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Tal, hållet infor Romersla Tollet, α/ Tribunen C. Canulejus,
till forsvar af tvenne lag-forslag: det ena, om frihet till
äktenskap imellan Patricier och Plebejer', det andra, om
rättighet for Follet att välja Consuler af hvilletdera stån¬
det det behagade. Liv. IV: 3—5.

JViedborgare! Huru djupt Patricierne förakta eder, hu¬
ru ovärdige de anse Eder att lefva med sig i samma
stad och inom samma murar — det tror jag mig väl äf-
yen tillförne vid många tillfällen halva funnit 5 men mer
än någonsin finner jag det nti, då jag ser med hvilken
häftighet de upprest sig emot de lagar vi föreslagit. Och
likväl, hvad göra vi derigenom annat, än erinra dem, att
vi äro deras medborgare? att vi, om icke deras likar i
rikedom, likväl bebo med dem ett gemensamt fädernes-.
land? Genom det ena af desse förslag fordra vi rättig¬
het till äkta förbindelser imellan stånden; en rättighet,'
som plägar beviljas åt grannar och utlänningar. Yi haf-
va ju beviljat medborgarerätt, hvilket är mera än iikten-
skapsrätt, äfven åt öfvervunna fiender. — Genom det an¬
dra föreslå vi icke något nytt; vi återfordra blott och
tillegna oss en rättighet, som tillhör Romerska Folket:
den, att åt hvilken det behagar, uppdraga offentliga éimbe-



2

ten. — Hvad orsak hafva de då att uppröra himmel och
jord? hvad förmådde dem att nyligen i Senaten nästan
öfverfaila mig? hvarför hota de att bära händer på oss
och icke skona det heliga och fredlysta ämbete, som vi
bekläda? Om man lemnar Romerska folket fritt val, att

uppdraga Consulatet åt hvilka det behagar \ om man icke
betager afven den oadliga mannen hoppet att ernå Sta¬
tens högsta ämbete, så framt han dertill finnes värdigi
skall denna Stad derför icke ktnna beslå? är det derfor
slut med det Romerska väldet? och att fråga om ej en
Plebej må blifva Consul, är det det samma, som om
man skulle säga, att en trål eller en frigifveri skall blifva
Consul? Kännen J ej, Romare, i hvilket förakt J lef-
ven? Af sjelfva detta dagsljus, skulle de, om möjligt
Vore, betaga Eder njutningen. Det förtryter dem att J
andens, att J talen, att J hafven en mensklig skapnad.
Ja, ville man tro deras ord, så skulle det vara en gud¬
löshet, att göra en Plebej till Consul.

Sägen mig då, Patricier, fastän man icke lemnar oss

del af tideböckerna eller af Pontifexernas antekningar, äro
vi derför okunnige om det, som äfven alla utlänningar
veta? att Consulerne intagit Konungarnes rum? att de
hvarken hafva någon rättighet eller någon höghet, som

konungarne förut icke hade? Tron J då, att man aldrig
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hört omtalas, att Numa Pompilius, som icke allenast icke var
Romersk Adelsman, utan icke en gång Romersk med¬
borgare, ifrån det Sabinska landet inkallades, och genom
Folkets val och Senatens bekräftelse blef Roms konung?
att sedermera L, Tarquinius, så långt iirån att vara af
Romersk slägt, att han icke en gång härstammade frän
Italien, en Son af Corintlucrn Damaratus, inflyttad från
Tarquinii, valdes till konung, fastän Ancus lemnat Söner
som lefde? att, efter honom, Sonen af en långe från Cor-
niculum, Servius Tullius, hyilkens fader var okänd, mo¬
dren en slafvinna, genom sitt snille och sin dygd för-
värfvade konungamakten ? Jag behöfver icke nämna Sabi-
naren T. Tatius, med hvilken Romulus sjelf, Roms fa¬
der, delade thronen. — Såleds, då ingen födsel förak¬
tades, endast den vann glans utaf förtjensten, tillväxte
det Romerska väldet. Och nu skullen J förtryta att haf-
ya; en Plebejisk Consul, då våre förfäder icke försmått
främmande konungar, och då Rom, icke en gång efter
konungaregeringens afskaöande, varit tillsluten for en
främmande förtjenst! Ty det var åtminstone efter den
tiden, som vi från Sabinernas land uptogo den Claudiska
ätten, icke allenast bland Romerska medborgare, utan
äfven ibland Romerska Adeln. Från utlänning kan man

såleds blifva Patricier och sedan Consul} menen Romersk
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medborgare skall vara stängd ifrån all utsigt till Consu-
lätet, så framt han är af Plebejisk härkomst! Tro vi
då det vara omöjligt att ibland Plebejerne finna en man

af kraft och verksamhet, duglig i fred och i krig , lik en

Numa, en L. Tarquinius, en Servius Tullius? Eller,
om en sådan finnes, skola vi ändå icke tillåta, att Stats¬

rodret åt honom öfverlemnas? Och skola vi häldre vilja
hafva Consuler, som likna Decem virerna, de afskyvärda-
ste af alla dödliga, hvilka dock alle voro Patricier, än så-
dane, som likna de bästa af våra konungar, hvilka voro

utan anor?

Men — kunde man säga —♦ sedan konungaregeringen
afskaffades, har ingen af det Plebejiska ståndet varit Con-
sul. Hvad mera? Bör då alldrig någon ny inrättning
göras? och det, som ännu icke har skett — ty i en ny
Stat ar mycket, som ännu icke har skett — bör det al¬
drig ske, äfven om det vore nyttigt? Då Romulus re¬

gerade, voro inga Pontifexer, inga Augurer: af Numa
Pompilius blefvo de förordnade. Ingen upskattning fanns
i Staten, ingen fördelning i klasser och centurier: af Ser¬
vius Tullius gjordes denna inrättning. Consuler hade al¬
drig funnits: efter konungarnes fördrifvande blefvo de
tillsatte. En Dictator hade hvarken till makt eller namn

varit känd: den upkom hos våra fäder. Folk-Tribuner>

I
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./Ediler, Quaestorer funnos icke: man förordnade att så-
dane skulle tillsättas. Decemvirer till lagars författande
hafva vi inom de sista tio åren både skapat och åter af-
skaffat. Hvilken tviflar att i en Stad som ar anlagd för
evigheten, och som i oändlighet tillväxer, nya ämbeten,
nya prästsyslor, nya lagar för familjer och för enskilda
måste införas? Sjelfva denna lag, som förbjuder äkten¬
skap imellan Patricier och Plebejer, har den icke af De-
cemvirerna för få år sedan, till allmän förargelse och
med största orättvisa emot menigheten, blifvit stiftad? kan
det gifvas någon större eller utmärktare skymf, än att
en del af Medborgare, likasom oren, förklaras ovärdig
till giftermålsförbindelser med den andra? Hvad är det

annat, än att lefva, inom samma murar, i landsflykt och
förvisning? De söka förebygga, att vi ej genom svåger¬
lag eller skyldskap med dem måga blandas, att vårt blod
ej må förenasmed deras! Hvad! om detta befläckar e-

dert så kallade adelskap — hvilket J likväl till större de¬

len, såsom härstammande ifrån Albaner och Sabiner, ic¬
ke hafven genom födseln eller blodet, utan derför, att J
blifvit uptagne i Senaten, antingen genom· konungarnes
val, eller, efter konungastyrelsens afskaffande, genom fol¬
kets beslut — kunden J icke, genom enskilda klokhets-
mått, bibehålla detta adelskap i sin renhet, då J hvarken
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välden eder makar a£ plebejståndet, eller tilläten edra
döttrar och systrar att gifta sig utom det patriciska? In¬
gen plebej skulle våldföra en patricisk flicka: det är en

utsväfning som är patricier förbehållen. Ingen skulle
tvungit någon af Eder att emot sin vilja ingå ett akten»
skapsfördrag. Men att förbjuda sådant genom lag, och
förklara all äkta förbindelse imellan Patricier och Ple¬

bejer för otillåtelig — si det är detta som är skymfande
for Plebejståndet. Ty hvarför förbjuden J ej också gif¬
termål imellan rika och fattiga? Det som på alla ställen
och i alla tider berott af enskildt godtfinnande, så att
en qvinna kunde genom gifte inträda i hvilken familj hen¬
ne anstod, och en karl, ur hvad hus han ville, välja sig
en hustru: det läggen J under fjättrar af den mäst ty¬
ranniska lag, genom hvilken J viljen afslita samfundsban¬
det och af ett samhälle göra tvenne. Hvarför förbjuden
J icke en Plebej att bo i granskapet af en Patricier?
att gå samma gata? att äta vid samma bord? att stå på
samma torg? Ty i sig sjelf hvad betyder det mera, om
en Patricier gifter sig med en Plebejisk, en Plebej med
en Patricisk flicka? hvilken rättighet blir derigenom för¬
undrad? barnen följa ju fadrens stånd. Hvad vi söka
yinna genom rättigheten till äktenskapsförbindelser med
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Eder, är ingen ting annat an att blifva räknade bland
raenniskor, bland medborgare. Och J hafven alldeles in¬

gen orsak till motstånd, så framt J ej viljen kämpa för
vårt skymfande och förnedrande.

Slutligen frågar jag: är det Romerska Folket, eller är
det Eder, som högsta makten tillkommer? När konun¬

garegeringen afskaffades, skedde det lör att gifva Eder
ett oinskränkt valde, eller alla en lika frihet? Bör det
tillåtas Romerska Folket att göra en lag, om det behagar?
Eller skall det stå Eder fritt, att hvarje gång som ett
förslag blifvit kundgjordt, till straff derför, besluta en

utskrifning? och så snart jag Tribun, börjat kalla fol¬
ket till omröstning, skall Du, Consul, straxt kunna
tvinga de yngre att svärja fanan, och följa dig i fält?
och hota menigheten, hota Tribunen? Iäkasom J icke
redan två gånger hade erfarit, huru litet sådane hotel¬
ser betyda emot en samdrägtig menighet. Förmodligen var
det af ömhet för oss, som J då afhöllen eder från att strida!
Eller blef det derför ingen strid, att det starkare partiet
äfven var det fogligare ?

Det skall icke heller nu blifva någon strid. Edert
mod, Medborgare! skola Patricierne altid fresta; edra
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krafter skola de icke försöka. Såleds, Consuler! skolen
J finna menigheten beredd till dessa krig, de må vara
diktade eller verkliga, 0111 J, genom återställande af fri¬
heten i äktenskap, ändteligen gören detta folk till ett en.

da5 om de kunna sammansmälta, kunna förenas och blan¬
das med Eder genom enskilda band; om utsigt, om till¬
träde till högre ämbeten lemnas åt Män af duglighet och

%

mod; om dem tillätes att njuta en andel, en gemenskap i
den offentliga styrelsen, och — såsom det tillhör en järn.
lik frihet — under en årlig omväxling af styrelse, öm¬
som lyda och befalla. Men, om någon vill hindra detta,
då — talen om krig, så mycket J viljen, mångdubblen
dem genom rycktet — ingen skall låta antekna sig, ingen
fatta vapen, ingen kämpa för öfvermodiga Herrar, med
livilka vi hvarken offentligen, uti ämbeten, eller enskildt,
uti äktenskap, hafva någon gemenskap.


