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flnnas i mangd. Den vigtigaste ar u lan lvi vei, alI rnånen som bekan 1

har en oöfvervinnerlig afsky för vatten — för sölvalten nemiigen. Mot
en förlust erbjuder dock delta nitnga lbrdelar. Så t. cx. medföra vtra
han d lande a 1 d rig loma kari 1 till Kuopio mark mi d, för a t 1 i dem a fdei a
dc fuilas inneMfl och verkstalia pfyilningen ur nLirmaste brunn.

Men helsa och säg era ui lurforskare, atl sailvat len måsle ii nnas
öfveraiil, der elI menskiigl öga finnes.

P. S. Brefvet är liii farlens påskyndande fListadt vid ngra skeppund
mänsilfver, hvilka kanske kunna komma Tit. tii]i pass. Del skulie göra
mig ondl, om del i Rillet träffade Abo Underrätleiscrs prenurneralions—
anmälan och sioge bula på någon »yngre Iilteralörs» snilirika hufvud.

101
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Helsingfors Morgonbiad berättar, alI H—r CasIrin väntas till Finland,
för alI under sommaren hviia uI efler utstndna mödor och bereda sig
liii dc nya snarl förestende. 20

Uran Saimas meliankomst veI lasaren, hvad eijesl spörjes. Det
vigtiga, sedan man undantagil ulnärnningar och slundom redogöreiser
för åiskiiiliga säiiskaps och bolags sammanlraden och revisioner, beslär
1 vädcriekspral, den sista och den kommande dansen, konscrten och
spektakiet, der dessa sednarc besläs. Hvem skuile vai tro, ali ngon på
egen hand förstode konslen att afhandla dessa ämnen? Det är som vore
dc nyss uppfunna, bäde vadret, dansen och spcktaklel, som skulic
dem tidens antia iefva och röras. Och huru lärorikt afliandias dc icke?
Hvem kan mcd skai van la, alt icke detta varten ska Ii fyila den kiaraste
iufl, och munvädret omslörla almosfercn pä den iugnasle dag. Prof på 30
varan flnnes sp. 8.

inlel hander, och knappt nog della. ingen lada brinner, och inga
andra iiiuminalioner gifvas. Almananackans författare hotar till och
mcd alt snart ta mincn försvinna. Mnga andra stälia ocksä sina ijus
under ena skäppo. Ty hvadan skulie eijesl mörkret komma, som icke
skapades pa nägon af dc sex dagarne? Likväi kan man just icke kaila
mörkrel en nyhel.

AIt man i i-leisingfors ser »öppningar 1 hafvct» och »förbjuder»
vand ringa r öfver isen »genom trumsiag,» alI Fru Sass ha r godheten
icfva i Puilava, och Lskiflige »yngre Ii Ileratörer» i Abo — aila dessa 40
nyheter vore vai vigliga, om bioll icke öppningarne grolt igen, och sen
smäil, och frun kunnat ängra sin godhet, och — och —
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1. PUBLTCITETEN.

Besynnerligl nog har della ord »offenllighet» biifvil en utcslulande 50
utrnärkelse för Tidningspressen. Elier kanske är det — icke besynneriigt
alis! — Ty vid närmare besinnande; hvilken offentlighel gifves vai i det
moderna samhäilel ulom Tidningspressen? i Osteriandct linnes offent—
Iighelen ulanför Suitanens port, Schachens tröskei. 1 den Grekiska och
Romerska fornveriden bodde den pä lorgcn. Den Eu ropeiska hcdcn—
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domen hade sinu Thing, medel tiden sinu Marsfiili. Meri viir bcqviima
tid ufgöras olTbnihgu iirendcn komfortabla Kamrar, och offeniiighc
ten skulle icke veta cii ord om dessa sina egna ungeliigenheter, skuiie
icke boktryckerikonstförvund icrnu behugu rita ui dem mcd svari pii
hviti.

Men hiiri’ luen oiicntlighei ger icke bokpressen? Man skullc iro, ati
siiiere, iryckurc och bokbindare arbelade för summa ii ndumii 1.
Knappi ser dci dock sai ui. Siittare och iryckure siräfvu ulltid för
offentiigheten, men bokbinduren säuter siii kiistcr deriili, och dci

0 vuckra stnäfvundet är Liii 9/10 delar iillinietgjordt. Det bhr en bok; meri
en bok är en vara, som miiste köpus dyri hos bokhandlaren, för hviiken
foriön skail bekostus och permar och grann rygg och bokhyiia, och
uiing iid och sur möda — hu dii, 8 elier 10 ark i summa sak! — Nej hvem
viii viii köpa och liisa en bok. Men en Tidning, det är niigoi heli unnui.
Den kun bokbindarn icke komma iii; den kun mun fii för niigot mindre
än en kurdus iobuk, om man föriiks derom mcd eli par godu vänner.
Och huru iän fiis den icke? Lika iän, som mun fiir och ufsändcr cii brcf.
Och sedun sai kommer den icke iungfoiad som en bok, illan Liii och
bchändig hvarjc posidug, och bringur uiliid niigoi nyti. Hur man en

10 siidan, sii kun mun föiju mcd sin iid, isynnerhei om biudci är iryckt i
Finland; iy dii är dci nästun sii godi som vorc tiden gjord dersummu
siädcs. Och hvcm kun icke hafva en siidun, och hvem hinner icke liisa
den?

Offeniiigheten biir silundu Försi i Tidningurne offentlig. Hvud skuHc
viii dii helire förijenu numnct publicitet?

Titiur föda uliuid unsprik. Sai föder ocksii namnet pubiicitei unsprik
icke hos, mun pii Tidningurnc. En och annan itminstonc önskur vetu,
ickc bioit hvud 1 veriden göres, uuan äfven hvud i den uänkes.

Ty hvurje nuiion Iefvcr i cii nödvändigi undiigi sumbund mcd sin iids
30 heia säui utu tänku, göru och lita, och der delLa sumbund utbryues, der

upphör hfvei. En Lidpunki ininäder ocksii i hvurjc nutions biidning, dii
den enskiidu vid siii urbeue fäsier en annan beiydeise än vid sin
drugurcs, dii hun viii se en miii för sinu stnäfvanden uiöfver siundens
behof, och dii hun söker detia miii i sina sinäfvundens förcning mcd sina
medmenniskors. Dennu Lidpunkt är öfverhufvud den, dii dc, som
representeru nuiionens bildning, fordru förnufi i stäuiei för uukioriteis—
iro. Mii man fonifurunde upprepu oni den närvurunde uiden, ali den är
reuiisilsk, ali den sinäfvur För nylian. Dessa försäkringar skoiu missieda
fii. Dc görus bioii uf dem, hviikas mukhghei ciicr inircssc bjudcr, ali

40 sunningen skuii varu en inuärd skoivisdom, vid hviiken mängden bordc
iunkiöst fusihiuiu, ali den skuii för denna vuru eLi heiande piisier pii dc
onäknciigu siir, hviiku cii iif mörkrci mcdförer. Men tiden fordrur
sunning i sjeifvu ii fvci, Ford rar ali den skuii vuru det ij us, som verk 1 igen
uppiyser den mödosummu siriicn. Derföre yrkus öfvcralit pii principcr.
pii inscdda förnuftsgrunder. Pii erkändu principer söker mun bygga
statens Förftitining, iugur, uppfosiran, jordbrukci, hundein, hvurjc
hundivcrk. Tiden är siiedes reuiisiisk, älskur Iifvets verkiighet, endust 1
den mening, uit den i Iifvci viii se en högrc verklighei, den fordnu tider
anut bioit boriom dess gnäns. 1 en siidun uid miisue hvurje nuuion, som

50 ickc siir uiliför lingi efier densammu, äisku offeniligheuen. Ty det är
icke förnugiigt, hvud den enskiidu uror och mcnur. Det förnufuigu är
dci ailmäni erkändu biide i veiunde och hundhng. För dess tiiiivuro är
offeniiighcten icke nödvändigt viikor; men medveuundei derom kan
ickc linnus mun offcniiighci.

i en siidun tid är dci derföre icke förunderhgi, ali mun mcd
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publiciieten viil försiä den ailmanna rösien, det alimanna omdömei.
Tidningarne hafva sä kommii sig till det stolta namnet: den alimänna
opinionens organer. Gammal är vai den saisen: den vår Fierre ger
embete. den ger han ocksä veti ati sköta deisamma. Svärt kan det
biiia ali säga. hvarföre Tidningarne har sktille zöra eli undantag. Men
vi vilja icke försvara deras räit till namnet genom en sädan indirekt
bevisning. Eljesi kunde vi Fresta läsaren ati siälla deras embete högreän
hvaije annal.

Betanker man iikväl, hvad som ger hvaie oikntlig handling dess
sankiion, sä skall man kanske erkänna, ali Tidningurne alideles p1 lo

samma sUu represcntera den aliniänna opin onen, som en regering har
bestånd, som lagar gälla och skipas, som livarje embete För det
ali männa verkar. Regeringens bud och bettlininga r åilydas aF natio—
nen; denna anser lagen För högsta räti och iagskipningen För rälivis. 1
della erkannande harva bäda sin Fasia grund. Dess Fasthei är iidens
maki.

Aiimänna tänkesättei, seden hos nationen har under sekiernas iopp
uibildai sig jemle iag och regering, och bäda hafva sammanvuxii mcd
hvarandra. ilari hafva dc sednare siui historiska beräitigande, som
verkar, ali dc iika iitei i ögonbiickei kunna omskapas som en nations 20

alimLinna anda. Pubiiciieien saknar naturiigivis cii sädani beräiligan—
dc. och den siär dcrföre alilid pä en vackiande grund. Men äfven
Tidningarnes embeLe säsom opinionens organer hvilar pä erkännandet.
Della Förnyas, prosaiski taladi, mcd hvarje ny prenumeration. Ingen
Fuiimäklig För ailmänna opinionen hviskar Lidningsskrifvaren i örat,
hvad alimänheien dömer och iänker. Men ailmänheien Fordrar IikväI,
alI han sk rifver 1 dess smak, d. ä. ali Tid ninga me uiiaia. hvad
alimän heten iän ker, iror och menar.

Vore icke della iroende och menande mcd i speiet. sä kunde det läta
löjiigi. aiL alimänheten viii höra sina egna tankar utialas. Men dci 31)

Förhäiier sig mcd menniskan ofia sä, ali hon menar hvarjehanda,
medan hennes menandejusl genom ali uitaias vexer till lanke, liii insigi
och öfveriygeise. När man derföre hörer ialas om Tidningspressens
bemödanden ali bearbeta alimänna opinionen, sä ka n man vela, ali
della endasi är eil sUut ali iaia. Del borde heta: Tidningarnes bemö
dande ali uiiala den alimänna opin ionen. 3 usl della bemödande är i
tidens anda, ly del slräfvar ali utbiida ailmänna meningen till princi—
per. Lika säkeri Fordras sekier ali ombiida en naiions säiL ali se och
länka, som detia Fordrai sekier ali biida sig, och det skufle hos den
ensk ilda vitina om en 1111 vansinne gränsande inbiiskhci, om han 41)

liilllrodde sig Förmägan uF en sädan ombildning. Pubiiciteicns organer
gäila i den enkiasle Fräga mindre än intet, och ali deras bevisning är
Fåfäng, om den ickc antraffar cii redan Förul biidadi ailmäni omdöme
aneäendc samma fråtza.

Visseriigen mäste deL intraffa. ali skiida publiciteiens organer olika
uppfatta ailmänna opinionen. Dä sä sker kan della endasi vitina, ali
inom denna opinion flnnas oiika Fraktioner. Och huru vore vai annal
möjligi? Fivem bhr dä siulhgen klok pä, hvilken opinion som är den
rälta ailmänna? För siunden mäste nalurligivis hvar och en mcd sig
sjeif afgöra, hvilken opinion är den Förnuitigare och derföre tien 51)

aiimänna. TUli cii sädani afgörande förhjeiper honom den ofTeniiiga
diskussionen. Men endasi Framtiden kan häräkcr aFgifva eit bestämdi
omdömc. dä en Föregäende tids opinion redan öI’vergätt tUli lag och
besiäende oflnLiiga insiiluiioner. Under hvaie slalsförfaitning mäsle
della i slörie eller mindre grad iniräffa. Det ofvannämnda sambandei
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mellan Regering och lagstirtning ena sida och nitionensullmanna
anda å den and ra tipprat tliållcs cndast genom en sdin Von ii ra nde
utveckiing. För den sLlnda iortgangen af densamma fordras hos
Regerinu och lagstiftaie vishei alI inse Voikets behot d. uppFaitu den
alimän na opinionen, hos nat onen sed lig anda. ordning och laglvdnad

man deuföre sagt, att Tidningspvessen i flera Europas stater vuxit
till en samhallsmakt, så innes denna maki sjelfva verket icke lios
Tidningarne. tilan der den alliid I’tinnits, hos allmanna opinionen, lios
en nations önskningar och beliof, hvilka hvarje vis Regering i ali tid

in n’idCngat. Dessu harva vai Tidningspressen ftinnit en ny viig ali uttala
sig, u ta n ui t h ra 1’ Völjer, a t 1 dc ali iid a 1’ densam ma rep resen 1cm s.

Al itid måsie det bero p grudcn ui’ en naiions bildning, Ii u ru
vil igörande publ ci Wien kun verka. 1 tider aV upprörda polit iska
passioner, vid cl skakadt sarnhallsskick. kun dess inverkan bliFva högst
Vrlig, då den smickrar passionen och predikar våld stället Vör rän.
Likasii kan dess inflvtundc pä den stora massan, p3 den jemförelsevis
obildade delen ui’ nationen, bli rva våd ligi. oni den sträFvar ali bland
denna upplösa sedlighetens och laglvdnadens hum! 1 alimänhet pläar
dock dcnna scdnare fara öCverskattas. En nations sed är, säsom vi ofia

20 upprepai. icke sitindens verk och derVöre äFven oberoende ui’ slundens
vindkasi. — Men vi skola lagu oss frihcten härom yttra nägot meni en
annan gång.

FIär varna vi bioti den värde läsaren, ati vid det ofvan sagda icke alls
tänka på Tidningspressen i v3rt karu Ridcmncsland. lcke derVörc
naturligivis som skulle ickc den kunna uthärda en mönslring, äVveii den
sirängaste. Meri om den hLindelscvis »Just ngenting» Littalade, sä borde
ju till Vöijd ui’ det anförda nödvändigi slutas, ari läsaren, och mcd
honom ailmänheten, ali den alimänna opinionen tänker. iror och
menar »Jusi ingenting.» Sä oarriga mm vära hisare vilja vi ickc varu.

30 DerlUre Förnya vi varningen.
<ira 21)

II. PUIILTCITETENS VADOR.

1 en Föregäende arrikel harva vi mcd några ord aniydi dci vädliga
inflytande Tidningspressen kari uiöfva. Säsom del mesi utmärkande i
della hänsccnde nämnde vi dess vådligu inilytande i en tid, dä
samhäl lsordningen är skakad, då partiernas upprörda passioner sä lait
kunna smickras och derigenom ledas pä hva rje väg, som Vörer till deras
mål, sam 1 pressens men hga inverkan p3 massan, cm den ickc skyr ali

4)) undergräl’va dennas sedlighet. 1 bäda hänscenden fordras koniroler.
Ait dessa böra flnnas pä ali oFFentlig verksamhet, är en erkänd lama, och
minst ui’ alI sädan bör säledes Tidningspressen göma anspråk ali
unda nd raga sig dem.

1 Ivurje tvist om gagnei cl 1cr skadan aF en obegränsad tryck i’rihet
aflägsnas redan dei’aI’. ali i hvarje iund i Europa lagar flnnas mot
tryckFrihetens missbruk. Skuile af deita scdnare inga vädor kunna
uppstå, sä skulle säkert tidens upplysning längesedan antiquerat dyhka
lagar. Deras oli k hei i oli ku sLater hänvisar ocksä p3 dc ivenne
omständigheter vi nyss nämnt. 1 mon ui’ samhällsordningens fasihel

50 och massans högre cllcr lägre bildningsgrad mäste ncmligen missbruket
mcd större eller rnindre lätihet kunna iniräda. Man har sälunda på
oliku tider inom summa siat seti sig tvungen ati inskrLinka eller Funnit
an ledning ait utvidga 1 ryck Crilicien, 1 ikasom bildn ingens siändpu n kt
lios olka [oik alseende 3 densuninia ki’al’i oiika fltgärder.

1 Englund 1. cx. ser man ntimera yrierst sällan lagamne mot iryck[ri—
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hetens rnissbruk tillämpade. Ännu För tvåhundrade år tilibaka brän—
märktes Författare detta Iand ofFeniligen vid skampälen, och nu är
ryck Fri heten derstä des sn ari sagd t ohejdad. U ui ii iv Fve I ha r det ta si n

grund i samhällsordningens Fasthei och Folkeis pohtiska upplysning.

Båda i Förening hatva gjori Tidningspressen oskadlig. Dess obegrän
sade Frihei har Förned rat denna sjel F, s ati den sisom ledare aF
ailmänna opinionen saknar nästan ali betydelse. Dc Engeiska Tidning—
ar, solu itnjuta ngot anseende, ega detta ssoni organer bioti För en
bestamdt politiski pani. Deras bestämmelse är så, utom deras egenskap
aF nyhetsmagasiner och a FFärsbynier, endasi den a tt undernii iia dc bäda 10

tLiflande pantierna on] deras ömsesidiga ställning till hvarandra. Man
kannen hän denFöne eLi blads egare och det pani han iillhörer, men
reda k Lönerna äro Fullkomligt obekan ta ja oFta ringa ak iade personer,
hvilka sälja sin penna till den mestbjudande. An mera missaktade äro
Mdc uigiFvare och redaktörer aF veckobladen, Tidningar, hvilka icke
dagl igen ulkomma och utesl utande haFva sin a Fnämare bland den stora
massan.

1 Nordamerikas Fristater visar sig summa Förhällande. Och vtrt land
ganska nära t5nncs detsamma nöstan Ii kas utbi Idadi. 1 Svcnige nem—
ligen har della resuliat åstadkommiis mindre i Följd aF mängdens 20
politiska bildning än aF en Förvänd lagstiFtning. Den tryckFrihet, som
StatsFörFattningen nE 1809 gaF landet, syntes hotande, och Ständcrna
beviljade pä Riksdagen 1812 Regeringen i aFseende ii Tidningarne den
såkallade Indrauningsmakten. Så kunde hvarje Tidnings utgiFvande
upphöra pä en beFailning afiustitiekanslern. Men tiilståndsbneF För en
Tidning belalas mcd ungerär fem R—l b—co, och Tidningsutgifvarena
hiitade snart p den utvägen att på förhand Förse sig mcd Rera stdana
tillständsbreE Så snant nu Tidningen indrogs, gjordes blott en luen
Förändring i dess titel, och en ny nummerFöljd sattes i bredd mcd den
gamla. På sådant säit har f. d. Aftonbladei avancerat till det tjugun— 30

deförsta. OHa hände det, aLi förbudei mot denna Tidnings utgiFvandc
anlände, under det dagens nummer trycktcs. Man insatte di i formen
i. cx. »det scxtonde» 1 stället »deL Femionde», N:o 1 brcdvid N:o 205,
ökade på elden under ångpannan, och snällpressen Liliverkade Ahon
blad mcd dubbel fari. Indragningsmakten blef sälunda heli och hället
onyttig, och man upphörde mcd tr 1838 ali begagna densamma.
Likasä overksamma blefvo LryckFrihetsätalcn. Lagen stadgar ncrnligcn
För tryckFnihetens missbruk hufvudsakligen iistning pä kortare ellen
längrc tid, sanui För Tidningsutgifvare personlig fönlust aF näitigheten
För alI tid. En giFven Följd af detta sednare stadgande bleF, ali den räita 40

utgifvaren icke är tien inFör Iag ansvarige, uLan tillståndsbrcfven utlösas
1 någon persons namn, som är vi llig ali mot nägra lumpna niksdalcr
heta och i händelse a F Iagsökning vara »den ansvarige». Ristii ings—
siraFFei användi pi en skniFtställare är redan i sig sjelF illa beräknadt,
emedan dci gör honom till en martyr och en i ntrcssan t person. Men i
förhällande till dessa ansvanige TidningsuigiFvare blir det heli och
hället Fruktlösi. För en sådan stackare kan Fängtraktamente siundom
bliFva en verklig välgerning, isynnerhct som den nätta utgiFvaren vai
mäste öka det mcd ett billigt honorarium. Men äFvcn Förutsait, atL
straFFei För den ansvanige vore eli lidande, sä tillämpas det pä en 50

Fulikomligi ovetande och oskyldig person, hvilken nöd och bnisL
tvungit ali träda i den skyldiges stad och ställe. AFven sälunda väcker
st ra FFeis til jani pn i ng h a mi ei 1cr mcdl idande. Oa k iad i ali t, h va d man
kunnat göra För ali kormumpema Juryn, har aF dcssa anledningar i
tnyck Frihetsnuål vanl igasi Följi den åk lagades Fni kännande. Tryck Fri hcts—
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itaI fiån styrelsens sida böiUa dcrförc afvcn aH heli och Milet
försvinna.

Eniellertid har följden af ansvarsiöshctcn äfven har blifvit den. ali
Tidningspressens tinseende sjunkii. Man m deremot försäkra, hvad
man viii. hvar och en. som kiinner förhaliandena 1 Sveriue, vei del
äfven. ali publicistens yrke derstildes Lir ringa aktadi. Dc flesia
publicisier 1 Sverige Liro ocks s obskura personer, alI alimönheten vai
aldrig hört eiler sen deras namn nLimnas. K nappi nog vögar der
nurnera en anseddare litteratör uppträda en Tidning. åtminsione icke

10 utan anonymiteiens fega sköid. Vi säga fega; iy det bevisar ailtid dåligt
mod och sinne lios en skriftställare. soiii viii sirida för sak och
principer. oiii hirn icke öppet itager sig det moraliska ansvaret för sina
sträfvandcn.

i Fran krike har deremot eLL heli annat förM Ilande inom Tidnings—
pressen utbildat sig. enligi var tanke heli och hiIiei 1 följd af iagstift
ningen mot iryckfrihetens missbruk. Väl flnnesrifven här fllsinings—
sirafT för den enligi denna Iag skyldiga, och 1 sammanhang dermed
äfven köpta ansvariga utgifvare för Tidningarne. Men del väsendtligen
verksamma sirafiet för tryckfrihetens missbruk bestir pc’nnhigehöier.

20 Till säkerhet för dessa mäste hvarje Tidningsuigifvare stäHa borgen pä
en summa, lämpad efter Tidningens större eller niindre debit. Hiiri
genom flnnes en ansvarighet, som icke är illusorisk, emedan den ailiid
iräffar den sannskyldige utgifvaren och mcd cii siraff, som icke si kiit
väcker medkänsla.

Afven i ailmänhet finnes intet verksammare straff än böter. Mcd
erfarenhet af de verkiiga har man sain. ali menniska n lälta re giömmer
förlusien af en Fader iin den af sin egcndom. Skälei är också dci
nattirliga. ali det förra tillhör iingens vanliga ordning, dci sednare
deremot för den förlorande uigör nögoi oväntadi och oberäknadt.

30 Smärian öfver den förra förlusien, afven dä den är bitter, heias af uden,
men otii den sednare päminner det forifarande behofvei. Såsom siraIT
vid förseelser mot tryckfrihetslagarne medföra böter aften det goda, ali
straffei icke väckcr medkänsla för den straffiide. Personligi lidande för
en yiirad öfvertygelse gör sasom namndt den straffade till mariyr. Men
för ali väcka sympatier vid förtusi af egendom. måste den förtorande
vara bragi till verkligt behof, nil brist pö det för lifveis uppehälle
nödtorftiga. Derhän kan det icke komma mcd den, som förmar ställa
borgen för en större summa, och som icke kan bindas till någon
betaining utöfver denna.

40 Föden har ocksä i Frankrike varit den, alI landeis utmärktaste
skriftställare, vetenskapsmän och vitterhelsidkare uppträda stsom
förftittare i Tidningarne i Paris. Samstämmande omdömen intyga, ali
nigra lyckade Tidningsuppsatscr redan anses gifva ansprik på namn af
hiteratör. Dc förnämsta Tidningarne stå alla under berömda stals—
mäns, deputerades, vetenskapsmäns personliga ledning. Också är
tonen i dc Franska Tidningarne öfverhufvud värdig. Sjelfva den
republikanska Tidningen National, ehuru uppirädande för läror, som
sii i sirid mcd den bcsiöende samhällsordningen. har en hallning, som
nära gränsar till dysierhet. Afven dc hufvudsakligen htterära Tidskrif—

5(1 terna. sösom t. cx. Revue des deux Mondes, dcltaga i diskussionen
öfver politiska och sociala angelägenheter.

Sö biidar ailtid vcrklig ansvarigliet äfven en handlingssäti. som är
mäkiigt af ansvar. 1 Ivarje offenilig verksarnhet. som saknar ansvar. är
derföre depraverande. Endast emedan eli liögsta afgörande måste
linnas. som vakar öfter ansvarigheten och i högsta instansen bestäm—
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mer densamma, ir Regenten ensam bunden genom siit sarnvete. Men
hvar och en annans verksamhei för det alimiinna bör vara bunden
genom eli Iag bestLimdi ansvar.

Erkannes detia, sii leder det till betraktelsen af afven en annan kaila
till Tidningspressens förderf. Om nemiigen dess verksamhei är sii
bunden, aLI den icke kun yttra sig i niigon aF de allmLinna angelägen
heter, 1 hvilka menniskorna linna eli intresse utöfver det för deras
inskrLinkta egoisliska sträfvanden, sii miisie denna verksamhet ned
sjunka till en betydeiselöshei, som förvandlar den i eli näringsfiing
jemförligi mcd hvarje annat penningeförvärf. Orätivist vore väl det 0

piisuiiende alI liiieratörens, vetenskapsmannens eller viiterheisidkarens,
verksanihei icke lika vai som hvarje annan medborgares ger honom
ansprik pii delaktighet i den alirnänna nationaiförmögenheten, mcd
andra ord, anspniik ali iefva af siti arbete. Men om denna verksamhei
blir eli näringsi’iing, utan afseende pii öfveriygelse ijenar hvarje syfie
nuiii, sii nedsaites den till nctgoi förakiligi och vanärande. Della pii den
grund, alI den litterära verksamheien är reni andlig, till siti värde och
sina verkningar är aF öfvertygelsen beroende. Om nu Tidningslitiera
turen blir endast nyhetskrämeri eller pii sin höjd blott afser ali för
ögonblicket fördrifva dagdrifvarens och den lefnadsmäites olusi och 20

iedsnad, så förnedras den sjelfva verket. Pubiicistens verksamhet
förijenar dii lika litet akining, som niigon man ömtålig om skl
medborgerliga anseende kan eiler bör lima sig it en publicistisk
verkamhet. Likasom vid ansvarslöshet skyr också di den anseddare
liiieratören alI i dc offentliga biaden uppträda. Anonymiteten blir dii
likasi elI nödfalls värn, men eit, bakom hvilket icke ens cii narnn döljer
sig, som vore värdt ait kännas.

Ingen lärer väl anse eLi siidani iillstind motsvara Tidningspressens
bestämmelse. Ty om man medger dess siora inilytande under en större
tryckfrihei, sii miste man äfven iillerkänna den det bestiendes hisio- 30

riska räui. Man kan sii utan vidare siuta: en verksamhet, som i det nyare
samhällei uppsiigli till en offenilig maki, misie äfven vara af samhäi
ieis behof piikallad. 1 en föregiende ariikel hafva vi söki aniyda arien
aF della inflyiande. Läli är ocksi ali inse, hviika verkningar frinvaron
deraf miste medföra.

Hvarje uänkande miiste medgifva, aLI Tidningspressen icke kun
meddela niigon solid biidning. Della värf bör vara och Förblifva den
ailmänna undervisningen öfveriitei. Men ali undervisning blir overk
sam, om sedan den inhemtats, ingen vuckelse flnnes till det inlärdas
användning, till sjelfverksamhei öfverhufvud. Väl har hvar och en en 40

siidan väckelse i siii dagiiga praktiska lii’. Men deLla är för dc flesta
menniskor aliiför inskränkt. Alliför klii förfaller hon dervid i en siupid
egoism, som helI och hiulei Förslöar hennes andiiga väsende. Man
kunde Lro, aLi menniskan Ufven utan deltagende för dci alimänna kan
lefva lyckligt och fylia sin bestämmelse. Historien vittnar dock, alI hon
derföruian endasi högst inskränkt förmir fylla ens sina lekamiiga
behof. Saknar hon medveiandet ait lefva För nigot annat än uppehil
landet afsiLt och dc sinas usia lif, si föriamas äfven hennes krafi häriili.
Rel igionen hur pi samma tid, som kyrkan var alli och siaten iniet,
ensam hänvisal till eIL miii öfver stunden. Men Krislna religionen 50

manar sjelf till en verksamhet för det ui Imänna, utöfver det egna
behofvets tillfredsslällande, och mcd dess rätta uppfattning har sam—
hällslifvet blifvii dennu ailmänna verksamheiskreis. Dellagande för
samhälleis ailmänna angelägen heler har sil unda mer och mer bii Cvi L cii
nödvändigt vilkor för dc Europeiska folkens andiiga lif. Och det är,
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såsorn vi Föru t sök t visa, egenska pen alI Ii Eva och u nderhå 1 la det ta
del laga n dc, ali i o [Een ii iga render ui ia la den a 1 liu i n ni opin ionen, som
giFvii Tidningspressen dess beiydenhei. Dess vigl erkännes i alla lLinder,
eh uru Ryssland, sisom del öfverh u Fvud ftanisi r genom siorariade
bemödanden För Folkeis bildning. iFven deruii torde vara ensami, ali
Tidningar der uigifvas p Regeringens befallning ccli mcd dess under—
slöd uli alla rikeis provinser.

LikvLil Lir del gifvet, ali hvarje stals olika Förliiining mäsie beslim—
ma cl ika sferer För nämnda dellagande. Der Fol kei icke eger nigon

10 poliiisk verksamhei, der ntisie äFven intiessel För densamma saknas,
och klokheten kan äfven Förbjuda striFvandei ali väcka iniressen,
hvilka bestående Förhäl landen. beliiigade a Fnaiionens h istoriska uiveck—
ling, t’örneka verkligliel. Mcii öFveralll stå ännu många sfl.rer aF det
offenlliga liFvet öppna, i deltagandei För hvilka en Folks andliga liE kan
linna näring och ytlni sig. Flii hörer litteraluren. synnerhet den
inhemska, allmänna undervisningen. kyrkans angelägenheier, den ci—
vila. kriminala ccli ekononuska IagstiFlningen. Iagskipningen, kom
munala angekigenheler o. s. v., i sanning elI vidsiräckt Fäli nog ulom
del egeniligen politiska.

20 Så har man i Tysklunds tiesIn staler redan länge i dessa hänseenden
egt en nästan obehindrad vttranderätt. under det ali den politiska
diskussionen ännu är Förvisad. Fluru nylti dcnna trvckFrihet varii,
derpä flnner man bevis deN Tysklands rika litteratur, dels i dc
reformer, hvilka regeringarne ledde nE den oFfentliga diskussionen
vidiagii. och sist 1 det lugn, som näsian oaibruiei herrskat under
grannstaternas politiska Förvirrlng. Ty alla dcssa sferer beröra menni—
skan närmare än den allmänna politiska. Deltagendel För dc Förra
flnnes alliid tidigare än För den sednare. Upplysning, uikomst och
rällvisa äro medborgarens oaFvisliga Fordringar på samhällct, desam—

30 nia i alla Lider och alla stater. Icke sö poliiisk Frihct, hvars tillvaro beror
nE en viss den ailmänna bildningens utvecklingsgrad, äFvensom nE ylire
hisioriska förhällanden.

Om man i Tyskland. isynnerhet 1 Preussen. ullalar önskningar För en
utvidgad ytlranderäti. sä innebära dessa mindre Fordran pä Eri diskus
sion i poliiiska ämnen. än dc ulgöra en yllring af dc olägenheter,
närvarande kontroler mcl yitranderäliens rnissbruk medföra. Den
dagen en ansvarighetslag. huru slräng som helst, dersiädes skulle säitas

stället För censuren. vore säkerl alla sansades önskningar i dessa
hänseenden uppEvllda.

411 Vi slutade sednaste arti kel i deLla ämne mcd en varn i ng mot
tillämpningar nE del anFörda pi Tidningsprcssen i Finland. Vi iaga oss
Friheten Förnyn den mcd den inskränkning. ali den väide läsaren icke
mätte göra sädana Lillänipninear För vär r;ikning. Ty tiet skall bliFva oSS
eLI nöje. ait i en löliande ariikel göra en tillämpning. hvilken väl kan
ulfaiia emol någons Förmodun. Pä förhand mä vi uliala den öfverty—
gelse, som äFvcn dnglig erlhrenhel bekräFtar, aLi deL vidsiräckia täli,
hvilkei 1 öFverenstämmclsc mcd nalionens biIdninsgrad och landets
Förhällanden stär öppet bäde För Tidningspressen och För den litterära
verksamheien öFverhuFvud. alltFör IlJa bliFvit odladt.
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