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högst pikant artikel. iag har af hononi icke sett annat in en hartass
artad kritik öRer Strauss i Berlin<en Jahrb[ichen för 1 637U). tvlen på
det fäit, han nu är. har han ju en aideles utmärkt stil. Boken mLSLe
säkert göra sior lycka hos den stora ailmänheten — åtminstonc har den
gjort den hos mig.

För airet har jag icke requierat annat Un gammait nyit fnin Tyskland.
Svenska nyheter har jag dcremot haft nägot, si ait jag. nir jag vunnit

några timmars gcd ro, just ibland tyclu mig vara en vai försedd
Iandtpatron. Nu niolserjag mcd den 4 Decemben haifannan mnads

0 ro, om en tidningsskrifvares lifså kun kallas. Denna tid skall dock gifva
en och annan lugnare stund för arbete, hvarom jag ännu icke förlorat
alit hopp.

Nu har jag endast skrifvit i egna affärer och väntar af Brors vanliga
godhet, när ferien kommer, liquid 1 underrättelser om Bror och
älskvärda familj, till hvilken jag beder framföra niin ödmjukt tillgifna
helsning, inneslutunde mig i Vördade Brors goda vänskap.

Joh. Viih. Snellman.
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30 Den konfldentiele skrifvelsen af den 7;de November har jag haft äran
mottaga, och harjag efter något betänkande ansett skyldigheten fordra
att derpä iemna ödmjuk t svar, hvars in nehäl 1 jag hoppas Bror har
godheten anmäla hos Höga Vederbörande.

Den stora välvilja, tiilsägelsen röjer, vet jaig att uppskatta och
aflägger derför min isdmjukaste tacksägeise. iag kan ocksä vai förstä.
ali det gycklande säit, p hvilket jag sitindom omförmält utrikesnyhe
1cr i niin Tidning kunnat väcka missnöje. emedan det är lätt ui t ana
intentioner under del. som varit en lynnets leL Jag vili äfven lofva ati

häruLi För rranitden iakttaga ali möilig försigiighet, i det hopp Iikväl
40 ati mina kannstöperier öfver dc ur F<inlands Adlmänna T<idninv

länade notiser icke därför skola anses för dömIia, att dc afvika frin

H:r redaktörens för sistnämnda blad.
Men lika upprigtigt, som jag här erkLint eit fel, vägarjag försäkra. ait

jag 1 fråga om inhcmska ärenden aidrig mcd veit och vilja brustit mm,
hvad jag kunnat anu vara af ornständ igheterna Ford rad t, rnycket
rnindre förbisett lagens utrryckliga föreskrifter7 Landeis Siyrelses
åtgärder harjag aidrig omnämnt annoriunda än mcd skyidig agtning,
icke ngonsin mcd tadel, mcm ofta mcd uppriktiga yttringar af giädje
och iacksamhet. Om nigon särskild auktoritcts tilligöranden har intet i

5(1 min Tidning förekonmiit. Afven der jag yttrat någon äsigt i aHmänna
adrninistrativa ccli ekonomiska frågor, tror jag mig hafva iakttagit
skyidig vördnad för den afgörande magien. då jag framsiälli min lanke
vanligen i form af en osäker förmodan eller en undfallande önskan.

Jag kan sälunda i sanning icke vela. hvilka mina »reflexioner öfver
ställningar och förhiilanden uti vårt and» kunnat »väcka misshag».
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För sådane kan jag icke anse ens det, jag no och d talat om Censuien
1 landet — mcd unnantag af dc öfverdidiga, men mångtydiga och
dunkia »frigorna» i Saima N:o 43. hvilkas okimplighet jag vid
niirnlQre) besin<nande> insett och erkLmnner. Ati jag gjort ifven censu
ren till offentligi talämne, detta har skett i det alimiinnas sanna intresse,
emeda n en si verksam magt, endasi derigenom, ati den öppet stalles
i jemnbredd mcd mnga andra inskränkningar. dem gifna samhilhlsför—
hållanden bjuda, upphörer utt varu ntgot uiomordentligt, d. ä. för
ailmänna medyetandet> betungande.1 Den glädje jag någonging vgat
uttala öfver censurens frisinthet är i enskdlda fali har haft samma 10

syfte. Men om derjemte någon aLi denna efieriitenhet än ytterligare
miitte utsträckas i afseende å teoi’i och i’ctesskaphgt 1 inurJmnsträdr,
så mi dettu föriötus min enskilda sumliälls just i deita afs<eende varit
inskränkt, så ait jug nödgats söku utlundet, för ait ega ngon vetcn
skaplig verksamhct. ehuru juu upprepudt medgifver, att den Jinni en
sådan önskan anförda N:o 43 egde, var obetänkt och följd afstundens
otållghet.

ELL friti sprak i fråga om allmänna bildningen och undervisningen
samt den inhemska lilteruturen är den inhemska litteravurens lifsluft.
lnskränkninuar hän skulle åtmdnstone för mig vara en förbud ali
aldnig nyt_ja penna 1 Finland, d. ä. en förvisning öfvcr dess gränser.
Men jag är, öfvertygad att härom icke är fraga — cj heller någonsin
frägor kun uppsta om blott inga förmodade intentioner bedömas 1
stället för öppna ord och handlingar.

Slutiigen mr jug mcd summa franchise, hvarom det unförda torde
vittna, betyga. huru. nedslående för mig det skulle vura att hafva gifvit
anledning till ngon utoniordentlig åtgärd fnin Censurens sida, bLide
för det obehagligu intryck dettu mångenstädes skulle väcka och än mer
för dc obehagliga följderna 1 afseende å den inhemska litter(aturen)s
framtida utvcckiing. Jag skall ±1 göna alh. hvad mcd min öt’vertyg<else> 30

förenas kun, för att afvända hvarje sådan igLird mot min Tidning,
anseende mig dertill ega ännu en förbundelsc i iacksamheten för det
föriroende, hvurmed mig Nådigst lemnats bifuli till biadeis utgifvande,
och för den upplsta frisinnthet, hvurmed dess innehåli häntilis blifvit
unsedt.

Särskilt fair jag tacka för det grannlaga sän i hvilkei Brors vänskup
meddelut mig den nedshende tillsägelsen, och förnyar min anhlIan, att
Bror godhetsfullt ville pä lämpliguste sätt laha innehiDlet uf detia svar
komma till Vederbönandes kännedom. Mcd flögaktning
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Ärade Brors
Odmjukaste tjcnare
Joh. Vilh. Snellman
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