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P. В. AXELRODILLE

3. V. 02.
Hyvä P. B.! Lähetin Teille joku päivä sitten ,,K:lle tarkoP 

tetun kirjeen” 147, mutta äärimmäisen ajanpuutteen vuoksi 
en lisännyt siihen riviäkään Teille. Kaipa suotte minulle 
anteeksi sen?

Nyt haluaisin keskustella kanssanne hieman otrezka- 
maita käsittelevästä artikkelistani148. Olen korjaillut sitä 
ottaen huomioon kaikki korkean kollegion huomautukset ja 
vaatimukset. Nyt se lähetetään G. V:lle, joka toimittaa sen 
Teille: muistakaa vaatia sitä häneltä, jos hän viivyttelee 
(sillä Dietzillä ei ole kirjapainossa mitään!). Berg on tyy
tyväinen tekemiini korjauksiin, mutta hän sanoi erikoisesti 
Teidän vastustaneen kirjoitusta. Ellei se kovin haittaa työ
tänne, niin olkaa hyvä ja kirjoittakaa, mistä syystä olitte 
tyytymätön. Se kiinnostaa minua suuresti. (Jos kirjoitatte 
artikkelia, niin pyydän olemaan keskeyttämättä työtä, sillä 
tämä keskustelu ei ole lainkaan „asiallinen”, vaan suurelta 
osalta juttua post festum *.)

En oikein ymmärrä myöskään lisäystänne „...jotka paina
vat raskaana ikeenä talonpoikaisia...” (maaorjuusjärjes- 
telmän jäänteet). Ensinnäkin se on tarpeeton, koska se ei 
lisää mitään ajatukseen. Toiseksi se ei ole tarkka (ne eivät 
paina raskaana ikeenä ainoastaan talonpoikaisia, eivätkä 
ne ole vahingollisia yksinomaan sen vuoksi, että ne „paina
vat” tätä tai tuota yhteiskuntakerrosta).

Ohjelma on jo lähetetty puhtaaksikirjoitettavaksi ja se 
ilmestyy pääkirjoituksena „Iskran” 21. numerossa. En ole

* — juhlan jälkeen. Toinu
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vielä päättänyt, ryhdynkö kirjoittamaan arvostelua (johon 
korkea kollegio on antanut luvan), sillä haluan kaikin 
mokomin lukea ohjelman painettuna ja „rauhassa”, nyt en 
ole vielä täysin selvinnyt Lontoon-touhusta 149.

Kuinka L. Gr. ja Boris Nikolajevitsh voivat? Kuinka 
ensin mainitun työ edistyy? Miten on jälkimmäisen ter
veyden laita? K o h t a p u o l e e n  v o i m m e  (nähtävästi)  
r a k e n t a a  t o i v e i t a  h ä n e e n  ja antaa hänen sen 
vuoksi parantua nopeammin ja perusteellisesti.

Puristan lujasti kättänne ja toivotan terveyttä.
Teidän...

P. S. Sanokaa B. N:lle, että Voronezhissa on (kuulemma) 
kaapattu nelisenkymmentä henkeä, ja tänään tulleessa 
kirjeessä mainitaan seuraavat nimet: „Karpov, Ljubimov, 
Korostenev, Kardashev, Butkovski, Mahnovets ja Gubareva, 
neljä viimeksi mainittua on päästetty vapaaksi ilman jälki- 
kuulustelua. Ufassa on ollut 8 kotitarkastusta ja 2 henkeä 
on vangittu: Boikov ja Sazonov, molemmat ylioppilaita”. 
Voronezhilaiset on kuulemma pidätetty (1. IV) „Pietarista 
ja Kievistä saadun käskyn perusteella” (sic!). Siinä onkin 
kaikki, mitä yhdessä meille suoraan tulleessa kirjeessä oli.

Yleensä vangitsemisia on ollut vallan tuhottomasti! Mil
tei varmasti on pidätetty nadezhammekin, jonka Te tapa- 
sitte ja tunsitte sekä Zurichissä että meillä, niin juuri, sama 
mies! Se on kerrassaan huono juttu!

NB  Lähettäköön L. Gr. heti paikalla sen Teidän saa
manne „Pridneprovski Krai” lehden raksitun numeron.

Lähetetty Lontoosta Zurichiin
Julkaistu ensi kerran v. 1925 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


