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Podolsk, Moskovan kuvern. Maria Aleksandrovna 
Uljanova. Kaupunginpuisto, huvila № 3

7/VIII. 99.
Rakas äiti, sain 15. VII päivätyn kirjeesi. Suuri merci 

siitä ja Anatolia koskevan pyynnön täyttämisestä. Toivon 
tapaavani hänet jo näinä päivinä: sanovat hänen olevan 
hyvin heikossa kunnossa, verta syöksyy kurkun täydeltä, 
yskii jopa keuhkonpalasia... Kuvernööri kävi Jermakovsko- 
jen kylässä, ja Anatolille annettiin lupa matkustaa Krasno- 
jarskiin, mutta nyt hän ei itsekään aio lähteä.

Tänään odotamme vieraita: Glebia vaimoineen ja Bazilia 
Minusista. Sanovat Glebin saaneen luvan siirtyä rauta
tielle insinöörin toimeen. Hän käyttää tietysti tilaisuutta 
hyväkseen, jotta voisi säästää jonkin verran rahaa matkaa 
varten. Muuten hänen ja Bazilin olisi vaikea selviytyä 
täältä, ja talvella se olisi aivan mahdotontakin.

Me emme ole esittäneet mitään anomusta, yhtä kaikki 
tulemme nyt jo nähtävästi odottamaan vuoden 1900 tammi
kuun 29 päivää...279 Kunhan vain pääsisi matkustamaan 
silloin, ei sillä ole väliä, missä ollaan siihen saakka.

E. E:n terveydentila on parantunut. Minusinskilaiset 
viettivät kesän yleensä oikein hyvin. A. M. on luullakseni 
saanut toimen Minusinskissa.

Suutelen sinua hellästi, terveiseni kaikille teille.
Sinun V. U.

Manjashalle
Stammlerin kirjan luin täällä hiljattain, saksankielisenä, 

ja olen siihen varsin tyytymätön. Mielestäni se on oppineen 
miehen lörpötystä ja mitä hyödyttömintä skolastiikkaa.
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Mielenkiintoista olisi tietää, kuka sinulle sitä kehui. 
„Novoje Slovossa” sitä tosin kehuivat sekä Struve että 
Bulgakov, jotka samoin kuin Stammlerkin ovat uuskanti
laisuuden kannalla 280. Mutta Stammler on käsittääkseni 
mainio todiste uuskantilaisuutta vastaan. Kun yritetään 
sotia marxilaisuutta vastaan vain mitä typerimmin tekais
tuilla definitioilla aseistettuina, kuten Stammler sotii (joka 
on kirjoittanut aikaisemmin vain ylioppilaille roomalaisen 
oikeuden oppikirjoja...)— se on jo liian naurettava yritys. 
„Neue Zeitissa” sanottiin (Cunow) aivan oikein, että 
Stammlerin kirjalla on kielteinen merkitys.

Äskettäin sain „Natshalon” huhtikuun numeron ja luin 
sen melkein kokonaan. Hyvin mielenkiintoinen yleensä ja 
erittäinkin kirjoitus „Ohi kaiken muun” .

Webbejä (originaaleja) emme ole vieläkään saaneet!! 
Pitää luultavasti lykätä jo siksi, kun palaamme takaisin, 
sillä siitä ei näy tulevan tolkkua...

Luin „Nautshnoje Obozrenijen” 7. numerosta P. N. Skvor- 
tsovin kirjoituksen markkinoista 281 — mielestäni se antaa 
hyvin vähän eikä kirjoittajan kanta ole minulle selvä. Vas
taustani Struvelle ei ole vieläkään 282, hitto ties, mitä 
hävyttömyyttä ja tolkuttomuutta sellainen on!

Puristan kättäsi. V. U.
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