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röster å 3, 15 röster å 2, summa 57 points, erhålla tjensten. Detta är
matematisk rättvisa! Konseqvensen torde Hr L. icke kunna förneka?
Ty är det orättvist, att första rummet till ett förslag bortgifves af fiesta
vota till detta rtan, så är det än orättvisare, att en tjenst besättes genom
enkel votering enligt fiesta rösterna, emedan i senare fallet intet vidare
afgörande kommer i fråga.

Vi bekiaga, att Hr L. siutat sin uppsats med en appeli till detta högre
afgörande. Lyckligtvis har den kommit för sent i offentligheten, för att
kunna öfva något infiytande.

J.V.S. 10

48 OM FRI YTTRANDERÄTT.
Litteraturblctd n:o 3, ;iars 1862

Det är en längesen insedd och afgjord sak, att det mest utmärkande i
de Europeiska folkens lif under senast förflutna tre f]erndels sekel varit
sträfvandet till politisk frihet. Och man kan anse för lika sä säkert, att
denna period snart är till ända, emedan mälet af de fiesta Europas folk 20
snart är vunnet. Nemligen: hufvudsak är, att en statsförfattning
kommit till stånd, som ger de styrda rättighet till deltagande i
lagstiftning och styrelse. Sjelfbeskattningsrätten innebär detta delta
gande i styrelsen. Många önskvärda stipulationer mä der och hvar
terstå att göra gällande. Men för deras antagande och förverkligande
finnes dä en laglig väg öppen. Och detta är hufvudsak att statsformen
och den politiska friheten kunna utan revolution utvecklas. Redan nu
är detta sträfvande till politisk frihet icke mera det mest framstående.
Dagens historia bevisar det. Man kan säga: historien har gått öfver från
den inre statsrättens gebit till den yttres, frän konstituerandet af 30

författningarne till bestämmandet affolkens ömsesidiga berättiganden.
Vanlig är icke en klar insigt i dessa förhällanden. Afven inom

vetenskapen är den först en nyare tids vinning. Mängden betraktar det
rätta abstrakt säsom allmänt mensklig rätt, utan att särskilja de former,
i hvilka det rätta påjorden har verklighet. Man inser icke, att det Rätta
är något annat i den ena formen, än i den andra.

Och det borde dock falla i ögonen, att, när menniskan utträder ur
familjens krets, henne främst möter ett rättsgebit, det medborgerliga,
der rätt och orätt rörer hennes förhållanden till andra individer i
samhället, icke till det hela, än mindre till andra nationer eller stater. 40

Det rätta är här uttaladt i de medborgerliga lagarne, och bestämmes i
öfrigt af den allmänna seden. Här kan och skall jemlikhet i berättigan
den individerna emellan räda. Alla skola vara jemlikar inför lagen; hvar
och en har i sjelfva verket samma berättigande, att genom lära och
exempel motarbeta ond sed, verka för den goda. Här är det också, som
allas »sjelfstyrelse» kan vara annat än ett tomt ord, hvarmed okunnig
heten slår omkring sig. Den har och har haft sin plats i kommunerna,
i korporationerna, i fria föreningar. Men i verksamheten så väl för
kommunerna som korporationerna försvinner dock redan berättigan
dets jemlikhet. Intellektuel bildning, förmögenhet, samhällsställning 50

gifva individerna olika infiytande, olika berättiganden.
Lätt inses, att det rätta här, i denna krets, rörer menniskans

personliga frihet, eganderätt, intellektuela bildning, moraliska öfverty
gelse om pligterna mot nästan (vid afgörandet öfver sedens berättigan
de nemligen).
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Men utöfver denna rättsfer står staten. 1 den är det rätta något heit
annat, än i det medborgerliga samhällslifvet, i individernas ömsesidiga
förhållande till hvarandra. Det rätta är i staten ett annat, emedan
verksamheten är en annan. 1 det medborgerliga samhällslifvet verkar
individen för sina intressen; i staten skall han verka för det ailmännas,
en nations intresse. Hvad som är det rätta, dä lag skall stiftas och dä
regeringsåtgärder skola vidtagas för statens bästa, antingen i den inre
styrelsen eller i statens förhållande till andra stater — hvad som då är
rätt, det bestämmes icke genom hvarken lagbud eller någon gällande

10 sed. Denna är den stora skilnaden mellan det rätta i det medborgerliga
samhällslifvet och i staten, att individen, dä han är verksam för staten,
måste taga regein, lagen för sitt handlingssätt endast ur sin egen
öfvertygelse. De lagar, som angä verksamheten i staten, grundiagarne,
konstitutionen, äro heit och hället formela, bestämma blott i hvilken
ordning Iagstiftningen skall ske, regeringsmakten skall utöfvas; men
angäende hvad som till innehållet är det rätta i dessa handlingar
bestämma de föga och intet. Statens välförstådda intresse, fädernes
landets bästa, alla samhällsklassers fördelar, allmänt välstånd, alimän
upplysning, ailmän sedlighet, sädane äro de rymiiga och sväfvande

20 bestämningar, i hvilka man söker uttala statsmakternas åligganden.
Men hvari allt detta består, och huru det skall främjas, deröfver måste
de individer med sig sjelfva afgöra, hvilka utöfva denna makt.

Derföre är också berättigandet i staten ett annat, än i det medbor
gerliga lifvet. Ingen kan vilja, att okunnigheten och dårskapen skola
hålla i statens tygiar. Sträfvandet är att öfverlemna dem åt visheten,
den kraftfulla viljan, den tadellösaste oegennytta. Jemlikhet i berätti
gande kan här icke komma i fråga. Teon och historie lära, att
berättigandets utsträckning och beskaffenhet rnåste bero af hvarje folks
bildningsgrad. Man har derföre pä skilda tider sökt i olika statsformer

30 gifva det politiska berättigandet ett rum, motsvarande hvarje tids kraf.
Ser man till, huru vidt detsamma i Europas konstitutiotiela stater
närmar sig jemlikheten, måste man förvänas öfver storleken af det
afstånd, som ännu skiljer den ena individens politiska berättiganden
från den andras. Den stora massan har det enda politiska berättigandet
att välja; och detta är nära nog alh. Men äfven detta berättigande
saknar icke sällan ail förnuftig betydelse, emedan de väljande rösta för
personer, som de icke känna, och för eller mot frågor, som de icke
begripa — att tiga derom, att öfvertalande, stundom pengar, eller blott
några glas öl eller bränvin afgöra valet.

40 Man kan nu fråga: är yttranderätten ett medborgerligt eller politiskt
berättigande? 1 den mening ordet numera vanligen tages, nemiigen
såsom yttranderätt i tryck, är den utan tvifvel ett politiskt berättigande.

Taiförmägan är af naturens gåfvor den, som bestämdast skiljer
menniskan från djuren. Det synes derföre vara det naturligaste i
verlden, att hon skall fritt fä använda den. Skulle också talet ingenting
annat innebära, än hvad menniskan har af naturen, vore sättet för
denna förmägas användande fullkomligt likgiltigt, och den kunde göra
anspråk pä en användning utan alla inskränkningar. Men emedan den
har sitt egentliga värde såsom vehikel för rneddelandet af tankar, sä fär

50 dess användande en helt annan betydelse. Sitt förnuftiga tänkande har
menniskan icke af naturen. Hon lär sig det. Det är hennes arf efter
förgångna slägten, hvilket hon skall förkofra, åtminstone icke förbyta
i oförnuft. Denna hennes intellektuela bildning beror deraf, hvilket
folk, hvilken stat hon tilihör, och af den tidpunkt i folkets allmänna
utveckling, inom hvilken hennes lif faller. Man bör tillägga: sjelfva
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denna utveckling fortgår i en bestämd förnuftig ordning; och den
individ, som viii väl förvaita arfvet, som viii befordra utvecklingen, åt
kommande slägten iemnande mera, än han af dem mottagit, han måste
underkasta sig sagde förnuftiga ordning, ty han vinner eljest icke sitt
ändamål.

Men den stat, han tilihör, har också af anförd grund anspråk pä, att
så sker. Förhåliandet med en nations materiela egendom liknar förhål
landet med denna andiiga. 1 hvarje individs eget intresse ligger det att
arbeta och förvärfva egendom, och i ett väl ordnadt samhäiie bör
hvarje medborgare ega iika frihet härtili. Men emedan individen 10

derigenom tillika biir deiaktig af den redan förhandenvarande na
tionaiförmögenheten, och emedan den biidning, han af samhället
mottagit, det skydd. han för sitt arbete och sin förvärfvade egendom
ätnjuter, sätta honom i tiiWälle dertiil, s eger han icke rätt att
godtyckligt förstöra egendomen. Börjar han bränna upp sitt hus eller
sina skogar o. s. v., sä hindras han derifrån, äfven om ingen annans
egendom dervid iider. Förhällandet med en nations andiiga egendom
är liknande; vi säga dock icke, att det är detsamma. 1 vetandet, och
endast der har menniskan denna frihet, att ansvara endast och
allenast inför sig sjeif. Det är väi äfven här hennes pligt, att använda det 20
mottagna till sin egen sanna båtnad. Men häröfver finnes ingen annan
jordisk dornare, än hon sjelf. Tankens, öfvertygeisens frihet är oantast
lig. Men viii hon meddela sitt vetande ät andra, göra sin öfvertygelse
hos dem gällande, dä inträder detta förhåliande, att hon skall använda
det säsom en andlig nationaiegendom. Afven den muntiiga yttrande
rättens begagnande är derföre underkastad statens kontroll. En fader
fär icke lära sitt barn, hvad han behagar; en individ icke ät en annan
meddela, hviika läror som heist; ingen kan predika sina meningar,
hurudana de än vara må, på torgen.

Man kunde påstä: det är ur en ailmänt mensklig synpunkt yttran- 30
derätten är kontroll underkastad. T. ex. osediiga läror böra ingenstädes
fä spridas. Men i sjeifva verket tilihör afgörandet deröfver, hvi]ka läror
som äro osediiga, iikasom hviika irreiigiösa, hvilka upproriska, sam
hällsförderfliga — icke menskligheten, utan nationerna, alitefter deras
tro, deras sed, deras lagar, deras statsform.

Att derföre säga: »fri yttranderätt är hvarje menniskas naturliga
rättighet», detta är iika platt som okunnigt. Att sädant ofta upprepas,
gör det icke visare. Och när man sätter sig ned, för att med sädane frän
gatan tagna fraser motivera en nations anspråk pä tryckfrihet, dä
bevisar man klariigen, att man icke vet, hvarom fråga är. Det vore föga 40
förunderiigt om den, till hvilken bevisningen ställes, skulle anse
tryckfriheten vara en vädlig frihet för folk af detta slag.

Yttranderätten i tryck är, som hvar man vet, nägot jemföreisevis
ungt i veriden. Antikens fria stater måste bestä den förutan af det enkla
skäl, att trycket kom till verlden halftannat ärtusende efter dessa staters
undergång. Om boktryckerikonsten nägot tidigare funnits i Kina, sä
har Iikväl den öfriga veriden icke vetat deraf. Vetandets meddeiande i
tryck är ännu nägot mera, än det muntliga predikandet på torgen.
Detta meddelande har en större verkan, kan åtminstone hafva den, icke
blott för stunden, utan för alla kommande tider. Hvad som lägges till 50
en nations litteratur, det har rnöjligheten till ett lif vida längre än
nationens eget. Redan den handskrifna litteraturen har bevisat sin
förmåga att lefva genom årtusenden; och den tryckta har utsigten att
lefva tills jorden grusas — eller förvandlas till en isklump enligt den
modernare teorin.
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Det är detta i rum och tid utsträckta infiytande, som gör det tryckta
ordet till en rnakt i veriden och i staten. Makten är naturligtvis i
grunden vetandets makt, att bestämma den menskiiga handiingen; och
menniskan måste fasthålla tron, att vetandet om sanningen är den i
meningsstriderna slutligen segrande makten. Historien vittnar dock
nogsamt om, hvilka bemödanden och strider denna seger erfordrat.
Hon visar, att för hvarje tid vetandet om de nya sanningar, hviika
arbetat sig fram hos menskligheten, varit de fås egendom, medan
vilifarelsen haft sitt stöd hos de mänga. Boktryckarkonstens uppfin

10 ning har mångdubblat sanningens makt att göra sig gäilande; men den
har ocksä ökat villfarelsens motständskraft och utbredning.

Hvarje menniskas sjeifkänsla uppreser sig mot tvång pä hennes
öfvertygelse, i desto högre grad, ju mera hon äiskar och aktar
sanningen. Hon vet det med sig, att hon i vetandet är och skall vara fri
från alit tvång, att sanning för henne icke finnes utan denria frihet.
Tvingas hon att bekänna en lära, hvilken som heist, sätter hon sig emot
detta tvång. Samvetsfrihet är en ovilkorlig fordran, och att aftvinga
medmenniskor en bekänneise är det mest förhatiiga våld.

Och likväi: fä menniskor finnas, som icke mäste underkasta sig detta
20 tvång. En lära bekännes nemiigen icke biott med orden, utan i aIl

handiing. Detta gäiler de för menniskor mest vigtiga läror, dem, som
angå menniskoanden sjelf. Ingen kan i en annans handlingssätt upp
täcka, om denne tror pä den Ptoiemeiska eiler den Kopernikanska
läran om orsaken til årstidernas vexling. Men individens öfvertygelse
om menniskans bestämmeise, om rätt och orätt, godt och ondt uttalar
sig i hennes handlingar. Sin religiösa tro bekänner man genom
deltagande i en kyrkas gemenskap, sin politiska genom att underkasta
sig en gifven statsform, sin öfvertygelse om rätt och orätt genom att
lyda en gifven lag, om ondt och godt genom att följa en gifven sed.

30 Hviiken menniska underkastar sig icke i det ena eller andra af dessa
förhållanden, ja i alla, ett handiingssätt, som hon icke med sin
öfvertygelse omfattar såsom det rigtiga, eller åtminstone icke det bästa?

Detta tvång är ohjelpligt, sä länge menniskor lefva i samhällen, sä
länge individen icke viii elier kan afskiija sig från alla andra individer
af sitt slägte. En församling kan icke finnas, som i sig förenar
fullkomligt lika tänkande; lagar kunna icke stiftas, en samhällsordning
icke upprätthållas, hviika icke skulle tvinga hvarje samhällsmedlem att
mot sin öfvertygelse och vilja underkasta sig den ena elier andra formen
för sitt görande och lätande; och i synnerhet i fråga om statens

40 angelägenheter måste meningarne afltid vara delade, sä att när ett parti
lyckas göra sina åsigter gällande, ett annat nödgas underkasta sig —

t. ex. gifva egendom och lif i ett krig, som det ogiilar.
Läsaren är säkert med oss öfvertygad, att detta förhällande icke är

något tilWälligt, icke heller beror blott af en naturnödvändighet. Det
vore oförnuftigt att betrakta det blott såsom nägot oundvikligt ondt,
om hvilket man icke förmår säga, hvarifrån det kommer.

Ett förnuftigt vetande är det, som har allmängiitighet. Förmår
individen icke göra sin öfvertygelse af andra erkänd, har han stort skäi
att tvifla på dess förnuftighet. Han är visst oförhindrad, att det oaktadt

50 fasthålla denna öfvertygelse. Vetandets frihet kan icke fråntagas ho
nom. Men han kan icke begära, att verlden skall låta sig ledas af hans
meningar, utan när han sätter sin öfvertygelse mot andras, får han
underkasta sig den stäiining i stat och samhälle, vi nyss skildrat, att
nemiigen handia mot, hvad han anser för rätt. Den, som tror på en
förnuftig ordning och utveckling i andens verld, han har icke svårt att
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härvid resignera. Men en narr, som endast i sina egna infail ser förnuft,
han frnner alltid verlden oförnuftig, emedan den icke gör dem till sin
lag. Narrar af detta slag finnas i mängd bland dem, som förvärfvat
något litet vetande utöfver massans. Men det är i sjelfva verket just
derigenom, att menniskan i naturen och i historien lärer känna en
ordning, som är oheroende af individens meningar och godtycke, hon
kommer till insigt den, att äfven vetandet är nägot annat, än en
individs öfvertygelse. Afven den mest inbillske spjernar icke länge mot
naturens ordning. Men de äro icke fä, hvilka satt sin teon mot
ordningen i historien, i staten och samhället. Den i Iifvets mängfaldiga 10
omsorger verksame är icke lätt frestad härtili. Han kan ofta ingenting
anföra mot teorins rigtighet; men han finner den »opraktisk», och han
oroas icke vidare af densamma. Tänkaren, vetenskapsmannen, kom
mer deremot icke lika lätt från saken. Han står alltid i fara, att afhopen
förblandas med den inbillska narren. Skilnaden är dock den, att han
bjuder bevisning i en erkänd förnuftig form, vetenskapens. Och är han
en sann vetenskapsman, nöjer han sig med att få läran i vetenskapen
erkänd. Han vet, att, om den har sanningens värde, den äfven eger
sanningens makt att förr eller senare göra sig allmäntgällande. Och när
detta skett, följer äfven dess praktiska tillämpning. 20

Der nu i en stat ingen frihet skulle finnas att yttra läror, som strida
mot det praktiskt hestående. der skulle andlig död vara följden. Ett
sådant tillstånd är omöjligt, ty menskliga vetandet stär aldrig stilla, och
meddelandet menniskor emellan kan icke hindras. Huru orörlig än
bildningen synes stä i sådane länder som Kina, Hindostan, de Turkiska
länderna m. ft, denna orörlighet är dock blott skenbar, och verkning
arne af det undangömda tankearhetet bryta periodiskt fram, tills de
engång skola reformera äfven den nu stationära samhällsordningen. 1
Etiropa erkänner man frän sekler tillbaka »id&rnas» reformerande
makt, och ingenstädes finnes ens bemödandet, att undandraga sig 30
densamma. Här gäller det mer och mer allmänt, att en stat bör vara så
fast i sina fogningar, att den tål vid hvarje lära. Men det är klart, att
man dä förutsätter en bildning hos nationen i fråga, tillräcklig att skilja
den sanna läran från den falska. Man förutsätter framförallt en
laglydnad, som icke af nägra läror rubbas, en sedlighet, som af
nationen göres till måttstock för lärornas sanning, och som förtjenar
att utgöra en sådan. Detta är idealet. Men ännu känner historien ingen
stat, der läran varit fullkomlig fri. Vi tala dä icke derom, att ingen stat
nägonsin kan medgifva frihet till en irreligiös, osedlig, samhällsfientlig
undervisning och uppfostran. Men ocksä i öfrigt har läran ingenstädes 40

varit fullkomligt fri. Vi upprepa det: detta är det, som bör eftersträfvas,
att läran må vara fri, och att osanningen icke må behöfva någon annan
tuktomästare, än sanningens röst. Men vi medgifva det ock: sädant
tillhör Guds rike pä jorden.

Orsaken dertill, att yttranderätten mäste inskränkas, är i det före
gäende framlagd. Åsigter, ogillande det i staten bestäende mäste alltid
finnas. Den intellektuela bildningen är aldrig så hög och allmän,
laglydnaden, den goda seden äro aldrig så fasta, att de icke af
förderfvande läror kunna förvillas.

Meddelandet i tryck medför genom sin art en lockelse till missbruk, 50
som icke pä längt när i lika grad finnes till för den muntliga läran. En
eller annan individ kan finna sin uträkning vid, att säsom kringvand
rande predikant kolportera den ena eller andra läran kring land och
rike; en och annan lycksökare kan blifva den hungrige kolportörens
medtäflare, likväl åtnöjande sig blott med det bifali och det inflytande
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på sina åhörare han kan vinna. Men det tryckta ordet är föremål för
spekulationer i heit annan skala. Hundratal miljoner äro i Europa
nedlagda i den industrin, och hundratusental individer vänta på annan
väg sin fortkomst genom det tryckta ordet dock vi misstaga oss:
hundratal millioner individer vänta härpå, emedan hvarje industrigren
numera är beroende deraf. Vi hafva här i Finland dagiigen för ögonen
det ifriga ftiktandet för skyddstullarne — mycken annan näringsomsorg
i tryck att förtiga. Skulle man kunna säga: hvad tryckpressen fram
bringar, det afser endast att uppiysa, att förädia medmenniskor, att

10 bringa sanningen i dagen, att beffista samhällsordningen och laglydna
den, att lifva patriotismen till endrägtiga ansträngningar för fädernes
landets bästa —. skulle detta sanningsenligt kunna sägas, dä kunde man
ocksä frimodigare yrka på borttagandet af hvarje inskränkning. Men
ingen kan mot uppenbara fakta afgifva en sådan försäkran. Tvärtom:
egennyttan, alla menskiiga passioner hafva bemäktigat sig äfven
tryckpressen; och äfven mängen förment frihetens riddare har, såsorn
den beryktade Dolgorukow, visat sig vara blott en lumpen landsvägs
riddare, hvilken häller sin fala penna mot hederligt folk, för att
tilltvinga sig en kontribution. Andra taga kontributionen af den hop,

20 hvars egen lumpenhet fröjdas öfver att se det upphöjda neddragas i
smutsen; det skulle lända dess dåliga samvete till tröst, om den kunde
tro, att intet ädeit och upphöjdt för menskligheten finnes.

1 hvilken grad detta förhållande verkat för inskränkningar i yttran
derätten, behöfver icke bevisas. Men å andra sidan är det obestridligt,
att de materiela intressen, som varit förknippade med .tryckfriheten,
gifvit anspråken pä densamma ett icke ringa stöd. Såsom yrke måste
jemte boktryckaryrket och bokhandeln äfven författarskapet hafva sitt
medborgerliga berättigande. Också kan det icke betviflas, att icke t. ex.
censuren tillika är ett band pä näringsfriheten. Förbittringen mot

30 densamma har visst icke varit rninst hos dem, hvilka den tagit brödet ur
munnen. Men frågan om yttranderättens frihet kan dock icke betraktas
ur den ekonomiska lagstiftningens synpunkt. Den skall icke finnas för
att fylla ett lekamligt, utan ett andligt behof.

Erkänner man nu det ofvan anförda, så finnes ingen annan mått
stock för, hvilken grad af tryckfrihet i ett Iand bör medgifvas eller icke,
än den ifrågavarande nationens redan vunna intellektuela och sedliga
bildning. Vill man alltså bevisa mot trycktvånget, bör bevisningen föras
ur den nations bildningsståndpunkt, om hvilken fråga är. Att denna
bevisning icke kan föras med läskunnighets-attester o. s. v. är väl sannt.

40 Den kan icke ens alhid grundas på beskaffenheten af ett folks redan
förhandenvarande litteratur. Man kan t. ex. icke afgjordt ställa Eng
Jands litterattir högre än Frankrikes, eller tvärtom. Och ingen torde
likväl betvifla, att icke England bättre förmår bära tryckfriheten än
Frankrike. Också äro i det förra landet tryckfrihetslagarne stränga;
men erfarenheten har Iärt, att de icke behöfva tillämpas; eller alimänna
opinionen har i fiera fali gjort deras tillämpning omöjlig, medan den i
andra sjelf utöfvat ett tvång på yttranderätten. T. ex. angrepp mot
kristendomens läror hafva i England förekommit, och det är derifrån
Fransmäi-inen under 1 8:e sekiet med Voltaire i spetsen först lånade sina

50 vapen till dylika anfall, hvilka de sedan öfverleninat åt Tyskarne. Och
likväl har i det af censur och pressprocesser förvarade Tyskland en
massa litteratur af denna art sett dagen, medan sådane skrifter intili
denna dag i England varit ganska få. Författandet och utspridandet af
sådane är nemligen äfven inom de högsta samhällskretsarne i England
belagd mcd ett slags infami. Englands stora skald Byron bannlystes,
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emedan han i sina skrifter anfaller kyrkan och läran, men kanske ännu
mera derföre, att han i dem bevisar sig icke tro pä qvinnodygd samt
med diktens blomster höljer osedligheten. Man har i Tyskland angripit
detta såsom ett hyckleri, åberopande exemplen på sedeslöshet i samma
samhällskretsar. Men detta hjelper icke. Uppenbart är, att hurudana
än sederna mä vara, osedens offentliga gillande är fräckhet och lägger
en ny last till dem, som redan finnas. 1 Frankrike står ännu i dag
revolutionen ffirdig. Det bestäende statsskicket är ännu ifrågasatt dels
af de dynastiska partierna, dels af de socialistiska sträfvandena. Att
under ett sådant tillstånd tryckfriheten har fiera vådor, än i England, 10
der den regerande dynastin omfattas af folkets tillgifvenhet, och der
den hårdaste nöd bland de arbetande klasserna icke förmär framkalla
ens ett våldsamt tillgrepp från de rika, mycket mindre en politisk
rörelse, derpå lärer ingen tvifla.

Men en nations bildning bevisar sig äfven i dess institutioner.
Betraktar man yttranderätten i förhållande till dessa, sä faller det lätt
i ögonen, att medborgerlig frihet kan finnas äfven under en inskränkt
yttrandefrihet. Det torde blifva svårt att visa, att friheten till person och
egendom varit större i England, än t. ex. i Preussen och i de fiesta Tyska
stater, medan i dessa äfven preventiv censur fortfarit ända till senaste 20
tider. Men en konstitutionel statsförfattning låter i närvarande tid icke
tänka sig utan tryckfrihet. 1 antikens fristater utöfvades yttranderätten
vid folkförsamlingarne på torgen. Detta kunde ske i stater, der de
politiskt berättigade medborgarenas antal inskränkte sig till in
vånarenas i en stad — och äfven i den fiertalet bestod af oberättigade
fria eller slafvar. Men i den kristna staten, der, emedan allas likhet inför
Gud inses och erkännes, medborgerlig jemlikhet utgör en ovilkorlig
förnuftsfordran, der kan redan på denna grund en sådan inskränkning
icke ega rum. Man har sagt: de moderna staternas omfång och
folkmängd göra meddelandet i tryck nödvändigt. Det kunde med 30
större skäl sägas: sagde kristendomens lära gör dessa större fristater
möjliga. Och det är icke svårt att uppvisa, att sådane uppfinningar som
boktryckerikonsten icke äro tillfälliga, utan framkallade af folkens
andliga behof. Uppfinningen skedde, då behofvet af religiöst vetande
vaknade hos massorna, och då medeltidens skolvetande icke mera
tillfredsstälde de litterärt bildade och till litterär bildning sträfvande
samhällsklasserna.

Vi nödgas lemna derhän frägan: om yttranderättens frihet skall
framkalla den fria statsformen, eller om tvärtom dennas tilivaro gör
yttranderättens frihet möjlig. Historien lärer, att den ena utvecklat sig 40

jemte den andra. Och det tvärsäkra är, att ingen konstitutionel frihet
öfverhufvud kan finnas utan fri yttranderätt — och att den i den
moderna Europeiska staten är omöjlig utan tryckfrihet.

Vi hafva ofvanföre talat om valrättens utöfning såsom den enda
form, i hvilken massan af folket i konstitutionela stater utöfvar ett
politiskt berättigande, och om de vanskligheter, densamma är under
kastad. Att likväl under sådane förhällanden en förnuftig allmän
opinion kan göra sig gällande i konstitutionela staters lagstiftning och
styrelse, detta beror helt och hållet af det tryckta ordet. Skulle icke
genom dess förmedling insigt i de politiska ärenden och de samhälls- 50

frågor, som för stunden äro afgörande, tränga ned till nägon större
eller mindre del af valmännen, vore en förnuftig opinion i dessa frågor
otänkbar. Afven valkandidaternas beskaffenhet, deras politiska ante
cedentia, vore i mörker begrafvet, och valet skulle ligga helt och hället
i demagogiska talares händer. Likasä kan i sjelfva representantförsam
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lingarne ingen samstämmande, på förnuftiga skäl stödd opinion biida
sig, om den icke redan före deras samrnanträdande på grund af
ärendernas diskussion i tryck förefinnes. Afven i dem regerar eljest en
kast eller ett parti. Engeiska parlarnentet var till medlet af sista sekiet
en håla af korruption i ministrarnes hand, emedan parlamentsförhand
lingarne icke fingo offentliggöras. Det är kändt, att förbudet ännu
qvarstär, men ingen kan eller vill göra det gällande. Säkert är, att
frihetstidens mutsystem i Sverge, ännu nesligare, emedan bedrifvet med
utländska pengar, icke skulle kunnat bestå, om tryckfrihet funnits. Den

10 1766 införda tryckfriheten hjelpte utan tvifvel Gustaf III att störta
detta system. Men, tyvärr försvann med revolutionen äfven tryckfri
hetens lagliga garanti.

Vi sluta här denna betraktelse, med hvars bristfälligheter i förhål
lande till ämnets vigt och rika innehåll vi bedja läsaren benäget öfverse.
1 en följande artikel skola vi göra en tillämpning af det sagda på de
Finska förhållandena. Tyvärr mäste vi räkna oss till dem, som icke
hysa alltför sanguiniska förhoppningar om närmaste framtid i hänseen
de till yttranderättens frihet. Det är en barnslig tro, att det kan vara
nägot folk pä jorden beskärdt, att endast utsträcka handen, för att

20 insamia alla Hesperiens frukter. Vi hafva förut erinrat om nödvändig
heten att ihågkomma, att Finland är beroende af förhållanden, hvilka
det ligger utom Finska folkets makt att ändra. Afven sjelfständiga,
mäktigare stater stä likväl mer eller mindre i ett sådant beroende af
gifna historiska förhållanden. Men det oaktadt eller just derföre bör
intet folk bygga sina förhoppningar på nägot annat än, hvad som ligger
inom dess egen makt. Att sä i detta land icke alltid skett och sker, det
är beklagligt. Hvar och en tänkande borde finna, att det icke kan
bringa annat än ofärd. De tankiöse söka sin förnöjelse i att uppträda
med tomt skrik; landet piiktar derför, ernedan de tänkande saknat mod

30 att offentligen ogilla det.
JOVOS.

49 OM TRYCKFRIHET 1 FINLAND.
Litteraturblad n.o 4, april 1862

1 en föregående artikel »Om fri yttranderätt» hafva vi sökt visa, att
anspråket på densamma har berättigande i förhållande till hvarje

40 nations bildningsständpunkt.
Vi hafva dervid Iemnat äsido en mängd sedvanliga reflexioner öfver

gagnet af en fri yttranderätt, emedan all pröfning af en saks värde ur
nyttans synpunkt måste blifva osäker, och emedan bevisen för densam
ma alltid med motbevis kunna bemötas. Det är nog, att menniskan
utan ömsesidigt meddelande icke vore förnuftig, ty sitt förnuftiga
vetande har hon genom traditionen — att derförutan för henne ingen
sanning kan finnas, ty förnuftigt vetande, sanning, är icke individens
menande, utan det allmäntgiltiga, för sannt erkända. Att berättigande
till detta meddelande finnes icke blott abstrakt, för tanken, utan i

50 verkligheten, alltid och allestädes, detta kan derföre icke vara tvifvel
underkastadt. Frågan gäller endast sättet för berättigandets förverkli
gande; och det är detta, som måste mätas efter hvarje nations redan
förhandenvarande bildning, dess vetande, sed, lagar och institutioner.
För att rätt inse detta, bör man erinra sig, hvad som ofta glömmes, att
också lagarne och institutionerna äro en nations verkliga görande och


