Hizkuntzaren lorpena eta
ikasketa
Dionisio Amundarain

T

xepetxen liburuan (Un futuro para
nuestro pasado) ezaguntzat ematen
da euskararen egoeraren diagnosia: "nola
berreskuratu euskara" da arazo nagusienetakoa liburuan.
Subtituluan eta beste zenbaitetan
"euskara berreskuratu" e. a. badio ere,
hondo-hondoan beste hau du beti gogoan: hizkuntz komunitatea, hizk.
komunitate artikulatua, komunitate
desartikulatua, hiztun ososa, hiztun ezosoa. Hitz batean, euskara ez, baizik
hiztuna da xedea. Esan nahi da, hizkuntz
oreka bilatzea da arazoa, dela gizabanakoaren mailan, dela elkartearenean.
I.- Hizkuntza lortulikasi.
Lortu/ikasi bereizteaz ez da gehiegi
arduratzen, berariz behintzat. Halere,
begiaurrean ditu kontzeptu biak.
Ikasketa esatean, ez da mugatzen
arazoa, inolaz ere, euskaltegian egin

daitekeen hizkuntzaren ikasketara; askoz ere zabalago hartzen da ikasketa
kontzeptua. Esaterako, haustura-tentsioaz hitzegitean, "aldaketa koalitatiboaz" ariko da; hiru mailetan gainera:
a.-Euskararen mailan, barne espazioa konkistatu behar da, hizkuntza nazional, kulturazko, nazio-nortasunaren
adierazgarri bihurtuz;
b.- talde soziolinguistikoarengan,
hizkuntz izenekodun bihurtuz;
c.- gizabanakoarengan, euskararen
ezagutza hobetuz.
Beste pasarte askotan, berfiz, hizkuntza bameratzeaz, intrintseko bihurtzeaz... hitzegiten da.
Bestalde, sormen edo kreatibitatearen iturri eta eragile behar du izan hizkuntzak. Hizkuntza, beste hizkuntzetan
sortutako ideien eta berrikuntzen kalko
huts baldin bada, ez dago egoera orekawan, galtzeko egoeran baizik.
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Bistakoa denez, ikasketa-maila hori
ez da egiten euskaltegian, esaterako;
etxea, kalea, lana... behar dira horretarako. Hitz batean, euskaldun oso kontzeptua dabil hor jokuan. Eta euskaldun osoa
ez da, ez, euskaraz mintzatzeko, besterik
gabe, gai dena, ez titulutxoren bat lortu
hutsarekin konformatzen dena.
Lortze/ikaste kontzeptua, beraz, eskola-arazoa baino gehiago da.

H.- Hizkuntza ikastearen prozesuan
hiru urrats.
1.- Motibazioa.
2.- Ezagutza.
3.- Erabilpena.
/.- Motibazioa.
Orokorki harturik, hizkuntza ikastera eragiten duen arrazoia, interesa .... da.

Eta euskaldun osoa ez da, euskaraz
mintzatzeko, besterik gabe, gai dena,
ez titulotxoren bat lortu hutsarekin
konformatzen dena
Berezikiago harturik, berezkoa eta
kulturala bereiz daitezke. Berezkoa:
oharkabean, pentsatugabe... eragiten
duena da; haurtxoaren kasua, adibidez.
Kulturala: ohartuki, pentsatuz, arrazoituz jokatzen denean gertatzen da; arrazoi edo motibazio politikoa, ekonomikoa, pragmatikoa...

2.- Ezagutza.
Maila diferentetan ezagut daiteke
hizkuntza:
a.- Ulermena, mintzatzen... mailan;
gramatika berariz ezagutu gabe;
b.- gramatika ere ezagutuz.
3.- Erabilpena.
Era diferentetan erabil daiteke:

a.- Automatikoki, hizkuntzaren barne katramilez ohartugabe;
b.- hizkuntzaren mekanismoez ere
ohartuz.
Prozesuaren him urrats horien argibide gisa, Txepetxek berak dakar bat
oso baliagarria:
Motibazioa. Kotxe bat erostean, bi
motibazio diferente izan ditzakezu:
edota zertarako den gehiegi aztertu eta
pentsatu gabe eros dezakezu kotxea
(berezko motibazioa), edota zeure
premiak eta premia horietarako zein
kotxe den egokiena aztertuz eta
kalkulatuz eros dezakezu (Kulturala).
Ezagutza. Edota kotxea gidatzen
jakin dezakezu mekanikarik ezagutu
gabe (berezkoa), edota mekanika ere
ezagut dezakezu (Kulturala).
Erabilpena. Edota erabil dezakezu
kotxea txofer batetaz baliatuz, zeuk
gidatu gabe, mekanismoaz ezer ere
pentsatu gabe gutxienez, edota mekanismoaz guztiz ohartun zarela gida
dezakezu (autoa frogatzen an den mekanikoaren kasua, adibidez.).
Hizkuntza ikastean, beraz, him urrats ematen dira; baina, hizkuntz ikasketa guztietan hiru urrats horiek ez dira
ematen segida berean.

Hiru urrats, baina bi ibilbide
desberdin.
Hizkuntza ikastearen prozesuan
ematen diren aipatu hiru urratsak bi
hurrenalde guztiz diferentetan ematen
dira:
a.- Bata, erabilpena-ezagutza-motibazioa (berezko egoerako ibilbidea).

motibazioa
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Haurra, urratsez-urrats, erabilera eremu berriak doa bereganatuz

b.- Bestea, motibazioa-ezagutza-erabilpena (egoera kulturaleko ibilbidea).
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n. m: nahikotasun malta

Lehen ibilbidea, haurrarena da, adibidez: erabiltzetik hasi eta ezagutzara
pasatzen da, eta ezagutzatik erabilpenera.
Bigarren ibilbidea atzekoz aurrera
gertatzen da: motibaziotik ezagutzara,
eta honetakik erabilpenera pasatuz.
IV.- Urrats hakoitzaren nahikotasun-maila.
Jakina, prozesuko urrats batetik bestera pasatzeko baldintza batzuk bete
behar dira.
Ez da erraza definitzeko nahikotasun-maila hon. Esaterako, zenbaterai-

noko motibazioa behar da ezagutzara
pasatzeko? Definitzeko zaila bada ere,
konstatagarria da, ez da aski edozein
motibazio. Esaterako, Txillargegik sortutako izena erabiliz, hor dago arinaiztarren kasua: "ikasten an naiz", baina
behin ere iritsi gabe. Horrelakoen
motibazioa ez-nahikoa da; nahi eta gogo
izatera iritsi gabe, nahikunde huts da.
Motibazio horrek ez du lortu nahikotasun-mailarik.
Beste horrenbeste gertatzen zaio
haurrafi: zergatik pasatzen da bere amahizkuntzatik beste batera? Askotan, mila
faktore direla-eta, hizkuntz funtzio askotan, ama-hizkuntzaren kasuan, ezagutzari dagokionez nahikotasunmailarik lortu ez duelako: telebistan, lagunartean... 2. hizkuntzan entzun eta
ikasi dituen hizkuntz funtzio asko ez
ditu entzun eta landu ama-hizkuntzan.
Nahikotasuna, beraz, ikasketaren
aurrerapena ahalbidetzen duen baldintza da.
Dena den, hiru urrats hauen kontua
ez da hartu behar xinpleki. Ibilbidea ez
da honela gertatzen: lehenik motibazioa

oso-osoan harrapatu, gero ezagutza osoosoan jaso, azkenik erabilpena betebetean garatu. Ez. Gauzak ez dira horrela;
beste era honetara baizik: rnotibazioak
ezagutza dakar eta honek, erabilpenerako
jauzia sortzeaz gain, motibazioa
areagotzea dakar, eta motibazio areagotu
honek ezagutza areagotzen du, e. a.
Horregatik, guztiz garrantzizkoa da
gauzatze eta garatze hori guztiz kontutan hartzea. Esaterako, euskararen aldeko ekintzak (Kilometroak, Korrika...)
motibagarri gerta daitezke, baina desmotibagarri ere bai: lehen mailako motibazioari e zagutzarik eransten ez bazaio
eta bigarren mailako motibazioa gehitzen ez bazaio, lehen mailako motibazioa bera galtzeaz gain, berriro maila
horretara iristea zaildu egiten da ("jendea erre egiten da"). Hargatik, motibazio-kontu hori zuhurkiago arakatu beharko litzateke; giza gogoan genatzen
diren prozesuaren gogo-uneak ez dira
gertatzen tipografoak egiten duen letratipoen kendu/jarri prozesuan bezala; ez
dira gertatzen mekanikoki alegia.
V.- Ibilbide bi,
bakarra.

Mina

zirkuitu bat

A urreko ataletan aipatu ibilbideei izen
hauek emango dizkiegu:
- haurrarenari A ibilbidea.
- adinekoarenari B ibilbidea.
GAINEkoa
kulturazko

kulturazko

erabilera

ezagutza

kulturazko

bermko

mottbaztoa

ez,agutza

erabilera

BARNEkoa

A ibilbidea. Berezkoa da (erabilpena-ezagutza-motibazioa), primarioa,
kulturizatu gabea.
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Berezko honetan, gizartea nahiz ingurumaria da eragilea; honek hutseginez gero, A ibilbidea hanka-motz gertako da.
B ibilbidea. Erreflexua da, induzitua
(motibazioa-ezagutza-erabilpena)
kulturizatua, landua.
Erreflexuan, gizabanakoa bera da
eragilea; bere baitatik abiatuz lortzen
du motibazioa, ezagutzara eta erabilerara
pasatzeko.
Bi ibilbideok prozesu diferenteak
dira, baina zirkuitu bakan aosatzen dute,
hau da, arazoa hiztun osoan da, eta hau
lortzeko biotatik bat behar da:
-edota A+B
-edota B+A
A ibilbideduna ez da, besterik gabe,
hiztun oso; ez eta B ibilbidekoa ere.
Arazoa, beraz, zera da; berezkotasuna
kulturazkoaz osatzea; oharkabean lortua ohartuki ikasitakoaz osatzea. Nahi
bada, basagizona kultur gizonaz txertatzea. Biok dira beharrezko; basazuhaitza eta txertoa.
Hiztun oso izateko ez da aski berezko
automatismoa, ez aski barne-jariotasuna.
Hitz batean, A ibilbidekoak "alfabetatu" egin behar du, jakinik "alfabetatzea" ez dela hartzen hemen zenbait
gramatika-nozioren jabe izatearen sinonimotzat.
Era berean, B ibilbidekoak, hiztun
oso izan nahi badu, A ibilbidea egin
behar du: barneratzea lortu behar du:
hau da: euskaraz pentsatu, euskaraz
maitatu, euskaraz sentitu, euskaraz
amets egin...
Horiek horrela, talde soziolinguistikoen sailkapen hau proposa
daiteke:
- A B taldea: jatorrizko landuak.
- B A taldea: heldu jarritorrizkotuak.
- A taldea: jatorrizko primario hutsa
(berezkoa).
- B taldea: heldu sekundario hutsa
(jatorrizkotu gabea).
-

VI. Eremu sin bolikoa.
AB eta BA zirkuitua egindakoek
osatzen dute eremu sinbolikoa. Horiek
hezur-mamitzen dute elkarte linguistiko
baten geruza edo kaparik barnekoena.
Horiek dira elkarte linguistikoaren bihotz, gihar, nukleo, bizitasun oso.
Eremu sinbolikoaren baitan dago
elkarte linguistikoaren etorkizuna. Hiztun osoen taldeak, sendoa bada, eragin
sozial haundia izango du: umeak elkartean txertatxeko indarra izango du, ezosoei eta zero mailakoei motibazioa
sorrerazteko indarra izango du.
Arazoa ez da "ni bizi naizen bitartean
euskara ez da galduko" delakoa. Arazoa
ez da boluntarismo-kontu hutsa. Arazoa
ez da gizabanako batzuk euskaraz diharduten ala ez. Arazoa, beste hau da: eragin sozialik izateko moduko eremu sinbolikorik edo hiztun osoen talderik ba
ote dagoen ala ez. Hitz batean, arazoa
zera da: irabazten den terreno-pu ska
galtzen dena baino haundiagoa ala txikiagoa den:
- bai gizabanakoaren mailan: gaur
atzo baino hobeto ezagutu;
- bai euskarak besarkatzen dituen
funtzioen mailan: gaur atzo baino egiteko gehiagotan erabili ala ez.
- bai gizarte-mailan: gaur atzo baino
jende gehiago sartu ala ez eremu sinbolikoan.
Eremu sinbolikoa, beraz, hizkuntz
komunitateak sortzeko, lcreatzeko duen
ahalbidea, indarra, sua. Hiztunaren heriotza ez da gertatzen azken hiztuna
galtzean, hizkuntz komunitateak arima,
indarra, bizitasuna, eraginkortasuna,
erakarmena galtzean baizik; hau da,
azken hiztuna galdu baino lehen.

—
"Bigarren mailako ikaskuntza motibazioarekin hasten da, eta
motibazioa da bigarren etapan (hizkunizaren ikasketan)
hizkuntza-kostuari eusten diona"

Ondorio gisara.
Ikasketa-prozesuko urrats guztiak
dira premiazko.
Ezagutzarik eta erabilpenik gabeko
motibazioa hutsala da; ez-nahikoa da.
Era berean, ez dago ez ezagutza
osorik, ez erabilpen beterik motibaziorik gabe.
Zirkuitu osoa egin ezean erdizkako
hiztun da bat; ez da hiztun oso. Eta
honetara iritsi ezean, hizkuntzaren
aldeko diskurtso guztia azal huts da,
funskabea, kontutan hartu ezinezkoa.
Euskararen aldeko militantismoa ezin
neurt daiteke urtean zehar han eta hemen antolatzen eta egiten diren ekintzen
eta jartzen diren kartelen ugaritasunaren
arabera, ez eta argitara ematen diren
euskarazko liburuen kopuruaren arabera, eremu sinbolikoa haunditzen denaren arabera baizik. Zenbat dira euskaldun oso izatera insten direnak?
Horra arazoa.
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