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Krigshären fördes till BruBferernas gr anm
härjades , och man flod

for; hela landet mellan Ems och Lippe
nu i nejden af Teutoburgijka
Jkogen, i
och hans Legioner ännu lägo, fom man

hvilken benen af Varus
fade, obegrafne. Ger¬
manicus hugfälldes därfåre till den fårejais, att bäde mot manJkap och anförare gälda den ßßa äretjenfen. Oxkfä var hela hans
här rord till medlidande,

ofver vänner och

fägtingar enfkildt,

ofver krigens vådor och menjklighetens ode i allmänhet. Ccecina
fändes förut att uiiderfoka jkogens okända djup, famt lägga broar

damvägar ofver vattendragen och de ofäkra kärren:
tågade Armeen in i desfa bedrofliga trakter, rysliga
ogat ock minnet.
och

därefter
bäde for

Vidden af defs omkrets
antalet af tre Legioner:
längre fram, en till hälften forford vall och en läg graf —
att de fvage lenmingarne af hären där hade lägrat fig.
Midt
pä fältet hvitnade ben, fpridde eller hopade, fäfom de flytt eller
fatt fig till motvärn; bredvid desfa, fpilror af vapen, benragel
af häftar
och pä trädfiammarne faftmglade hufvudfkallar; i
närmafe lundar de barbavifka altar, pä hvilka man fiagtat Tribuner och Öfver- Cent urioner. — Nägre, fom ofverlefvat detta
blodbad, och undkommit antingen fvärdet eller bojorna, berätta¬
de
här hade Legionernes Hofvitsmän flupat—- där erofatt
rades Örnarne;
här hade Varus fatt forfia faret — där,
med
fot af fin egen hand, hade den olycklige funnit fin bane:
frän denna höjd talade Arminiw till fitt folk;
där, huru
mänga galgar, fom varit refe for fängarna , huru mänga gro¬
och

Nu vifade fig Vari forfia läger.
utfiåkningen for högvakterna röjde

,

—

,

—

en

—

par

6

I

"

par man

uppkaßat:

—

τν

.1

■

II. ι

.

"K+-jr

ι

Ts

här, huru den ofvevmodige fkymfade

fiandaren och örnarne.
Sålunda

det nu,

fex år efter nederlaget, fotn den på
fallet varande Romerfa ar mun begr of benen af tve Legioner,
Ingen viße hvilkens de Umningar voro, dem kvar och en jorda¬
de en ftujlds eller ojkylds : fåfom vänner, fåfom blodsfränder begrof man alla, med defs förre förbittring emot fienden, hätfke
på en gång och bedrofvade. Germanicus lade förfia torfvan till
gr afhögen, genom denna gärd lika taekfam emot de aflidna, fom
delande de lefvandes fmärta a).
Imellertid vann detta icke Tiberii bifall, antingen att allt, hvad Germanicus företog, fkulle
af honom mifstydas, eller att han trodde det anblicken af de obegr afna fagna, kunde förfvaga ftridsbegåret hos hären och oka
defs rädsla for fienden, Ockfå hade en Fältherre (fade han)
beklädd med Augur at, och den man ombetrott från ur åldern all¬
tid i helgd hållna ceremonier, icke bort, genom
deltagande i en
var

.

likbegängelfe, ofkära fg.

Tibcrii

yttrande i anledning af Hispaniens anfokning
att få refa honom ett
Tempel.
Annal

IV:
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Genom

om

befkickning till Senatent anhöll Hispania Ulterior
tillåtelfe, att efter Afens exempel refa ett Tempel åt Tiberins

a) Gratisfimo munere in dtfunlfos et prcefeniibus doloris focius.
Ambiguitas vocis gratisfimi fufpenfos nos detinct. Forfan reétius Gordon, Anglicus interpres: "In this pious office, [o acceptable to the
dead, Gertnanicus was a partner in the woe of the living."

Forflen, fom alltid clgde nog.ßyrka att
förakta ävebetygelfer, och nu trodde ßg bor a vederlägga dem ,
fom utfpridt, att han börjat lata hänföra fig af fåfänga, håll
af denna anledning följande tal:
rhis och hans Moder,

''

Månge hafva anfett det fåfom en fvaghet — jag vet
— att jag icke af/log den anjåkning, fom for ett li¬
ka ändamål nyligen gjordes af de Afatifka folken. ffag Jkall
derfore nu på famma gång yppa fkälen till mitt tyßa begifvan¬
de hittills, och det beßut jag for framtiden fattat."
det, P. C.

''Sedan D.
Rom i

Aitgufus icke vägrade att åt honom och fladen
Pergamus ref es ett tempel, har jag, hvilken vördar alla

Igerningar fåfom forefkriftér, få mycket häldre
fåljt ett redan gilladt efter dorne, fom Senatens dyrkan vid detta
tillfälle förenades med min egen. Men kan det vara förlåtligt
att emottaga for en gång denna ära, vore det dock en fåfänga,
ett åfvermod, att i alla provinfer under Gudomlighetens ßnnebilder låta fig dyrkas.
Och en ära, egnad fjelfva \Augiifus, jkall
upphora att vara ära, om den af fmickret utan urfkiltning gores
allmän.
jfag är blott en dödlig männifka ·, jag forbindes till
pligter , jag, fåfom livar och en annan männifka: det är blott den
fkillnad, att det är främfla rummet bland "medborgare, fom mig
blifvit ålagt att fylla, och att detta är nog for min ärelyftnad,
det betygar jag nu infor Eder, Ρ. C. — därpå upkallar
jag en efterverlds vittnesbord. Hon jkall gora mitt minne all
den rättvifa jag åftundar, om hon tror mig hafva varit värdig
mina forfäder, vakfam for Edert väl, flåndagtig i faror, och
for det allmänna bäfla utan fruktan for det enjkilda tadlet. Med
desfa tänkefätt fkola edra broß opna mig tempel: i desfa tänkefcHt har jag mina vackraße ßoder , äreßoder.fom äro varaktiga.
Ty de fom refas af ften blifva fnart ej högre aktade än grqfhans
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reftes blir ett mål for efDärfåre beder jag mina bundsförvanter, mina'
medborgare och Gudarne fjelfva: derfa fmdare, att till min lef-■
nadr fut de måtte förläna mig ett godt famvetemed kännedomen
af mina pligter emot dem och emot tnännifkor; de förra, att , då
jag icke mera är till, med bifall och benägen åt anka begå minnet
af mina gerningar och mitt namn."
var

b);

nar

terverldens

den, till hvars dra de

hat.

Han förtfor fedan vid alla tillfällen, -och efven i enjkilda
famtal, att betyga fitt mifshag for en fådern ßg egnad årebevis¬
ning. Någre uttydde detta fåfom en blygfamhet, månge fåfom
en feghet, en del fåfom likgiltigheten hos en låg fjål.
"De forfe männifkor, fade man, efierfiråjva ju alltid den håg/la ära,
Därfåre hade Herkules och Liber hos Grekerna, därföre Qtiirinus hos ofs blifvit upforde bland Gudarnes antal. Ädlare var lyn¬
net hos Auguf us: han vågade hoppas.
Allt annat njuta regenter g ena β får ögonblicket; ett enda är, fom de ej njuta, fom de
ouphårligen niafe efterfiräfva att jvinna: ära hos efterverlden.
Men den fom icke värderar äran, värderar ock icke fortjenfen,

G

LUT0R1US.

Annal. Ill: 49—51.

Romerfk. Riddare, fom for ett beforgqväde of ver Germauici dåd hade fått af Tiberius en

C. Lutovius Prifetis en
romdt

be-

b) Pro fepulchris fpernuntur. Parum apte, opinor, 111. Erneilius
fepultis legi maluit. In manifeilo eil fepulchra et templa invieem
opponi, illa mortalibus mortuisque, hsec Diis atque Divis exßrui folita,
Unde commodus efficitur fenfus, non templis au.t ftatiiis gigpi immörtaiitatem, nit! aceesferint pofterorum laudes et bonse. recordationes.

pro

Cfr. Ruperti ad

h. 1.

9

belåning i penningar,

vav dt vid Jlutei af detta ar anfallen af en
Denna bejkylladc honom att han under Drnfi fjukdom författat ett annat fhaldfyeke, for hvilket han i
handelfe af
hans dåd, hoppades vinna en förre betoning.
Detta hade Luto♦
rins af fåfänga uppläß i P. Petronii hus,
i närvaro af hans
Suärmoder Hitellia, och flera förnäma fruntimmer. Så fnart fom
Angfvaren upträdde, ß.rämdes de ofrige till bekännelfe: Hitellia
enfam förfäktade, att hon ingen ting hårt. Men de vitnesm&l,
fom fällde honom, blefvo mera trodde, och Haterius Agrippa,
utnämnd Confnl, domde honom fkylldig till dådsf
raffet.

Angfvare.

Däremot

yttrade fig M. Lepidus på följande fatt: " Pa¬
Confcripti! Om vi blott betraktade de fändliga uttryck, med
hvilka C. Lutorius har vanhedrat fin egen
ηrjkiIlning, och få¬
rat andra
männifkors oron: — då vore hvarken fängelfe eller
dådsfraff, icke ens trälarnes, tillräckligt till hans befraffning.
Men om ock
nedrigheten och ofverdådet är utan mått, gifves
dock for fr aftn och bättrhigsmedlen
en gräns, den vår Regents
mildhet, den våra fårfåders och edra egna efterdåmen hafva utfiakat. Det gifves en ßüllnad mellan dä'Jkap och elakhet, mel¬
lan förgripliga
ord och förgripliga gerningar; det gifves rum
får en dom, hvarigenom den brottslige blir ftrajfad, utan att vi
behofve fårebrå ofs hvarken i mildhet eller fränghet en ofverdrift. Ofta har jag hårt vår Fårf t beklaga βg, då någon med
ett fj
elfmord förekommit hans medlidande. Ännu är Lutorii lif
icke fpildt:
hans fårjkonande kan icke blifva vådligt får Staten,
han dåd i eke for
andra en varnagel. Hans arbeten, fulle af van¬
vett, äro utan all fåljd och all varaktighet j
och hvilka foretag
af vigt eller våda kan man frukta af den, fom, fjelf förrädare
af fm vanära,
väljer icke män utan qvinnor till fina förtrogna?
Låtom ofs dock forvifa honom
utur Rom, indraga hans egendom,
och neka honom inom hela Riket en
frifad. Detta är min tan¬
ka, huarvid jag enfer honom på famma fatt, fom vore han
forvunnen till brott emot
tres

Majeflätet"
B

Con-

I0

Confulaven RubeVius B lemdus var den ende, fom förenad*
ßg med Lepidus: de ofrige infamde i Λgripρ as tanka, Prifcus
blef fäledes ford i fängelfe och genaß afiifvad. 1 ett bref till
Senaten ogillade Tiberius detta β eg, men med fin vanliga tvety¬
dighet i uttryck. Han uphojde· deras nit att fä eftertryckligt
hämnas äfven mindre betydliga forgripelfer emot Forfien; han
bad dem i befirajfning af ord icke vara fä hafiige: han berömde
Lepidus, men t adlade icke heller Agrippa. I anledning af detta
togs den forfattning, att inga Senatsbejlut fo> e tionde dagen
JkulU inlemnas till Jkattkammareu cj , och verkfiältandet af döds¬
domar under lika läng tid upjkjntas.
Men Rådet egde icke därfore frihet att ändra fin dom, och intet upfkof af tid blidkade
Tiberius.

TIT1US SABINUS.
Annal.
Titius Sabinas,

en
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Romerjk Riddare af forfia rangen

,

talrika Clienter den ende , fom ännu icke
var ibland Germnnici
uphort att for hans maka och barn betyga fin vördnad, att upvakta dem i deras hus, att ledfaga dem utom hufet : anfedd for
detta af alla redliga med bifall, med vedervilja af deras förfölja¬
re. Denna tillgifυ enhet blef orjak till hans fall.
Fyra Senatorer,
fom innehaft Prceturen, Latinius Latiaris, Porcius Cato, Ρ et i ·
tius Rufus och M. Opfius, blefvo cf begär till Confulatet hans
Anklagare: ty Confulatet kunde icke ernås utan genom Sejanus,
och Sejani välvilja forvärfvades endafi genom brott.
Det af-

gjordes mellan dem , att Latiaris,

Jkap med Sabinus,

fom hade någon liten bekant-

fkulle anlägga forfätet, och de ofrige vara
till

c) Scilicet aerarium
tabulariura.

publicum publicum, ifto tempore,

iiiiiul erat

t^·—sa-
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till hands

fcifom vitnen, for att därefter foretaga - anklagetfen.
började därföre förf med Sabinas något tillfälligt famtal; han berömde därefter hans ftåndagtighet, att han ej, likt
andre, i olyckan ofvergifvit ett hus, huars vän han varit under
defs väIß and. Han utbredde βg tillika i loford ofv er G er mani¬
ens och Stukade Agrippina.
Och det Sabinus af en vekhet, van¬
lig hos olyckliga, utbraß i tärar och klagan, gjorde han nu drißigare utfall emot Sejanus, hans grymhet, hans ofυ er mod, Ααμχ
ärelyftnad, orÅ fparade icke bittra uttryck emot Tiberius fjelf,
Desja famtal, i hvilka b egge fyntes hcfva gfvit hv ar annan ett
brottsligt fortroende, knoio mellan dem, efter utfeende, *// nära
vänfkapsband. Sabinus fokte nu fjelf Latiaris, kom ofta i hans
hus, och fortroclde honom, fäfom β η pälitligaße vän, fina be¬
kymmer.
Nu rådgjorde de förutnämnde fammanfvurne, pä hvad fatt
flere Jkulle kunna blifva vitnen till desfa famtal. Ty det var nö¬
digt att fallet, där de träffades, kade allt utfeende af trygghet
och enslighet; men lyfsnade man vid dåren, löpte man fara att
blifva fedd, hord, eller handelfevis pä något fätt mijstänkt. Rum¬
met imellan trofsbottnen och takpan ilningen — ett gomflälle lika
nesligty fom affigten var afjkyvärd — formä fg altfä tre Romerjke· Senatorer att intaga for att lägga, oronen till fpringor
och opningar.
Imetlertid hade Latiaris up(okt Sabinus pä gatan,
och under foregifvande att vilja meddela honom nyheter, forde
han honom med jig hem och i fin fängkammare.
Här berättar
han allt hvad fom händt, allt hvad fom foreflod: en flor mängd
verkligen forofvade grymheter ; en ännu β orre tillade han, att oka
forfkräckeljen. Sabinus inflämde i allt, fom fades, och det utan in·
jkränkning, ty, fom man vet, fmärt an döljer βg icke gema, när
en
gäng den utbrufit. Nu dröjdes icke länge med anklagelfenj
De fammanfvurne berättade i en Jkrift till Regenten hela tillfällningen af fveke t — fjräfve fin egen nedrighet. Aldrig fäg
man
hos Romerjka folket otrygghet, bäfvan, mifstroende äjfven
Latiaris

,

B
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emot

emot fina ndrmaße, i den håjd, fom nu dj.
Man undvek att
träffas, att famtala: man ffydde både kända och okända oron:
äffen finmma och liflofa ting, afv en tak och vaggar ögnade man
med mifstroende och jkygghet.
På forfia dagen i ffanuarii fkref Tiber in c ett bref till Se¬
naten.
Efter de vanliga välonjkningtirne i anledning af årets bårjan , fåll han ut emot Sabinas, befkyllade honom att hafva for¬
får t några hans frigifna, och ftämplat emot hans lif, fand for¬
drade hnmd i uttryck, fom icke voro tvetydiga.
Den befiots ock
utan dröjsmål: Sabinus dömdes och βapades
ut till dåden. Så
mycket han kunde, med tillfioppad mun, naß an ßrypt utnmdefs ,
ropade han med alla krafter: "Så bårjas åretl det dr offren åt
Sejanus, fom falla." Hvart kan kajlade fina o gon , hvarthdn han
vande fitt tal, flydde allt, alleflddes blej tomt, gator och torg
voro ode.
Någre kommo likväl tillbaka, och dflades att å nyo gora
flg fynlige, b afvande får fjelfva den fruktan de hade vifat.
Hvilken dag [kulle hädanefter (fade man) gå förbi utan flraff,
då dfven nu — på en hågtidsdag, under offer och böner, i ett
ögonblick , hvars heliga frid man vanligen fruktar att med niinfla
ord kränka—-man fängslar, man flryper medborgare? Det vore
icke. obetänkt, fom Tiberius få trotfade det allmänna hatet ej:
det vore af honom en ny välbetänkt inrättning, att hädanefter
ffulle de tillträdande Confulerne bårja fin ämbetsförvaltning med
fängelfernas högtidliga åpnande, lika ordentligen, fem med, tem¬
plens och offerhufens." — Straxt därefter ankom ett bref från
Tiberius, i hvilket han betygade därofver fin tackfamhet, att man
firaffat en Statens fiende. Han tillade att hans lif vore otryggt,
att han mijstänkte fiender och fårfåt.
Ingen var nämnd, dock
tvifiade man icke att han menade Nero och Agrippina.
"

d) Non alias magis anxia et påvens civitas, egens adver[um
proximos. Durum nobis, ut pierisque interpretum, vifum eft vocabulum
egens; neque tarnen fatis arrifit tegens, quod fubftitutum quidam voluit.
e) Non imprudentem Tiberium tant am tnvidiam adiisfe. Conjefturam Lipfii, Erneftio quoque probatam, praetulimus ie&ioni codicis
feripti, Ratio in propatulo eft,,

