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M. I. ULJANOVALLE

13/VII. 08.
Rakas Manjasha! Sain juuri kirjeesi ja Anjutan kirjoit

tamat lisärivit. Olen hyvin iloinen, kun sain viestejä. 
Erittäin mieluista oli saada tietää, että on toivoa syksyllä 
ilmestymisestä *. Mutta erääseen ja verraten tärkeään 
kysymykseeni pietarilainen kirjeenvaihtajasi unohti vas
tata. Nimittäin: enkö voisi saada edes yhtä kappaletta 
ladottua kirjaa, taitettuna tai taittamattomana, se on 
saman tekevää. Sehän ei ole mahdotonta, kun kerran kirja 
ilmestyy syksyllä. Olen suostuvainen maksamaan nyt 
yhdestä kappaleesta vaikka viisi ruplaa, jopa kymmenen
kin. Asia on nimittäin niin, että minun pitää ehdottomasti 
nyt heti, nimenomaan ennen syksyä, tutustuttaa tähän kir
jaan eräitä henkilöitä, jotka eivät voi lukea käsikirjoitusta. 
Ellen tutustuta näitä henkilöitä kirjaan syksyyn mennessä, 
voin menettää paljon kaikissa suhteissa. Siis kun sinulla 
on pietarilainen osoite ja osoitteenomistaja vastaa sinulle 
ja on kaikessa siinä välittömästi mukana, pyydän hartaasti 
sinua kirjoittamaan hänelle ja pyytämään, että hän hank
kisi minulle, jos vain suinkin voi, yhden kappaleen, vaik
kapa tarpeen tullen „voitelemalla” viitosella, missä pitää.

Sairauteni on hidastuttanut suuresti työtäni filosofian 
alalla. Mutta nyt olen melkein täydellisesti parantunut ja 
kirjoitan kirjan ehdottomasti. Olen tehnyt paljon työtä 
tutkiessani machilaisia ja luulen päässeeni selville kaikista 
heidän (sekä myös „empiriomonismin” ) sanoin kuvaamat
tomista typeryyksistään38S.

M. Iv:lle 389 lähetän kirjeen Pariisiin ja annan suosituk
sen.

* Ks. tätä osaa, ss. 310—311. Toitn.
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Suutele puolestani äitiä hellästi. Parhaimmat terveiset 
kaikille. Anjutalle olen unohtanut kirjoittaa, että 340 rpl 
olen saanut. Toistaiseksi en tarvitse rahaa. Mitjalle, Mar
kille ja Anjutalle, kaikille parhaimmat terveiset.

Sinun V. Uljanov

P. S. Jos satut käymään Moskovassa, ole hyvä ja osta 
minulle kaksi Tshelpanovin kirjaa 1) „Avenarius ja hänen 
koulukuntansa” ; 2) „Immanenssifilosofia” . Maksavat kum
pikin ruplan. Aikakauslehden „Voprosy Filosofii i Psiho- 
logii” julkaisuja. Kumpikin kirja kuuluu sarjaan, jonka 
nimenä on Katsauksia ja tutkielmia tai vain tutkielmia tai 
erikoistutkielmia y.m.s.

Miten olette nyt kesällä levänneet? Meillä on hyvä sää. 
Ajelen pyörällä. Käyn uimassa. Nadja ja J. V. lähettävät 
kaikille parhaimmat terveisensä.

Lähetetty Genevestä 
Moskovan kuvern. Serpuhovin ujestin 

Mihnevon asemalle
Julkaista ensi kerran o. 1929 
„ Proletarskaja Reooljutsija" 

aikakauslehden II. numerossa
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan


