindčiny a jej postavenie v štátnom aparáte pred rokom 1947 

Najstaršie doklady hindského jazyka možeme vysledovat' až do prelomu 1. a 2. 

tisícročia n. 1. Toto obdobie je charakteristické vznikom novo-indickýchjazykov, ako ich 

poznáme dnes, z prákrtov, respektíve zich poslednej fázy nazývanej apabhramša. Pod 

názvom šauraséní apabhramša dominovala ako literámy jazyk v období od 9. do 14. storočia 

v celej Sevemej Indii. Podl'a Sunítikumára Čaterdžího "šauraséní apabhramša bola v tom 

čase medzi-regionálnym jazykom. Moderná bradžština, kharí báZí a iné dialekty hindčiny 

majú v nej svoj póvod. Podobne ako hindčina dnes, sa používala na rozsiahlom území Indie 

ako jazyk medzi regiánmi a čítali a písali v nej všetci Indoárijci. ,,] 

Hindčina sa v tomto období nevyvinula z apabhramše ako jednoliaty jazyk, ale ako 

súbor roznych dialektov, ktoré sa až do dnešnej doby používajú ako hovorové varianty 

hindčiny v tzv. Hindskom páse (ang1. Hindi belt). Najvýznamnejšie z nich pre formovanie 

hindčiny ako kultúmeho jazyka bol i avadhský, bradžský dialekt a dialekt khárí bÓlí. 

Najrannejšou formou literámej hindčiny bol jazyk dingal, ktorý sa používal cca. od 

ll. do 14. storočia. V ňom bola napísaná literatúra tzv. hrdinských eposov (rásó), z ktorých 

najznámejší je Prthvírádža rásá od Čandharbháího. V neskoršom období bol tento dialekt ako 

literáma forma hindského jazyka opustení v prospech iných jeho dialektov. 

Rozvoj literámych dialektov avadhí a bradž súvisí s rozvojom nového filozoficko

náboženského hnutia bhakti. To nadobudlo dve najvýraznejšie formy, rámaistickú a 

krišnaistickú bhakti. Podl'a centier, v ktorých sa to ktoré hnutie pestovalo, sa ujal aj dialekt. 

Pre rámaistickú bhakti sa používal avadhský dialekt, pretože centrom Rámovho kultu 

bola Ajódhja, v ktorej okolí sa tento dialekt používa. Najvýznamnejším dielom tohto dialektu 

je Rámčaritmánasa od Tulsídása. Ide o populáme dielo staršej hindskej literatúry a súčasní 

Indovia Rámove príbehy poznajú skor z tohto diela než z povodnej V álmikiho Rámajány. 

Bradžský dialekt je na druhej strane literámou formou pre krišnaistickú bhakti, ktorá 

mala centrum v oblasti miest Mathura a Vrindávan. Ako vzor pre poéziu sa udržala v hindskej 

literatúre až do 20. storočia. Písali ňou nielen autori, ktorých rodným jazykom bol niektorí 

z hindských dialektov, ale aj užívatelia iných novo-indickýchjazykov, ako napríklad Mírá 

I Čaterdží, S.: Bhártij árjabhášá aur hindí, Dillí: Rádžkamal Prakášan, 1957, s. 120. 
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Bháí, ktorej rodným jazykom podl'a jej vlastných slov bola gudžarátčtina, a zakladatel' 

sikkhizmu Paňdžábec Guru Nának. Najvačšieho významu však bradžština ako literárny 

a vzorový jazyk pre poéziu dosiahla v básnickom okruhu nazvanom Osem pečatí. 

Najznámejším dielom tohto krúžkuje Súrságar od ospevovaného autora tej doby, Súrdása. Je 

to súvislý básnický epos, ktorý je vlastne novým prebásnením Bhagavatpurány. Popisuje tu 

detstvo a mladost' mladého Krišnu užívajúceho si slastných radostí v pastierskom prostredí 

v okolí Vrindávanu. Práve tvorba z tohto obdobia (15.-16. storočie) mala vplyv na presadenie 

bradžštiny ako jazyka poézie dokonca aj mimo hranice Hindského pásu a na dvoroch 

moslimských kniežat. 2 

Po anglickom vpáde sa začala rúcat' moc domácej vládnucej vrstvy a tým začala 

upadat' aj bradžština, ktorú postupne nahrádzal dialekt khárí bólí, ktorý bol v 19. storočí 

najmajazykom prózy, avšak presadil sa aj ako jazyk poézie. 

Khárí bólí vznikol v Dillí ajeho pril'ahlom okolí. Toto územie však bolo pod 

nadvládou moslimských dobyvatel'ov. Z toho dovodu sa začalo do tohto dialektu dostávat' 

vel'ké množstvo slov z arabského, perzského a neskor aj tureckého jazyka. Prvé záznamy 

tohto dialektu v literatúre máme už od polovice 13. storočia. Najznámejším 

a najvýznamnejším autorom v tomto dialekte v 14. storočí bol Amír Khusrau (Khusró). Na 

dlhú dobu ostal aj jediným literátom, ktorý používal vo svojej tvorbe khárí bólí. Prednosť ako 

je uvedené vyššie, dostali iné dialekty. Khárí bólí bol jazykom Dillí a blízkeho okolia. V ďaka 

tomu, že Dillí bolo po dlhé storočia hlavným mestom a centrom Indie sa tomuto dialektu 

hindčiny dostalo možnosti rozšírit' sa po celom subkontinente. Ujal sa aj ako jazyk obchodu 

a remesiel a stal sa lingua franca pre rozne vrstvy indického obyvatel'stva. Dostal sa do 

povedomia moslimských vládcov, ktorí ho začali využívat' pre svoje administratívne účely 

ako napríklad Allauddín Childží v 13. storočí. V južnej Indii sa ujal ako úradný jazyk 

Haidarábádského sultanátu, na rozdiel od severu, kde mughalský dvor v Dillí zotrvával na 

perzštine.3 

Po porážke pri Paláší 23. júna 1757 do tridsiatich rokov 19. storočia bola používaná 

perzština aj zo strany Východoindickej spoločnosti a hindčina ako jej prívesok. V hindsky 

: Barannikov, P. A.: Problemy chindi kak nacional'nogojazyka, Leningrad: Nauka, 1972, s. 73. 
Gopal, R.: Linguistic Affairs oj India, Bombay: Asia Publishing House, 1966, s. 157-160. 
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hovoriacich oblastiach ovládaných Spoločnosťou boli nariadenia určené pre l'udové masy 

prekladané z angličtiny do hindčiny.4 

V tomto čase sa v severnej Indii začali verejné diskusie ohl'adne národného jazyka. 

Prvý významný indický politik tej doby, Rám Mohan Ráj, sa vyjadril v prospech angličtiny, 

lebo v nej videi prostriedok osvietenstva v porovnaní so sanskrtom, ktorý by krajinu ponechal 

v temnotách. Podobne sa vyjadrila aj Rada direktorov Východoindickej spoločnosti, ktorá 

svojej vláde v Indii odporučila angličtinu ako úradný jazyk a prostriedok komunikácie 

s miestnymi kniežatami, ktorí ju ovládali. Na druhej strane ale odporučila, aby sa používanie 

angličtiny netýkalo súdov, kde by sa mala dať prednosť jazyku, ktorému rozumejú procesné 

strany a široká verejnosť vobec, pretože bolo jednoduchšie, aby sa pár sudcov zvládlo jazyk 

l'udu, než ten jazyk pár sudcov. 

Pri rozhodovaní o aký jazyk by malo ísť sa pred perzštinou dala prednosť 

hindustánčine, pretože bola zrozumitel'ná pre široké masy a jej používanie by vládnucej moci 

priniesollen samé výhody. S tým súvisel aj výber písma, kde sa dala prednosť dévanágarí 

pred perzsko-arabským písmom, pretože dévanágarí bolo podobné písmo bengálske a uríske, 

takže obyvatelia s ním nemali také ťažkosti ako s úplne cudzím perzsko-arabským písmom. 

Tieto návrhy mali oporu tiež vo fakte, že maráthsky a nepálsky vládcovia dávali na svojom 

území prednosť hindustánčine a písme dévanágarí pre úradné účely, pretože pre úradníkov 

hola l'ahšia na naučenie než angličtina. 5 

Hindčina začala byť postupne počas 19. storočia v Centrálnych provinciách zavádzaná 

na súdy ako jednací jazyk a vytláčala urdčinu. To však vyvolalo radu oponentov, medzi 

ktorých patril aj G. A. Grierson. Ten poukazoval na to, že jazyk, ktorý sa nazýva hindčina, nie 

je jazykom 90% obyvatel'stva Biháru; že písaná hindčina, ktorú dala vláda vytvoriť spísaním 

Prém Ságaru od Lallú Lála je umelým jazykom; a že mnoho slov v hindčine je 

nezrozumitel'ných moslimom. 6 A preto navrhoval, aby sa hindčina nezavádzala do škál a na 

súdy; niektorý z týchto jazykov, ktorými sa hovorí na území Biháru by mal byť namiesto nej 

použitý: Baisvadí, Ganvadí, Maithilí, Magadhí, Bhódžpurí. 7 

; Ibid. s. 16l. 
6Ibid.S.161-3. 
7 Ibid. s. 166. 

Ibid. s. 167. 
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Jeho návrhy trpeli tým, že chcel zaviest' do úradnej sféry regionálne jazyky, ktoré ani 

nemali literárnu tradíciu. Je to poznamenané jeho klasifikáciou indickýchjazykov, kedy 

mnohým dialektom prisúdil postavenie samostatnýchjazykov a ignoroval fakt, že kharí bólí 

v tom čase už bola mestským jazykom Biháru.8 

V roku 1854 vláda v severozápadných provinciách nariadila úradom, aby na dedinách 

viedli administratívnu dokumentáciu v hindčine a dévanágarL Podobne bola hindčina 

zavedená ako povinný jazyk pre nižších úradníkov na daňových úradoch pod sankciou straty 

zamestnania, čo viedlo kjej rýchlemu rozšíreniu medzi touto triedou úradníkov.9 

Ku koncu 19. storočia sa začali ozývat' hlasy za zavedenie hindčiny namiesto 

angličtiny. Medzi najvačších zástancov tejto myšlienky patrili B. G. Tilak, Kéšav Čandra Sén, 

Rádž Narajan Boše a inL Všetko to boli l'udia, ktorých materčinou ale nebola hindčina. 

Takisto Dájanandan Sarsvatí, Gudžarátec, bol presadzovatel'om hindčiny a trval na tom, aby 

l'udia z roznych provincií vo vzájomnej korešpondencii používali hindčinu namiesto 

angličtiny. 10 

Indický národný kongres sa na začiatku 20. storočia po vytvorení Moslimskej Ligy 

a schválenia oddelených volieb pre hinduistova moslimov snažil zabránit' ďalšiemu 

vzájomnému vzďal'ovaniu medzi týmito komunitami postupným osvojením myšlienky 

hindustánčiny ako zmesi jednoduchej hindčiny a urdčiny, ktorá sa bude písat' v dévanágarí 

ako aj perzsko-arabským písmom. II N ajvačším nadšencom pre túto myšlienku na pode 

Kongresu bol Mahátmá Gándhí, o ktorého názoroch na túto tému pojednáva nasledujúca 

kapitola. 

8 • 
9 CaterdžÍ, S.: Bhártíj árjabhášá aur hindí, s. 161. 
loGopal, R.: Linguistic Affairs oj India, s. 169. 
II Ibid. s. 175-6. 

Ibid. s. 177. 
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2. Presadzovanie hindčiny ako úradného jazyka Indie 

2.1 Predstavy Indovo hindčine ako úradnom jazyku 

V priebehu snáh o získanie nezávislosti od Británie si lndovia začali uvedomovať, že 

budú potrebovať nahradit' vtedy používaný anglický jazyk v administratíve inou rečou, 

pretože angličtina bola vtedy silne spojená s britským útlakom. Ako najviac podporovaný 

domáci jazyk sa ukázala hindčina, ktorej najvačším zástancom bol M. K. Gándhí. Ten 

ohl'adne jazykového problému napísal: "Píšeme si navzájom v zlej angličtine a nie sú od toho 

ochránení ani naši bakalári slobodného umenia. Naše najlepšie myšlienky sú vyjadrené 

v angličtine, jednanie nášho Kongresu prebiehajú vangličtine, naše najlepšie noviny 

vychádzajú v angličtine. Ak tento stav potrvá naďalej naše potomstvo nás, a tom som pevne 

presvedčený, odsúdi a prekl'aje. " 12 

Pri zasadaní 2. Gudžarátskej vzdelávacej konferenci i v Bharúči vo svojom príhovore 

okrem iného načrtol, čo si predstavuje pod jazykom, ktorý lndovia majú prijat' za sv oj 

národný. Zhmul to do týchto bodov: 

1. Musí byť l'ahko naučitel'ný pre štátnych úradníkov 

2. Musí byt' schopný slúžit' ako prostriedok náboženského, ekonomického 

a politického styku po celej Indii 

3. Musí íst' o jazyk, ktorým vraví vačšina obyvatel'ov Indie 

4. Musí byt' l'ahko naučitel'ný pre všetkých v krajine 

5. Pri zvolení tohto jazyka sa nemajú brať ohl'ady na dočasné alebo pominutel'né 

záujmy 

Ktorý jazyk spiňa všetky tieto požiadavky? Musíme pripustit; že je to hindčina. " 13 

Okrem hindčiny sám Gándhí považoval za ďalší jazyk, ktorý by spÍňal tieto 

pOdmienky, bengálčinu. Ako sám povedal: "Ale samotní Bengálci mimo Bengálsko používajú 

hindčinu. Hindsky hovoriaci človek, kdekol'vek sa nachádza, používa hindčinu a nikomu to 

nepríde prekvapujúce. " 14 

12
G

, 
13 andhí, M. K.: Hindí svarádž. Indická samospráva, Brno: Doplněk, 2003, s. 75. 
14 Gopal, R.: Linguistic Affairs oj India, Bombay: Asia Publishing, House, 1966, s. 180-1. 

Ibid. s. 181. 
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Na týchto slovách vidno, že si uvedomoval skutočnosť, že hindčinaje ona lingua 

franca celej Indie, pretože zatial' čo Bengálci v nebengálskom prostredí automaticky používali 

hindčinu, tí, ktorým bola hindčina materinským jazykom, ju neopúšťali pri komunikácii 

kdekol'vek na území Indie. 

Je samozrejmé, že hindčina bola relatívne l'ahkým jazykom na naučenie pre tých, 

ktorých materčinou bol jazyk z indoeurópskej jazykovej rodiny. Inak to bolo pre tých, ktorí 

vraveli niektorým z drávidskýchjazykov. Ale Gándhí si myslel, že hindčinaje vhodná aj pre 

nich, pretože " (síce) ich štruktúra a gramatika sa líšia od sanskrtu. To čo spája obe tieto 

skupiny je ich slovná zásoba pochádzajúca zo sanskrtu .... Máme právo apelovat' na ich 

patriotického ducha a očakávat' od nich zvýšené úsilie pri učení sa hindčiny. " 15 

Po zvyšok svojho života sa stal neúnavným propagátorom indickýchjazykov. 

Presviedčal l'udí, aby opustili angličtinu a obrátili sa k svojmu rodnému jazyku a hindčine. 

Sám v tejto súvislosti napísal: "Cudzie médium (angličtina - pozn. P.N.) spravilo z našich 

detí v ich vlasti cudzincov. Ak by som mal moc despotu, dnes by som zastavil vyučovanie 

našich chlapcova dievčat skrz cudzie médium a prinútil všetkých učitel'ov a profesorov pod 

trestom prepustenia, aby uskutočnili v tomto smere zmenu. " 16 

Jeho entuziazmus pre nahradenie angličtiny hindčinou ho viedol k tomu, aby 

presviedčal všetkých, ktorých hindčina nebola materčinou, aby sa snažili získať čo najsk6r 

obstojnú znalost' hindčiny. Jej štúdium považoval za tak jednoduché, že tvrdil: "Bengálec sa 

naučí hindčinu za dva mesiace, ak jej venuje tri hodiny denne a Drávid za šest' mesiacov pri 

rovnakom tempe. " 17 Je zrejmé, že týmto tvrdením trocha preháňal, ale ak si zoberieme 

v súčasnosti vychádzajúce kurzy jazykov za 30 dní, určitá nižšia úroveň schopnosti 

dorozumieť sa v danomjazyku, je možná aj za takýto krátky čas. Avšak zvládnuť jazyk, aj 

hindčinu, na úrovni, aby mohol byť používaný na administratívnej úrovni si v skutočnosti 

vyžaduje omnoho dlhší čas. 

Okrem hindčiny sa snažil presadzovať aj regionálne jazyky, ktoré by mali plniť na 

regionálnej úrovni tú istú úlohu ako národný jazyk na celoštátnej úrovni: "Prvým krokom by 

malo byťjazykové a politické prerozdelenie provincií ... V súvislosti s pozdvihnutím štatútu 

15 Ibid. s. 182. 
16 Ibid. s. 183. 
17 Ibid. s. 183. 
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a trhovej hodnoty regionálneho jazyka, ustanovil by som jazykom súdu jazyk provincie, 

v ktorej sa súd nachádza ... Navrhujem zákonodarcom, že by mohli za dostatočného úsilia 

behom mesiaca pochopiťjazyk ich provincie. Nič nebráni Tamilovi, aby sa naučil jednoduchú 

gramatiku a pár sto slov z telugčiny, Malajálamčiny a kanarštiny, ktoré sú podobné 

tamilčine. " 18 Znova tu ale vidno nereálnost' Gándhiho názoru ohl'adne tempa, ktorým sa dá 

zvládnut' hoci aj príbuzný jazyk, pretože neberie do úvahy, že nie všetci l'udia sújazykovo 

nadaní a dokážu zvládnut' rýchlo cudzí jazyk. 19 

2.1.1 Slovná zásoba 

Hindčina, ktorú v tom čase presadzoval Gándhí a iní bola tesne spojená s urdčinou, tak 

ako bol neskor vzniknutý Pakistan stále súčasťou Indie. S tým tiež súviselo, najma Gándhím 

razené, pomenovanie hindustánčina, ktorá sa dnes považuje za hovorovú formu hindčiny 

a urdčiny. K. M. Munshi celkom výstižne vyjadruje tento stav, ak vraví, že: "Ale 

v skutočnosti hindčina a urdčina neboli rozdielne jazyky. Nechajúc bokom malú vzdelanú 

čas( obyvatelia Zjednotených provincií hovorili len jedným jazykom, v ktorom bolo možné 

nájsť sanskrtské, perzské a lokálne prvky na róznych úrovniach. Ten, kto používal vačšie 

množstvo perzských slov, hovoril urdčinou. Ten, kto používal vačšie množstvo sanskrtských 

a lokálnych slov, hovoril hindčinou. Eudia na ulici používali len slová bežného života bez 

ohl'Gdu na ich póvod. Tento živý jazyk bol označovaný úradníkmi pri sčítaní l'udu ako 

hindustánčina, hinduistami ako hindčina a moslimami ako urdčina. " 20 

Aké predstavy mali vtedajší Indovia ohl'adne slovného fondu národného jazyka, 

zretel'ne vyjadruje vo svojom článku "Národný jazyk pre Indiu" Kaka Kalelkar: "Dnes sa 

bude naša hindustánčina skladať z všeobecne zrozumitel'ných slov z hindčiny a urdčiny, 

a spolu s nimi aj z tých, ktoré budú uprednostňované najviac zrozumitel'né slová 

z paňdžáb činy, rádžastánčiny, bihárčiny, bundélkhandčiny, bengálčiny, gudžarátčiny, 

maráthčiny, kanarčiny a pod. Tak napríklad slovíčko zamín bude populárnejšie ako slovíčko 

18 Ibid. s. 185. 

19Stačí si len pre porovnanie predstaviť, ako by sa rýchlo naučil Čech či Slovák pol'sky tak, aby bol schopný 
pracovať v administratíve. 
20 Munshi, K. M.: "National Language for India", v Sharma, S. K. (ed.): Language in Contemporary India, Delhi: 
Vista International Publishing House, 2006, s. 49. 
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bhumi a slovko káran bude viac používané ako vadžah. Ale obe varianty budú považované za 

správne. 

Národný jazyk patrí celému národu, doslovne je to sabkí bó1íjazyk každého, ktorý 

bude formovaným l'udom a prisp6sobí sa verejným potrebám a podmienkam. Bude obsahovat' 

slovo nír ako aj slová pání či džal, pretože120 miliónov južných lndov pozná len slovo nír ako 

v· d 21 oznacenze pre vo u. 

Po rozdelení Indie predstava o spoločnom jazyku hinduistova moslimov padla. 

Hindčina a urdčina sa začali od seba čím d'alej tým viac vzd'al'ovať, pretože urdčina stále viac 

používala perzsko-arabských slova vytláčala sanskrtizmy respektíve zo sanskrtu vytvorené 

slová. Podobným smerom sa vydala aj hindčina s tým rozdielom, že začala si svoju slovnú 

zásobu vytvárať hlavne na základe sanskrtu a opúšťať slová perzsko-arabského povodu. Pre 

účely vytvárania novej terminológie bol zriadený aj zvláštny úrad spadajúci pod Ministerstvo 

rozvoja l'udských zdroj ov (predtým Ministerstvo školstva) Komisiu pre vedeckú a technickú 

terminológiu. 

2.1.2 Problematika písma 

Veľkú časť diskusie o národnom jazyku zabrali úvahy o písme, ktoré by malo byť 

jednotné pre všetky jazyky Indie. Aj v tejto oblasti sa najviac presadzoval svojimi 

predstavami Mahátma Gándhí, ktorý povedal: "Som sUne presvedčený, že by malo jestvovat' 

iba jedno písmo pre všetky indické jazyky a tým písmom by malo byt'jedine dévanágarí ... 

V súčasnosti máme bengálske písmo v Bengálsku, gurmukhí v Paňdžábe, sindhské v Sindhu, 

gudžarátske v Gudžaráte, telugské v Andhradéši, tamilské v Tamilnádu, malajálamské 

v Kérale, kanarské v Karnátake, nehovoriac o písme kaithí v Biháre a modi v Dakšine. " 22 

Týmito svojimi predstavami inšpiroval aj iných Indov ako bol napríklad K. M. 

Munshiho: "Ak by sme malijednotné písmo v provinciách, kde sa vraví bengálsky, hindsky, 

maráthsky a gudžarátsky, obyvatelia týchto provincií by mohli pol'ahky čítat' diela vo všetkých 

21 Kalelkar, K.: "National Language for India", v Sharma, S. K. (ed.): Language in Contemporary India, Delhi: 
Vista International Publishing House, 2006, s. 43. 
22 Gandhi, M.: Our Language Problem, Karachi: Anand T. Hingorani, 1942, s. 1. 
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týchto štyroch jazykoch. V iných provinciách l'udia, ktorí by mohli čítať národný jazyk, by boli 

schopní porozumiet' týmto dielam. Takýmto písmom by mohlo jedine byť dévanágarí. " 23 

Lenže problém sa vyskytol práve pri hindčine/urdčine, kde sa moslimovia nemienili 

vzdat' svojho upraveného arabského písma. K. M. Munshi o tom poznamenáva: "Niet dóvodu 

dúfat: že sa moslimovia vzdajú svojho urdského písma a príjmu naše (dévanágarí - pozn. 

P.N.) Dokonca ani hinduisti nemajú medzi sebou jednotného písma. Akoby teda bolo možné 

učiťpísmo dévanágarí a urdské pre všetky vzdelané osoby? Jediným praktickým riešením 

problému je akceptovanie písma dévanágarí tými, ktorí tak móžu bez problémov urobi( 

Jediná otázka, ktorá potom zostane bude, či kompromis medzi dévanágarí a urdským písmom 

bude mať efekt v používaní volitel'ne oboch písem alebo prijatím všeobecného latinizovaného 

, ,,24 
plsma. 

Otázkou či by nebolo lepšie nahradit' všetky indické písma latinkou sa zaoberal aj 

Gándhí vo svojej stati "Roman script v. Devanagari", kde však tvrdí, že: " Už prv som vyjadril 

svoj názor, že jediné univerzálne písmo Indie je dévanágarí .... milióny hinduistova moslimov 

nebudú potrebovať znalosť latinky pokial' sa nebudú chcieť naučiť anglicky. " 25 Zaujímavý 

ale značne nerealizovatel'ný názor na problematiku využitia latinky uviedol Joseph Taylor: 

"Pri používaní latinky by sa prestali používať vel'ké písmená, pretože by boli zbytočné. 

Takisto znepokojivá otázka diakritických znamienok a nových symbolov musí byť vyriešená. 

Mój názor je v prospechjedného alebo dvoch diakritických znamienok ako vo francúzštine, 

podobné sa používajú už v dévanágarí bez toho, aby spósobovali zrejmé nepohodlie. Ak sa 

komisia vedcov, učite 1'0 v, tlačiarov a obchodníkov spojí ohl'adne tejto veci, mohla by rýchlo 

vytvoriť praktickú latinku bez prílišnej škrupulóznosti a s minimom písmen, ktoré by sa 

rýchlejšie naučili čítať než súčasné domáce písma, zaberala by menej miesta na papieri 

a pripravila by študentov pre literárne, vedecké a obchodné jazyky zvyšku sveta v Európe, 

Amerike, Austrálii a wlčšej časti Afriky. " 26 Nereálnost' týchto Taylorových predstáv spočíva 

už len v tom, že ten kto sa naučí čítat' latinku, porozumie všetkému čo je ňou napísané. Je to 

prílišné zjednodušenie, pretože toto písmo používajújazyky roznychjazykových rodín 

23 Munshi, K. M.: "National Language for India, s. 52. 
24 Ibid. s. 52. 
25 Gandhi, M.: Our Language Problem, s. 44-5. 
26 Taylor, J.: "A Common Script for India", v Sharma, S. K. (ed.): Language in Contemporary India, Oelhi: 
Vista International Publishing House, 2006, s. 47-8. 
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a dokonca je ťažko myslitel'né, že by bez ďalšieho štúdia bol niekto porozumieť nemeckému 

textu, keď už sa pred tým naučil anglicky. Tak ako sa nepresadilo žiadne zo súčasných písiem 

Ázie pre jazyky v Európe, tak je len prirodzené, že sa latinka neujala ako obecné písmo 

v Indii, pretože tamojšie jazyky si vytvorili vlastné písomné sústavy, ktoré sú pre ne 

najvhodnej šie. 

Predstavy Indovo národnom jazyku by sa dali zhrnúť do bodov ako ich stanovil M. K. 

Gándhí: 

1. Náš všeobecný jazyk by sa mal nazývať hindustánčina a nie hindčina 

2. Hindustánčina nesmie byť dávaná do súvislosti s nejakou náboženskou tradíciou či 

komunitou 

3. Pri vyberaní slovnej zásoby sa nemá hl'adiet' na to, či sú slová póvodu domáceho 

či cudzieho, ale či sú všeobecne rozšírené 

4. Všetky slová používané hinduistickými autormi píšucimi urdsky a moslimskými 

autormi píšucimi hindsky majú byť považované za bežné. Toto sa nemá ale 

vzťahovať na urdčinu a hindčinu ako oddelené jazyky 

5. Pri výbere terminológie sa nemá dávať prednosť sanskrtu, ale má sa dať čo 

najvačší priestor pre prirodzený výber z urdčiny, hindčiny a sanskrtu 

6. Dévanágarí a arabské písmo majú byť považované za rozšírené a oficiálne a vo 

všetkých inštitúciách, ktorých politika je riadená oficiálnymi podporovatel'mi 

hindustánčiny, majú byť možnosti naučiť sa obe písma. 27 

Ďalší vývoj tieto Gándhího myšlienky úplne znegoval. Jeho snaha zjednotiť 

hinduistova moslimov tým, že novýmjazykom bude hindustánčina, ktorá do seba zahrnie 

hindčinu a urdčinu, bola zničená rozdelením Indie po získaní nezávislosti. Takisto jeho úsilie 

skÍbiť indoeurópsky sever s drávidským juhom stroskotalo na neutíchajúcom odpore voči 

hindčine najma zo strany Tamilov, ako o tom pojednáva štvrtá časť tejto práce. 

27 Gandhi, M.: "National Language for India", v Sharma, S. K. (ed.): Language in Contemporary India, Oelhi: 
Vista International Publishing House, 2006, s. 69-70. 
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2.2 Schval'ovanie hind činy ako úradného jazyka Indie 

Pri schvaľovaní Ústavy Indickej republiky najviac rozvírila diskusiu podoba úradného 

jazyka, či im má byť hindčina alebo angličtina. Stretli sa tu dva tábory: zo severu tvrdí 

zástancovia hindčiny a zjuhu nemenej odhodlaní zástancovia zachovania angličtiny. To akú 

plamennú diskusiu vyvolala táto téma ako by predznačilo d'alší vývoj jazykovej otázky 

v Indii, ktoráje zdrojom nesmiernych vášní až dodnes. 

S témou jazyka prišla Komisia, ktorá vytvárala návrhy ústavných noriem, už 

v decembri 1946 a to tým, aby ústavodarné zhromaždenie jednalo v hindustánčine alebo 

angličtine, a ak to predseda dovolí, mohol člen zhromaždenia použit' aj svoj materinský jazyk, 

ale všetky záznamy sa mali viest' v hindustánčine či angličtine. K návrhu pripojili svoje 

pripomienky Séth Góvind Dás, hindský extrémista a K. Santhanam, prominent z Madrásu. 

Prvý žiadal, aby jazykom zhromaždenia bola hindčina, a ak ju niekto neovláda, tak maže 

použit' svoj materinský jazyk alebo angličtinu. Druhý navrhoval, aby takýmto jazykom bola 

za každých okolností angličtina bez ohľadu na to, či niektorý člen vie hindsky alebo nie. 

Zhromaždenie nakoniec schválilo návrh bez týchto pripomienok. 28 

Vel'ký zlom v otázke jazyka nastal po rozdelení Indie, kedy sa nenávist' voči 

moslimom obrátila aj proti urdčine. Tým sa stalo nemožné nad'alej presadzovat' 

hindustánčinu. Tvrdé jadro zástancov sanskrtizovanej hindčiny išlo až tak d'aleko, že 

vyžadovalo, aby hindčina dokonca aj na regionálnej úrovni bola prvým úradným jazykom 

a regionálne jazyky nasledovali až za ňou. Žiadali úplné odmietnutie angličtiny a aj urdčiny 

ako jazykov neindických. Na druhej strane stále silnú autoritu požívali zástancovia 

hindustánčiny (Gándhí, Néhrú). Napriek tomu začala navrhovacia komisia pracovat' len 

s termínom hindčina bez toho, aby ju tým zhromaždenie poverilo. Hindustánčina ako pojem 

sa stala tabu. 29 

Rok 1948 sa stal kl'účovým pre zástancov hindčiny. Od počiatku roka sa 

v zhromaždení schádzali razne návrhy ohľadne jazykovej otázky, ktoré by sa podľa Granvilla 

Austina dali zhrnúť ako: 

28 A . 
ustIn, G.: "Language and the Constitution. The Half-Hearted Compromise", v Sarangi, A. (ed.): Language 

~nd Politics in India, New Delhi: Oxford University Press, 2009, s. 53-4. 
Ibid. s. 57-8. 
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---

"Hindčina (bháratčina) by mala byť národný (úradný) jazyk Indie. Dévanágarí má 

byť národným písmom Indie. V provinciách, kde sa hindčina ani dévanágarí nepoužívajú si 

miestne zákonodarné zbory majú sami zvoliť úradný jazyk. Provincie majú používať 

angličtinu tak dlho ako budú chcieť (v niektorých návrhoch bolo sedem či dokonca pdt'ročné 

obdobie). Angličtina mMe byť používaná ako druhý úradný jazyk Indie tak dlho ako 

Parlament určí. Jednania v Parlamente majú prebiehať v hindčine a dévanágarí. Ale 

Parlament mMe stanoviť po užívanie angličtiny. (( 30 

Ďalšou snahou zástancov hindčiny bolo, aby text Ústavy bol schválený v hindčine. 

Potom čo myšlienka hindustánčiny stratila na prestíži, boli obavy, že takýto text bude 

presýtený sanskrtizmami a že mu nebudú rozumieť ani tí, ktorých materčinou je hindčina 

nehovoriac už o ostatných. Preto sa zhromaždenie uznieslo na schválení anglickej verzie. Pri 

prekladaní Ústavy do indickýchjazykov a teda aj hindčiny sa ukázali vyššie uvedené obavy 

ako opodstatnené, pretože ani Néhrú, keď mu predložili výsledný preklad, nerozumel ani 

slovo. 31 

V roku 1949, ktorý bol posledným v niekol'koročnom procese schval'ovania textu 

Ústavy sa znova vynorila otázka, v ktoromjazyku má byť schválená. Néhrú bol zato, aby jej 

text bol preložený, ale na to určenými odborníkmi a nie členmi zhromaždenia. Bol ale proti 

tomu, aby bola Ústava prijatá v hindskom znenL Opačné stanovisko zastával Rádžéndra 

Prasád, ktorý trval na hindskom znení, ale tiež nebol proti schváleniu v angličtine s tým, že 

časom (po desiatich až patnástich rokoch), keď si jej hindské znenie osvoja aj l'udia z juhu, 

bude už závazné len hindské znenie. Argumentoval obdobným riešením, ktoré bolo užité pri 

írskej ústave. Néhrú sa k hindskému navrhovaniu vyjadril v tom zmysle, že ak bude ústavný 

text schval'ovaný v hindčine, bude sa bojovať o každé slovíčko a možnújeho interpretáciu, 

kdežto pri anglickom texte podl'a neho takéto problémy nehrozili. 32 

Debata na té mu úradného jazyka sa naplno rozhorela v auguste 1949. Obidva tábory 

stáli pevne na svojich stanoviskách, aj keď nehindskí členovia zhromaždenia boli ochotní 

prijať hindčinu ako úradný jazyk, ale s tým, že angličtina bude vedl'a nej tiež uznaná pre 

úradné účely a to na obdobie dlhšie ako patnásť rokov, na ktoré boli ochotní pristúpiť hindskí 

30 Ibid. s. 58-9. 
31 Ibid. s. 61-2. 
32 Ibid. s. 66-7. 
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zástupcovia. Tí ale naďalej trvali na výlučnosti hindčiny ako úradného jazyka po uplynutí 

tejto lehoty a chceli počas jej trvania progresívne presadzovať používanie hindčiny, čo si 

nehindskí zástupcovia vykladali ako vnucovanie hindčiny proti ich voli. 

Dohody nebolo možné dosiahnuť ani v podobe hindčiny, či má byť sanskrtizovaná 

podl'a predstáv tvrdého hindského jadra (teda upravená až za hranicu zrozumitel'nosti) alebo 

sa má vyvíjať tak, ako si to želal Gándhí a iní zástancovia (Néhrú, Prasád) teraz už 

nepriechodnej hindustánčiny, kde by sa používali slová zrozumitel'né čo najvačšej časti 

populácie. 

Ďalším bodom, na ktorom sa nevedeli členovia Ú stavodarného zhromaždenia zhodnúť 

bola podoba číslic, ktoré sa mali používať, pretože hindskí zástupcovia si zaumienili presadiť 

takú podobu číslic, akú používa písmo dévanágarL Neboli ochotní z tohto svojho návrhu 

zl'aviť v prospech medzinárodne používaných číslic, tzv. arabských, aj keď sa ich iní členovi a 

snažili presvedčiť argumentom, že ide vlastne o pozmenené formy povodne indických číslic. 

Z chaosu, ktorý sa vytvoril roznorodými návrhmi ohľadne jazykovej otázky a neschopnosti 

členov zhromaždenia dospieť k nejakému riešeniu, bol zo všetkých predložených návrhov 

zostavený tzv. Munshi-Ayyangarov návrh. 33 

Návrh navrhoval, aby úradnýmjazykom Únie bola hindčina v písme dévanágarí a pre 

číslice sa mala používať ich medzinárodná forma. Angličtina mala byť používaná patnásť 

rokov s tým, že táto perióda mohla byt' predížená. Jazykom Najvyššieho súdu a vrchných 

súdov mala byť angličtina. Hindčina mala slovnú zásobu tvoriť hlavne zo sanskrtu a do 

dodatku bolo zahrnutých 13 jazykov, ale nie angličtina a sanskrt. Zákonodarné orgány 

zvazových štátov si mali stanoviť ako svoj úradný jazyk niektorý z regionálnychjazykov 

alebo hindčinu či angličtinu. Ďalej sa mala vytvoriť komisia, ktorá by zdokumentovala po 

piatich a desiatich rokoch šírenie hindčiny. Mnohé z týchto návrhov boli schválené do textu 

Ústavy. 34 

N.G. Ayyangar uviedol tento návrh slovami, že ide o kompromis medzi značne 

nezmieritel'nými názormi. Návrh stojí na dvoch princípoch a síce, že je nutné vybrať jeden 

z jazykov Indie ako spoločný jazyk celej Indie, a zároveň ponechať aj naďalej angličtinu, kým 

33 Ibid. s. 72-8. 
34 Ibid. S. 78. 
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sa hindčina dostatočne nevyvinie, aby mohla plnit' úlohu, ktorá je jej zverená. A druhým 

princípom bolo zavedenie formy číslic, ktorá bola označovaná ako celoindická podoba 

'k'hv'l' 35 indlC yc ClS lC. 

Nastala búrlivá debata aj o tomto návrhu, ale napriek zanietenosti diskutérov bolo vo 

vzduchu cítit' určitú únavu z nekonečného dohadovania v tejto otázke. Nakoniec v neskorých 

ve černých hodinách 14. septembra 1949 bol Munshi-Ayyangarov návrh schválený do textu 

, 36 
Ustavy. 

Po tri roky trvajúca diskusia na tému úradného jazyka ukázala, ako sa k nej tvrdošijne 

stavali zástancovia hindčiny. Svojou neústupnost'ou a odmietaním kompromisov, teda 

vypočutím a zvážením návrhov nehindských členov Ústavodarného zhromaždenia, nakoniec 

hindčine viac uškodili ako pomohli. Tento ich necitlivý prístup ilustruje prejav R.V. 

Dhulékara zlO. decembra 1946: 

"Eudia, ktorí neovládajú hindustánčinu, nemajú právo zotrvávat' v Indii. Eudia, ktorí 

sú prítomní na tomto zhromaždení, aby vytvorili ústavu pre Indiu a nevedia hindsky, nie sú 

hodní byt' členmi tohto zhromaždenia. Bolo by lepšie, keby odišli. " 37 

Preto neudivia slová, ktoré vyslovil T.T. Krišnamačárí z Madrásu, kecl' bolo 

rozhodnuté, že hindčina bude jediný úradný jazyk Indie: 

"Ak budeme nútení učit' sa hindčinu ... nebudem saju schopný naučit' kvóli mójmu veku 

a možno ani nebudem chciet' kvóli nátlaku, ktorý na mňa vyv(jate ... Tento druh 

neznášanlivosti nás núti sa obávat: že silné centrum, ktoré potrebujeme, že silné centrum 

ktoré je nevyhnutné bude tiež znamenat' zotročenie rudí, ktorí nehovoria jazykom centra. 

Vyjadrujem varovanie na popud l'udí z juhu z úmyslom oznámit: že existujú skupinky v južnej 

Indii, ktoré si prajú odtrhnutie ... a moji ctení priatelia z Uttarpradéšu nijak nám nepomáhajte 

vybičovat' ich ideu" hindského imperializmu" do najzažšieho maxima. " 38 

35 lbib. s. 86. 
36 lbid. s. 89 
37 • 

38 Guha, R.: India after Gandhi: The History oj Largest Democracy, London: Macmillan, 2007, s. 117. 
lbid. s. 120. 
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3. Hindčina v samostatnej Indii 

3.1 Úprava hindčiny ako úradného jazyka v Ústave a Zákone o štátnych jazykoch 

3.1.1 Úvod 

Hindčina bola po búrlivej diskusii v Ú stavodamom zhromaždení schválená ako 

úradný jazyk Indickej republiky. Znenie schváleného textu vychádza do vel'kej miery 

z Munshi-Ayyangarovho návrhu, ako je uvedené vyššie. Hlavnou časťou, ktorá sa venuje 

úprave úradného jazyka je XVII. časť. Okrem nej sa úprava jazyka vyskytuje aj v dvoch 

článkoch pojednávajúcich o jednacomjazyku Parlamentu a zákonodamých orgánov 

zvazových štátov. 

Pred tým, než si osvetlíme jednotlivé ustanoveni a, treba poznamenať na zaujímavý 

fakt, že niektoré časti Ústavy boli zmenené Zákonom o štátnychjazykoch (d'alej len ZŠJ). 

Sama Ústava to na niektorých miestach explicitne vyjadruje, najma ak sajedná o lehotu 

patnástich rokov, po uplynutí ktorej mala byť jedine hindčina úradnýmjazykom Únie. Takýto 

postup, kedy norma nižšej právnej sily mení normu vyššej právnej sily je neobvyklá. Možným 

vysvetlením je, že po skúsenostiach, ktoré zákonodarci nadobudli počas schval'ovania textu 

Ústavy, si boli vedomí citlivosti tejto otázky a preto radšej zverili predpokladanú novelizáciu 

zákonu, ako norme nižšej právnej sily, pretože najej schválenie stačí menší počet poslancovo 

3.1.2 Jednotlivé ustanovenia konkrétne39 

Pre jazyk jednania v Parlamente je smerodajné znenie čl. 120, ktoré vraví, že je 

vedené v hindčine alebo angličtine, avšak ak to okolnosti vyžadujú, poslancovi maže byť 

dovolené použiť materinský jazyk, ak neovláda hindčinu ani angličtinu dostatočne. Druhý 

odstavec tohto článku, predpokladal vypustenie angličtiny po patnástich rokoch, ak zákon 

nestanoví inak. A ten ponechal používanie angličtiny aj po uplynutí tejto lehoty. (§ 3 ZŠJ) 

Úpravu jednacieho jazyka zákonodamých zborov zvazových štátov obsahuje čl. 210, 

v ktorom sa hovorí, že je na zákonodamom orgáne toho ktorého štátu, ktorý jazyk si zvolí za 

39 V . ' 
teJto pasáži rozoberám len niektoré ustanovenia Ustavy a Zákona o štátnychjazykoch, ich povodné úplné 

znenie či vybraných pasáží v hindčine a preklad do slovenčiny je súčasťou príloh tejto práce. 
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svoj jednací a síce, či pojde o niektorý z regionálnychjazykov, alebo si zvolí hindčinu, či 

angličtinu. Podobne aj člen zákonodarného zboru zvazového štátu má právo vyjadrovať sa 

v zbore vo svojom materinskomjazyku. § 3 ZŠJ umožnil aj týmto zborom naďalej používať 

angličtinu. 

XVII. časť Ústavy je celá venovaná úradnémujazyku Indie, za ktorý čl. 343 považuje 

hindčinu v písme dévanágarL V 2. odstavci ale umožňuje používanie angličtiny ako úradného 

jazyka po dobu patnástich rokov od nadobudnutia účinnosti Ústavy. Parlament mal právo 

(odst. 3 čl. 343) predížit' zákonom túto lehotu ako aj učinil § 3 ZŠJ. 

Zákonodarný orgán zvazového štátu má právo podl'a čl. 345 si stanovit' niektorý 

z regionálnychjazykov ako úradný jazyk, respektíve hindčinu. Ak tak neurobí bude sa 

naďalej najeho území používat' angličtina v tom rozsahu, v akom sa používala pred 

účinnosťou Ústavy. Prezident može podl'a čl. 347 ak to uzná za vhodné, nariadit' zvazovému 

štátu používanie aj iného regionálneho jazyka, než schválil podl'a čl. 345, ak prezidenta o to 

požiada podstatná čast' obyvatel'ov používajúca tento jazyk na území zvazového štátu. 

Jazyk, ktorý sa má používat' pri jednaniach pred Najvyšším súdom ako aj vrchnými 

súdmi je podl'a čl. 348 angličtina. V nej sa povinne vedú aj dokumenty, ktoré sú uvedené pod 

bodom (b) odst. 1 tohto článku. Medzi ne patria napr. návrhy zákonov predložené Parlamentu 

ako aj zákony ním schválené, obdobne do tejto kategórie patria nariadenia prezidenta 

a guvernéra zvazového štátu. V 2. odstavci je guvernér štátu oprávnený po prezidentovom 

súhlase povolit' používanie pre vyššie uvedené účely hindčiny alebo regionálneho jazyka, ale 

pod podmienkou, že všetky dokumenty schválené v tomto jazyku budú preložené do 

angličtiny a v nej právne závazné, ako to vyžaduje odst. 3 čl. 348. 

Ústava v čl. 350a a 350b poskytuje ochranu jazyka obyvatel'ov, ktorýchjazykom 

nehovorí vačšina daného zvazového štátu. Zaručuje sa vyučovanie v takomto jazyku aspoň na 

prvom stupni s tým, že zabezpečenie tohto práva može vynútit' prezident na zvazovom štáte 

svojím nariadením. Je zriadený osobitný úradník pre menšinové jazyky, ktorého úlohou je 

preskúmavať dodržovanie práv jazykových menšín a podávať o tom správu prezidentovi, 

ktorý ju potom predloží Parlamentu a zašle zvazovému štátu, ktorého sa to týka. 

Článok 351 je smernicou jazykovej politiky Indie ohl'adne hindčiny, kde sa stanovuje, 

že je povinnost'ou Únie šírit' a rozvíjat' hindčinu tak, aby bola schopná po všetkých stránkach 
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i vyjadrit' bohatú kultúru Indie a aby mohla plnit' tento účel, má primárne čerpat' potrebnú 

slovnú zásobu zo sanskrtu a sekundárne z iných indickýchjazykov. Na tomto mieste bola 

zohradnená požiadavka tvrdého jadra zástancov sanskrtizovanej hindčiny. Jej sanskrtizácia 

sp6sobila, že sa takáto hindčina vzdialila od bežne používaného jazyka, že určitý čas 

vysielaniu hindského rozhlasu nerozumel ani sám Džavahárlál Néhrú.4o 

V §§ 5,6 a 7 ZŠJ sa mení znenie Ústavy v tom smere, že naďalej bude text 

dokumentov uvedených v bode (b) odst. 1 čl. 348 závazný v hindskom jazyku. Podl'a § 6. ZŠJ 

je možné, aby zákony a iné predpisy schválené zákonodarným zborom či guvernérom 

zvazového štátu, ktorého jazykom nie je hindčina, boli do nej preložené a potom je právne 

závazné znenie v hindčine. 

3.2 Štátne organizácie zriadené pre podporu a šírenie hindčiny a regionálnych jazykov 

Na tomto mieste si vymenujeme najd6ležitejšie štátne úrady a orgány, ktorých úlohou 

je podpora, propagácia a šírenie hindčiny ako aj regionálnychjazykov. Možno ich rozdelit' do 

dvoch skupín, prvá podlieha Ministerstvu vnútra a druhá Ministerstvu rozvoja l'udských 

zdroj ov (bývalému Ministerstvu školstva). 

3.2.1 Rezort úradného jazyka (Rádžbháša vibhág) 

S ciel'om zabezpečit' dodržiavanie ústavných a právnych predpisov týkajúcich sa 

úradného jazyka ako aj podporovat' používanie hindčiny na úradné účely Indickej republiky 

bol v júni 1975 zriadený Rezort úradného jazyka ako nezávislá súčast' Ministerstva vnútra. 

Rezort vyvíja úsilie na progresívne používanie hindčiny na administratívnej úrovni a v súlade 

s nariadením vlády Indie z roku 1961 ,,0 prerozdelení právomocí" mu boli zverené 

nasledujúce kompetencie: 

40 

1. Realizácia ustanovení Ústavy týkajúcich sa úradného jazyka a ustanovení 

zákona ° úradnýchjazykoch (1963) ak ich uskutočnenie nebolo zverené 

inému rezortu 

Zvelebil, K.: "Co tedy s hindštinou?", Nový Orient, 20 (1965), s. 100. 
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2. Prvotné schválenie prezidenta autorizácie limitovaného použiti a jazyka 

iného než angličtina na pojednávaniach pred Vrchným súdom zviizového 

štátu 

3. Kl'účová zodpovednost' za všetky záležitosti týkajúce progresívneho 

používania hindčiny ako úradného jazyka Únie zahrnujúc Program výuky 

hindčiny pre zamestnancov centrálnej vlády a vydávanie časopisov a iných 

periodík týkajúcich sa tejto oblasti 

4. Koordinácia vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa progresívneho využiti a 

hindčiny ako úradného jazyka Únie zahrnujúc správnu terminológiu, sylaby, 

učebnice, kurzy a vybavenie, ktoré sa toho týka 

5. Zriadenie Ústredného sekretariátu úradného jazyka 

6. Záležitosti týkajúce sa Kéndríj hindí samiti (Ústrednej komisie pre hindčinu) 

zahrnujúc jej podvýbory 

7. Koordinácia práce týkajúcej sa Hindí salahkar Samitijan zriadených r6znymi 

ministerstvami 

8. Záležitosti týkajúce sa Centrálneho prekladatel'ského úradu41 

3.2.2 Centrálny prekladatel'ský úrad (Kéndríj anuvád bjúró) 

S ohl'adom na d6ležitost' a nevyhnutnú potrebu prekladania v progresívnom používaní 

úradného jazyka hindčiny bolo nevyhnutné ustanovit' dobre navrhnutú organizáciu pre 

prekladatel'skú prácu. Ústredné hindské riaditel'stvo sa ujalo prác na prekladaní 

nelegislatívnych dokumentov. Avšak zavádzanie hindčiny spadalo pod kompetencie 

Ministerstva vnútra, ktorému boli odovzdávané nelegislatívne dokumenty na preklad. Z toho 

dovodu bol 1. marca 1971 zriadený pod týmto ministerstvom Centrálny prekladatel'ský úrad, 

ktorý je súčast'ou Rezortu úradného jazyka. Do náplne jeho práce spadá preklad 

nelegislatívnych dokumentov ministerstiev a ich rezortov, úradov a ich sekcií Centrálnej 

vlády. 

Aby sa zabezpečila jednoduchost', prehl'adnost' a zrozumitel'nost' v prekladatel'skej 

práci a aj na zabezpečenie jednotnosti technickej terminológie Ústrednému prekladatel'skému 

;--------------------
Mohammad, M.: Rádžbhášá hindí, Dillí: Rádžpál, 1982, s. 169. 

26 



úradu bola zverená zodpovednost' za poskytovanie vzdelávania v prekladatel'skej činnosti. 

Preto Úrad poskytuje rózne kurzy pre zdokonalenie prekladatel'skej činnosti. V skutočnosti je 

Úrad jedinou organizačnou zložkou Centrálnej vlády zaoberajúcou sa prekladaním 

a poskytovaním prekladatel'ských kurzOV.
42 

Pri prekladatel'skej činnosti Úrad zadarmo prekladá manuály, formuláre, výukový 

materiál a podobne róznych ministerstiev a úradov Centrálnej vlády ako aj róznych 

korporácií, organizácií a bánk vo vlastníctve respektíve pod kontrolou Centrálnej vlády. Od 

roku 1971 do marca 2010 Úrad preložil približne 2 148000 strán dokumentov.43 

3.2.3 Ústredné hindské riaditel'stvo (Kéndríj hindí nidéšálaj) 

Ústredné hindské riaditel'stvo bolo založené 1. marca 1960 centrálnou vládou Indie 

a spadalo pod vtedajšie Ministerstvo školstva (dnes Ministerstvo rozvoja l'udských zdroj ov) 

Oddelenie vyššieho vzdelávania. V súlade s čl. 351 Ústavy Indickej republiky jeho úlohou je 

podporovat' a propagovat' hindčinu ako aj ju rozvíjat' ako spojujúci jazyk všetkých častí Indie. 

Centrála Ústredného hindského riaditel'stva sa nachádza v Dillí a má štyri regionálne pobočky 

v Čennai, Kalkate, Haidarábáde a Guváhátí. 44 

-

Riaditel'stvo realizuje nasledovné projekty: 

1. hindčina pre vládnych úradníkov - riaditel'stvo organizuje rózne kurzy ako 

napr.: Certifikovaný kurz hindčiny, Diplomovaný kurz hindčiny, Pokročilý 

diplomovaný kurz hindčiny a kurzy pre vládnych úradníkov úrovne 

Prabódh, Pravín a Pragj a 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

výuka a propagácia hindčiny cez audiokazety, CD a VCD 

publikovanie jednojazyčných, dvojjazyčných a viacjazyčných slovníkov. 

ocenenia pre hindsky píšucich autorov 

rozšírené služby a programy 

korešpondenčné kurzy 

nákup kníh v hindčine pre ich ďalšiu distribúciu do nehindských oblastí 

42 lb' 
43 Id. s. 168. 
44 Za zdroj informácií poslúžila webová stránka úradu http://rajbhasha.nic.in/aboutctbeng.htm 

Mohammad, M.: Rádžbhášá hindí, s. 163. 
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8. granty pre dobrovornícke organizácie šíriace hindčinu zahmujúc projekt 

pomoci pri vydávaní/nákupe kníh 45 

3.2.3.1 Činnost' Riaditerstva v priebehu roku 2008-9 

podra výročnej správy Ministerstva pre rozvoj rudských zdrojov 2008-9 sa vo 

vybraných oblasti ach projektov dosiahlo týchto výsledkov: 

ad 1. výuka v jazykových kurzoch prebieha v angličtina, tamilčine, malajálamčine 

a bengálčine. Kurzov sa zúčastňujú ako Indovia, ktorých materinskýmjazykom nieje 

hindčina, tak aj cudzinci. Do konca roka 2009 sa týchto kurzov zúčastnilo na 443 tisíc 

poslucháčov. V období školského roku 2008-9 sa na rozne typy kurzov prihlásilo 5104 

študentov a bolo zorganizovaných 15 individuálnych programov. Riaditerstvo v tomto období 

vydalo konverzačné príručky pre samoukov hindsko-telugskú a hindsko-konkánsku. 

ad 2. v oblasti výuky a propagácie na audiovizuálnych nosičoch boli za obdobie 2008-

9 vydané tri VCD: Hindí men gadja sáhitja, Vam vičár, Krijá a štyri CD: Urijsko-hindsko

urij ská konverzačná príručka, Bengálsko-hindsko-bengálska konverzačná príručka, 

Malajálamsko-hindsko-malajálamská konverzačná príručka a Kanarsko-hindsko-kanarská 

konverzačná príručka. 

ad 3. v oblasti prípravy a publikovania slovníkov a konverzačných príručiek v období 

2008-9 vyšli slovníky: Abhinav - hindí - hindí kóš, Nepálí - hindí kóš, Spanish - hindí kósh, 

Hindí - tibatti kóš ako aj Hindí - paštó kóš a konverzačné príručky Hindsko sanskrtská 

a Hindsko - bodoská. V príprave je aj Základná gramatika modemej hindčiny. 

ad 7. behom obdobia 2008-9 bolo zdarma rozdistribuovaných 1043 hindských kníh 

pre rozne inštitúcie. 

ad 8. 258 dobrovorníckych organizácii z roznych častí Indie, ktoré šíria hindčinu po 

celej krajine v podobe hindských tried, tried na výuku strojopisu a tesnopisu, ktoré 

prevádzkujú hindské knižnice či čitáme, sa prihlásilo v roku 2008-9 o grant. Ten získalo 229 

organizácií v objeme 72,8 milióna rupií.46 

45 
46 Za zdroj infonnácií poslúžila webová stránka úradu http://education.nic.in/language new/lan organisation.asp 

Annual Report 2008-9, Ministry ofHuman Resource Development, Govetnment oflndia, 2009, s. 234-5. 
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3.2.4 Komisia pre vedeckú a technickú terminológiu (Vaigjánik tathá takníkí šabdávlí ájóg) 

Komisia pre vedeckú a technickú terminológiu bol a založená 21. decembra 1960 

rozhodnutím centrálnej vlády Indie na základe odst. 4 čl. 344 Ústavy Indickej republiky 

s ciel'om vytvárat' a definovat' vedecko-technologickú terminológiu v hindčine a iných 

indickýchjazykoch. Pre tento účel Komisia vydáva slovníky, výkladové slovníky, 

encyklopédie. Dohliada na to, aby novovytvorené termíny boli používané študentmi, učitel'mi, 

vedcami, úradníkmi atd'. Zabezpečuje správne používanie, nutnú aktualizáciu, opravy, 

zlepšenia na činnosti, ktorú uskutočňuje workshopmi, seminármi, orientačnými programami 

a to skrz potrebnú spatnú vazbu. Spolupracuje so všetkými štátmi Únie, aby zabezpečila 

jednotnost' terminológie v hindčine a iných indickýchjazykoch.47 

Činnost' Komisie je rozdelená do týchto funkcií: 

1. príprava a vydávanie dvojjazyčných a trojjazyčných slovníkov anglicko

hindských a iných indických jazykov 

2. príprava a vydávanie národnej terminológie 

3. udomácnenie a publikovanie školskej terminológie a odborových slovníkov 

4. udomácnenie celoindických termínov 

5. príprava výkladových slovníkov a encyklopédií 

6. príprava vysokoškolských učebníc, monografií a časopisov 

7. grantová podpora inštitúciám pripravujúcim vysokoškolské príručky 

v regionálnych jazykoch 

8. propagácia, rozširovanie a kritická revízia termínov vytvorených a 

definovaných roznymi workshopmi, seminármi a inými programami. 

9. bezplatná distribúcia publikácií 

10. zaobstarávanie nevyhnutnej terminológie pre Národnú prekladatel'skú misiu 

(National Translation Mission)48 

;-----------------------
48 Mohammad, M. Rádžbháša hindí, s. 164. 

Za zdroj informácií poslúžila webová stránka úradu http://education.nic.in/language new/lan _organisation.asp 
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3.2.4.1 Činnost' Komisie v priebehu roku 2008-9 

Podl'a výročnej správy Ministerstva pre rozvoj l'udských zdrojov 2008-9 sa činnost' 

Komisie prejavila v nižšie uvedených oblastiach: 

Na poli vytvárania a revízie odbornej terminológie Komisia vyvinula nové výrazy pre 

odbory: 

plazmovej fyziky 

inžinierstva 

lesníctva 

biochémie 

bankovníctva 

politických vied 

Dokončila a odoslala do tlače práce ohl'adne termínov v oblastiach knihovedy, štátnej 

správy, strojníctva, botaniky, zoológie, pol'nohospodárstva a ekonómie. 

V oblasti rozvoja terminológie regionálnych jazykov sú v procese tvorby nových slov 

tieto jazyky: maráthčina, kannarčina a konkánčina. Pre jazyk bodo boli vydané tri slovníky. 

Tvorba školskej terminológie práve prebieha a prednost' dostali prírodovedné 

predmety, ktorých terminológia bola už daná do tlače. Ide o oblasti fyziky, matematiky, 

chémie a biológie. 

V priebehu roka dostala Komisia žiadosti o schválenie či rozvoj terminológie od 

roznych organizácii a v týchto oblastiachje práca pred dokončením: rehabilitačná 

terminológia, lodná doprava, vysielanie a technológia bio zdrojov. 

Pre oblast' výkladových slovníkov sa činnost' komisie počas roka 2008-9 sústredila na: 

elektroniku, biotechnológiu, architektúru, verejnú správu, pol'nohospodárstvo a strojníctvo. 

V tomto roku sa skončili práce na encyklopédiách v oblasti fyziky, chémie 

a informačných technológií. 

Komisia uskutočnila niekol'ko programov, pomocou ktorých sa mali l'udia oboznámit' 

s novovytvorenou terminológiou a propagáciou technického písania v hindčine. Programov sa 

Zúčastnilo na 3000 účastníkov (učitel'ov, úradníkov, vedcov) a počas ich trvania bolo 

prednesených na 300 odborných prednášok.49 

;----------------------
Annua! Report 2008-9, s. 235-7. 
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3.2.5 Ústredný inštitút indickýchjazykov 

Ústredný inštitút indických jazykov bol založený 17. júla 1969 so sídlom v Maisúre 

ako organizácia, ktorá spadá pod Ministerstvo rozvoja l'udských zdrojov s ciel'om rozvíjat' 

a realizovat' jazykovú politiku indickej vlády a koordinovat' rozvoj indických jazykov 

pomocou výskumu v oblastiach lingvistickej analýzy, lingvistickej pedagogiky, jazykovej 

technológie a praktického použitiajazyka v spoločnosti. 

Najvýznamnejším programom, ktorý Inštitút uskutočňuje, je "Rozvoj indických 

jazykov" v rámci ktorého robí výskum, rozvíja l'udské zdroje a vyrába materiály pre moderné 

indické jazyky, čo zahtňa aj kmeňové či menšinové jazyky. Tento program napÍňa najma 

svojimi siedmimi regionálnymi centrami v Bhuvanéšvari, Púne, Maisúre, Patiale, Guváhátí, 

Sólane a Lakhnaú. Za úlohu majú najma realizáciu trojjazyčného pravidla, ktorý bol 

stanovený vládou a prípravu výukových materiálov. Vel'mi obstojné učebnice, ktoré tento 

Inštitút počas svojho trvania vytvoril, sú z rady tzv. Intensive course. Spracované sú takmer 

všetky vel'ké jazyky z 8. dodatku Ústavy okrem hindčiny. Úroveň jednotlivých učebníc 

kolíše, najlepšie sú upravené učebnice pre drávidské jazyky, ktoré boli dokonca vydané aj v 2. 

opravenom vydaní. Inštitút vďaka týmto učebniciam, ale aj inými materiálmi, umožňuje 

pestrú škálu volitel'nýchjazykov ako druhých na stredných školách. 

Inštitút sa venuje aj organizovaniu kurzov pre učitel'ov, ktorí sa chcú zdokonalit' 

v jazyku či jazykoch, ktoré nie sú ich materinskými. V roku 2008-9 sa tohto programu 

zúčastnilo 335 účastníkovo 

Program "Grant in Aid" je finančná podporajednotlivcom ale aj dobrovol'níckym 

organizáciám, ktoré vydávajú publikácie v indickýchjazykoch zahrnujúc aj kmeňové jazyky. 

Netýka sa publikácií v jazykoch hindčine, urdčine, sindhčine, sanskrte a angličtine. Za 

obdobie 2008-9 bolo 548 jednotlivcom či organizáciám vyplatená suma vo výške vyše 15 

miliónov rupií. 50 

50 
Annual Report 2008-9, S. 237-9. 
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3.2.6 Ústredný hindský inštitút (Kéndríj hindí sansthán) 

Ú stredný hindský inštitút bol založený ako samostatná organizačná jednotka 

Ministerstva rozvoja l'udských zdroj ov aje spravovaný Ústrednou radou na vyučovanie 

hindčiny. Jeho úlohou je napomáhat' pri výuke hindčiny ako aj pokročilejších štúdiách 

hindského jazyka a literatúry a komparatívnej lingvistiky. Má za ciel' tiež propagovanie 

a presadzovanie hindčiny na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. lnštitút organizuje kurzy 

pre učitel'ov z nehindsky hovoriacich štátov ako aj pre krajiny ako Šrí Lanka či Afganistan. 

lnštitút sa okrem výuky hindčiny venuje aj výskumu r6znych aspektov hindčiny ako 

napríklad kontrastívnej lingvistike, aplikovanej lingvistike, lexikografii, vyučovaniu jazyka, 

štylistike, translatológii, sociolingvistike a psycholingvistike. V týchto skúmaných oblastiach 

vydáva knižné publikácie. Tiež sa venuje tvorbe vlastných učebných textov a iných kníh 

užitočných pre Indova aj zahraničných študentov. Výsledky výskumu hindčiny Inštitút 

vydáva vo svojom časopise gavéšna, ktorý vychádza štyrikrát do roka. V súčasnosti 

prebiehajú práce na 48 zvazkovom Hindí lók šabdakóš (Slovníkjazykov hindskej jazykovej 

rodiny) 

Sídlom Inštitútu je mesto Ágra v Uttarpradéši a regionálne centrá sa nachádzajú 

v Dillí, Haidarábáde, Šilongu, Guváhátí, Maisúre, Dimápure, Bhuvanéšvare a Ahmadábáde. 

Inštitút vyvinul niekol'ko kurzov na výuku hindčiny ako cudzieho jazyka využívajúc 

najmodernejších technológií ako je Digitálne jazykové laboratórium, Počítačové laboratórium 

a Audio-vizuálne média. Okrem pravidelných kurzov sa organizujú aj večerné kurzy 

v aplikovanej lingvistike, translatológii, masovokomunikačným prostriedkom a žurnalistike. 

Okrem tohto Inštitút ponúka nasledujúce kurzy na efektívne využitie hindčiny v budúcom 

povolaní: 

Média a tvorivé písanie 

Obchodné a marketingové schopnosti 

Média a umenie komunikácie 

Najvýznamnejšou činnosťou Inštitútuje zabezpečovanie výuky hindčiny pre 

Zahraničných študentov. S týmto programom sa začalo v roku 1971 v Dillí, kde prebiehal až 

do roku 1991 a bol samofinancovaný účastníkmi kurzov . Avšak od roku 1991 po prenesení 

výuky do Ágry je štúdium pIne hradené štipendiom, ktoré poskytuje indická vláda. Medzi 
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rokmi 1991 až 2008 absolvovalo kurzy približne tisícka študentov z roznych krajín mimo iné 

aj z Českej republiky, odkial' bývajú vysielaní študenti Indologického seminára Filozofickej 

fakulty Univerzity Karlovej. Inštitút je považovaný za najvačšie stredisko výuky hindčiny na 

51 
svete. 

3.3 Hindčina v školskom systéme 

3.3.1 Trojjazyčné pravidlo (The Three-Language Formula) 

Problém hindčiny ako úradného jazyka neobchádza ani školstvo. Už v 19. storočí sa 

uvažovalo nad tým, či jazykom výuky má naďalej zostať sanskrt, či sa má prikročiť 

k používaniu novo-indickýchjazykov, respektíve kvoli nadvláde Britov, angličtiny? Ako 

uvádza Nayar vo svojej práci52 už v roku 1835 došlo k rozhodnutiu, že angličtina bude 

jazykom výuky a európska veda a literatúra sa stane náplňou vyučovacieho procesu na 

indických školách. Angličtina si týmto rozhodnutím získala výsostné postavenie v školskom 

systéme a moderné indické jazyky tým boli úmyselne posunuté do úzadia. 

Týmto sposobom sa docielilo, že absolventi indického školského systému bol i schopní 

komunikovať anglicky bez ohl'adu na to, z ktorej časti krajiny pochádzali. Zmena sa začala 

prejavovať už od začiatku 20. storočia, kedy sa objavili snahy zavádzať novo-indické jazyky 

aj na stredoškolskom stupni školského systému. Vel'kým impulzom pre tieto snahy bol 

rozmach národného hnuti a po roku 1921. Národné jazyky sa začali pIne používať na 

stredných školách, avšak angličtina si stále držala svoje výsadné postavenie ako spojovníka 

s vyspelou európskou kultúrou, no najma vedou a technikou. V čase, keď krajina získala 

nezávislost; angličtina bola zvyčajne, ale nie vždy, vyučovacím jazykom v matematike, 

v prírodovedných a technických predmetoch, zatial' čo indické jazyky sa používali 

v predmetoch ako história či geografia. 53 

Postupné presadzovanie národných jazykov ako vyučovacích na indických školách 

malo za následok, že sa postupne začala angličtina odsúvať do pozadia. Malo to však za 

51 ' 
52 Udaje citované podl'a http://www.hindisansthan.org/hi/form/Brochuer English v 10-11.pdf 

Nayar, B. R.: National Communication and Language Policy in India, New York: Frederick A. Praeger, 1969, 
s. 145. 
slIb' Id. s. 146. 
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následok stratu jazyka, ktorý by slúžil ako spojovací jazyk v medzi-regionálnej komunikácii 

v Indii. A tak vznikla otázka, ktorý jazyk by to mal byť. Určité vodítko v tomto smere 

poskytuje článok 351 lndickej ústavy, ktorý vraví, že indická vláda má dbať o podporovanie 

rozširovania hindského jazyka. Na druhej strane, aby sa naplnila úloha hindčiny ako úradného 

jazyka Indie, muselo byť zabezpečené jej vyučovanie v celom školskom systéme. 

Tohto si bolo vedomé aj Ministerstvo školstva lndickej republiky. Problémom však 

bolo, že podl'a ústavy kompetencie ohl'adne školstva spadajú pod zvazové štáty a nie ústredie, 

ktoré má právomoci len v rámci inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktoré majú národný význam 

a v rámci federálne financovaných vedecko-technických vzdelávacích inštitúcií. Toto 

rozdelenie právomocí značne komplikovalo naplnenie ustanoveni a článku 351 Ústavy 

o podpore šírenia hindčiny, ktoré leží na pleciach ústrednej vlády. Tá može maximálne 

odporučiť politiku ohl'adne výuky hind činy na školách, ale nie nariadiť. Napriek tomu, 

ústredná vláda nepretržite pracovala na politike, ktorá by zabezpečila hindčine dóležité 

miesto v školskom systéme v nehindských štátoch. 54 

Na druhej strane bola pociťovaná potreba ponechania angličtiny vo vyučovacom 

procese kvoli jej postaveniu v oblasti modemej vedy a techniky ako aj medzinárodnej 

politiky. Z toho dovodu v januári 1955 Všeindická rada pre stredné školstvo odporučila 

trojjazyčné pravidlo, ktoré vyžaduje povinnú výuku troch jazykov na stredných školách. 55 

Ešte v tom istom mesiaci Ústredný poradný výbor pre vzdelávanie, čo je poradný orgán 

indickej vlády prijal toto doporučene a vyzval vlády, aby sa vyjadrili ohl'adne dvoch návrhov 

trojjazyčného pravidla. Prvý z nich odporúčal1. materský či regionálny jazyk, 2. hindčinu 

alebo angličtinu, 3. moderný indický či európsky jazyk, iný než už použitý podl'a bodov 1. a 2. 

Druhý odporúčal1. to isté ako v prvom návrhu, 2. anglický alebo iný moderný európsky jazyk, 

3. hindčinu pre nehindsky hovoriace oblasti, respektive iný moderný indický jazyk pre hindsky 

hovoriace oblasti. 56 

Ako vyplýva z prvého návrhu, hindčina by sa podl'a neho nestala automaticky 

povinnou v nehindsky hovoriacich štátoch. Študentom bolo dané na výber, či sa budú 

vzdelávať v angličtine či hind čine a d'alej mali možnosť si vybrať medzi niektorým zo 

-----------------------
54 lb' 
55 Id. s. 148. 
56 Ibid. s. 152. 

Ibid. s. 152. 
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súčasných indickýchjazykov, respektíve si mohli namiesto neho zvolit' niektorý európsky 

jazyk. Nakoniec mohla nastat' situácia, že ak by sa postupovalo podl'a tohto návrhu, hindčina 

rnohla z výuky vypadnút', ak by nebola materinskýmjazykom študenta a ten by siju ani 

nevybral ako 1. či 2. cudzí jazyk. Hypoteticky mohol nastat' stav, že si napríklad Bengálec, 

vzdelávajúci sa v rodnej bengál čine ako 1. cudzí jazyk vyberie angličtinu a ako 2. asámčinu. 

Na druhej strane druhý návrh už vo svojom tret'om bode počíta s tým, že bude 

hindčina povinná ako 2. cudzí jazyk pre nehindsky hovoriace oblasti. Aby však neboli 

v tomto smere hindsky hovoriace oblasti nejako zvýhodnené, tie zase majú za povinnost' si 

zvolit' niektorý súčasný indický jazyk. V tomto druhom návrhu už odpadla vol'ba medzi 

indickým a európskym jazykom, ten sa mohol vybrat' ako variant voči angličtine. 

Za povšimnutie stojí, že v oboch návrhoch sa vraví o moderných indickýchjazykoch. 

Tým sa asi malo predíst' tomu, aby si hindsky hovoriaci študenti neul'ahčili cestu štúdiom 

sanskrtu, ktorý používa to isté písmo a je im aj jazykovo bližší ako sú napríklad drávidské 

jazyky. Avšak ani jeden z návrhov nebral do úvahy možnost', že si hindsky hovoriaci študent 

rnože v rámci vol'by medzi modernými indickými jazykmi zvolit' urdčinu, ktorá až na písmo 

a čiastočne aj slovnú zásobu, je totožná s hindčinou. 

Mnohé zvazové štáty sa nakoniec priklonili k druhému návrhu trojjazyčného pravidla. 

A tak v septembri 1956 výročná Konferencia ministrov školstva jednotlivých štátov prijala 

druhý návrh s tou zmenou, že angličtina zostane ako druhý jazyk samostatne bez možnosti 

alternatívy v inom európskom jazyku. Toto pravidlo bolo v tom čase uznávané a prijímané 

ako kompromisné východisko skupiny pre hindčinu ako aj skupinami proti nej. Dokonca aj 

DMK nemala žiadnych námietok. 

Významným medzníkom v uvádzaní do života tohto pravidla bola Konferencia 

ministerských predsedov konaná v auguste 1961. Do tejto doby sa vytvorilo množstvo variant 

trojjazyčného pravidla, dalo by sa povedat', že každý jeden zvazový štát mal svoju vlastnú 

Úpravu. Ministri sa na tejto konferencii dohodli najednomjednoduchšom návrhu, ktorý by 

odstránil existujúcu roznorodost' ohl'adne trojjazyčného pravidla. Berúc do úvahy, že hindčina 

má byť jazykom medzi-zvazovej komunikácie v rámci Indie a že angličtina, na druhej strane, 

má stále viac sa upevňujúce postavenie medzinárodného jazyka, konferencia navrhla znenie 

trojjazyčného pravidla: 
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J. regionálny jazyk, ak tenje odlišný od materinského, tak aj materinský 

2. hindčina v nehindských oblastiach a iný indický jazyk v hindsky hovoriacich 

oblastiach 

3. angličtina alebo iný moderný európsky jazyk 57 

Časom sa však ukázalo, že vyučovanie troch jazykov a dokonca v niektorých 

domorodých oblastiach štyroch, je často neúnosné a začali sa objavovat' návrhy na 

dvojjazyčné pravidlo. Zástancom tohto pravidla bol Triguna Sen, ktorý zasadol vo vláde 

Indíry Gándhiovej po vol'bách v roku 1967 ako nový minister školstva. V apríli toho istého 

roku založila Únia ministrov školstva 28-člennú Komisiu členov parlamentu, aby navrhla 

národnú politiku vo vzdelávaní. Tá prekvapujúco odporučila dvojjazyčné pravidlo s tým, že 

sa materinský jazyk bude učit' od 1. po 10. triedu a druhý jazyk od 5. po 10. triedu. Vel'kú 

váhu v tomto rozhodnutí zohral fakt, že na žiakov druhého stupňa boli kladené privel'ké 

nároky ohl'adne výuky troch/štyrochjazykov. Vóbec sa nezmienila o tom, či si má žiak ako 

druhý jazyk povinne vybrat' hindčinu, angličtinu či iný jazyk. Komisia sa spoliehala na ničím 

nepodloženú nádej, že si žiaci z nehindsky hovoriacich oblastí vyberú ako druhý jazyk 

hindčinu. 

Hned' nato zasadala Konferencia ministrov školstva, kde došlo k zhode ohl'adne 

trojjazyčného pravidla, teda že sa žiaci budú učit' materinský jazyk, hindský jazyk ako úradný 

jazyk Indie a anglický jazyk ako jazyk otvárajúci dvere do sveta. O povinnosti učit' sa hindsky 

či anglicky už neexistovala taká vel'ká zhoda. 

Ústredná vláda sa rozhodla, že bude nad'alej presadzovať trojjazyčné pravidlo. Bola si 

vedomá, že takáto politika zvýši nároky na študentov v oblasti jazykovej výuky, ale na druhej 

strane si uvedomovala, že zotrvanie na tomto pravidle je nutné z pohl'adu národného záujmu. 

Jediným zástancom dvojjazyčného návrhu zostalo len Západné Bengálsko, ked'že ešte v máji 

1967 ministerský predseda Madrásu tvrdil, že podporuje zavedenie trojjazyčného pravidla. To 

však netrvalo dlho a už o niekol'ko mesiacov zmenil svoj názor a rozhodol sa podporovat' 

dvojjazyčné pravidlo s tým, že tamilčina a angličtina dostatočne postačuje pre zvazový štát 

Madrás. Aby nedošlo k lavínovému efektu, ústredná vláda začala tlačit' na zvazové štáty, aby 

sa snažili prijať trojjazyčné pravidlo, súc si ve do má toho, že vynútitel'né nariadenie v tomto 

---------------------57 
Nayar, B. R.: Nationa! Communication and Language Policy in India, s. 155. 
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smere nie je možné, ked'že podl'a Ústavy Indickej republiky spadá oblast' školstva do 

právomoci jednotlivých zvazových štátov. Parlament prijal v decembri 1967 rezolúciu, že by 

mali byt'prijaté efektívne kroky v uplatňovaní trojjazyčného pravidla, tak ako ho vytvorila 

Ústredná vláda Indie po konzultácii s vládami jednotlivých zvdzových štátov. " 58 

Mnohí však časom namietali, že trojjazyčné pravidlo za týchto okolností je mnve, 

neefektívne najma ak sa bralo do úvahy ustanovenie Ústavy, že politika ohl'adne vzdelávania 

spadá pod kompetenciujednotlivých zvazových štátov. Baldev Raj Nayar vo svojej knihe 

však tvrdí, že jedna stratégia navrhuje, aby sa vyhlo tomuto slepému koncu, aby sa schopnost' 

ovládat' tri jazyky stala požiadavkou pre UPSC59 skúšky na všetky indické úrady, teda by išlo 

o hindčinu, angličtinu a regionálny jazyk. Takýto krok by automaticky nútil štáty, aby 

zavádzali trojjazyčné pravidlo do škál bez akýchkol'vek osobitných nariadení od Ústrednej 

vlády. Ak by však takéto ustanovenie bolo v rámci právomocí Ústrednej vlády, je ťažké 

predpokladať ako by bolo akceptované nielen tými, čo sú proti hindčine ale tými čo sú proti 

angličtine. Preto iní navrhujú ako jediné možné riešenie "dvojjazyčné pravidlo ". 60 

3.3.2 Trojjazyčné pravidlo a regionálne (menšinové/kmeňové) jazyky 

Anvita Abbi vo svojom článku "Vanishing Diversities and Submerging Identities. An 

Indian Case" kritizuje trojjazyčné pravidlo z toho dovodu, že neberie ohl'ad na menšinové 

jazykyako sú napríklad kmeňové jazyky, či jazyky, ktorými vraví menej ako 10 000 

obyvatel'ov. Poukazuje na to, že trojjazyčné pravidlo, ak vraví o výuke ďalšieho indického 

jazyka má na mysli jazyk uvedený v zozname 8. dodatku Ústavy Indickej republiky. Tým 

pádom sa z vyučovacieho procesu vylučujú ostatné jazyky. Ohl'adne hindčiny poukazuje na 

to, že pod pojem "hindčina" sa pri sčítaní obyvatel'ov v roku 1991 zahrnulo až 48 dialektov 

tohto jazyka a že mnohé dialekty sú si na tol'ko vzdialené, že si vobec navzájom nerozumejú61 

(Podobne ako hindčina, je však dialektovo roznorodá aj nemčina. Dialekty zo severu sú úplne 

iné, najma po fonetickej stránke, než dialekty na juhu. Takisto sa 1íši čo do slovnej zásoby 

úradná nemčina v Rakúsku od úradnej nemčiny v Nemecku. Samotnou kapitolou je 

58 Ibid. s. 162. 
59 
6 Union Public Service Commision 
o Ibid. s. 162. 

61 Abbi, A.: "Vanishing Diversities and Submerging ldentities. An Indian Case", v Sarangi. A. (ed.): Language 
and Politics in India, New Delhi: Oxford University Press, 2009, s. 303. 
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švajčiarska nemčina a boarisch, teda bavorský dialekt nemčiny. Užívatelia starých literárnych 

jazykov hindčiny, bradžštiny a avadhštiny, nikdy nemali taký štátny útvar ako bolo Bavorské 

král'ovstvo. Napriek tomu sa na školách v spolkovej krajine Bavorsko vyučuje nemčina a nie 

bavorština a žiadny Bavor s tým nemá problémy, aj kecl' je to asi najvačší vlastenec spomedzi 

všetkých N emcov.) 

Ďalší problém, ktorý sa javí ako pálčivejší pre autorku článku, je zanedbávanie 

kmeňových či domorodýchjazykov, používaných v horských oblastiach a to najma v strednej 

Indii. Obáva sa, že časom budú tieto jazyky zabudnuté a nahradené vačšinovými jazykmi, 

v jej popisovaných oblasti ach ide konkrétne o hindčinu. Navrhuje riešenie v podobe 

štvorjazyčného pravidla a síce: 

Pre hindský pás 

2. Hindčina 

3. Angličtina 

4. Dominantný regionálny jazyk (=menšinový jazyk vzhl'adom k 8. dodatku) 

5. Jeden juhoindický jazyk (najma drávidský) 

Pre nehindský pás 

1. Hindčina 

2. Angličtina 

3. Dominantný regionálny jazyk (= podl'a zoznamu v 8. dodatku) 

4. Menšinový jazyk (regiónu, prednostne materinský jazyk používaný vo vačšom 

meradlef2 

Problém pri uplatňovaní tohto pravidla okrem toho, že by študenti museli zvládnut' 

štyri jazyky je, že mnohé domorodé/kmeňové jazyky nie sú vel'mi vyspelé, majú značne 

chudobnú slovnú zásobu, čo je vlastne odzrkadlením ich spoločenského vývoja a dokonca 

nemajú vačšinou ani vlastné písmo. 

Anvita Abbi problém uplatnenia takéhoto jazyka ilustruje na santhálčine, mundskom 

jazyku, ktorým sa hovorí na východe Indie v Bengálsku, Uríse, Biháre a Madhjapradéši. Ako 

62 Ibid. s. 308. 
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jeden z mnohých kmeňovýchjazykov nemá vlastné písmo a preto sa zapisuje v dévanágarí 

(Bihár a Madhjapradéš), v urijskom písme (Urísa) a v bengálskom (Bengálsko). Na druhej 

strane santhálski aktivisti sa dožadujú, aby sa santhálčina zapisovala písmom Ol Chiki, ktoré 

bolo pre ňu vytvorené. 

V roku 2002 boli vytvorený zvazový štát Džárkhand, kde vačšinu tvoria Santhálci 

a obyvatel'stvo iných kmeňov. Santhálski aktivisti sa snažili o presadenie santhálčiny ako 

Úfadného jazyka v písme Ol Chiki, kdežto vačšina chcela ponechat' santhálčinu zapisovanú 

v písme dévanágarí, keďže boli na ňu už zvyknutí. Zástancovia písma Ol Chiki však 

namietali, že dévanágarí nie je schopné postihnút' všetky fonetické javy santhálčiny ako to 

robí písmo Ol Chiki. Na druhej strane zástancovia dévanágarí oponovali, že stačí použit' 

diakritické znamienka, aby aj toto písmo pIne odzrkadlilo výslovnost' santhálčiny. Skutočnost' 

sa však uberala iným smerom a síce, že sa ako úradný jazyk Džárkhandu presadila hindčina 

a to z toho dovodu, že Džhárkhand vznikol oddelením od štátu Bihár, kde sa už pIne uplatnila 

hindčina ako jazyk úradov, súdov a iných inštitúcií. Je iróniou, že keď už sa konečne na 

základe prianí vytvorí samostatný štát a zavedie sa jeho regionálny jazyk do zoznamu 8. 

dodatku, tak miestna komunita a zvlášť aktivisti zlyhajú v realizácii daného jazyka ako 

úradného. Čelia opozíeii a masám, ktoré neeheú mať nič spoločné s ieh domácim jazykom 

a dávajú prednosť hindčine, či inému dominantnému jazyku, a angličtine. 63 

3.3.4 Výuka hindčiny v nehindských oblasti ach 

3.3.4.1 Úvod 

Hindčina sa v školách, kde nie je vyučovacím jazykom, učí ako "druhý" jazyk. Viacerí 

autori (Čandrika Máthurová, Čandrašékhar Réddí) definujú tento druhý jazyk ako reč, ktorou 

žiaci síce nehovoria doma, ale ju pasívne vstrebávajú v rámci svojho okolia, či už 

prostredníctvom rozhlasu, televízie, kina, či z kontaktu s hindsky hovoriacimi rovesníkmi. 

Lenže hindčina sa vyučuje aj v tých oblastiach, kde takúto možnost' žiaci nemajú, najma na 

juhu Indie, a napriek tomu sa tam hindčinu žiaci učia ako druhý jazyk. Je viacero dovodov, 

nižšie uvedených, ktoré nabádajú k tomu, aby sa takíto žiaci učili hindčinu skor ako cudzí 

jazyk, s ktorým prídu do styku maximálne v triede na jeho hodinách, podobne ako je to 

63 lb' Id. s. 309-10. 
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siným cudzímijazykmi vyučovanými na indických školách (francúzština, nemčina ... ) (Je 

pozoruhodné, že sem nezahrňujú autori zaoberajúci sa touto tematikou angličtinu. Zdá sa, že 

tá natol'ko zdomácnila na Indickom subkontinente a je tak rozšírená, že ju skor považujú za 

" 
domáci" druhý jazyk, než cudzí. Určitý vplyv na tom možu mať hovorové varianty 

indickýchjazykov, ktoré sú značne presýtené anglicizmami, dokonca celými vetami 

v angličtine.) 

Takéto riešenie navrhuje Čandrika Máthurová pre oblasť Tamilnádu, kde je stále 

pociťovaný silný odpor voči hindčine a ak by sa tá vyučovala ako cudzí a nie druhý jazyk, 

ktorého výuka kladie vačšie nároky na žiaka, nemusela by mať taký status odporu, aký jej 

prisudzujú na juhu Indie. 

Nižšie sú uvedené problémy, ktoré autorka článku Čandrika Máthurová považuje za 

prekážku v bezproblémovom vyučovaní hindčiny pre nehindsky hovoriace deti a za základ 

ich neskoršieho odporu voči tomuto jazyku: 

1. behom školského roka strávi žiak v škole na hodinách hindčiny približne 

180 vyučovacích hodín (vo vačšine škol sa na výuku hindčiny vyčleňuje 

maximálne 6 hodín do týždňa; po odčítaní školských prázdnin dostaneme 36 

týždňový školský rok a teda 36x5= 180 maximálne však 216 vyučovacích 

hodín) Práve škola je jediným miestom, kde sa takíto žiaci stretávajú 

s hindčinou. 

2. ak žiak počuje učitel'a rozprávať hindsky, nie vždy mu rozumie a može to 

sposobiť napatie v jeho mysli. Ak by však učitel' používal jazyk žiaka, 

viedlo by to akurát k tomu, že by mal žiak ešte menšiu možnosť počuť 

hindčinu. 

3. mnohé hlásky sú mu cudzie, pretože sa s nenachádzajú v jeho rodnom 

jazyku. Aby sa predišlo k ich nesprávnemu osvojeniu, je nutné aby učitel' 

stále vravel na žiaka hindsky a opakovaním mu umožnil osvojiť si správnu 

výslovnosť. 

4. ak má odpovedať samostatne na otázku položenú hindsky, tak sa mu často 

značne ťažko na ňu hindsky odpovedá. 
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5. pri písaní diktátu často úplne nechápe význam slov či viet a takisto presne 

nerozoznáva niektoré hindské hlásky, čo mu spasobuje dvojnásobnú obtiaž. 

6. nie je zvyknutý rozlišovat' rody podstatných mien, respektíve jeho rodný 

jazyk má iný systém gramatického rodu ako hindčina, a preto robí základné 

chyby pri tvorení viet. 

7. v čase, kecl' sa blížia skúšky, je vidno, že žiak chodí na vyučovanie hindčiny 

každý druhý deň a bezduché memorovanie a recitovanie ako papagáj sa 

stávajeho osudom. Zápasením s mnohými prekážkami sa takémuto žiakovi 

hindčina často zhnusí. 64 

Riešenie Čandrika Máthurová nachádza v zmene prístupu vyučovaniajazyka, najma 

skvalitnení učebných pomacok, zohl'adnení veku pri užívaní učebných metód (vel'mi 

jednoduché rozprávky používané na začiatku štúdia hindčiny, nemažu dost' dobre poslúžit' 

u žiakov, ktorí sa s hindčinou stretávajú ako povinnými predmetom až vo vyšších ročníkoch) 

umožnením častého opakovania a memorovania naučenej látky (automatizácie), vytváraním 

možností pre žiakov, aby používali a vyvíjali svoje poznávacie schopnosti a v neposlednej 

rade, aby mali dostatok príležitostí používat' jazyk v "skutočných" situáciách.65 

3.3.4.2 Hindčina na školách v Gudžaráte a Ándhrapradéši 

V časopise Gavéšna č. 89, ktorý vydáva Kendríj hindí sansthán v Ágre, sú 

publikované dva články66, ktoré sa zaoberajú výukou hindčiny jednak v štáte, ktorého úradný 

jazyk patrí do skupiny indoeurópskychjazykov a jednak v štáte, ktorého úradný jazyk patrí do 

skupiny drávidskýchjazykov. Napriek tornu, že sajedná o jazyky dvoch rozdielnych 

jazykových rodín, problémy, s ktorými sa žiaci pri výuke hindčiny stretávajú, sú značne 

podobné. Vyplýva to najma z toho, že telugčina (úradný jazyk v Ándhrapradéši) je najviac 

ovplyvnená sanskrtom zo všetkých drávidskýchjazykov. Preto rozoberiem oba články na 

jednom mieste, aby nedošlo k zbytočnému opakovaniu. 

64
M

, v 

65 athur, c.: "Ahindí bháší baččon ko dvitíj bhášá ke rúp men hindí šikšan", Gavéšná 89 (2008): s. 40-3. 
Ibid. s 44-8 66 • • 

Pándéj, M.: "Hindí šikšan kí samasyáén - gudžarátí bháší ke sandarbh men", Gavéšná 89 (2008), s. 55-8. 
Réddí, Č.: "Ándhra men hindí šikšan: bhášá vaigjánik čunautiján", Gavéšná 89 (2008), s. 59-64. 
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V oboch statiach sa na prvom mieste hovorí o probléme zvládnutia hláskového 

systému hindčiny. V gudžarátčine nastáva problém pri zamieňaní cerebrálneho n s dentálnym 

n: páNi (hind. ruka) - pání (hind. voda), vyslovovaní slabikotvorného r ako ru namiesto ri, či 

pri tvorení množného čísla používanie hlásky o: vidjárthío (gudž.) - vidjárthiyo (hind.), čo je 

v hindčine vokatív plurálu. Ďalším problémom sú dlhé a krátke samohlásky, ktoré nie vždy sa 

vyskytujú na tých istých miestach v obochjazykoch: Manínagar (gudž.) - Maninangar (hind.) 

V telugčine podobne ako iných drávidskýchjazykoch sa vyslovuje hláska e dlho aj krátko, 

kdežto v hindčine len dlho (respektíve polodlho, ale najma zatvorene) Takisto si v telugčtine 

zachovali odlišnú výslovnost' palatálne a cerebrálne š na rozdiel od hindčiny, kde sa 

vyslovujú obe hlásky ako palatály. 

Na druhom mieste je problém rodu. Gudžarátčtina ako aj telugčina disponujú trojakým 

gramatickým rodom, na rozdiel od hindčiny, kde máme len dva rody. Ťažkosti spasobuje 

najma fakt, že to čo je v jednom jazyku maskulínum, v ďalšom maže byt' neutrum či sa maže 

vyskytnút' iný variant, takže nie je možné bez predošlého poznani a bezpečne určit' rod 

substantíva toho ktorého jazyka. 

Na treťom mieste sa uvádza problém vetnej skladby, kde však paradoxne vačšie 

problémy nastávajú pre žiakov, ktorých rodný jazyk je gudžarátčina než pre telugsky 

hovoriacich žiakov. Ide o slovosled typu SOV, ktorý je typický pre všetky tri jazyky, ale 

gudžarátčina občas umiestňuje sloveso na začiatok vety bez toho, aby sa tým menil význam. 

Najvačším problémom pri výuke hindčiny pre žiakov užívajúcich gudžarátčinu 

a telugčtinu (ale aj iné novoindické jazyky) je slovná zásoba. Všetky jazyky preberali slovnú 

zásobu zo sanskrtu, ale aj arabčiny či perzštiny, avšak nie všetky výrazy si v každom jednom 

jazyku podržali ten istý význam. Sú to tzv. false friends, s ktorými sa stretávame vždy pri 

štúdiu jazykov blízkych rodovo či regionálne. Príklady pre gudžarátčinu: 

slovo hindčina gudžarátčina 

sardí zima (ročné obdobie) nádcha 

káyam miesto často 

džamádár zametač policajný úradník 

sahí vhodný d .67 po !]J1S 

67 
Pándéj, M.: "Hindí šikšan kí samsjáén - gudžarátí bháší ke saudarbh meu", s. 56. 
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Príklady pre telugčinu: 

slovo hindčina telugčina 

ruči záujem chuť 

kakš miestnosť odplata 

čaritr charakter dejiny 

dubárá zase 'kl d ,68 na a ny 

Možno zhmúť, že aj keď je príbuznosť alebo podobnosť rodného jazyka v určitých 

oblastiach so študovanýmjazykom vel'kou oporou, dosť často sa však maže vyskytnúť 

situácia, kedy je skar prekážkou a že nie je vhodné automaticky prenášať 

gramatické/lexikálne javy rodnej reči do druhého jazyka, kde mažu mať opačný význam 

a výsledkom maže byt' chybné vyjadrovanie, ktoré niekedy vyústi až do neporozumenia. 

Napriek týmto ťažkostiam je vidno, že hindčina je jazykom, ktorý má mnohé spoločné rysy 

s inými indickými jazykmi, čo ju predurčilo už v dávnejších dobách stať sa lingua [ranca 

celého subkontinentu. 

68 R ' . 
éddí, c.: "Andhra men hindí šikšan: bhášá vaigjánik čunautiján", s. 63-4. 
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4. Problémy pri presadzovaní hindčiny a regionálnych jazykov ako úradných 

4.1 Odmietanie hindčiny v Tamilnáde 

4.1.1 vývoj pred rokom 1965 

Opozícia voči hindčine ako úradnému jazyku Indie má vo zvazovom štáte Tamilnádu 

dlhodobú tradíciu, ktorá sa datuje ešte do obdobia pred získaním nezávislosti. Prejavy 

odmietania hindčiny začali v roku 1937 po voťbách, v ktorých vyhral Indický národný 

kongres a v Madráskej prezidencii (súčasné Tamilnádu) sa stal ministerským predsedom 

Čakravartí Rádžagópálčárí, ktorý bol zástancom hindčiny v južnej Indii. Behom mesiaca po 

nástupe k moci 11. augusta 1937 vyhlásil svoj úmysel zaviesť vyučovanie hindčiny na 

školách druhého stupňa. 21. apríla 1938 vydal vládne nariadenie, ktoré stanovovalo povinné 

vyučovanie hindčiny na 125 školách v prezidencii. Okamžite vypukli protesty proti tomuto 

rozhodnutiu. Boli poznamenané protibrahmánskymi názormi a obavami protestujúcich, že sa 

im bráhmani usilujú nanútiť hindčinu a sanskrt. Na druhej strane tamilsky hovoriaci 

moslimovia sa postavili na stranu protestujúcich na rozdiel od urdsky hovoriacich, ktorí 

podporovali presadzovanie hindčiny. Demonštranti žiadali Rádžagópálčárího, aby poťavil zo 

svojich požiadaviek a umožnil voliteťnosť hindčiny, ale ten takéto riešenie odmietol. Zmena 

nastala po tom, čo 29. októbra 1939 odstúpila vláda Kongresu na protest proti zatiahnutiu 

Indie do 2. svetovej vojny. Moci v prezidencii sa opať ujali Angličania, ktorých Perijar E.V. 

Rámásámí požiadal, odvolajúc protesty, aby zrušili nariadenie o obligatórnosti hindčiny. 21. 

februára 1940 guvernér Erskin vydal tlačové komuniké, v ktorom oznamoval odvolanie 

povinnej výuky hindčiny na školách a umožnil jej dobrovoťné štúdium.69 

Po získaní nezávislosti v roku 1947 vláda Kongresu naliehala na všetky zvazové štáty, 

aby stanovili hindčinu na školách ako povinný jazyk. Vláda v Madráskej prezidencii vyhovela 

tejto žiadosti a určila školský rok 1948-49, kedy sa stane hindčina povinným j azykom na 

školách. Perijar opať zorganizoval protesty proti tomuto rozhodnutiu. Strana Dravidar 

Kazhagam zvolala celostranícku konferenci u, ktorá mala vyjadriť odmietavé stanovisko voči 

obligatórnosti hindčiny na školách. Protesty boli sprevádzané masovými demonštráciami, 

69 Vénu, E.: Why South oposses Hindi, Madras: Justice Publication, 1979, s. 55. 
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antihindskými pochodmi a zatýkaním, ktoré sa nevyhlo ani Perijarovi. Vláda nebola ochotná 

ustúpit' zo svojej pozície a protesty pokračovali. Nakoniec došlo ku kompromisu medzi 

oboma stranami a zatknutí vodcovia demonštrácií boli prepustení a tí odvolali d'alšie protesty. 

Vláda nakoniec rozhodla, že od školského roku 1950-51 bude hindčina dobrovol'ná.7o 

Podl'a Ústavy, ktorá nadobudla účinnost' 26. januára 1950, bola síce hindčina 

stanovená ako úradný jazyk, ale bolo stanovené prechodné obdobie patnástich rokov, kedy 

mohla byť popri hindčine používaná aj angličtina. 

Napriek tomu, že hindčina bola opať volitel'ným predmetom, ústredná vláda Indie sa 

snažila roznymi inými prostriedkami dosiahnuť toho, aby naplnila ústavný závazok 

o popularizácii hindčiny ako úradného jazyka. Vo všetkých úradoch spadajúcich pod ústrednú 

vládu, zahmujúc aj železnice a poštové úrady, hindčina na vývesných tabuliach bola uvádzaná 

na prvom mieste. Za ňou nasledoval anglický text a až na treťom mieste bol text 

. '1 . k 71 V reglOna nom ]azy u. 

V roku 1949 sa od strany Dravidar Kazhagam odštiepila Dravida Munnetra 

Kazhagam, ktorá prevzala vedúcu úlohu v hnutí proti hindčine. 21. septembra 1957 zvolala 

Konferenciu proti hindčine, aby protestovala voči vnucovaniu hindčiny. Okrem svojho 

protihindského postoja DMK začala v 50. rokoch aj so separatistickou politikou v prospech 

vytvorenia Drávidistánu. Čínsky útok v novembri 1963, ktorý viedol k čínsko-indickej vojne, 

však prinútil prehodnotiť separatistickú politiku DMK, ktorá od nej upustila, ale nad'alej 

zotrvávala na svojich protihindských postoj och, ktoré sa priostrili v čase schval'ovania Zákona 

o úradnýchjazykoch. Na argument, že hindčinou hovorí viac Indov ako ktorýmkol'vek iným 

indickýmjazykom, predseda DMK C.N. Annadurai zareagoval slovami: "Ak by sme pri 

výbere nášho národného vtáka mali brať do úvahy zásadu početnej prevahy, tak by vol'ba 

nepadla na páva ale skór na všeobecne rozširenú vranu. " 72 

Návrh tohto zákona bol predložený v Parlamente 21. januára 1963 a ihned' vypukla 

slovíčková vojna. DMK namietala použitie slova "may" namiesto "shall" v návrhu § 3 

zákona, pretože pasáž znela "the English may ... continue to be used in addition to Hindi." 

Politici z DMK argumentovali tým, že výraz "may" može byt' interpretovaný ako "may not". 

;----------------------
71 Ravichandran, R.: Dravidar Kazhagam - A Political Study, Madras: Madras University, 1982, s. 177-9. 
72 Ibid. s. 180. 

Guha, R.: India afler Gandhi: The History ofLargest Democracy, s. 392. 
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Avšak 22. apríla ich Néhrú uistil, že v tomto prípade "may" má ten istý význam ako "shall". 

Nato DMK požadovala, aby sa použilo "shall", ak to teda nie je problém. Predseda DMK 

Annadurai dokonca navrhol, aby sa zachoval status quo a angličtina sa aj naďalej používala 

ako úradný jazyk s tým, že rovnomerne rozdelí výhody a nevýhody medzi hindsky 

hovoriacich a ostatných. Napriek silnej opozícii vedenej DMK bol návrh Zákona o úradných 

jazykoch schválený 27. apríla 1963 bez akejkol'vek zmeny v znení (slovíčkach) § 3. To malo 

za následok vypuknutie protestov, ktoré už vopred avizoval Annadurai. V novembri 1963 bol 

zatknutý spolu s ďalšími 500 členmi DMK, ktorí na Protihindskej konferenci i spálili XVII. 

čast' Ústavy, ktorá práve pojednáva o úradnomjazyku Indie. 73 

Po Néhrúovej smrti sa stal premiérom Lál Bahádúr Šástrí, ktorý bol zástancom 

stanoviska spolu s Morárdží Désaím a Gulzari Lál Nandom, že hindčina má byť jediný úradný 

jazyk Indie. To vyvolalo obavy, že Néhruové uistenia ohl'adne angličtiny nebudú dodržané aj 

napriek tomu, že podobne ako on sa vyjadril aj ŠástrL Strach z toho, že ústredná vláda bude 

preferovať používanie hindčiny vo svojich úradoch, pri skúškach do civilnej správy a že 

hindčina nahradí angličtinu ako vyučovací jazyk, prinútil vel'ký počet študentov zúčastniť sa 

protestov proti hindčine.74 

4.1.2 Udalosti roku 1965 

Podl'a Ústavy sa 26. januára 1965, teda patnásť rokov po začatí jej účinnosti, mala stať 

hindčinajediným úradnýmjazykom Indie. Tento deň DMK vyhlásila za deň smútku, vyzvala 

svojich prívržencov, aby vyvesili čierne vlajky, nezúčastnili sa osláv, ale namiesto toho 

usporiadali pokojné demonštrácie. Namiesto nich už 25. januára vypukli nepokoje v podobe 

pálenia tej časti Ústavy, ktorá vraví o postavení hindčiny ako úradného jazyka, ničenia tribún 

a vlajky Kongresu. 

Vyvrcholenie demonštrácií nastalo 26. a 27. januára v štáte Madrás, kde sa na nich 

zúčastnili hlavne študenti. Výsledkom okrem vel'kých strát na majetku, zranení, zrážok 

s po1íciou a zatýkaní, boli aj dve samovraždy upálením na protest proti hindčine. Po1ícia 

začala do davu striel'ať, čo si vyžiadalo jednu obeť na živote. Univerzity v Madráse 

73 Ibid. s. 393. 
74 Guha, R.: "Hindi against India", The Hindu 16.1.2005. 
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a Annámaleinagare boli uzavreté. 28. januára sa ministerský predseda Šástrí snažil upokojit' 

protihindské demonštrácie uistením, že hindčina nebude vnucovaná v nehindsky hovoriacich 

oblastiach. Napriek tomu sa deň nato nepokoje rozšírili do Kérali a Ándhrapradéšu a N. Muttu 

sa na protest proti vládnej jazykovej politike otrávil pesticídmi.75 Protesty spočívali v pálení 

štátnej vlajky, Ústavy, ničení hindských nápisov na vládnych budovách, útokoch na poštové 

úrady a vlakové stanice. Nepokoje sa rozšírili do r6znych miest, dokonca aj do Singapuru, kde 

žije početná tamilská menšina. Demonštranti vyžadovali odstúpenie premiéra zvazového štátu 

Madrás a zachovanie angličtiny ako úradného jazyka.76 

Premiér Šástrí v celoindickom rádiovom vysielaní 11. februára vyjadril šok nad 

rozmerom nepokojov a sl'úbil ctit' záruky, ktoré dal Néhrú. Tamilov uistil, že angličtina bude 

naďalej používaná v komunikácii medzi ústredím a zvazovými štátmi a medzi štátmi 

navzájom a tiež, že skúšky pre všetky civilné úrady budú aj naďalej v angličtine. Tieto jeho 

uistenia upokojili demonštrujúcich, najma študentov, že odvolali ďalšie demonštrácie. Tie sa 

ešte sporadicky objavovali do začiatku marca. 77 

17. februára obsahoval príhovor prezidenta pred Par1amentom sl'ub, že "Želáme si 

kategoricky trvať na tom, že uistenia dané zosnulým Džavahárlálom Néhrúom a potvrdené 

súčasným premiérom Bahádúrom Šástrim budú vykonané bez obmedzeni a výhrad. .. Aj ked'je 

hindčina úradný jazyk Únie, angličtina sa bude nad'alej použivat~ pokial' si to budú priať 

nehindsky hovoriace štáty. ,,78 

4.1.3 vývoj po roku 1965 

Laxný prístup ústrednej vlády v presadzovaní záruk, ktoré dala najma Tamilom 

ohľadne zachovania angličtiny, viedli k tomu, že strana DMK, ktorá postavila svoju 

kandidatúru na jazykovej otázke (odmietaniu hindčiny a zachovaní angličtiny), vyhrala vol'by 

v roku 1967 v Madráse a bola jedinou stranou, ktorá sama bez utvorenia koalície dokázala 

zosadiť dovtedy vládnuci Kongres. 79 

75 
76 Guha, R.: India after Gandhi: The History oj Largest Democracy, s. 393. 
77 Zvelebil, K.: "Co tedy s hindštinou?", Nový Orient 20 (1965): s. 98 . 
. Forrester, D. 8.: "The Madras Anti-Hindi Agitation, 1965: Political Protest and its Effects on Language Policy 
~~ India", Pacific Affairs 39 (1966): s. 25. 
79 Ram, M.: Hindi against India, New Oelhi: Rachna Prakashan, 1968, s. 33. 

Ibid. s. 34. 
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Strašné demonštrácie roku 1965 s obet'ami na životoch vybojovali aspoň to, že došlo 

k novelizácii Zákona o úradných jazykoch v tom smere, že angličtina si aj naďalej ponechala 

štatút úradného jazyka. A však pri novelizácii tohto zákona nedošlo k naplneniu požiadaviek 

DMK ohl'adne nahradenia v anglickom znení slovíčka "may" za slovíčko "shall". Znenie tejto 

novely bolo poslané všetkým zvazovým štátom na vyjadrenie. Na margo tohto oboslania 

Mohan Ram vo svojej knihe píše: "Ak bola novela zamýšl'aná ako záruka záujmov 

nehindských štátov tým, že sa angličtina bude naďalej používat' ako úradný jazyk, nebolo 

potrebné obosielat' aj hindsky hovoriace štáty. ,,80 Ďalej o tejto novele píše: "Jej návrh bol 

pred schválením oslabený na úkor záujmov nehindských štátov. Návrh v mene vačšej garancie 

angličtiny znovu otvoril otázku v pros pech hindčiny a obmedzil po užívanie angličtiny 

pomocou r6znych ustanovení, ktoré boli zahrnuté do § 3 tohto zákona. Návrh novely, tak ako 

bol schválený, zahodil garancie dané roku 1963 najďalej ako sa len nehindsky hovoriací 

l'udia mohli obáva( Spolu s návrhom bola predstavená rezolúcia o jazykovej politíke, ktorá 

hola tíež zmenená pod tlakom. Schválená rezolúcia spolu s návrhom novely je manifestáciou 

jazykovej genocídy. ,,81 

Nepriaznivú odozvu vyvolalo aj trojjazyčné pravidlo, pretože bolo považované ako 

prostriedok na vnútenie hindčiny pre nehindsky hovoriacich obyvatel'ov. Vyvolalo to nové 

protesty o dvadsat' rokov neskor, kedy sa premiér Radžív Gándhí snažil od roku 1986 zaviesť 

"Národnú vzdelávaciu politiku", ktorej súčasťou bolo aj zakladanie internátnych škol pre 

talentované deti, tzv. Džaváhar Navódhaja Vidjálaj. DMK vyrukovala s tvrdením, že na 

týchto školách bude hindčina povinná a začala s protestnými akciami proti otvoreniu týchto 

škol v Tamilnáde. 13. novembra zákonodarný zbor sajednohlasne uzniesol na požiadavke 

zrušit' XVII. čast' Ústavy a ustanovit' angličtinu za jediný úradný jazyk Únie. O pár dní neskor 

členovia DMK protestovali proti novej školskej politike spálením XVII. časti Ústavy, čo 

viedlo k opatovnému zatýkaniu a sebaupalovaniu, tentokrát až 21 osob. Radžív Gándhí potom 

uistil členov Parlamentu, že hindčina nebude nikomu nanútená a ako súčast' kompromisu bolo 

zrušenie zakladania škol Navódaja v Tamilnádu.82 

80 Ibid. s. 34. 
81 Ibid. s. 35. 
82 

Kumar, K.: "Anti-Hindi Week", Economic and Political Weekly, 21 (1986): s. 1838-9. 

48 



4.1.4 Dóvody odmietania hindčiny v Tamilnáde 

Ako je zrejmé z vyššie uvedených riadkov, odmietanie, respektíve odpor voči hindčine 

v Tamilnádu má dlhú tradíciu. Zrejmou príčinou tohto dodnes pretrvávajúceho stavu je 

necitlivé presadzovanie hindčiny ako úradného jazyka celej Indie bez ohl'adu na nejakú 

opozíciu a ak sa nejaká vyskytla bola tvrdo potlačená. Nemalú vinu majú na tom aj politici 

ústrednej vlády, ktorí na jednej strane sl'ubovali riadit' sa požiadavkami Tamilov, no na druhej 

strane, pri ieh eventuálnej aplikácii sa k nim stavali značne nedbanlivo až časom vypršali 

dostratena. Celkom výstižne výhrady Tamilov voči takejto politike zhrňuje Mohan Rám, 

ktorých ich vyslovil už pred štyridsiatimi rokmi, ale sú dodnes aktuálne ako sa ukázalo 

napríklad pri urdčine v Uttarpradéši (viď kap. 4.3): "Ak uistenia zosnulého Džavaharlála 

Néhrúa naznačovali, že hindčina nebude nikomu vnucovaná, nebolo nutné ju robit'povinnou 

pre nehindsky hovoriace štáty v rámci trojjazyčného pravidla. Ak bol garantovaný 

pokračujúci bilingvizmus, pre nehindsky hovoriace štáty by stačila angličtina a ich rodný 

jazyk, pokial' by sa dobrovol'ne nezačali učit' hindsky. Angličtina mohla byť pojítkom medzi 

nehindsky hovoriacimi štátmi a ústrednou vládou, a hindčina medzi hindskými štátmi 

a ústrednou vládou. ,,83 

Takisto namietal nerovnomernost', čo sa týka jazykových požiadaviek pre zamestnanie 

v civilných úradoch. Bolo stanovené, že pri prijímaní sa bude vyžadovat' buď hindčina alebo 

angličtina, čo bolo v prospech hindsky hovoriacich uchádzačov, pretože pre nichje hindčina 

materinským jazykom. 84 Ďalej poukázal na problematické trojjazyčné pravidlo, ktoré 

nariaďovalo hindčinu povinne spolu s angličtinou pre ne hindské štáty, ale hindské štáty sa 

okrem hindčiny a angličtiny neboli ochotné učit' žiaden iný indický jazyk a to najma 

drávidský. Tento stav trvá dodnes, keď sa v hindsky hovoriacich štátoch vel'mi 

o trojjazyčnom pravidle nevie a ak áno, ako indický jazyk sa zriedkakedy učí jazyk 

drávidský.s5 Výsledkom toho bolo aje, že sa v Tamilnádu vláda rozhodla od roku 1968 

neuplatňovat' trojjazyčné pravidlo v školách tým, že vylúčila hindčinu ako povinný jazyk 

a presadila dvojjazyčné pravidlo: tamilčinu a angličtinu. 86 

S3 
S4 Ram, M.: Hindi against India, s. 36. 
Ss Ibid. s. 37. 

LaDousa, Ch.: "Disparate markets: Language, nation, and education in North India", American Ethnologist, 32 
~~005): s. 464. 

Ram, M.: Hindi against India, s. 37. 
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4.2 Odpor voči hindčine v Maháráštre 

V nedávnej dobe sa zdvihla znovu vlna odporu proti hindčine v indickom štáte 

Maháráštra. Vel'ký podiel na tom má politická strana Maháráštra navnirmán séná, ktorú 

založil jej súčasný predseda Rádž Thákaré. Dňa 9. novembra 2009 pri prvom zasadnutí 

zákonodamého zboru Maháráštri poslanec Abú Azmí (Samadžvádí dali Samjwadi party SP) 

sa rozhodol zložiť prísahu v hindskom jazyku a to napriek tomu, že Rádž Thákaré 

v otvorenom liste zákonodarcom za svoju stranu prikázal zložit' prísahu v maráthštine 

a v médiách varoval každého, kto by sa odvážil použit' iný jazyk. Azmí sa však rozhodol pre 

hindčinu, ale ako náhle vyslovil "mai" vrhli sa naňho štyria poslanci za Maháráštra 

navnirmán séná a strhla sa bitka, ktOfá ochromila maráthsky parlament na pol hodinu. 87 

Výsledkom tohto počinu, okrem toho, že oni štyria útočníci dostali zákaz vstupu do 

parlamentných budov v Bombai a Nágpure na štyri roky, bol a debata o tom či v skutočnosti 

hindčina nerozdel'uje Indiu. 

Dňa 11. novembra 2009, krátko po udalostiach v Bombaji, odvysielala televízna 

stanica CNN-IBN diskusiu na tému: "Je hindčina akceptovatel'ná pre všetkých Indov ako 

národný jazyk?" Diskusie sa zúčastnil poslankyňa Parlamentu za DMK M.K. Kanimozhi, 

poslanec Parlamentu za SP ajej predseda Víréndra Bhatia, herec Daršan V. Džairválá 

ahlavný redaktor CNN-IBN Rádždíp Sardésaí. 

Diskusiu otvorila poslankyňa za DMK M.K.Kanimozhi prehlásením: "Myslím si, že 

zástupcovia l'udu by mali byť schopní rozprávaťjazykom štátu, v ktorom boli zvolení. Ale 

nikto nemóže akceptovať to, čo sa stalo v parlamente v Maháráštre jednoducho preto, lebo 

nikto nemá brať zákon do vlastných rúk. " Na margo toho, že v Tamilnádu sa agituje proti 

hindčine už od 30. rokov 20. storočia povedala: "DMK nie je proti hindčine. Sme len proti 

vnucovaniu tohto jazyka nášmu štátu. DMK zastáva názor, že máme tol'ko iných jazykov a tak 

by malo byť viac úradných jazykov v krajine. Neviem hindsky, ale to ma ešte nerobí 

rnenejcennou Indkou než kohokol'vek iného. " 

;---------------------
The Hindu, 9.11.2009 
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Zatial' čo na juhu Indie, je viac jednotiacim prvkom angličtina než hindčina, na severe 

stranyako SP zastávajú anti-anglické a pro-hindské stanovisko. Nato zareagoval predseda SP 

slovami: "Nie sme proti žiadnemu regionálnemu jazyku, ale sme proti tomu, aby nám bola 

nanútená angličtina. Angličtinou vraví sotva 8 percent obyvatel'ov Indie, kdežto hindčinu 

používa vyše 50 percent Indov. Angličtina je jazykom elitnej triedy. Regionálne jazyky sú 

omnoho dóležitejšie. " Na otázku, prečo Abú Azmí nepredniesol svoju prísahu v maráthčine 

Víréndra Bhatia odpovedal: "Prečo tol'ký odpor, ked'je v Ústave ustanovenie o skladaní 

prísahy v hindčine a iných jazykoch? Som proti tomu, aby bol niekto nútený skladať prísahu 

v konkrétnom jazyku. " 

Herec Daršan V. Džairválá poznamenal: "Nie som proti hindčine, ale prevládanie 

hindčiny je témou diskusií už roky. Sme pluralitná spoločnosť a tak musíme mať tak vel'a 

jazykov ako je to len možné. " 

Situáciu v dnešnom Bombaji vysvetlil Rádždíp Sardésaí: "Bombaj bol vždy mestom 

s mnohojazyčnou identitou. Hindčina sa stala dominantnou na bombajských uliciach za 

posledných dvadsať rokov vd'aka migrantom z Uttarpradéšu a Biháru. Ale hindčina nže je 

votrelcom. BoUywood existuje roky. " 

Na otázku, či bol niekto v parlamente Tamilnádu, kto by zložil prísahu hindsky, M.K. 

Kanimozhi odpovedala: "Boli prípady, kedy l'udia skladali prísahu po anglicky a v poslednom 

čase jeden člen vravel telugsky. Faktomje, že akje niektorý jazyk nanútený v štáte, vytvorí sa 

proti nemu opozícia. " 

Na poznámku, že existuje určitý hindský imperializmus, čo sa šíri tými, ktorí hovoria 

týmto jazykom a že je voči tomu odpor v značne vel'kej časti krajiny, Vírédnra Bhatia 

zareagoval: "Ak sa Tamil móže naučiť anglicky prečo nie hindsky? Nie sme proti tamilčine. 

Nedávno jeden poslanec vravel v Rádžjsabhe tamilsky a nikto s tým ne mal problém, dokonca 

sme to uvítali. " Na tento argument zareagovala M.K. Kanimozhi: "Kol'ko l'udí zo severu 

ovláda čo i len jeden juhoindický jazyk? Tamilčina je úradný jazyk na Srí Lanke 

a v Singapure, tak prečo ten problém v Indii?" Vírébdra Bhatia trvajúc na líni i SP jej na to 

odvetil: "Stanoviskom SP je, že každý Ind by mal spolu s regionálnym jazykom ovládať aj 

hindčinu. " 
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Na pripomienku, že Azmí žije v Maháráštre už tridsať rokov, prečo teda nezložil 

prísahu v maráthčine, Vténdra Bhatia zareagoval: "Mnohí členovia tohto zákonodarného 

zhromaždenia už dávnejšie skladali prisahu hindsky, prečo teda vypukol dnes tento 

problém? " 

Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že ak Rádž Thákaré chce ochraňovať maráthčinu, 

mal by tak robiť konštruktívnymi činmi ako napríklad zlepšenie stavu maráthskych škol 

a knižníc, ktoré sú v dezolátnom stave a nie zpolitizovávať túto tému. 

Diskusiu uzavrel Rádždíp Sardésai slovami: "Je vel'mi l'ahké zaútočit' na Abúa Azmího, 

pretože sa tým získa okamžitá popularita. Je omnoho t'ažšie sa angažovat' v pros pech knižníc, 

škál a kultúry. Politici potrebujú rýchle riešenie a preto Azmi hrá s hindskou kartou a Rádž 

Thákaré s maráthskou. " 

Súčasťou relácie bolo aj hlasovanie divákov na otázku, ktorá bola témou diskusie 

a 53% sa vyslovilo kladne, 47% záporne. 88 Síce išlo len o l'udí, ktorí sledovali túto reláciu, ale 

aj na tomto mini-prieskume vidno, že hindčina sa postupne začína pociťovať vačšinou 

obyvatel'stva Indie ako jej národný jazyk. 

4.3 Urdčina ako druhý jazyk v Uttarpradéši a Biháre 

V roku 1980 pred všeobecnými vol'bami Indický národný kongres vo svojom 

volebnom programe prisl'úbil, že zabezpečí pre urdčinu v štátoch Uttarpradéš a Bihár štatút 

druhého úradného jazyka. Tým si chcel nakloniť moslimských voličovo Tí však oponovali 

tvrdením, že "lepšim prístupom k používaniu urdčiny ako prostriedku vyučovania na školách 

by poskytli viac úžitku a menej politických trenic ,,89 

Po skončení všeobecných a regionálnych volieb sa víťazný Kongres ujal napÍňať svoj 

predvolebný sl'ub v oboch štátoch dvojakým sposobom. V Biháre vláda Kongresu na svojom 

zasadaní promptne schválila štatút urdčiny ako druhého úradného jazyka a v decembri 1980 

bolo toto jej postavenie potvrdené zákonom. Na druhej strane sa však ministerskému 

88 
Prejavy diskutérov sú citované podľa prepisu uverejnenom na webstránke televízie 

h!m://ibnlive. in.com/news/ diversity-unites-india-but-not-hindi/l 05001-3 .html 
89 

Sonntag, S. K.: "The Political Saliency ofLanguage in Bihar and Vttar Pradesh", v Sarangi, A. (ed.): 
Language and politics in India, New Delhi: Oxford University Press, 2009, s. 224. 

52 



predsedovi Uttarpradéšu V. P. Singhovi po peripetiách podarilo v roku 1982 vydať nariadenie 

udel'ujúce urdčine štatút "druhého jazyka" (ale nie "úradného") pre obmedzené účely. Jeho 

vláde sa však už nepodarilo presadit' schválenie tohto nariadenia vo forme zákona.9o 

Dovod, prečo sa v tomto období v dvoch susedných zvazových štátoch vyskytol taký 

rozdielny výsledok pri udel'ovaní urdčine pozície druhého úradného jazyka je treba hl'adať 

v osobnostiach vtedajších ministerských predsedov Uttarpradéšu a Biháru. V Biháre sa ujal 

moci maithilský bráhman Džagannáth Mišra, ktorý mal za sebou vel'mi politicky aktívny 

región a tých, ktorých materčina je maithílčina. Síce sa vyskytli protesty voči ustanoveniu 

urdčiny ako druhého úradného jazyka, Mišra ich však dokázal upokojiť postavením novej 

nemocnice a inými benefitmi za štátne peniaze.91 Ani opozícia nebola proti udeleniu úradného 

postavenia urdčine a po schválení zákona zablahoželala vláde k úspechu. Pri pouličných 

protestoch proti tomuto zákonu zahynulo "iba" pať až desať osob.92 

Postavu tohto ministerského predsedu ce1kom plasticky charakterizuje Selma K. 

Sonntag vo svojom článku: "Aj keď bol považovaný za Saňdžajovcajeho politickým učitel'om 

boljeho starší brat. Mišra mal reputáciu vyzývatel'a" vel'kých zvierat" Kongresu; v roku 1983 

ho lndíra Gándhiová vyhodila a odpor Rádžíva Gándhího voči nemu bol všeobecne známy. 

V súčasnosti (začiatok 90. rokov, pozn. P.N.)je sám" vel'kým zvieraťom" v Kongrese 

povolaný premiérom Raom do vlády. Je považovaný za vel'kého rivala súčasného 

ministerského predsedu Biháru Lálu Prasáda Jádava. " 93 

Na rozdiel od Dž. Mišru bol ministerský predseda Uttarpradéšu V. P. Singh závislí na 

pomoci od Indíry a Saňdžaja Gándhíových. Tí ho vlastne do Lakhnáu dosadili, aby skrz neho 

mohli vládnuť tejto provincii. Z tohto dovodu nemal vel'ký záujem o získanie podpory zo 

strany moslimov.94 Po nástupe do svojho úradu sl'úbil, že v roku 1981 sa bude snažiť naplniť 

volebný program ohl'adne urdčiny. V decembri toho roku sa rozhodol udeliť urdčine štatút 

úradného jazyka, ale nezískal pre tento zámer podporu ani u svojich ministrov ani od vlády 

z Dillí. Jeho ministri nakoniec súhlasili so znením, kde bude vypustené slovíčko 

-90 .----------

91 Ibld. s. 225. 
92 The Indian Nation (Patna), 22.12.1980. 
93 The Indian Nation (Patna), 20.12.1980. 
94 Sonntag, S. K.: "The Politica! Saliency ofLanguage in Bihar and Uttar Pradesh", S. 227-8. 

Ibid. s. 228. 
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"úradný" a takýto návrh schválili v apríli 1982.95 Napriek tomuto "zjemneniu" vypukli 

v januári 1982 protesty proti tomuto uzneseniu.96 

Proti urdčine ako druhému úradnému jazyku v Uttarpradéši nebola len opozícia, ale 

dokonca aj členovia vládnuceho Kongresu, najma Vásudév Singh. Začiatkom 80. rokov bol 

predsedom Hindí sáhitja sammélan v Uttarpradéši, ktorej program je propagácia hindčiny. 

Tu sa však ukázalo, že táto "propagácia v Uttarpradéši je definovaná tiež odmietaním 

d
V. ,,97 ur czny. 

Vel'kú úlohu pri schval'ovaní štatútu urdčiny ako druhého úradného jazyka v Biháre 

zohrala nevládna organizácia Andžuman Taraqqi-e-urdú, najma vodca jednej z jej frakcií 

Abdul Moghni. Ten si zaviazal Dž. Mišru tým, že ho vo vol'bách podporí, ale len ako ihned' 

po zostavení vlády podnikne kroky v prospech urdčiny. V opačnom prípade mu hrozil 

vyvolaním pouličných nepokojov. Mišra navonok odmietal, že by vedel o nejakom takomto 

ultimáte, ale je známym fakt, že medzi oboma existoval tesný vzt'ah a vd'aka Moghnímu 

Andžuman slúžila ako sprostredkovatel'ská organizácia pri mobilizovaní voličovo Na druhej 

strane pobočka tejto organizácie v Uttarpradéši obdobného úspechu nedosiahla. Najeho čele 

v tom čase stála manželka významného člena Kongresu Haját-ulláha Ansárího, ktorý si 

nechcel poškvrnit' svoje politické ambície v Kongrese aktivitami v prospech urdčiny. Práve 

táto skutočnost' je považovaná za dovod, prečo uttarpradéšská organizácia nevystupovala 

aktívnejšie v prospech presadenia urdčiny ako druhého úradného jazyka.98 

Nariadenie, ktoré považovalo urdčinu ako druhý jazyk v Uttarpradéši bolo znovu 

promulgované novou vládou Šrípathího Mišru a ihned' nato napadnuté Hindí sáhitja 

sammélan na súde. Ten rozhodol dost' nejasne a síce, že zamietol repromulgáciu tohto 

nariadenia, ale nie jeho obsah. Vláda Uttarpradéšu sa snažila čelit' tomuto súdu tým, že 

predloží návrh zákona o štatúte urdčiny ako druhého jazyka (ale opat' nie "úradného"). Tento 

návrh nakoniec kvoli rozporom vo vnútri vládnucej strany a nejasnému rozhodnutiu súdu 

prepadol. 

95 
Indian Express New Delhi, 10.4.1982. 

96 
Indian Express New Delhi, 25.1.1982. 

:: Sonntag, S. K.: "The Politica! Saliency ofLanguage in Bihar and Uttar Pradesh", S. 229. 
Ibid. S. 230-1. 
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Určitá zmena nastala v roku 1989, ked' ministerský predseda N.D. Tivárí pod tlakom 

Radžíva Gándhího, aby získali hlasy moslimov, sa snažil presadiť návrh zákona, ktorý by 

udelil urdčine postavenie druhého úradného jazyka. Napriek tomu, že sa prvý krát oficiálne 

v tomto zvazovom štáte poskytlo urdčine štatútu úradného jazyka a napriek masovým 

protestom v uliciach, bol tento návrh zákona v septembri 1989 schválený.99 Hindí sáhitja 

sammélan aj tentokrát napadla túto zákonnú úpravu na súde. Hlavným dávodom bolo, že už 

hindčina bola uzákonená ako úradný jazyk a to postačovalo, aby nemusel byť uzákoňovaný 

ďalší jazyk pre úradné účely. Druhým argumentom bolo, že musí byť dostatočný počet 

obyvatel'ov daného štátu, ktorí by si želali, aby ichjazyk bol uznaný ako úradný. Urdsky 

hovoriacich obyvatelia Uttarpradéšu takýmto počtom podl'a Hindí sáhitja sammélan 

nedisponovali. 100 Súd sa však v lete 1993 dostal do mnveho bodu. To malo za následok 

prerušenie aplikácie tohto zákona do praxe a mnohé zdroje sa preto stále nevedia presvedčivo 

vyjadrit' ohl'adne postavenia urdčiny v Uttarpradéši. lOl 

Apatiou vlády v Uttarpradéši bola urdčina vymazaná z učebných osnova jej miesto 

ako d'alšieho indického jazyka podl'a trojjazyčného pravidla prevzal sanskrt l02
. Urdčinuje 

možné študovať len na dvoch stredných školách, ktoré vedie Alígarhská moslimská 

univerzita. V štáte sa nachádza vel'mi málo učebníc a učitel'ov a ak chcú rodičia nechávať 

vzdelávať svoje deti v tomto jazyku, sú nútení ich posielať do madrás, ktoré sú ale školami 

náboženskými. Príčinou tohto stavuje nezáujem o urdčinu zo strany jej užívatel'ov, ktoríju 

začali opúšťať po získaní nezávislosti, pretože značná časť urdsky hovoriacej elity odišla do 

Pakistanu. Terajší moslimovia neposielajú svoje deti do škál, kde je vyučovacím jazykom 

urdčina a preto verejné školy nejavia záujem o výuku v tomto jazyku. Tých pár škál, ktoré 

vyučujú v urdčine trpia chronickým nedostatkom peňazí, čo má za následok aj nízku úroveň 

výuky, čo im na prestíži nepridáva a tým sa problém urdčiny dostáva do začarovaného 

kruhu. J03 

99 
10 Indian Express New Delhi, 30.9.1989. 
op' 

aJ, S.: "Politics ofLanguage. Decline ofUrdu in Uttar Pradesh", Economic and Political Weekly, 37 (2002): 
s.2707 
::~ Son~tag, S. K.: "The Political Saliency ofLanguage in Bihar and Uttar Pradesh", s. 234. 

Je to ale v rozpore s podstatou tohto pravidla, ktoré vyžaduje novoindické jazyky ako druhé jazyky (kap. 
fo

3
3.!. tejto práce) 
Pai, S.: "Politics ofLanguage. Decline ofUrdu in Uttar Pradesh", s. 2707-8. 
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Urdčina maže pretrvať ako hovorový jazyk, ked'že má mnoho spoločného s hindčinou. 

Takisto vel'kú službu pre jej zachovanie robí indický film, v ktorom je tak často používaná 

ako hindčina. Vydávanie urdských literárnych diel v dévanágarí tiež pomaže, pretože značná 

časť hindsky hovoriacich prejavuje o ňu záujem, aj ked' súčasne sú proti urdčine ako druhému 

úradnémujazyku. Urdčina sa takto maže rozvíjať naďalej bez ohl'adu nato, čí má štatút 

úradného alebo druhého vyučovaného jazyka. 104 

-----------------------104 • 
Ibld. s. 2808. 

56 



5. Záver 

Táto práca sa zaoberala otázkou hindčiny ako úradného jazyka Indie, jej 

presadzovaním do tejto úlohy, právnou úpravou, aplikáciou v bežnom živote (školskom 

prostredí) ako aj problémami s jej prijímaním v jednotlivých štátoch Indie. 

Východiskom pre skúmanie tejto úlohy hindčiny bolo obdobie prvej polovice 20. 

storočia, kedy sa vytvárali a presadzovali v celoindickom meradle predstavy o hindčine ako 

budúceho národného jazyka. Pre jej d'alší vývoj bolo kl'účovým obdobie schval'ovania Ústavy 

Indickej republiky, kde sa ukázali rozdielne názory ohl'adne úradného (nie už národného) 

jazyka, či im má zotrvať angličtina alebo má byť nahradená hindčinou. Práve v tomto čase 

vidno počiatok príčin neustáleho odmietania hindčiny ako úradného jazyka pre celú Indiu 

v južných štátoch Indie, najma Tamilnádu. D6kazom toho je necitlivé presadzovanie 

výlučnosti hindčiny ako úradného jazyka bez ohl'adu na názory nehindských oblastí, ako 

popisuje v stručnosti kapitola 2.2 tejto práce. Žial' nepodarilo sa mi získať viac pramenného 

materiálu k tejto téme, jediným zdrojom, ktorý sa týmto komplikovaným a turbulentným 

schval'ovaním Ústavy zaoberá, je článok Granvilla Austina citovaný v pozn. 28. Všetky 

ostatné zdroje túto d6ležitú etapu bud' obchádzajú alebo sa jej venujú len stručne. 

Na túto kapitolu nadvazuje rozbor jednotlivých článkov Ústavy, týkajúcich sa 

hind činy s prihliadnutím k Zákonu o štátnych jazykoch. Pri spracovaní tejto problematiky 

vyvstal problém vzťahu normy vyššej právnej sily (Ústavy) s normou nižšej právnej sily 

(Zákon), ktorá v tomto prípade mení a upravuje znenie normy vyššej právnej sily, aj ked' 

podl'a právnej teórie je to naopak. Žial' rozsah mojich vedomostí mi umožnil rozobrať túto 

tému len stručne a aj to z pohl'adu laika. Pre budúce vysvetlenie tohto stavu by bol prospešný 

odborný právnický výklad, alebo aspoň prístup k d6vodovým správam k týmto normám, ak 

v6bec existujú. 

K práci je pripojený v prílohe aj v6bec prvý preklad do slovenčiny častí Ústavy, 

týkajúcich sa hindčiny ako aj úplné znenie Zákona o štátnych jazykoch. Treba povedať, že sa 

mi nepodarilo zohnať autoritatívne, teda papierové znenie týchto noriem, a preto som 

Vychádzal zo znenia, ktoré je na webových stránkach Rezortu úradného jazyka s tým 

vedomím, že sa v originálnom texte m6žu vyskytnúť chyby, ktoré viedli k chybnému 
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prekladu, respektíve pri niektorých právnických výrazoch nebolo možné nájsť rovnaký 

ekvivalent v slovenskom jazyku, čo vyplýva z rozdielnosti našich právnych systémov 

(anglosaský a kontinentálny). 

Pri aplikácii hindčiny na indických školách som sa snažil vychádzat' z trojjazyčného 

pravidla ajeho používaní na školách. Z dostupných materiálov bolo možné získat' len 

obmedzenú predstavu o jeho aplikácii, skor sa zaoberali o pedagogických problémoch, 

spojených s výukou hindčiny na nehindských školách. 

S touto problematikou súvisí aj zachovanie regionálnych menšinovýchjazykov, ako to 

rozoberá vo svojom článku Anvita Abbi, profesorka Univerzity Džavahárlála Néhrúa v Dillí. 

Ňou ilustrovaný príklad Džárkhandu a tamojších Santhálcov ukázal, ako v praxi dochádza 

k naplneniu čl. 347 Ústavy. Bolo síce vytvorený ďalší zvazový štát, v ktorom používatelia 

dovtedy menšinového jazyka tvoria vačšinu, ale napriek tomu sa ako úradný jazyk zachovala 

hindčina. Súvisí to najma s tým, ako sa dotyční obyvatelia stavajú k svojej rodnej reči, či ju 

hodlajú naďalej pestovať alebo či podl'ahnú, ako v tomto prípade, dominantnej hindčine. 

Z toho vidno, že aj keď je jazyková politika priaznivo naklonená voči regionálnym jazykom, 

míňa sa účinku, akje l'ahostajná podstatnej časti obyvatel'ov, ktorých sa týka. 

V tejto časti sa mi ale nepodarilo zmapovat' do akej miery je hindčina na nehindských 

školách vyučovaná, teda v ktorých štátoch, v akom počte škol a s akým výsledkom. To si do 

budúcna vyžiada samostatný terénny výskum, pretože sa zdá, že na túto tému neexistuje 

nejaké centrálne vedená štatistika. 

V štvrtej časti je popísaná problematika s prijímaním hindčiny v nehindských štátoch 

ako aj prijímaním druhého regionálneho jazyka v hindsky hovoriacich štátoch. Z materiál ov, 

ktoré mi boli k danej problematike k dispozícii a ktorých niektoré závery som stručne uvádzal 

na príslušných miestach práce, vyplýva, že značným problémom pri bezkonfliktnej aplikácii 

hindčiny ako úradného jazyka sa javia práve jej horliví zástancovia. Ako sa už ukázalo pri 

schval'ovaní textu Ústavy, zástancovia hindčiny neboli ochotní pristúpiť na návrhy či 

kompromisy, ktoré predkladali zástupcovia s nehindských oblastí. To bolo, ako sa vraví, 

vodou na mlyn pre zarytých odporcov hindčiny ako úradného jazyka a najma výbušná situácia 

v Tamilnáde, ktorá sa od 30. rokov 20. storočia niekol'kokrát opakovala, je toho dokazom. 

Zástancovia hindčiny ukázali svoje egoistické stanovisko pri schval'ovaní urdčiny ako 
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druhého oficiálneho jazyka zvazového štátu Uttarpradéš. Z toho usudzujem, že značným 

problémom, ak nie aj brzdou, pri bezproblémovej aplikácii hindčiny v jazykovej politike Indie 

sú práve jej horliví zástancovia a to hlavne svojím neústupným postojom, kl'učkovaním pri 

schval'ovaní důležitých noriem a ignoráciou potrieb v oblasti rozvoj a jazyka nehindských 

obyvatel'ov. 

V tejto práci som sa nezaoberal pre nedostatok pramenného materiálu zmenu pojmu 

"hindčina ako národný jazyk" v pojem "hindčina ako úradný jazyk". Jedná sa ale o vel'mi 

d6ležitú tému, pretože odporcovia hindčiny pri vysvetl'ovaní svojho odmietavého postoja voči 

hindčine stále operujú s tým, že hindčina nie je ich národný jazyk, aj ked' žiadny právny 

dokument takýto štatút hindčine nedáva. Tento problém ostáva stále otvorený a vyžiadajú 

podrobnejšie štúdium. Podobne sa bude treba hlbšie zaoberať aj problematikou hindskej 

slovnej zásoby, ktorá bola vytváraná po získaní nezávislosti, aby mohla hindčina plniť úlohy, 

ktoré jej ukladá ústava, a najma sa sústrediť do akej miery bol tento účel novou slovotvorbou 

splnený. 

Na záver sa dá povedať, a z rokov vydania pramennej literatúry dovodiť, že téma 

úradného jazyka už nie je natol'ko stredobodom pozornosti ako bola v 60. rokoch 20. storočia. 

Od tej doby uplynulo už vyše štyridsať rokov a ohl'adne úradného jazyka, či už angličtiny 

alebo hindčiny, sa ustálil satus quo, ako bol schválený Zákonom o štátnych jazykoch. 
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CR 'HCl1ďT (;, 3Ncfr mq:-:J.TIl'iIT dl ~ cnT ~ ~ cfij 3ícFIT ~ ~ I 

(2) ~ (1cJi" ~ fcrRt GRr 3WlI"2lT ~CU" G1 CJR" č1GT (1cJi" ~ ~CUTC1 cf; mta:!" ~ , 

~ <nt cfij .3fCTRt cfij fl CH I Ul cf; q~ ~ 3111 ~g,~ lRl ~:mcft ~ dlTCIT "m 3f<!ttr 
~" ~TG:C;Ť q:;r ~ ~ ~ ~ ~ iJT<IT tJ I 

3"1 lij v~C\ 210: fcrCUíc1-~ dl ~ cfiI ~ c:mfr mm - (1) :mcrr 17 dl ~ GITc1 

c); ~ šl:! afi, ~ 3i11~g,~ 348 cf; ~ cf; .mfrc:r ~ šl:!, ~ cf; fctmc1-~ dl 
cnnl ~ cfij tIvf:J.TIl'ilT m tIvf:J.TIl'ilT3iŤ dl m ftcft dl m 3f<!ttr dl fcn<:rr \:řl I Q J II 

~, <:r~, fctmc1 ~:J.TI q:;r 3-rt<::r8J m fcrCUTC1 q ~ lSI C\ q:;r ~~ 3í~ ~ ~ dl 
cnnl ~ cm>rr ~ ~ fl ~'fll cnT, ~ wifm :J.TIl'iIT3iŤ dl ~ ~ :J.TIl'iIT dl 3íQCfr 

~ ~ ~ ~ 'HCl1ďT (;, 3íQCfr mQ:J.TIl'iIT dl ~ cnT ~ ~ cfij 3ícFIT 
~~I 

(2) ~ (1cJi" ~ q:;r fctmc1-~ fctRt GRr 3WlI"2lT ~CU" G1 CJR" č1GT (1cJi" ~ ~ 

c)) ma:!" ~ ~ <nt cfij .3fCTRt cfij fl CH I Ul cf; q~ ~ 3i 11 ~g,~ lRl ~:mcft ~ dlTCIT " 
~ 3f<!ttr dl " ~TG:C;Ť q:;r ~ ~ ~ ~ ~ iJT<IT tJ: 
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tffiJ fE;CHI~(>I ~~r, CHfUI'1{, rAtll(>lll 31R ~ m=m c)j" fU"mc=r-~ c)j" ~ CŘ", ~ 

ms ~ 1;l""čJlR ~amfr Wrr ~ ~ 3fTCf ~ "~ ~" ~~ c)j" ~~ q{ "Q T.-~Ifl 

ut" ~~ n:sr ~ dllJ ~ : 

tffiJ ~ 31R fcn 3H\OIl~(>I ~~r, CIlTcrr 31R f,R\jj~{CH m=m c)j" fU"mc=r-~ c)j" ~ CŘ" 

~ ~ ~ 1;l""čJlR ~amfr Wrr ~ ~ 3fTCf ~ " ~ ~ " ~~ c)j" ~mc:r q{ " 

"'tll <>II fl ~ "~~ n:sr ~ dllJ ~ I 

(1) ~ ~ U\5l":J:ITlíIT ~ 31R ~ aa Cil J I fl ~,~ c)j" ~ II fl ch'IlI w m \jj;;:ň c)j" ft;nr 

lFITaT ~ ~ 3icPŤ Cf)f ~ :H I {cilll 3icPŤ Cf)f Ji ("H~ ~llI ~ Wrr I 

(2) ~ (1) CŘ" ~ GIT(1 c)j" M ~ afi, ~ ~mc=r c)j" mta:r ~ ~ ~ ~ 3mRt 
{1cll ~ c)j" 3C1 ~afi ~ II fl ch'IlI W lI~ \jj Ci1 c)j" ft;nr ~ :J:ITlíIT Cf)f t;n:ITar fcn<rr ~ ~ 
~ ft;nr ~ ~ mta:r ~ c5Ico ~ t;n:ITar fcn<rr ~ W ~: 

~ {1~QRl 3m 3mRt c)j" ~,~~r mu, ~ c)j" ~lIflch'lll Wll~\jjCi~ CŘ" ~ ~ c)j" 

~ ~ :J:ITlíIT c)j" Ji Rl f{ ffi ~ :J:ITlíIT Cf)f 31R :H I {cilll 3icPŤ c)j" Ji (""H~ fl II ~ c)j" 

3"l Rl f{ffi aa Cil J I t'I ~ Cf)f t;n:ITar ~ CO{ ~ I 

(3) ~ JiCjT.-{);ť\ CŘ" ~ GIT(1 c)j" M ~ afi, ~ 3m ~ ~ ~ 3mRt c)j" q~, 

~mu 

(1) {I ~Q Rl, ~ ~ c)j" mta:r ~ QŤ=tr ~ ~ fl CH I rn q{ 31R m:LJ"~ ~ mta:r ~ 
Gtr ~ ~ fl CH I rn q{, ~~r mu, lJCl1 3fl"<ITaT iJTÍ?5Cl tntaTr ~ "QCJl 3-T<t.<:ra=r 31R 3fR5CfŤ 
~ CŘ" fcl~ge ~:J:ITlíITm Cf)f ~ ~ ~ ~ ~ flť\f-m ~ 

~(>ICh{ ~ ~CiCh) {1~QRl ~ cnt 31R ~~r CŘ" 3fl"<ITaT mu JiCjfl{OI ~ ~ 
CfR;ft WRhlll ~ ~ \5'1IQJft I 
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1 , 

(~) ~ cfiI uamm c:rm ~ 3fR ~ ~ c)) Gftu <TI lJq) ~ 3fR ~ ~ c)) 

trn ~ cfiI mm 3fR ~ ~ c)) ~ ~ (I ~ Q Rl GRr 3mITcrr 'liT ~ ~ 
m! ~ ~ ~,c)) mt ~ fflq;I~~r ~I 

(3) m (2) c)) ~ .wrcfr fflq;I~~ř ~ ~,3mITcrr :J:rRC1 cfiI sih:Md1Ch, 'fli'fC[íRlCh 3fR 

~'i1lfdlCh 3Ci"CiRl cnr 3fR ~ *m3lŤ c)) ~ ~ ~ m1fr af3IŤ c)) ,,4Rh4~ c)) 

C"1I14 ti d I C""I CJCIT 3fR ~ cnr 'fl J"4 Ch CL<TlC1 ~ I 

(4) lJq) 'fl f1I Rl "JTf3c1 cfiI JlI Q d~ ~ cfRr 'fl C\'f4~ ~ f1I (>i Ch{ ~ ~ ~ G!Rr ~ 
"fTffi c)) ~ ~ 3fR c;'H" ~ ~:m c)) ~ ~ ~ ~~r: ~ ~:m c)) 'flC\'f4~ 

3tR ~ ~:m c)) 'flC\'f4~ GRr 3iICjlQIRlCh ~ ~ c)) ~ "Q""Cfl(>f ti~JlO~4 

~ GRr fdldlRlC""l ~I 

(5) 'flf1lRl cnr ~ Ch~"4 ~ fco ~ m (1)c)) 3"fctfrc:r "JTf3c1 3mITcrr cfiI fflq;I~~lŤ cfiI 

trfra-n ~ 3fR (I ~ Q Rl 'liT :;c:r tf{ .wrcfr U<T c)) mt ~ ~ Rl Cl C\C1 ~ I 

(6) 3iCjl~~C\ 343 ~ ~ GITc1 c)) ~ ~ afr, (1~QRl m (5) ~ ~ ~RlClC\C1 tf{ 

~ ~ c)) q~ ~ ~ ~RlClC\C1 c)) <TI ~ ~ m"JT c)) ~ ~~r ~ 

~I 

~ 3463fR 3iCjl~~C\ 347 c)) :%icuř c)) 3"fctfrc:r ~ ~, ~ ~ cnr fcl"CUTč1-;ris(;r, 

: fuftt GRr, ~ ~ ~ ~ ~ CTT"<fr mm3lŤ ~ ~ ~ lJq) <TI ~ mm3lŤ 'liT 
i 
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1 
tll fftT cpl ~ ~ c)1 ~aft m ~ ~llfl ch'I4 Q 4~\:TI;;:ťi c)1 ~ ~ ~ ~ c:rT<fr 
mm m mt'iIT3-1Ť c)1 ~ dř 31 aft Cf) 1 '{ q:;{" ~: 

tŘčJ ~ (1cfi ~ COl fctcmc=r -~, fclf'U IDU, 3fC=4"~ ~ Cf ~ ~ (1cfi {Iv<T c)1 

afrč:R" 3C1 ~llflch'l4 Q 4~\:TI;;:ťi c)1 ~ ~ mt'iIT COl ~ fco<:rr ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ c)1 mta:r ~ &co ~ ~ fco<:rr ~ ~ ~I 

3"l1t;,~C\ 346. "QCF) ~ 3fR ~ ~ c);" ~ "lIT ~ ~ 3fR ~ c);" 

~ q~lR\ ~ ~~--

tfEr dř ~I m ch'I4 Q 4~ \:TI Ci1 c)1 ~ ~ fco1:r ~ c)1 ~ rk-fl Jl4 ~ mt'iIT, ~ 

~ 31R ~ ~ c)1 Gfh:r (1~ ~ {Iv<T 31R ~ c)1 Gfh:r ~ ~ ~mt'iIT ~ : 

tRg <rta" c;T m ~ ~ ~ com-~ ~ fcn 3C1 ~ c)1 Gfh:r ~ ~ ~mt'iIT 

~ mt'iIT ~ ďl ~ ~ c)1 ~ ~ mt'iIT COl ~ fco<:rr ~ ~ I 

3i1t;,~C\ 347. ~ ~ ~ \51Ci:H&'Q1 c);" ~ 3í13fm Gm ~ \51Tcl cmfr 
a:rTQT c);" ~q dř rcr~nsr ~ --

<rl?; ~ Rl~ť1 JIŤaT fco1:r ~ ~ '{1~qf8 COl ~ ~ ~ ~ ~ fcn ~ {Iv<T 

cf?r \:TI Ci1 {:i &41 COl ~ 3lfcJT ~ ~ ~ fcn ~ IDU G1TI>rr ~ Cll"(;fr mt'iIT cpl {Iv<T 

00 JlI,,4(i 1 tf ~ ďl ~ ~~T ~ ~ fcn lRft mt'iIT cpl aft ~ ~ dř ~ m 

m ~ 3lfcJT dř ~ Q4~\:TICi1 c)1 ~,~ ~ ruRlR\e ~,~lIflch'l4 Jlk4(i1 tf ~I 

3i1t;,~C\ 348. 3t;,~C"1CR c;-'QI'QI()i'Q 3fR ~ c;-'QI'QI()im dř 3fR 3fRlRl'QCH1, 

fu~ ~ c);" ~ lFITaT ~ \51Tcl cmfr ~--

(1) ~ 3lfcJT c)1 l(á a II Ji"! ~ dř ~ mc=r c)1 ~ šlJ aft, ~ (1cfi ~ fclf'U IDU 

3rc=4"~ 

~ Cf ~ (1GI" (1cfi--
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1 
I 

I 

(tSr) (i) ~ $ ~lc-ilCh ~ m ~ UJ<J $ ~-~ $ ~ m ~k-ilCh ~ dl 
~:~~ fcnq ~ ~ ~afr ~ m ~Ff(iIRl(i fcnq ~ ~ ~ ~~~ $, 

(ii) ffi:rc;" m ~ ~ $ fcl"'Uícf-~ "GTU ~ ~afr 3íRIfGillJťi $ 3tR {1~Qkl m 
~ UJ<J $ {1\J"lIQI<>i "GTU Q;glll~(i ~afr 3-ťL~~lŤ $ ,3tR 
(iii) ~ ~'Uícf $.mfrc:r 31~ ~ m ~ ~ $ ~-~"GTU ~ ~ 

~ fctfU $ .mfrc:r fGiChI<'l CJf{! m ~ CJf{! ~afr ~~lŤ, fGillJil RlfGillJťi 3tR 
~ $,~ QlO ~:mm dl ~I 

(2) mU) $ 5Q'l5i5 (cp) dl ~ cm=r $ ~ šlJ afr, ~ UJ<J c:nr {1\J"lIQI<>i {1~Qkl 

$I qfr fI(!'Jikl ~ ~ ~ c:-1I111 1 <>i II cf?r ChI~cHfE;4i dl, Fv1f1ChI ~ ~mc=r ~ UJ<J dl 
~,~ :mm c:nr m ~ UJ<J $ ~lIfli:h'llI QlI~\51Crl1 $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

mmc:nr~~~~: 

rffiJ ~ m cf?r ~ cm=r1hl ~ c:-1I1111<>i1l "GTU ~ CJf{! ~ fc1ul<:T, ~ m ~~T 

tnT ~ crtr ~I 

(3) m (1) $ 5Q'l5i5 (~) dl ~ cm=r $ ~ šlJ afr, ~ ~ ~ $ fcl"'Uícf-~ 

cř,~ ~-~ dl ~:~~ fcl"~ m ~ "GTU ~ ~fGillJi1 dl 31~ 3"ff 

WlI" $ {1\J"lIQI<>i "GTU Q;glll~(i 31'L~~lŤ dl 31~ ~ 5Q'l5i5 $ tRT (iv) dl ~ 
fcntfr ~~T, fc1lI-ar, RlfGillJi m ~ dl ~ $ ~ ~ :mm ~ ~ ~ 
mm ~ cf?r ~ ~ ~ UJ<J $ {1\51Q::j dl ~ UJ<J $ {1\J"lIQI<>i $ ~ ~ 

~ ~ :mm dl ~ ~ ~ JiCj,-,0ť\ $ .mfrc:r ~ ~ :mm dl 
~ QlO fl Ji $1 1 \51IQJIII 

~ ~ $ 1;I"Ř:J1 ~ ~ crtt cf?r ~ $ ~,JiCj,-,0ť\ 348 $ m (1) dl 
~(>l~(i ~ QlI~\51Crl $ ~ ~ cf?r ~ ~ :mm $ ~ ~cq ~ CIT(>lT 

~ fcl"~ m ~~IT<trC1 ~ $ ~ ~ dl {1~Qkl cf?r wT ~ $ ~ 

'F:f~ m Q f(i 1 Rl (i crtr fcn<:rr \511 Q J II 3tR {I ~ Q kl ~ 1hl fcl"~ Chl ~:f~ 
<rr ~ 1hl ~~IT<trC1 Chl Q f(i 1 Rl (i fcnq ~ cf?r ~ Ji Cj ,-,0ť\ 344 $ m (1) $ 

~ "čIlÍ3(i" .mmcrr cf?r ~ Cf) 1 ~ ~lŤ ~ 3tR 3"ff Ji Cj ,-,0ť\ $ m (4) $ .mfrc:r "čIlÍ3(i" 

~ $ Q kl c'lť\Crl ~ fclt:r"R" ~ $ qsmc=r tJ ?;m, ~~ crtr I , 
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1 

3"l1~g;~ 350. "Uf~ $ fc:lql{OI $ ~ 3"l"a:lIl~~<rl dl UlITaT c3r ~ m<>fr 
aw;rr--

~ urftř; ~ ~m cff ~ql{OI cff ~ fřtr <TI ~ cff ~ ~ <TI 

~ cm-, <:f~, fřtr Jl <TI ~ Jl ~ M ~ ~ mwT Jl 3fa:'!:lIcOlť\C1 

~ Clil ť'Chť\I{ ~ I 

~ ~ 3tR ~ cff a.frc:R Q,ll Ch ~~ ~ ~ 3i (>'q fi &<01 Ch-'CfiJň cff 

cill<>lCh1 cm- ~ffl cff mmcn ~ tR mcrmwT Jl ~ffl *'" ~ ~~:rT3IT *'" c:<:rcTfm 
~ Clil lFfRf cnt.m 3tR {I ~qfď ~ ~ cm- ~ ~~T ?; ~ ~ ~ lRfr 
~3iŤ Clil NGf'tT ~~ cff ~ JITCT~<rcn <TI 3ftt:f 'H Ji $4<"1 I ~I 

(2) fcr~fq ~ Clil ~ Ch~'-<OI ~ fco ~ ~ mCUTC1 cff 3f<ďrc=r ~ 

Ji (>'q fi &<01 Ch-'CfiJň cff ~ ~ {"~ ~ ~ ff:HT ~ Clil 3i c-cOll'í! o I eg 3tR 
3G1 ~ cff ~'tT Jl ~ 3l<HI<>l1 tR ~ {I~qfď ~ eg, 

{ I ~ q fď cm- Q fď cOl ť\C1 ?; 3tR { I ~ q fď ~ ff:HT Q fď cOl ť\C11 cm-~ cff Q ,ll Ch {i"C\Cf cff , 

'Hd1a1 {li!qll'ldll 3tR ~ ~ *'" 'H{Chl't1 cm- f]:j\51qlC!dlll 

fřtr Clil ~ Ch~ '-<Ol ~ fco ~ ftcft mwT Clil ~ ~,~ Rl Chm eg Fvrml ~ 
~ *'" 'H IJi I ~ Ch fiFťfď cff ff:HT m=m *'" ~ Clil m~:<ld1 ~ ~ 3tR ~ 
~ Jl ~afq ~ ~ ~~ Jl 3iR 3ffi5Cfi" 3iCj)~~"1 Jl Rl~ffie ~ *'" 
3fc;=<T mwT3iŤ Jl ~ ~, ~'t<fr 3tR qcJ cm- 3ikJi'HI(""I ~ šl! 3tR '\51"ť'Ť JITCT~<rcn <TI 

qi{)c1~<OI ~ ~ ~ ~T&C;"-*sR cff ~ 1&<01<"1: fi~,!,<"1 ~ 3tR iJfturc:f: 3fG=<l mwT3iŤ ~ 

~~ ~ ~ šl! ~ ~ ~egl 
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Príloha II. 

Články Ústavy Indickej republiky týkajúce sa úradného jazyka 

Článok 120: .Jazyk používaný v Parlamente - (1) Bez ohl'adu na čokol'vek v časti XVII, ale 

s výhradou ustanovení článku 348, jednanie v Parlamente musí byť vedené v hindčine alebo 

vangličtine. 

Predseda Rady štátov alebo predseda Snemovne l'udu, alebo osoba takto poverená, ak to vec 

vyžaduje, maže povoliť ktorémukol'vek členovi, ktorý sa nemaže dostatočne vyjadriť v 

hindčine alebo v angličtine použiť v Parlamente svoj materinský jazyk. 

(2) Ak Parlament zákonom neustanoví inak, tento článok bude mať po uplynutí lehoty 

patnástich rokov od začiatku účinnosti tejto Ústavy účinok, akoby slová "alebo v angličtine" 

boli vypustené. 

Článok 210: .Jazyk používaný v zákonodárnych zboroch 

(1) Bez ohl'adu na čokol'vek v časti XVII, ale s výhradou ustanovení článku 348, jednanie v 

zákonodarnom zbore zvazového štátu musí byť vedené v úradnomjazyku alebo jazykoch 

zvazového štátu, alebo v hindčine či v angličtine. 

Predseda Zákonodarného zboru alebo predseda Legislatívnej rady, alebo osoba, takto 

poverená, maže podl'a okolností povoliť ktorémukol'vek členovi, ktorý sa nemaže dostatočne 

vyjadriť v niektorom z jazykov vyššie uvedených, aby tak uskutočnil vo svojom materinskom 

jazyku. 

(2) Ak zákonodárny orgán daného štátu zákonom neustanoví inak, bude mať tento článok po 

uplynutí lehoty patnástich rokov od začiatku účinnosti tejto ústavy účinok, ako by slová 

"alebo v angličtine" bol i vypustené. 
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Vo vzťahu k zákonodarným orgánom štátov Himáčal Pradéš, Manípur, Meghalaja a Tripura 

toto ustanovenie bude mať účinok, ako keby sa slová "Patnásť rokov", ktoré sa v ňom 

vyskytujú nahradené slovami "dvadsať pať rokov". 

Ďalej vo vzťahu k zákonodárnym orgánom štátov Arunáčalpradéš, Goa a Mizoram, má toto 

ustanovenie účinok, ako keby sa slová "Patnásť rokov" nahradili slovami "štyridsať rokov". 

Článok 343. Úradný jazyk Únie 

(1) Úradným jazykom Únie je hindčina v písme Dévanágarí. Číslice používané na úradné 

účely Únie majú mať medzinárodnú podobu inidckých číslic. 

(2) Bez ohl'adu na čokol'vek v odseku (1), počas patnástich rokov od začatia účinnosti tejto 

ústavy, anglický jazyk sa bude aj nad'alej používať pre všetky úradné účely Únie, na ktoré sa 

používal bezprostredne pred začatím jej účinnosti. 

Prezident móže počas uvedeného obdobia uznesením povoliť používanie hindčiny spolu s 

anglickým jazykom a formy číslic v dévanágarí vedl'a medzinárodnej podoby indických číslic 

pre kotrýkol'vek úradný účel Únie. 

(3) Bez ohl'adu na čokol'vek v tomto článku, Parlament móže zákonom stanoviť po uvedenom 

období patnástich rokov použitie 

(a) anglického jazyka, alebo 

(b) dévanágarskej formy číslic, 

na také účely, ktoré móžu byť stanovené zákonom. 

Článok 344. Komisia a Výbor Parlamentu pre úradný jazyk 
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(1) Prezident vyzve po uplynutí piatich rokov od začatia účinnosti tejto Ústavy a následne po 

uplynutí desiatich rokov od začatia účinnsoti tejto Ústavy uznesením zriadiť Komisiu, ktorá 

sa skladá z predsedu a ďalších členov, ktorí zastupujú rozne jazyky uvedené v osmom 

dodatku a Prezident ich može vymenovať. Uznesenie stanovuje jednanie Komisie. 

(2) Je povinnosťou Komisie uskutočňovať doporučeni a Prezidentovi ohl'adne: 

(a) postupného používania hindčiny pre úradné účely Únie; 

(b) obmedzovania používania anglického jazyka pre všetky alebo niektoré z oficiálnych 

účelov Únie; 

(c) jazyka, ktorý bude použitý pre všetky alebo niektoré z dovodov uvedených v článku 348; 

(d) formy číslic, ktoré majú byť použité pre kotrýkol'vek osobitný účel Únie; 

(e) akejkol'vek inej veci postúpenej na Komisiu prezidentom, pokial' ide o úradný jazyk Únie, 

a jazyk pre komunikáciu medzi úniou a štátom alebo medzi jednotlivými štátmi navzájom. 

(3) Pri svojom odporúčaní podl'a ustanovení (2), Komisia musí brať náležitý ohl'ad na 

priemyselný, kultúmy a vedecký pokrok Indie, a v súvislosti s verejnými službami na 

oprávnené nároky a záujmy osob, ktoré patria k nehindským oblastiam. 

(4) Musí byť zriadený Výbor, zložený z tridsiatich členov, z ktorých dvadsať je poslancov 

Snemovne l'udu a desať je poslancov Rady štátov, ktorí majú byť zvolení poslancami 

Snemovne l'udu a Rady štátov, v súlade so systémom pomemého zastúpenia prostredníctvom 

jednotlivých prevoditel'ných hlasov. 

(5) Povinnosťou Výboru je preskúmanie odporúčania Komisie vytvorenej podl'a ustanovení 

(1) a podat' o tom svoje stanovisko prezidnetovi. 

(6) Bez ohl'adu na čokol'vek v článku 343, može prezident, po prerokovaní správy uvedenej v 

bode (5) vydávat' uznesenia v súlade s celou touto správou alebo len jej čast'ou. 
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Článok 345. Úradný jazyk alebo jazyky zvazového štátu Podl'a ustanovení článkov 

346 a 347, zákonodárny zbor zvazového štátu, maže zákonom prijat' jeden alebo viac z 

jazykov používaných na svojom území alebo hindčinu ako jazyk alebo jazyky, ktoré majú byť 

použité na všetky alebo niektoré úradné účely tohto štátu. 

Za predpokladu, že zákonodárny zbor zvazového štátu nestanoví zákonom inak, sa anglický 

jazyk bude aj naďalej používat' pre tie úradné účely v rámci štátu, pre ktoré bol používaný 

bezprostredne pred začatím účinnosti tejto ústavy. 

Článok 346. Úradné jazyky pre komunikáciu medzi jednotlivými štátmi respektíve 

medzi zvazovým štátom a Úniou Jazyk v súčasnosti schválený pre používanie v Únii na 

úradné účely, je tiež úradným jazykom pre komunikáeiu medzi jednotlivými zvazovými 

štátmi navzájom a medzi zvazovým štátom a Úniou. 

Za predpokladu, že dva alebo viacero štátov súhlasí s tým, že hindčina bude oficiálny jazyk 

pre komunikáciu medzi týmito štátmi, tak ten jazyk maže byť použitý pre túto komunikáciu. 

Článok 347. Osobitné ustanovenia týkajúce sa jazyka, ktorým hovorí čast' obyvatel'ov 

zvazového štátu Prezident maže nariadiť, keď je presvedčený, že podstatná čast' 

obyvatel'stva zvazového štátu si želá, aby zvazový štát uznal používanie ieh hovorový jazyka, 

aby tento jazyk bol tiež ofieiálne uznaný v celom tomto zvazovom štáte alebo len v jeho časti 

na tie účely, ktoré on stanoví. 

Článok 348. Jazyk používaný na Najvyššom súde a vrchných súdov a jazyk zákonov, 

návrhov zákonov, atd' (1) Bez ohl'adu na vyššie uvedené ustanovenia tejto časti, pokial' 

Parlament zákonom neustanoví inak 

(a) všetky pojednávania na Najvyšom súde a na všetkýeh vrehných súdoeh a 

(b) úradné znenia 
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(i) všetkých návrhov zákonov alebo novelizácií, ktoré majú byť predložené v ktorejkol'vek 

komore Parlamentu alebo zákonodárnom zbore zvazového štátu 

(ii) všetkých zákonov schválených parlamentom, alebo zákonodárnym orgánom štátu 

a všetkých nariadení vyhlásených Prezidentom alebo guvernérom zvazového štátu, a 

(iii) všetkých nariadení, pravidie1, predpisov a vyhlášok vydaných v rámci tejto Ústavy alebo 

podl'a právnych predpisov schválených Parlamentom alebo zákonodárnym zborom zvazového 

štátu, musia byť v anglickom jazyku. 

(2) Bez ohl'adu na čokol'vek v bode (b) odstavca (1), guvernér zvazového štátu móže s 

predchádzajúcim súhlasom Prezidenta, povoliť používanie hindčiny, alebo akéhokol'vek 

iného jazyka pre všetky úradné účely štátu ako aj v konaní na vrchnom súde, ktorý má svoje 

hlavné sídlo v tomto štáte. 

Za predpokladu, že nič v tomto ustanovení sa nevzťahuje na akýkol'vek rozsudok, 

rozhodnutie či nariadenie, ktoré rozhodol či urobil takýto vrchný súd .. 

(3) Bez ohl'adu na čokol'vek v bode (b) odstavca (1), kecl' zákonodarca štátu nariadil iný jazyk 

ako anglický pre používanie v predkladaných návrhoch zákonov alebo schválených zákonoch 

zákonodárnym orgánom zvazového štátu alebo v nariadeniach vydaných guvernérom 

zvazového štátu alebo v ktorejkol'vek vyhláške, štatutárnom predpise, nariadenia alebo 

rozhodnutí uvedených v odseku (iii) tohto bodu, preklad všetkých týchto dokumentov musí 

byť v anglickomjazyku publikovaný pod dohl'adom guvernéra zvazového štátu v Úradnom 

vestníku tohto štátu a takéto znenie v angličtine sa považuje za právne závazné. 

Článok 349. Osobitný postup na prijatie určitých právnych predpisov týkajúcich sa 

jazyka 

Počas obdobia patnástich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto ústavy, žiadne návrhy 

zákonov alebo zmena predpisov vzťahujúcich sa k jazyku, ktorý bude používaný pre 

ktorýkol'vek z úče10v uvedených v odseku (1) článku 348 nebude predložený v žiadnej 

komore Parlamentu bez predchádzajúceho súhlasu Prezidenta, a Prezident nedá súhlas 
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k žiadnemu z takých návrhov zákonov alebo zmien predpisov vzťahujúcich sa k jazyku, 

okrem prípadov, že vzal do úvahy doporučenie Komisie zriadenej podl'a odseku (1) článku 

344 a správu Výboru zriadeného podl'a odstavca (4) tohto článku. 

Článok 350. Jazyk používaný v zastúpení pre nápravu krívd Každá osoba má nárok na 

podanie pre nápravu akejkol'vek krivdy ktorémukol'vek úradníkovi alebo orgánu Únie alebo 

zvazovému štátu v ktoromkol'vek z jazykov používaných v Únii alebo v zvazovom štáte. 

Článok 350a. Zariadenia pre výučbu v materinskom jazyku na prvom stupni Musí byť 

snahou každého zvazového štátu a každej miestnej samosprávy v rámci zvazového štátu 

zabezpečiť primerané zázemie pre výučbu v materinskomjazyku na prvom stupni 

vzdelávania pre deti, ktoré patria ku skupinám menšinovýchjazykov. Prezident može vydať 

také nariadenia každému zvazovému štátu, ktoré považuje za nevyhnutné alebo primerané na 

zabezpečenie poskytovania týchto zariadení. 

Článok 350b. Osobitný úradník pre jazykové menšiny (1) Musí byť ososbitný úradník pre 

jazykové menšiny menovaný Prezidentom. 

(2) Je povinnosťou osobitného úradníka prešetrit' všetky záležitosti týkajúce sa ochranných 

opatrení stanovených pre jazykové menšiny v rámci tejto Ústavy a podávať o tom správu 

Prezidentovi v takých časových úsekoch, ktoré Prezident nariadi. Prezident predkladá všetky 

tieto správy pred každú z komor Parlamentu a zasiela vláde zvazového štátu, ktorého sa to 

týka. 

Článok 351. Smernica pre rozvoj hindčiny Je povinnost'ou Únie podporovat' šírenie 

hindčiny, rozvíjať ju tak, aby mohla slúžit' ako prostriedok vyjadrenia všetkých prvkov 

mnohovrstvennej kultúry Indie a zabezpečit' jej obohacovanie vstrebávaním, bez zásahu do jej 

génia, foriem, štýlu a výrazov používaných v hindustánčine a v ostatných jazykoch Indie 

uvedených v osmom dodatku, a čerpat' slovnú zásobu, kde je to nevyhnutné alebo žiaduce, 

predovšetkým zo sanskrtu a sekundáme z inýchjazykov. 

73 



Príloha III. 

c~:r~~~, 1967) 

(1963 COl ~ fÍ&lIiCh 19) 

3Cf :mtTI3IT COl, ~ ~ "$ {1\Jicfl'l1l Q4I\JiC11, ~ dř ~ "$ fÍc,lIaťll{, 41c-~1I 3fR {"!vll" 

3fRlRlllJl1 3fR ~ c-1I1111<'1111 dř ChklQlI Q'4~\JiC11 "$ ~ ~ dř ~ ar 

~,~ ~ "$ ~ ~ I a.Tffif JIOI{lvll "$ ťl1ť\ťlc1 c:nt dř ~ GRT 

Rl Cki f<>:t ~ Ci ~ dř ~ .3íRl Rllll1t Ci ťIT: -

(2) <trm 3, \JiC1a;fl, 1965"$ 26 cř ~ cm ~ ~ 3fR ~ ~ "$ ~~ ~ 

~ ~ cm ~ tJaT Fvm" 41c-~ II 'ti {Chl {, ~II 'ti cfl'lll {I \Ji Q ~ dř ~ GRT fc:nTc:r 
~ 3fR ~ ~ "$ ~ ~ "$ ~ ~ ~ fctlIC1 cfl'l" ar 

~I 

(Ch") rfc:nTc:r ~r~, <trm 3"$ 'tia=Glc-ctr dř, \JiC1a;fl, 1965 COl 26m ~ ~ ~ 3fR ~ 
~ "$ ~ ~ 3"Q"GIG=ctr "$ ~ctr dř Cfť'" ~ ~ ~ FvR:r ~ cm Cfť'" 

~ ~ ť't=rr~; 

3. fÍU ~ '{ I "1 $ll! ~ 1I~ "1 Crl~ ~ ~ 3tR ~ dl ~ ~ ~ .3fat#r a:rnsrr 
q:;r ~--

(l) ~ "$ "Q"RCF:J1 ~ ~ c:nt cfl'l" Chl <'I I a ~ cfl'l" 'ti Jil Ul ~ ~ Q"{" afr, ~ "$ 

Ji kl f{rtí ~ :mtTI, fctlIC1 ~ ~ ~, 

(Ch") ~ "$ 3Cf ~ {I \Ji cfl'lll Q '41 \JiC11 "$ ~ ~ ~ Cfť'" ~ ~ ~ "5'rq;-~ 

~ dř ~ ~ ~;C"1"m 
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~ mr 3tR fcRfr ~ ~ c);- ~, ~ ~ cnT 3Nčfr mrmm c);- ~ Jl crti" 
3iQC"i141 ~,~ c);- Q4~\JiC"i1 c);- ~ ~ mm ~ Jl ~ \JiIQJft: 

~ ~ 3tR fcn ~ fcRfr ~ ~ c);-, ~ ~ cnT 3Nčfr mrmm c);- ~ Jl 
3iQC"i141 ~ 3tR fcRfr ~ ~ c);-, ~ ~ cnT 
3ftJCfr mrmm c);- ~ Jl crti" Ji QC"i141 ~,~ ~ c);- Q 4~\Jicň c);- ~ ~ cnT ~ 
Jl (>IT<IT ~ ~,~ ~ Jl ~ ~ c);- m~-m~ :WcliT ~ ~ mm Jl 
atill \Ji I Q Jil: 

~ ~ 3tR :lfi fcn ~ 3tfctrRT ~ fcRfr :lfi mc=r c:nr ~ 3f~ crti" <>i J 1141 \Ji IQ Jil fcn 
~ fcRfr ~ ~ cnT, ~ ~ cnT 3Nčfr mrmm c);- ~ Jl crti" Ji QC"i141 ~,mr 

c);- m~ m fcRfr ~ ~ c);- m~, ~ ~ cnT 3Nčfr mrmm c);- ~ Jl Ji QC"i141 

~, m fcRfr ~ ~ c);- m~, ~ fiť'CHkI ~,~ c);- Q4~\Jicň c);- ~ ~ cnT 
~ Jl ~ ~ filClI~(i ~ ~,3tR ~ fcRfr ~ Jl :m ~ c);- m~ ~ c);

Q 41\JiC"i1 c);- ~ ~ mm c:nr ~ m~.:<l~ cr ~ I 

(2) 31rtJm (l) dř 3ic-(i m e ~ ~ c)l ~ Sll afi, ~ q 311 fa c)l ~ <il "1 c:ťi c)l 

~ W <:ff ~ a:rTlTI--

(i) mC"~4 fi{CfiI{ c);- 1Ttn a4?11<>i4 m fcta:rrar m CfiI4~<>i4 c);- 3tR ~ a4?11<>i4 m fcta:rrar 
m Cfi 14~ <>i 4 c);- cfrtr; 

(ii) mC"~4 fi{CfiI{ c);- 1Ttn a4?11<>i4 m fcta:rrar m CfiI4~<>i4 c);- 3tR mC"~4 fi{CfiI{ c);-

fClI Uk·Cl Jl c);- m fil li ?I o I Jl c);- fcRfr fc1a'm m CfiJ=Q c-í'! m :mc);- fcRfr Cfil4
c
I <>i 4 c);- ~ 

(iii) mC"~4 fi{CfiI{ c);- fCllf<?l,Cl Jl c);- m fil li ?lol Jl c);- fcRfr fc1a'm m CfiJ=Qc-li m 
:mc);- fcRfr CfiI4~<>i4 c);- 3tR fcRfr ~ ~ fc1a'm m CfiJ=Qc;1~ m Cfi14í<>i4 c);- ~; 

~ Jl ~ ~ ~ ~ :m cmnsr ď'CO, aGT ď'CO ~ ~ a4?11 <>i4, fcta:rrar, 
Cfi14í<>i4 m fcta:rrar m CfiJ=Qc;1"1 c:nr Cfi<ÁillflC[ť\ ~ c:nr CfiI'11fil<trCfi' ~ mf!' crti" ~ 
<t=n, ~ ~ c:nr ~, <l~, ~ mm m ~ Jl :lfi ~ \JiIQJIII 

(3) 31rtJm (l)dř 3ic-(i m e ~ ~ c)l ~ Sll afi ~ 3tR ~ a:rTlTI 

~ tr--
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(i) tiCh(>'q'J, mtfRUT ~~lŤ, Rl'QJi~, ~3ň", 1J~lIfiRlCh m ~ l):IRlc'k\c;{i m ~ 
fcl'i1ff!;Q~ ij} ~, ~ $C""~'Q fi{ChI{ GRr m ~ ~ Ji3lI(>l'Q, fctarrar m ChI'Q~(>I'Q GRr 

m $C""~'Q fi{ChI{ ij} 'fcllf~k-Cl 6ř ij} m Rl:ti3l 0 1 6ř ij} ~ fc1;Jrn m ChCFQc1~ GRr m 

lhf fc1;Jrn m ChCFQc1~ ij} ~ ChI'Q'I(>I'Q GRr RlChI~ ~ ~ m fcnt! ~ ~; 

(ii) ~ ij} ~ ~ m ~ ij} 'Hdla=r ~ Cll1J 1J~lIfiRlCh c=rm ~ l):IRlc)~C11 3fR 
{IJI$I'Q ~ -Q?IŤ ij} ~; 

(iii) $C""~'Q fi{ChI{ m ~ ~ Ji3lI(>l'Q, fctarrar m ChI'Q~(>I'Q GRr m ~ 3ffi" ~ m 
$C""~ 'Q fi {Ch I{ ~ 'fCl I f.?t ,Cl 6ř ij} m Rl:ti 3l o I 6ř ij} ~ fc1;Jrn m 
ChCFQc1~ GRr m lhf fc1;Jrn m ChCFQc1~ ij} ~ ChI'Q'I(>I'Q GRr Rl~QIR;C1 ti-fclcJ3ň" 3fR 
cnmř ij} ~ c=rm Rl Chl (>1"1 ~ 3i1'i1RJDorm, 311'i1IQ?ll ~3ň" stR Rlfcl~I-~ ij} 
~,~ 6ř ~ JlIQdnl 

( 4) 3Q"WU (l)m 3Q"WU (2) m 3Q"CURT (3) ~ ~CUŤ ~ l):I Rl 'k (>I 1J:mc:r ~ fc:rcrr 

~ ~ fcl:; $C""~'Q fi{ChI{ <trRT 8 ~ 3rďfc:r GIC1llJ Cll1J Rl'QJi~ GRr 3Tf :J.ITl'iIT m 3C1 

31T"lTI3ň" COT ~ ~ ~ Fvrn" m ~ ~ ij} {IJI$I'Q l):I;Q)JlCi1 ~ ~, Qfi$ 

3iC""C1d~C1 ~ Ji 311 (>I 'Q, fctarrar, 3ícJarrar m ChI'Q~(>I'Q COT ChFtiCh{OI ~, ~ 6ř '(>l""f<lT aTCi1T 

~ 3fR lhf ~ ~ 6ř {I JI $I 'Q COT<l ij} ~fro""C1T 3fR ?;8;1C1T ij} m~ Rl Q c: I ~ COT c=rm 
~ mtfRUT ij} ~ COT fi CF'Q Ch ct:"'Q"TG1 nm JIl Q d II stR ~ "l):I""Chl"{" GIC1llJ Cll1J ~ 

~ ~ ~cntaT fcl:; ~ ~ ~ ij} ChliiCh(>llQ ij} ~<LT 6ř *m ~ ~ 
~ 3fR ~ m ďl ~ 6ř m 3fatJfr 31T"lTI 6ř qcfrur ~ cr 1Jmcfr ~ ~ 3íQ""čIT CliTcIl ~ 

~ 3fR ~ afr fcl:; ~ ~ 3ITCUR ~ fcl:; cr cJcIT tf :J.ITl'iIT3ň" 6ř mfrur crtř ~ 3C1COT 

~~crtř~~1 

( 5) 3Q"CURT (l)~ "cig (Cf)) ~ 3 q iiI c;-ct[ 3tR 3Q"CURT (2), ~<trRT (3) stR ~<trRT (4), 

ij} ~ ďGf (1CP ~ ~ ~ ~ (1CP ~ crtUrc=r l):I <nJlC1~ ij) ~ 3fatJfr 31T"lTI COT 

~ {i""Jt"ffi ~ ~ ij} ~ lhf {i"afr ~ ij} fctcmc=r Ji 05 (>11 GRr, Q C""ť>1~ ~ col 
3-T1Tcfr {Ta31T"lTI ~ ~ 6ř crtř 31QCi1I'Q1 ~, tiCh(>'Q mft:c=r crtř ~ R;-Q-~ stR ~ (1CP 

~ tiCh(>'Ql ~ fmTR ~ ~ ij) q~ thfr fi Ji I ff! ij} ~ ~ ij} ~ "QC/i" ~ 

GRr ti Ch (>'Q mft:c=r crtř ~ R;<:rr aTC1T I 
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(1) ~ c=rrfmr cnT m-u 3 ~ ~ ~ ~ CRT cnt tfi'r {OlCAlffi c)) q~, ~a:rrwr c)) 

{Ol (fG!c-CU" dl "QCP {Ol \?I ffi, ~ ~ tIiT fi Ch("Q ~ c)) ~ :RT ~ dl {I ~ Q ffi tfi'r ~ 
~ * Q f(i Ifcl(i 3tR ~ ~ IDU q-r-fu:r fcnQ" ~ Q"{", ~ tfi'r \:Jl IQ d~ I 

(2) ~ {Ol\?lffi dl cfR:r {Ol~f<l tJaT ~ * ~ <>fttn ~:m c)) {Ol~f<l tJaT (lm CRT 

~ ~:m c)) {Ol~f<l tJaT, ~ Wdl~r: <>fttn ~:m c)) {Ol~f<ll (lm ~ ~:m c)) {Ol~f<ll 

IDU 3'I1CjQlffiCh ~ ~ c)) ~ ~ fia1CAO~<l d1c1 IDU FcilCOlíRl(i tJaTl 

(3) ~ {Ol\?lffi tIiT Ch8c<l ~ fto ~ fitr c)) {1\:Jlch'1<l Q<l~\:JlC11 c)) ft:n:r ~ c)) lFITaT 
dl tfi'r crr$ ~ tIiT 9)C1rn(>i~ChC1 cnt 3tR 31l Q"{" Rlq;I~~ř ~ ~ {1~Qffi cnT Qffiil~C1 

cnt 3tR {1~Qffi 31l Qffiil~C1 cnT ~ c)) ~ "QCP ~ c)) ~8;l {'WCOIIQdll 3tR ~:RT 
~ {Ol{ChR1 cnT ~\:JlCOlIQdll I 

(4) {1~Qffi ~m-u (3) dl ~ Qffiil~C1 Q"{" 3tR 31l Q"{" ~ {Ol{ChI{l c:l ~ ~ 
d1c1 ~ fcnQ" tJ ďl 3Cl Q"{" ~ ~ c)) q~ 31l {OlCAf(i Qfďil~C1 c)) m ~ ... 

~ :maT c)) ~ ~~r FcilChI(>i ~: 

(l) ~'QC""I ~ q;l 3tR ~ q~ ~11{"i$l'Q {1J1Q;f dl {1~Qf8 cf; ~ ~ 

~--

(Ch") ~ chc-~<l ~ tIiT m {1~Qffi IDU Q&<lIl"Cl(i ~ 3í~.:<lR;-~r tIiT, 3í~ 

(<SI') ~ c)) 3í~ m ~ chc-~<l ~ c)) ~ FcilChI<>l iJfQ' ~ ~~r, 

fc1<rCA', fclFcil<lCA m ~ tIiT ~ dl ~ ~ ~ dl ~ QTO ~ 

\:JlIQdll I 

(2) ~'QC""I ~ ~ EJ 3C1 ~ ~ cf;, ~ ~ c)) ~ :RT ~ dl 
~:fmfQn fcnQ" ~ tJ 3tR 3Cl ~ fi'~~ C)), ~ 3C1Cff {Ol CA G!c-CU" dl ~ c)) ~ 

:RT ~ dl Qf(ilfcl(i fcnQ" ~ tJ, ~ a:rrwr c)) ~ tITO c)) m~-m~ 3CícPT 

~ dl ~ :RT ~ ~ lRfi frfď' * ~ ftom \:JlIQdll, ~ ~ ~ c)) 

~ GfC=IW iJfQ' Fcil <l CAl IDU ~ tfi'r ~ I 

77 



~ 

$ I t ll, '!o I ~ (> ~ i ~ 
~~5,jl;~1 E ~IS~ " 
5,jl;-~P-1S IS ~i1{i~-

l
i QIl;~ ~ i IS ~ ~ t;IL[ 
'!o ~ ~ ~~ ~ ~4&~"1{~1< 
:e -ffr ~1fr ~ ~ $ ~ ~ 

~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4& .~ ~ 
-ffr ~~! fg~<§~ 

~~~I~~~ : i~~f~i 
Il;~,jl; i'W ~ ! 1<1:t~'!o 
~ 5 i i ! ~: ! !, i ~ .~ ~ i 
!!;ilif ~ : i 5t! ~ % 

~~f -ffr~r& 1 :i~~i~ 1 
Ill;i!;I! ~ &

1i if l 'W i .~ ! t i 'Ii ~ i ~ 11,jl; ~ tl 00 

hr, ~ ~ ~ ~ ~ 
-ffr - fg~~~i I .~ ; : ~ i ~ ~ b 

~ ~~-~:I;~~4& 
,jl; ~~*t<~~r~ -1 W-ffr~-ffr~~_ t 

f ;~~I~I;I t ~ 
~4fr~ ~1:G;~1f tl; 
~ R; ,jl; .~ ~ 4& 10" 15 

15- ~":~!~~Il ~ ~ 1* i ~[fJ I!tti ~ f 
,jl;~" ~:~~~m~~ ~ [ ! ~ ~ tn- -ffr-ffr ~ ~ ~ 
~~ ~;!~~~~i- : i 

_ ~Jf~~t~i ~ ~ 
~'!o =!'lit~t~~t ~ ~ 
! ~,jl; ~ "tl ~ ~ i l?: ~ 

f~ ~~l~~'!o~;'. ~~ ~ ; 
- ~ N f& lC- ~t~~ 0\ f;T ~ GY "-" P, ;yu 

00 
r--

, 



Príloha IV. 

Zákon o úradných jazykoch, 1963 

(V novelizovanom znenÍ z roku 1967) 

(Zákon č. 19 z 1963) 

Zákon o jazykoch, ktoré mažu byť použité na úradné účely Únie, pre konanie zasadaní 

Parlamentu, pre ústredné a štátne zákony a pre niektoré účely na vrchných súdoch, bol 

schválený Parlamentom v roku štmástom Indickej republiky nasledovne: 

§ 1. Skrátený názov a účinnost' 

(1) Tento zákon maže byť nazývaný "Zákon o úradnýchjazykoch" 

(2) § 3 nadobudne účinnosť 26. januára 1965 a ostatné ustanovenia tohto zákona nadobudnú 

platnosť dňom, ktorý maže stanoviť ústredná vláda na základe oznámenia v Úradnom 

vestníku, a razne termíny platnosti mažu byť stanovené pre razne ustanovenia tohto zákona. 

§ 2. Definície 

V tomto zákone, ak nie je uvedené inak, -

(a) "stanovený deň" vo vzťahu k § 3 sa rozumie 26. január 1965 a vo 

vzťahu k akémukol'vek inému ustanoveniu tohto zákona, sa rozumie deň, kecl' toto 

ustanovenie nadobudne účinnosť; 

(b) "hindčina" znamená hindčinu v písme dévanágarL 

§ 3. Pokračovanie použÍvania anglického jazyka pre úradné účely Únie a pre použitie v 

Parlamente 
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(1) Bez ohl'adu na uplynutie lehoty patnástich rokov od účinnosti Ústavy, anglický jazyk 

maže, a to od stanoveného dňa, byť nad'alej používaný vedl'a hind činy 

(a) pre všetky úradné účely Únie, na ktoré bol používaný bezprostredne pred týmto dňom, a 

(b) pre konanie zasadaní v Parlamente: 

za predpokladu, že sa anglický jazyk použije pre účely komunikácie medzi Úniou a zvazovým 

štátom, ktorý neprijal hindčinu ako svoj úradný jazyk, 

d'alej za predpokladu, že kde sa hindčina používa pre účely komunikácie medzi jedným 

zvazovým štátom, ktorý prijal hindčinu ako úradný jazyk a iným zvazovým štátom, ktorý 

neprijal hindčinu ako úradný jazyk, taká komunikácia v hindčine musí byť doprevádzaná 

prekladom do anglického jazyka, 

Za predpokladu, že nič v tomto odstavci nesmie byť vykladané ako prekážka brániaca štátu, 

ktorý neprijal hindčinu ako úradný jazyk, používať hindčinu pre účely komunikácie s Úniou, 

alebo so zvazovým štátom, ktorý prijal hindčinu ako úradný jazyk, alebo pomocou dohody s 

ktorýmkol'vek iným zvazovým štátom. V takom prípade nesmie byť povinné používanie 

anglického jazyka na účely komunikácie s týmto štátom. 

(2) Bez ohl'adu na ustanovenia odstavca (1) kde je hindčina alebo anglický jazyk použitý pre 

účely komunikácie 

(i) medzi ministerstvom alebo úradom alebo ústrednou vládou a druhým subjektom; 

(ii) medzi ministerstvom alebo úradom alebo ústrednou vládou a ktoroukol'vek korporáciou či 

spoločnosťou vlastnenou alebo kontrolovanou ústrednou vládou alebo obdobným úradom 

(iii) medzi ktoroukol'vek korporáciou alebo spoločnsošťou vlastnenou či kontrolovanou 
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ústrednou vládou alebo obdobným úradom, preklad takejto komunikácie do anglického jazyka 

respektíve hindčiny maže byť učinený dovtedy, kedy zamestananci dotknutých ministerstiev, 

úradov, korporácií alebo spoločností, ktoré sú vyššie uvedené, nezvládli praktickú znalost' 

hindčiny. 

(3) Bez ohl'adu na ustanovenia odstavca (1) oboje hindčina a anglický jazyk majú byť použité 

pre 

(i) uznesenia, všeobecné príkazy, pravidlá, oznámeni a, administratívne alebo iné správyalebo 

tlačové komuniké vydané alebo vystavené ústrednou vládou alebo ministerstvom či 

obdobným úradom alebo korporáciou či spoločnosťou vlastnenou či kontrolovanou ústrednou 

vládou alebo ktorýmkol'vek oddelením takej korpotácie či spoločnosti 

(ii) administratívnych a iných správa úradných dokumentov predložených pred jednu či obe 

komory Parlamentu 

(iii) zmluvy a dohody realizované, a licencie, povolenia, oznámenia a formy verejných ponúk 

vyhlásené ústrednou vládou, ministerstvom či obdobným úradom repsektíve realizované 

alebo vydané na ich pokyn, ako aj realizované alebo vydané vyššie uvedené dokumenty 

korporáciou či spoločnost'ou vlastnenou alebo kontrolovanou ústrednou vládou alebo 

ktorýmkol'vek oddelením takej korporácie či spoločnosti. 

(4) Bez ohl'adu ustanovenia odstavcov (1), (2) alebo (3) ústredná vláda maže podl'a pravidiel 

oddielu 8 stanoviť, ktorý jazyk / jazyky majú byť použité na úradné účely únie, vrátane 

činnosti akéhokol'vek ministerstva, oddelenia, sekcie či úradu a takých pravidiel, ktoré zaistia, 

že osoby konajúce v súvislosti so záležitosťami Únie a ktoré majú zbehlost' bud' v hindčine 

alebo v anglickom jazyku, mažu pracovať efektívne a že nie sú znevýhodňované z davodu, že 

nemajú zbehlosť v oboch jazykoch, pričom musí dbať náležitej pozornosti pre rýchle a 

efektívne vybavovanie úradných záležitostí a obzvlášť záujmov verejnost' 
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(5) U stanoveni a bodu (a) odstavca (1), a ustanovenia odstavca (2), (3) a (4) zostávajú v 

platnosti až do rozhodnutia o upustení od používania anglického jazyka pre účely v nich 

uvedené, ktoré bolo schválené zákonodárnymi orgánmi všetkých zvazových štátov, ktoré 

neprijali hindčinu ako ich úradný jazyk a pokým, po zvážení vyššie uvedeného rozhodnutia, 

nebolo schválené rozhodnutie o upustení od používania anglického jazyka každiu komorou 

Parlamentu. 

§ 4. Výbor pre úradný jazyk 

(1) Po uplynutí desiatich rokov odo dňa, kedy § 3 nadobudne účinnosť, musí byť zriadení 

Výbor pre úradný jazyk na základe uznesenia, ktoré predložené v kaž dej komore parlamentu s 

predchádzajúcim súhlasom Prezidenta a schválené oboma komorami. 

(2) Výbor sa skladá z tridsiatich členov, z ktorých dvadsat' je členmi Snemovne l'udu a desať 

je členmi Rady štátov, ktoré majú byť zvolení členmi Snemovne l'udu a členmi Rady štátov v 

súlade so systémom pomerného zastúpenia prostredníctvom jednotlivých prevoditel'ných 

hlasov. 

(3) Je povinnosťou výboru preskúmavať pokrok, ktorý bol dosiahnutý vo využívaní hindčiny 

pre úradné účely Únie a predloží správu Prezidentovi spolu s odporúčaniami a Prezident musí 

zabezpečit', aby bola správa predložená každej z komor Parlamentu a poslaná vládam 

všetkých zvazových štátov. 

(4) Prezident može po prerokovaní správy uvedenej v odstavci (3), a názorov, ak ich vyjadrila 

vláda zvazového štátu, vydať pokyny v súlade s celou touto správou alebo jej časťou: 

Za predpokladu, že pokyn nebude v rozpore s ustanoveniami § 3. 

§ 5. Autorizovaný preklad celoštátnych zákonov, atd'. do hindčiny 
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.. 
(1) Preklad do hindčiny uverejnený pod pravomocou Prezidenta v Úradnom vestníku v a po 

stanovenom dni-

(a) akéhokol'vek celoštátneho zákona alebo akejkol'vek vyhlášky vyhlásenej Prezidentom, 

alebo 

(b) akéhokol'vek nariadenia, pravidla, vyhlášky alebo smernice vydaných podl'a Ústavy alebo 

podl'a celoštátneho zákona, musí byť považovaná za autoritatívny text v hindčine. 

(2) Od stanoveného dňa, závazný text v anglickom jazyku všetkých návrhov zákonov 

predložených alebo novelizovaných v jednej z komor Parlamentu, musí byť doprevádzaný 

prekladom toho istého do hindčiny autorizovanej takým sposobom ako sa stanoví 

ustanoveniami podl'a tohto Zákona o úradnýchjazykoch. 

§ 6. Autorizovaný preklad do hindčiny zákon ov zvazových štátov v špeciálnych 

prípadoch 

Ak zákonodárny orgán zvazového štátu stanovil ktorýkol'vek iný jazyk než hindčinu pre 

používanie v zákonoch schválených zákonodárnym orgánom zvazového štátu, alebo v 

nariadeniach vyhlásených guvernérom zvazového štátu, ich preklad do hindčiny, a v súvislosti 

s tým aj preklad do anglického jazyka ako to vyžaduje odst. 3 čl. 348 Ústavy, može byť 

zverejnený v alebo po stanovenom dni pod pravomocou guvernéra zvazového štátu v 

Úradnom vestníku zvazového štátu a v takom prípade, preklad do hindčiny ktoréhokol'vek 

takéhoto zákona či nariadenia má byť považovaný za autoritatívny práve v hindskom znení. 

§ 7. Volitel'né použitie hindčiny alebo iného úradný jazyk v rozsudkoch, atd' vrchných 

súdov 

Od stanoveného dňa alebo ktorýkol'vek deň poňom guvernér zvazového štátu može s 

predchádzajúcim súhlasom prezidenta, povoliť použitie hindčiny alebo úradného jazyka štátu, 
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vedl'a anglického jazyka, pre účely akéhokol'vek rozsudku, rozhodnutia alebo nariadenia 

vydaného vrchným súdom ohl'adne tohoto zvazového štátu a všade tam, kde bol rozsudok, 

rozhodnutie alebo nariadenie vydané v takom jazyku (inom než anglickom) musí byť 

doprevádzaným prekladom svojho obsahu do anglického jazyka a vydaný pod pravomocou 

vrchného súdu. 

8. Právomoc stanoviť prevádzacie ustanovenia 

(1) Ústredná vláda može na základe oznámenia v Úradnom vestníku stanoviť prevádzacie 

ustanovenia pre tento Zákon. 

(2) Každé prevádzacie ustanovenie prijaté v rámci tohto oddielu má byť predložené, 

akonáhle to bude možné po jeho zhotovení, pred každú z komor Parlamentu počas ich 

zasadania po dobu 30 dní, ktorá može byť zahrnutá do jedného či do dvoch po sebe idúcich 

zasadaní a ak, pred vypršaním zasadania bezprostredne nasledujúcom po zasadaní alebo po 

sebe nasledujúcich zasadaniach, obe komory súhlasia s uskutočnením zmien v prevádzacom 

ustanovení alebo obe komory súhlasia, že by také prevádzacie ustanovenie by nemalo byť 

urobené, potom má mať také ustanovenie účinnosť len v tej pozmnenej forme alebo nemá nať 

žiadnu účinnosť avšak podl'a toho žiadna zmena či zamietnutie nesmie byť v rozpore s 

platnosťou ničoho, čo bolo uskutočnené skor podl'a toho prevádzacieho ustanovenia. 

9. Niektoré ustanovenia, ktoré sa nevzťahujú na Džammú a Kašmír 

Ustanoveni a oddielu 6 a 7 sa nevzťahujú na štát Džammú a Kašmír. 
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