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HIZKUNTZEKIKO MOTIBAZIOEN
EKARPENAK INGURUNEAK EZARRITAKO

BALDINTZEN AURREAN1

Iñaki Martínez de Luna
EHU-UPVko irakaslea

TXEPETXEN HIZKUNTZ MOTIBAZIOEI BURUZKO LABURPENA ETA
IRADOKIZUNAK

Gizartearen «hizkuntzagintzan» badaude eragin zuzena eta erabakiorra
duten zenbait osagarri eta hauetxek, kasu gehienetan eta neurri ezberdi-
nez, prozesua bera baldintzatzen dute. Hizkuntzaren erabileran eragiten
duten faktoreak aztertuz, ondoko hauek aipatzen ditu Itziar Basterretxeak:
gizarte ingurunea, hizkuntz ezagutza eta hizkuntza horrekiko jarrerak
(Basterretxea 1992). Azken hauek bereziki —hots, jarrerak— oso estuki
lotuta daude motibazioekin.

Beste aldetik, Sánchez Carrión «Txepetxek» hizkuntza bat ikasteko hiru
oinarrizko faktore mugatzen ditu: motibazioa, ezagutza eta erabilera.
Motibazio hori horrela definitzen du autore honek: «hizkuntza bat ikas-
tera edo hizkuntza horri atxikitzeko bultzatzen duten arrazoiak, nahiak
eta interesak.» (Sánchez Carrión 1991, 35. or)2. Hau da, motiba-zioak sor-
tzeko arrazoiak, beren osagaiak eta izango duten geroko eraginaren
gora-beherak alde batera utzita, Txepetxen ikuspuntua hizkuntzarekiko
ondorio zuzenari jartzen zaio begira: ikasteko ala ez, eta —behin jakinez
gero— erabiltzeko ala ez, bultzatzen duten «arrazoiak, nahiak eta intere-
sei» begira, hain zuzen.
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Kontuan hartzen ari garen autoreak motibazioen izaeraren berri zehatzik
ez badu ematen, argi uzten du, berriz, beraien aukera zabala eta anitzeko
jatorria, eta halaber ikaste/erabiltzean jokatzen duten papera. Zehazki
esanda, helduen bigarren hizkuntzaren ikaste prozesua hizkuntza horren
aldeko motibazioetatik abiatzen dela aipatzean, azken hauek mota asko-
takoak izan daitezkeela azaltzen du Txepetxek: «kulturalak, heziketakoak,
profesionalak, politikoak, familikoak, erlijiosoak, ingurukoak, etab.» (Sán-
chez Carrión 1991, 39. or.). Halako motibazioak «nahikotasun mailara»
iristean, orduan ematen du helduak ikasten hasteko pausoa.

Hizkuntzarekiko motibazioak, beren jatorriaren arabera, bi motatakoak
izan daitezke nagusiki: berezko, barruko edo funtsezkoak, batetik, eta
kultural, arrazoizko edo kanpokoak, bestetik.

Hizkuntza ikasteari begira, Txepetxek bi egoera mota bereizten ditu: a)
lehen hizkuntza gisa: umeen kasuan bere inguru hurbileko hizkuntzan
murgiltzearen bidez; b) bigarren hizkuntza gisa: helduen egoeran, ikaste
prozesuan motibazioak abiapuntu direnean.

Umea hizkuntza ikastean inguruneak ezarritako egoerari erantzuten saia-
tuko da, hau da, murgilduta dagoen hizkuntza ikasiko du, ez beste bat.
Bere ikasteko motibazioa inposatua eta ez-konszientea da. Helduen ka-
sua, berriz, oso da bestelakoa; bigarren hizkuntza ikasteko Txepetxek
aipatzen dituen «arrazoiak, nahiak eta interesak» konstzienteak edota
aurre-konstzienteak izango dira eta —atxikimendu handiz ala txikiz—
neurri batean onartuak ere. Onespenik ezean, esan dezakegu oso denbora
luzean edota oso egoera berezian ez bada nekez ikasiko da zertxobait hel-
du horrek.

Arestian aipatu dugun «nahikotasun maila» definitzerakoan, Txepetxek
oso jarrera pragmatikoari —baina ez desegokiari— helduz, portaerak jar-
tzen ditu «neurgailu»: ikasten hasiz gero horretarako hainbat motibazio-
rik badagoela dio, eta —bere ustez— beste horrenbeste esan daiteke ibilbide
erdian (erabilpera espontaneorako bidean erabiltze maila horretara iritsi
gabe) gelditzen direnen motibazioez: ez direla behar bezalako «nahikota-
sun mailara» iritsi, hain zuzen.

Bigarren hizkuntzaz jabetzeko saioan huts egindako motibazioek gizar-
tean dauden hizkuntza horrekiko aurriritzien lan berbera egin lezakete,
hizkuntza horren aurka, hain zuzen.

Motibazioen garrantzia hizkuntza ikastera bultzatzeko duten ahalmenean
datza, zeregin horretan kemen nahikoa adierazten dutelako.

Hizkuntzekiko motibazioen funtzioak era dinamikoan ulertu behar dira:
aldaketak emango dira beraien baitan hizkuntzaren ezaguera/erabilera-
ren egoera ezberdinen arabera. Gure ustez, hizkuntza ikasteko (eta erabil-
tzeko) motibazioen ulertze dinamiko hau oso egokia gertatzen da, zeren
eta ibilbide horien une ezberdinetan motibazio mota batzuen ala besteen
eraginean gora-beherak agertuko baitzaizkigu: motibazioak ez dira une

1) Idazlan hau Eusko Jaurlaritzaren
Hizkuntza Politikarako Idazkaritza
Nagusiaren ardurapean antolatutako
1994ko Uztailaren 12an Euskal He-
rriko Unibertsitateko Udako Ikasta-
roetako saio baten partea da eta
aipaturiko erakundearen baimenare-
kin argitara ematen da hemen.

2) Azterketa honetan bere liburu ho-
nen Lehenengo Atala hartuko da
kontuan bereziki (35. eta ondor. orr.).

3) Helduak era zabalean ulertuta,
hau da: gaztetxoengandik hasita
mugatu gabeko adin helduenganai-
no.
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guztietan berdinak izango ez eta beraien eraginaren intentsitatea ere.

Ahulduta eta galduz doan hizkuntza baten berreskurapenak, bere alde
dauden helduengandik maila goreneko eta mugagabeko motibazioa es-
katzen du, baldin eta helburua hizkuntza hori hizkuntza nazional gisa
ikastea bada; hau da, hizkuntza horrek funtzio guztiak bete ditzan. Eta
halako maila goreneko motibazioa, erabilera zeharo trinkoaren bidez
bakar-bakarrik utz dezake asebeteta, autorearen ustetan.

Motibazio horien nolakotasunaz arituko gara aurrerago, baina horretan
murgildu baino lehen helduen 3 kasuan beren lehenengo hizkuntzari euste-
ko eta bigarren hizkuntza ikasteko  dituzten motibazioen inguruko
gora-behera batzuk aipatuko ditugu, zeregin honetan Txepetxi (Sánchez
Carrión 1991) jarraituko diogularik.

LEHENENGO HIZKUNTZA ETA MOTIBAZIOAK

Txepetxen arabera, jatorrizko lehenengo hizkuntzaren erabilerarako mo-
tibazio eskasa ager daiteke, hori horrela izan dadin arrazoien artean on-
dorengo hauek daudelarik:

* Hiztunak bete beharreko hizkuntz esparru batzuk (hizkuntzaren arra-
zoizko argudioetan oinarritutakoak edo ezaguera kulturalki bultza de-
zaketen formal motakoak: profesionalak, kulturalak, heziketakoak, etab.),
arrazoi soziopolitikoak direla medio, bere ama hizkuntzaz bete ezean aurki
daiteke; halakoetan, esparru horietan jadanik sarturik dagoen hizkuntza
arrotzarako joera eta beharra izango ditu, bere jatorrizko hizkuntza alde
batera utziz.

* Jatorrizko hizkuntzaren erabilera gutxieneko maila batetik jaisten bada,
ezagueran eta bere aldeko motibazioetan ere beste hainbesteko beheraka-
da emango da.

Autore beraren eskutik, motibazioak areagotzen lagunduko duten egoera
zenbaiten berri emango dugu ondoren:

* Jatorrizko hizkuntza (bere era landuak eta bereiztuenak) kulturarako
bide baliagarria denean, hiztunak kultura bide sakonago eta zabalagoe-
tatik abiatzeko grinarik izanez gero, bere ama hizkuntzari arrazoizko
motibazioak eta arrazoi kulturalak erantsiko dizkio, eta orduan «hizkun-
tza kontzientzia» batek bultzatuta hizkuntza horren ezagueran sa-
kontzen jarraituko du.

* Hizkuntza egoera normalizatuan egonda hiztun guztiek kultura eta
heziketa mota guztiez jabetuko dira beren jatorrizko hizkuntzaren bidez
eta, horrekin batera, baita hizkuntza horren aukera guztiez ere. Bakarrik
hau horrela izanda, irits daiteke hizkuntzari bere «hizkuntza ospea» eman-
go dioten hizkuntzaren esparru formaletara (oso landutako ideiena edota
oso hizkuntza behar zehatzenenak).

«Helduen bigarren
hizkuntzaren ikaste
prozesua hizkuntza

horren aldeko
motibazioetatik

abiatzen dela
aipatzean, azken hauek
mota askotakoak izan

daitezkeela azaltzen du
Txepetxek»
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* Hizkuntz funtzio aukera osoa lortzean, lorpen honen bidez hizkuntza-
ren ahalmen ideatiboa eta elkarren arteko harreman sozialak asetzen dira;
lehenengo hizkuntzak une horretan bakarrik bizi ahal izango du osota-
sunean, horra iristeko gaitasun osoa edo handia (berezkoa eta nahita ika-
sitakoa) eta, baita, barneko eta arrazoizko motibazioak ere behar direla-
rik.

BIGARREN HIZKUNTZAREN IKASKETA ETA MOTIBAZIOAK

Jatorriz hizkuntza bat ikasi duten helduek bigarren hizkuntza bat ikaste-
rakoan motibazioek duten funtsezko eta ezinbestezko ekarpenaz deskri-
bapen aberatsa egiten du Txepetxek, eta horren ideia nagusien laburpen
bat egiten saiatuko gara ondoren:

* Motibazioak «nahikotasun mailara» iristean bakar-bakarrik ihardungo
du ikasten pertsona helduak, baina hizkuntza horretan neurri bateko gai-
tasunaz jabetuz gero, motibazioak iraun beharko du, hizkuntza erabil-
tzeari ekin ahal izateko.

* Ikasten ari den bigarren hizkuntza horretan pertsona nagusiak bat-bateko
erabilerarako gaitasunik lortu ezean, motibazioak makaltzeko eta behera
etortzeko zorian aurki daitezke.

* Ikaste prozesua arrakastatsu izan dadin, esan dugunez, motibazioak
nahikotasun maila batera iritsi behar dira eta, hori ahalbidetzeko, hiz-
kuntzarekiko arrazoiak, nahiak eta interesak beraien artean kontrajarriak
egon gabe, norabide berekoak (hizkuntzaren aldekoak) izan beharko di-
rela aipatzen du Txepetxek.

* Hizkuntzak ingurunean duen presentziaren garrantzia bi ikuspuntuta-
tik azpimarratzen da: helduen motibazio altuak umeen hizkuntza erabi-
lera sendotuz, eta hauen erabilera trinkoak helduen motibazioak areago-
tuz. Bi egoerek hizkuntzaren alde jokatuko dute.

* Motibazioak gizarte berberan beren sakontasunaren arabera bi maila-
takoak izan daitezke eta bi maila horiek ez dute zertan bat etorri beha-
rrik. Horrela, egoera diglosiko batean azaleko motibazioek menpeko hiz-
kuntzaren alde izateko itxurarik badute ere, barneko motibazioek nagu-
sia den hizkuntzaren defentsan jotzen dute azken finean. Gizarte zehatz
batean hori horrela denentz agerian uzteko lehian dauden hizkuntzekiko
gizarte aktoreen jokaera aztertzea besterik ez dago.

* Bi hizkuntza (edo gehiago) dauden gizartean, hizkuntzarik ahulenaren
beharrik sortarazten ez duten gizarte proiektuak, hizkuntza horren alde-
ko motibaziorik bultzatzen ez dutenez, hizkuntza horren berreskurape-
nerako kaltegarriak dira.

* Hitz egiteko gutxienezko maila lortuz gero, ikasitako hizkuntzaren era-
bilera zuzenak —sortzen duen autosaria dela medio— hasiera bateko
motibazioa elikatuko du. Eta erabileraren bidez gaitasuna bera ere heda-
tuko da.

4) Ideia honen inguruan Txepetxek
esandakoa Euskal Herriko egoeraren
aplikaziorako guztiz da egokia:
«..., hablantes que desean nativizarse en el
idioma del que fueron históricamente des-
po jados  y  que  han de  conformarse  con
aprender secundariamente, se ven constre-
ñidos por las circunstancias sociales a un
uso tan limitado de ese idioma que no al-
canzan nunca la percepción (gaitasuna) que
necesitan interiorizar para llegar a sentir-
lo y a vivirlo como parte de sí mismos.»
(Sánchez Carrión 1991, 47. or.).
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* Hizkuntz funtzio desberdinak kontuan hartuta, bigarren hizkuntzare-
kiko motibazioek helburu finko bat behar dute: hizkuntzaren ezaguera
«nahikotasun maila» batera helduz gero eta orduko erabilera hasierako
asmotik nabarmen desbideratzen bada (espero zena baino urriago nahiz
ugariago delako), erabilpen horrek aldarazi ditzake hizkuntza hori ikas-
ten hasteko zeuden motibazioak. Horren arrazoia hauxe da: hiztuna bi-
garren hizkuntzan gustora sentitu ahal izateko, honen erabilera oraingo
motibazio eta gaitasunaren parekoa izan behar da (ez handiagoa ez eta
apalagoa ere); era horretan bakarrik sentituko da hiztuna gustora dakiena-
rekin, hau da, bere erabilera mugatua dela onartuta. Gaitasun handiagoa
nahi izanez gero, motibazioa eta erabilera ere eskaera berri horri egokitu
beharko zaizkio.

* Bigarren hizkuntza ikasi duen helduaren ezaguera eta motibazioek tinko
jarrai dezaten, bere hurbileko ingurunean (familia eta lagunak) erabilera-
rako duen aukera zenbat eta urriagoa izan, hainbat eta erabilera ugaria-
goa beharko du bestelako inguruetan. Eta alderantziz, gizarteak hizkun-
tza nazionalaz jabetu den pertsonari erabilera nahikoa ahalbidetzen ez
dionean, familiaren eta lagunaren arteko inguruneetan topa dezake behar
duen eustarria (harremanok hizkuntza horretan izanda, noski) 4.

Une honetara iritsita, Txepetxen ideietatik gure hausnarketarako probe-
txagarriak izan daitezkeen ondorio batzuk ateratzen saiatuko gara. Ho-
rretarako hiru atal nagusitan sailkatuko ditugu laburbildutako
ondorioak:

a) Argi uzten du motibazioen sorrerarako iturbide bat ingurunearen era-
ginean datzala: berezko, barruko edo funtsezko arrazoiez gain, kultural,
arrazoizko edo kanpoko osagai eta aldagaien bultzakada ere hartzen bai-
tu kontuan.

b) Ingurunearen garrantzia motibazioen suspertze eta bilakaeran behin
eta berriz azpimarratzen bada, lehen (menpeko) hizkuntzaren aldeko
motibazioei lagungarri zaizkien osagarriak, kutsu idealeko motibazioe-
tan oinarriturik egon partez, errealitate hurbilak berak ezarritako muge-
tan dautza nagusiki:

- Hizkuntz esparru guztiak eta funtzio osoak lehen hizkuntzaz betetzea.

- Gutxieneko maila batean mantentzea jatorrizko hizkuntzaren erabilera.

- Jatorrizko hizkuntza kulturarako bide baliagarria izatea.

- Heziketa osoa (bere arlo guztiak) jatorrizko hizkuntzan osatzea.

d) Bigarren (menpeko) hizkuntzaren aldeko motibazioak sortu eta senda-
tzeko ere, erabakiorragoak dirudite errealitate hurbilaren baldintza obje-
tiboek motibazio idealek baino:

- Hizkuntzarekiko motibazio mailarik gorenekoa lortu ahal izateko, ho-
netan eragina duten baldintza guztiak horren aldekoak behar dira izan.

«Hizkuntz funtzio
aukera osoa lortzean,

lorpen honen bidez
hizkuntzaren ahalmen
ideatiboa eta elkarren

arteko harreman
sozialak asetzen dira;
lehenengo hizkuntzak
une horretan bakarrik

bizi ahal izango du
osotasunean»
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- Itxuraz azaleko motibazioak hizkuntza baztertuaren aldekoak badira ere,
egoera diglosiko batek sakoneko motibazioak ahuldu egingo ditu eta,
ondorioz, motibazioen eragina arinduko da.

- Gizarte proiektuek bultzatu behar dituzte hizkuntzaren aldeko motiba-
zioak.

- Ikasitako hizkuntzaren gaitasuna eta bere aldeko jarrerek tinko jarrai
dezaten, gutxienez ingurune mota batek (hurbila —familia edo lagunar-
tekoa— edo gizarte orokorrarena) erabilera ugari ahalbidetu beharko du.

Gogora ditzagun Miquel Srubellen hitzak, inguruneak erabilerarako mo-
tibazioetan duen garrantzia azpimarratuz. Bi (edo gehiago) hizkuntzaren
erabilerarako nahikotasuna lortua izanda, harremanetarako hizkuntzaren
aukeraketa zeren arabera ematen den galdetzen dio bere buruari autore
honek. Bere ustez, aukeraketaren gakoa «arau sozialetan» datza, hauek
erabili beharreko kodea finkatzen baitute. Gizabanakoa horretaz ohartu
gabe indarrean dagoen arau sozialak ezarritakoari jarraituko dio egoera
bakoitzeko harremanetarako hizkuntza (gehienetan inkontzienteki) hau-
tatzean (Strubell 1988).

Beraz, zuzenki nahiz zeharka, ingurunearen pisua nabaria omen da moti-
bazioen sorreran, susperketan eta aldaketan; beste aldetik, lehenengo na-
hiz bigarren (menpeko) hizkuntzaren bizitzan motibazioen pisua ho-
rrenbestekoa izanda, hauetan inguruneak eragindako gora-beherak hobeto
ezagutu nahi izateak zilegi dirudi. Asmo honetarako zenbait ideia botako
dugu:

a) Motibazio idealak eta objetiboak, biak, inguruneak ezar ditzake. Idea-
lak, txikitatik hasita, balioak eta hauei dagozkien gizarte arauak gizarte-
rakuntzan barneratzen direnean. Motibazio objetiboak berriz, eguneroko
ingurune hurbilak definitzen dituenak dira; errealitateari —ez ideien
munduari— datxekionak, hain zuzen. Eta batzuk eta besteak ez dira guz-
tiz bat etorriko kasu askotan: euskal nazionalismoaren unibertso sinbo-
likoaren arabera euskara bertako hizkuntza nazionaltzat jotzen den bitar-
tean (hizkuntzari dagozkion komunitate barreneko funtzio guztiak bete
behar dituena), egungo Euskal Herriko egoera soziolinguistikoak oso bes-
telako baldintzak ezartzen dizkio hiztunari edo euskara ikasi nahi due-
nari. Badago errealitate bat, maila idealeko motibazioei muga sendoak
jartzen dizkiena.

b) Ideia hauetatik abiatuta, badirudi egokia izan daitekeela motibazioen
sorreran, susperketan eta mugaketan, horren pisu handia duen ingurune
horren baitan arreta pixka bat jartzea. Galdera hauxe da: hizkuntzaren
aldeko motibazioak egonda, zein dira ingurune egoera egokiak motiba-
zio horiek «nahikotasun maila» lor dezaten euskara ikas/erabilerarako?
Hala, motibazioen «nahikotasun mailean» ez datza giltzarria?; hau da, ba
ote da inguruneko kontrako baldintzarik motibaziorik handienak ere gain-
ditu ezin dituenik? Motibazioen «nahikotasun maila» onartuta ere, ho-

5) Honetarako «gizarte sareen» me-
todologia proposatzen da, sare horie-
tan gizabanakoen ekintzak (hizkun-
tz harremanak, gure kasuan) gizarte
mailako gertaera izatera iristen diren
unea delako. Edo, bestela esanda,
hizkuntza «gizarte ekintza» gisa az-
tertzeko hurbilpen guztiz egokia de-
lako. Proposamen honek Txepetxek
aipatzen duen «hizkuntza komunita-
tearen trinkotasun» maila era egokie-
nean aztertzea du helburu.
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rrekin batera ez al da finkatu behar «ingurune baldintzen gutxieneko
maila» kontzeptua? Txepetxek bere «Paradigma de Positivación» formu-
lazioan azaltzen duen bere lehenengo axiomarekin guztiz bat etorriz, eus-
kara bigarren hizkuntza lortu nahi duten helduen egoeretan euskarare-
kiko arrazoizko motibazio batetik abiatu behar da (Sánchez Carrión 1991,
286-287. orr.); baina, gure ustez, ideia hau osatu beharko genuke egoera
soziolinguistiko bakoitzean motibazio mota bakoitzak beharrezkoa dituen
gutxieneko eta aldeko ingurune baldintza batzuekin.

d) «Ingurune baldintzen gutxieneko mailarik» dagoenentz aztertzeko,
ingurunea ikuspuntu ezberdinetatik azter daiteke, bere arlo nagusiak on-
doko hiruretan sarritan banatu ohi direlarik: ezaguera, erabilera eta jarre-
rak. Baina arestian esandakoaren ildotik, beste bi osagarri hartu behar
dira kontuan gure ustez: Strubellengandik jasotako «menpeko hiz-
kuntzarekiko arau sozialaren» ideia, batetik, eta «hizkuntza harreman sa-
reak» edo hizkuntza horren gauzatze soziala 5, bestetik. Menpeko
hizkuntz komunitatearen egoeraren diagnosia osatzeko eta hizkuntza ho-
rren ikas/erabiltzearen aldeko motibazioak sortzeko ingurunean behar
bezalako egoerarik ematen ote den azter daiteke gune soziolinguistiko
ezberdinetatik abiatuta eta, baita, egoera horretako hutsuneak eta beraien
zergatiak ere.

e) Txepetxek motibazioaren nahikotasun maila aipatzen badu, aintzako-
tzat hartu beharreko beste hurbilpena motibazioen «nolakotasuna» ere
bada. Ildo honetatik, Strubellek bigarren hizkuntzaren ikasteari buruz
motibazio mota ezberdinak egon daitezkeela aipatzen du. Hori horrela
izanda (eta Kanadako psikologia sozialeko eskolari jarraiki) kasu bakoi-
tzean zer motibazio mota izan daitekeen eraginkorrena hizkuntza ikaste-
ko kontuan hartu beharko dela dio autore horrek. Beraz, zenbaterainoko
motibaziorik dagoen kezkatzeaz gain, jatorrizko hizkuntza, bigarren hiz-
kuntza eta ikaslearen inguruneko ezaugarri soziolinguistikoak ezagutzea-
ren bidez motibazioen izaeraren berri izango dugu. Behin hori ezagutuz
gero, ikasteko metodologia motibazioen zergatiari egokitu beharko zaio.

f) Hizkuntza baten ezaguerak, erabilerak eta jarrerek dinamikoki elkarri
eragiten diotela kontuan hartuta, aldarrikatzen ditugun zeregin hauetan,
tokian tokiko egoera zehatz mehatz ezagutzea gomendagarria dirudi;
egoera orokorrak eta anitzak ikertzen dituzten ohiko azterketatik kanpo,
egoera sozial mugatua ematen den guneetara joan beharko da, hau da,
lekuan lekuko hizkuntza komunitatearen egoera diagnosia eta horien zer-
gatiak aztertzera, hain zuzen ere.

g) Ingurunearen baloraketa zuzena egiteko, oso izan daiteke lagungarri
ikuspegi historikoa hartzea, lehenagoko garaietan ingurunea nolakoa ote
zen ikusteko. Antzinean gertatutakoaren argira, oraingo egoeraren eba-
luaketa zehatzagoa egin daiteke, eta historian antzemandako hutsune eta
akatsetatik ere etorkizunerako ondorio baliagarriak atera ditzakegu.

«Egoera diglosiko
batean azaleko

motibazioek menpeko
hizkuntzaren alde
izateko itxurarik

badute ere, barneko
motibazioek nagusia

den hizkuntzaren
defentsan jotzen dute

azken finean»
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GAZTE EUSKALDUNEN ERABILERAREN HAUSTURA ARDATZA

Gaztetxo eta gazte euskaldunekin (D eredukoak) egindako ikerketa ba-
tean (Jausoro, 1991) ondo ikusten da inguruneak ezartzen dituen legiti-
mitateak (hots, ingurunearen oinarrizko garrantzia ikasketa/erabileraren
motibazioen indartze/ahultze prozesuan) hizkuntza bat ala bestea era-
biltzerakoan: Arrasateko gaztetxoekin osatutako taldeek (13-14 urtekoak)
kontraesan batean ikusten dute beraien burua. Euskararen erabilerari
buruz egoera gatazkatsuan bizi dira bi presio ezberdin somatzen dute-
lako: alde batetik, familia eta irakasleena, euskaraz hitz egiteko; bestetik,
kalearena, non gaztelania den nagusi. Etxeko eta eskolako «presioek» ez
dute oihartzunik (edo, gutxi dute) kalean (lagunarteko inguruan). Azken
finean, kaleak definitzen dituen kodigoak bereziak direlako; gainera, hel-
duek hori berbera egiten dutela konturatzen dira: etxean euskaraz eta
kalean gaztelaniaz. Orduan, euskarak etxeko eta ume izatearen ikurrak
hartzen ditu eta gaztelaniak, ordea, gazteenak eta kalekoak.

Beste aldetik, kalean, egunerokoan, gaztelaniaz aritzen diren heinean,
euskara indargabetu bezala agertzen zaie emozioen mundua adierazteko
(lagunarteko hitz molde bereziak, kaleko hizkerak...); euskararen funtzio
espresiboaren mugak erabilera bera oztopatzen du, euskararen gaurkota-
sun eta funtzionaltasunaren irudia murrizten dituelarik. Lourdes Oñae-
derrak adierazten duen moduan: «Modernotasuna gaztelaniatik sartzea
ez da berez txarra, kezkagarri dena da gaztelaniatik bakarrik sartzea eta
norbait euskaraz egiten moderno (ez behintzat kursi) sentitu ahal izan
dadin euskaran bertan ez sortzea» (BAT, 7/8 zk., 1992: 157. or.). Adibide
honekin ikus liteke inguruneak ezartzen dituen mugak erabilerarako
motibazio beroenak ahul ditzakeela: gaztetxoarentzat, euskara erabiltzea
bere aisialdiko kideekin «ume» posizioan kokatzea esangura du, eta ho-
rrez gain, horrek suposatzen duen beste gaztetxoen («gazte» posizioan
kokatzen direnak) aldetik baztertua izatea.

Arrasateko egoeraren beste muturrean Ondarroa-ko gaztetxoak daude.
Herri honetan, non ingurunea euskalduna den, gaztetxoek euskaraz bizi
dute beraien egunerokoa (aisialdia barne); euskarak, kasu honetan, bere
egunerokotasunagatik, kalearen eta gazteen ikurrak hartzen ditu, horrek
bere erabilera indartzen du (eguneroko euskararen motibazioa, nolabait,
automatikoa —normala, agian— bihurtzen du).

Beraz, ikerketako taldeen arabera, hiru dinamika ezberdinak definitu zi-
ren, hizkuntzaren haustura ardatza, hau da, euskararen eta gaztelaniaren
erabilera haustura, kontuan izanik: Ondarroa, alde batetik, eta Arrasate-
Durango bestetik, bi muturrak osatzen dituztela, Tolosa-Zarautz erdibi-
dean daudelarik. Ondarroan, Arrasaten eta Durangon, hizkuntzaren haus-
tura ardatza ETXEko gunean kokatzen da, baina zentzu ezberdinetan (bi
muturrak osatuz): Ondarroan, ETXEA da gaztelaniaren gunea (beti ere
gurasoren bat edo biak erdaldunak direnean) beste gune biak euskarare-
nak dira; alderantziz, Arrasaten eta Durangon ETXEA, aldiz, da euskara-
ren gune bakarra (gurasoak euskaldunak baldin badira), beste gune biak

«Gizabanakoa horretaz
ohartu gabe indarrean
dagoen arau sozialak
ezarritakoari jarraituko
dio egoera bakoitzeko
harremanetarako
hizkuntza (gehienetan
inkontzienteki)
hautatzean»
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gaztelaniarenak dira.

Tolosa eta Zarautz-ko taldeetan hizkuntzaren haustura ardatza KALEAn
agertzen da: gaztelaniaren mundua KALEA da; ETXEA (gurasoak eus-
kaldunak izanda) eta ESKOLA euskararenak dira, nahiz eta ESKOLAn
ere gaztelania zerbait sartzen den.

Hiru guneen (eskola, kalea, etxea) inguruan agertzen diren hizkuntz ja-
rreren arabera bost herriak hiru multzotan bana ditzakegu, euskarak bakoi-
tzean duen gizarte tokia kontuan izanik: Arrasatek eta Durangok, alde
batetik, euskarak gizartean duen toki murriztuaren multzoa osatzen dute;
Ondarroak, bestetik, euskarak gizartean duen toki zabalagoaren multzoa
osatzen du; bi mutur horien tartean, Tolosa eta Zarautz erdibidean koka-
tzen dira. Adierazitakoa 1. Irudian ikus dezakegu.

DURANGO-ARRASATE TOLOSA-ZARAUTZ ONDARROA

ESKOLA ETXEA ESKOLA
gurasoen arabera

gaztelania euskara euskara

KALEA ESKOLA KALEA

HAUSTURA ARDATZA  (hizkuntzaren erabilera haustura)

ETXEA KALEA ETXEA

Euskara: Gaztelania:

gurasoak euskaldunak Gaztelania gurasoak erdaldunak

euskararen gizarte posizioa

Deskribapen hau zentzu dinamikoan ulertu behar da; guneetan egitura-
tzen diren hizkuntz jarreren aldaketek eta ingurune beraren aldaketek,
aldaketak suposatuko ditu multzo bakoitzean, eta gainera, multzoen bes-
te konfigurazio ezberdina ere bai.

D ereduko ikastoletako ikasleek ez dute motibazio faltarik, printzipioz
behintzat, euskara erabiltzeko, baina, eguneroko harremanetan gaztela-
nia oso sartua dagoenean, ingurunearen pisua nabaritzen dute. Gertatzen
dena da, beraien kaleko sare hurbilak (lagunartekoak, adin berberako eza-
gunak,...) gaztelaniaz ari diren heinean, euskarak dituen ikurrak (euska-
raren irudia bera) bere erabileraren oztopo bihurtzen direla, eta hori gain-
ditzeko, motibazioaz gain ingurunearen eraketa aztertu behar da, azken
hau eraginkorra delako.

«Galdera hauxe da:
hizkuntzaren aldeko

motibazioak egonda,
zein dira ingurune

egoera egokiak
motibazio horiek

"nahikotasun maila"
lor dezaten euskara

ikas/erabilerarako?»
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Adibide honetako egoera guztietan gaztetxoek motibazio maila handiena
bazuten ere, erabilerari begira inguruneko baldintzak inposatzen zitzaiz-
kien eta hauen arabera erabilera guneak hedatu edo murriztuagoak ziren:
etxekoak bakarrik, etxekoak eta ikastolakoak, edo, azkenik, etxekoak, ikas-
tolakoak nahiz kalekoak.

ONDORIOAK ETA HAUSNARKETAK

Euskararen gaurko egoeran —E.A.E.ren kasuan bereziki—, hiru motiba-
zio iturburu bereizten ditugu: motibazio sinbolikoak, arrakasta motiba-
zioak eta motibazio pragmatikoak.

Motibazio sinbolikoak sorburu ezberdina izan arren, gaur egungo Euskal
Herrian daudenen artean hizkuntzekiko definizioa argia eta eraikitako
balioak dituen unibertso sinboliko bakarra euskal nortasun amankomu-
narena da. Beraz, euskararekiko motibazio sinbolikoak Euskal Herriko
edota Euskadiko —Euskal Nazioko— partaide izateari lotuak agertzen
zaizkigu gehienbat; kontzientzia horiek gaur egun nahikoa hedatuak ager-
tzen direnez euskararen aldeko motibazio sinbolikoak sortu eta susper-
tzeko duten ahalmena aintzakotzat hartu behar da.

Arrakasta motibazioa, balioen esparrutik eta inguruneko baldintzetatik
nahasian (edo bi arlo horien elkarrekiko eraginpean) sortua dena (moti-
bazio mota hau sinbolikotzat edota pragmatikotzat hartu daiteke), gizar-
tean erdiespentsuak diren elite sozioekonomiko eta politikoen «hizkuntz
ereduari» jarraitzean datza.

Motibazio pragmatikoak saio honen asmoetatik kanpo gelditu arren, 2.
Irudian idazti honetan zehar aztertu diren aipatutako hiru motibazio
motetatik bakoitzak —pragmatikoak barne— hizkuntz eremuan duen era-
gina era grafiko eta modu laburtuan adierazten da.

Irudi horretan, gure saio honi begira gizartearen baitan ematen diren osaga-
rri nagusiak azaltzen dira: Unibertso Sinbolikoak, Balio Sistemak, Ingu-
rune Baldintzak, Arrakasta Ereduak eta Hizkuntza Eremuak. Osagai guz-
tien artean, norabide eta trinkotasun anitz eta ezberdineko hartu-emanak
egon badaudela uste badugu ere, 2. Irudian Arrakasta Ereduen sorreran
Balio Sistema batzuek eta Inguruneko Baldintzek duten eragina azpima-
rratzen da bakar-bakarrik.

Unibertso Sinbolikoa —Euskal Herri edota Nazio kontzientzia— abiapuntu
duten motibazio sinbolikoak (Motibazio Sinbolikoak-I) Ingurune Baldin-
tzez moldatuak (leunduak ala areagotuak) izan eta gero Hizkuntza Ere-
muan dute eragina (Motibazio Sinbolikoak-II), baina ez tarteko ingurune
horretatik pasa gabe. Ingurune Baldintza horiek bi motatakoak izan dai-
tezke nagusiki: soziodemografikoak eta gizarte arauak. Aldagai soziode-
mografikoak populazioan ematen diren biztanle kopuru, euskaldunen
proportzio, beraien banaketa geografiko eta abarrei dagozkie. Gizarte
arauek bidezko hizkuntz portaerak finkatzen dituzte: lekuan lekuko hiz-
kuntza hautaketa ezartzen du. Batzuek eta besteek Motibazio Sinbolikoak

«Gaztetxoak
euskararen erabilerari
buruz egoera
gatazkatsuan bizi dira
bi presio ezberdin
somatzen dutelako:
alde batetik, familia eta
irakasleena, euskaraz
hitz egiteko; bestetik,
kalearena, non
gaztelania den nagusi»
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lagundu, oztopatu edo aldatu egiten dituzte. Motibazio hauek unibertso
sinbolikoen munduan sortuak izanik, euskararen ikas/erabiltze puntue-
tara iristeko inguruneak ezartzen dituen euskararen aldeko ala aurkako
baldintzen menpe (aldagai demolinguistiko eta gizarte arauen menpe)
ezinbestez egongo dira. Hau da, euskal nazionalismoaren sorrera baino
lehenago era nabarmenean ematen ez ziren eta nazionalismo horrekin in-
darra hartu zuten motibazio sinbolikoak, berez ahul samar omen dira
oztopo handiko egoerak gainditzeko eta, beraz, bere baitako asmoa gau-
zatu ahal izateko beren ingurunean aldeko baldintzak behar dituzte.

«Gertatzen dena da,
beraien kaleko sare

hurbilak
(lagunartekoak, adin

berberako ezagunak,...)
gaztelaniaz ari diren

heinean, euskarak
dituen ikurrak

(euskararen irudia bera)
bere erabileraren oztopo

bihurtzen direla»

Motibazioen eragina hizkuntza eremuan

Ingurune Baldintzek, euren aldetik, Motibazio Pragmatikoak sortarazten
dituzte eta hauek Hizkuntza Eremuan «azken hitza» esaten dute. Menpe-
ko hizkuntzaren ikas/erabilera prozesuak aurrera eramateko maila gore-
neko motibazioak beharrezkoak izanik, Inguruneko Baldintzek Motiba-
zio Sinbolikoen kontrako joera ezarriko balukete hauek ahuldu egingo
lirateke oso, aipaturiko prozesuei arrakastatsuki aurre egiteko behar di-
ren motibazio sendoak indarge utziz.
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«Euskal Herriko elite
gehienen hizkuntz
eredua erdara izan da,
eta oraindik ere horixe
da. Beraz, arrakasta
ereduaren aldetik orain
arte ez da motibazio
aipagarririk sortu»

Arrakasta Motibazioei buruz, aurreko mendeetako eliteek euskararekiko
izan duten portaera axolagabea aztertu ondoren, eta oraingo euskal na-
zionalismoaren euskararen aldeko asmo eta adierazpenak, baina horre-
kiko praxi askotan kontrajarria ikusita, ikuspuntu honetatik atera dezake-
gun konklusioa hauxe da: Euskal Herriko elite gehienen hizkuntz eredua
erdara izan da, eta oraindik ere horixe da. Beraz, arrakasta ereduaren al-
detik orain arte ez da motibazio aipagarririk sortu. Motibazio hori ezean
ikas/erabiltzeko saioak eta iharduerak bere laguntzaz aparte egin behar-
ko dute aurrera. Are gehiago, sozialki indarrean dagoen arrakasta ere-
duaren hizkuntz aukeraren (gaztelania nahiz ingelesarena) zama jasan
beharko du euskarak. Motibazioek nahikotasun maila lortzeko ez dute
mota honetako motibazioetan laguntzarik aurkituko, kontrakorik baizik.

Deskribapen orokor honetara iritsita zehaztasun handiagoaren beharra
azpimarratu behar da. Idazti honen zati ezberdinetan argi gelditu denez,
egoera soziolinguistiko anitza dugu gure gizartean: euskara ia hizkuntza
arroztzat jotzen duten gizarte eremu hedatuak egon badaude eta, aldiz,
pisu demografiko eta sozial txikiko beste muturreko egoerak ere, non eus-
kara hizkuntza nazionalaren funtzioa betetzen baitu (balorapen maila
batez ere, erabilera aldetik gaztelaniaren menpeko egoera diglosikoa age-
rian gelditzen delarik). Bion bitartean, demografikoki eta gizarte sareen
mailan hedatuenak dauden egoerak aurkitzen ditugu: euskararen aldeko
balio eta motibazio sinbolikoa duten erdal harremanetako guneak. Biho-
tzean euskara eta ahoan erdara, adierazpen ofizialetan elebitasuna eta egu-
nerokotasuneko erdal elebakartasuna, umeak euskalduntzeko ahaleginak
eta helduen erdal jardutea... Tarteko ingurune honetan ematen da euska-
raren aldeko motibazio sinbolikoen eta erdal inguruneko baldintzen arte-
ko borroka, eta kontrajartze latz eta isil (agerikoa, baina onartugabekoa)
honen ondorioz, motibazio sinbolikoak direla kausa ikaste/erabiltze pro-
zesuan abiatutako hainbat jendek porrot egin du bere ahaleginetan, eta
saio horietara eskainitako hainbat baliabide animiko eta material, publiko
eta pribatu, antzu suertatu dira.

Motibazio sinbolikoen aldetik euskararen egoeraren diagnosia baikorra
izan behar bada ere, motibazio pragmatikoen aldetik («arrakasta eredua-
renak» barne) egoera nahikoa da beltza. Eta motibazio sinboliko eta ingu-
runeko baldintzen arteko gatazka hau gainditu ahal izateko, arazoa erre-
konozitua izan behar da lehendabizi, eta, ondoren, bere gora-behera guz-
tiak ondo aztertuak. Arazoaren ezaguera egokiaren bidez, bakar bakarrik,
etor daitezke hartu beharreko neurri zuzenak.
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