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HURBILPEN TEORIKOA

Gizaki guztiok ditugu hizkuntzez eta hiztunez hainbat ideia jakin, superstizio
absurduetan oinarrituak, gehienetan. Gutxi-asko, denok izaten dugu joera bat, hizkuntza
batzuk besteetatik, onerako edo txarrerako, hobetsiz edo gutxietsiz, bereizten dituen
sailkapen intrintsekoa badagoela sinesteko edo imajinatzekoa. Hizkuntza, dialekto edo
mintzaira jakin batzuen aurkako aurreiritziak ezkutatzen dituzten jarrera, jokaera eta
balorazio linguistiko ugaritan, aipatu joera hori are eta nabarmenago bihurtzen da.
Ninyoles-en arabera, aldez edo moldezko aurreiritziak ezkutatzen dituen pertsona, bere
jokamolde negatiboa argudio berarekin zuritzen ahaleginduko da den-denetan, bere
ustez, gutxietsitako gizatalde edo objektu kulturala bereizten duen balizko gaitasunean
edo berezko izaeran oin harturik. Barne desberdintasun berbera leporatuko diote
ideologia diglosikoek borrokan dauden hizkuntzei, haustura soziolinguistikoa
balioztapenen antitesi bihurturik. Horixe izaten da eskuarki antinomien adiera:
hizkuntza versus dialekto, lengoaia versus tokian tokiko hizkera, kultur hizkuntza versus
hitzetik hortzerako mintzaira, etab. Balioztapenaren polaritateak beti dakar
hierarkizazioa eta, hortaz, desoreka. Oso litekeena da horren azpian dautzan tenkadura
sozialak normalizaziorantz zuzendurik egotea. Edo ordezkapenerantz.
Zer dira, ordea, aurreiritzi linguistikoak? Nola agertzen dira? Nolako eragina izan ote
dezakete hizkuntza bat erabiltzeko (edo ez erabiltzeko)?
“Aurreiritzi linguistiko” terminoa soziolinguista guztiek ez dute modu berean
definitzen, noski: beren ikasketek norabide desberdinak hartu dituzte eta, beraz, bide
horretan, berariazko definizioak sortzen dituztelako hizkuntzalariek, ikerkuntza-helburu
zehatz eta jakinetara iristeko jomugaz. Norbaitek aurreiritzi linguistikoa duela esaten da,
esate baterako, hizketa adituz bakarrik, entzuleak hiztunaren jatorri soziala, hezkuntza
maila eta bestelako datuak ezagutzea espero duenean. Horrelakoetan interes gunea
aldatzen da tokiz, mezuaren edukitik formara (“airea”, joskera, hiztegiaren
nolakotasunak, etab.), alegia. Baliteke alderdi formal horrek, hiztunak —hasieran
behintzat— eman nahi ez dituen informazioak salatzea, nabarmentzea: ulergarri agertu
nahi du hark, ez biluzik. Aurreiritziz jokatzeko modu hori balekoa izan daiteke,
horretarako arrazoirik baldin bada: forma alderdi hori entzunez, sendagileak gaixoaren
egoeraz aztarnarik bilatzean (paziente depresibo sakonen intonazioaz ikerketak egiten
ari dira orain, esate baterako), edo dialektologoak hizkuntzaren barneko aldaki
sistematikoak aztertzean elementu baliotsuak aurkituko ditu. Zientziazko edo
gizabidezko justifikaziorik ez dagoenean, ordea, formaz arduratzea lotsagabekeriaz eta
kuxkuxean aritzea da.
Beste batzuetan “aurreiritzi linguistiko” horrek adierazten du hizkuntza jakin bat
erabiltzeari utzi dioten (edo uzteko prest agertzen diren) hiztunek eginiko gutxiespena.
“Auto-aurreiritzia” esan dakiokeen horri auto-gorrotoa eta desleialkeria linguistikoa ere
deitu izan zaio. Laburbilduz, gutxiespen hori gure hizkuntzak mintzatzeko balio ez
duela adierazteko modu bat baizik ez da, agian geu zuku gehiago ateratzeko gauza ez
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garelako... eta maiz, aitortzen ez bada ere, zinez zor zaigun baina inondik ere agertzen
ez diguten mirespena (biziki inportanteak baikara!) biltzeko metodoa eta, nola ez, gurea
baino arrakastatsuago eta errentagarriago diren espazio editorialak zabaltzeko aitzakia.
Definizioen profesionalen aburuz, oro har, aurreiritzia prezipitazioz burututako egintza
da, ausarkeriazko adierazpena, ardurarik gabeko pertsonak behar bezain sendoak ez
diren aztarnen arabera —joera selektibo irrazionalek eraginik— diharduten seinale.
Aurreiritzia aldekotasun edo kontrakotasunezko egintza da, sinesteko moduko
ezagutzarik ezaren gainean eraikia (hauxe da, jakina, aurreiritziaren borondate oneko
interpretazioa; bada, bestetik, sinesteko moduko ezagutzari ateak ixten dizkiona ere,
arrazoiak entzuteke). Bistan da aurreiritziez hitz egin dezakegula iritzi aniztasuna
dagoen neurrian: itsasoan txistu egiteak ekaitza dakarrela den-denok sinesten eta
onartzen badugu, alor hori jorratzeak ez du zentzurik. Desadostasuna dagoenean
agertzen da nabarmen aurreiritzia: “Iraun dezagun desadostasunean giza balioak
juzkatzen dituzten irizpideez —dio John Wilson logikoak—, gizakiaz gauza asko
ezezagunak baititugu eta, gure ezjakintasuna onartzen ez dugunez, geure aurreiritziez
baliatzeari hobesten diogulako (...). Hobesten edo gutxiesten ditugun pertsona eta
gauzei buruzko ezagutza eta eskarmentu handiagoak, batetik, eta aurreiritzi gutxiagok,
bestetik, erdietsi nahi dugun adostasun horretara eramango gaituzte”.
Ezjakintasunak edota gaiztakeriak zuzenki sorrarazita, estereotipo manikeoen arabera
egokiturik eta desberdintasunek gure baitan eragiten duten atsekabeak agindurik, dela
hizkuntza (edo honen ezaugarriren) baten gainean, dela hizkuntza jakin bateko hiztunen
gainean (hiztun diren aldetik) emandako balio-iritziaren forma duen arrazionaltasunaren
desbideraketatzat jo daiteke “aurreiritzi linguistikoa”.
Aurreiritzi linguistikoak, beraz, aurreiritzi-mota bat dira eta norbaitek aldez edo moldez
arrotz edo arrarotzat har ditzakeen hizkuntzetan zein hiztunengan dute eragina: 1) dela
hiztunek ongi ezagutzen ez den hizkuntza bat darabiltelako, 2) dela aurreiritzia ematen
duenak berea ez duen hizkuntza-molde batean hitz egiten duelako. Bistan da, hizkuntza
baten berariazko izaera (desberdina) ez ezagutzeak eraginiko aurreiritzia —2) kasuan
bezala— gotorleku hartzen dute sezesionista linguistikoek eta desberdintasun horiek 1)
gradura eramaten ahalegintzen dira. Baliteke, une jakin batean, entzuleak bere
hizkuntzaren beste plegu batean hitz egiten dutenei ez ulertzea, entzuteko kezkarik ere
sentitzen ez duelako: komunikazio esparrutik ezabatu ditu hiztun horiek”.
(TUSON, J: Mal de llengües, Barcelona, Empùries, 1991. 21 orr.)

Aurreiritzi linguistikoen tipologia
Estereotipo edo klixe linguistikoak, aurreiritzia euskarri harturiko jarreren agerpena
diren aldetik, dikotomia gisa azaldu ohi dira: badira hizkuntza goxoak eta hizkuntza
lakarrak, hizkuntza errazak eta hizkuntza zailak, hiztun asko duten hizkuntzak eta hiztun
gutxikoak, hizkuntza kultuak eta hizkuntza primitiboak, etab. Areago, hizkuntza baten
barnean badira goi-mailako aldakiak eta behe-mailako aldakiak. Horrela bada,
aurreiritzi linguistikoak ez dira agortzen hizkuntza batzuen gutxiespen eta besteen
gorespenean: hizkuntzen barruan ere eragina izaten dutenez, aurreiritzi-jokaera
linguistikoak bi errealizazio-mailatan bereizi ditugu:
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1. Hizkuntzen artekoak: mintzabide den aldetik, hizkuntzari dagozkion
ikuskerak, beste hizkuntzekiko.
2. Hizkuntzaren baitakoak: hizkuntzaren barne-aniztasunaren ikuskerari
dagozkionak.
Hizkuntz erabilerari dagozkion balioztapenen eraginez, berriz, hainbat gogoeta egin
behar ditugu:








Hiztunen jokabide linguistikoa hainbat determinante sozial eta psikologikok
baldintzaturik dago. Determinante psikologikoetako batzuk dira erabilerari
begirako jarrerak eta baloreak, Labov-ek (1969) eta Giles-ek (1978) frogatu
legez.
Hala hizkuntzaren gaitzespenezko balorazioak nola laudoriozkoak hizkuntza
horren normalizazioaren aurkako jarrerak dira, bai batzuek bai besteek ere
erabilerarik eza justifikatzea dutelako helburu.
Ninyolesek (Llengua i prejudici) adierazi bezala, hiztunak bere hizkuntzaz
duen balorazioak eragina izango du seguruenik bera erabiltzeko eran.
Balioztapenen polaritateak beti-beti hierarkizazioa (eta, hortaz, desoreka)
dagoela adierazten du: desoreka horrek, gutxietsitako hizkuntzaren erabilera
normala negatibotasunez baldintzatzen du eta, gainera, bera darabilten
hiztunen balioztapen negatiboa eragiten du.

Hortik abiatuta —eta alor honetan hezkuntzak izan dezakeen eragin eskasaz ditugun
arrazoizko zalantzak ahaztu gabe—, burutu beharreko berreziketa linguistikoaren
prozesuan eginkizun aktiboa bete dezazuela proposatzen dizuegu, ausardia handiz
proposatu ere, helburu hauek lor ditzagun:












Gure ikasleei, hiztun zein hizkuntzentzat kaltegarri diren arren, gizartean
hagitz hedaturik iritzi soziolinguistikoetan barrenako ibilbide kritikoa egin
dezatela proposatzea, iritzi horiek duten euskarria baliozkoa den ala ez, egiazta
dezaten.
Gure ikasleen aurrean, izaeraz berdintasun eta demokraziazkoak diren hainbat
postulatu baliaraztea; adibidez, hizkuntza eta hiztun guztiak berdinak direla
eta, horrenbestez, batzuk besteen gainetik ezartzea ez dela bidezkoa, ezta
justifikatzeko modukoa ere.
Besteen hizkuntzen gainetik norberarena balioztatzean oinarritutako
hizkuntzaren defentsa eta gainerako jarrera apologetikoak auzitan jartzea.
Gure ikasleengan hizkuntzaren defentsarako jarrera sustatzea, oinarrian gure
hizkuntza besteen parekoa dela eta gureak besteek adina meritu dituela argi eta
garbi utzirik.
Hizkuntza guztiak esparru guztietan eta erabilera guztietarako komunikabide
baliagarri direla onartzea.
Hizkuntza, komunitate jakin baten ondare kolektibotzat (munduaren ikuskera,
izaera, nortasuna, kohesio kulturala, etab.) ulertzea.

Hizkuntzaren baitako aurreiritzien esparruan, berriz:

58






Hizkuntza, dialekto, aldaki eta antzeko kontzeptuei buruzko ideia okerrak
jorratu eta argitzea.
Hainbat hizkuntza-aldakiri dagozkion aurreiritziak auzitan jartzea.
Hurrengoetan oinarritutako jarrera onuragarriak sustatzea:
– Norberaren aldaki dialektala onetsi eta aintzat hartzea.
– Norberarenak ez diren aldaki dialektalak berdintasunez balioestea.
– Estandarra, erreferentzia markotzat eta dialektoen arteko eredu
linguistiko prestigiotsutzat hartzea.
– Tokian tokiko eta unean uneko erregistroen erabilera onartzea,
komunikazio-egoerari egokiturik.
– Hizkuntza ezagutzaren hobekuntzari eta norberaren erregistroen
ugaltzeari dagokienez, abegitsu jokatzea.
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20. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza-aniztasuna kontzeptuaz ohartzea

HELBURUA



Ikasleak hizkuntza ezberdinetan idatzitako testuekin aritzea.
Aniztasunaz ohartzeko aurrezagupenak aktibatzea, hipotesiak
egiaztatzea edota aldatzea.



Ikasleak ondorio honetara iristea: hizkuntzen prestigioa
egunerokotasunean ematen zaien balioaren araberakoa izaten
dela.

PROZEDURA
ERANTZUNAK

Saiatu hizkuntzak identifikatzen..
E: gaztelania
P: portugesa
UK: ingelesa
I: italiera
D: alemanera
F: frantsesa
NL: nederlandera
SF: suomiera
S: suediera
DK: daniera

GR: grekoa
N: norvegiera
PL: poloniera
PYCCKNN: errusiera
UA: ukraniera
CZ: txekiera
BG: bulgariera
H: hungariera
HR: kroaziera
TR: turkiera

SK: eslovakiera
SLO: esloveniera
RO: errumaniera
MK: mazedoniera
MD: moldaviera
YU: serbiera
LV: letoniera
LT: lituaniera
EST: estoniera
___: arabiera

ARIKETA

1. Salgai dagoen produktu
batean
dator
hurrengo
orriko
oharra.
Ikusten
duzunez, mezu bera 30
hizkuntzatan dator idatzita.
Hizkuntza
bakoitzaren
alboan ikur bat ere baduzu,
esate
baterako
(E),
Espainiako
gaztelania
dakarkiguna
gogora.
Gogoan izanik hizkuntza
horiek Europakoak direla,
zu zeu zenbat bereizteko
gauza izango zinateke?
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2. Hizkuntza asko ageri dira, ezta? Baina zeintzuk hizkuntza falta dira? Zergatik uste
duzu ez dituztela sartu?
3. Kasu honetan “kinder” hizkuntzez hitz egin dezakegu, produktu horren egileek
eginiko hizkuntza-aukerez. Baina hizkuntza-aukera horiek saltzaile guztiek egiten
dituzte. Zeintzuk dira, adibidez, McDonalds-hizkuntzak? Eta Sony-hizkuntzak?
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21. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritzia: hizkuntza errazak eta zailak

HELBURUA



Ariketan emandako usteetan agertzen diren aurreiritziak (1,3,4,5
baieztapenak) —ezjakintasunaren emaitzak— agerian uztea.



Ikasleak ondorio hauetara helaraztea: ez daudela hizkuntza
“errazak” edo “zailak”: Lehen hizkuntza edozein delarik ere,
munduko hizkuntza guztietako hiztunentzat ez dago hizkuntza
zailik. (Beste gai bat da norberak dakizkien hizkuntzak jakinda
beste batzuk ikasteko dauzkan erraztasunak eta zailtasunak. Esate
baterako, frantses bati errazagoa egingo zaio italiera ikastea
japoniar bati baino; baina, seguruenik, txinera errazago ikasiko du
japoniarrak frantsesak baino.)

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA

Esan ezazu hurrengo baieztapenetatik zeinekin zauden konformeago. Konparatu zeure
iritzia eta zure albokoarena eta, ondoren, zuenak gelako gainerako ikaskideen iritziekin.

1. Badira hizkuntza errazak eta hizkuntza zailak.
2. Ez da egokia hizkuntza errazago edo zailagoez mintzatzea.
3. Hizkuntzak ikasteko berezko erraztasun edo talentua duen jendearentzat, hizkuntza
guztiak dira ikasteko errazak.
4. Hizkuntza “zailetako” jaiotzatiko hiztunei gehiago kostatzen zaie bere hizkuntza
ikastea. Hizkuntza “errazagoetako” hiztunek, aldiz, azkarrago ikasten dute berea.
5. Hizkuntzak ikastea dela eta, aldeko jarrera eta joera egokia duten pertsonentzat,
hizkuntza jakin bat ikastea beste zeinahi ikastea bezain erraza da.
6. Jaiotzatiko hiztunarentzat bere hizkuntza ikastea erraza da, edonork —dela txinatar,
katalan, portugaldar, arabiar, gaztelau, hindi, alemaniar, euskaldun edo dena dela—
erraz eta berdin-berdin ikasten du bere hizkuntza.
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22. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritzia: hizkuntza maioritarioak = hizkuntza garrantzitsuak

HELBURUA



Ikasleek hizkuntzei buruz dituzten aurreiritzi edo usteak azaltzea
hizkuntza horiek dituzten hiztun kopuruei erreparatuta.



Ikasleak ondorio honetara iristea: hizkuntzak ezin direla baloratu
gehiagotik gutxiagora dituzten hiztunen arabera (ez delako etikoa,
ez delako zuzena...). Hizkuntza bat herri baten ondarea da, bere
ezaugarrietako bat da. Jesus Tusonek zera esan zuen: “identitate
kontuetan estatistikek ez daukate zer esanik, ez daukate zer
ikusirik”.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA

Esan ezazu hurrengo baieztapenekin konforme zauden ala ez. Arrazoitu zure
erantzunak, banan-banan. Konparatu zure iritzia eta zure albokoarena eta, ondoren,
zuenak gelako gainerako ikaskideen iritziekin.

1. Badira hiztun asko dituzten hizkuntzak eta hiztun gutxi dituztenak.
2. Munduko hizkuntzarik garrantzitsuenak hiztun gehien dituztenak dira, hizkuntza
maioritarioak, alegia.
3. Hizkuntza bat baino gehiago dituzten estatuetan hizkuntza nagusia hiztun gehien
dituena da.
4. Ezin da baloratu hizkuntzen garrantzia hiztunen kopuruaren arabera. Hizkuntza
guztiek dute garrantzi berbera.
5. Hiztun gutxi dituzten hizkuntzek heriotza-zigorra dute gainean.
6. Munduko hizkuntza nagusia txinera da, berak baititu hiztun gehien.
7. Hizkuntza baten hiztunen kopuruak ez du eraginik izan behar haren balioespen
sozialean, ezta hiztunen eskubide linguistikoetan ere.
8. Hizkuntza maioritarioak maila horretaraino iritsi dira komunikatzeko egokiagoak
direlako.
9. Hiztun gutxi dituen hizkuntza (minoritario) bateko hiztunek eta hizkuntza maioritario
batekoek ezin dute izan eskubide berberak, ezta berdinak ere.
10. Hiztun kopuru handia daukana baizik ezin da hizkuntzatzat hartu.
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23. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza minoritarioak eta hizkuntza gutxituak

HELBURUA



Ondorengo kontzeptuen inguruan agertzen diren gaizki-ulertuak
desegitea: hizkuntza maioritarioak eta minoritarioak eta
hizkuntza gutxituak eta ez gutxituak.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntza baten egoera
gutxituak ez duela zer ikusirik hizkuntza horren hiztun
kopuruarekin.

PROZEDURA
ERANTZUNAK

Gelakideen artean eztabaida
ondorioetara iris daitezen.
1
E

2
G

3
G

4
G

5
G

antolatu

ikasleak

azaldutako

6
E

ARIKETA

Esan ezazu, zure iritziz egia ala gezurra diren hurrengo sortako baieztapenak:

1. Hizkuntza minorizatua da, hizkuntz komunitatean bertan, erabilera
publiko
eta
pribatuetan
atzerapen-prozesua
nozitzen
ari
dena............................................................................................................

E/G

2. Hizkuntza minorizatua, hiztun gutxi dituena da..........................................

E/G

3. Hizkuntza minoritarioa hizkuntza minorizatua da.......................................

E/G

4. Hizkuntza baten minorizazio-egoera naturala da, hizkuntza hori
darabilten hiztunen kopuruaren ondorio.....................................................

E/G

5. Hizkuntza maioritarioak ezin bihur daitezke hizkuntza minorizatu.............

E/G

6. Hizkuntza
minorizatuak
maioritario
zein
minoritarioak
izan
daitezke......................................................................................................

E/G
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24. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza minoritarioak eta hizkuntza gutxituak Europan

HELBURUA



Ondorengo kontzeptuen inguruan agertzen diren gaizki-ulertuak
desegitea: hizkuntza maioritarioak eta minoritarioak eta hizkuntza
gutxituak eta ez gutxituak.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntza baten egoera
gutxituak ez duela zer ikusirik hizkuntza horren hiztun
kopuruarekin.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA
Begiratu Europako hizkuntzen mapari eta aztertu ondorengo taula. Zalantzak sortuz
gero, irakasleari galdetu.
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Europako hizkuntzak∗
Albaniera..................................3 milioi
Alemanera............................100 milioi
Baixkirrera................................milioi 1
Bielorrusiera...........................10 milioi
Bretoiera...................................800.000
Bulgariera.................................8 milioi
Daniera.....................................5 milioi
Erretorromaniera.........................620.000
Errumaniera.......................17/20 milioi
Errusiera........................142/170 milioi
Eslovakiera............................2/3 milioi
Esloveniera............................1.200.000
Euskara.....................................800.000
Feroera........................................44.000
Finera..................................3,6/5 milioi
Franko-proventzalera............................
Frantsesa............................65/75 milioi
Frisiera..............................400/500.000
Friuliera....................................600.000
Gaelikoa....................................800.000
Galego-portugesa..................120 milioi
Galesera....................................600.000
Gaztelania.............................180 milioi
Greziera....................................8 milioi
Kalmukera................................290.000
Kareliera.....................................15.000

Katalana....................................7 milioi
Katxubiera................................200.000
Hungariera.........................12/18 milioi
Ingelesa..........................300.000 milioi
Islandiera...........................200/250.000
Italiera.....................................55 milioi
Laponiera...............................40/50.000
Letoniera.............................1,4/2 milioi
Lituaniera............................2,5/3 milioi
Maltera.....................................300.000
Mazedoniera.............................2 milioi
Mordviera..................900.000/ milioi 1
Nederlandera...........................17 milioi
Norvegiera................................4 milioi
Okzitaniera...............................2 milioi
Poloniera............................33/43 milioi
Samoiedoera...............................20.000
Sardiera....................160.000/1,2 milioi
Serbo-kroaziera..................14/16 milioi
Suediera.................................8/9 milioi
Tatariera.................................2,5 milioi
Txekiera..................................10 milioi
Txemerera.................................500.000
Txuvatxera.............................1,3 milioi
Turkiera...................................25 milioi
Ukraniera................................45 milioi

Bete ondorengo taula hizkuntza hauekin: gaztelera, katalana, galego-portugesa
(Galizian), euskara, ingelesa (Erresuma Batuan), gaztelera (Estatu Batuetan), errusiera
(Errusian), norvegiera, islandiera, okzitaniera, frantsesa (Kanadan).
Gutxitua

Ez gutxitua

Minoritarioa

Maioritarioa

∗

JAZTEN 5etik jasoa.
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25. JARDUERA
EDUKIA

Kultura-hizkuntzak eta hizkuntza primitiboak (I)

HELBURUA



Eztabaidara ekartzea aurreiritzi oso hedatua: hizkuntzen arteko
ezberdintasunak haien hiztegi aberats edo urrian jartzen dituena.
Alegia, badira hizkuntza batzuk kulturazkoak direnak eta
aurrerapenei erantzuteko gai direnak eta beste batzuk primitiboak
direnak, beraz, zientziarako, literaturarako eta abarrerako gai ez
direnak.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntza guztiek dituztela
baliabideak beren hiztunen beharrei erantzuteko. Jesus Tusonek
horrela adierazi du: “hizkuntza guztietan esan daiteke hiztunei
kulturalki interesatzen zaien hori, eta une jakin batean mundu
berriak zabaltzen badira, derrigorrez sortuko dira hitz berriak
kontzeptu berri horiek izendatzeko”.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA
Sailkatu hizkuntza horiek taula horretan. Azaldu zein irizpide erabili duzun sailkapena
egiteko.
Euskara, gaelikoa, bretoiera, gaztelera, laponiera, frantsesa, sardiera, alemanera,
galego-portugesa, nederlandera, feroera, txinera, aranera, koreera, turkiera, arabiera,
hizkuntza bantuak (swahilia, kikongoa, kirundia, shona eta funga).

KULTURA-HIZKUNTZAK

HIZKUNTZA PRIMITIBOAK
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26. JARDUERA
EDUKIA

Kultura-hizkuntzak eta hizkuntza primitiboak (II)

HELBURUA



Eztabaidara ekartzea aurreiritzi oso hedatua: hizkuntzen arteko
ezberdintasunak haien hiztegi aberats edo urrian jartzen dituena.
Alegia, badira hizkuntza batzuk kulturazkoak direnak eta
aurrerapenei erantzuteko gai direnak eta beste batzuk primitiboak
direnak, beraz, zientziarako, literaturarako eta abarrerako gai ez
direnak.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntza guztiek dituztela
baliabideak beren hiztunen beharrei erantzuteko. Jesus Tusonek
horrela adierazi du: “hizkuntza guztietan esan daiteke hiztunei
kulturalki interesatzen zaien hori, eta une jakin batean mundu
berriak zabaltzen badira, derrigorrez sortuko dira hitz berriak
kontzeptu berri horiek izendatzeko”.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA
Irakurri hurrengo testuok eta:
A. Laburtu 1. testuaren ideia nagusia.
B. Egin gauza bera 2. testuarekin.
C. Alderatu bi ideia horiek eta adierazi eta arrazoitu zure iritzia gai honen
gainean.
1. testua
“La idea, muy difundida hoy entre lingüistas, de que todas las lenguas son
equivalentes, y en todas ellas se puede decir todo, es una suposición gratuita y,
por supuesto, nada “positiva”, nada “empírica”.
(Julián Marías)
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2. testua
“Pentsamendu txinatarrak “tao”, “yin” eta “yang” bezalako kategoria espezifikoak sortu
ditu. Horrek ez du esan nahi ez dela gai izango dialektika marxista edo mekanika
kuantikoaren kontzeptuak bereganatzeko; izan ere txinatarraren egituran ez baitago
eragozpen edo berezko oztoporik. Era berean, ezelako hizkuntzak ezin du erraztu ezta
eragotzi ere izpirituaren jarduera. Pentsamenduaren hegaldia gehiago lotzen zaie giza
gaitasunei, kulturaren baldintza orokorrei eta gizartearen antolamenduari hizkuntzaren
izaera bereziari baino”.
(Émile Benveniste)
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27. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzaren balio estetiko-ludikoa

HELBURUA

Aldian behin gai serioak alde batera utzi eta hizkuntzarekin jolastea,
gozatzea.

PROZEDURA

Ariketak bideratzeko argibideak ematea.

ERANTZUNAK

1
6

2
8

3
4

4
1

2. ariketarako adibideak:

5
5

6
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7
10

8
3

9
12

10
7

11
11

12
9

(Dunba da da dunba da da)
(Kitto!)
(Nola kitto?)
(Neska puska)
(Panpin pinpirin)
(Kili-kili)

ARIKETA
1. Lotu ezkerreko eta eskuineko zutabeetan ageri direnak.
Zelan esaten da...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

komantxeraz “eser zaitez”?
komantxeraz “festa”?
italieraz “gastroenteritisa”?
italieraz “bankua”?
alemanez “matxura” (aberia)?
alemanez “urte zaharra ospatu”?
errusieraz “burusoila”?
errusieraz “irabaziko dut”?
brasileiroz “apartamentua”?
brasileiroz “aspirina”?
japonieraz “komuna”?
japonieraz “polizia”?

1. Eman gutxi, dirua irentsi
2. Mats mordo jan nuben
3. Zuk zail nik aise
4. Gonbito kakaleone
5. Wolswagen garajen
6. Apatx eh!
7. Sendatu dau mina
8. Gaur riau riau
9. Mikelete
10. Kaska bistan
11. Sekulako kakusaina
12. Poxpolu kaixa eskaixa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6

2. Ea asmatzen duzun erantzunen bat.
Zelan esaten da...
1. Komantxeraz “makailuaren erruta”? ............................................................................
2. Japonieraz “eiakulazio azkarra”? .................................................................................
3. Japonieraz “emakume asetugabea”? ..........................................................................
4. Errusieraz “miss mundo”? ............................................................................................
5. Italieraz gauza bera? ...................................................................................................
6. Japonieraz “komikia”? ..................................................................................................
(Kike Amonarrizen “Txorakikeriak” liburutik aterata)
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28. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza guztien berezko berdintasuna

HELBURUA



Eztabaidara ekartzea aurreiritzi oso hedatua: hizkuntzen arteko
ezberdintasunak haien hiztegi aberats edo urrian jartzen dituena.
Alegia, badira hizkuntza batzuk kulturazkoak direnak eta
aurrerapenei erantzuteko gai direnak eta beste batzuk primitiboak
direnak, beraz, zientziarako, literaturarako eta abarrerako gai ez
direnak.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntza guztiek dituztela
baliabideak beren hiztunen beharrei erantzuteko. Jesus Tusonek
horrela adierazi du: “hizkuntza guztietan esan daiteke hiztunei
kulturalki interesatzen zaien hori, eta une jakin batean mundu
berriak zabaltzen badira, derrigorrez sortuko dira hitz berriak
kontzeptu berri horiek izendatzeko”.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA

Esan ados zauden ala ez hurrengo baieztapenekin. Arrazoitu zure iritzi bakoitza.

1. Ez da egia hizkuntza guztiak berdinak direnik, ezta hizkuntza batzuek beste batzuek
baino egitura aberatsagoa dutenik.
2. Badira hizkuntza batzuk kulturazkoak direnak, aurrerapenei erantzuteko gai direnak eta
beste batzuk primitiboak direnak.
3. Hizkuntza guztiek dituzte baliabideak beren hiztunen beharrei erantzuteko.
4. Hizkuntza batzuek hitz asko dituzte eta beste batzuek hiztegi murritzagoa, beraz,
garrantzi txikiagoa.
5. Hizkuntza batzuek hiztegi aberatsa dute kontzeptu abstraktuak izendatzeko; beste
batzuek, berriz, objektu konkretuak izenda ditzakete soilik.
6. Hizkuntza baten hitz kopuruak ez du garrantzia linguistikorik. Hizkuntzak bere hiztunek
beren errealitate edo kultur inguruneko objektuak eta kontzeptuak izendatzeko behar
dituzten hitzak dauzka.
7. Hizkuntza batzuk zientzietarako egokiak dira eta beste batzuek ez daukate hiztegi
zientifiko nahikorik.
8. Garatu gabeko herrien hizkuntzak ez dira gai herrialde garatuetako behar teknikoei
erantzuteko.
9. Hizkuntza batzuk egokiagoak dira literaturarako eta horregatik beste batzuek baino
literatura garrantzitsuagoa daukate.

72

29. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzen funtzioei buruzko aurreiritziak

HELBURUA



Hizkuntzen inguruko ideologia modu askotara eta formatu askotan
ageri ohi dela ohartzea.



Ikasleak ondorio honetara iristea: hizkuntzei eta hizkuntzakomunitateei buruzko aurreiritziak ageri direnez edonon, begiak
argi izan behar ditugula horietaz ohartzeko..

PROZEDURA Komikia aztertzea eta berridaztea.

ARIKETA

1. Azter ezazu hurrengo orrietako komikia patxadaz. Jakinaren gainean gaude komikia
dela. Hala eta guztiz ere:



Ondarroako
mendizaleek erdaraz
egingo lukete
Himalayara joanda?



Himalaya urrunean
aurki daitekeen
hizkuntzarik basatiena
—Yetik egiten
duena— zergatik ote
da euskara?



Euskal Herritik
kanpo, komiki hau
irakurtzen duenak zer
pentsatuko du
euskaraz eta
euskaldunez?
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2. Ikus dezakezunez, aurreko komiki bera duzu ondoko orriotan, baina testurik gabe.
Zeuk jarri behar diozu testua! Erabateko askatasunez jardun dezakezu zeure komikia
osatzen. Hala ere, lagungarri bazaizu, proposatzen dizugu Yeti gazteleraz egiten
jartzeko, mendizaleak euskaraz eta komikiaren narrazioa bera ere euskaraz izan
dadila.
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3. Zein alde dago aurrekoaren eta zure komikiaren artean? Irakur itzazu eta komentatu
inguruko ikaskideena.
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30. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzen funtzioei buruzko aurreiritziak

HELBURUA



Euskararen funtzioei buruzko aurreiritzi sozial hedatuenak eta
funtzio horien eta erabileraren murrizketaren arrazoiak aztertzea.



Ikasleei ulertaraztea funtzioen murrizketaren arrazoia ez dela
hizkuntzaren egituran bilatu behar, bere egoera minorizatuan
baizik eta egoera horretara arrazoi historiko jakin batzuek eraman
dutela.



Ikasleei benetako sofisma zein den ikusaraztea, alegia, hizkuntza
baten ezegonkortasun instituzionala ez dela hainbeste hasierako
tratamendu diskriminatzailearen ondorioa, diskriminazio horri
eusteko aitzakia baino.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: aurreiritzi horri eusteak
hizkuntza ez erabiltzearen gainean ondorioak dituela. Izan ere,
Ninyoles-ek esan zuen lez, “jendeak bere hizkuntzaz eratzen duen
usteak erabat eragingo dio hizkuntza hori erabiltzeko moduan”.

PROZEDURA Gelakideen artean eztabaida antolatu ikasleak azaldutako ondorioetara
iris daitezen.

ARIKETA

Seguruenik, hurrengo baieztapenen antzekoak behin baino gehiagotan entzuna zaude.
Irakurri arreta handiz lehenbizi, eta eman zeure iritzia ondoren.

1. Euskarak senideen arteko komunikazioan aritzeko baizik ez du balio.
2. Euskarak oinarrizko mailan komunikatzeko baizik balio ez duenez, gehiago erabiltzen
da harreman pribatuen esparruetan erabilera publikoetan baino.
3. Euskara ez da hizkuntza egokia literatura sortzeko. Horregatik ugaldu da gehiago
ekoizpen literarioa espainolez euskaraz baino.
4. Euskara ez da zientzia, teknika, irakaskuntza alorretan komunikatzeko hizkuntza
egokia. Horregatik nagusitzen da alor horietan espainieraren erabilera.
5. Euskara ez denez egokia matematika, filosofia, ingelesa, fisika, frantsesa, soinketa,
linguistika, soziolinguistika, kimika, artea eta antzekoak ikasteko, ikasgai horiek
espainieraz irakasten dira eskuarki.
6. Herritarrak eta herri administrazioaren arteko komunikazioa egiteko euskara ez
denez egokia, erabilera-esparru horretan gehiago erabiltzen da espainiera euskara
baino.
7. Ahozko eta idatzizko hedabideen bitarteko komunikazioa egiteko euskara ez denez
hizkuntza egokia, hedabideak gehienbat espainieraz agertzen dira.
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31. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzen hilkortasunari buruzko aurreiritziak

HELBURUA



Ikasleei ulertaraztea hizkuntzak ez direla bizitzen ala hiltzen eta
ez erabiltzeak hizkuntza-komunitatearen desagerpena dakarrela.



Ikasleak ondorio honetara helaraztea: gure hizkuntzaren egungo
egoera ez dela “naturala” eta ez dela itzulezina.



Ikasleei ikusaraztea hizkuntza ez erabiltzearen aurrean horrelako
aurreiritziei eusteak jarrera immobilista dakarrela, eta ondorioz,
euskararen ordezkapena.

PROZEDURA
ERANTZUNAK

Gelakideen artean eztabaida
ondorioetara iris daitezen.
1
E

2
E

3
E

4
G

5
G

antolatu
6
G

7
G

ikasleak
8
G

9
G

azaldutako
10
G

ARIKETA

Esan ezazu, zure iritzian, hurrengo berrespenetatik zein diren egiazkoak eta zein ez
diren:

1. Hizkuntza batzuk bizirik daude, beste batzuk hilik..........................................
2. Hizkuntza bat ez da bizitzen, ezta hiltzen ere: hiztunak erabili egiten du edo
erabiltzeari uzten dio, besterik gabe................................................................
3. Hizkuntza bat ez erabiltzea ez da behin betikoa; berriro ere erabiltzen has
daiteke ............................................................................................................
4. Hizkuntza bat esparru edo zeregin jakin batzuetan erabiltzeari uzten
bazaio, ezinezkoa izango da eginkizun edo esparru horietan hizkuntza hori
berreskuratzea................................................................................................
5. “Normala” da hizkuntza batzuk erabiltzeari uztea...........................................
6. Euskarak nozitzen duen prozesua (erabiltzeari uztea) normala ez ezik,
atzeraezina da.................................................................................................
7. Hizkuntz komunitate euskaldunak bizirik iraungo du euskaradunek
hizkuntza hori erabiltzeari uzten badiote ere...................................................
8. Hizkuntza baten hiztunek erabiltzeari utzitakoan, ezingo lukete ostera
erabiltzeko erabakia hartu...............................................................................
9. Hizkuntza batek behar bezalako egitura linguistikoa baldin badu, bere
hiztun komunitatea desagertzeko arriskurik ez dago......................................
10. Hizkuntz komunitate bat desagertzea prozesu “natural” eta “itzulezina” da;
horrenbestez, komunitate horretako kideek ezin dute deus egin bere
hizkuntza suspertzeko, berreskuratzeko.........................................................

E/G
E/G
E/G

E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G

E/G
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