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Tal infår Romerska Folket af Applus Claudius
Crassus% emot Folk- Tribunerne. Liv. VI: 40. 41*

Det vore för mig hvarken nytt eller oväntadt, om jag
äfren nu måste höra detsamma, som i alla tider af upp¬
roriska Tribuner ensamt varit forebrådt min familj,'
nemligen, att den Claudiska ätten allt ifrån början icke
ansett något i Staten af större vigt, än Adelns höghet
och alltid arbetat emot Menighetens fördelar. Det förra
vill jag också icke neka: jag tillstår att det, från den tid,
då vi upptogos ibland Roms medborgare och tillika bland
dess adel, varit vårt nitiska bemödande, att det med san¬

ning skulle kunna sägas, att glansen af de ätter, ibland hvil-
ka J velat lemna oss ett rum, blifvit genom oss snarare ökad
än förminskad. Hvad det sednare beträffar, så kan jag, for
mig och mina förfäder, våga påstå, att vi, hvarken såsom
enskildte eller embetsmän, vetande gjort något, som vant
skadligt för menigheten, och att ingen gerning, Intet ord
af oss, med sanning kan anföras, som varit stn-
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dande emot eder fordel, ehura en del kunnat vara stri¬
dande mot eder vilja; — så fraint man icke vill anse det,
eom göres for hela statens bästa, såsom menligt för deo
oadeliga folkklassen, likasom denna vore invånare af ett
annat samhälle. —- Men om jag också icke vore af Clau-
diernas ätt, icke ursprungen af adeligt blod, blott att jag
vore en Romersk medborgare, som visste mig vara född
af tvenne friborne personer och lefva i ett fritt samhället
ekulle jag väl kunna lemna opåtaldt, att den här L. Sex-
tius och C. Licinius, desse — om Gudarne vilja — evige
Tribuner, under de nio år, som de regerat, hafva till¬
välla! sig en sådan egenmakt, att de neka att tillåta Eder
en fri omröstning vid embetsmäns val och vid stiftande
af Lagar? Under villkor, säga de, magen J, för tionde
gången, göra oss till Tribuner. Hvad ar det annat, än
eäga: det, so.n andre efterstrafva, det förakta vi till den
grad, att vi icke emottaga det utan stor belöning. Men
Jmlken är då den belöning, för hyilken vi alltid skola
behålla eder till Tribuner? Jo, (säga de) den, att J på
en gång antagen alla våra förelag, ehvad de behaga eller
misshaga, ehvad de Uro nyttige eller skadlige. Jag besvär
eder, J Tarquiniske FolkTribuner! föreställen eder, att

Jag, en enskild medborgare, ropade till eder midt ur Folk¬
församlingen: Hafven den godheten och tillåten oss, att
af dessa förslag utvälja dem, som vi tro vara oss nyttiga,
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och förkasta de öfriga. Nej! svaren J, det skall icke til¬

låtas. Hvad! du skulle få antaga forslagen om gältlen och
åkerdelningen, som rÖre. Eder alla, och detta järtecken,
som väcker din harm och afsky, —a detta att se L. Sex-
tius och denne C. fLicinius Consuler — detta skulle icke
få tilldraga sig i Rom! Antingen måste du antaga allt,
eller föreslår jag intet. På samma satt, som om man for
en hungrig skulle framsätta gift tillika med mat, och be^
falla honom att antingen icke njuta det lifnärande ämnet,"
eller också blanda det med det dödande. Om således det¬
ta samhälle vore fritt, månne de icke inangrant skulle
hafva ropat: Bort med dina Tribunat och dina förslag.
Hvad! om du icke vill föredraga det, som skickar sig för
folket att antaga, skall derlöre ingen finnas, som före¬
drager det? Om någon Patricier, om — hvadj de vilja
hafva ansedt iör ännu förhatligare — någon Claudius
skulle säga: antingen mästen J antaga allt, eller föreslår
jag intet, hvilken bland Eder, Romare, skulle tåla detta?
Skolen J då aldrig göra mera afseende på sakerna, än på
personerna, af hvilka de framställas, utan alltid med
gynnande öron afhöra allt, hvad desse embetsmän säga,'
med obenägna allt, hvad af någon ibland oss yttras? Ja,
(sagen J) edert språk är alldeles icke medborgerligt. Och
hurudant, Romare, är då detta förslag, hyars ogillande af
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Eder de fortryta ? fullkomligen enligt med detta språk. Jag
föreslår, (heter det) att det icke skall rara Eder tillåtit
att tälja de Consuier, som J viljen. Eller säger den nå¬
got annat, som påslår, att den en© Consuln ovillkörli-?
|;en skall tagas ibland Plebejerne, och icke lemnar Eder
frihet att välja tvänne Patricier ? — Om vi nu hade något
krig', sådant som det Etruriska var, då Porsena innehade

Janiculum, sådant som nyligen det Galliska, då, utom Ca-
pitolium och Borgen, allt, hvad vi här se, var i fiendens
händer, ock den der L. Sextius tillika med denna M;
Furius och någon annan af Patricierne sökte Consulatet;
kunden J tillåta, att L. Sextius skulle vara säker att

blifva Consul, men Camillus äfventyra att blifva förbi¬
gången? År det att göra äreställen för alla lika tillgängliga,
da det tillätes att välja tvänne Plebeijska Consuler, men,
icke tillätes att välja tvenne Patricier? År detta en ge¬
menskap, detta en jämlikhet? År det dig icke nog att få
del af en sak, hvaraf du förut hade alldeles ingen, om
du icke, vid eftersträfvande af en del, drager till dig det
hela? lag fruktar, säger han, att ingen Plebej blir vald,

1

om det tillates Eder att välja tvenne Patricier. Hvad
vill det annat säga, än: emedan J icke godvilligt låren
välja dem, som äro ovärdige, så skall jag tvinga Eder
ett välja dem, som J icke viljen? Och hvad blir följden.
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om icke den, att om en enda Plebej söker jämte tvenne Pa~
tricior, skall han icke en gång stå i någon förbindelse
bos Folket, utan kunna säga, att det är Lagen, icke
omröstningen, som gifvit lionom embetet. —

Deras afsigt är icke att söka, utan att tilltruga sig
äreställen, och för vinnande af det högsta skola de icke
blifva Eder mera förbundne, än för det ringaste; de vilja
häldre hafva gynnande tillfällen, än förtjensten , att tacka
för sin befordran. Det är någon, som håller sig för god
att låta sig granskas, sitt värde bedömmas; som tycker
det vara billigt, att han ensam bland sina medtäflare är sä¬

ker (ora äreställen; som vill undandraga sig Eder pröfning,
göra Edra röster nödvändiga, i stället för godvilliga,
tvungna, i stället for iria. Jag talar icke om Liciriius
och Sextius, hvilkas år J räknen i en oafbruten ämbets¬

förvaltning,' likasom Konungarnes på Capitolium; ty hvil—
ken är nn i detta samhälle så ringa, att icke vägen till
Consulatet blir, i anledning af denna Lag, iör honom
lättare, än för oss och våra barn? emedan det någon
gång skall hända, att J icke kunnen välja oss, äfven när
J viljen, men nödvändigt mästen väl/a dem, om också J
icke viljen.

Jag har talat nog om sakens oanständighet — ty an-
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ständighet rorer blott människor, — livad skall jag då
säga om Gudstjensten och Auspicierna, hvilkas förakt och
kränkning är ett förakt och en kränkning af sjelfva de
odödliga Gudarne? Hvilken är, som icke vet, att denna
Stad med auspicier blifvit anlagd; att alla dess angelägen¬
heter i krig och fred, hemma och i fält, med auspicier
förrättas? Och hvilken är det, som auspiciernas hand-
hafvande, efter våra förfäders sed, tillkommer? visserli*
gen endast Patricierne; ty ingen Plebejsk ämbetsman till¬
sättes med auspicier. Oss äro auspicierne så] alldeles till¬
hörige, att icke allenast de Patriciske ämbetsmän, som
folket väljer, icke utan föregångna auspicier kunna väd¬
jas, utan att äfven vi sjelfve, utan Folkets omröstning,
med auspicier utnämna Interrex, och liafva såsom enskilde
personer rättighet att anställa auspicier, Iivilket Plebejerne
icke en gång hafva såsom ämbetsman. Den som genom
tillsättande af Plebejska Consuler fråntager Patricierna
denna rättighet, hvad gör han således annat, än alldeles
borttager auspicierna ur samhället? —Dock — man be¬
spottar ju nu våra heliga plägseder. Hvad betyder det
(säger man) om kycklingar icke äta? om de gå något lång¬
samt ut ur buren? om en fogel sjunger eller icke? Detta
är småsaker: ja — men just derigenom attj våre förfäder
icke föraktade sådana småsaker, hafva de gjort denna stat
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*å måktig. Vi deremot ohelga nu alla Religionsbruk, li¬
kasom yi icke mera hade behol af Gudarnes nåd. Vah
jom då utan granskning Pontifexer, Äugurer, Ofierkonun·
ga*5 prydom hvem som häldst, blott han är männi-
ika, med Dialens hufvudbonad; öfverlemnom ancilierna,
Templens helgedomar, Gudarne och Gudarnes dyrkan åt
flem, hvilka de icke böra Öfverlemnas. Vid lagars stiftan·
de, yid val af embetsmän må inga auspicier vidare iakt¬
tagas; för Folkets beslut, vid Comitia Centuriata eller
Curiata, Senatens stadfästelse icke mera fordras. Må Sex-
tius och Licinius, såsom Romulus och Tatius, regera i
Romarnes Stad, emedan de bortskänka andras penningar
och åkrar. Så ljuft är det att rikta sig genom rof af
främmande egendom; och ingen besinnar ? att, genom det
ena förslaget, åkrarne förvandlas till ohyggliga Ödemar¬
ker, då egarne' förjagas från sina besittningar; att, genom
det andra, crediten störtas, med hvilken all mänsklig sam-
fundslefnad upphäfves. — Af alla dessa skäl tillstyrker jag
Eder, att förkasta dessa förslag. Må Gudarne välsigna
hvad J företagen!
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Thhsis I.

Μir-Mraculum Antiquilalis Roma exslitit cum aliis reime, tumetiam diuturna firinitate Reipublicse afque Libertatis. Ad hocelficiendum sine dubio plures caussae contulere; nobis hie prae-eipuae fuisse videntur, Antegressi erant Reges, virtute aique sa-pieulia eximii, Heroes quidem et illi, sed Aliis eo dissimiles,
quod civilem ordinem certioretn lemperatioremque reliqwerant:quin etiam Rempublicam ipsi condiderunt, sed eam, qiue cumRegno consocian et coalescere posset; senatus, equilum, plebisdistinetam ordinibus, qui, sapientissimo inter se tempeiamentoqommixli, Regno libertatem prudentem, Reipublicse alacremfirmilalem conciliaturi essent. Nomine Regis abol to. poteslasad Senatum et Consules migravit; hi, populo propinquiörts, re-galis herseditatis partem ei detuierunt, adeo famcri suämet con-
servata auctoritale, ut, si quid periculi gravioris adesset. ju3ad Populum, apud Senatum res melius defenderetur. Ad hoc
accesserunt maxima illa libertatis vineula et f'undamenta: Familiaa
caslae, parentura in liberos saneta severitas, liberorum eiga pa¬rentes obedientia verecunda, adeuratissima, denique illud ipsumpopuli ingenium eseque consuetudines, quae in Republica bene
gerenda virtutem summam, in vita privata, bene acta summamlaudem niaximumque regnnm situm esse volebant.

Thesis II,

Rtligiones Romanae, quamtumvis plense suptrstitionum,
hoc tarnen Gi secis prsestiterunt, quod ad vitam conforinandam plusvabbanl. Quae vero, cum nullius genuinae vel philosophiae lu-mine illustra» entur vel poeseos spiritu calescerent, crescentibus
ioterea magis magisque tum luxu atque divitiis, tum etiam
diseipiinis iis 8c cognitionibus, quae positae maxirae in intelle-
ctu sunt; necesse erat fieri, ut, mdies contemtiores, talem pro-
crearent animi vitaeque atheisraum, qualem nec moribunda Hel¬
las noverat nec posterae viderunt aetates.
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TtlESiS Iii.

Non defuere qui contenderent, Religionera Christianam
motiaicliise plus, quam reipubiieae favere; inter alia argumento
adfereules, quod Cliristianisnius regna Europaea condidit et or¬
dinera eorum civilem composuit firmavilque. Illam rejicimus,
hanc probatnus sententiara. Religio nostra, juslo ac sapienti cui-
libet araica regimini, nihil commercii cum politice habet, nisi
quod, ex altera parte, horninem humanas, civiles civem optima
virtutes doceat, ex altera vero disciplinas et artes omnis gene-
ris in puriorem, pletiiorem, clementioremque simul lucera
evehat.

Tu. IV.

Liberales in re politica qui dicunlur, eos haud raro audire
poteris affirmantes, "se experientiam, se reimm ipsarum verita-
tem arte omnia spectare.1' Sed vide, ne verba sibi ipsi dent;
certe is qui "verus" non nullis ("et nobisquidem barbare) liberalis¬
mus vocatur, nulla saepius re peccat, quam quod ex constituto
prius conceptu vel systeraat© quodam abstracto universitatem
rerum earum, quae adsunt, et metitur et ordinal; ex quo fit,
ut qus3 formulis datis minus convenientia repererit, ea fere vel ad
interitura damnet, vel, tormento abstractionum tentatå mutila-
taque, exin ad dimidiam quandam ac mancam salutem mittat.


