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l. SARRERA

Gauza jakina da elebitasuna era bat
baino gehiagotan interpreta daitekeela,
eta makinatxo bat definiziorekin egin
dezakegula topo baten hila hasiz gero.
Aipa dezagun eman izan diren defini
zio artean M. Siguan-ek eta W. Mac
key-k eskainitakoa:

«jaiotizkuntzaren jabe izateaz gain,
beste hizkuntza batean ere antzeko gai
tasun linguistikoa izan eta batean zein
bestean, edozein egoeratan, eginkorta
sun berdintsuaz baliatzeko kapaz den
pertsona har daiteke elebiduntzat»
(Siguán eta Mackey, 1986,17.or. ).

Hau elebitasun ideal baten defini
zioa genuke. Nolanahi ere, beste zen
bait autorerentzat aski da bi hizkuntza
tan gutxieneko gaitasun baten jabe iza
tea pertsona hori elebiduntzat hartze
ko. Egon badago, halaber, elebidun
izateko bi kodeak elkarren arteko bate
re interferentziarik gabe menderatu be
har direla dioenik ere. Esan gabe doa,
praktikan, zaila dela oso mota horreta
ko hiztunik aurkitzea eta interferen
tziak badaudela, gehienetan hiztunak
ongien dakien hizkuntzak eraginda
koak.
Elebitasun-mota franko aipatzen da,

segun eta gertakaria zein ikuspuntutik
aztertzen den. Horrela, bada, elebita
sun sekuentziala, bapatekoa, goiztiarra,
berantiarra, koordinatua, sasikoa eta
abarrekoak aipatu izan dira.
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Era berean, elebitasunaren ikuspegi
ugari izan daiteke aztergai. Elebidun
batek hizkuntza bakoitza non eta noiz
erabiltzen dituen jakiteak ikerlearen
jakinmina piz dezake. Aipa genezake,
halaber, elebakarra elebidun izan arte
ko ibilbidea. Eta hauxe da, hain zuzen
ere, oraingoan gure arreta merezi duen
aspektua: nolatan iristen den elebaka
rra elebidun izatera, alegia. Pertsona
bat eskolaratu baino lehen, eskolan
dagoen bitartean edota eskola utzi
ondoren bihur daiteke elebidun. Arti
kulu honetan hezkuntza elebidunaz
arituko gara. Horretaz, bada, alboan
utziko dugu eskolara joaten hasi baino
lehen elebidun izatea lortzen dutenen
kasua. Kasu hauek urriak izaten <lirabi
hizkuntzetan performantzi maila bera
lortzeari dagokionean, eta gurasoak
hizkuntza ezberdinetan mintzo dire
nean gertatzen <lira.

Hezkuntza elebiduna zenbait arrazoi
rengatik ezar daiteke. Lim Kiat Boey-k
(Boey, 1980) lau arrazoi nagusi aipa
tzen ditu hezkuntz mota hau aukera
tzeko:

l. Hiltzear dagoen hizkuntza berres
kuratzen saiatzea. Autoreak Gales
eta Irlandaren kasuak aipatzen
ditu.

2. «Lingua franca» bat ikasi nahi
izatea, Australiako aborigeneen ka
suan bezalaxe.

3. Hizkuntza ofizial baten erabilera
areagotu nahia, Canadan frantse-
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aski ote dira, ordea, grarnatikaren la
guntza gutxiesteko eta arbuiatzeko?
Nik, Iege zaharrekoa naizelako edo

nere ofizioak grarnatikarekin zer ikusi
rik duelako, bestela deritzat. Nerau hiz
kuntzak irakasten zerbait (ez gehiegi
beharbada) aritua naiz eta asko ezagu
tzen ditut eginkizun horretan langile
trebeak direnak. Eta guztiok, hau da
harritzekoa, grarnatikaz baliatzen dira
beti, gutxi edo gehiago.
Behin ezagutu nuen gizaseme mordo

bat rusoz ikasteko zaletasunik biziena
zuena. Ez zitzaien gauza handirik fal
ta: langileak ziren eta ikasiak, gutxien
zekienak bai baitzekizkien hiru hiz
kuntza. Maisua ere aukerakoa zuten,
Vladivostoken jaiotako radiotelegrafis
ta. Baina (betiko «baina» rnadarikatua,
Prai Bartolornek esango zukeen beza
la) Vladivostoktarrak ez zuen behiene-
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re inongo gramatikarik ikasi eta bere
ikasleak ez ziren behin ere gauza izan
rusoz ikasteko, atec, syn eta horrelako
hitz banaka batzuez kanpora. Eta,
berriz esango dut, ez zitzaien ez gogo
rik ez astirik falta.
Badakit edozeinek ikasiko duela hiz

kuntza bat (gaizki gehienetan), grama
tikaren laguntzarik gabe ere, besterik
egiten ez den lekuren batera aldatzen
baldin bada. Horrela ez izatekotan, ez
dakit. Franko ezagutzen ditut hizkun
tza, baita gurea ere, gramatika lagun
ikasi dituztenak. Bestela ikasi duenik
(lehen esan dudan gisan ez baldin ba
da) erakusten didatenerako, harri kox
kor xuri bat gerturik daukat egun seina
lagarri hura rnarkatzeko». (23, 63. or.)

Ez dugu uste honetan ere oso oker
zebilenik Mitxelena irakasle handia.
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Pierre Lafitte. Grammaire basque
(Navarro-labourdin littéraire).Edi
tion revue et corrigée. Editions
des «Amis du Musée Basque» et
«Ikas», Bayonne, 1962.
Isaac López Mendizabal. Manual
de conversación castellano-euskera.
Cuarta edición. Editorial Auña
mendi, 1962.
Euskera, ire laguna! Altuna'tar
Patxi'k. S.J., moldatua (EUTG,
Donostia'n). Lenengo liburua.
Bilbao'n, Mensajero, 1967.

Begien bistan dagoenez, liburu guz
tiak ez dira berdinak mamiz eta asmoz.
Batzuk gertuago daude euskararen ira
kaskuntzatik besteak baino; batzuk
euskara bigarren hizkuntza bezala
ikastera zuzenduago besteak baino. Di
ren guztiak ere ez daude; besteak beste,
Oñatibiarena falta da, zeharbidez aita
tua badago ere, Patxi Altunaren libu
ruaren aipamenean. Dena den, zerren
dak badu interesik, euskararen irakas
kuntzan hamar urtean egindako urra
tsen erakusgarri.
Baina bi liburuetan badago bitxi

baliotsu gehiago ere. Esaterako, Mitxe
lenak hizkuntz irakaskuntzaren ingu
ruan zituen zenbait irizpide. Eta ez
dira teoriko huts batenak, bera ere iza
na bait dugu hizkuntz irakasle («Nerau
hizkuntzak irakasten zerbait -ez ge
hiegi beharbada- aritua naiz», irakur
tzen dugu bere pasarte batean).
Lau pasarte aukeratu ditugu honako.

Mugarri bat ipintzen du lehenengoan,
ikasbide zaharrak eta berriak bereziz.
Honela mintzo da Patxi Altunaren
liburuaren aipamenean:

«Saio hau, besteak beste, giro berrien
lekuko dugu: gure hizkuntzaren ikasbi
deetara azkenean, gainerako hizkuntza
gehienen ondoren bada ere, agertu
zaizkigun era errazago eta erosoagoen.
Eta ez daukat, zilegi izan bekit hemen
berriz aipatzea, Oñatibia oiartzuarra
ahazturik». (23, 154.or.)

Elkarren segidan eskainiko ditugu
beste hiru pasarteak: bide erosoa es
kaintzen duten liburuei bum ari da

Koldo Mitxelenaren eskutik

lehenengoa, zer euskara irakatsi behar
denari buruz bigarrena eta gramatikak
hizkuntz irakaskuntzan duen zeregi
naz hirugarrena.

«Hizkuntza bat ikasteko (edo ikasten
hasteko, behinik behin) bide erosoa
eskeintzen duten libururik gehienak
motz gelditu ohi dira beren egitekoan,
hizkuntzak nekerik eta gogo bizirik
gabe ezin ikas daitezkeelako noski».
(22, 109. or.)

«Ikasbide bat egiterakoan xedeak
ongi mugatu behar genituzke, aurren
aurrenik. Zer nahi genuke ikasleak
ikastea? Euskaraz mintzatzen? Mintza
tu behar baldin badu, gauden euskal
dun kaxkarrekin mintzatu beharko du
eta ez etorkizun eder bezain ametsezko
batean izan daitezkeen euskaldun lan
du eta apainduekin. Ikasleak jakin
behar duena da, bada, gaurko euskal
dun kaxkarren hizkera, apurren bat
orrazturik gehienez ere, eta horiek mai
zenik darabiltzaten hitzak eta esaerak.
Maizenik, hori da hitza. Horretarako
aztertu egin beharko da noizpait zein
diren egiaz, ez gure ustez, maizenik
erabiltzen ditugun hitzak eta formak.
(...). Zer arraiotarako behar du euskal
dun berriak jakin nola esaten diren
«apogeo» eta «perigeo»? (Nola esaten
diren?). Bada ordu gure egitekoari lot
gakizkion (euskara irakastea bada,
ahalik ongien eta errazen irakasteari),
hodeietatik apur batez jetxiaz«. (23,49.
or.)

«Grarnatikak baditu gure artean
adiskide minak eta etsai amorratuak.
Adiskideak adiskideegi ditu, nere ustez,
baina ez da hori aski etsaiak zeharo
zuritzeko.
Hizkuntza bat ikasi behar edo nahi

duenarentzat, gramatika ez da (hori
behar luke behintzat izan) lasterbide
bat besterik, igo behar duen aldapa la
tza menderatzeko eskeintzen zaion la
guntza eta erraztasuna. Hizkuntza ba
tean mintzatzen ikasi nahi duenak ez
dauka gramatikaren misterio sakone
tan murgiltzeko gogorik ez beharrik.
Gramatika ez da harentzat helburu, bi
de baizik.

Hori horrela izanik, aitor dezagun
maiz gelditu izan direla besteren gidari
dabiltzan euskaltzaleak eta euskalariak
bide ertzeko loreei edo sasiei begira,
eduki behar luketen jomugaz gogora
tzeke. Gramatikazaleen gehiegikeriak
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