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M. A. ULJANOVALLE

26/III. 97.
Vihdoinkin sain teiltä viestejä, rakas äiti, ja olen siitä 

hyvin iloinen. Ensinnäkin sain sähkeitse vastauksen sähkö
sanomaani *. Kävin asemallakin kyselemässä — ei ollut 
mitään. Schwester39 löysi vasta myöhemmin sieltä sinun 
kirjeesi, mutta Anjutan kirje on siis hävinnyt. Toiseksi, 
eilen illalla kymmenettä käydessä sain sähkösanoman mat
kalle lähdöstä, riemastuin siitä sanomattomasti ja juoksin 
päätä pahkaa Schwesterin luo kertomaan ilosanomaa. Nyt 
laskemme päiviä ja „matkustamme” postijunassa, joka on 
lähtenyt Moskovasta 25 pnä. Tuon viimeksi mainitun 
sähkösanoman ymmärsin niin, että he matkustavat omalla 
kustannuksellaan: muuten ei olisi Glebin allekirjoitusta. 
Luulemme, että hän on lähettänyt sähkösanoman myös 
äidilleen Tsheljabinskiin, sillä muuten voisi käydä niin, 
että hän matkustaisi äitinsä ohi ja tämä jäisi edelleenkin 
odottamaan viestejäl (Schwester kirjoitti äidilleen hiljat
tain, joten tämä ei ehkä ehdi lähteä matkalle)40. Olen hyvin 
kiitollinen Manjashalle kirjeestä ja saaduista kirjeistä teke
mistään tiivistelmistä. Liitän tähän vastauksen erääseen 
tiivistelmään — pitäköön Manjasha siitä huolen entiseen 
tapaan **. Aion eksploatoida häntä vielä kirjoittamisen ja 
jopa kirjallisuudenkin alalla.— Kirjat ja kirjeet voidaan 
lähettää minulle tänne: en vielä tiedä, minne minut lähete
tään ja milloin. Mutta parempi on ehkä lähettää Schweste- 
rille ja, mikä on vieläkin tärkeämpää, kirjattuina, sillä pos
tissa on täällä nähtävästi paljon huolimattomuutta, joten 
kirjeitä luultavasti häviää (luultavasti siinä on vielä ulko
puolisia haittoja).

* Sähke ei ole säilynyt. Toim.
**  Kirje ei ole säilynyt. Toim.
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Itsestäni en voi mitään uutta sanoa: elän entiseen 
tapaan, käyn kirjastossa kaupungin ulkopuolella, kuljes
kelen niin vain lähitienoolla jaloitellakseni, käyn tuttavien 
luona, nukun kahden edestä — sanalla sanoen kaikki on 
kuin ollakin pitää.

Sinun V. U.

Lähetän Anjutalle luettelon kirjoista, jotka haluaisin 
kovasti saada ja jotka voidaan luultavasti ostaa vain van
hojen kirjojen kauppiailta Pietarissa, joten täytyy kirjoittaa 
tirehtöörille41 ja pyytää häntä ostamaan tai antamaan 
jonkun tehtäväksi. Olen hyvin suuttunut itseeni, kun 
tutkintovankilasta lähettämässäni kirjeessä sotkin erään 
nimen (oikeammin yhden vuoden) ja panin Anjutan kier
telemään turhaan. Eikö kirjoja voisi etsiä myös Moskovan 
kirjastoista: ehkä ne jostain löytääkin?

1. „Finanssiministerien vuosikirja”, Pietari, 1869,1 vihko.
2. „Venäjän keisarikunnan tilastollinen aikakirja” . Sisä

ministeriön Tilastollisen keskuskomitean julkaisu.
II sarja, 6. vihko: „Aineistoa Euroopan-Venäjän tehdas- 

teollisuustilastoon vuodelta 1868” , valmistellut I. Воск. 
Pietari, 1872.

3. „Euroopan-Venäjän tärkeimpien tehdasteollisuusalojen 
tilastollinen hakemisto ja tehtaiden nimiluettelo” . Laatinut 
D. Timirjazev. III vihko. Pietari, 1873 (ensimmäiset kaksi 
vihkoa löysin täällä Judinilta. Noiden kolmen kirjan alku
peräinen hinta: 1) 2 rpl, 2) 1 rpl ja 3) 1 rpl 50 kop, mutta 
myytävänä niitä ei ole).

Lähetetty Krasnojarskista Moskovaan 
Julkaistu ensi kerran ti. 1929

„Proletarskaja Revoljutsija" Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
aikakauslehden 2.—3. numerossa


