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(Annai. IV: ι—y). Nar C. Afinius och C. Antiflius
voro Confuler, hade Tiberius på nionde året njutit fällheten af
lugn inom Staten, lugn i ßtt hur, — ty Germanici dåd räknade
han bland lyckliga händelfer, men då, i haß kaßade lyckan
om, formar upvdxte, han blef fjelf grym, han underfiådde med
fin makt andra att vara det. Fårfla orfaken till en fådan for-
ändring var JEliur Sejanus, Befälhafvaren åfver Lfvakten. Den-
na mans infiytelfe har jag förut nchnnt: jag vill nu bejkrifua
hans härkomfi, hans earabfcr, och de illbragder, genom kvilka
han gick att rycka åt ßg den hågfia makten. — Han var fådd i
Vulfinii, fon af Sejus Strabo, en Romerfk Riddare, och hade i
fin forfia ungdom upvakiat C. Ccefar, Augufii dotterfon, icke
utan all mjstanka, a// åt Apicius, en välluflig perjon af for'
mogenhet, hafux falt ßg till den nwfi fmutfiga liderlighet. Ge¬
nom hvarjehanda konßgrep vann han federmera Sfver Tiberius ett
Jadant välde, att denne, får alla andra forbehållfam, får honom
allena åfidofatte fin varfamhet och forfiällning. Likväl var detta,
tror jag, mindre en verkan af ofverlagd uträkning hos honom
— ty han fåll i famma fiiara ju fjelf — det var ett Gudarnes
firajf åfver Romerfka folket, får hvilket hans fall var ett lika
fårderf, fom hans lycka. — Han var af en ftark kropp, han
hade en drifiig fjäl: han bemantlade med lika Jkicklighet fina egna
anfiag, fom han fvärtade andras: lika krypande fom han var of-
vermodig: i allt yttre en fåifiäld blygfamhet, en gränslås are-
litftnad i hjertat; hvadan ftundom fiåferi och yppighet, fiundom,
och kanjke oftare, arbetfamhet, noggranhet, egenfkaper visferligen
ej mindre Jkadlige än de förra, när det är regeringslyßnad,
fom tilljkapar dem, — Det obetydliga inflytande, fom befälet
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ofυer Iifvakten åtföljt tittforne, okade de? igenom Sejanus, att hen
/ammandrog i ett enda lager de förut ofver faden Jorfpridda
Cokorterna. Ajßgtcn var. att alle frulle kunna emot/aga på en
gång hans- befallningar, och deras mängd, deras flyrka, deras
åjijii af hvarandra väcka tillforfigt hos dem fjelfva och fruktan
hos. allmänbeten a}. Hvad han foregaf, var, alt kringfpridde of-
vevlemnade Soldaterm- Jtg åt utiväjningnr ; förenade kunde de. i
håndelje af haßig fara, vara till hands på en gång och uträtta
mera, och lägrade inom ßn borg, affoudrade från ßadens forfå-
reifer, jkulle de bibehålla en flrängare ordning. När lägret var
färdigt, började lian att fmaningoni v-fa jig ibland Soldaterna,
fladjia j tala med dem, och vinna på detta jätt deras tittgifvenhet:
deras Centurumer och Tribuner utnämnde han ock fjelf. Inom
Senaten underlät han icke heller att Jkaßa βg flyrka, då han titt
dt hSgfla ämbeten få väl hemma fom i prov inferna franibragte
ßiw gunßUngar bj t ty- Tiberius var få eftergiften och honom
be.vågeu, att han icke blott enfkildt i vanligt tal. utan offentligen
infär Rådet och Folket kallade honom fm medhjelpare, och tillät
att bild/hder af honom fyntes på theairar, på torg, ja uti hög¬
vakten, titt: foremål tor allmän högaktning. — Men Tiber i ätt
var talrik, hans Son i fjelfva. fiyrkan af mannaåren, fonfonerne
ej längre barndetta vifade målet får Sejani ånfkningar ännu på

Φ

a) numeroqur. 11· robore et vi/u inter je fiducia ipfis, in ceteros me~
tus credcretur. Sufpvfta Criticorum plerisque vox credtretur,
nobis qpoque allena ab hoc loco videtur;. Ε diverfis conje&uris,.
infcretur, quod dedit Crollius maxiuae placet.

b) nrque fenatorio, ambitu abstintbat — — — ornando. Non ideo>
potentiaru fa&ionetnque fibi in fenatu comparavit, ut· clientes
iuos per Senatum magidratibus et provinciis örnaret j quemadmo»
dum interpretatus eft Frejnshemius £ fed hoc ipfum, quod apudi
Tioerium. va'idus Sejanus attolleret, quemcumque vellet, via ίρίί
erat ad potentram in fenatu H'inc displicet ornandi, quod pro>
ornando ex. codice JYLanufcripto recepere Crollius et Oberlinus*
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afflånd. Alt med vald angripa på en gang få många, var
vådligt: /vek åter fordrade fina rådrum imellan brotten. Han
valde dock denna doldåre utväg, och bejlåt att börja med Dru-
fus, fiom nfidgen hade förtretat honom. Ty Drufus, nog fielt
får att tåla en medtäfiare, och till lynnet utom defr hetfig, hade
vid någon tillfällig ordväxling hotat 'Sejanm med handen. och
"när denne hotade tillbaka, gifvit honom ett fiag på munnen Ef
ter ofvervägande af alla for/lag, fyntes honom det gemäß, e att
vända fig till Liv ία , Dnifi gemål. Hon var Germanid fußer ,

lofvade i barndomen ingen fägring, men var utmärkt nu af Jkon-
het. Under fken af en brinnande kärlek förledde han henne till
otrohet emot fin man, och fiedan han vunnit detta fårfia brottet
af henne (ty en qvinna, fom förlorat fin ära, har ej mera nå¬
got att affiå), gaf han henne efterhand utfigtir, att hon kunde
dela med honom regeringen, om hon blej hans gemål och ville
mörda fm man. Och hon — Augufli Syβerdotter, 7 iber ii Soii'
hußru, Dmfi Gemål, modren for Dnifi barn, — vanhedrade fig,
forfäder. efterkommande, genom den nefiigafle furbinaelfe med en
äljkaré från en jmåfiad; och detta, for att, med vρoffrande af
en ärofull och verklig lycka, fika efter en brottfiig och oj'äker.
Eudemus, Livias läkare, fom var henne tillgifven och under fken
af fin tjenfigåring ofta var enfam hos henne, biff deras for¬
trogne , och Sfjanus, for att undgå mifstankar hos fm cdjkarinna,
fårjkjot ßn hußru Apicata, af hvilken han hade tre barn. Alen
brottets betydlighet föranledde farhöga, upjknf, fiundom ockfå
ett vacklande i fjelfva bejlutet.

(Cap 7—g) —- —· — Sejanus ville under det han
ännu grundlade fitt anfeende, genom goda råd göra fig utmärkt;
han fruktade defsutom (i Drufus) en hämnare, fom icke dolde
fitt hat, och ofta hårdes beklaga fig: "att i Sonens lifsiid en
annan kallades medhjelpare i regeringen, och hvad felade, att
man fårklarade honom får medregent? Till hogfia makten vore
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furfia fl(get blott äventyrligt} men, det en gaηg gjordt, falna¬des- icke fedcm bifländ och tjenftfärdighet. Redan vore ett läger
for lifvakten upräitadt, fom befälhnfvåren det funnit for godti
foldaterne voro i hane händer: man fäg pä Pompeji theater hans
bildßod: i tredje led Jkulh hans blod vara blandaat med Orufer¬
nes. Hädanefter 3 hvad äierflcd annat i än a: t bedja honom varλ
nog from, for att nöjas med dttta cj? Det var icke fällan
icke i Jmä fillfkaper, fom Drufus få Ide dylika utlätefer, och fe'dan hans hvjlru nu var forford, förråddes t ck allt hvad han
hemligen yttrade, — is ejonus', fom dérfore trodde fg hora Jkyn-
da, valde ett gift, hvars laug farna verkan kunde fä utjeende af
en tillfällig fukdom. Detta gofs D ufus genom Lygdus, en
fnoping, hvilket forß ätta är derefter blef uptäckt. Under hela
hans fjukdomstid injann Tiberius βg i Senaten, antingen att han
(j befarade nägot, eller att han ville vifa fm fnnesjlyrka; ja,
äfucn fedan Drufus var afiiden och medan han ännu ßcd obe·
grafven, infällde han βg där, och dä Confttlerne, Jäfom ett te·
ken till forgen, funnes af honom fttnnde pä en bänk med de an-
dra, eriudrade han dem om deras värdighet och deras plats; när
Senaten titbraß i tärar, undföll honom icke en fuck , utan med
jämn och fladig roß hoII han till dem ett nppmnntringstal: "Det
Jkulle — han visfle det neg, fade han, — kunna tadlas , att
han , redan i förfta anfallen af fin forg, kunde vifa fg for de¬
ras ogon; han visfle att vanligtvis följande tälde knapt att lä-
ta fig froflas af fina närmaße, tälde knapt äfyn af dagen, och
kan ville icke anklaga dem for Jvaghet; men for egen fel hade
han velat i Fäderneslandets armar joka en kraftigare hugflaleife."Med rorelfe talade han om fin Moders höga ålderdom, öm finabarnbarn i en älder utan erfarenhet, cm fg fjelf redan i afta-

gan-

c) preiMdam pofthcec viodefliam, ut contentus esfet. Qtise de fiéta
quodam IVlodelHae numine argutati flint viri dofti, poft Llpfium ,
plures, Gronovium merito rejeeisfe cenfemos.
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gande d); han begårde att Gertnanici Joner, fåfom enda troßen
i desfa olyckor, mätte fä företräde. Confulerne gingo ut, och
federn de med vänliga ord upmuntrat ynglingarne, forde de dem
in, och fiälde dem framfor Tiberhis. Han fattade dem i handen
och fade: "Patres Confcripti! Desfa faderlofa anförtrodde jag
ät deras farbroder, och bad honom, att ehuru han fjelf hade
barn, hylla och upfoßra dem med lika Smhet fom ßna egna, och
dana dem värdiga fig och gagneliga for efterverfden ej Nu,
fedan Drufus blfvit mig fränryck t, vänder jag mina böner till
Eder; jag befvär Eder i Gudarnes äfyn, i äfyn af Fädernes¬
landet, uptagen, handleden Augufii ättlingar, ättlingarne af fä
lyfande förfader; upfyllen eder egen, upfyllen äfven min fkyl-
elighet. Nero och Drufus, fen här edra föräldrar. Sädan är
eder bård, att eder lycka eller olycka blifver ock Statens." —
Detta afhårdes under ymniga tärar, åtföljde af de omafie vät-
onjkningar; och hade Tiberhts här ßutat fitt tal, Jkulte han vis-
fertigen lemnat fina ähårares finnen ttpfyllda af ömhet och håg-
aktning for honom; men när han äter fåll in i ftt vanliga hyck¬
leri, fom fä ofta varit ett ämne for äilåjet, att han ville äter-
ßalla Rom friheten, och att Confulerne eller någon cmnan Jkulle
antaga flyrelfen > ingaf han ηAfströende jämväl for det, fom var

up-

d) miferatus — vudtm adhuc nepotum et vergentem cetatem
fuam; i. e. cetatem nepotum adhuc rudern* et fuam vergentem,
haut iofueta apud Tacitum metatheii. Quod enim Erneftius>
junftis rudern nepotum et vergentem, utrumque ad Tiberium re¬
ferat, et rudem nepotum esfe dfcat, qui nondum fuavitatem nllarn
e nepotibus expertus fit, id vero, fi vel novitads quadam gratia
placeat, accuratius penfitatum vix cooftiterit. Neque enim id
agit Tiberius, ut ve! matris infortunfum vel fuum privatim do»
kat, fed rei public« anxius vidert cupit, eui, erepEo Drufo, de-
esfentjam, qui firma rnartu gubernacula traftarent. Unde mox
ad vana et ioties irr i/d de reddenda republica revolvitur.

e) fibique et po/leris conformaret. .A Iiis magis arridet confirmi5··
vet: att bereda i dem ett fiåd for fig och efterkommande·



6

upriktigt och aktningsvardt i hans tal. — At Druß minne bcffi-
tos famma högtidligheter fom ät Germanicus, med en mängd till-
fatfer, fom fmickret, tid efter annan djerfvare, gor fig ett noje
att upfinm f). Gemm fiäten af de bilder, fm forefälde anor¬
na af hans att, var likjärden utmärkt lyfande: ty förf JEneas,
ffulijka ättens famfader 3 fedan alle Albanjke Konungar , och änd-
teligen fjelfve Roms fiftare Romulus, derefter hela Sabinjka Λ-
deln, Attus Cläufus och alla de of riga Claudierna fäg man dar
i en läng fräcka,

(Cap. 12.). Dä Tiberius ijrän Roßra hfill loftal o/ver fn
Son, vifade Senaten och Folket, mera af en forfäld än upriktig
känsla, vedermälen af Jorg, ty i hemlighet var det ett glädje¬
ämne fom uptog alla, att Germanici hus åter blomflrade upp.
Men denna ffirfta utfißt af en gynnande lycka, och Agrippina
fjelf, fom icke nog varfamt dolde ftt hopp, päffyndade dejs un¬
dergäng. Ty Se/anus, dä han fäg Drufi dåd pä deß baue-
män ohämnad, af allmänheten ej forjd, började nu att med fräck¬
het tänka pä brott, och jedan detta furfia hade lyckats fä väl,
innom fig ofverlägga om fättet att ombringa Germanici barn,
hvilkas arfsrätt nu mera var ofridig. Att ffirgifva dem alla tre
var ej möjligt, betjeningen var bekant for fin trohet och Agrip-
pinas dygd kunde icke förfaras. Han valde derföre att vända
vapnen emot hennes ftolthet, att npjaga det gamla agget hos Au-
gufia, hos Liv in en erinran af hvad nyfs lyckats , for att
forma dem att hos Tiberius anklaga Agrippina for hennes jor-
mätenhet, genom hvilken hon, underffidd med talrikheten af barn,

ur ·

f) ut ferme amat poßerior adulatio, oppoßta, ut monft Erneftius,
initiis adulationis, quae funt plerumque tuodeftiae retinentiora.

g) recentem Livice confcientiam exagitare. Recentis fceleris confci-
entiam vulgo interpretantur. Prsetulerim: fuccesfus, quem ha-
buerat ruens jcelus, memoriam.



underfiodl af attmänhetem tillg\fvenhet, jtkade efter regeringen,Livia h) biträddes af uttarda jkdndare, ibland hvilka hon i fyn-nerhet valt jfulius Pojlunms, fem genom en nedrig forbindelfe
med Mutilia Prifca, hade fritt tillträde till hennes Farmoder
och genom Prfras valde ofver Angußa r var ganfka fiicklig att
verkßcUla hennes affigier. Genom deras tilthfelp gjorde· hon Gum*
man, fom var af naturen regeringsfjuk, alde les oforfonlig emot
fn fonfons Genial. Man forband fig tillika dem, fom ndrmaß
omgåfvo Agrippmct, att genom ett illvilligt prat ouphorligen fat·
ta hennes fiolta finne i gdsning.

(Cap. jpfi. Sejanus, förblindad af en ovanlig medgångoch defsutom dggad af Livia . fom med en qvinnas otålighet for¬drade tipfyllandet af det ägtenfkap' han henne lofuat, upfatte nu
en anfäkning till Regenten. Ty bruket var då, att, om Re¬
genten ockfå var närvarandelikväl alltid hos honom ßrißligenanmäla hvar och en fak► Innehållet af fkriften var följande:'' Augufius hade bevifat honom få mycken nåd, Tiberius få ofta
yttrat for honom fin välvilja , att genom en vana vågade han till
Regente-rna, näfian förr än till Gudarna, frambära hvart ock
ett hopp, hvar och en onjkan Imellertid —- lyfande· äreßällen
hade han aldrig begärt: att utfå for Imperatoms fäkerhet
vakor och modor, fåfiom genien Soldat, vore hos honom en bojel¬fe, den han fnarart Jkulle ådagalagt. Likväl hade han vunnit
den. mäfi lyfande ära: han vore anfedd icke ovärdig en flägtßaps-

ßr.

h) Atqat hcec call·dis cr immator ibus &c. Hcec ad Li^iam rtfte re-

ferri., S^jani adulteratn, velex. eo pafcet, quoii Anguila rnox- avta
appelletur. No η igirur iis accedimus, qui ad S»janum ipfum hsec
omnia pertinere maiunt, five adqwt hcec legentes, five hcec a cal-
lidis regi autumante» ,, eadem fere ratione, qua dvidus* firmoneSytdoffus artes, quis dicitur·,. q.uod. dubitaraus an probari posfit,
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forbhidetfe med fjelfva Furflen·.■ Utom denna anledning hade han
aldrig vaga t att hoppas. Och då han hort att Augiifius ? vid
frågan om fin dotters giftermål icke tvekat att på Romerfka Kid-
derjkapet faßa en åtanka, få —· i den händelfen« att en Gemål
Jkulle utfes åt Livia — vore hans anhållan, att Tiberhts bevår-
digade med ßn upmärkfamhet en vän, fom fSkte ingen annan arc^
än den. att uphojas till hans anförvant. Ty de pligter, fom nu ho¬
nom ålågo, ville han icke därfore draga fig undan; han hade
nog af den lyckan, att hans hus tryggades emot Agrippinas obiU
liga förföljelfer, och det f§r hans barns Jkuil; ty for egen del
hade han lefvat nog redan, då han under en fådan Regent ιιρ·
nådde målet af fna dagar.'*


