u
Unibertsalak
Ezer baino lehen, oinarrizko eta itxurazko unibertsalen arteko diferentzia egin
behar da. Lehenengoei buruz hau esan
daiteke: hizkuntzetan aurkitzen diren
edukin batzuk elementutegi orokor batetatik hartuak direla. Bide honetatik,
esate baterako, -»Jakobson, -»Chomsky
eta Halle-ren teorian dauden -*ezaugarri
-•bereizleak eta berauen arteko harremanak, oinarrizko unibertsaltzat jotzen dirá;
eta hizkuntza konkretuetan beti ere kide
akustiko eta artikulatzaile bana dutela
ematen: hizkuntza bakoitzak, hitz batez,
-•alfabeto orokorrezko azpimultzo bat
hautatzen du.
Fonologi unibertsal horiek gizakumearen ahoskuntz eta entzumen organoek
mugaturik dauden bezala, giza pentsamenaren eta pertzepzioaren egiturak ere
bidé beretik semantikazko oinarri-unibertsalak funtsa ditzaketela kontsidera daiteke. Hori déla bidé, «arrezko», «emezko», «materiazko» eta abar kontzeptuak,
elementutegi orokor horretako parte direla kontsideratzen da. Honek ez du
behartzen egitura lexikal guztiak berdinak izatera (alegia, sema horiek hizkuntza guztietan modu berean elkartzera
eta, hizkuntzalaritza estrukturalaren hizkeraz esateko, semema berberak somera); ezta, beraz, hizkuntza batetik besterako itzulpen zehatza posible izateko.
-•Hiztun-talde baten hitzezko kontzeptuak ez dirá izari orokorrari datxezkion
baldintza biologiko eta sozialen menpeko, baizik-eta harén jakintzaz, produkziomoduez eta abar, -*sintaxiaren alorrean
usté denez, zenbait -*kategoria lexikal
unibertsal horietakoak dirá (NP, VP,
esate baterako); baina egiazko -*hizketaren azterketa bidez zail froga daiteke
horrelakorik.
Oinarrizko unibertsalak hizkuntzen
deskribapenetan erabili den hiztegiari
badagozkio ere («ezaugarri semantiko»,
«ezaugarri fonologiko», «NP», «VP»,
eta abar), itxurazkoek gramatiketan eman
ohi diren -»erregelak eta hauen arteko
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harremanak dituzte gogotan; hau da,
deskribapen-sistemetan egin daitezkeen
egiturak. -•Fonologiaren alorrean, esate
baterako, ezaugarri bereizleak, hauek
katea fonikoen ezagupideari buruzko
matrize-lekuguneak diren aldetik. Sintaxiarenean, berriz, -transformazioen izana
eta moldea, erregela sortzaileen erabilpen
ziklikoa...
Hitz batez, mintzaira guztien ezaugarri
formal eta abstraktuak dirá (hiztegiaren
kategori zatiketa; perpausen, -+hitzen,
sintaxi-eragiketen izana...); eta beren
-•baliokidetasuna aurkitu behar dute gramatikan, alegia, teoria beraren moldean
bertan.
Hona hemen ideia nagusi orokor bat:
semantikazko eta ezagupidezko egiturak,
hierarkidunak direla eta denboragabeak;
fonologikoek, aldiz, denboratasunezko
izaría badute (igarokortasun-hatsarrea)Hizkuntzaren ikaskuntzaren gertabidean
barrena, era berean, unibertsalak aurkitu
dirá.
Nolanahi ere, onuragarriagoa da baldin tzazko unibertsalen formulazioa, (alegia, A baldin badago, B dago), -*ezaugarri
->erkideen izanari buruzko erizpide borobilak ematea baino.
Alde honetatik, Greenberg-en lanak
aipatu dirá oso bereziki (1963 = Language Universals; 1966, Universals of
Language; eta abar).
Txillardegi
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