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2/1. 96.
Minulla on suunnitelma, joka on askarruttanut minua 

kovasti sen jälkeen, kun jouduin pidätetyksi, ja mitä pitem
mälle aika kuluu, sitä enemmän se minua kiinnostaa. Olen 
tutkinut jo kauan erästä taloudellista kysymystä (jalostus
teollisuuden tuotteiden myynti kotimaassa), kokosin jon
kin verran kirjallisuutta, suunnittelin jo sen käyttämistä, 
kirjoitinkin jonkin verran ja ajattelin julkaista teokseni 
erillisenä kirjana, jos se ylittää aikakauslehtikirjoituksen 
mitat. En haluaisi millään jättää työtä sikseen, mutta nyt 
minulla ei nähtävästi ole muuta vaihtoehtoa kuin joko kir
joittaa se täällä tai luopua siitä kokonaan.

Käsitän hyvin, että täällä kirjoittaminen tietää monia 
suuria vaikeuksia. Mutta ehkä kuitenkin pitää yrittää.

Niin sanotut meistä „riippumattomat” esteet eivät näh
tävästi ole haittaamassa. Pidätetyillä on lupa tehdä kirjal
lista työtä: kysyin varta vasten sitä prokuraattorilta, 
vaikka tiesin sen ennestään (sitä saavat tehdä vankeus- 
vangitkin). Hän myös vahvisti sen, että kirjojen määrässä 
ei ole rajoituksia. Edelleen, kirjat sallitaan lähettää takai
sin, näin ollen voi käyttää kirjastoja. Siis tältä puolen 
asia on kunnossa.

Paljon vakavampia ovat muut vaikeudet — kirjojen 
hankinnassa. Kirjoja tarvitsen paljon — liitän oheen luet
telon niistä, jotka luulen tarvitsevani jo nyt — joten nii
den hankinnassa on paljon puuhaa. En edes tiedä, voiko 
kaikkia saadakaan. Varmasti niitä voi saada Vapaan 
talousseuran * 22 kirjastosta, joka lainaa kirjoja panttia 
vastaan 2 kuukauden ajaksi, mutta kirjasto on hyvin epä
täydellinen. Kun voisi käyttää (jonkun kirjailijan tai pro-

•  Olen lainannut jo sieltä kirjoja ja jättänyt 16 rpl pantiksi.
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fessorin välityksellä23) yliopiston ja Finanssiministeriön 
tiedekomitean kirjastoa, voitaisiin kirjojen hankintakysy
mys katsoa ratkaistuksi. Eräitä kirjoja pitää tietysti ostaa 
ja luulen voivani antaa sitä varten tietyn summan rahaa.

Viimeinen ja vaikein kysymys on kirjojen tänne toimit
taminen. Se ei ole samaa kuin parin kolmen kirjan tuomi
nen: niitä täytyy koota aika ajoin, pitkän ajan kuluessa 
kirjastoista, tuoda tänne* ja viedä takaisin. Enkä edes 
tiedä, kuinka sen voisi järjestää. Ehkä näin: etsiä joku 
ovenvartija tai pihamies tai lähetti tai juoksupoika, jolle 
voisin maksaa, ja hän kävisi hakemassa kirjat. Kirjojen 
vaihtaminen vaatii tietysti — sekä työskentelyedellytysten 
että kirjastojen lainausehtojen vuoksi — säännöllisyyttä ja 
täsmällisyyttä, joten kaikki tuo pitää järjestää.

„Helpommin sanottu kuin tehty” . Käsitän hyvin, että 
tämän hankkeen toteuttaminen ei ole helppoa ja että „suun
nitelmani” voi osoittautua tuulentuvaksi. Ehkä katsotte 
hyödylliseksi antaa tämän kirjeen jonkun luettavaksi, neu
votella— ja minä jään odottamaan vastausta.

Kirjaluettelo on jaettu kahteen osaan, joihin jakaantuu 
myös teokseni: A. — Yleinen teoreettinen osa. Se vaatii 
vähemmän kirjoja, joten ainakin sen uskon voivani kirjoit
ta a —, mutta enemmän valmistelutyötä. B.— Teoreettisten 
väittämien soveltaminen Venäjää koskevaan tietoaineis
toon. Tämä osa vaatii hyvin monia kirjoja. Päävaikeutena 
ovat: 1) zemstvojulkaisut. Osa niistä minulla muuten on 
ja osan voi tilata (pieniä erikoistutkimuksia), osan taas 
voi saada tuttavilta tilastomiehiltä; 2) hallituksen julkai
su t— komiteoiden mietinnöt, kokousten selostukset ja pöy
täkirjat y.m.s. Ne ovat tärkeitä; niitä on vaikeampi saada. 
Eräitä niistä on Vapaan talousseuran kirjastossa, luulta
vasti jopa suurin osa niistä.

Liitän tähän pitkän kirjaluettelon, sillä olen laatinut sen 
laajapuitteista työtä varten **. Jos osoittautuu, ettei joitain 
kirjoja tai jotain kysymystä koskevia kirjoja voida hank
kia, niin sen mukaisesti voidaan teemaa jonkin verran 
supistaa. Erittäinkin toisen osan suhteen se on täysin 
mahdollista.

* Ajattelen, että olisi aivan riittävää, jos tuotaisiin kerran 2 viikossa tai ehkä 
kuukaudessakin, jos kirjoja saataisiin kerralla enemmän.

**  Jos onnistun säilyttämään nuo puitteet, luettelo tietysti pitenee vielä paljon 
työn kulussa.
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Luettelostani jätän pois kirjat, jotka ovat täkäläisessä 
kirjastossa, ja ne, jotka on minulla itselläni, merkitsen 
ristillä.

Siteeraan muistista ja nähtävästi sotken jotain nimityk
sissä ja näissä tapauksissa panen ? *.

Lähetetty tutkintovankilasta 
(Pietari)

Julkaistu ensi kerran v. 1924
..Proletarskaja Revoljutslja"  Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

aikakauslehden S. numerossa

*  Kirjeeseen liitetty kirjaluettelo ei ole säilynyt. Toim.


