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А. I. ULJANOVA-JELIZAROVALLE

15/VII. 98.
Eilen sain 27. VI päivätyn kirjeesi. .
Sain eilen tohtorilta kirjeen N. J:n kohtalosta. N. J. 

päätti päivänsä revolverin laukauksella. Hänet haudattiin
23. VI. Hän oli jättänyt Glebille kirjeen sekä käsikirjoituk
sia ja minulle oli pyytänyt sanomaan, että kuolee „luottaen 
ehdottoman täydellisesti elämään eikä pettyneenä” .

En odottanut, että hän lopettaa noin surullisesti. Nähtä
västi se karkotuspaikan „juttu”, jonka eräs riitapukari 
nosti häntä vastaan, oli vaikuttanut häneen hirveästi.

Muistaakseni jo kirjoitin, että minun niinelleni on lähe
tetty Vilnosta kirjalaatikko (en ole vielä saanut sitä). Oli
sikohan se sama laatikko, joka kävi Irkutskissa? Kun saan 
sen, kirjoitan. Omien kirjojeni suhteen (kirjoja minulla on 
riittävästi) sattunut sekaannus surettaa minua muuten pal
jon vähemmän kuin se, joka sattui kirjaston kirjan kanssa 
(josta kirjoitat, että palautat sen näinä päivinä). En miten
kään voinut odottaa, että se viivästyy niin tavattomasti, 
hirveästi!! Siis kaikki yrityksemme järjestää asia niin, että 
kaikki kävisi viivytyksittä ja että kiertoon menisi IV2 kuu
kautta eikä ‘ /2  vuotta, ovat menneet hukkaan?!! Se olisi 
äärettömän surullista, etenkin kun kaikki mahdollisuuteni 
pietarilaisten kirjastojen käyttämiseen ovat N. K:n matkus
tettua tyyten romahtaneet. Ajattelin jo pyytää sinua, ehkä 
voisit itse käydä tapaamassa kirjastonhoitajaa ja sopia 
hänen kanssaan kirjojen tarkoista Iähettämis- ja palautta- 
misehdoista, säännöllisestä yhteydenpidosta y.m. Luulisi, 
ettei se ole kovinkaan konstikas asia, mutta IV2 vuoteen 
siitä ei vain ole tullut mitään. Ajattelen jo, että pitää 
viitata kintaalla koko asialle: ei ole leikin asia sotia „pit
kiä välimatkoja” vastaan.
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Ihmettelen kovin, ettet ole saanut „Voprosy Filosofit” . 
Harmillista, jos se on hävinnyt, sillä kirja on asiallinen 
eikä hinnaltaankaan halpa; sitä paitsi vuosikerta jää 
vajanaiseksi. Lähetin sen „Maria Uljanovan” nimelle 15. V 
kirjattuna ristisiteenä. Kuitti minulla on tallella. Ehkä on 
tullut sekaannusta osoitteessa? (Ehkä kirjoitin vielä Soba- 
tshaja ploshtshadkalle.) Ole hyvä ja ota siitä kaikinpuoli
sesti selko ja tiedota minulle. Esitän kuitin postiin saadak
seni korvauksen hävinneestä. — Kirjeissä tiedotan aina 
kirjojen lähettämisestä. Siksi voin odottaa heti tiedotusta, 
ellei kirjaa kuulu. Näyttää siltä, että vielä yksi kirjeeni on 
hävinnyt.

Sergei Ivanovitsh 156 kirjoitti minulle, että ottaa mieli
hyvin vastaan lääkärintoimen Sredne-Kolymskissa. Mieles
täni hän on oikeassa. Parempihan on olla toimessa: ilman 
sitä karkotuksessa sortuu. Ja 2’/г tuhannella voi siellä var
masti elää siedettävästi.

Webbiä kirjoitan puhtaaksi Nadjan kanssa. Elokuun 
puolivälissä se pitää sopimuksen mukaan antaa postiin. 
Olen aikalailla kyllästynyt tuohon puhtaaksikirjoittami
seen (noin 1.000 liuskaa meille kummallekin). Mutta kään
nöstyö oli mielenkiintoista, sillä kirja on sangen asial
linen.

Apollinaria Aleksandrovnalta 157 tuli eilen kirje (Krasno- 
jarskista) Nadjalle. Hänet määrättiin Kazatshinskojen 
kylään (Jeniseiskin piirikunta, noin 100 virstaa Jeni- 
seiskistä Jenisei-joen varrella). Siellä on muutamia valtiol
lisia: Lepeshinskil58, Lirigling 159, Rostkovskilfl0, Grigor- 
jeva 161. Ap. AI. oli Krasnojarskissa P/2  viikkoa ja nykyisin 
on luultavasti matkalla määräpaikkaansa.

Koska Mitjan lopultakin vapauttavat? En odottanut, että 
tyhjänpäiväisestä paisuttavat niin mielettömän jutun. Ja 
minne hän matkustaa, kun hänet vapautetaan?

Suiitelen äitiä ja lähetän terveiset kaikille teille.

Sinun V. U.

Matkustatko Markin kanssa Kaukasiaan vai et?

Olen hyvin iloinen tiedosta, että olet lähettänyt ecrivai- 
nille rahat julkaisemista varten. Suuri merci siitä. Odotan
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nyt tapahtumain kehitystä. Niin, ole hyvä ja kirjoita, että 
jättäisivät minulle 25 tekijänkappaletta: lähetän tovereille 
ja tutuille. Kun saat ne, lähetä minulle heti 12—15 kappa
letta; lopuista kirjoitan sitten sinulle, minne ne pitää 
lähettää.

Lähetetty Shushenskofen kylästä 
Podolskttn
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