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M. A. UUANOVALLE

2/VIII. 98.
Rakas äiti, joku päivä sitten sain 15. VII päivätyn kir

jeesi.
Toivon, että tämä kirje tapaa Mitjan jo vapaana. Ovat 

jo niin monesti luvanneet vapauttaa hänet, että ainakin 
syksyllä todennäköisesti täyttävät lupauksensa. Kovin se 
hänen juttunsa tutkiminen on jo pitkistynyt!

Se, että Manjasha aikoo matkustaa Brysseliin, on mie
lestäni oikein hyvä. Brysselissä voi opiskella luultavasti 
paremmin kuin Sveitsissä. Ranskan kielen hän oppii luul
tavasti pian. Ilmaston siellä sanotaan olevan hyvän. Nad
jalla on tuttava * 162, joka asui viitisen vuotta Belgiassa ja 
aikoo matkustaa Venäjältä jälleen sinne (Liege’iin). Hän 
on naimisissa Nadjan erään läheisen ystävättären163 

kanssa*. Nadja kirjoittaa tänään ystävättärelleen ja pyy
tää häntä kirjoittamaan Manjashalle (Podolskiin) kaikki 
sellaiset tiedot ja osoitteet, joista Manjashalle voi olla 
hyötyä.

Jos vanhan asuntonne pihamies on sanonut, että touko
kuussa postinkantaja toi „jonkin keltaisen kirjan” , niin se 
nähtävästi olikin lähettämäni „Voprosy Filosofii” . Siis voi
daan toivoa, että kirja ei ole hävinnyt ja että se voidaan 
vielä pelastaa. Odotan vielä viikon, mitä Mark saa tietää 
siitä toimipaikassaan, ja sitten teen ilmoituksen katoami
sesta.

Olen hyvin iloinen, että Anjuta haluaa tiedottaa kaikille, 
ettei lähetettäisi S. M:n nimelle 164. Tuo tyhmä naisihminen 
sai taas äskettäin minua varten kirjoja ja haluaa paisuttaa

* Pitääkseen salassa „tuttavan** ja „ystävättären*’ etu- ja sukunimen
V. I. Leninin omaiset poistivat ne tästä kirjeestä. Toim.
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sen johdosta kokonaisen „jutun” ... En tietysti kiinnitä huo
miota noihin tyhmiin edesottamuksiin (jotka luultavasti 
johtuvat siitä, että riitaannuimme Minusinskin väen 
kanssa), ja saan hänelle lähetetyt kirjat. Mutta miellyttä
vämpää olisi olla saamatta. Jos kaikille ei ole vielä tiedo
tettu, kirjoittakoon Anjuta lopuillekin. Joku päivä sitten 
sain osan Anjutan minulle ostamista kirjoista (suurim
maksi osaksi filosofiaa). Ne kirjat, jotka on nyt saatu 
minua varten, ovat vielä Minusinskissa; nekin ovat filoso
fian kirjoja.

Kirjojen joukkoon on tullut seuraavia, luultavasti Anju
tan kirjoja: Bädeker, Suisseu „Jahrbuch des Unterrichts- 
wesens in der Schweiz” , 1892, 1893 ja 1894 (3 kirjaa). Tie
dottakoon Anja, mitä niille pitää tehdä. Jos pitää lähettää 
hänelle, niin nyt hetikö vai syksyllä (jolloin aiomme lähet
tää rautateitse laatikollisen kirjoja).

[Apollinaria Aleksandrovna Jakubova] * on määrätty 
(luultavasti olen jo kirjoittanut) Jeniseiskin piirikunnan 
Kazatshinskojen kylään, joka on Jenisein ja postitien var
rella noin sata tai yli sata virstaa Jeniseiskistä. Valtiolli
sista siellä on Lingling, Rostkovski ja muita. Sieltä hän ei 
ole vielä kirjoittanut meille.

Tesiläiset aikovat muuttaa elokuun puolivälissä.
Verholenskista tuli seikkaperäinen kirje tohtorilta, joka 

kuvailee siinä N. J. Fedosejevin kuolemaa, palauttaa 
N. J:lie lähetetyn Anjan kirjeen, joka oli saapunut vasta 
N. J:n kuoleman jälkeen (tohtori ei tiedä, keneltä tämä 
kirje on), ja kysyy, mitä pitää tehdä 25 rpl rahasummalle. 
(He keräävät siellä varoja muistomerkin pystyttämiseksi.) 
N. J:n velat (noin 80 rpl) he (s.o. verholenskilaiset toverit) 
ottavat myös maksettavikseen.

Tohtori kirjoittaa, että N. J:hin vaikuttivat tavattoman 
masentavasti ne halpamaiset rahakysymyksiä koskevat 
syytökset, joita joku heittiö (myös valtiollinen) oli nostanut 
häntä vastaan, että N. J. oli sitten päättänyt olla ottamatta 
keneltäkään vastaan mitään avustusta (ja hänen päätök
sensä olivat lujia) ja että hän sen vuoksi oli kärsinyt 
äärimmäistä puutetta, ei voinut työskennellä ja, tohtorin 
sanojen mukaan, „vakuuttauduttuaan, ettei voi työsken-

* Pitääkseen salassa A. A. Jakubovan etu- ja sukunimen V. I. Leninin omaiset
poistivat ne tästä kirjeestä. Tolm.
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neliä, päätti lopettaa päivänsä”... Hänen kuolemansa jäl
keen Verholenskiin saapui sähkösanoma, että Maria Ger- 
manovnalle 165 oli annettu lupa matkustaa hänen luokseen...

Suutelen sinua, terveiseni kaikille teille. Toivotan Mar
kille hauskaa matkaa ja lepoa.

Sinun V. U.

Terveiset J. V:ltä ja Nadjalta.

Lähetetty Shushenskojen kylästä 
Podolsktin
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