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Juri
Zytsar  
(1928-2009)

J
uri Vladimirovitx Zytsar lehenengo euskaltzale eta euskalarietako bat izan zen Sobiet 

Batasunean eta Errusian, beharbada hango euskaltzalerik inportanteena eta euska-

laritza eskola txiki baten sortzailea ere bai. Bere historia ikerketa zientifiko harri-

garria eta ia fanatikoa izan zen, bizitza osoa zeregin horretan eman baitzuen. Zytsarrek 

azkeneko urteetan honela zioen: «Niretzat euskal arazoaren ebazpena ez da soilik nire 

bizitza osoko problema, baita bizirik irauteko arrazoia ere». Bere ikerketa zientifikoan 

aitzineuskarako konparaketei ekin zielarik, indoeuroparrak etorri arte Eurasiako beste 

herriek bizi izan zuten egoera berreraiki nahi zuen.

(Iturria: Euskaltzaindia.
Azkue Biblioteka)
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HaurtZaroa

Juri Zytsar 1928ko apirilaren 14an jaio zen, 

Sobiet Batasunean, Siberian, Makuxino 

herrian, Irkutsk eskualdean. Bere gura-

soak Penza eskualdeko nekazariak ziren, 

aita agronomoa zen, sovkhoz (nekazaritza- 

-enpresa Sobiet Batasunean) batean zu-

zendaria eta ama diru-biltzailea. Umetan, 

familia amaren aldeko amonarekin bizi zen 

eta Zytsar txikiak denbora asko pasatzen 

zuen berarekin. Amona, Penza eskualdeko 

nekazaria jatorriz, analfabetoa zen.

Geroago aitak beste lanpostu bat aurkitu 

zuen Baryx herrian, bere anaia botika-

riaren ondoan, Kuibyxev (egun Samara) 

eta Ulianovsken (egun Simbirsk) artean. 

1936an, mutilak 8 urte zituelarik, bere 

amarekin batera, aitarengana joan zen. 

Toki hau Zytsarrek oso maite zuen eta 

beste leku batean jaioa zen arren, Baryx 

herria bere benetako aberritzat hartu 

zuen. Beste sovkhoz batean bizi ziren, 

erreka, aintzira, muino, baso eta haran 

ikusgarri batez inguraturik. Biztanle ge-

hienak analfabetoak ziren eta mutil txi-

kiari 1936ko Espainiako gerla zibilari 

buruzko artikuluak irakurtzeko eskatzen 

zioten maiz. Sovkhozeko biztanleen ia er-

dia jatorriz bertakoa zen: mordoviarrak 

eta txuvaxiarrak ziren, eta auzokide haiei 

esker Zytsarrek hitz eta esaldi mordoviar 

batzuk ikasi zituen txikitan.

Bizitza-zertzeladak

Zytsar gaztea eta bere aita
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Zytsar eta bere aita

1941ean alemanen kontrako gerla hasi zen 

Sobiet Batasunean eta udazkenean sov-

khozeko jende ugarik frontera joan behar 

izan zuen; laster lehenengo heriotza-agi-

riak heldu ziren. Eskolak hustu egin ziren: 

neskek uniforme militarrak josten zituzten 

eta mutilek fabriketan lan egiten, gerlara 

joandako jendea ordezkatzeko. Zytsarrek 

egunero 10 kilometro baino gehiago ibili 

behar zuen eskolara joan eta handik itzul-

tzeko. Gerla denboran jende ebakuatu 

askok irakasle bezala lan egin zuen, ge-

hienak ikasketa pedagogikorik gabekoak. 

Zytsar bizi zen tokian, errusiar hiri eta 

herri gehienetan nagusitzen ari zen gosea 

saihestu zuten sovkhozeko patatei eta azei 

esker, baina ogirik batere ez zuten. Hama-

hiru urte zituela Zytsarrek uzta-makinaz 

lan egin zuen oporretan, eta ondoko ur-

tean bere etxetik hogei kilometrora zegoen 

sovkhoz batera joan zen, makinista lagun-

tzaile gisa jardutera. Ez zuen soldadu gisa 

frontea ezagutu: 1945ean, gerla bukatu ze-

nean, hamazazpi urte baino ez zuen.

Zytsarrek berak bere zehaztasuna eta 

arreta handia nekazarien mundutik ze- 

tozkiola pentsatzen zuen. Hala ere, bere 

Zytsarren familia
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izaeraren alde nabarmenena aurkikuntza 

handiak egiteko asmoa zen, eta helburu 

hau batzuetan mugarik gabeko erroman-

tizismo bihurtzen zen hipotesi ausartenak 

aztertzeko, beste batzuetan bere ikasgaia-

ren eremua zabaltzeko (historia, literatura 

eta beste giza ikasgaiak oso ondo mende-

ratzen zituen).

Leningraden

Juri Zytsarrek Leningrad (egun San Pe-

tersburg) 1941ean bisitatu zuen lehen al-

diz. Bere amaren bi ahizpa gazteak Lenin-

gradeko unibertsitatean graduatuak ziren 

eta batak, Ural eskualdean lan egiten zuen 

irakaslea, oporretan Leningradera uda 

pasatzera joan zenean, bere iloba eraman 

zuen. Gudatea hasi zenean, hirian zeuden 

eta arazo handiekin itzuli behar izan zuten. 

Bere aitaren hiru anaiak gerlara joan ziren 

(mutilaren osaba bat almirantea zen). Ga-

rai hartan Zytsarren amaren ahizpa gaztea 

eta 1943an gerlan hil zen osabaren semea 

familiarekin bizi ziren.

Gerla amaitu eta gero, 1946an, eskola- 

-ikasketak bukatu bezain laster, Zytsar be-

rriz Leningradera bueltatu zen itxaropen 

erromantikoz beterik, bere izeba batekin, 

Itsas armadako eskolan sartzera. Bere us-

tez, arrisku handia hartu zuen, miopiaga-

tik, astigmatismoagatik eta batez ere zien-

tzia zehatzak maite ez zituelako. Aukera 

hau nahiko naturala zen 1928an jaio zen 

gazte batentzat, bere adiskide zaharrago 

asko, 1927an baino lehen jaioak, gerlan 

parte hartu eta han bertan hil zirelako. 

Bestalde, marinel militarra oso lanbi-

de ospetsua zen eta, Zytsarren esanetan, 

neska gazteek, gainera, asko miresten zu-

Zytsar gaz-
tea eta bere 
semea
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eta ikasteari ekin zion. Hasieran suediera 

ikasi nahi zuen itsasontzi eta erromanti-

zismorako zuen joeragatik, baina fronte-

tik itzuli ziren gazte batzuekin topo egin 

zuenean gaztelera hautatu zuen.

Gerla bukatua zen. Sobiet Batasunean 25 

bat milioi lagun hil ziren, hau da, biztanle-

-kopuruaren %10. Janaria erosteko kuo-

tak kendu zituzten, baina prezioek sobera 

gora egin zuten. Ikasketa garaietan gose 

izaten zen maiz: egunero hiru aldiz pa-

tatak ogiarekin jaten zituen, institutuko 

jantokian. Batzuetan aitak Zytsarri kaxoi 

bat patata bidaltzen zion eta Zytsarrek 

eta berarekin batera ikasleen egoitzaren 

gelan bizi ziren beste lau adiskidek jaten 

zituzten. Juri eta bere lagunak oso gaizki 

janzten ziren, baina gazteak izaki ez zieten 

ten. Dena dela, espero zuen mirakulua ez 

zitzaion gertatu, bere ikusmen txarragatik 

baztertua izan zelako.

Horrenbestez, Zytsarrek letretako fakul-

tatera jo zuen, baina dokumentuengatik 

denbora asko galdu zuen, iraila iritsi zen 

eta unibertsitatera sartzeko azterketak 

jadanik pasatuak ziren. Gazteak harroke-

riaz ez zuen jaioterrira itzuli nahi izan, 

eta zuen diru apurrarekin Siberiako hiri 

batera joateko txartela erostea erabaki 

zuen. Maletak egiten ari zela, irratian en-

tzun zuen Atzerriko Hizkuntzen Eskolan 

(egun Herzen unibertsitate pedagogikoa) 

bi sail berri, gaztelerazkoa eta suedie-

razkoa, sortu zituztela, eta ohi ez bezala 

azterketak irailean izango zirela jakinarazi 

zuten. Zytsarrek azterketa horiek gainditu 

Euskal fonemen sistema errusieraz Euskal fonemen sistema georgieraz
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etengabeko goseari eta bizitzeko baldintza 

ikaragarriei kasurik egiten. Zytsarrek Le-

ningrad biziki maite zuen, eta berarentzat 

han pasatu zuen denbora funtsezkoa izan 

zen eta ikasketetarako zaletasun handia 

erakutsi zuen.

Juri Zytsarren lehenengo irakaslea Lu-

cia L. Pokrovskaia izan zen (Espainiako 

gerla denboran itzultzaile gisa lan egin 

zuen marinel militarrentzat), eta bigarre-

na G.V. Stepanov (gero Sobiet Batasune-

ko Zientzia Akademiako eta Espainiako 

Akademiako ohorezko kide izan zena); 

biak irakasle jakintsuak eta gaztelera 

ondo zekitenak. Stepanov Zytsarren be-

netako laguna bilakatu zen urte askota-

rako. Lehenengo urtean Zytsarrek Je. A. 

Bokarev kaukasiar famatuaren kurtsoak 

segitu zituen.

Hizkuntzalaritzan oso trebea zela eraku-

tsi ondoren, bigarren urtean beka garran-

tzitsua —Stalin beka— lortu zuen. Baina 

bekadun zelarik, Komsomolean (Gazte 

Komunisten Erakundea) sartu behar izan 

zuen eta, betebehar horiek denbora asko 

kentzen ziotenez, ezin izan zuen frantsesa 

ikasten jarraitu.

Herzen institutuan atzerriko hizkuntza 

praktikei kasu handia egiten zieten, itzul-

penari eta irakaskuntzari batez ere, teo-

ria gramatikalei eta hizkuntzen historiari 

arreta berezirik jarri gabe. Leningradeko 

unibertsitatean, alderantziz, kurtso teo-

riko ugari izan zituzten, baina diplomadu-

nek ezin zuten aise gazteleraz egin. Hala 

ere, bekari esker Zytsar gaztea institutuan 

frantsesaz ere ongi jabetu zen.

Baina institutuan ikasten ari zela euska-

rarenganako interesa piztu zitzaion, bere 

espezialitatea irakaslearena (ez hizkun-

tzalariarena) izan arren. Bosgarren urtean 

ikasketak amaitzeko idatzizko lan bikaina 

aurkeztu zuen gazteleraren osagarri zu-

zenaren «a pertsonal» deritzon preposi-

Euskarazko ikasgaia
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zioari eta honen errusierazko eta erruma-

nierazko analogiei buruz. Lana aurkeztu 

eta gero Zientzia Akademian txosten bat 

egiteko eskatu zioten eta horrela han-

go hizkuntzalariak ezagutu zituen. Han 

lanean ziharduen Xixmariov hispanista 

famatuari euskarak «a pertsonal»-ean era-

gina izan ote zuen galdetu zion. Xixma-

riovek ezetz erantzun zion, baina euskara 

aztertzeko gogoari eutsi zion Zytsarrek. 

Elkarrizketa hau baino askoz lehenago 

Zytsarrek Xixmarioven euskarari buruzko 

saioa irakurri zuen (1941ean Espainiako 

hizkuntzei buruzko liburuan argitaratua 

zen) eta galdera asko zituen. Denbora 

hartan euskara eta euskal ikasketak oso 

gutxi irakasten ziren Errusian. Lehenago, 

1930eko urteetan, Leningradeko Estatuko 

Unibertsitatean Xixmariovek euskarazko 

kurtsoak antolatu zituen eta hango lehen 

irakaslea Sofia Bykhovskaia kaukasolaria 

izan zen.

Gaztetandik Zytsarrek ez zion beldu-

rrik arriskuari, zientzian beti berehalako 

arrakasta ematen ez zioten gaiak hautatu 

zituen eta bizitzako bere helburu nagusia 

aurkikuntzak ziren.

1950ean Zytsar Institutuan graduatu eta 

gero, ezinezkoa zen euskarari buruzko te-

sia idaztea, Stalinek Marren ikerketak kri-

tikatu zituelako («Marxismoa eta hizkun-

tzalaritzaren arazoak» artikulu famatua). 

Bestalde, zailtasun bereziak zituen, Sobiet 

Batasunean Euskal Ikasketen doktoregoa 

ez baitzen existitzen.

Testuinguru honetan Nikolai Marr hiz-

kuntzalaria aipatu beharko genuke. Kau-Zytsarren ikasteko materialak
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aren hasieran. Euskara-kaukasiar hipote-

sia hizkuntzen antzekotasun tipologikoan 

oinarritu zen maiz (ergatiboa, aditz plu-

ripertsonala, zenbakien sistema berezia, 

etab.), senidetasun genetikoa frogatzeko, 

paralelismo lexikoen ordez. Zytsarrek 

berak uste zuen Marren etimologia asko 

oinarririk gabekoak izan zirela, adibide 

gutxiegi aztertu zituela eta Marr sarritan 

oker zebilela. Hala ere, Marren etimolo-

giei kasu handirik egin ez arren, Zytsarrek 

hamarkada batzuk geroago, 1987an, bere 

artikuluen bilduma Баскско-кавказские 
лексические параллели (Euskara-kauka-

siar paralelismo lexikoak) izenpean argita-

ratu zuen.

Zytsar institutuan gaztelera irakasten hasi 

zen filologia espainoleko katedran. Ez 

zitzaion erraza gertatu lehenengo urtea, 

batez ere hizkuntzalaritza orokorraren 

hastapenak azaltzea. Urte asko geroago, 

bizitza guztian lanbide horretan jardun 

ondoren, gaztetan oso irakasle txarra izan 

zela aitortu zuen. Bere ustez, ikasleei atze-

rriko hizkuntza batean hitz eginarazi nahi 

denean, ia beti isilik egon behar omen 

da, hitz-jarioa geldiarazi gabe. Metodo 

kasolari eta orientalista horrek euskara- 

-kaukasiar senidetasuna frogatzea kauka-

solarien lan hipotesi nagusia eta proble-

marik inportanteena zela uste zuen. Bere 

funtsezko lana Euskararen jatorri jafe-

tikoaz (О яфетическом происхождении 
баскского языка) zen, 1920an argita-

ratua. Bere izenari lotuak daude euskal 

ikasketak Sobiet Batasunean XX. mende-

Zytsarrek moldatutako taula gramatikalak
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Denbora hartan Leningraden, Bilboko eta 

Espainiako herri batzuetako gazte ebakua-

tuen elkarte bat zegoen, Gernikako seme- 

-alabak izenekoa. Normalean Leningra-

deko Ingeniari militarren institutuan ikas-

ten zuten eta Zytsar noizean behin joaten 

zitzaien berriketan aritzera. Gazte ge-

hienek, jatorriz Euskal Herrikoak ziren 

arren, gazteleraz oso ondo zekiten eta 

egunero hitz egiten zuten, baina eus-

karaz batere ez. Batzuek hitz eta esaldi 

batzuk gogoratzen zituzten, besterik ez. 

Zytsarrek, tesiari ekin baino lehen eta gaz-

telera irakasten ari zela, euskara aztertzea 

erabaki zuen, nahiz eta bere Euskal He-

rriko lagunek euskara ikasteko eta azter-

tzeko asmoa kendu nahi zioten, zailegia 

zelakoan.

hau eta metodo sobietar arrunta, ariketa 

askorekin eta etengabeko zuzenketekin, 

erabat desberdinak ziren. Bere ustez, ja-

kintza transmititzea erraza zen kalean eta 

zailagoa klasean. Irakasle garai hartan 

Zytsarrek bizileku bat bilatu behar izan 

zuen, ez zuelako eskubiderik bere institu-

tuko ikasleen egoitzan bizitzeko.

1951ko udan bi doktorego ikasketa eskaini 

zizkioten Zytsarri. Stepanovek, bere irakas-

le maiteak, Herzen institutuan, eta Xisma-

riovek Sobiet Batasuneko Zientzia Akade-

mian. Irakasle gazteak, zalantza handiak 

izan arren, bigarren aukera hautatu zuen. 

Horrela, ikasleen egoitzan bizi ahal izan 

zen, bere idazmahaiarekin, lanpararekin 

eta gelakide gutxirekin.

Zytsarren liburutegiaren irudi bat

Zytsarrek 
euskara 

ikasteko eta 
irakasteko 

erabili zuen 
liburua
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Stepanovek, bere lehenengo zuzendariak, 

euskara ikastean georgierari kasurik ez 

egitea ezinezkoa zela esan zion, eta bere 

ustez, hipotesi kartvelikoak soilik (euska-

ra eta hizkuntza kartvelikoak jatorri bere-

koak omen direla dioenak) merezi zuen 

azterketa.

Baina beste hizkuntzalari batzuek (Des-

nitskaiak, esaterako) hipotesi hori bereziki 

aztertzeko asmoa kendu nahi zioten, hiz-

kuntzen arteko ahaidetasuna dagoenean, 

berehala nabaritzen dela azpimarratuz. 

Zytsarrek ondo ulertzen zuen hizkuntza 

indoeuroparren senidetasuna argi-argia 

zela inolako zalantzarik gabe. Baina, beste 

aldetik, bere ustez, euskararen eta geor-

gieraren senidetasuna askoz urrunago bi-

latu behar zen.

Doktorego ikasketak hautatu zituenean 

euskara aztertzeko aukera behar-beha-

rrezkoa zen. Stepanovek Zytsarren eus-

karazko egitasmoak onartu zituen, baina 

behin eta berriro zioen Zytsarrek euska-

raren eragina gaztelerazko hitzetan az-

tertu behar zuela. Xixmariovek, ordea, 

euskara eta gazteleraren arteko paralelis-

mo lexikoak aztertzea gomendatu zion. 

Honela, Zytsarrek bere bi irakasleen go-

mendioari jarraitu zion, baina hizkuntza 

erromanikoen eragina euskaran ikertzea 

erabaki zuen, gazteleran euskarazko ele-

mentuen eraginaren ordez.

Nafarroako Gobernuaren eskutitza «Bat»-i buruzko artikuluaren eskuizkribua
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Tesia idazten ari zela, Zytsarrek Revista In-

ternacional de los Estudios Vascos aldizkari 

famatua eta R. Menéndez Pidalen obrak 

irakurri zituen eta euskara praktikoa ikas-

ten aritu zen. Euskara bakarka ikasi behar 

izan zuen, Sobiet Batasunean ezagutzen 

zuen euskaldun bakarra, J. M. Etxenike 

izeneko jauna, Moskun bizi baitzen. 

Zytsarrek bizpahiru aldiz bakarrik ikusi 

zuen. Tesi zuzendariak ezin zion lagundu, 

ahozko hizkuntza ez zekielako ondo, eta 

administraziotik zetozkion betebeharrek 

ere (lanpostu inportantea zeukan) denbo-

ra asko kentzen ziotelako.

Sobiet Batasunean georgiera aztertzen 

zuten hizkuntzalariak eta erromanistak 

ere euskal ikerketan aritzen ziren, be-

harbada latinetik eta hizkuntza erroma-

nikoetatik hartutako mailegu ugariak zi-

rela bide. Euskal ikasketak herri hartan 

ez ziren oso hedatuak eta ikertzaile ge-

hienek gaztelanian eta frantsesean eus-

kararen eraginak utzitako aztarnetan zu-

ten interesa, batez ere.

1955ean Zytsarrek bere doktorego-tesia 

aurkeztu zuen Leningraden, atzerriko hiz- 

kuntzan lehenetarik bat. Tesiaren gaia oso 

Zytsarren euskarari buruzko 
artikulua («Euskararen irau-
penaren inguruan»)
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eztabaidagarria izan zen: Jatorrizko ele-

mentuen eta elementu erromanikoen arte-

ko harremanak euskaran (Соотношение 
исконного и романского элементов в 
языке басков). Aurkezpena Stalin 1953an 

hil eta gero gauzatu zen, Khrustxovek, So-

biet Batasuneko buruak, Stalinen jokabi-

dea kritikatu baino lehen. Bere bizitzako 

oroitzapenetan Zytsarrek honako hau 

idatzi zuen: «Stalinek Marri egin zion kri-

tika garai hartan hain fresko zegoen, ezen 

euskara-kaukasiar senidetasuna doktore-

go-tesian lotsati aipatu nuela eta bakarrik 

urrutiko etorkizun baterako, erabat kon-

plikatu zuen nire defentsa eta zalantzan 

jarri ez bazuen, zuzendariaren parte har- 

tzeari esker izan zen, Stepanov eta Des-

nitskaia aurkariei esker» («Lehengo eta 

gaur egungo euskaltzaletasuna Georgian 

eta Errusian (lehenengo zatia)», Gernika 

2008 Nº3, www.gernika.ru). Tesia aurkez-

ten ari zelarik, hipotesi hau Marr baino 

lehenago agertu zela azpimarratu zuen, 

Marren emaitza garrantzi handirik ga-

bekoa zela. Eta denek Zytsarri baiezkoa 

eman zioten; batek bakarrik uko egin zion 

bozkatzeari. «Geroago, marrismoaren 

akatsa leporatu zidaten, zorionez, ez ma-

rasmoena», zioen txantxetan.

Urte haren bukaeran Sobiet Batasuneko 

Вопросы языкознания (Hizkuntzalaritza 

arazoak) linguistika-aldizkari nagusian ar- 

tikulu bat argitaratu zuen, euskara eta 

georgieraren artean aurki litezkeen para-

lelismo lexikoei buruz, kidetasun termi-

noetan eta beste funtsezko hitzetan oi-

narrituz. Bere ondorio nagusia hauxe da: 

euskara-kaukasiar ahaidetasuna posiblea 

dela. Ezin da ezeztatu senidetasun hori 

dagoenik, ezta baieztatu ere. Zenbait ha-

markada geroago euskara-kaukasiar seni-

detasuna ez zela arazo nagusia idatzi zuen. 

Beretzat euskal ikerketen helburu nagusi 

hiztegi etimologikoa eta euskalkien gra-

matika konparatua egitea bilakatu zen.Henrike Knörren mezua
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ProbintZiako biZitZa

Tesia aurkeztu eta gero Juri Zytsar egoera 

ekonomiko larrian egon zen. Lehenago, 

institutuan ikasten zuelarik, bere aitak 

lagundu ahal zion, noizbehinka zaku bat 

patata bidalirik, baina, jubilatu eta gero, 

aitak semearen laguntza behar zuen, 

pentsioa txikiegia zelako. B. A. Serebren-

nikov Sobiet Batasunako Zientzia Akade-

miako kide urgazleak gorago aipatu den 

Вопросы языкознания (Hizkuntzalaritza 
arazoak) aldizkarian Mendebaleko Eu-

ropako saileko arduradun lanpostu bat 

eskaini zion, Moskun, Zientzia Akade-

Jacques Allieresek Zytsarri bidali zion artikulua Zytsarren euskarari buruzko artikulua («Euskararen 
gaia ikuspegi historikotik»)
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miako Hizkuntzalaritza institutuan. Baina 

etxebizitzaren arazoa ezin zen konpon-

du, Zytsarrek Moskun apartamenturik ez 

zuelako. Garai zail hartan amama maitea 

hil zitzaion, emaztea haurdun zegoen eta 

familiako beste arazo batzuek aurrera egi-

tea eragozten zioten Zytsarri.

Leningraden geratzea zaila zen, ez zeukan 

lanposturik, nahiz eta ikertzaile asko 

prest zegoen doktore gazteari laguntzeko. 

Baina denbora berean probintziako uni-

bertsitate eta institutu askok lan egiteko 

proposamenak egin zizkioten, soldata 

handiagoekin; hizkuntzalariak idatzi zuen 

bezala: «Honek nire eguneroko proble-

ma guztiak konpondu behar zituen». Zy-

tsarrek, asko pentsatu gabe, Oriol, gerlan 

erabat errausturiko hiria, hautatu zuen 

eta hango unibertsitate pedagogikoan 

hizkuntzalaritza, latina, eta beste hizkun-

tzak irakatsi zituen. Hara bere emaztea 

eta seme jaio berria joan zitzaizkion. Urte 

bat geroago Zientzia Akademian lanpos-

tua eskaini zioten, baina familiako egoera 

zailarengatik eta bizitokirik ez izateagatik 

ezetza eman behar izan zuen.

Leningradera bere euskarari buruzko ar-

tikuluak bidaltzen jarraitu zuen. Zytsarrek 

bere kontsolamendu bakartzat hartzen 

zuen, irakaskuntzak ez ziolako atsegi-

nik ematen, dirua besterik ez: «nire bizi-

tzako aldi luzeena eta grisena batera hasi 

zen». Gerla ondoko probintziako Oriolen 

zientzialariaren aukerak erabat mugatuak 

baitziren. Handik gutxira, 1960an, Zytsar 

bere familiarekin Vietnamera, Hanoira 

joan zen, errusiera eta frantsesa irakastera, 

irakasle asko bezala; denbora hartan Sobiet 

Batasunak interes politikoak zituen lurral-

de hartan. Vietnamen domina jarri zioten 

eta hango Akademiaren ohorezko kide 

izendatu zuten. Itzuli bezain laster, gura-

soak bizi ziren Kuibyxevera (egun Sama-Zytsar Vietnamen
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ra) joan zen 17 urtetarako. Medikuntza 

institutuan eta gero institutu tekniko baten 

atzerriko hizkuntzen katedrako zuzenda-

ria izan zen. Frantsesa, ingelesa eta gazte-

lania irakatsi zituen, SESBtik kanpora lan 

egitera joaten ziren ingeniariei kurtsoak 

ematen zizkien eta Errusiako goi-mailako 

hezkuntza ministerioan atzerriko hizkun-

tzen kontseiluko kide izan zen.

1960ko hamarkadaren erdian Zytsarrek 

euskaldunak eta Euskal Herria aztertzen 

zituzten Moskuko etnografoak ezagu-

tu zituen eta txosten batzuk egin zituen 

Moskun; geroago txosten haiei buruzko 

artikuluak Arragoa eta Sancho el Sabio 

aldizkarietan argitaratuak izan ziren. Ba-

tzuetan Georgiako eta Kaukasoko bes-

te leku batzuetako zientzialariak joaten 

zitzaizkion aholkua eskatzera.

Zytsar euskaltzale bilakatzea, ziur aski, 

Euskal Herriko hizkuntzalariekin harre-

manik izan gabe ezinezkoa zitekeen. 

Honela, Koldo Mitxelenarekin eskutitz- 

-trukea egiten hasi zen 1967an eta urte 

askoan iraun zuen, gerla hotzeko garaiak 

izan arren. Zytsarrek bere lehenengo ar-

tikulua Fontes Linguae Vasconum aldizka-

rian Mitxelenari eskaini zion eta geroago 

han bertan beste 22 artikulu argitaratu 

zituen 1976tik 2005era (batzuetan beste 

zenbait idazlerekin batera), eta lan haien 

atal bat Zytsarren eta Mitxelenaren arteko 

eskutitz-trukea da.

Zytsarrek idatzi bezala, «V. F. Xixmariov 

eta G. V. Stepanoven ikasle nintzen garai-

tik, nire irakasleak ziren arren, eta haien-

ganako nire maitasuna eta nire errespetua 

aldatu ez den arren, euskaltzale profesio-

nala, gaur egungo mailan, bihurtu nintzen, 

nik uste, bereziki Koldo Mitxelenak bere 

gutunekin eta bidaltzen zidan literaturare-

kin» («Koldo Mitxelenaren erretratu eta 

biografia heroikoa (bigarren zatia)», Ger-

nika 2009 Nº1, www.gernika.ru). Hizkun-

tzalari haren eraginari esker, Zytsar euska-

raren ergatibotasuna aztertzen hasi zen.

Herzen unibertsitate pedagogikoa
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FLV-n argitaratutako Zytsar eta Mitxelenaren arteko gutun-trukea
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Juri Zytsar eta Xota Dzhidzhiguri hizlari Euskalarien Nazioarteko 
Jardunaldietan, Leioako Unibertsitatean (1980-08-28)

(Iturria: Euskaltzaindia. Azkue Biblioteka)

buruzko tesien zuzendari gisa. Zytsarrek, 

ia 50 urte zituen arren, berehala jo zuen 

hara bere emazte eta bi semeekin eta 

hantxe 15 bat urtez lan egin zuen, Sobie-

tar Batasuna desagertu zen arte: lehenik 

georgiera katedran, irakasle bezala, eta 

Hori baino lehen, 1958tik, Zytsar René 

Lafonekin gutun-harremanetan zegoen 

eta hizkuntzalaritzari buruzko argitalpe-

nak elkarri bidali zizkioten. Sobiet Bata-

sunetik Mendebaleko Europara bidaia-

tzea ezinezkoa zenez, Zytsarrek telegrama 

bidali zion Lafoni L. L. Bonaparte omen-

tze aldera, Euskal Ikasketen Batzarrera. 

Lafonek, beste garai hartako euskaltzale 

askok bezala, kaukasiar hizkuntzak, batez 

ere kartvelikoak, aztertzen zituen. 1967an 

René Lafon Sobiet Batasunera joan zen, 

Tbilisira, euskal aditzari buruzko konfe-

rentziak ematera eta Zytsar, jakina, Geor-

giako hiribururaino iritsi zen.

Bere bizitzako beste gertaera garrantzitsu 

bat Dolores Ibarruri ezagutzea izan zen. 

1966an Zytsarren txostena entzun ondo-

ren, burukide bizkaitarrak hizkuntzalaria-

rekin zuzenean hitz egin zuen.

georgian

1976an Tbilisiko unibertsitateak (Geor-

giar Sobietar Batasuneko Errepublika, 

egun Georgia) katedratiko lanpostua es-

kaini zion, euskarari eta euskal kulturari 

Tbilisiko unibertsitatea
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dorioak eta konparaketak (gaur egungo 

egoera)» eta «Euskal eta georgiar kulturak 

(parekatzea)». Sobiet errepublika honetan 

bizi zelarik, euskal ikasketen lehendabi-

ziko eskola georgiarra sortu zuen eta maite 

zuten ikasle ugari izan zituen. Era berean 

georgiera nahiko ondo ikasi zuen, nahiz 

eta ez zuen erraz hitz egiten. Georgian 

urte batzuk eman ondoren, Zytsar euskara 

irakasten hasi zen Tbilisiko Estatuko Atze-

rriko Hizkuntzen institutuan. Georgiako 

beste hiri eta herri batzuetan ere euskarari 

buruzko hitzaldiak eman zituen.

1980an Zytsar Bilbora joan zen Euskal-

tzaleen Nazioarteko Biltzarrera georgiar 

delegazioren partaide bezala (garai hartan 

Batasunean euskara-kaukasiar senideta-

sunarekiko interesa berpiztu zen). Bere 

lehenengo eta azkeneko egonaldia izan 

zen Euskal Herrian, baita Koldo Mitxele-

narekin zuzenean hitz egiteko eduki zuen 

aukera bakarra ere. Sobiet Batasunean 

atzerrira joatea ez zen erraza. 1989an bes-

te bidaia bat egin nahi izan zuen Euskal 

Herrira, hiru hilabete pasatzera, baina 

arazo burokratikoengatik ezinezkoa ger-

tatu zitzaion.

gero georgiar kulturaren historiaren kate-

dratiko gisa. Euskara irakatsi zien euskara 

doktoregaiei eta hautazko ikasgai bezala 

ikasketa klasikoetako eta kartveliar de-

partamenduko ikasleei. Gero tesiak aur-

keztu zituzten doktoregai gehienei gazte-

lera ere irakatsi zien eta haien zuzendaria 

izan zen.

Zytsarrek bi kurtso berezi antolatu zituen: 

«Euskara eta hizkuntza kartvelikoak: on-

Xabier Kintana, Jan Braun, Antonio Tovar eta Juri V. 
Zytsar (ezkerretik eskuinera), Euskalarien Nazioarte-

ko Jardunaldietan, Getarian (1980-05-29)
(Iturria: Euskaltzaindia. Azkue Biblioteka)
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poesiaren antologia) izeneko liburua argi-

taratu zuten. Zytsarren zuzendaritzapean 

ikasle batzuek euskal gramatikari, euska-

ra-kaukasiar konparaketari eta hizkuntza 

tipologiari buruzko doktorego-tesiak de-

fendatu zituzten.

Georgian bizi zelarik, Zytsar Euskal He-

rriko ikertzaileekin harremanetan jarri 

zen. Esate baterako, Xabier Kintana noiz 

edo noiz Georgiara joaten zen.

Georgian 1988an liburu bat argitaratu 

zuen, Реконструкции в области баскского 
языка (Euskarari buruzko berreraiketak) 

euskal aditz eta izenen berreraiketari 

buruz. Filosofia arazoak ere interesatzen 

zitzaizkion, esate baterako, 1984an «О 
единстве сознания и различиях языков» 
(«Kontzientziaren batasunari eta hizkun-

tzen desberdintasunari buruz») artikulua 

argitaratu zuen.

Tbilisiko unibertsitatean doktoregaiek ez 

zuten bakarrik euskara praktikoa ikas-

ten; artikulu zientifikoak ere irakurtzen 

zituzten hizkuntza desberdinetan. René 

Lafonen artikuluak itzuli zituen frantse-

setik errusierara eta hizkuntzalari gazteei 

esker 1984an haren artikuluen bilduma 

Система баскского глагола - Euskal aditza- 

ren sistema argitaratua izan zen (biltzailea 

eta hitzaurrearen egilea Juri Zytsar zen). 

Urte batzuk lehenago bere ikasle batek, 

Natela Sturuak, Antonio Tovarren La len-

gua vasca itzuli zuen. Zytsarrek eta bere 

ikasleek euskal poesia eta literatura erru-

sierara eta georgierara itzultzen zituzten. 

1991n Natela Sturuak eta Salome Gabu-

niak Антология баскской поэзии (Euskal 

Xabier Kintana (erdian) eta Juri Zytsar (eskuinaldean 
lehena), Georgia Zientzia Akademian bilera egiten, 
Georgiako Tbilisin (1988-05) (Iturria: Euskaltzaindia. 

Azkue Biblioteka)



20

zitzaren truke hiru geladun komunal bat 

(beste bizikide batzuekin partekatu behar 

baitzuen) eman zioten San Petersburgen, 

eta bere familia (emaztea eta 35 eta 20 ur-

teko bi semeak) ondasun guztiekin Erru-

siako bigarren hiriburu honetara bidali 

zituen. Hizkuntzalariak Tbilisin lanean 

jarraitu zuen eta 1991n lan arazoengatik 

Leningradera itzuli zen. Denbora har-

Zytsarrek Antonio Tovar eta bere familia 

ere ezagutzen zituen. Batzuetan bere kide 

euskaldunen konferentziak errusierara 

itzultzen zituen. Georgian bizi zelarik, 

gure hizkuntzalariak errusiera ondo ze-

kien P. Yrizarrekin batera artikulu bat 

idatzi zuen (Zytsar, Ju. Vl., Yrizar, P. de, 

«Los trabajos sobre el verbo «izan» y 

sus comparaciones» // Euskera XXIX 

(1984)). Zoritxarrez, argitaratzeko prest 

zeuden Zytsarren lan ugariak, baita eus-

kara-errusiera-georgiera hiztegia ere, bai-

na ez ziren kaleratu argitaletxean izan zi-

tuen arazoengatik.

1990ean, horrenbeste errusiarrek Geor-

gia Errepublikatik alde egin zutenean, 

Zytsarri bere Tbilisiko lau gelako etxebi-

Zytsarren Georgiako nortasun-agiria

Juri V. Zytsar
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Guztira, 100 lan baino gehiago argitara-

tu zituen Zytsarrek Errusian eta 40 baino 

gehiago atzerrian, haietako asko Fontes 

Linguae Vasconum eta Euskera aldizkarie-

tan, eta beste bat Euskaltzaindiaren Iker 

bilduman.

Juri Vladimirovitx Zytsar 2009ko ekai-

naren 23an hil zen San Petersburgen eta 

Baryx bere herri maitagarrian ehortzi zu-

ten, gurasoen ondoan. Bi semeak eta ilo-

bak San Peterburgen bizi dira orain arte.

tan, Batasuna desagertu zenetik, Geor-

gia beste errepublika sobietar batzuekin 

batera estatu independente bilakatu zen. 

Georgian gerla zibila lehertu zenean, 

itzultzea ezinezkoa zen, eta Zytsarrek ezin 

izan zituen bere laneko dokumentuak 

jaso Georgiatik. Gauzak honela, hilabe-

te batzuetan lanik aurkitu ezin izan zue-

nez gero, 1992ko martxotik aurrera San 

Petersburgeko Unibertsitate Teknikoan 

irakasten hasi zen. Zytsarrek Georgiatik 

alde egin zuenean, hango euskal ikasketak 

laster ahultzen hasi ziren.

errusiara itZuLtZean

San Petersburgera bueltatu behar izan 

zuen eta Unibertsitate Teknikoan urte 

batzuez, 1995 arte, irakatsi zuen. Gero 

erretiratu egin zen, baina zientzia-arloan 

jarraitu zuen. San Petersburgen Espai-

niako, Georgiako eta Errusiako doktore-

gaiei laguntza eman zien. Azkeneko urtee-

tan euskal kongresuetara gonbidatu zuten 

maiz, baina osasun arazoengatik ezin izan 

zen joan. 1992an Euskaltzaindiko oho-

rezko euskaltzain izendatu zuten.
Zytsarren 1988ko liburua («Euskarari buruzko 

berreraiketak»)
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Interes zientifikoak

J
uri Vladimirovitx Zytsarren zeregin 

inportanteena euskararen historia eta 

berreraiketa izan zen eta, bere ustez, 

hau hizkuntzalaritzaren arazorik inte-

resgarriena zen. Euskarak ez du korpus 

handirik, grezierak edo latinak bezala, 

baina Zytsarrentzat euskararen arkais-

mo paregabeak testu zaharren balioa 

du. Euskal etimologietan interes berezia 

zuen Zytsarrek, eta hizkuntza berre-

raiketa hizkuntzaz kanpoko alderdiei, 

batez ere etnografikoei, ekonomikoei 

eta arkeologikoei, lotzen saiatu zen. Lan 

horien ondorioz artikulu dozena batzuk, 

konparaketa eta ideia ugariekin, argita-

ratu zituen.

Gramatika arloan ergatiboa interesatu 

zitzaion bereziki, euskaran eta beste hiz-

kuntzetan, haren egitura, esentzia eta jato-

rria. Gai horri buruzko funtsezko artiku-

lua, «Sobre la categoría del acontecimiento 

en los idiomas, incluido el vasco», Fontes 

Lingvae Vasconum-en 1994an argitaratu 

zen, baina bere ergatiboaren interpreta-

zioa ez zen kontuan hartu. Horretaz gain, 

aditz alokutiboa, jokabidea, deklinabi-

dea eta galdegaia aztertu zituen. 1989an 

hizkuntza desberdinetan zenbatzaileek 

duten jatorriari buruz liburu bat idatzi 

zuen, V. Ju. Zytsar arkeologoarekin (bere 

semearekin, hain zuzen) eta D. M. Dzhin-

dzhikhadzekin, Пути возникновения и 
развития счета (Zenbatzaileen jatorri eta 

Zytsarren artikulua FLV-en (1994)
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ren obrak aztertu zituen. Entseguak eta 

ipuinak ere idatzi zituen, baina dena ez 

zuen argitaratu ahal. Errusierara Pie-

rre Lotiren, Gabriel Arestiren eta beste 

idazle eta poeta batzuen zatiak itzuli zi-

tuen, «Nire aitaren etxea», esate bate-

rako. Hiru liburuko euskarazko ikasli-

burua ere prestatu zuen, bere Tbilisiko 

kurtsoetan oinarrituz, baina ezin izan 

zuen argitaratu.

garapenaren bideak) izenekoa. Liburu ho-

netan kalkuluaren jatorria, kalkulatze-sis-

tema desberdinak eta euskal eta kaukasiar 

zenbatzaileak aztertzen dira, ikuspegi 

psikologiko eta linguistikotik. Bestetik, 

euskarari buruzko artikulu bat idatzi 

zuen hiztegi linguistiko entziklopedikoa-

rentzat.

Literaturak ere bere interesa piztu 

zuen: Robert Burnsen eta Pierre Loti-

Ergatiboari buruzko artikuluaren eskuizkribua Zytsarren artikulu baten eskuizkribua
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haurtzaroaz eta gaztaroaz dihardu. Bere 

azkeneko urteetan beste hizkuntzalariei 

buruzko oroitzapenak idazten hasi zen.

Juri Zytsarren ikasle batzuek euskara eta 

euskal testuak aztertzen jarraitzen dute 

eta euskara-kartveliar arazoari, euskal eti-

mologiari eta hizkuntza tipologiari buruz 

artikulu asko idatzi dituzte.

Obra zientifikoak ez ezik, euskara eta 

euskal kulturari buruzko artikulu zienti-

fiko «popularrak» ere argitaratu zituen 

Zytsarrek, egunkari eta aldizkarietan. Bi-

zitzaren amaieran Karlos Arbide lagun 

euskaldunarentzat bere biografia idatzi 

zuen gazteleraz hiru zatitan: 1. Albores 

de la vida 2. Juventud. 3. Posgraduado (ez 

zen argitaratu). Biografia honetan bere 

Zytsarren artikulua FLV-n Zytsarren beste artikulu bat FLV-n
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