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ΊαΙ infor Romerska föll·et, af krigs-Tribunen med Consula-
xisk makt jdppius Claudius Crassus, emot Folk-Tribunerneß
till forsvar af Finter-campagnen vid Feji. L. Fi 5—6,

Om någonsin, Medborgare! man kunnat tveka, antin¬
gen det varit för eder fördel, eller för sin egen, som
edra Tribuner ouphörligeu stiftat söndringar i samhäl¬
let, är iag öfvertygad, att denna tvekan i år har upphört.
Det gläder mig att se Eder omsider befriade från en lång
villfarelse, men i synnerhet lyckönskar jag Eder, och för
eder skull republiken, att det är i en för Eder gynnande
ställning, som denna villfarelse blifvit undanröjd.] År
det väl någon som icke ser, att Tribunerne aldrig varit
så stötte och uppbragte öfver några Eder tillfogade oför-ϊ
rätter, om sådana tilläfventyrs någon gång förefallit, som
ofver Senatens frikostighet emot menigheten, då en sold
för krigsfolket blef faststäld? Hvad tron \ väl det var,
som de då fruktade, eller som de i dag vilja störa? hvad
annat ,®-än Ståndens endrägt, hvilken de anse såsom mäst
värkande till Tribun-maktens upplösning. Ty i sanning,
lika egennyttige handtverkare,· som söka arbete, önska
också de, alt i Statskroppen alltid må vara någon ting
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sjukt, på det något må finnas, till hvars botande de af
Eder kunna påkallas.

Ty — jag frågar Eder, Tribuner — beskydden eller
bekrigen I menigheten? aren I Soldaternes yederparter
eller förespråkare? Eller, kan bända, sägen I: allt hvad
Senaten gör, misshagar oss, det må vara för, eller emot
menigheten. Och, likasom husbönder förbjuda sina trä-
lar, att på något sätt inlåta sig med främmande folk, och
anse för billigt, att de emot sådana afhålla sig både ifrån
▼älgerningar och oförrätter, så förbjuden I Patricierne
allt omgänge med Plebejer, på det ej vi genom vår väl¬
vilja och frikostighet må verka på menigheten, eller me¬
nigheten blifva oss hörsam och undergifven. Om hos E-
der funnes, jag vill icke säga någon medborgerlighet,
men någon mensklighet, huru mycket mera haden I bort
gynna och, efter eder förmåga, befrämja Patriciernes
välvilja och Plebejernes tillgifvenhet 1 Ty om denna en-
drägt vore beständig, hvilken skulle ej våga försäkra,
att denna Stat innan kort skulle blifva den mäktigaste
ibland sina grannar? —

Att det beslut, som mine ämbetsbroder tagit, att icke
bortföra krigshären ifrån Yeji, förr än ändamålet är vun¬
nit, icke allenast varit nyttigt, utan äfven nödvändigt,—
det skall jag sedermera söka bevisa: nu vill jag tala
om Soldaternas egen belägenhet. Jag tror, att det jag
nu går att säga, icke blolt här inlör Eder, utan äfvcn om
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tit i: sades 1 lägret, och Armeen sjclf derofvér finge döm-
ma, skulle finnas billigt. Om också jag hos mig sjelf
saknade ämne för detta tal, kunde jag visserligen åtnöjas
med det, som jag funnit i mina yederparters. De påsto-
do nyligenj att man icke borde gifva Krigsfolket sold,
emedan sold förut aldrig varit gifyen. Med livad skäl
kunna de då nu förtryta att, sedan man tillagt Soldater¬
na en ny förmån, man också pålägger dem en ny dere-
mot svarande skyldighet? Aldrig är någon möda utan för¬
del, sällan någon fördel utan använd möda. Arbete och
njutning, ehuru helt olika till sin natur, äro dock medl
ett tiaturligt band sins emellan förenade. Tillförne ansåg
Soldaten det för en tyngd, att på egen bekostnad nödgas
tjena republiken, det för en njutning, att en del af året
få odla sin jord, och iorvärfva så mycket, att han hem¬
ma och i fält kunde underhålla sig och de sina. Nu är
det hans njutning att draga inkomst afRepublikens tjenst,
och med glädje emottager han sin sold. Han måtte då
äfven med tålamod fördraga, att någon längre tid vara
borta från sitt hem och sin hushållning, som imellertkl
med ingen kostnad betungas. Om Republiken ville upp¬
göra rakning med honom, manne hon icke med skäl kun¬
de säga: du är betald lör hela året, arbeta också för
hela året. Eller tycker du det vore billigt, att du, för
ett halft års krigstjenst, erhÖlle ett helt års betalning?
Ogerna, Medborgare, dröjer jag vid denna punktj ty så
bora de tala* som hafva legda Soldater. Men vi vilje
handla såsom med medborgare, och vi anse för billigt att
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de handla med oss, såsom med sitt fädernesland. Antin¬
gen hade kriget icke bort företagas, eller bör det föras
på ett sätt, som egnar Romerska folkets värdighet, och
så snart, som möjligt är, fullbordas. Men fullbordas
skall det, om vi med eftertryck drifva belägringen; om
vi icke aftåga förr, än vi uppnått målet för vårt hopp,
genom eröfringen af Veji. Om ingen annan orsak, har
dockisanning blotta hederskänslan bort ålägga oss ståndaktig¬
het. I forntiden blefen stad], blott för en qvinnas skull, i
tio år belägrad af hela Grekeland: och huru fjerran afläg-
sen! hvilken rymd af länder, af haf, var icke derimellan!
oss tröttar redan ett års belägring, inom tjugu mils af-
stand, och nästan i åsyn af våra murar: förmodligen der-
för, att orsaken till kriget är ringa, och vårt missnöje
icke nog rättvist, för att ägga oss till ståndaktighet! Sju
gånger hafva de förnyat kriget; aldrig varit pålitlige un¬
der freden; tusen ganger sköilat våra ägor, Fidenaterna
hafva de tvungit att fran oss affalla; våra nybyggare i
Fidenae hafva de mördat; De voro anstiftare till det gud¬
lösa mord, som, i trots af folkrätten, föröfvades på våra
Sändebud; hela Etrurieri hafva de emot oss velat uppre¬
ta, och ännu i dag är detta deras bemödande; föga fat¬
tades, att de valdfört vara Sändebud, som af dem for¬
drade upprättelse.

Emot sådana fiender vill man att vi skole föra ett

lamt och afbrutet krig! Om ett så rättvist hat intet ver¬
kar på oss, böra icke följande omständigheter åtminstone
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göra någon verkan? Staden är kringskansad nred starka
bålverk, som hålla fienden stängd inom sina murar· han
har icke odlat sin jord, och del odlade är genom kriget
iörhärjadt. Om vi nu föra Armeen tillbaka, hvilken kan
tvifla att Vejenterne, icke blott af hämdlyastnad, utan ock
at nödvändighet att röfva ifrån andra, sedan de förlorat
sitt eget, skola infdia i vårt land? Vi aHägsrie således
icke kriget genom Tribunernes råd , utan vi dragé det
inom våra gränsor. — Men hurudan t Ur förhållandet med
det, som egentligen rörer Soldaterne, för hvilka dessa
goda Folk-Tribuner, sedan de sökt· aftruga dem deras
sold, nu i en hast yttra sådant deltagande? De hafva i
en lang sträcka uppkastat en vall och en graf, tvenne
verk af ofantligt arbete; de halva byggt redutter, i för¬
stone blott få, sedermera, efter tropparnes förökande,
ganska många; de hafva anlagt förskansningar icke alle¬
nast emot staden, utan äfven emot Etrurien, i händelse
att derifrån någon undsättning skulle komma. Jag vill
icke nämna stormtorn, skanskorgar, stormtak, och öfriga
anstalter, som tjena till städers belägrande. Sedan så myc¬
ken möda blifvit nedlagd, och man ändteligen hunnit till
slut med arbetet: tycken I att man bör öfvergifva detta,
för att nästa sommar, med nytt besvär, företaga allt å
nyo? Huru mycket lättare ar det icke att underhålla det
som är gjordt, och ligga efter, och vara ihärdig, och
med en gång göra slut på bekymret? Ty i sanning, det
kan icke räcka länge, om det oalbrutet fortsättes, och
vi icke sjelfve, genom dessa afbrott och ujipskof, aflägsna
uppfyllandet af vårt hopp.
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Jag talar om arbete ocli tidspillan. Men den fara,
for hvilken vi blotistälie oss genom krigets uppskjutande,
månne dessa täta rådplägningar hos de Etruriska folken
omVeji's undsättande, tillåta oss att den förgäta? I närva¬
rande ställning äro de uppretade emot Yejenterne, de
neka att sända dem hjelp; så mycket på dem ankom¬
mer, står det oss fritt att erÖfra Yeji. Men hvilken vill
ansvara oss, att detta tänkesätt äfven framgent skall fort¬
fara, om kriget uppskjutes? då Yejenterne, om rådrum
gifves, skola sända ansenligare och talrikare beskicknin¬
gar: då äfven det, som nu ar orsaken till Etruskernas
missnöje, tillsättandet af en Konung i Veji, kan me.d ti¬
den förändras, antingeii genom folkets enhälliga beslut,
för att återvinna Etruriens vänskap, eller genom Kon¬
ungens eget samtycke, hvilken icke torde vilja, att lians
Konungavärdighet blifver ett hinder för hans medborga¬
res frälsning. — Sen då, huru många, huru skadliga
följder skulle härflyta från ett sådant beslut: förlusten al
fästningsverk, som kostat så mycket arbete, en föreståen¬
de härjning af vårt land, ett krig med hela Etrurien, oss
ådraget, i stället för ett krig med Yejenterna. Sådana,
Tribuner, äro edra råd, i sanning icke olika en Läka¬
res, som, då patienten, genom ståndaktigt uthärdande
af kuren, kunde återvinna hälsan, blott för att tillfreds¬
ställa en närvarande längtan efter någon viss mat eller
dryck j gör sjukdomen långvarig och må hända obotlig.

Men om det ock vore likgiltigt för närvarande krig,
så var det åtminstone för krigs· disciplinen i sanning af
högsta vigt, att våra Soldater vänjdes, att icke blott be¬
gagna en erbuden seger, utan äfyen, i händelse af en
längre utdrägt, öfvervinna ledsnaden och afbida utgången
af en ehuru sent uppfylld förhoppning; att afvakta vin-
tren, om ett krig under sommaren icke blifvit fulländadt,
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och ej, likt flyttfoglar, vid höstens början, straxt tänka
på sina nästen och sin hemflygt. Hvad! Lusten för jagt
och det nöje som hon gifver, rycker menniskor genom
snö och frost ut i berg och skogar: och det tålamod,
som ett blott tidsfördrif och nöje ofta framkallar, —· det
skulle vi icke hafya i ett oundvikligt krig! Tro vi då, att
våra Soldaters kroppar äro så qvinliga, deras mod så
vekligt, att de icke en enda vinter kunna uthärda i fält
och ltfva skilde ifrån hemmet? att de, likasom de för¬
de ett sjökrig, skola välja väder och vind, och gifva akt
på årstiden, oförmögne att tåla köld eller hetta? Visser¬
ligen skulle de rodna, om någon gjorde dem sådana till¬
vitelser; de skulle försäkra att både deras själar och
kroppar ega en manlig härdighet, att de icke mindre om
vinlren än om sommaren kunna föra krig; att de icke upp¬
dragit Tribunerna veklighetens och feghetens försvar, och
att de minnas, det deras förfäder, icke i skuggan eller
under tak. instiftat detta Tribunambete. — Det är vär¬

digt edra Soldaters mod, värdigt namnet af Romare, att
icke endast betrakta Veji, eller det krig som nu föres,
utan också, med afseende på framtiden , söka att bereda
sig ett namn för andra krig och hos andra Stater. El¬
ler tron I det vara af föga vigt, hvad begrepp om oss
man härutaf fattar? om grannarne anse Romarne för ett
sådant folk, att en stad som kunnat emotstå deras första
snart förflygande hetta, sedermera har intet att befara;
eller,, om skräcken af vårt namn är sådan, att hvarken
ledsnaden vid en långvarig belägring eller vintrens sträng,
het kan aflägsna Romerska Arrnéen ifrån en stad, som
den en gång inspärrat; att han icke känner v annat slut
pä ett krig, än segren; att han förer krig, mindre med
hetta än ståndaktighet? — en egenskap, som väl i all
slags krigstjenst, men i synnerhet vid belägringar är nöd¬
vändig. Ty många städer äro genom sina fästningsverk
och sitt naturliga läge oöfvervinnerliga, hvilka sjelfva ti-
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den, genom hunger och törst, öfvervinner och eröfrar,
såsom hon skall eröfra Veji, så framt icke Folk-Tribu-
nerne komma fienden till hjelp och Vejenterne finna i Rom
det understöd, som de förgäfves söka i Etruricn.

Kan väl någon ting hända, som Vejenterne mera ön¬
ska, än att Romerska Staden först uppfylles af tvedragt
och denna tvedrägt sedan, likasom genom smitta sprider
sig till lägret? Hos våra fiender deremot råder en sådan
ordning, att hvarken ledsnad vid belägringen eller ens
vid enväldet hos dem åstadkommit något buller; att vä¬
grandet af understöd ifrån Etrurien icke retat deras sin-
nen.· Ty hvar och en, som skulle vilja stifta ett uppror,
straffas genast med döden, och ingen skulle der våga säga
det, som hos Eder ostraffadt säges. Att pryglas till döds,
blir dens lott, som lemnar sina fanor eller viker från sin
post. Hos oss hörer man dem, som offentligen i folkets
sammankomster tillstyrka, icke en eller annan Soldat,
utan hela Arméer, att lemna fanorna och öfvergifva lä¬
gret- Så mycket hafven i vant Eder att utan misshag
höra allt, hvad en Folk-Tribun talar, om också det syf¬
tar till fäderneslandets förrådande och samhällsbandets
upplösning, och tjuste af detta ämbetes behag tillåten I
alla brott att under dess skydd ligga betäckte. Det åter¬
står blott, att de i lägret och hos Soldaterna utföra det,
hvarom de här skrika, att de förföra tropparne och tvin¬
ga dem till olydnad emot sina befälhafvare. Ty deruti
består nu friheten i Rom, att icke akta hvarken Senat el¬
ler regering, eller lagar, eller forntidens seder, eller för¬
fäders inrättningar eller krigsdisciplin.


