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Kirjoittajan syntymävuosi: 1937 

Kirjoittajan sukupuoli: Nainen  

Pseudonyymi: Vera 

Kirjoittajan koulutus/luokka-asema: korkeampi koulutus, alempi toimihenkilö 

 

KÄYTTÖRAJOITUKSET: Analyyseihin ja julkaisuihin valittavissa kirjoitusten otteissa ei saa olla 

tunnistetietoja. Kirjoittajasta saa otteissa käyttää vain pseudonyymiä ja hänen mainitsemien muiden 

henkilöiden nimet tulee otteissa muuttaa pseudonyymeiksi. Myös paikkakuntatiedot tulee poistaa 

julkaistavista otteista. 
 

$PC; G1; G2; R3; R2; R4; G3;  

*06F37C:1* % Hyvää päivää, arvoisa tunnustuskirjeeni Lukija. % Yksikään kirjeessäni mainittu 

nimi ei ole tekaistu. Jos kirjeessäni on jotakin sellaista, mikä kelpaa julkaisuihinne, voitte 

vapaasti käyttää tätä aineistoa. % Ikäni on - voisin sanoa - kunnioitettava: 58 vuotta. Elämä 

on sujunut seksuaalisessa suhteessa mielenkiinnottomasti. Lienen itse siihen syypää, vaikken 

olekaan mielestäni mikään hurskastelija. % Synnyin Leningradissa vuonna 1937 Sofia 

Perovskajan sairaalassa (siihenaikaan se toimi myös synnytyslaitoksena). Vanhempani 

(molemmat syntyivät vuonna 1910) tapasivat jo koettuaan ensimmäisen rakkautensa, minkä 

vuoksi he seurustelivat enimmäkseen äidin huoneessa, koska isä opiskeli työläistiedekunnan  

(korkeampaa yleissivistystä antanut oppilaitos työläisiä ja talonpoikia varten. - Käänt.huom.) 

jälkeen rautatieinsinöörien korkeakoulussa ja asui asuntolassa. Lapsi ei ollut toivottu, minkä 

vuoksi siitä hakeuduttiin ensimmäisellä kerralla eroon, jo seuraavana olinkin jo vuorossa minä. 

Siihen mennessä heidän suhteensa oli jo alkanut säröillä. Synnytyslaitoksella äiti joutui 



 

 

viettämään kanssani kolme kuukautta: hän oli kuolla tulehdukseen (vilustuttivat 

synnytyslaitoksella joulukuussa). Minua syötettiin kaikkien äitien voimin - puutetta maidosta ei 

ollut. Kolme ensimmäistä kuukautta vietin siis sairaalassa - synnytyslaitoksella -asuntolassa. 

Palattuamme kotiin, missä kiusana olivat isän ja äidin väliset riidat ja nälkä (äidilläni ei ollut 

äidinmaitoa), mummo kävi hakemassa minut luokseen maalle. 

 

$G3; PC; G4; G1; G2;  

*06F37C:2* Mummoni - rakas ja unohtumaton Aleksandra Mihailovna - oli uhrautuvaisen 

venäläisen talonpoikaisnaisen perikuva. Hänellä ja vaarilla oli kuusi lasta. Nuorimmalla, 

Ivanushkalla, oli siihen aikaan ikää vasta 10 vuotta. Mummolla oli hoidettavanaan talous 

(kasvimaa, kanat, lehmä, heinänteko), ja siihen tulivat nyt lisäksi unettomat yöt, kun jouduttiin 

riiputtamaan liekku ja hoitamaan minua. Lapsenlikkana toimi lähinnä 10-vuotias enoni, jonka 

kädet minä kokonaan sidoin. Mummo ja vaari hoitivat minua puolentoista vuoden ikään asti 

vapauttaen vanhempani huolista siinä toivossa, että ilman minua nämä parantaisivat taas 

välinsä, mutta vanhempani alkoivat vieraantua yhä enemmän: äiti toitotti isälle ettei rakastanut 

vaan inhosi tätä, minkä vuoksi isä nähtiin Fontankalla (sirkusta vastapäätä) äitini luona yhä 

harvemmin. Minut tuotiin kaupunkiin aika ajoin. Asialle pantiin useimmiten vaarini tai enoni. He 

ulkoiluttivat minua Letnij-, Mihailovski- ja Karavannyi-puistikoissa ja veivät sitten taas takaisin 

maalle. 



 

 

 

$NO; G3; G4;  

*06F37C:3* Mummoni ei oikeastaan rakastanut vaaria. Hänen rakastettunsa oli  Fjedenka 

Kalistratov (mummo muisteli häntä ja mainitsi minulle nimeltä vielä 83-vuotiaana), joka vietiin 

kuitenkin sotaväkeen (mummo syntyi vuonna 1883), kun taas mummo annettiin miehelään 

rikkaalle vaarilleni (tämän setä oli Tihvinässä ensimmäisen killan kauppias). Heidät vihittiin, ja 

sitten syntyi Annushka - minun äitini. Mummo synnytti lapsia, ja vaari joutui ensimmäisen 

maailmansodan aikana vangiksi ja vietti Saksassa viisi vuotta. Palattuaan hän otti ensi töikseen 

Tihvinässä selvää, miten leksandra oli elellyt ilman häntä. Kaikki sukulaiset vahvistivat, että 

mummo oli omistautunut kokonaan lapsille ja taloudelle. Vasta sen jälkeen vaari lähti 

kotikyläänsä. Mummohan ei rakastanut häntä (koko elämänsä ajan mummo ei kutsunut ria 

kertaakaan nimeltä). Avioliittonsa alkuvaiheessa hän karkasi kerran kotiin äitinsä luo, mutta 

tämä palautti hänet takaisin miehelään. Kuinka raskasta hänen lienee ollutkaan elää siellä 

vastenmielisen miehensä kanssa! 

 


