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А. I. ULJANOVA-JELIZAROVALLE 
ja M. A. ULJANOVALLE

Anj utalle
29/V. 99.
Sain Markin kirjeeseen lisäämäsi lyhyen kirjelapun.
Et ole kirjoittanut minulle aikaisemmin mitään siitä, että 

minua on kehotettu kirjoittamaan poliittisen taloustieteen 
lyhyt oppikurssi. Päätin kieltäytyä tarjouksesta: tilauk
sesta on vaikea kirjoittaa (on vaikea kilpailla esimerkiksi 
Bogdanovin kanssa: miksi ei voitaisi ottaa uusintapainosta 
hänen kirjastaan? 272), on vaikea ehtiä syksyyn mennessä. 
Ja  yleensäkin haluan nyt kirjoittaa vähemmän ja lukea 
enemmän. Kun kirjeenvaihtomme ecrivainin kanssa on 
kokonaan tyrehtynyt, pyydän sinua tiedottamaan hänelle, 
että kieltäydyn.

Webbiin en ole vielä kajonnut. Odotan yhä originaalia 
(2. osa) ja saksannosta (2. osa). Jos työ viivästyy, se ei ole 
minun syytäni. Enemmän täytyy muuten pelätä sitä, että 
ecrivain viivyttää asiaa. Painetaanko I osaa?

Siitä, että minulle oli lähetetty sähkösanoma kirjan 
ilmestymisestä, sain tietää vasta tästä sinun kirjeestäsi. 
Kirjoitan Minusinskin postikonttoriin, että etsisivät sähkö
sanoman. Oliko osoite oikea? [Pitää kirjoittaa: „Minusinsk, 
Shushenskojeen postitse, Uljanoville”  ja maksaa postituk
sesta lisää 7 tai 14 kopeekkaa. Jos ei ole sanaa postitse, 
sähkösanoma voi viivästyä.] Yleensä en ole havainnut 
sellaista, että sähkösanomien tänne lähettäminen olisi toi
voton yritys: muut ovat tulleet ajoissa. Pitää lähettää niin, 
että Minusinskiin sähkösanoma saapuisi sunnuntai- tai 
keskiviikkoiltana; silloin voin saada sen tiistai- tai perjan
taiaamuna.
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Lähetän pyytämäsi kirjoituksen sismondilaisista ja vas
tauksen Nezhdanoville 273. Viimeksi mainittu olisi mu
kavinta julkaista samassa „Zhiznissä” *. Vaikka jos 
„Natshalo” odottamatta elpyy, antaisin tietysti etusijan 
sille.

Nykyisin lueskelen yhtä ja toista sekä opiskelen vähän 
kieliä. Yleensä työskentelen hyvin vähän enkä ole aikeissa 
kirjoittaa mitään.

Olen hyvin pahoillani, kun ecrivain ei kirjoittanut 
minulle mitään Gvozdevista. Olisin itsekin sydämeni 
pohjasta halunnut läksyttää häntä. Mutta näin, että hän on 
tuon saman aikakauslehden avustaja, ja siksi katsoin vel
vollisuudekseni olla niin säyseä kuin mahdollista. Kum
mallista olisi käydä sanaharkkaa samassa aikakausleh
dessä. Kirjailija halusi ehkä sillä tavalla tehdä selvän? 
s.o. tehdä selvän „gvozdevilaisuudesta” , kuten nyt nimitän 
sellaisia asioita? Sitä en tiedä, enkä yleensä tiedä, mikä 
Gvozdev on miehiään. Kaukaa on vaikea päätellä.

Sinun V. U.

30/V. 99.
Rakas äiti, lähetän sinulle kirjattuna ristisiteenä kirjoi

tukseni sekä sismondilaisia koskevan kirjoituksen vedok
sen, jota pyysitte. Kirjoitan seikkaperäisemmin Anjutalle ja 
Markille **, joilta sain kirjeen tällä viikolla. Kummallista, 
että heidän kirjeessään (14. V päivätyssä) oli leima „Kras- 
nojarsk”. Olikohan se lähetetty Siperian pikajunassa?

Meillä ovat kaikki terveinä ja lähettävät kaikille tervei
sensä.

Suutelen sinua hellästi. Sinun V. U.

Lähetetty Shushenskojen kylästä 
Podolskiin

Julkaistu ensi kerran v. 1929
„ Proletarskaja Revoljutsija** Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

aikakauslehden 8.—9. numerossa

* Jos vastaukseni Struvelle on vielä painamatta, tämän voisi ehkä julkaista 
P. Scriptumina siihen ja jättää siinä tapauksessa pois viittaukseni vastaukseen 
Struvelle 274.

** M. T. Jelizaroville kirjoitettu kirje ei ole säilynyt. Tolm.


