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M. A. ULJANOVALLE 

ja А. I. ULJANOVA-JELIZAROVALLE

28/XII. 98. Minusinsk
Rakas äiti, kirjoitan sinulle Minusinskista; tulin Nadjan 

kanssa tänne pyhiksi ja olemme täällä 1 päivään saakka. 
Aika menee täällä erinomaisesti. Parempaa lepoa työsken
telyn jälkeen ei voisi toivoakaan. Muun muassa luiste
lemme innokkaasti, laulamme j.n.e.

Sinun V. U.

Toiselle liuskalle kirjoitan Anjutalle.
Eilen sain Manjashalta kirjeen Brysselistä sekä uuden 

osoitteen.

A n ju talle

Sain sinulta 5. XII päivätyn kortin ja 8. XII päivätyn 
kirjeen. Suuri kiitos siitä. Ecrivainin esitelmästä luin 
„Russkije Vedomostista” seikkaperäisen selostuksen. Todel
lakin, tuskinpa sellaisia uusia katsantokantoja olisi kan
nattanut esittää lyhyessä esitelmässä. Fedosejevin kirjalli
nen jäämistö olisi siinä suhteessa mielenkiintoinen; hänellä 
oli tietääkseni aivan toinen käsitys ennen reformia olleesta 
maamme tilanherrataloudesta 209.

(En muista, olenko kirjoittanut, että olemme saaneet 
,,N. Z:n” 24. numeroon asti.)

Minähän kirjoitin „Tulan kuvernementin hakemistokir- 
jasta” , että se on A. Skljarenkolle, jonka osoitetta minulla 
ei silloin ollut. Siitä, että sain lukutaitoisuuskomitean 
selostuksen, kirjoitin jo kauan sitten *.

*  K s. tä tä  o s a a .  s s .  134 ja  143. Toim.
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Hyväksyn kirjailijan neuvot (annetaan nyt heti kirja
painoon, otetaan Tugan-Baranovskin kirjan210 koko ja kir
jasinlaji eikä lähetetä tänne korjausvedoksia). „Pulien” 
kirjasinlaji on riittävän tiivistä: tulee noin 500 sivua. Olen 
saanut valmiiksi vielä kaksi lukua (5. ja 6 .), joista viides 
on kirjoitettu jo puhtaaksi. Tammikuun aikana toivon saa
vani kaikki valmiiksi.

Toisen korjausluvun uskon tietysti mielelläni sinulle ja 
olen hyvin, hyvin kiitollinen tuon vaikean ja epäkiitollisen 
työn suorittamisesta. Mutta palkallinen korjauslukija on 
siitä huolimatta ehdottoman välttämätön; 2  rpl arkilta on 
mielestäni vähän; maksakaa 3 rpl ja enemmän kahden 
korjausvedoksen luvusta ja ota itsellesi kolmas (eikä 2 .) 
vedos. Painovirheluettelon laatimista varten lähettäkää 
minulle (ei arkeittain, vaan 5—10 arkkia kerralla). Mutta 
puhtaaksikirjoittamattoman käsikirjoituksen sinulle lähet
tämisen katson vähän hankalaksi: minun pitää tehdä toisi
naan täydennyksiä, lisäyksiä j.n.e., ja ijman käsikirjoitusta 
en voi niitä tehdä. Eikö korjauslukijalle voitaisi maksaa 
enemmän ja velvoittaa hänet lähettämään sinulle korjaus- 
vedosten mukana myös puhtaaksikirjoitetun käsikirjoituk
sen liuskat? Jos se on mahdotonta, siinä tapauksessa lähe
tän tietysti puhtaaksikirjoittamattoman käsikirjoituksen 
(voit pyytää sen sähkösanomalla: „lähetä käsikirjoitus” ).

Sinun V. U.

Siitä, että suostun Vodovozovan ehdotukseen, kirjoitin 
heti kun sain kirjeesi *. Blosia täällä lukevat ja pyytävät 
hartaasti, ettei sitä otettaisi heiltä pois. Ehkä voitte hank
kia sen Moskovasta?

Lähetetty Podolskiin 
Julkaistu ensi kerran v. 1929
„ Proletarskaja Revoljutsija** Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
aikakauslehden 5. numerossa

* Ks. tätä osaa, ss. 139—140. Toim.


