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A

tzerriko euskalaritzak urte luzeetan, mendeetan akaso, eman duen ikertzailerik bikainena izan da Robert L. Trask. Euskalaria ez ezik, hizkuntzaren egitura eta historiaren inguruko lan sakon ugari egindakoa, Trask puntako

hizkuntzalari orokorra ere bazen, nazioartean oso ezaguna eta errespetatua, dela hizkuntzalaritza historikoari buruz idatzi zuen monografiagatik, dela fonetika eta fonologiaren kontzeptuen hiztegiagatik. Ikerketen emaitzak bi eratara eman zituen argitara:
berezilarientzako lan espezifiko gisa —gehienak— eta irakurlego zabal bati zuzendutako
eskuliburu modura. Bigarren bide honen adibide ezin hobea da Language: The basics izeneko liburuxka, lerro hauen egileak ezagutzen dituen hizkuntzalaritzako sarreren artean
onenentsuena eta, duda izpirik gabe, erakargarriena.
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Bizitza. Kimikatik
hizkuntzalaritzarako jauzia
Bere anaia txikiarekin jolasean, 1962an

Jaioterria eta gaztaroa

ere, urte haietan inguru basatian bizi zela

Robert Lawrence Trask 1944ko azaroaren

gizakiak baino gehiago ziren toki batean.

10ean jaio zen New York estatuko Olean

Haren oroitzapenen artean dago salako

herrian (Cattaraugus County izeneko es-

leiho ondotik hartz beltz bat igarotzen

kualdean). Amaren aldetik, alemaniarrak

ikusi zutenekoa ere.

zituen arbasoak; aitaren familia, aldiz, Eskozia, Gales eta Irlandakoa zen. Lau belaunaldi lehenagoko senideak Glasgowetik joanak ziren Ameriketara, 1800ean.
Abizenak, dena den, jatorri eskandinaboa
du: träsk hitzak «zingira, urtegia» esan
nahi omen du suedieraz. Trask gazteak
lau ziren: hiru anaia eta arreba bat.
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kontatzen zuen Traskek berak, oreinak

Batxilergoaren garaian esperantoa ikasteari ekin zion. Ama eta arrebari hizkuntza artifiziala irakasten saiatu zen, berak
zertxobait lehenago ikasitakoa partekatzen. Astronomiak ere jakin-mina piztu
zion lehen urte haietan. Zeruko konstelazio gehienak ezagutzen zituen eta, Trasken lehen emaztea izan zenaren arabera,

New Yorkeko mendebalean hazi zen La-

gerora ere Larryk oso gogoko zuen gau

rry Trask, ospe handiko hiritik urrun. Izan

argitsuetan zerura begiratu eta ikusten zi-

Olean herria New Yorkeko estatuan (egungo irudia)

gaztearen zaletasunaz. Haren logela kimika esperimentaleko ekipo batez hornitu zuten. Traskek oso goiz erabaki zuen
Institutuko ikasketak amaitzean lehiaketa batean
jaso zuen izendapena

kimikaria izan nahi zuela.

ren konstelazioen izenak aipatu eta haien

Turkian

etimologia azaltzea. Garai batean as-

Kimika ikasketak egin zituen Troyko uni-

tronauta ere izan nahi zuen, izendatzen
zekien izar multzo urrun haietatik gertuago egoteko asmoz edo.

bertsitatean, erdi mailako titulua lortu
arte. Gero Brandeisko unibertsitatera joan
eta han amaitu zuen kimikako lizentzia-

Gaztaroan, dena den, beste zaletasun

tura. Baina ordurako benetan kimikaria

bati eman zizkion ordu gehienak. La-

izan nahi ote zuen zalantzan jartzen hasi

rryren arrebaren esanetan, esperimentu

zen. Ikasketak bukatu eta berehala Peace

kimikoak egitea gustatzen zitzaion, eta

Corps izeneko elkartean eman zuen ize-

umeentzako zientziako emanaldi guztiak

na (Estatu Batuek munduko beste lurral-

ikusten zituen. Telebistan ikusitakoa bere

deekin dituzten harremanak sustatzeko

kabuz errepikatzeko ahaleginak egiten zi-

eta elkar aditzeko sortu zen agentzia fe-

tuen. Gurasoak laster ohartu ziren Trask

deral hori). Peace Corps-eko taldearekin
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-min nagusi hizkuntzak ikertzetik zetorkiona bilakatu zen.
Joan den mendeko hirurogeiko hamarkadaren bukaeran, beste hainbat lurraldetan bezala, egoera politikoa ez zen batere egonkorra Turkian. Campusean ere,
edo han batez ere, iskanbilak izaten ziren
Larry Trask, ikasle garaian

manifestatzaileen eta militarren artean.
Arratsalde batean, laborategiko leihoaz

urte bete eman zuen Turkian. Ankarako
Middle East Technical University izeneko
unibertsitatean kimika irakatsi zuen. Eskolak ingelesez ematen bazituen ere, turkieraren berri izan nahi zuenez hizkuntza
hori ikasten hasi zen. Trasken bizitzan

eta handik gutxira ejertzitoa sartu zen
campusean. Estatubatuarra izanik, han
ezer gutxi zeukala irabazteko, eta asko
galtzeko (bizia, besteak beste), adierazi
zioten erakunde ezkertiar bateko kideek
(ez zela arazo pertsonala, antza; estatuba-

eragin handiena izango zuen zaletasuna

tuarra zarenean sortzen diren deseroso-

mamitzen hasi zen orduan, seguru asko.

tasunak besterik ez). Laburbilduz: hobe

Ingeles gramatikaren eta turkierarenaren

zuela handik lehenbailehen alde egitea.

arteko ezberdintasunez jabetu eta hizkun-

Eta halaxe egin zuen.

tza batek zein besteak erabiltzen dituzten
egiturak ezagutu ondoren, Trasken zientzialari senak beste norabide batean jarri
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bestaldean tiroak entzun zituen Traskek,

Bi asterako joan zen handik Ingalaterrara,
oporretan. Oporrak bukatu eta Malaysiara abiatu behar zuen, Peace Corps-eko

zituen bere lanak. Zantzu guztien arabe-

beste lanpostu eta funtzio batzuetara. Bai-

ra, Turkiako garai hartan kimikak baino

na Ingalaterrako egonaldi hura zertxobait

indar gehiago hartu zuen Traskengan hiz-

luzatu zitzaion: 1970ean heldu eta han

kuntzalaritzak. Pixkanaka haren jakin-

gelditu baitzen, hil arte.

Trasken unibertsitateak
Londresen kimikako irakasle gisa hasi zen
lanean University Tutorial College erakundean. Aldi berean, eta Turkian piztutako
jakin-minak bultzatuta, hizkuntzalaritza
ikasteari ekin zion Polytechnic of Central
London izeneko unibertsitatean (gaur
egun Westminster unibertsitatea). Ikas-

Westminsterreko unibertsitatea (garai batean Polytechnic of Central London zena)

tetxeak hizkuntzak eta zuzenbidea uztar-

galera, urdua, jorubera eta turkiera bera

tzen zituen bere ikasketa planetan. Hiz-

ere irakasten ziren garai hartan. Ikas-

kuntzen eskaintza ikusgarria zen: Euro-

le atzerritarrei ingelesezko eskolak es-

pako hizkuntza nagusiez gain, serbokroa-

kaintzen zizkieten. Ikasturtea amaitu

ziera, armeniera, hindiera, swahilia, ben-

zuenean, 1972an, erakunde hartan hiz-

Polytechnic of
Central London
unibertsitateko
programa eta
irakasleak
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Donibane Garazin, 1973ko udan, Raymond Castanchoaren
konpainian (Yvan Labeguerieren argazkia)

kuntzalaritzaren ardura zuen departa-

tegian. Trask euskara ikasten hasi zen,

mentuak irakasle postua eskaini zion

hizkuntzalari baten ikuspegitik betiere.

Traski. Larryk onartu egin zuen, eta hu-

Galdera teknikoak egiten zizkion Yvani,

rrengo ikasturtetik aurrera hizkuntzala-

askotan erantzuten errazak ez zirenak.

ritza irakasten hasi zen arratsaldeetan,

Baina Larryk ez zuen etsitzen. Bazekien

goizetan kimika eskolak ematen jarraitzen
zuen bitartean.
Unibertsitate politeknikoko kafetegian Herria astekaria irakurtzen zuen mutil batengana hurbildu zen behin, 1972ko irail
aldera. Aldizkari hura zein hizkuntzatan
idatzia zegoen jakiteko irrikaz, mutila-
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Lapurdin, 1973ko udan
(Yvan Labeguerieren argazkia)

euskal testuetan aurkitzen zituen zailtasunak gainditzeko hizkuntzaren egitura
osoaz jabetu behar zuela.
1972ko urte bukaeran Traskek Esther Barrutia ezagutu zuen, Elorriotik Londresera joandako neska euskalduna. Ordurako

ri galdetu zion zuzenean. Yvan Labe-

Traskek euskarazko ikasketak hasiak zi-

gueriek, halaxe du izena orduko mutil

tuen, bere kasa, baina neurri handi batean

hark, euskara zela erantzun zion («it’s

baita Yvan Labeguerie lapurtarrari esker.

Basque»). Harrezkero, kafea elkarrekin

Larryk Esther ezagutu eta handik gutxira

edan zuten maiz Polytechnic-eko kafe-

aurkeztu zion Yvani.

Yvan Labegueriek euskarari buruzko lan
batzuk eraman zituen Londresera. Liburuen artean Piarres Laffiteren 1944ko
euskal gramatika (Grammaire basque)
zuen. Lan horiek ezagutzeak bidea erraztu zion Traski. Baina Larry bera ere euskal
bibliografiaren peskizan abiatua zen ordurako. Louis-Lucien Bonaparteren mapak

Euskal Herriko kostaldean, 1973ko udan
(Yvan Labeguerieren argazkia)

eta aditzari buruzko lanak aurkitu zituen
bere kabuz. Hasierako garai hartan, euskararen aditz morfologia bihurtu zen harentzat interesgune nagusi. Hori Trasken
lehenbiziko lan argitaratuetan islatuko
zen. Labeguerieri behin eta berriz galdetzen zion aditz laguntzaileen forma bihurriei buruz.
1973ko udan Euskal Herrira bidaiatu
zuen estreinakoz. Lapurdin eta Nafarroa

Itsasun, Le pas de Roland inguruan
(Yvan Labeguerieren argazkia)

Beherean ibili zen, Yvan Labeguerie eta

ikergai nagusi gisa, baina garbi dago osa-

beste lagun batzuen konpainian. Labe-

gai asko metatu zirela oso denbora tarte

guerieren senideek harriduraz entzun zi-

laburrean (bi euskaldun ezagutu zituen,

tuzten Traskek ahoskatzen zituen euska-

horietako batekin —Esther— maitemin-

razko hitzak eta esaldiak. Urte bakarrean

du zen, Euskal Herriko iparraldea ezagu-

ikasi zuena sinestezina iruditzen zitzaien.

tu zuen, eta hizkuntzalari konparatzailea

Urte hura erabakigarria izan zen Trasken

zen aldetik euskararen egiturak espero zi-

ibilbidean: ez dakigu zerk bultzatu zuen

tekeen liluramendua eragin zion); horrek

zehazki euskara hautatzera bere bizitzako

guztiak erabakia dezente erraztuko zuen.
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Larry Trask eta Esther Barrutia 1976ko
ekainean ezkondu ziren Hampstead-eko
erregistro zibilean. Ezkondu ondoren elkarrekin eman zituzten hamabost urteetan
Belzise Park-en, Londresko iparraldean,
Central London eta Liverpoolen bizi izan
ziren. Senar-emazteak izan ziren 1991ko
uztailera arte. Londresen bizitza aktibo
eta lanpetua eraman zuten, Esther Barru-

Esther Barrutiarekin

tiaren esanetan. Esther kimika ikasketak
egiten ari zen, eta Larry Trask hizkuntzalaritzakoak. Noizbehinka, Estatu Batuetara
eta Euskal Herrira bidaiatzen zuten, bien
familiak bisitatzera. Euskadira etortzen
zirenean, Traskek aukera baliatzen zuen
landa-lana egiteko: euskara eta euskalkiei
buruzko datuak jaso, bibliografia bildu
eta euskaldunekiko harremanak mantendu eta zabaltzeko. Esther Barrutiaren
senitartekoen inguruan hedatu zen batez
ere harreman sarea, eta Traskek haiekin

Esther Barrutiarekin, Elorrio inguruan

partekatzen zituen hizkuntzaren gainean
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sortzen zitzaizkion zalantzak eta galderak.

dizkarirako. Ingurukoek ziotenez, Larryk

Orduko Zeruko Argia eta Anaitasuna al-

asmatzen zituenak nahiko egingarriak

dizkariak irakurtzen zituzten. Aldizkari

ziren hasieran, baina gero eta gehiago

horietako gurutzegramak egiten zituen

zailtzen joan ziren. Azkenean, trebeenak

Traskek, eta handik gutxira gurutzegra-

ere zail izaten zuen gurutzegrama horiek

mak sortzen ere hasi zen, Anaitasuna al-

egitea.

Londresen hizkuntzalaritzako ikasketak
egin eta euskara aztertzen hasi ondoren,
Traskek doktorego-tesia gorpuztuko zuten bi zutabeak begiz jota zituela esan
daiteke. Kimikatik hizkuntzalaritzarako
jauzia egina zuen behin betiko. Hirurogeita hamarreko hamarkadan hasi eta
1983an burutu zuen euskarari buruzko
doktorego-tesia. Lana, Synchronic and
diachronic studies in the grammar of Basque izenpean, Londresko unibertsitateko
School of Oriental and African Studies
erakunde entzutetsuan aurkeztu zuen.
Tesi zuzendari Charles E. Bazell izan
zuen, tipologo ezaguna.

Euskalarien Nazioarteko Biltzarrean (Leioa, 1980)
(Iturria: Euskaltzaindia, Azkue Biblioteka)

Basque verbal morphology: two hypotheses». Trasken lehen argitalpena izan zen

Tesia idatzi eta aurkeztu baino lehen Trask

hura eta bertan euskal aditz laguntzailea-

lehen ekarpenak egiten hasi zen euskalari-

ren ikuspegi berritzailea eman zuen egi-

tzaren alorrean. Hizkuntza ikasiaz bat, eus-

leak, hiru urte lehenago Josu Oregi Aran-

kararen inguruko ikergaiak aurkitzen joan

buruk irekitako bidean sakonduz. 1979an

zen. Egungo egitura gramatikalak aztertu

ergatibitatearen jatorria azaltzeari dedika-

zituen lehendabizi, baina berehala hiz-

tu zion beste artikulu bat, Frans Plank

kuntzaren bilakaeran jarri zuen arreta be-

tipologo alemaniarrak argitara emandako

rezia. Lehen garaietako behaketa eta iker-

Ergativity: Towards a theory of grammatical

keten ondorioa da, adibidez, 1977an Jon

relations liburuaren atal bat osatu zuena.

Bilbaoren omenez argitaratuko liburuan

Tesia aurkeztu aurretik guztira lau artikulu

Traskek idatzi zuen artikulua, euskal adi-

plazaratu zituen eta lauretan izan zuen hiz-

tzari buruzkoa: «Historical syntax and

pide euskararen ezaugarri bat edo beste.
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zala, euskalari askorekin harremana izan
zuen orduan eta ondoren, batez ere Estatu Batuetan ibiliak zirenekin edota han
jarraitzen zutenekin, Andolin Eguzkitza
edo José Ignacio Hualderekin, esaterako.
Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/
EHU) euskararen historiaz arduratzen
ziren irakasle eta ikertzaile gazteen berri
Euskalarien Nazioarteko Biltzarrean (Leioa, 1980)
(Iturria: Euskaltzaindia, Azkue Biblioteka)

1980an Euskalarien Nazioarteko Jardunaldietan parte hartu zuen, Leioan. Larry
Traskek euskal aditzari buruzko txostena
aurkeztu zuen bertan. Hurrengo urtean,
Euskaltzaindiaren Iker-1 argitalpenean
kaleratu zen, biltzarreko gainerako materialekin batera. Egun haietan Koldo Mitxelena, Antonio Tovar, André Martinet
eta beste ikertzaile ezagun batzuekin egoteko aukera izan zuen. Gernikako arbolaren ondoan talde-argazkia egin zuten, eta
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ere izan zuen, batez ere ikerketa lerro hori
laurogeita hamarreko hamarkadan indartu zenean.
Doktorego-tesia bukatu zuen urtean,
1983an bertan, Traskek euskaraz idatzitako lehen lana eman zuen argitara,
Iker-2: Piarres Lafitteri omenaldia izeneko
liburuan. Artikuluaren izenburuak argi
adierazten duen bezala («Euskal izen sintagmaren egituraz»), Traskek euskararen
sintaxiaren ezaugarri horren analisi deskribatzailea egin zuen.

han ageri da, besteen artean, Trask bera.

Irakaskuntzari dagokionez, 1979an Lon-

Lau urte geroago, Iruñean izandako Eus-

dresko unibertsitate politeknikotik Liver-

kaltzaindiaren X. Biltzarrean ere txosten-

poolera joan zen lan egitera. Bederatzi ur-

gile aritu zen, eta han berriro elkartu zen

tez aritu zen irakasle lanetan Liverpoolen,

Euskal Herriko eta beste toki batzuetako

1979 eta 1988 bitartean, hango hizkuntza-

euskalariekin. Mitxelena ezagutu zuen be-

laritzako saila desegin zen arte.

Liverpoolen irakasten ari zela aurkeztu

artikuluak Mitxelenak egindako aitzin-

zuen arestian aipatu dugun doktorego-te-

euskararen berreraiketa fonologikoaren

sia. Ia aldi berean, Koldo Mitxelena euska-

berrikuspen bat proposatzen zuen, bes-

lari handiaren omenez José Luis Melena

te hizkuntzetatik bildutako datu tipolo-

Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea

gikoen argitan. Gerora, proposamenean

prestatzen ari zen artikulu-bildumarako

atzera egin zuen, hurrengo lanetan aitzin-

lan labur baina mamitsu bat idatzi zuen,

euskararen fonologiari trataera klasikoa

besteekin batera 1985ean kaleratu zena,

(Mitxelenak ezarritakoa) eman baitzion.

Symbolae Ludovico Mitxelena septuage-

Berrikuntzak sartzeko bezainbesteko ado-

nario oblatae izeneko liburuan. Trasken

re eta ausardia behar da sarritan, zintzota-

Gernikako arbolaren ondoan 1980an egindako talde-argazkia, Carlos Garaikoetxea lehendakariarekin (Larry
Trask bigarrena da eskuinetik) (Iturria: Euskaltzaindia, Azkue Biblioteka)
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of grammatical terms in linguistics, Londresko Routledge argitaletxean; 1994an,
eta argitaletxe berean, Language change;
1995ean Language: The basics izeneko
hizkuntzalaritza orokorrerako sarbide
ederra eta 1996an, honekin zerrenda
amaitzen ez den arren, A dictionary of
phonetics and phonology eta Historical
Iruñean izandako Euskaltzaindiaren X. Biltzarrean (1984), Jean
Haritschelharren ondoan (Iturria: Euskaltzaindia, Azkue Biblioteka)

linguistics eskuliburuak. Adibideok garbi
erakusten dute Traskek urte haietan egin-

sun intelektualaz gain, garai batean defen-

dako lanaren erritmo izugarri bizia.

datutakoari uko egiteko.

Hala eta guztiz, garai hartako bi lan dira

Liverpooletik Sussexeko unibertsitatera

bereziki azpimarragarriak, euskalaritza-

joan zen laurogeiko hamarkadaren bukae-

ren ikuspegitik, behintzat: bata, 1995ean

ran. Liverpoolen desagertu berria zen hizkuntzalaritza saileko kideak Sussexen hartu zituzten atsegin handiz. Handik hamar
bat urtera, 1998an, Trask hizkuntzalaritzan katedradun egin zuten.
Laurogeita hamarreko hamarkada ezin
oparoagoa izan zen Larry Trasken ibilbide
akademikoan. Artikuluez gain, liburuak
idatzi eta argitaratu zituen, elkarren segida azkarrean: 1991n A textbook of syntax
agertu zen, Sussexeko unibertsitateko argitalpen zerbitzuan; 1993an A dictionary
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Bere
bulegoan

lankidetzan argitaratua (José Ignacio
Hualde eta Joseba A. Lakarrarekin batera), Towards a history of the Basque
language izenpean kaleratu zen artikulu-bilduma; bestea, zalantzarik gabe
Trasken ekarpenik handiena izan zena,
The history of Basque liburua, 1997an argitaratua.
1997ko uztailaren amaieran Euskal Herriko Unibertsitateak antolatutako uda
ikastaro batean hartu zuen parte, Beñat
Oihartzabal, José Ignacio Hualde, Georges Rebuschi, Joseba A. Lakarra, Ricardo Gómez eta Koldo Zuazorekin batera.
Joseba A. Lakarra irakasleak gonbidatu-

Euskararen historiari buruzko erreferentziazko liburuak (The history of
Basque liburuaren kasuan, irudian 2006ko berrinprimaketa ageri da)

gabe irakurtzen zuen beste hizkuntza batzuetan ere, horien artean frantsesez, alemanez, gaztelaniaz eta turkieraz.

rik, Larry Trask Donostiara etorri zen bi

Mende bukaerako urte haietan Trask-

hitzaldi ematera, lehena euskararen us-

en jarduna ez zen inondik ere motel-

tezko ahaideei buruzkoa, eta bigarrena,

du. 1998an euskararen tipologiari bu-

euskal morfologia historikoaz. Euskaraz

ruzko artikulu garrantzitsua argitara-

eman zituen bi hitzaldiok. Traskentzat ez

tu zuen Language Sciences aldizkarian,

zen ohikoa, nahiago baitzuen halakoetan

1999an Key concepts in language and

ingelesa erabiltzea. Euskaraz egiteko ez

linguistics liburua agertu zen. Dena den,

zuen erraztasun handirik, edozer adieraz-

2000. urtea izan zen, lanen uztaren alde-

teko gauza bazen ere. Irakurtzeko orduan,

tik, Trasken bizitza osoan emankorrena:

aldiz, eta are idazterakoan ere, Trask pri-

5 liburu eman zituen argitara urte har-

meran moldatzen zen. Bere ezagutza teo-

tan, horietako bat 1996ko Historical lin-

rikoak zein praktikoak baliatuz, arazorik

guistics eskuliburuaren berrargitalpena
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Australian, mendi urdinetan, 2000ko abuztuan
(Jan Locken argazkia)

izan bazen ere. Gainerakoak lan berriak

kalari amerikarraren ordura arteko lanak

ziren: A dictionary of historical and com-

aintzat hartuz Euskaltzaindiak ohorezko

parative linguistics, Introducing linguistics

euskaltzain izendatu zuen 2002an.

(Bill Mayblinekin batera), The Penguin
dictionary of English grammar eta, beste argitaratzaile batzuekin elkarlanean,
Time depth in historical linguistics. Mende
berrian kaleratutakoen artean garrantzi
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Sydneyn, 2000ko abuztuan, Jan Lockekin batera
(Jan Locken argazkia)

Lehen esan bezala, Larry Trask Sussexeko
unibertsitatean aritu zen irakasle 1988tik
aurrera. Sussexetik ez zen beste inora joan.
Heriok han atzeman zuen. Trasken biga-

berezia du euskararen gramatika mundu

rren emaztea Jan Lock izan zen, 1999az

zabalean ezagutarazi zuen A grammar of

geroztik zegoen harekin ezkondua. Hil

Basque (2003) liburu mardulean Traskek

arteko urteak Janekin eman zituen. El-

egin zuen atalak. José Ignacio Hualde

karrekin Australiara egin zuten bidaia

eta Jon Ortiz de Urbinaren zuzendari-

bat 2000ko abuztuan. Handik gutxira

tzapean burutu zen proiektua, eta egoki-

Trasken osasunak okerrera egin zuen na-

tu zitzaion kapituluan Traskek euskararen

barmen, batez ere 2002tik aurrera. Hiru-

izen sintagmaren analisia eman zuen. Eus-

rogei urte betetzea galarazi zion gaixota-

sunak egitura neuronalean eragin eta ahotsa ostu zion: lankide eta gainera adiskide
izan zuen Richard Coatesek esan bezala,
krudelkeria ironikoz hizkuntzalari handia
hizkuntza ahoskatu ezinik, hizkuntzarik
gabe geratu zen azken egunetan. 2004ko
martxoaren 27an zendu zen Robert L.
Trask. Ohar nekrologikoak hedabide
ugarietan agertu ziren. Euskaltzaindiak
ere aipamen berezia egin zuen, José Ignacio Hualdek prestatutako hilberri-txosten

Hizkuntzalariaren
atzeko gizasemea
Trasken bizitza asebetetzen zuen hizkuntzalaritzaz kanpo tarte txiki bat bazen,
antza, bestelako jardueretarako. Oso
gustuko zuen, adibidez, musika klasikoa
(pop musika, berriz, ezin omen zuen jasan), eta Esther Barrutia eta Yvan Labeguerieren eskutik euskal musikarako zaletasuna garatu zuen. Euskal abeslarien disko ezagunenak zeuzkan. Kontzertuetara

baten oinarrian. 2004ko apirilaren ha-

joaten zen, eta antzerkia ere atsegin zuen.

sieran lerro hauen egileak «Heriotza eta

Horiez gain, Larryren pasioen artean

patuaren eskuetan» artikulua idatzi zuen

zeuden baseballa eta baita ardo ona ere.

El País egunkarian atzerriko euskalaritzak

Bidaiatzea, aldiz, ez zuen batere gogoko,

azken urteetan eman duen ikertzailerik

azken urteetan are gutxiago, eritasunaren

bikainenaren galeraz.

aurretik ere bai. Hizkuntzalaritzako lanak irakurtzen jarraitu zuen azken unera
arte, eta bere iritziak ofiziokoen artean
ezagutarazten. Inoiz baino kritikoago
azaldu zen, esaterako, hizkuntzalaritzako
eskola generatibista edo sortzailearekiko
2002-2003 urteetan posta elektronikoen
bidez garatu zen eztabaida sutsu batean.
Oinarri enpiriko garbirik gabe egiten diren baieztapenek eragiten zioten ezine-

Sussexeko unibertsitatea

gonaren antzeko sentipenak sortzen ziz-
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kioten generatibisten proposamen askok.

Ikerketa lanek ere ez zuten etenik izan az-

Trasken ezagun guztiak ez zeuden iritzi

ken momentura arte. Horren lekuko dira

horrekin ados. Gaur egun, ordea, gero

heriotzaren ondoren argitaratu direnak.

eta hizkuntzalari gehiago ausartzen da

Euskararen hiztegi etimologiko bat idaz-

Noam Chomskyk abiarazitako korronte

ten ari zen hil zenean. Nahikoa aurrera-

teorikoaren ahuleziak agerian jartzera.

tua zegoen ordurako, baina, tamalez, ez
zuen bukatzeko astirik izan.
Euskalariek eta munduko hainbat hizkuntzalarik omenaldi-liburu bat osatu
zuten 2006an. Guztira, 1.029 orrialde
izan ziren, 43 egilek idatziak Robert L.
Trasken oroitzapenetan eta hizkuntzalari estatubatuarrak egindako ekarpenak
behar bezala aitortu eta eskertzeko. Izan
ere, liburu haren hitzaurrean Joseba A.
Lakarrak eta José Ignacio Hualdek arrazoiz aldarrikatu zuten moduan, «undoubtedly Larry Trask must be counted
as one of the towering figures of all times in the field of Basque linguistics»
(zalantzarik gabe, Larry Trask euskal
hizkuntzalaritzaren alorrean inoiz izan

Larry Trasken omenez argitaratutako liburuaren
azala (2006)
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diren figura gailenen artean kokatu behar dugu).

Hizkuntzalaritza eta euskalaritza,
elkarren eskutik
Hizkuntzalaritzarako sarbidearen
bigarren edizioa (1999)

B

ere buruaz esana zuen, sobera luza-

hipotesi aztertzeko garaian. Hizkuntza-

tu gabe: «I’m a linguist with a spe-

lari ezagun bilakatu izanak eragin dezen-

cial interest in the Basque language»

te izan zuen egileak tratatu zituen gaien

(euskaran interes berezia duen hizkuntza-

zabalkundean: horri esker seguru egon

lari bat naiz). Hizkuntzalaritzaren bidean

gaitezke nazioartean, eta batez ere hiz-

urratsak egin ahala, Robert L. Traskek

kuntzalarien komunitate ez hain txikian,

euskalaritzari gero eta arreta handiagoa

euskara eta euskararekin lotutako arazo

eskaini zion. Alderantzizko norabidean

linguistikoak Trasken aurretik baino as-

ere prozesua emankorra izan zen: bes-

koz ezagunagoak direla gaur egun.

te hizkuntza batzuen ezagutzarekin batera, euskararenak hizkuntzen gaineko
lanketa teorikoan lagundu zion. Puntako

Trask hizkuntzalari

hizkuntzalaritzatik abiatuz, oinarri ezin

Jorratu zituen ikergaiak asko eta askota-

sendoagoak ezarri zituen euskararen egi-

rikoak izan ziren: fonetika eta fonologiatik

tura eta bilakaera ikertzeko. Oinarri ho-

tipologia orokorrera, edo hizkuntzalaritza

riek azaltzen dute Trasken zorroztasuna

historikoaren oinarrietatik puntuazioaren

euskararen inguruko edozein ideia edo

arazoetara. Jakin-min zabal horren lekuko
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dira XX. mendeko laurogeita hamarreko
hamarkadan batez ere argitaratu zituen liburuak, gorago aipatu ditugunak. Ikerketaren alorrean egindako ekarpenez gain,
Trasken obra osoan garrantzi handia dute
hiztegi terminologikoek eta jakintza-alor
edo diziplina jakin batzuetarako sarrera-liburuek. Trasken liburu gehienak kategoria horietan banatu daitezke, hain zuzen. Hizkuntzalaritzaren hastapenak ezagutarazteko eta alor bakoitzeko ezagutza
berezituak taxutu eta sistematizatzeko
egin zituen ahalegin ederrak izan ziren
guztiak, egilearen komunikatzeko ahalmenaz ere, bide batez, mintzo zaizkigunak.
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Hizkuntzalaritza historikoko eskuliburua (1996)

Haren dohainetako bat baitzen, eta ez txi-

duten bilakaera. Diziplinaren oinarriak

kiena, hizkuntzalaritzaren esparruetako

bildu eta aztertu zituen 1996ko Historical

kontzeptuak, askorentzat lehor samarrak

linguistics eskuliburu ezagunean eta ikus-

izaten direnak noizbehinka, erraztasunez

pegi historikoa hainbat lanetan aplikatu

eta maiz umorearen distiraz azaltzeko gai-

zuen, euskarari lotutako artikuluek zein

tasun miresgarria.

liburuek erakusten duten bezala.

Interes zabaleko hizkuntzalaria izanagatik

Larry Trasken bibliografian bada ezau-

ere, Traskek hizkuntzalaritza historiko eta

garri harrigarri samar bat: hizkuntzalari

konparatuan kontzentratu zituen indar

gehienek ez bezala, liburu asko idatzi zi-

gehienak. Hizkuntzen oraingo egitura be-

tuen; artikuluak, aldiz, ez gehiegi. Berrar-

zainbeste axola zitzaion egitura horretara

gitalpenak eta itzulpenak albo batera utziz

heltzeko hizkuntzek historian zehar izan

gero, Trasken liburu originalen kopurua

20ra iristen da (doktorego-tesia eta lanki-

sintagmaren egitura, euskal deklinabidea

detzan argitaratutako bi liburuak barne).

osatzen duten kasuen sailkapena (zenbait

Artikuluak 31 izan ziren. Liburuen eta

kasu oinarrizko sistematik kanpo utzi zi-

artikuluen arteko aldea askoz nabarmena-

tuen Traskek, hala nola partitiboa) edo

goa izaten da, oro har. Azalpena, akaso, ez

aditzaren morfologia. Lehen garaiko la-

da zailegia. Traskek hizkuntzalaritzaren

netan (1977-1990) batez ere jaso zituen

ezaguerak sistematizatzeko joera irmoa

ikerketa horien emaitzak.

erakutsi zuen beti, eta, helburu hori erdiesteko, eskuliburuen eta hiztegi berezi-

Analisi deskribatzailetik, dena den, bere-

tuen formatua izaten da egokiena.

hala egin zuen jauzi ikerketa diakronikora, euskararen ezaugarriek historian zehar

Trask euskalari

izan duten bilakaeraren analisira. Ikuspegi

Euskarari dagokionez, Larry Trasken

rratu zituen, fonetika historikotik lexiko-

honetatik hizkuntzaren alderdi guztiak jo-

ekarpenak hiru alor nagusitan sailkatu daitezke: egungo euskararen egituraren analisia, alde batetik; euskararen historia eta
historiaurrea, bestetik; eta euskararen ustezko ahaideen inguruko hipotesien kritika, hirugarrenik. Doktorego-tesia idazten hasi zenerako, Traskek erabakia zuen
euskara izango zela bere ikerkuntza lanaren ardatz nagusia.
Egungo euskara ikertzetik abiatu zen
Trasken ibilbidea euskalaritzaren esparruan. Alderdi morfologikoak eta sintaktikoak landu zituen gehienbat: izen

Doktorego-tesiaren azala eta esker onak jasotzen
dituen orria (1983)
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Larry Trask eta Rudolf P. G. de Rijk

Euskal aditzari
buruzko
1990eko
artikulua,
Transactions
of the
Philological
Society
aldizkarian

raino. Hala ere, morfologiaren alorrean
egin zituen ahalegin behinenak, hala izenaren kasuan nola aditzarenean. 1995eko
Towards a history of the Basque language
libururako egin zuen atala eta 1997ko The
history of Basque monografiaren barruan
morfologiaren gainean idatzitako kapituluak dira ekarpenik azpimarragarrienak.
Horien aurretik artikulu interesgarri bat
argitaratu zuen 1990ean Transactions of
the Philological Society aldizkari britainarrean: ikergaia -n-ez amaitzen diren euskal
aditzak ziren (jan, izan, jakin bezalakoak).
Haien ezaugarri bitxi batzuk historiaren
Larry Traski buruzko erreportajea Egin egunkarian
(1980ko abuztuaren 29an)
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ikuspegitik azaldu zituen Traskek: ez dute
partizipiozko -i bokalik, ipini eta eskaini

salbuespenak izan ezik; eman/emai beza-

egun The history of Basque euskararen

lako bikoteak daude; erlatibozko forma

iragana ezagutzeko ezinbesteko erreferen-

asko -en atzizkiaren bitartez eratzen dira:

tzia da, Mitxelenaren obrarekin batera.

dakien, dagoen, duen vs. dugun. Egileak

Liburua argitaratzean, gainera, ez zuen

ustezko irregulartasun horien arteko lo-

soilik garai bateko zikloa itxi (ordura arte-

tura logikoa, baina aldi berean ezkutua,

ko ezaguerak modu egituratu eta erakar-

argitu zuen.

garrian bilduz); etorkizuneko ikerlanetan

Ikuspegi historiko eta kritikotik begiratu

urratu beharreko bide berriak ere identi-

zion euskararen egungo lexikoari ere. Neo-

fikatu eta ezagutarazi zituen. Nago egile

logismo sabindarren gehiegikeriak ironiaz

bati ezin zaiola liburu bakarrean gehiago

salatu zituen, baina esango nuke Arana

eskatu.

Goiriren etimologia ezinezkoek ematen
ziotela plazerik handiena. Ahantzezina da
Castilla izenaren euskal etimologiak (ke +

Liburuan bertan, eta haren aurretik argitaratu zuen artikulu sorta batean ere, euskara

asto + hila) eragin zion komentarioa: lurralde bat izen horren bidez izendatzeko
arrazoia gardena izatetik urrunxko gelditzen zela iruditzen zitzaion. The history of
Basque liburuan orrialde asko eskaini zizkion lexikoari. Hor daude, ezbairik gabe,
gerora hiztegi etimologikoa prestatzeko
biltzen hasi zen materialaren hastapenak.
Aipatu liburua mugarria izan da euskalaritzaren historian. Lehenbiziko saioa zen
euskararen kanpo-historia eta gramatika
historikoa uztartu eta biak sistematizatzeko. Saioa arrakastatsua izan zenez, gaur

Esther Barrutiaren senideekin
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eta beste hizkuntzen arteko ahaidetasuna-

sentitzen bazuen ere, ez zegoen hipotesi

ri buruzko hipotesiak aztertu zituen. Joan

klasikoetan ezta berrietan ere (euskara eta

den mendeko azken hamarkadan berpiztu

na-dene hizkuntzak, adibidez) proposa-

egin zen euskara munduko beste hizkun-

men haiek gutxieneko seriotasunez har-

tza batzuekin (izter-lehengusuekin, Mitxe-

tzeko inolako arrazoirik, kasu guztietan

lenak esango lukeen bezala) lotzeko grina,
euskara umezurtz ezin utzi baitzitekeen,
zenbaiten ustez. Larry Trasken erantzuna,
ohi bezala, umore finez hornitua joan zen,
baina zorroztasunari uko egin gabe. Asko

antzekotasun lexiko-semantiko soil eta
azalekoetan oinarritzen baitira ahaidetasunaren aldarrikapenak. Metodoaren
gabeziak agerian uzteko, hungarieraren
hiztegi bat hartu eta lau orduz euskararekiko aurkitu daitezkeen kointzidentziak
bilatu zituen. Emaitza beste konparaketa
askok ekarri dutena baino naroagoa izan
zen: hirurogeita sei hitzez osatutako zerrenda. Gauzak eredu horri jarraiki egiten
direnean, ondorioak halakoak izaten dira,
Traskek argi erakutsi zuen bezala (Mitxelenak gustuko zuen aforismo klasikoa
aipatzen zuen Larryk kasu horietan: qui
nimis probat, nihil probat). Espekulazio
hutsean murgildu nahi duena libre da oso
hori egiteko, baina haren jarduna ezin da
inoiz zientziarekin nahastu.
Traskek webgune bat sortu zuen euskara-

Euskararen ustezko ahaideei
buruzko atala, J. I. Hualdek, J. A.
Lakarrak eta R. L. Traskek argitara
emandako liburuan (1995)
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Willughby glosategiaren
edizioa (2006), Transactions
of the Philological Society
aldizkarian

ri buruzko informazioa eskaintzeko. Larry Trask’s Basque Page deitu zion. Prest
zegoen edonorekin harremanetan aritze-

ko web haren bidez, baina muga batzuk

istmoko zapotekoa edo martzianoarekin

jarri zituen. Aipua luze samarra da, baina

loturik dagoela erakusten duen zure

osorik ematea merezi du, Trasken ikuspe-

azken froga

gi eta estiloaz asko esaten baitigu:

Euskara Ogam inskripzioak / Festosko

I do not want to hear about the fo-

diskoa / Pazko uharteko eskulturak/

llowing:

egiptoarren Hilen Liburua / kabala /

Your latest proof that Basque is related

eskuliburua edo New Yorkeko burtsaren

to Iberian / Etruscan / Pictish /
Sumerian / Minoan / Tibetan / Isthmus
Zapotec / Martian
Your discovery that Basque is the secret
key to understanding the Ogam inscriptions / the Phaistos disc / the Easter
Island carvings / the Egyptian Book of
the Dead / the Qabbala / the prophecies
of Nostradamus / your PC manual /
the movements of the New York Stock
Exchange

Nostradamusen profeziak / zure PC-aren
mugimenduak ulertzeko giltza sekretua
delako zure deskubrimendua
Euskara gizadi osoaren antzinako hizkuntza / Atlantida galduaren hizkeraren
aztarna / Antartikako zibilizazio desagertuaren hizkuntza edo Proxima Centauritik etorritako bisitarien froga
delako zure ustea).

Lerro horietan agertzen den bezalakoa
zen Larry, argia eta ironikoa, berezko zuen

Your belief that Basque is the ancestral

zorroztasunean umoretsua; agian pentsa-

language of all humankind / a remnant

tzen zuelako, zuzen pentsatu ere, zientzia

of the speech of lost Atlantis / the language of the vanished civilization of
Antarctica / evidence of visitors from
Proxima Centauri.

serioa ezinezkoa dela umorerik gabe.
Euskalaritzaren beste esparruetan ere
aritu zen Trask, batik bat bizitzako az-

(Ez dut honako hauez entzun ere egin

ken urteetan. Bi ekarpen baino ez ditut

nahi:

aipatuko. Biak dira garrantzi handikoak,

Euskara iberiera / etruskiera / piktoa /

bata euskal filologiaren alorrean, bestea

sumeriera / minoikoa / tibetera /

lexikografian.
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rretan erabili zituen bere azken urteetako
indarrak, hauek iraun zuten bitartean.
Hiztegia burutu gabe utzi zuen, baina
bertan hitz askoren jatorriari buruzko
informazioa bildu zuen, betiere hipotesi
bitxi, xelebre edota zuzenean ezinezkoak
bazterturik. Hiztegi amaitugabearen edizio elektronikoa Max L. Wheelerrek paratu zuen 2008an eta gaur egun InterneSydneyn, 2000ko abuztuan (Jan Locken argazkia)

Hil baino lehen Traskek prest utzi zuen,
Richard Coatesen laguntzaz, ordu arte
ezagutzen ez zen Willughby glosategia deritzonaren edizioa. Eskuizkribua,
1664koa, Nottingham unibertsitateko bibliotekan zegoen gordea, eta 391 sarrera
biltzen ditu latinez, proventzeraz, gaztelaniaz, arabieraz eta euskaraz. Lana
2006an argitaratu zen Transactions of the
Philological Society aldizkarian, ikertzaile
bien izenean. Willughby hiztegiaren euskara bizkaiera arkaikoaren aldaeratzat jo
zuten.
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ten dago, irakurleen eskura.
Hizkuntzalaritza orokorrean eta bereziki
historikoan Traskek egindako ekarpenak
kontuan hartuz, The Guardian egunkari ezaguneko Andrew Brown kazetariak,
Larry elkarrizketatu eta haren gaineko
erreportajea idatzi ondoren, ozenki aldarrikatu zuen Traskek ospetsua izatea merezi zuela (erreportajea 2003ko ekainaren
26an argitaratu zen). Mundu zabalean ez
dakit, baina euskalaritzaren alorrean behintzat ospe hori ondo irabazia du aspalditik. Ospea, dena den, aldakorregia da.
Hori baino zerbait gehiago lortu du Robert Lawrence Traskek: euskalaritzaren

Trasken ametsetako bat euskararen hiz-

historian ezin ezabatuzko letrez idatzi da

tegi etimologikoa egitea zen, eta lan ho-

betiko haren izena.
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