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arrerako oharrak

Lehendabizikoa: Hizkuntza ez da
gramatika bat:
Deklinabidea
Aditza
S intaxia
hiztunek osotzen duten Hizkuntz
Komunitate bat baizik. Beraz, hizkuntza ikastea, gramatika bat bereganatzea
baino gehiago hizkuntz komunitate
batetan murgiltzea, itsastea da.
Izan ere, hizkuntza gertaera sozial
bat da eta gertaera sozial bat denez bere
mekanismo propioak ditu, bere erreprodukzio soziala ziurtatzeko mekanismoak, alegia. Horien artean aipamen
berezia merezi dute, familia bidez egiten den transmisioak, irakaskuntza bidez egiten diren ikasketak, komunikabide sozialen bidez egiten den erabilpenez e. a.

- Bigarrena: Hizkuntzen artean ez
dago berezko bereizkeriarik. Bereizkeriak batzuek besteengan egiten duten
indarkeriaren (inperialismoaren, kolonialismoaren) ondorio besterik ez dira.
Izan ere, berez, Hizkuntz Komunitate guztiak berdinak dira, pertsona edo
gizakiekin gertatzen den bezala. Ezberdintasunak egon badaude, baina ez dira
berezkoak, gizakiak sortuak baizik,
pertsonen artekoekin gertatzen den
bezala.
Ez dago beraz, Hizkuntz Komunitate bat bestea baino hobeagorik, ederragorik, baliagarriagorik edo beste inolako... agorik. Ez, Hizkuntz Komunitate
guztiak, berez, berdinak dira eta gaitasun berdina dute gizakien bakarkako
nahiz elkarteko beharrei erantzuteko.
Talde soziolinguistikoak
Hizkuntz Komunitate baten barnean,

15

bai, badaude mota ezberdinetako hiztunak. Ikus dezagun zein diren talderik
nagusienak edo oinarrizkoenak.

Edozein Hizkuntz Komunitatcri Euskal Hizkuntz Komunitateari
dagokionez
dagokionez
1.- (AB) Jatorrizko hiztun eskolatuak

Euskaldun zahar alfabetatuak

2.- (BA) - Hiztun eskolatu jatorrizkotuak:

Euskaldunberri natibizatuak.

-

3.- (A) - Jatorrizko hiztun soilak

Euskaldun zahar
alfabetatugabeak

4.- (B) - Jatorrizkoak ez diren hiztun
eskolatuak

Euskaldunberriak

5.- 0 - Hizkuntza ezagutzen ez dutenak:

Erdaldunak.

ESPAZIO SINBOLIKOA eta
TALDE SOZJOLINGUISTIKOAK

Hizkuntza baten barnean taldeek
honela jokatzen dute:
- 1 eta 2 taldeak dira barnekoenak:
hizkuntzaren "eremu sinbolikoa" osotzen dutenak. Bi talde hauek ez dira bata
bestearen gainean kokatzen. Talderik
nuklearrena 1. da; talde hau ez bada bizitzen eta zabaltzen hizkuntz komunitatearen barnean hizkuntza bera hiltzen
da.
- 3. eta 4. taldeak kanpoko mailatan
kokatzen dira. Hauek ere ez dira bata
bestearen gainean kokatzen.
- 3. taldea (jatorrizko hiztun soilak)
tarteko lekuan kokatzen da eta 1. eta 2.
taldetako hiztunak baldin badituzte
hizkuntzari lotuak mantentzen dira;
beraiek, aldiz, mailarik barnekoiena

osotzen baldin badute, orduan, beste
hizkuntza baten 4. kapa izatera pasatzen
dira.
- 4. taldea (jatorrizkoak ez diren
hiztun eskolatuak) hizkuntz komunitatearen sarrerako atea da. Bera da baita
ere beste hizkuntzekin ukipen edo kontaktu gunea.
Guzti honen ondorioz esan daiteke
hizkuntz komunitatearentzat guztiz
oinarrizko direla 1. eta 2. taldeak, euskararen kasuan euskaldunzahar alfabetatuak eta euskaldunberri natibizatuak,
horiek bait dira EUSKALDUN OS OAK. Horiek osotzen dute hizkuntzaren eremu sinbolikoa eta horiek dira,
besteak beste, 3. eta 4. taldeko hiztunen
eusgarri eta sostengu. Horiek horrela
izanik 1. eta 2. taldeak, bakoitzak bere
egitekoa badu ere, garbi dago Hizkuntz
Komunitatearen barne muina osotzen
dutela eta ez duela beraz zentzu handirik euskaldunzahar eta euskaldunberrien diferentziak aipatzea, hobe litzakete euskaldun osoz (AB eta BA) hitzegitea.
Kontzeptuen aipamen hauek abstraktoegiak gerta ez daitezen ikus dezagun 1986ko Erroldatik (Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa eta Nafarroari buruz eta
S IADECO elkartealc egindako ikerketa
batetik Iparraldeko 1987ko datuei buruz) zertan den Euskal Hizkuntz Komunitatea tade soziolinguistikoei dagokionez.
TALDE SOZIOLINGUISTIKOAK
EUSKAL HERRIAN

AB
BA
A
B
0

287.015
77.471
266.473
322.843
1.855.161

10,22
2,76
9,49
11,49
66,04

GUZTIRA

2.808.963

100,00

Datu hauek adierazten dutenez jatorriz euskaldun izan eta hizkuntzaren

"Gizakiak here desberdintasunean izateko eta bizirik irauteko arrazoia ez da bateragarria
bakarrik, baizik eta mola ere bereiztezina planetako hizkuntz nazioen berdintasun, justizia eta
solidaritateagandik"

ikasketa kulturala egin dutenak biztanleriaren % 10 inguru dira. Beste % 3 eskas
euskaldunberri natibizatuak dira. Bien
artean, beraz, % 13 ingurua osotzen dute.
Horiek osotzen dute euskal hizkuntz
komunitatearen barne muina. Egia esan
kopuru hau euskal hizkuntz komunitate
osoari eusteko eta indarra emateko
kopuru nahiko eskasa gertatzen dela
ezin uka, hamarretik batek beste guztiak garraiatu behar bait ditu. Horregatik da hain garrantzizko bi talde hauek
ongi konpaktatzea bildu eta bat egitea.
Esan beharrik ez dago, bestalde, AB
eta BA taldekoek A eta B taldeetakoengan izan dezaketen erakarmen indarrak
baldintzatzen duela hizkuntz komunitatearen geroa.
Datu orokor hauetaz gainera interesgarri deritzot Arrasateko eta inguruko
Udalerrietan talde soziolinguistikoak
nola gauzatzen diren aztertzea.
Hizkuntz funtzioak

Hizkuntza batek izan ditzakeen oinarrizko funtzioak honako 7 hauek dira,

zabalenetik hertsienera:
HIZKUNTZ FUNTZIOAK
Giza-mintzaira
Zibilizazio-mintzaira
Nazio-hizkuntza
Bertakoa
Lanbide-kodigoa
Bame-hizketa
Pentsabidea

Funtzio intemazionala

5

Funtzio nazionala
Funtzio lokala.

F. Familiarra
Identitate f.

1
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3

F. Profesionala

Funtzio internazionala 7
Zibilizazio funtzioa 6
Funtzio nazionala 5
Funtzio lokala 4
F. Profesionala 3
F. Familiarra 2
Identitate F. 1
Hizkuntza baten "estatus soziala"
hizkuntza horrek betezen dituen funtzioen baitan dago. Zenbat eta funtzio
17

6

Zibilizazio funtzioa

2

gehiago bete orduan eta "status sozial"
altuagoa eta alderantziz.
Garbi dago Europan prestigiorik
handiena duten hizkuntzak, hizkuntza
internazionalak bezala funtzionatzen
dutenak direla (Inglesa eta neurri apalagoan frantsesa). Ondoren datoz, zibilizazio hizkuntza edo nazioaz gaindiko
hizkuntza bezala (Alemana, Espainola,
Portugesa, Italianoa, Holandesa, Suediana e.a.) erabiltzen direnak. Hirugarren mailan aurkitzen dira hizkuntza
nazionalak bezala funtzionatzen dutenak (Albaniarra, Faeroensea, Estoniarra, Esloveniarra e.a.).
Eta horrela jatsiko ginateke funtzio

Hizkuntza ikas tea, gramatika bat
bereganatzea baino gehiago hizkuntz
komunitate batetan murgiltzea,
itsastea da
familiarra besterik edo intimitate funtzioa besterik betetzen ez duten hizkuntzetara zeinen "status soziala" izan daitekeen eskasena da.
Hizkuntzaren "status soziala" betetzen dituen funtzioen baitan dagoela
garbi baldin badago ere beste hiru gauza
kontutan izan behar dira.
1.- Hizkuntza baten "status soziala"
edo prestigioa ez dela gauza abstrakto
eta aldakaitz bat. Prestigioa, balio sozial
bat denez, balioa ematen dion gizarteari
loturik doa. Honela, Errusierak 7.mailako balioa du En usian edo Europa ekialdean, balio hori jatsi egiten da, ordea,
Europako mendebaldean 5. edo 6. mailako balioa hartzeraino. Antzeko zerbait gertatzen zaio Portuges hizkuntzari. Portugalen 6 mailakotzat (zibilizazio
hizkuntzatzat) jotzen den bitartean
Espainian 5. mailatik (hizkuntza nazionala) ez da pasatzen.
-
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Euskararekin gertatzen dena ere antzekoa da: Euskal Herriko lurralde batzutan 5. mailan (hizkuntza nazionala)
kokatzen bada beste zenbait lurraldetan
(Nafarroako mendialdean edo Iparraldeko bamekaldean) prestigio hori ez da
2 mailatik (hizkuntza familiarra) gora
igotzen eta zenbait kasutan 1. mailan
(azpi-hizkuntza) kokatzen da. Zer esanik ez Euskal Herritik kanpoegiten diren
balorapenetan.
2.- Aun ekoa ulertuondoren, hizkuntzak elkarren arteko gatazka batean
murgildurik aurkitzen direla jabetu behar
dugu. Diferentzia bakarra zera da: zein
eskailera mailatan gauzatzen den gatazka hon. Frantsesak borroka egiten du
inglesarekin 7. mailan (hizkuntza internazionala) lekua hartu nahian. Gaurregun borroka horretan frantsesa galtzaile
gertatzen da. Une horretatik bertatik
gatazka beheko (6. mailako) eskailera
mailara jaisten da eta frantses hizkuntzak zibilizazio hizkuntza bezala bere
balioa frogatu beharrean gertatzen da.
Euskara, Espainola edo Frantsesari
dagokionez gatazka 4. eta 5. mailetan
(hizkuntza nazionala edo lokala) kokatzen da. Euskarak, katalanak bezala beren lurraldeetan hizkuntz nazionalaren
mailan kokatzea ziurtatu behar dute
bestela hizkuntz lokalaren mailara
(dialektala) jaitsiak aurkituko dira.
Horren ondorio dira:
a- kultur hizkuntza izatera iristeko
bideak itxi egiten zaizkiela.
b- gatazka 3. eta 4. mailetara pasatzen dela eta ondoren 2.era eta 1.era
ordezkapen prozesu osoa burutu arte.
3.- Kontutan izan behar da prozesu
dinamikoa, tentsioz betea eta mugikorra dela, eta ongi finkaturik agertzen diren egoera soziolinguistikoen ondoan
ugariak direla transizio eta leku aldaketak.
Argibide horien ondorioz honako
konklusio hauetara insten gara:
a- Gaurregun hizkuntz guztialc gatazka edo borrokan aurkitzen dira hiz-

kuntzen erabilpen baldintzak aldatzen
ez diren bitartean.
b- Hizkuntza batek hizkuntza nazionalaren mailan kokatzea lortu behar du
kultur hizkuntza baloratua izatera iritsi
ahal izateko.
Hizkuntzak berez dira kultura. Halere gertatzen da hizkuntza bati kultural
maila ukatzea internazional mailan.
Halere garbi dago hizkuntz komunitate
bat ez bada hasten bere hizkuntza kultur
hizkuntza bezala baloratzen ezin dezakeela espero bere etsai diren hizkuntz
komunitateak kultur hizkuntza dela
errekonozitzea edo onartzea. Eta errekonozimentu hori falta bada beste hizkuntzak ordezkatu egingo du erraz.
Honen ondorioz esan daiteke, gaurregun hizkuntz baldintzetan (ezberdintasunaren legea nagusi delarik), edozein hizkuntz komunitatek bizirik iraun
nahi badu behintzat, bere hizkuntza,
hizkuntza nazionalaren mailan, hizkuntza bakarra bezala ezarri behar duela,
horrela gatazka goiko eskailera mailara
bideratzea (desplazatzea) lortzen bait
du.
Hizkuntza bat internazional bezala
kontsideratua izateko behar dena:
- Hizkuntza berekoen aldetik beraien
hizkuntza propioan beste hizkuntza batzuetakoekin komunikatu ahal izatea da.
- Beste hizkuntzetakoen aldetik,
hizkuntza bat internazionala da hizkuntza hon en bitartez beste hirugarren hizkuntza bateko hiztunekin mintza daitekeenean.
Gaurregungo baldintzetan, hizkuntz
pribilegiatu batzuren arteko norgehiagokako gatazka gogorraien ondorioz
gizadia elebakartasun anglofono batetara doa. 1901ean H.G. Wellsek aurrikusi zuena eta geroztik, garbiago definitu, sendotu eta azeleratu besterik ez
dena.
1ndarkeriazko elebakartasun ikuspegi horrek honako ondorio hauek dakartza.
a- Hizkuntza bat (inglesa) abusiboki
-

erabiltzen dela (inposatzen).
b- Hizkuntz komunitate bakar batek
(anglofonoak) gizadiaren hizlcuntz aniztasunaren errealitatea desfiguratzen
duela.
c- Internazionalki dominatzailea den
hizkuntza bat, bere erabilpena bakarrik
kontutan harturik, adierazten du ekintza
kontsumatuen politika bat potentziatzen
dela.
Arrazoinaren legeak aldiz, adierazten dute hizkuntzen arteko oreka giza
hizkuntza guztien onarpen egoki baten
ondorioz, giza jakintza eta esperientziaren ordezkaezinezko adierazgarriak
bezala, eta aldi berean hizkuntza internazional edo elkar komunikatzeko hizkuntza bezala, guztiona izanik inongo
hizkuntz komunitaterena izango ez litzatekeena, lortzea eskatzen du.
Bi bide edo joera nagusi kontrajarriak berezi daitezke hizkuntz komunitateen arteko harremanetan:
1.- Hizkuntz berekoikeria (egocentrismo glótico).
Hizkuntz bakar batetara itzultzea,
beste guztien desagerpena ondorio bezala dakarrelarik.
2.- Hizkuntz-ekologismoa (ecologismo glótico).
Hizkuntzkomunitate bakoitzak bere
nortasuna gordetzen du bere lurraldeko
hizkuntza propio bezala eta hizkuntz
komunitateak elkar ulertzeko bigarren
hizkuntza bat (komunikazio tresna berezi bezala erabiltzeko bakarrik), onartzen dena.
Esan beharrik ez dago hizkuntz ekologismoaren bidetik abiatuz bakarrik lor
daitekeela munduko hizkuntzen arteko
konbibentzia orekatu bat.
Munduko herrialde guztietan, lekuan
lekuko, hizkuntz komunitateen ordezkapena beste herrialde bateko hizkuntza nazionala guztiei inposatu nahiean
jokatzea atzerapauso bat da, eta hizkuntz inperialismo edo kolonialismorik
lotsagarriena.
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