
Erraz lortu al zenuen euskarazko mate-
riala hemen, Abkhazian?
Imagina dezakezunez, ez zegoen
ezer. Zorionez, Yuri Zytsarrekin
kontaktatu nuen unibertsitateko
azken urteetan. Sobiet Batasuneko
euskaltzale bakarra zen eta euskarari
buruz galdetzen nion eskutitzen
bidez. Gero Tbilisiko (Georgia) uni-
bertsitatean hasi zen euskara irakas-
ten, eta bertan bisitatu nuen 1975ean.
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Zerk piztu zuen euskararekiko zure
interesa?
Abkhazieraren (nire hizkuntzaren)
kanpoko konexioak ikertu nahi nituen
eta euskararekin egin nuen topo. Hiz-
kuntza isolatua denez, oso interesga-
rria iruditu zitzaidan. Aldi berean,
hainbat ikerlarik euskara Kaukasotik
etor zitekeela zioten eta abkhaziera eta
euskararen arteko ustezko lotura hori
oso erakargarria iruditzen zitzaidan.
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Bi urte geroago Abkhazian bisitatu
ninduen, eta orduan eman zidan
eskuz idatzitako errusiera-euskara
hiztegi hau.

Horren laguntzaz osatu al zenuen eus-
kara-abkhaziera lehen hiztegia?
Hala da, bai. Abkhaziako akademia
konbentzitzen saiatu ginen publika-
tzeko baina, alferrik jakina. Nork
behar zuen orduan euskara-abkhazie-

Euskara-abkhaziera hiztegiaren egilea dugu abkhaziar ikerlari hau. Hori gutxi ez eta, euskara
eta ipar-Kaukasoko hizkuntzen arteko lotura aztertzen dihardu. Bere teoria frogatzekotan,

abkhaziera eta txetxeniera ahaide izango lituzke euskarak.

«Euskara abkhaziera 
eta txetxenieraren ahaide

izan daiteke»

Euskara eta abkhazieraren arteko balizko loturak ikertzen 
Yuri Zytsar euskaltzalea izan du lagun Chirikbak. Hark eman
zion goiko argazkian ikus daitekeen errusiera-euskara 
hiztegia. Ezkerrean, Chirikba bera hiztegia eskutan duela.

Viatxeslav Chirikba

Karlos Zurutuza
Argazkiak: Karlos Zurutuza
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inskripzioak edo Iruña-Veleian aur-
kitutakoek egungo euskararen antza
handia daukate, eta honek ez digu
zentzu horretan asko laguntzen, ezin
dezakegu aztertu euskararen ebolu-
zioa. Hizkuntzen garapena aztertu
behar dugu antzinako forma berre-
raiki ahal izateko. Agian, euskalkiei
arreta handiagoa eskaini beharko
litzaieke, iparretik mendebaldera
asko aldatzen baita zuen hizkuntza.
Euskalkien arteko ikerketa konpara-
tiboa egin beharko litzateke, eta han-

V i a t x e s l a v  C h i r i k b a

ra hiztegia? Eta gaur? Nolanahi ere,
hiztegia egin izanak poz handia ema-
ten dit maila pertsonalean.

Hiztegia osatu ez ezik, euskara eta ipar
Kaukasoko hizkuntzak konparatu zeni-
tuen gero.
Esan bezala, XX. mende hasieran
hainbat ikerlarik euskara kaukasiar
talde osoarekin konparatu zuen:
Trombetti, Bouda, Marr, Bruan�
denek akats bera egin zuten! Izan ere,
sekulako desberdintasuna dago ipar
eta hego Kaukasoko hizkuntzen
artean. Gauzak honela, ikerlariak bie-
tako bat aukeratu beharko luke iker-
keta konparatiboa burutzeko. Bestal-
de, beste metodologi akatsetako bat
egungo kaukasiar hizkuntzak konpa-
ratzea da, eta ez antzina zuten eredua;
ikerlariok pauta batzuk jarraituz
berreraikitakoak. Ni izan nintzen
lehena euskara eta ipar kaukasiera
konparatzen.

Zein izan zen horren
emaitza?
Nire ekimena Bengsto-
nek, Blazek-ek eta
beste hizkuntzalari
batzuek aintzat hartu
zuten eta paralelismo
ugari aurkitu genituen
lexikoaren eremuan.
Nolanahi ere, horrekin
ez dugu ezer demos-
tratzen. Euskara Kau-
kasotik etorri bada,
oso antzina izango zen
eta nekez aurki dezake-
gu egun bi hizkuntzon
arteko lotura. Nire
jarrera ez da lotura
horretan sinestea edo
ez sinestea baizik eta
sakontzen jarraitzea,
emaitza edozein izanda ere.

Zeintzuk dira horretarako oztoporik
handienak?
Euskara beste hizkuntzekin lotzen
dituen hipotesien artean (berberea
eta abar), ipar Kaukasoko teoria da
indartsuena, nire ustez. Tamalez, eus-
kara oso hizkuntza arkaikoa edo kon-
tserbadorea den arren, ezer gutxi
dakigu euskararen historiaz. Oso
zaila da egungo euskara eta egungo
abkhaziera konparatzea. Akitaniako
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dik protoeuskara, antzinako euskara,
berreraiki gero.

Zein bideri ekin zion euskarak Kauka-
sotik? 
Nire ustez historiaurrean izan zen:
ekialdetik, Kaukasotik, iparrera
mugitu zen, eta handik hegoalde-
rantz. Frantziarren zenbatzeko era
horren adibide garbia da; eredu eus-
kalduna da baita kaukasiarra ere,
baina inolaz ere ez indoeuroparra.
Distantziak ez dira oztopo migrazio-
entzako. Gaztelania eta indiera enbor
indoeuroparrekoak dira biak, eta
elkarrengandik urrutiago daude Eus-
kal Herria eta Kaukaso baino. Gau-
zak horrela, ez litzateke harritzekoa
euskara abkhazieraren eta txetxenie-
raren ahaide izatea.

Bi hizkuntzon eta hiztunen egungo
egoera konpara al daitezke?
Euskal eredua aztertu nahi dut guk
abkhaziera berpiztu ahal izateko. Abk-

haziera egoera larrian
dago gaur egun, bizi-
rauteko borroka baino
ez da oraingoa. Abkha-
zieraz hitz egitea harro
egoteko arrazoi bilaka-
tu behar da, baina
egungo gazteek erru-
siera nahiago dute abk-
haziera baino. Irlanda-
ko gaelikoaren egoera
ere ikertu dut. Euren
estatua duten arren,
bertako hizkuntz politi-
kak porrot egin du.
Zoritxarrez gu Irlanda-
ren bide beretik goaz.

Non dago konponbi-
dea?
Irlandan frogatu da

estatua izatea ez dela hizkuntza bizirik
mantentzeko nahikoa berme. Beste
muturrean juduen kasua dago: XX.
mende hasieran 10 familiak baino ez
zuten hebraieraz egiten Palestinan.
1947an, aldiz, 30.000k. Georgiar,
armeniar edo txetxeniarrentzat hiz-
kuntza euren nortasunaren zati da,
baina abkhaziarrok garrantzi handia-
goa eman diogu gure antzinako por-
taerari. Abkhaziera bizirik mantendu
nahi bada, gure nortasunaren zati bila-
katu behar dugu. n

Benetan bitxia da Kaukasoko hiz-
kuntza hori. Antza, abkhazierak
58 kontsonante ditu eta apenas
hiru bokal. Lexikoaren ia %90 �a�
hizkiaz hasten da, esaterako, atsa
(�zaldia�), apsadz (�arraina�),
arasa (�intxaurra�)� Eta berdin
gertatzen da beste hizkuntzetatik
jasotako maileguekin: �akafe�,
�arespublika�, �arestorant�� eta
abar. Euskararekin gertatu beza-
la, aditza esaldiaren bukaeran
joan ohi da. Abkhaziera idazteko
alfabeto zirilikoan oinarritutako
eredua erabiltzen da, baina hiztun
askok ez daki bere hizkuntzan
idazten. Abkhazian 100.000 lagun
inguruk hitz egiten du abkhazieraz
eta 50.000k Turkian. Azken horiek
diasporako abkhaziarrak dira.

Abkhaziera, 
euskararen ahaide

ote?

Abkhaziera ikasten Sujumgo unibertsitatean.


