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Aleksandra Kollontai Errusiar Iraultzan parte hartu zuen 
emakume gisa da batez ere ezagun. 1917ko Iraultzaren 
prozesuan eta mundu berri baten eraketan izan zuen 
parte-hartze politikoak pertsonaia historiko interesgarria 
bihurtzen du. Horrez gainera, feminismoa marxismoaren 
ikuspuntutik teorikoki lantzen duten hainbat saiakera 
eta artikulu idatzi zituen, eta horrek feminismoaren 
genealogian txertatu du boltxebike errusiarra. Emakumeen 
askapena ikuspegi sozioekonomikotik lantzeaz gain, 
emakumeen askapen psikologikoa ere jorratu zuen bere 
gogoetetan eta literatura-lanetan, eta ekarpen garrantzitsua 
egin zuen Iraultzarekin batera harremanen eta amodioaren 
gainean egiten ari ziren hausnarketa erradikaletan.

Azter ditzagun, labur bada ere, alor horiek guziak.

Kollontairen bizitzan barrena

Aleksandra Mikhailovna Domontovitx 1872an jaio 
zen, San Petersburgon, noble-familia batean. Etxean 
jaso zuen hezkuntza, hizkuntzak ikasi zituen (ingelesa, 
alemana, frantsesa; geroago, suediera, norvegiera, 
finlandiera…), eta hamasei urte zituela lizeoko azterketa 
gainditu zuen modalitate librean. Etxeko maistra Maria 
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Strakhovak eragin handia izan zuen Aleksandraren ideien 
garapenean, XiX. mendearen bigarren erdiko mugimendu 
iraultzaile nagusira hurbildu baitzuen, narodnitxestvo edo 
populismoaren ideietara.

Gazte-gaztetatik bere klase- eta genero-rolen kontra 
egin zuen: gurasoen nahiaren kontrara eta etekin ekono-
mikoetan pentsatu gabe, amodioz eta bat-batean ezkondu 
zen, 1893an, bere ahaide urruna zen Vladimir Kollontai 
ofizial pobrearekin (haren abizena hartu zuen, eta betiko 
mantendu). Seme bat izan zuten, baina amatasuna ez zen 
inoiz beraren bizitzaren erdigunea izan: langile-mugimen-
du iraultzaileak gero eta interes handiagoa pizten zion, 
eta etxekoandre eta emazte izan beharrak kaiola batean 
sentiarazten zuen.1

Eguneroko etxeko lanek eta semearen zaintzak denbo-
ra asko kentzen bazioten ere, talde iraultzaileekin gero eta 
gehiago kolaboratzen hasi zen. 1897an, senarrarengandik 
separatu zen, etxekoandre izateari utzi, eta ekonomia eta 
marxismoa ikasteari buru-belarri emateko. Europan ba-
rrena ibili zen, eta sozialdemokraziaren hainbat pentsalari 
garrantzitsu ezagutu zituen: Webb senar-emazteak, Ple-
khanov, Kautsky, Luxemburg… 1899an Errusiara itzuli 
zenean, orduan klandestinitatean zen Alderdi Sozialdemo-
kratan eman zuen izena. Hortik aurrera, hainbat ardura 
eta postu bete zituen alderdi horrentzat, eta alderdiko 
lanez gain emakume langileen askapenerako mugimendua 
martxan jartzen eginahalak egin zituen; izan ere, bere  

1 Aleksandra Kollontai, Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada, 
Editorial Fontamara, Bartzelona, 1976, 77. or.
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alderdiko kamaradak lan horren garrantziaz ohartaraztea ez 
zitzaion erraza izan. 1905eko Iraultzak San Petersburgoko 
kaleetan harrapatu zuen; orduan ere emakumeen egoeran 
jarria zuen begia: Emakume Langileen Mutualitatea sortu 
zuen. Prozesu iraultzailearen ondotik etorritako errepresio-
garaian, emigratu egin behar izan zuen: 1908tik 1917ra 
arte atzerriko hainbat herrialdetan ibili zen (Europan eta 
Estatu Batuetan), eta tokiko sozialdemokraten eta sufra-
gisten mugimenduekin loturak egin zituen.

Emigrazioko urte haietan zenbait lan idatzi zituen 
«emakumeen auzi»arekin lotutako gaiei buruz: familia eta 
etxeko lanak, familia-harremanak, amatasuna, sexualitatea, 
prostituzioa… Bere ideiak Europako mendebaldeko klase 
ertaineko feministen kontra bideratu zituen (haiengandik 
bereizteagatik baztertu zuen «feminismo» terminoa), eta, 
aldi berean, errusiar sozialistak konbentzitu nahi izan 
zituen iraultza proletarioa egiteko emakumeen artean ere 
propaganda iraultzailea egin beharraz. Azkenean, Erru-
siako mugimendu sozialista feministaren lider ez ezik, 
«emakumearen auzi»an aditu ere bihurtu zen bere alder-
diko kamaradentzat. Hala ere, beraren ideiak zalantzan 
jarri ziren etengabean.

Feminismoan bezala, beste arloetan ere ikuspegi poli-
tiko propioak izan zituen Kollontaik, eta horrek batera eta 
bestera eraman zuen: 1915a arte mentxebikeekin lotura 
estuagoa izan zuen, baina, I. Mundu Gerran batzuk ge-
rraren alde agertzen hasi zirenean, boltxebikeetara pasatu 
zen; Otsaileko Iraultzaren ondoren Leninen Apirileko tesiak 
defendatu zituen bakarrenetako bat izan zen; 1918ko 
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martxoan, gobernutik atera zen Brest-Litovskeko bake-
hitzarmenaren kontra zegoelako. Azkenik, sindikatuei 
buruzko eztabaidan (funtsean boterea langile-antolakunde 
autonomoen esku utzi ala botere-egitura zentralizatua eza-
rri zegoen ezbaian) Langileen Oposizioa taldean hartu zuen 
parte, eta horrek nolabaiteko «luxuzko» ostrazismo batera 
eraman zuen: 1922an, herrialdeko politikan zuzenean era-
giteko bidea moztu zioten, eta diplomazialari bidali zuten 
(Norvegiara lehenbizi, eta gero Mexikora, Suediara…).

Horrela, bada, barne-politikan ibilbide motza izan 
zuen, bai, baina ez zen oharkabean pasatu. Iraultza aurre-
tik dagoeneko sona handia lortu zuen hizlari gisa zituen 
dohainengatik eta bere idatzi politikoek izandako arrakas-
tarengatik. Mugimendu sozialista feministaren liderretako 
bat zen. Zuzenean parte hartu zuen Urriko Iraultzaren 
prestaketetan. Alderdi boltxebikearen Komite Zentraleko 
lehenbiziko emakumea izan zen, eta baita historiako lehen-
biziko ministro emakumezkoa ere, Urriko Iraultzaren on-
dotik osatutako gobernu sobietarraren gizarte-gaietarako 
herri-komisario izendatu baitzuten.

Kollontai buru zuen Herri Komisariotzak gizarte-
babeserako sistema publiko baten oinarriak landu zituen, 
eta amatasunaren eta haurtzaroaren babeserako eta emaku-
me langileei laguntza emateko hasiera hartan hartutako 
neurrien norabideak garrantzi berezia izan zuen estatu 
sobietarraren garapenean. Kollontairen zuzendaritzapean 
prestatu zen ezkontza zibila, dibortzioa eta ezkontzaz 
kanpoko seme-alaben eskubideak arautzen zituen 1918ko 
dekretu iraultzailea ere.
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Zoritxarrez, Errusian milioika emakumek ezin izan 
zuen lege berri hori irakurri ere egin: emakume gehie-
nak analfabetoak ziren. Emakume langile eta nekazarien 
atzerapenaz oharturik, Kollontaik Komite Zentralaren 
Emakume Saila (errusieraz laburtuta, zhenotdel) jarri zuen 
martxan, Inessa Armandekin batera. Zhenotdelaren hel-
burua emakumeen artean heziketa politiko eta kulturala 
antolatzea zen, eta baita eskolaurreko zentroen sare bat 
sortzea ere. 1921-1922 artean, Zhenotdelaren zuzendari 
izan zen. Baina, lehen aipatu bezala, Kollontairen karrera 
politikoa bat-batean eten zen Langileen Oposizioa taldean 
parte hartzeagatik: diplomazialari bidali zuten. Esan li-
teke ez zela izan destino zeharo petrala, gerora Kollontai 
izan baitzen hasierako iraultzaileetatik bizirik gelditu zen 
bakarretakoa.

Erbestealdi diplomatikoak 30 urte iraun zuen. 1945ean  
itzuli zen Errusiara, eta memoriak idazteari eman zitzaion. 
Bere bizitzaren bukaera gurpildun aulki batean pasatu 
zuen, zalapartarik egin gabe. Laurogei urte bete baino 
egun batzuk lehenago hil zen, Moskun. Novodevitxi hi-
lerrian hilobiratu zuten; hainbat kaleri haren izena eman 
zioten; planeta txiki bat ere izendatu zuten 1966an haren 
omenez.

Kollontaik bere ideiak aurrera eramateko aukera izan 
zuen 1917ko Iraultza iraultza izan zen artean. Garaia eta 
testuingurua kontuan hartuz gero, ez da gutxi haren era-
gin zuzenaz emakumearen eskubide sozial eta politikoen 
aitortzan aurreratu zena. Alabaina, 1920ko hamarkadaren 
erdialdera bukatu ziren emakumearen askapenarekin  
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jolasteko asmoak. 1930eko hamarkadaren hasieran, Sta-
linek aldarrikatu zuen emakumearen auzia SESBen behin 
betiko ebatzia zela, eta zhenotdelak eta antzerako organo 
espezifiko guziak desegin ziren. Kollontairen teoriak baz-
terrean gordeak gelditu ziren.

«Emakume berria»

Dekretu iraultzaileek ez zutela emakumearen askapena 
ekarriko aspaldian zekien Kollontaik. Makroegitura 
(estatua, ekonomia) eta mikroegitura (familia, etxeko 
lanak, amatasuna) aldatzeaz aparte, egitura psikologikoan 
(pentsaeran, emozioetan) ere beharrezkoak ziren aldaketak. 
1913ko «Novaia zhenstxina» [Emakume berria] artikuluan, 
emakume berri horren karakterizazioa egin zuen. Mendeetan 
zehar, emakumea maitale-, emazte- eta ama-paperean hezi 
da, eta sumisioa, gozotasuna, bestea ulertzeko gaitasuna, 
sentikortasuna eta sakrifizioak egiteko ahalmena baloratu 
dira harengan. Emakume berria beste ezaugarri batzuek 
definitzen dute: emozioak gainditzeko eta bere baitako 
autodiziplina garatzeko gaitasuna du; sentimenduak 
askeak direla aitortzen du, eta «eme jeloskorr»aren ordez 
«emakume-pertsona» da gailentzen dena; ezkontidearen 
desleialtasuna onar dezake, ez, ordea, bere izaerarekiko eta 
niarekiko tratu zabarrik; bere interesak familiaren, etxearen 
eta amodioaren mugetatik kanpo daudela ikasi ahala, bere 
independentzia baloratzen du; amodioak bizitzaren zentroa 
izateari uzten dio; «aldebakarreko moral sexual»aren aurka 
egiten du, hau da, izaki sexualtzat ere badu bere burua.
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Iraultza ondoren, lehenbiziko gogoeta horiek osatzen 
zituzten beste artikulu batzuekin batera argitaratu zen 
berriz ere Novaia moral i rabotxi klass [Moral berria eta 
langile-klasea] artikulu-bilduman (1919). «Emakume 
berri»aren kontzepzioak nahitaez ekarri behar zuen gizarte 
burgeseko generoen arteko harremanen berrikuspen bat. 
Gai hori landu zuen «Liubov i novaia moral» [Amodioa 
eta moral berria] bigarren artikuluan. Mundu kapitalistan 
gizon eta emakumeen artean eratzen diren hiru harreman 
motak –legezko ezkontza, prostituzioa eta «elkartze libre» 
deitua– kritikatu zituen. Bildumako hirugarren eta azken 
artikuluan, «Otnoxenia mezhdu polami i klassovaia borba» 
[Genero-harremanak eta klase-borroka] deiturikoan, 
emakumeen eta gizonen arteko harremanak eta kode-moral 
berri baten lanketak klase-borrokan paper erabakigarria 
jokatu zezaketela defendatu zuen. Indibidualismoan, 
lehian, jabetza pribatuan eta berdintasun ezean oinarri-
tutako moral burgesa eraitsi eta langile-klasearen moral 
berri batekin ordezkatu beharra zegoen, kolektibismoaren 
printzipioetan, elkar-laguntzan eta berdintasunean oina-
rritutako moral berri batekin. Hala, etorkizuneko gizarte 
komunistako harreman mota ideala marraztu zuen: gorpu-
tzaren eta arimaren elkar-ulertzean oinarritutako «amodio 
handia». Ideal hori lortzea zaila zela eta, ordea, trantsizio-
garaian gizarteko bi kide independente eta berdinen artean 
«amodio-josteta» ere gerta zitekeela azaltzen zuen, zeinak 
ez baitzuen zertan ezkontzan bukatu. «Gizarteak ikasi 
behar du harreman mota guziak aitortzen, direnik eta 
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formarik ezohikoenak dituztela ere».2 Gizartearen mora-
lak neska gazteei eskaintzen zien bidea berrikusi beharra 
azpimarratu zuen: «Bada garaia emakumeak amodioa 
bizitzaren oinarrian jartzeari utzi eta bere benetako nia 
adierazteko modu bat, pauso bat gehiago bezala bakarrik 
ikus dezan».3

Semia i kommunizm [Familia eta komunismoa] (1920) 
eta Tezisy o kommunistitxeskoi morali v oblasti bratxnykh 
otnoxeni [Bikote-harremanen arloko moral komunistari 
buruzko tesiak] (1921) lanetan Kollontaik egiten duen 
arrazonamendua da komunismoan, gizarte-zerbitzuen 
antolaketa egoki baten eta haurren zaintza kolektiboaren 
ondorioz, emakumea familiako betebeharretatik libre iza-
nen dela, eta horrek emakume eta gizonen arteko harrema-
nen forma berriak ekarriko dituela. Harreman ideal horiei 
buruz amesten du «Dorogu krylatomu Erosu» [Eman 
bide Eros hegaldunari] (1923) artikuluan. «Maitasun-
adiskidetasuna» deitzen du elkartze monogamo ideal hori, 
eta hiru printzipiotan oinarrituta legoke: elkarrekikota-
suna, bestearen eskubideen aitortza eta kamaraden arteko 
sentiberatasuna.

Emakume berriaren aldaketa psikologikoaren alderdi 
hori dena bereziki literaturaren bidez landu zuen behin 
bizitza politikotik apartatua izan zenean.

2 Aleksandra Kollontai, Novaia moral i rabotxi klass, Mosku, 1919, 
46. or.

3 Ib., 47. or.
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Kollontai idazle

1923an, bi narrazio luze eta zenbait narrazio labur 
argitaratu zituen amodioaren gaiari eskainiak: euskaraz 
aurkezten dugun Erle langileen amodioak bildumako hiru 
narrazioak, eta, Zhenstxina na perelome. Psikhologitxeskie etiudy 
[Emakumea bidegurutzean. Zirriborro psikologikoak] 
bildumaren barrenean, «Tridtsat dve stranitsy» [Hogeita 
hamabi orrialde], «Poslustxannyi razgovor» [Ezkutuan 
entzundako elkarrizketa] eta «Bolxaia liubov» [Amodio 
handia] narrazioak. Gainera, etorkizuneko mundua 
irudikatzen zuen ipuin utopiko bat ere idatzi zuen urte 
berean: «Skoro: Txerez 48 let» [Aurki: 48 urte barru].

Tatiana Osipovitx literatura-irakasle eta ikerlariak 
Kollontairen lanari eskainitako artikulu batean dioenez, 
«itxura guzien arabera, prosa literarioa gatazka psikolo-
gikoak hausnartzeko egokiagoa zelako egin zuen literatu-
rara bat-bateko jauzia, eta baita Kollontaik buruan zuen 
hartzailearentzat (Errusiako emakume langile xehearen-
tzat, alegia) ulerterrazagoa zelako».4 Alabaina, literaturan 
bide egin nahian askoz ere aurrerago hasi zen, Dobroliubov 
eta Pisarev literatura-kritikarien idatzi erradikalek eraka-
rrita, Kollontaik bere memorietan aitortu zuenez: «Ez 
nuen nahi besterik gabe nobela interesgarrien idazle bat 
izan; ideien idazle izan nahi nuen».5 Memoria horietan, 

4 Tatiana Osipovitx, Kommunizm, feminizm, osvobozhdenie zhenstxin i 
Aleksandra Kollontai, Obstxestvennye nauki i sovremennost, 1993, 
1. zk., 174.-186. or.

5 Aleksandra Kollontai, Iz moiei zhizni i raboty: Vospominania i dnevniki, 
Sovietskaia Rossia, Mosku, 1974, 61. or.
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1895-1897 aldera idatzitako neskazahar bati buruzko 
narrazio baten berri ere ematen du, atzera botatzerakoan 
Korolenko idazle eta kritikariak egin zion kritikarekin 
batera: «Propaganda-panfletoak idatziko bazenitu, gauza 
handiak lortzera iritsiko zinateke. Literaturan dohain 
gutxiago duzu».6

1923an literatura-lanak argitaratu zituenean, badi-
rudi Kollontai bere famaren gorenean zegoela. Iraultzaile 
ezagunaren lanek eta horietan azaleratzen zuen ikuspegi 
iraultzaileak zabalpen handia izan zuten gazteen artean. 
Eztabaida handiak piztu ziren narrazioetan lantzen zi-
tuen problematiken inguruan. Halaxe jaso zion Svetlana 
Aleksievitxek ere Vasili Petrovitx komunista zaharrari 
Vremia sekond khend7 liburuan: «…Hemezortzi-hogei 
bat urte izanen genituen… Zertaz hitz egiten genuen? 
Iraultzaz eta amodioaz. Iraultzarekin itsututa geunden. 
Baina Aleksandra Kollontairen liburu baten inguruan 
ere aritzen ginen eztabaidan, garai hartan oso ezaguna 
zen Erle langileen amodioak liburuaren inguruan». Ezta-
baida hori elikatzen zuen, baita ere, ezkontza, familia 
eta seme-alaben mantenua arautuko zituen lege berriari 
buruz martxan zen gizarte-eztabaidak. 1927an «Bolxaia 
liubov», «Ahizpak» eta «Vasilisa Malygina» berrargita-
ratu zirenean ere iritzi kontrajarriak sortu ziren: batetik, 
askok mundu berri batean aurrera eraman zitezkeen 
ideia iraultzaileak ikusten zituzten Kollontairen lane-
tan; bestetik, irakurle gazteen gidari sentitzen ziren 

6 Ib., 74. or.
7 Svetlana Aleksievitx, Vremia sekond khend, Vremia, Mosku, 204.
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literatura-kritikariek libertinaje sexualerako deia balira 
bezala aztertzen zituzten.8 Garaitsu horretan gazteei 
zuzendutako literatura-lan askotan islatu zen Kollon-
tairen ideiek eragindako eztabaida, eta beraren lanak 
argitaratzen jarraitu zuten. Hala ere, Kollontai jada ez 
zen autoritate literario edo politiko gisa aipatzen 1926an. 
1931n atera zen Literatura Entziklopediako V. liburukian 
zera idatzi zuten: «Kollontaik aurreko gizarte-egituretan 
eratu zen amodioaren soziologia inozo bat eraikitzen 
du, non eta “moral proletarioa” forma poligamoa duen 
“maitasun-adiskidetasun” batean egikaritzen den […]. 
Izatez, Kollontairen teoria etikoek ez dute deus ikuste-
korik moral proletarioarekin».9

Kritikak kritika, Kollontaik ez zion inoiz bere baitan 
idazle sentitzeari utzi. Halaxe utzi zuen idatzia gutun 
ugaritan: «Pena bakarra dut ez dudala idazteko denbo-
rarik. Egun osoa joaten zait lanean, topaketa ofizialetan, 
hitzaldiak idazten eta abar. Eta nire idazketa bere horretan 
dago, geldirik… Baina, izan, horixe dut “maiteena”»;10 
«Nik ere bai baitut pixka bat idazletik».11

8 J. Jelina eta I. Smirnova, A. Kollontai i sovetskaia molodiozhnaia pro-
za 1920-kh godov. Aleksandra Kollontai: Teoria zhenskoi emansipatsii 
v kontekste rossiskoi gendernoi politiki, Zolotaia bukva, Tver, 2003, 
146.-157. or.

9 Literaturnaia entsiklopedia, Kommunistitxeskaia Akademia, Mosku, 
1931, 5. tomoa, 384-385 zutabeak.

10 Aleksandra Kollontai, Revoliutsia velikaia miatezhnitsa: izbrannye pizma 
1901-1952, Sovietskaia Rossia, Mosku, 1989, 187. or.

11 Ib., 239. or.
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1927tik aurrera, Kollontairen literatura-lanak ez 
ziren gehiago argitaratu SESBen. 1966ko Kratkaia Lite-
raturnaia Entsiklopedian aipamena egin zitzaien. 1970eko 
hamarkadan, Kollontairen jaiotzaren 100. urteurrenaren 
aitzakian argitaratutako lan hautatuetan ez zuten haren 
literatura-lanik sartu. Kollontai emakume diplomazialari 
gisa gogoratu zuten, baina haren lan teoriko eta literarioak, 
gai berberak lantzen baitzituzten, ahazturik gelditu ziren. 
Sobietar Batasuna erori eta gero, Kollontairen ideiak be-
rreskuratzeko eta haren lanak berrargitaratzeko saiakerak 
egiten ari dira.

Erle langileen amodioak ipuin-bilduma

Errusiaren historiako gertakari nagusiak topatuko 
ditu irakurleak kontakizun hauetan: XiX. mendearen 
amaierako terrorismoa, 1905eko Iraultza, i. Mundu 
Gerra, 1917ko Iraultza, Gerra Zibila, NEP politika 
ekonomikoa… Gertakari nagusiak pertsona xumeen 
bihotz barrenetatik kontatuak. Emakumeen ikuspegitik 
kontatuak, gainera. Eta protagonismoa gertakariei berei 
eman ordez pertsonen bizipenei ematen zaie. Bizipen 
konkretu batzuei: emakumeen bizipenei.

Gertakari historiko nagusiez gain, bizitza ekono-
miko, politiko eta sozialaren koadro jakin bat ere osa 
dezakegu, narrazio hauetan islatzen baitira garaiko klase 
sozialak eta haien arteko borroka, lan-gatazkak, familia-
ereduaren aldaketa, lan erreproduktiboen kolektibiza-
zioa, ildo politikoen arteko harremanak, burokratizazioa,  
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klandestinitatea, langabezia, gosea, lehengai falta eta 
ezkutuko merkatua… Baina protagonistak amodio- 
kontuak dira. Bere garaiak moldekatutako amodio-
istorioak. Istorio hauetako pertsonaiek erakusten digute 
amodioak zoriontasunean zer toki duen, eta baita arlo 
emozional eta familiarra nola uztartzen diren lan politikoak 
eskatzen duen independentziarekin.

«Amodioa hiru belaunalditan» kontakizunean, ger-
taera historikoen mikrohistoria bat dugu, nolabait esan. 
Errusiako prozesu iraultzaileen kronologia eskematikoa 
pasatzen zaigu begi aurretik hiru belaunaldiren bizipenen 
berri jaso bitartean. Belaunaldi bakoitzak bere garaiko 
amodio-egiturak puskatzen ditu, betiere iraultzaren esku-
tik: iraultza ez da inoiz bazterrean gelditzen amodioaren 
mesedetan.

«Ahizpak» ipuin laburrak amodioaren halako so-
ziologia bat azaleratzen du. Emakumea gizonarengana 
lotzen duten egiturak eta egitura horiek sortzen dituzten 
biolentziak agerian gelditzen dira.

«Vasilisa Malygina» da bildumako narraziorik 
luzeena. Nobela labur honen gaztelerazko edizioaren 
hitzaurrean Zaloa Basabek aipatzen duen bezala (La 
bolchevique enamorada, Txalaparta, 2008) amodiozko no-
bela bat da, eta amodiozko nobela guztiak bezala, baita 
nobela politiko bat ere. Emakume bat dugu protagonista 
berriz ere, amodioak ematen dizkion lanei ihes egin na-
hian: gizona zaindu behar, jaten eman behar, sexua eta 
maitasuna eskaini behar, ideologikoki defendatu behar… 
Eta, gainetik, «emakume-sufrimendu»ei ezin itzuri 
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egin: jelosia, amatasuna, aitortza falta, estereotipoetatik 
libratu ezina…

Denaren gainetik, emakumearen tokia eta beraren 
nahiak eta ezinak islatzen dizkigute gertakari historikoek 
eta garai benetan berri baten hasierako gogoberotasunak 
zeharkatutako istorio hauek.

Eskerrak

Liburu baten itzulpena ere lan kolektiboa da. Liburu hau ez 
litzaizuke modu honetan iritsiko eskuetara jende askoren 
lanik eta laguntzarik gabe. Eskerrak eman nahi dizkiet 
horiei denei. Eta, bereziki, Julia Kaukhovari, errusierazko 
zalantzak argitzen lagundu didalako; Amaia Apalauzari, 
nire ezinak konpontzeko prest egon delako beti; eta Xabier 
Olarra editoreari, testua hobetzeko hainbat zuzenketa 
proposatzeaz gain testuari ikuspegi zabalago batetik 
begiratzen erakutsi didalako.

Aroa Uharte



AleksAndrA kollontAi

Erle langileen amodioak
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Goiz bAtez, buleGoAn sArtutAkoAn, atentzioa eman zidan 
kartazal potolo bat topatu nuen eskutitz-sortan, laneko eta 
gainerako eskutitz pertsonalen artean. Artikulu bat izanen 
zela pentsatu, eta lehenbizikoa huraxe ireki nuen. Baina, 
zer eta, eskutitz bat zen, orrialde mordoxkako eskutitza. 
Sinadura bilatu eta: Olga Veselovskaia. Harrituta geratu 
nintzen.

Olga Sergeievna Veselovskaia kamarada langile oso 
prestutzat neukan, industria sobietarraren adar indartsue-
netako baten antolakuntzan aritzen baitzen. Zhenotdeleko1 

lanak ez zitzaizkion batere interesatzen. Zertaz idazten dit 
bada orduan niri hain gutun luzea?

Begirada kartazalean jarri, eta orduantxe kontura-
tzen naiz lapitz gorriz idatzitako ohar handiaz: «Guztiz 
pribatua».

1 1919an Alderdi Komunistaren Komite Zentralaren baitan Inessa 
Armand eta Aleksadra Kollontairen bultzadarekin sortutako erakun-
dea. Emakumeak sozialismora, ekonomia produktibora eta gobernu-
erakundeetara erakartzeko propaganda-lana egiteaz gain amatasunaren 
kontzepzioan, ezkontzaren instituzioan edo egunerokotasunean ger-
tatzen ari ziren aldaketak koordinatzea zuen helburu. (Ohar guziak 
itzultzailearenak dira.)



Aleksandra Kollontai

24

Pribatua? Pribatuak, nire gutun-lagunen artean, fa-
miliarteko drama bati buruzko kontakizuna ekarri ohi du 
berekin. Olga Sergeievna ere familiarteko drama batean 
nahasia ote? Ez da izanen!…

Ezin eskutitza irakurri momentuan; eguneroko ze-
regin atzeraezinak hortxe daude esperoan. Gogoa, ordea, 
nahi gabe itzultzen da orri askoko eskutitzera eta Olga 
Sergeievnaren irudira.

Gogoratzen ditut harekin izandako laneko bilkurak, 
haren zuhurtzia eta hoztasuna jendearekiko harremanetan, 
eta haren eraginkortasun entzutetsua, emakumeengan 
ezohikoa. Ezkonlaguna duela datorkit burutara: kamarada 
zintzoa, aspaldiko langilea, aurpegi eder eta gardenekoa; 
gizon maitatua, baina andrea baino estimazio puskaz gu-
txiagokoa. Eta andrearen agintearen mendean egiten du 
lan, erakunde berean. Gazteagoa da senarra, baina zein 
arraio izan ote daiteke hemen drama? Kamaradak dira, 
biak ere pertsona zentzudunak, eta, nik elkarrekin ikusi 
ditudanetan behintzat, ederra iruditu zait bien arteko 
harmonia.

Gizonaren esaldi hauxe dut gogoan: «Oraindik ere 
teman? Ez al duzu entzun Olga Sergeievna ere uste bere-
koa dela?». Harentzat, bistan denez, autoritate gorena da.

Gogora datorkit, baita ere, nola Olga Sergeievnaren 
beraren aurpegi mokofier lehorra kolpetik gizatiartu zen 
batzar batean etorri zitzaizkionean senarra –gaixotia bera– 
ondoezik zegoela esatera.

Agian, dramaren gakoa senarraren gaixotasunean 
egongo da, Olga Sergeievnak haren biziaren karietara 
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duen beldur betierekoan? Ez, halako kontuekin ez dira 
eskutitz-paper asko betetzen…

Ilunabarrean nire logelara iristean baino ezin izan nin-
tzen barneratu eskutitzean, egun osoan gogoan ibili arren.

Zertan da kontua?

Modu pribatuan idazten dizut, kamarada batek beste 
kamarada bati idazten dion moduan. Emakume zaren 
heinean zuzentzen naiz zuregana, halako auziekin ni 
baino gehiagotan tokatuko baitzara aurrez aurre, eta 
agian lagunduko baitidazu gogo-aldarte eramanezin 
eta itogarri honetatik ateratzeko modua topatzen.

Kale itsu batean nago. Nire berrogeita hiru urteko 
bizitza honen luze-zabalean ez naiz hain egoera erge-
lean egon. Kale itsu bat, inondik ere.

Zuk langile gisa bakarrik ezagutzen nauzu ni; astun 
eta zorrotz fama duen langile gisa, gainera. Seguru 
asko, oso zaila eginen zaizu imajinatzea, zer eta, 
halako adinean gainera, benetako atso-drama bat ari 
naizela sufritzen. Drama erabat arrunta, vaudeville 
hutsala, txepela, eta horregatixe bereziki mingarri 
eta iraingarria…

Eta, dena den, iruditzen zait hutsalkeria soilik azaleko 
seinaleetan dagoela, eta ez auziaren mamian. Iruditzen 
zait istorio hau guzia gaur egungo Errusiako bizimo-
duen eta nozioen hausturaren emaitza zuzena dela, 
haustura horretan, gauza handien ondoan bai baita 
gauza txiki eta zital, larri, nazkagarri franko ere…
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Zenbaitetan, halako kontuetan nahasia egoteak neroni 
ere higuintzen nau. Honen antzeko gertakariak baka-
nak ez direla pentsatze hutsak nazka eta higuin fisikoa 
baizik ez dit eragiten. Beste zenbaitetan, berriz, irudi-
tzen zait ni neroni oker nabilela; lege zaharreko nor edo 
nor ari dela hizketan nire ahotik; benetan indartsuak 
direla niregan aurrejuzgu burgesak, alaba Zheniak 
ziurtatzen didan bezala; eta neronek desitxuratzen 
dudala egoeraren iduria, nire senar Riabkov kamaradak 
dioen moduan. Nor ote dago zuzen? Haiek ala ni?

Lagundu iezadazu argitzen. Eta, oker banabil, hezibi-
de burgesean errotutako nozioak mintzo badira nire 
ahotik, atera nazazu ataka honetatik moral berriaren 
ikuspuntuari segituz…

Eskutitza puntu horretan eteten da. Hurrengo orrian, 
eta dagoeneko letra lasai eta zehatzagoz, nirekin hasitako 
solasarekin segitzen du Olga Sergeievnak.

Auziaren mamira joan nahiko nuke behingoan, nire tra-
gedia arima-galgarriaren muinera. Baina, gertaera bera 
bakarrik kontatuko banizu, zuk nire bizitzaz ezer jakin 
gaberik, auziaren iduria itxuragabetua geratuko litzate-
ke. Agian, azaleko gorabeherei erreparatuko zenieke, eta 
oharkabean pasatzen utzi mina ez dagoela gertaeretan, 
sakonagoa dela, korapilatsuagoa, eta gertaera bera uler 
dezakedala, baina zergatikoak… zergatikoak…

Hitz batean, patxadaz hartu, eta nire eskutitza bukae-
raraino irakurtzeko eskatzen dizut. Gogoan izan 
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kamarada gisa idazten dizudala eta kamarada baten 
laguntza espero dudala.

Hainbat zirrimarra daude eskutitzean; hurrengo orri 
batean jarraitzen du..

Oroitzen al duzu nire ama? Bizi-bizirik dago, eta 
oraindik ere eusten dio N probintziako «lehenbiziko 
biblioteka ibiltari»ari, Hezkuntza Publikoko Herri 
Komisariotzan egiten baitu lan. Nire ama zuzenean eza-
gutu zenuen; hortaz, ez naiz hasiko hura deskribatzen.

Ezagutu nuen, bai, eta ederki gogoratzen dut Maria 
Stepanova Olxevitx: 1890eko hamarkadako kulturnitsa2 

tipikoa, dibulgaziozko zientzia-liburuen argitaratzailea, 
itzultzailea, «herriaren heziketaren aldeko» ekintzaile 
nekaezina. Pisu handia izan zuen garai hartako liberalen 
artean. Beren modura, begirune handia zioten sasiko lan-
gileek ere. Zerbitzu baliotsu asko eskaini zizkien sasikoei. 
Jende asko eta askotarikoa ezagutzen zuen.

Ideologikoki, narodnikengandik3 hurbilago zegoen, bai-
na ez zuen zuzenean parte hartzen politikan. Liburuak zituen 

2 Kulturaren hedapenean eta batez ere narodniken mugimenduaren 
bueltan (ikusi 3. oin-oharra) aritzen zen pertsona izendatzeko genero 
femeninoko hitza.

3 1860 eta 1910 artean Errusiar Inperioan izan zen mugimendu iraul-
tzailearen partaideak. Herriarengana (narod, errusieraz) jotzeko beharra 
aldarrikatzen zuten, beren gisako sozialismo landatar baten alde egin 
zuten, eta zemstvoak (ikusi 4. oharra) defendatu zituzten zentraliza-
zioaren kontra.
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irrika, liburutegiak, landa-eremuko biztanleen eta hiriko 
pobreen heziketa. Lagun eta ezagun asko zituen langileen 
artean. Orain gutxi ehortzi zutenean –Olga Sergeievnak 
gutuna bidali eta hilabete batzuetara–, tokiko antolakunde 
guziak joan ziren haren segiziora: sobietarrak, profesionalak, 
Alderdikoak… nahiz ez zen inoiz Alderdian erabat sartu.

Altua zen, arras mehe eta tentea, soinburu ederrekoa, 
aurpegi fin adierazkor eta begi bizkorreko emakumea 
bera: adeitasunezko errespetua pizten zuen, lotsa ere bai 
kasik. Ahotsa elkorra eta zolia zuen, eta labur aritzen zen 
hizketan, serio, harira joz, zigarreta sekula ahotik bota 
gabe. Janzkera soila ibiltzen zuen beti, modaz kanpokoa; 
baina eskuak oso politak zituen, ongi zainduak, «handiki-
eskuak», eta errubi ilun batekiko urrezko eraztun potolo 
bat eramaten zuen hatz nagian.

Zuk agian jakinen ez duzuna, ordea –jarraitzen du 
Olga Sergeievnak bere eskutitzean–, zera da: gazte-
denboran, nire amak ere amodiozko tragedia propioa 
bizi izan zuela. Eta, horren ondotik, amodio-kontuen 
gaineko kode moral oso bat garatu zuen bere baitan. 
Araudi horri jarraitzen ez ziona barren-barrenean 
gupidarik gabe epaitu eta are mespretxatu egiten 
zuen. Bien bitartean, pertsona ona zen nire ama, 
eta alderdi guzietan aurrerakoia. Baina, amodioaren 
moral-kontuei zegokienez, bere kasakoa zen: gogorra 
eta errukirik gabea.

Gure arteko urruntzea ez zen gertatu desadostasun 
politikoen ondorioz, zuk pentsa zenezakeen gisan, 
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baizik eta hain justu egin beharra eta egin nahia ba-
loratzeko moduengatik, xextra nire drama propiora 
bideratu zenean.

Nire ama maitasunez eta gurasoen nahiaren kontrara 
esposatu zen militar batekin. Erregimentuko andere 
koronel tituluarekin bizi izan zen, probintzian. Be-
raren hitzetan, luzaroan izan zen hagitz zorioneko. 
Bi seme zituen; etxekoandre eredugarritzat zuten; 
senarrak miretsi egiten zuen.

Pixkanaka, ordea, erregimentuko damaren bizitza 
gero eta geldoago eta oparoegi hura itolarria sortzen 
hasi zitzaion. Badakizu zeinen energia-iturri agorrezi-
na den nire ama Maria Stepanova. Garai hartarako, 
hezkuntza ona jasoa zuen amak. Asko leitua zen. 
Atzerrian ibilia. Tolstoiren gutun-laguna izan zen. 
Igarriko zenuen erregimentuko koronelak ez zuela 
betetzen, ezta?

Halabeharrak Sergei Ivanovitx Veselovski zemstvoko4 

medikuarekin batu zuen.

Sergei Ivanovitx –nire aita– Txekhoven ipuinetatik 
ateratako pertsonaia zen: bazuen zehaztu gabeko 
idealismo hori guzia, bazuen grina mugagabe hori 
auskalo nora bideratua, baita galanki jateko eta ongi 

4 Aleksandr II.aren erreforma liberalen garaian eratutako tokiko gobernu 
mota. Hezkuntza eta osasun publikoaren nahiz kulturaren hedapenean 
garrantzi berebizikoa izan zuten, eta tresna garrantzitsu bilakatu zi-
ren 1905eko Iraultzarako, liberalen eta narodniken jokaleku politiko 
bihurtu baitziren.
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bizitzeko nahitasun handi bat ere, eta harridura 
oraindik eta handiagoa eguneroko gaiztakerien eta 
injustizien aurrean. Osasun oneko gizon lerdena zen; 
amak irakurtzen zituen liburu berberak irakurtzen 
zituen; suhartasunez hitz egiten zuen nekazariez eta 
zemstvoez; «herriaren iluntasuna» deitoratzen zuen, 
eta platonikoki amesten zuen Errusian bibliotekak, 
eskolak eta argitasuna hedatzearekin.

Espero izatekoa zen moduan bukatu zen dena. Udako 
ilunabar sargori batean, erregimentuko koronela 
maniobretan zebilen batean, amak nire etorkizuneko 
attaren besoetan aurkitu zuen bere burua… Zeelanda 
Berriko liburutegi ibiltariak liburua hantxe gelditu zen, 
irakurtzez bukatu gabe, belarretan galdua…

Dirudienez, nire attak ez zuen bere bizitza errotik al-
datzera behartuko zuen gertaeratzat hartu nahi izan uda 
arratseko amets poetiko hura. Bere askatasuna estima-
tzen zuen, eta garai hartan, gainera, nekazari alarguntxo 
gazte eta osasuntsu bat zuen ondoan etxekoandre.

Baina nire amak, dagoeneko esan dizudan bezala, 
moralari dagokionez bere-berezko arauak zeuzkan. 
Geroago kontatuko zidanez, ama ez zen nire atta-
renganako amodioaren kontra borrokatu, «amodioak 
ezkontzazko betebeharrek baino eskubide gehiago» 
zuela iritzita. Izan ere, amodioa gauza handi eta 
sakratua zen berarentzat. Ez zuen «sentimenduekin 
jolasean ibiltzeko» abileziarik, eta, gainera, ez zitzaion 
aproposa iruditzen.



31

Amodioa hiru belaunalditan

Nire amak, bere esanetan, bihotzak, arimak zein go-
goak eskatzen zioten guziaren hezurmamitzea aurkitu 
zuen Sergei Ivanovitxengan: gizon bat sutsuki maitea, 
errespetatzen zuen pertsona bat eta lagun bat, zeina-
rekin heziketaren aferan eskuz esku lan egitea espero 
baitzuen.

Aurrez koronelarekin zuen ezkontza haustea besterik 
ez zitzaion gelditzen, eta, kontakatiluen txutxu-
mutxu eta esamesei muzin eginda kopeta gora aurrera 
jarraituz, berritik hasita eta batez ere nahi zuen bezala 
berregitea bere bizitza.

Hurrengo egunean bertan, nire amak Sergei Ivanovitx 
gonbidatu zuen goizean goiz, eta ezki-zumardian, ma-
txinsaltoen txirtxir-kantua lagun, senarrari idatzitako 
eskutitz motz baina irmoa irakurri zion, zeinean ez 
baitzuen ezer ezkutatzen eta dibortzioa eskatzen bai-
tzion. Sergei Ivanovitx larritu egin zen. Ez zuen halako 
abiada eta bultarik espero. Nonbait, saiatu zen zezel-
ka hitz batzuk esaten, nire amak «bere erreputazioa 
babestu» behar zuela, semeekiko amaren zorra zela… 
Baina amak, haren mintzaldiaz harrituta egonda ere, 
bereari eutsi zion tinko. Eta, nola garai hartan ama li-
luragarriro ederra baitzen, eta nire attak maiteminezko 
eztitan pasatua zuenez bolada hura, elkarrizketak elka-
rren besoetara eraman zituen berriz ere, eta, horrekin, 
sortutako egoeran ahalik eta lasterren argi egin behar 
zuelako ustea behin betiko sendotu zitzaion nire amari.
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Nolanahi ere, argi egitea ez zen hain erraza suertatu. 
Erregimentuko koronel gizagaixoa, nire ama sutsuki 
maite baitzuen, tristeziaren tristeziaz eta saminaren 
saminez bere onetik aterata iritsi zen etxera. Ez zuen 
inolaz ere bizi-alarguntzerik onartu. Oraintxe errieta 
egiten zion emazteari; mehatxuka hasten zitzaion, 
hilko zuela hura edo bere burua edo mediku bilaua, 
eta oraintxe zeharo damuturik etxean gelditzeko es-
katzen zion otoi, «ama eta etxekoandre» gisa besterik 
ez bazen ere.

Nire amak erruki zion, baina errukia baino indartsua-
goa zen «arimaz kideko» zuen heroiari zion amodioa. 
Senarrarekin arrazoiek balio ez zutela ikusita, bere 
gauzak, diruak eta paperak bildu, semeak musukatu, 
eta, komandanteari agur esan gabe, alde egin zuen…

Probintzian luze iraun zuen eskandalu hark denen 
ahotan. Liberalak nire amaren alde zeuden, eta senar 
militarrarengandik alde egin eta zemstvoko medikua-
rekin elkartzea erregimenaren aurkako nolabaiteko 
protestatzat hartzen zuten. Baten batek tokiko aldiz-
karian poema batzuk eskaini zizkion; beste batek 
zemstvoko otordu batean topa egitea proposatu zuen, 
topa «emakume-heroiaren alde, ezkontza tradiziona-
laren mugak herriaren ongizatearen barrutiko langile 
saiatuengana hurreratzeko gainditu zituen emaku-
mearen alde»…

Sergei Ivanovitxenean jarri zen bizitzen ama, ezkutuan 
ibili gabe. Eta berehalaxe ekin zion bere ideia preziatua  
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zertzeari, txekhovtar heroiak –alegia, nire attak– ere 
irrikatzen zuen «biblioteka ibiltaria» eraikitzeari. 
Ideia horrek izugarrizko ahalegin eta energia pila 
eskatzen zuen. Izan ere, kontrarreforma5 gordineneko 
urteak ziren haiek. Baina nire ama, ohi zuen bezala, 
temaz borrokatu zen, bai zemstvoko buruzagiekin, 
bai gobernadorearekin; Petersburgora bidaiatu zuen, 
adiskidantzazko loturez baliatu zen, ekin eta ekin, 
behin eta berriz bere eskaria zeinen beharrezkoa zen 
azalduz…

Ideia dagoeneko obratzetik gertu zegoenean, nire 
ama, eta, harekin batera, beldur-ikaraz zegoen Sergei 
Ivanovitx aztoratua, atxilotu eta toki ez hain urrun 
batera desterratu zituzten. Hantxe jaio nintzen ni.

Amak deserrian ere ez zuen bere ekina alde batera 
utzi, eta han ere autoikaskuntzarako elkarte bat sortu 
zuen, biblioteken zimenduak ezarri zituen, maistra 
jardun zuen, argi egiten aritu zen… Aita, utzikeriari 
emana, itzali egin zen, gizendu. Alabaina, deserritik 
itzultzean, «iraultzaile» fama lortu zuen, eta zemstvoko 
ekintzailetzat hartu zuten. Amak, arnasberrituta, 
buru-belarri ekin zion eskualdean «argitasuna» he-
datzeari. Iduri zuen nire gurasoentzat bizitza norabide 
lasai jakin batean barruratu zela.

5 1890ean Aleksandr III.ak aurreko erreforma liberalek sortu zuten 
irekitzea galgatzeko egindako lege sailaren aldia. Besteak beste,  
zemstvoetan nekazariek lortu zuten ordezkapena mugatu zen, eta 
zenbait klase soziali hezkuntza publikorako sarbidea ukatu zitzaien.
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Orduan, ordea, gorabehera txiki desatsegin bat jazo 
zen: amak bere senar kaskasoiltzen hasi baina orain-
dik ere lerdena bete-betean harrapatu zuen Arixa 
abeltzainarekin.

Atta bere burua zuritzen saiatu zen. Baina berak uste 
baino nahasiagoa suertatu zen egoera: Arixa haurdun 
zegoen.

Orduan, esplikazio handirik eman gabe, bere puskak 
bildu, eta, neroni ere hartuta, probintziako hirira al-
datu zen ama. Kontu praktikoei zegokien gutun bat 
utzi zion nire attari, gaitzespenik eta hitz negartirik 
gabea; tartean, Arixaren haurraz kargu egin behar zue-
la nabarmentzen zion, eta edanarekin zuhurki jokatu 
behar zuela gogorarazten, azkenaldian gero eta joera 
handiagoa izaten baitzuen zurruterako.

Detaile horiek guziak amarengandik berarengandik 
jakin nituen nik puskaz geroago; hain zuzen ere, gauzak 
zintzo esanez niregan eragin nahi izan zuenean; egin 
beharrekora bultzatu nahi izan ninduenean, alegia…

Ederki gogoratzen dut amak eraman handiz jasan 
zuela bere oinazea: nik ez nion inoiz malkorik ikusi, 
eta, hala ere, ez zion inoiz Sergei Ivanovitx maitatzeari 
utzi, eta leial izan zitzaion bizitza osoan. Probintziako 
hirian, geroago ospea emanen zion dibulgaziozko 
zientzia-liburuen argitaletxe hura antolatzen hasi 
zen ama.

Amarekin bizi izan nintzen ni. Gazte-gaztetatik 
egon nintzen harremanetan pentsamendu eta ekintza  
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iraultzaileko ingurunearekin; nerabetan, irakurgai klan-
destinoak leitzen nituen, eta ohituta nengoen ezkutukora 
eta klandestinitatera.

Apalki bizi ginen, baita zertxobait zuhurkiro ere. 
Etxean, lanerako giroa izaten genuen nagusi beti, eta 
ideiak eta ekinaldiak arnasten ziren nonahi. Hamasei 
urteak bete gabeak nituen oraindik lehenbiziko aldiz 
atxilotu nindutenean: nire ama harro-harro jarri zen.

Baina amaren eta bion bide ideologikoak orduantxe 
banandu ziren. Ni marxistekin elkartu nintzen; amak, 
narodnikekin jarraitu zuen.

Zeregin iraultzaileetan, xeheetan xeheenen artean, 
Borrokaren Ligako6 ekintzailea eta orduko hartan 
partaide gailena zena ezagutu nuen. Ni baino dezente 
zaharragoa zen; bazuen iraganaldi bat. Haren eragin-
pean bihurtu nintzen lehenbizi marxista, eta geroago 
komunista fermu.

Elkarrengana arrimatu ginen. Baina ez ginen ezkondu, 
gure printzipioek hala eskatuta. Amak buruaz ezezkoa 
egiten zuen, pentsatzen baitzuen oraindik gazteegia 
nintzela, banuela gehixeago itxarotea, aitaren bereiz-
garritxo batzuk bazirela niregan eta halakoek ez zutela 
amodioan iraunkortasunik iragartzen. Egitatea onartu 
zuen, hala ere. Amarenean jarri ginen bizitzen, eta 
gure lanarekin segitu genuen.

6 Langile Klasearen Askapenerako Borrokaren Liga, 1895ean V. I. 
Leninek sortua.


