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M. T. JELIZAROVILLE

Markille
28/11. 99.
Sain Teiltä 8 /II päivätyn kirjeen. Shakkipelinne tuli par

haaseen aikaan. Meillä oli täällä juuri silloin minusinski- 
laisia, jotka ovat nykyisin innostuneet kovasti shakkiin, 
joten ottelimme hyvin hanakasti. Erittelimme myös Teidän 
pelinne. Siitä päätellen olette alkanut pelata paljon parem
min. Olette nähtävästi ajatellut melko kauan jokaista siir
toa ja (ehkä?) käyttänyt hyväksi naapurien neuvoja? Ja  
nyt varmaankin olisi pelottavaa otella miehen kanssa, joka 
on voittanut baskerin! 246

Odotan mielenkiinnolla „oikeauskoisten” „päällekarkaus- 
ta” painetussa sanassa ,,perintö”-kirjoituksen vuoksi 247. 
Periaatteellinen „tukea” koskeva kysymys on mielestäni 
hyvin tärkeä („talousjärjestelmää” ja ei-taloudellisia suh
teita koskevan kysymyksen johdosta. Sitovatko muuten 
päällekarkaajat nämä kysymykset toisiinsa?). Kun tästä 
aiheesta voisi keskustella henkilöiden kanssa, jotka eivät 
rajoitu pelkkään gvozdevilaisuuteen (oletteko lukenut 
Gvozdevin kirjan kulakistosta? Mielestäni se on hyvin 
heikko*), se olisi hyvin hyödyllistä ja hyvin mielenkiin
toista. Odottakaamme.

„Markkinoista” esittämänne huomautukset luin suurella 
mielenkiinnolla. Saa nähdä, minkä vaikutuksen kirja tekee 
yleensä, toisin sanoen, mitä sanoo arvostelu; erittäinkin 
samoinajattelevien arvostelu. Korjausten tekeminen on 
nyt jo mahdotonta (tietenkin lukuunottamatta erillisiä 
kohtia), t.s. ei voida muuttaa yleistä luonnetta, esityksen 
suppeutta (niinkin on jo noin 30 arkkia! Enemmän olisi
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aivan mahdotonta!), numeroiden, taulukoiden y.m. run
sautta, aiheen suppeutta. Siinä voisi tehdä vain yhden 
korjauksen: jakaa se kahdeksi teokseksi tai nidokseksi ja 
muokata kumpaakin erikseen vielä vuoden, pari. Mutta eri
laisten syiden vuoksi katsoin sellaisen suunnitelman 
vähemmän soveliaaksi. Ulkomarkkinakysymystä kosketel
laan VIII luvussa vain aivan yleispiirtein, yhdessä §:ssä, 
reuna-alueita koskevan kysymyksen yhteydessä. Yleensä 
minun olisi pitänyt kieltäytyä tyyten ulkomarkkinoiden 
käsittelystä.

Siitä, että aiotte erota toimesta, en ole kuullut kerras
saan mitään. Mihin insinööriopistoon aiotte mennä? Kor
keimpaanko? Montako vuotta on sen kurssi ja minkälaiset 
oikeudet saa, kun päättää sen? Aiotteko lukea teknologian 
alan insinööriksi? Saatteko vuoden tai kahden helpotuksen, 
t.s. voitteko ryhtyä opiskelemaan muulla kuin ensimmäi
sellä kurssilla, kun olette päättänyt matemaattisen tiede
kunnan?
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