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1. Budování nové společnosti

Kontext
V. I. Lenin (1917-1924)
• 1917 převzetí moci v Rusku bolševiky
• 1917/18-1922/23 občanská válka
• 1917-18 nezávislost Finska, Polska, Pobaltí,
dočasně Ukrajiny, Besarábie připojena k
Rumunsku
• 1918 (15.10.) zavedení gregoriánského
kalendáře
• 1918-1921 военный коммунизм
• 1922 Ustanovení Sovětského svazu
• 1921-1928 Новая экономическая политика
• Od 1922 I. V. Stalin generálním tajemníkem
ÚV RKS(b)

Reforma ruského pravopisu
• Pokračování projektu Akademie věd
započatém již r. 1904 (pod vedením A. A.
Šachmatova), který byl obnoven roku
1917
• Reforma vyhlášena v květnu 1917
(Prozatímní vláda)
• Změny nařízeny dekretem z prosince
1917 (bolševická vláda) s platností od 1.1.
1918
• Rusko přešlo na nový pravopis v průběhu
roku 1918
• Ruská emigrace definitivně přešla na nový
pravopis až ve 40.-50. letech
• Poslední zásadní změna ruského
pravopisu

Rozšíření slovní zásoby a její sémantiky
• Nový režim vytvořil obrovské množství nové
terminologie → řada z nových pojmů se
rozšířila do cizích jazyků pro popis sovětských
reálií.
• Rozšíření gramotnosti a sociální změny
(rozšíření sociální základny podílející se na
moci) rozšířily používání hovorové, nářeční a
žargonové slovní zásoby (např. ячейка)
• Ideologizace slovní zásoby (newspeak), velký
vliv klišé a hesel, dichotomie my X oni a
adekvátní rozdělení slovní zásoby
• Přesouvají se do pasivní slovní zásoby: дума,
полиция, фрейлина, камергер, урядник
• Hromadění cizích slov: nové reálie, ale i
dublety (брутальный – грубый, дискуссия –
обсуждение, квота – доля)

Neologismy
• Neosémantismy
• совет, белый X красный, Октябрь
• Neutrální > negativní: бюрократ, лакей, чиновник, элемент
• Rozšíření významu: атакующий класс, форпост индустрии, рабочая гвардия, работник
театра
• Přechod do spisovného jazyka: импровизировать, обязательный, первоначальный,
шокировать, чрезвычайный, слишком, спорт

• Vytváření nových slov
• Sufixace: субботник, ленинизм, октябрёнок, oblíbenost sloves na -ировать, -изировать, фицировать.
• Kompozita: пятилетка, красноармеец, домоуправление, сенонагрузник,
картофлеуборочный
• Víceslovná spojení: изба-читальня, платье-костюм, вагон-аптека

• Abreviace
• Iniciálové: СССР, ЦИК, ВЛКСМ, ГУМ (dočasně např. ХЛАМ: художники, литераторы, артисты,
музыканты, РАК: районная административная комиссия)
• Slabičné (tato tendence začíná již před revolucí): совнарком, профсоюз, рай-исполком,

Výpůjčky
• Preference výpůjček: самолет >
аэроплан, вывоз > экспорт
• Preference krátkých slov:
радиотелеграф > радио,
таксомотор > такси,
кинематограф > кино
• Zdrojové jazyky

• angličtina: комбайн, контейнер,
танкер, троллейбус, пионер,
трактор
• francouzština: метро, репортаж
• němčina: агрессор, оккупант, кино,
автобус

Vývoj výslovnosti
• Významné změny literární výslovnosti
• Nepřízvučné e: /e/ > /i/ (нести)
• Nepřízvučné a po š/ž ey/ > /a/ (шаги)
• Zánik fakultativní variace /g/ a /γ/
(господь)
• -ер- /er‘/ > /er/ (первый)
• Щ: /š‘č‘/ > /š‘/ (щука)

• Důvody změn
•
•
•
•

Rozšíření gramotnosti → vliv pravopisu
Přesun centra z Petrohradu do Moskvy
Vliv cizích slov
Šíření nářečních rysů v souvislosti se
sociálními změnami
• Vliv rozhlasu (od 1919)

Teoretická východiska korenizace
• Teoretický základ:
• 2.11.1917 Декларация прав народов России
• 1920 Stalinův článek Политика Советской власти
по национальному вопросу в России

• Sovětská moc potřebuje prosadit novou ideologii,
udržet si vliv a angažovat k budování nové
společnosti všechny občany
• Chyby carské politiky:
• prosazování ruštiny brzdilo šíření gramotnosti, protože
nemalé množství obyvatelstvo státu neumí rusky →
řada oblastí nezasaženа režimem
• rusifikace přijímána negativně → politika vlády
odmítána

• Sovětská moc je moderní a kosmopolitní, nemá
mateřský jazyk
• Řešením je vzdělání i kompletní fungování (včetně
administrativního) národnostních komunit v
mateřském jazyce

Průběh a výsledky korenizace
• Vytvoření mnohostupňové autonomie (20. léta) podle
národnostního principu (občas nutno vytvořit nový národ,
některá společenství fungovala na rodovém principu)
• Autonomní útvary: республика, автономная республика, автономный
округ,
• Struktury pro menšiny: национальный район, сельсовет

• Modernizace jazyků
• Vytvoření spisovných jazyků pro nepsané jazyky
• Dokončení standardizace stávajících jazyků
• Nahrazení klasických jazyků novými spisovnými jazyky (např. místo
türki/čagatajštiny, novoperštiny, klasické mongolštiny)
• Latinizace písma (od 1922 azerbajdžánština, 1929-30 práce nad
latinizací ruštiny – nerealizováno) → cílem odstřižení od nesovětské
(např. náboženské) tradice

• Převod vzdělávacího systému a administrativy na místní jazyky
• Výsledky (1936)
• 90 písemných jazyků
• 69 psáno latinkou

Ukrajinská lidová republika
• 1917-1920
• vedla ukrajinizační politiku
(zejména školství a vydavatelská
činnost, terminologické slovníky)
• na konci režimu 150 ukrajinských
gymnázií (z 0), 3 ukr. univerzity
(Kyjev, Poltava, Kam’janec’)
• 1918 Ukrajinská Akademie věd
• 1919 schválení pravopisu
(potvrzeno i sovětským režimem),
hlavní zásady platné dodnes,
inovace:
•
•
•

počáteční і- (ім’я)
zrušení рь (тепер)
preference г i v cizích slovech

Sovětská ukrajinizace
•
•
•
•
•
•

•
•

Nejprve režim používal jen ruštinu
1920 zrovnoprávnění ukrajinštiny s ruštinou
1923 intenzifikace ukrajinizace školství
1925 rozhodnutí o plné ukrajinizaci
administrativy (včetně ruskojazyčných
oblastí)
1927 na pravopisné konferenci zamítnuta
otázka latinizace
Šíření ukrajinských škol na Kubáň,
Stavropolský kraj, Bělgorodskou, Kurskou a
Voroněžskou oblast atd. RSFSR až po
univerzitní sféru (ukr. vyučovací částečně na
univerzitách v Krasnodaru, Bělogorodu, ve
Voroněži)
Tisk byl převeden z ruštiny na ukrajinštinu,
vydávaly se téměř výhradně ukrajinské knihy
Na konci 20. let 80% škol v USSR s
ukrajinským vyučovacím jazykem, UAN
publikuje téměř výhradně ukrajinsky

Kalkování sovětské terminologie
• neologismy: радянський

•

(советский), висуванець
(выдвиженец), п’ятирічка
(пятилетка), будівництво
(строительство), пожовтневий
(послеоктябрьский),
перевиконання
(перевыполнение)
skládání: першоджерело,
багатоплановий, громовідвід,
партквиток, червоноармієць

Beloruská lid. rep.
• 1918-19 běloruština úředním

jazykem
• Беларускае навуковае
таварыства (Vilnius),
• gymnázium ve Vilniusu,
• vydáváno 6 novin
• 1918 Браніслаў Тарашкевіч:
Беларуская граматыка для
школ: 1. mluvnice moderní
běloruštiny, stabilizace pravopisu
vycházejícího z Naší nivy
(тарашкевіца) - v cyrilské i latinské
verzi

Sovětská bělorusizace
• Od 1919, úřední jazyky běloruština,
•
•
•
•
•
•

ruština, polština a jidiš.
1921: zahájena politika bělorusizace
země (nejprve zavedena běloruština jako
předmět ve školách)
1922 Ústav běloruské kultury →
Běloruská AN
1924 rozhodnutí o převedení
administrativy a soudnictví na
běloruštinu
1926 definitivní zavržení latinky
1929-30: 90% škol vyučuje bělorusky,
80% literatury vydáváno bělorusky
1931: 194 novin a 27 časopisů bělorusky

Běloruská slovotvorba
• 20. léta: tvorba informativních a
terminologických slovníků aktivizace dialektální lexiky a
neologismů, řada slovníků
kontrastních
•
•

•

•

výpůjčky z ruštiny, polštiny, latiny
neujaly se: např. самарух ‘automat’,
нырэц ‘potapěč’, сухазем’e
‘kontinent’, плён ‘kyslík’,
можнаўладства ‘aristokracie’
kalky: вращение > вярчэнне,
бесконечность > бязмежнасць
сумчатые > торбачныя, паразит >
чужаед, предохранитель >
засцярожнік
přebírání sovětské terminologie

2. Doba vrcholného stalinismu

Kontext
I. V. Stalin (1924-1953)
• 1928 zahájení 1. pětiletky: začátek mohutné
industrializace
• 1928-1937 kolektivizace
• 1930 dekret o povinné školní docházce
• 1932-33 hladomor (zejména na Ukrajině)
• 1934 vražda S. M. Kirova – začátek represí
• 1937-38 большой террор
• 1939 rozšíření SSSR o Pobaltí, záp. Ukrajinu a
záp. Bělorusko, Besarábii (tam začíná
kolektivizace, dokončená 1949/50)
• 1941-1945 Великая Отечественная война
• 1945 SSSR jedním z vítězů 2. světové války →
vznik sovětského bloku

Slovník prof. Dmitrije Ušakova
• Bouřlivé změny slovní zásoby od r. 1917
snižovaly všeobecnou srozumitelnost jazyka
→ narychlo řešeno terminologickými
slovníčky
• Neuspořádanost tohoto vývoje vedla již V. I.
Lenina (1920-21) k výzvě k vytvoření ruského
Larousse («от Пушкина до Горького»), práce
začaly roku 1921
• Толковый словарь русского языка (19351940) в 4 томах, Д. Н. Ушаков, Г. О.
Винокур, С. И. Ожегов, В. В. Виноградов и
др.
• Stylisticko-výkladový normativní slovník
sovětské ruštiny: označuje slovní zásobu
podle stylistických kritérií, zařazuje nová slova
a významy
• Jeden z nejvlivnějších ruských slovníků

Nová slova v literárním jazyce
• Neutralizace žargonu: неполадки, учеба,
напарник
• Stylisticky odlišené: показуха,
забарахлить
• Vojenský žargon: бомбежка, клин, котел
• Nahrazení výpůjček ruskými termíny:
• Авиатор > летчик, аэроплан > самолет,
голкипер > вратарь

• Terminologie politických procesů: чистка,
вредитель, агенты империализма,
духовные диверсанты, презренные
авантюристы, агентура фашизма, псы
международной буржуазии,
троцкисты, национал-предатели

Východiska obratu v jazykové politice (pol.
30. let)
• Světová revoluce se odkládá →
odklon od kosmopolitismu.
• Jednotné socialistické kultuře bude
v budoucnu stačit jeden jazyk (I. V.
Stalin)
• Znalost ruštiny v SSSR klesá
• Kompletní vzdělání jen v malém
jazyce brzdí kariérní postup → v
praxi výhodnější umět perfektně
rusky
• Vzestup místních jazyků podporuje
buržoazní nacionalismus

Nová jazyková politika
• Zrušení vzdělávání v nejmenších jazycích (v
ketštině, itelmenštině již 1934)
• Zrušení jazykové autonomie na úrovni obcí
(селсоветы)
• 1936-1939 Cyrilizace – převod všech latinských
písem na cyrilici (cyrilice usnadní výuku ruštiny,
často ale děláno narychlo, stálé reformy)
• 1938 povinná výuka ruštiny na celém území státu
(Постановление "Об обязательном изучении
русского языка в школах национальных
республик и областей„)
• Posílení jazyků některých titulních národů (Gruzie,
Ázerbajdžán, Tádžikistán)
• 1939-1940 ztráta zájmu státu o jazykové budování
• 1943-1944 etnické čistky: masové deportace
народов-предателей

Ukrajinština
• 1930 pozastaveny státní kurzy
ukrajinštiny
• 1932 zavřeny ukrajinské školy a
noviny za hranicemi USSR
• 1933 reforma ukrajinského
pravopisu: zejména cizí slova a
terminologie přiblíženy ruštině:
• např. кляса > клас, клюб > клуб,

jednotné psaní г (міграція), матеріял >
матеріал, міт > міф

• Od 1933 zastavení ukrajinizace v
USSR, pronásledování ukrajinské
inteligence > pozvolný návrat ruštiny
do některých sfér

Beloruština
• Reforma pravopisu 1933 pod politickým vlivem
(přiblížení ruštině):
• Zrušení zápisu měkkých sykavek před souhláskou:
сьвет > свет, дзьве > дзве
• Zrušení zápisu měkkého znaku u dlouhých samohlásek:
дыханьне > дыханне, жыцьцё > жыццё
• Stabilní psaní předklonek: ня руш > не руш, бяз нас >
без нас
• Sblížení psaní (ale i flexe) řady cizích slov s ruštinou:
např. міт > міф, центар > центр)
• Jednotná koncovka dat.lok. Pl. o-kmenů –ax (ях), -ам
(ям): на сталох > на сталах
• Zavedení participia -уч-: пануючы класс

• Od 1933 obrat v jazykové politice: postupné
přetváření běloruských škol na dvojjazyčné a
později ruské → v 1952-53 z 46 minských škol v 9
vyučováno bělorusky
• zastavení neologizování - Akademický slovník
(1937) A. Aleksandroviče upřednostňuje rusismy,
• Weissruthenisation (1941-1944) politika německé
okupační správy o nové bělorusizaci

3. Poválečné období

Kontext
• 1945 Ruština jednacím jazykem OSN a
dalších mezinárodních organizací
• Od 1945 Ruština se vyučuje jako
povinný jazyk v zemích socialistického
bloku → ovlivnění těchto jazyků
ruštinou
Nikita S. Chruščov (1953-1964)
• 1956 destalinizace → оттепель
• Do 1959 likvidace negramotnosti
Leonid I. Brežněv (1964-1982)
• stabilita na pozadí pozvolného
ekonomického úpadku → застой

Slovní zásoba
• Nová technika: невесомость, антибиотики,
микрофильм, реактор, синтетика, реанимация,
резонанс, контакт
• Přenesení významu: душевная травма,
общественный резонанс, моральный вакуум
• Rozšíření použití: единица оборудования, объект
строительства, торговая точка
• Neutralizace žargonu: загрузка, отдача, сработать
• Vliv kosmonautiky: стартовая площадка стройки,
выводить ученика на орбиту больших исканий
• Výpůjčky

• Angličtina: кемпинг, хобби, интервью, джинсы, нейлон,
миксер, пуловер, бойлер, лазер, шоу
• Francouzština: конферансье, коммунике, диспропорция

Další jazykové změny
• Používání maskulin ve významu feminin:
врач пришла, кондуктор сказала
• Genetiv partitivní v akuzativu: купить
шоколада, выпить чая
• Rozšíření koncovky nom. pl. o-kmenů –a:
трактора, слесаря, токаря
• Rozšíření nesklonných adjektiv: коми
язык, часы пик, стиль модерн, экспресс
информация
• Šíření substantivních konstrukcí: в
области, в деле, в смысле, по пути, в
сторону, в связи с тем, что; в
результате того, что; по
направлению к

Významná jazykovědná díla
• С. И. Ожегов: Словарь русского
языка. 1949 – příruční výtah z
Ušakovova slovníku
• Словарь современного
русского языка (1950-1965), 17
томов - do té doby největší
ruský slovník
• Н. Ю. Шведова: Русская
грамматика. 1980, 2 тома.

Vývoj jazykové situace v SSSR
• 2. světová válka zvýšila prestiž a znalost ruštiny
• Roste industrializace a urbanizace (od 1957 organizované přesídlování severních národů do měst) →
mnohonárodnostní komunity se dorozumívají rusky
• 1957 rehabilitace národů postižených represemi, obnoveny autonomie (kromě krymsko-tatarské a
německé)
• 1958 закон «Об укреплении связи школы с жизнью»: povolen svobodný výběr školy (a vyučovacího
jazyka) → rodiče z kariérních důvodů vybírají ruské
• 1959 N. S. Chruščov: Чем скорее мы все будем говорить по-русски, тем быстрее построим
коммунизм
• 1977 Ústava SSSR: není pojetí federálního úředního jazyka, garance možnosti školství ve vlastním jazyce,
soudním jazykem místní jazyk, publikace federálních zákonů v jazyce všech svazových republik (úřední jazyk
nezná ani ústava RSFSR z r. 1978 (zde i právo na vzdělání v rodném jazyce)
• Klesá kvalita vzdělání v místních jazycích (chybí učitelé a pomůcky) → zavírání těchto škol → pokles znalosti a
prestiže místních jazyků → pokles vydávání a kulturních představení v místních jazycích
• Zejména Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán a Kyrgyzstán – vytěsnění místního jazyka z administrativy, médií a vzdělávání
• Střední Asie: převedení obchodu a vědy na ruštinu
• Méně ovlivněny rusifikací Pobaltí a kavkazské republiky

• SSSR 1989: periodika na 56 jazycích, výuka v 43 jazycích

Ukrajinština
• Během války odsunuty neslovanské
národy z Ukrajiny, připojení
západoukrajinských oblastí (od
Polska)
• Rozvoj lexikografie a ukrajinské
jazykovědy:
• Українська радянська енциклопедія
(1. vyd. 1959-1965 v 17 svaz.)
• 1970-1980 Словник української
мови (11 sv.)

• 70.-80. léta radikální pokles
používání ukr. na školách, v
administrativě a tisku

• 1958: 60% ukr. knih → 1980: 24%

Beloruština
• 1939 připojení západní části Běloruska
• Snížení nákladu br. knih:
• 1950: 85% → 1980: 21,5%

• Snížení počtu žáků učících se v br.

• 1953-4: 82,6% → 1970/1: 51,07%, 1986-87: 23%
• Po 1959 brus. není povinný předmět

• 1959 pravopisná reforma: další rozšiřování
akání do mezinárodních slov (савет,
камунізм, Шапэн, Чыкага)
• Doménou brus. zůstává beletrie
• Rozvoj jazykovědy a lexikografie, od 1953
opětovný rozvoj slovní zásoby
• 1969-1975 Беларуская Савецкая
•

Энцыклапедыя (12 dílů)
1977-1984 Тлумачальны слоўнік беларускай
мовы (5 dílů)

Východoslovanské jazyky vně
SSSR

Československo
• 1918 v rámci Československa je východoslovanské
obyvatelstvo na vých. Slovensku a v Podkarpatské
Rusi – garance rozvoje jazyka, právo použití místního
jazyka v administrativě a ve vzdělání
• Jazyková otázka nevyřešena, stát do výběru jazyka
příliš nezasahoval - v reálu koexistence proruské a
proukrajinské orientace (s převahou ruské), 1937
rovnoprávné oba jazyky, rostlo úřední užívání češtiny
a české školství
• Jazykové orientace ve vzdělání na Podkarpatské
Rusi:
• Rusínská (= ruština s místními rysy): Августинъ И.
Волошинъ: Методическа грамматика карпаторусского языка для народныхъ школъ. 1919
• Ruská: Е. И. Сабовъ: Грамматика русскаго языка для
средныхъ учебныхъ заведеній Подкарпатскої Руси.
1924
• Ukrajinská (ale Maksymovičův pravopis): И. Панькевич:
Граматика руського языка для молодших клас шкôл
середних и горожанських. 1922

• Používání konkrétní normy se řídil preferencí učitelů,

střední školy buď ruské nebo ukrajinské, stejně tak
tisk

Československo
• Jazyková orientace na vých.
Slovensku: základní škola v místním
nářečí, střední škola v ruštině, za
spisovný jazyk považována ruština
• 1939 Maďarsko anektovalo
Podkarpatskou Rus → zákaz
ukrajinštiny → 1944 připojeno k
SSSR
• 1950 zakázána řecko-katolická
církev
• 1952 všechny rusínské školy na
Východním Slovensku převedeny na
ukrajinštinu.

Ruská a ukrajinská emigrace v
Československu
• Ruská emigrace

• 1921-1936 Ruská pomocná akce – všestranná
podpora uprchlíků z sovětského Ruska pod záštitou
TGM, podpora ruskojazyčných organizací a studentů.
Ruština zde používá starý pravopis.
• Až 30 000 lidí, často umělecko-vědecká inteligence
• 1921-1929 Русский юридический факультет
• 1923-1946 Русский народный университет
• 1934 ČSR uznalo SSSR

• Ukrajinská emigrace

• 1921-1925 Український громадський комітет у
Чехословаччині - organizoval pomoc Ukrajincům s
podporou čsl. vlády
• VŠ: 1921-1945 Український вільный університет v
Praze, 1921-1935 Украї́нська господарська
академія (Poděbrady), 1923-1933 Український
високий педагогічний інститут
• 1925-1945 Ukrajinské reálné gymnázium: Praha,
Řevnice, Modřany

Polsko
• 1918 Halič, Volyň a záp. Bělorusko obsazeny
Polskem, místní jazyky nemají žádný status, v
ukrajinských vojvodstvích se ale lze obracet na soudy
ukrajinsky,
• 1921 ústava garantovala ochranu menšinám
• Školství:
• státní ukr./běl. a dvojjazyčné školy nebo polské s výukou
ukr./běl.,
• ukrajinské školství mělo tradici jen na Haliči, jinde školy
žádné nebo málo,
• univerzitní ukrajinistika jen v Krakově, 1928 v
ukrajinštině Řecko-katolický seminář ve Lvově

• Kultura
• V Haliči literární a odborná činnost soustředěna kolem
organizace Наукове товариство імені Шевченка
• V běloruských územích Беларускае Нацыянальнае
Аб'яднанне (od 1936): noviny Bialoruskaja Krynica
(Vilnius) - latinkou, od 1929 ve 2 abecedách

• 1926 počátek asimilační politiky – školství v
místních jazycích postupně převáděno na polštinu
• 1927 sjednocení pravopisu USSR a Haliče
(Charkovská konference), rusifikovaný pravopis
(1933) v Haliči není přijat

Polsko
• 30. léta: pokusy o vydávání učebnic pro
rusínské (lemkovské) obyvatelstvo)
• 1933-39 Іван І. Огієнко: vydávání časopisu
Рідна мова (Varšava)
• Od 1944 většina běloruských a ukrajinských
teritorií připojena k SSSR, v rámci Polska
zůstávají zejména Lemkové (západní Rusíni).
• 1944-46 vysídlení skoro půl milionu lidí na
Ukrajinu.
• 1947 Akce Visla: rozsídlení ukrajinskorusínského obyvatelstva do západních polských
vojvodství za jejich účelem asimilace
• Od 50. let existuje ukrajinskojazyčný tisk (od
1956 Наше слово) a další

Porovnání jazykové politiky
SSSR

USA

• od začátku 20. století asimilační politika vzhledem k
evropským národům, od 1905 tolerance

•

• 20. léta intenzivní státní jazykové budování – snaha o
zajištění základního vzdělání v maximu jazycích, snaha o
převod větších (titulních) jazyků do dalších funkcí
(administrativa, soudnictví)

•
•

•

• 1958 - reforma školství nastartuje preferenci ruštiny ve
školství
• 60.-80. léta: cílem bilingvismus obyvatelstva, klesání
funkčnosti řady jazyků (ústup školství v místních jazycích i
jejich užití v administrativě), přesto se stále na oficiální
úrovni a za státní prostředky používá velké množství jazyků

Tolerance k imigrantským jazykům (komunity se vzdělávaly ve vlastním
jazyce)
Snaha o dekulturaci původního obyvatelstva umístěného v rezervacích bez
autonomie (povinné internátní školy pouze v angličtině, snaha o
christianizaci)

10.-60. léta
•

• 30.-40. léta – přehodnocení politiky, vyjmutí ze školství
nejmenších jazyků, procesy s místní inteligencí, etnické
čistky.
• 1938 – povinná výuka ruštiny

Na začátku 20. stol.:

•

English-Only policy: zrušení neanglických škol → snaha o co nejrychlejší
asimilaci imigrantského obyvatelstva
Indian Termination policy (od 40. let): posílení asimilačních vůči původnímu
obyvatelstvu

•

1968 Bilingual Education Act – uznána potřeba dvojjazyčných škol, a
stálé navyšování státní podpory (dvojjazyčné školy však neprestižní –
spojovány s chudými vrstvami)

•

1972 Indian Education Act – uznání práva původního obyvatelstva na
vlastní jazyk a kulturu

•

1975 Indian Self Determination and Education Assistance Act převedení školství do kmenové kompetence

•

Konkrétní jazyková politika se může lišit stát od státu, na federální
úrovni není stanovený úřední jazyk
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