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FEMTE BOKEN AF ANNALERNA

. FRAGMENT:

Cap. z,—j·. iVdr Rubellms och Fufitts, bagge med tillnamnet
Geminus, z/oro Confuler, ßntade ffiilia Augufia i hog ålder fina
dapar. Härftammande af Claudiernas ätt och uptagen i Livur¬
nas och Juliernas, var hon af den maß lyfände Adel. Hon ha-
de forfi lefvat i ettfruktjamt äktenjkap med Tiberius Nero, kvilken i
det Perufinfka kriget räddade fig med flykten, men återkom till
Rom, fedan fred blifuit fluten imellaii Sex. Pompejus eta Tri-
mnvirerna. Det var dä, fom Caefar (Oclavianus), intagen aj
hennes Jkouhet, bortförde henne frän fin man. Om detta fkedde
emot hennes vilja är ovifst; men Jä flor var alfkarens otalighet,
att han tog henne, ehuru hafvande, till fin maka, utan att ens
afbida hennes nedkomfl. Efter den tiden hade hon inga barn,
men genom Agrippinas giftermål med Germanicus, blandades hen«
nes blod med Augufti, och i tredje led voro deras ättlingar ge-
menfamme. Med forntidens renhet i fn enjkilda lejnad, förenade
hon i omgänget en artighet, fom forntidens fruntimmer knapt
fkulle gillat. Herfklyfteu moder, eftergifven maka, forflod hon,
att lika Jkickligt foga fig efter fin Gemåls finhet och fin Sons for-
fällning. Hennes likbegängelje var utan prakt; hennes ytter(ia
vilja länge utan verkfiällighet. C. Caefar, hennes Sonfons fon,
Com fedan blef Regent, tolkade frän Rofira hennes minne.
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Tiberius nr faktad? genom bref, att han icke perfonligen np·
fyllt emot fin Moder den fifia ρ ligten: han förebar vigten af fi¬
na goromal, ehuru han icke det minfa afbrutit fina vanliga nåt
fen. Under jken af blygfamhet, infkränkte han åfven de högtid¬
ligheter, fem Senaten frikofigt beßutit ät hennes minne. Han til¬
lät endaf ett ringa antal, och tillade, att ingen Gudomlig dyr¬
kan fkulle henne egnas: detta (fade han) hade varit hennes egen
vilja Pä ett βalle i famma bref tadlade han äfven vänßiapsför¬
bindel/er med fruntimmer: en förbräelfe, hemligen fyftad ät Con-
fuln Fufus, fom genom Augufas ynneft hade npfigit till anfeen-
de; en man, fom med gäfvan att behaga könet, förenade den att
[kämtci med qvickhet, och hade ej fällan förlöjligat Tiberius, ge¬
nom bitande infall, hvilkas minne fent utplanas hos de mäktiga.

För öfrigt blef tyranniet frän denna tiden mera härdt och
tryckande. Sä länge Augitfa lefde, gafs det ännu nägon rädd¬
ning: ty Tiberius bibehöll, af vana, för henne en efter gifvenhet*,
och Sejanus vågade icke frof]a en moders injlytelfe; men nu, lika-
fom friade frän alla band, framrufade bägge i otygladt öfverdäd.
Gemfi afgick frän Tiberius en fkrftlig anklagtlfe emet Agrippi-
na och Néro ; man trodde dock allmänt, att den längt förut varit
affänd, men af Augufa undertryckt, emedan den kort efter hen¬
nes död upläfes i Senaten. I uttrycken rådde en iitfökt bitterhet;
likväl värdet inga fendtliga rifluingar, inga fämplingar emot Sta¬
ten; endaf ungdoms utfväfmngar och brott emot ärbarheten, fem
han förebrådde fn Sov.fon Emot Agrippina vågade han icke
ens dikta något fädant; han anklagade derföre hennes förmätna
tal, hennes trotfga lynne. 1 Senaten herfkade en djup beförttiingoch tyfinad, till defs en och annan bland dem, fom ingen ting
hoppades af redligheten, och fökte, fäfom vanligen händer, att afallmänna olyckor vinna perfonlig fördel,s yrkade målets föredrag¬
ning. Bland alla utmärkte fg Cotta Mesfalinus, genom fitt nit
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att tillβyrka den ytterßa fränghet; men de ofrige Senatorer af
jorßa rangen och i fynncrhet de högre Ämbetsmännen voro tve-
hogftr, ty oaktadt ßtt bittra utfall, hade Tiberius for éfrigt lem-
na t allt fullkomligen obeßämdt. jfunius Rufticus, förordnad af
Regenten, att fora Senatens protokoll, och derfore anfedd att no¬
ga känna hans tankar, var vid detta tillfälle närvarande. Denne
man, plötfigen hänförd, fom jag tror, afßtt ode (ty fornt hade han
aldrig vifat något prof af karakterj eller mifsledd af en fal/k
politik, då han af farhoga for en ovifs framtid, glömde de faror,
fom fväfvade ofver hans hiifvud, förenade fig nu med de tvekan¬
de , och varnade Confulerna att icke föredraga detta ämne. Snart9
fade han, kunde af de abetydligafte händelfer de vigtigafie jaker
få en annan vändning, och man borde lemna en gammal man nå·
gon tid att befinna fig. a) Omkring Rådhufet famlades imeller-
tid en folkhop, fom bar Agrippinas och Neros bilder, och under
välönjkningar för Regenten ropade, att brefvet vore faljkt, och
det voro emot Förβens vilja, fom man flämplade hans ätts under'
gång. Således gick dagen förbi, utan att något grymt befiut fat¬
tades. Nid famma tid kringfpriddes, under vifsa Confularers namn
åtfkilliga yttranden, fom föregåfvos vara fällde i Rådet emot Se·
janus, hvilkas författare, få mycket oförfyntare, fom de voro o-
kände, tillåtit fig utbrott af kitfighet. Detta uptände häftigart
Guufilingens vrede, och gcif honom anledning att fmäda: Sena¬
ten, fade han, föraktade Regentens bekymmer; folket nprefte ßg:
redan hörde och läfe man uprorijka tal, uprorifka Rådsbefut:
hvad återftod mera, än att de grepo till vapen, och valde til an¬
förare och beherfkare dem, hvilkas bilder redan tjenat dem tili

λ) In loco mutilo & corrnpto varieqne a vadis emendato, conjc-
fturam Rhenani, ab Aldo usque ad Ryckium & J. Gronovium in
tantum reeeptam* ceterum ipfi nil ftatuentes, fervavimus.



baner? — Sedan derfort. Regenten förnyat klagomålen emot finSonfon och Sonhußru·, och genom offentligt anfag beftraffat me¬nigheten , bepudrade 'han βg hoc Rådet, att 1mg eratoms Majsftät,genom en enda Senators fvek, blifvit offentligen Jkymfadt; ime IIer-tid förbehåll han βg dock, att, utan främmande åtgärd, fjelf af-göra hela denna fak. Senaten förkunnade då. utan vidare råd¬
plägning , — icke dödsdomen, ty det var förbudet — men finberedvillighet att ßraffa, foni den endaß genom Regmteus makthindrades att. ådagalägga. bj — — — — — —-

Cap. 6 — p. —■ "Lyckan har förändrat fig, och han, fomhade valt honom till fin ämbetsbroder och mag, förlåter figfjelf;de öfrige förfölja honom nu lika brotijligt, Jbm de förut nedrigtfmickrade honom. — ffng vet icke, huilketckra är olyckli¬gare , att anklaga en vän, eller att fjelf anklagas för vänfaaff— — För min dej Jkall jag hvarken erfara någons grym¬het eller mildhet; fri och gillad af mitt eget medvetande vill jagförekomma faran. Eder bej vär jag, att bibehålla af mig ettmera gladt, än forgligt minne, och räkna äfven mig ibland dem,,fom genom en ärofull död undgått, de allmänna olyckorna/' -—Han tillbragte fedan en det af dagen i fällfkap med fiua vänner,och qvarhöll eller affärdade dem, i mon fom de komm o,, dels attqvarfladna, dels att tcda med honom. Ännu var fällfkapet tal¬rikt, och af hans lugna upfyn .trodde ingen, att hansffa ßundvar få nära förhand, då. han genomrände fig med en. dolk, fom
han

b) Periit poft: haec verba, quod dolendum, maxima Libri pars, in-tegri fertne triennii, opitr.i caiibus, fåevitia Sejani et mox exitiocumprimis memorabilis, Hiftoriam complexa. Incipit Caput 6. amutila oratione nefcio cujus ex ingenti nutnero illorura, quibusdamnati nuper Sejani amicitia vertit. in perniciem»
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han förborgat under kinderna. Tiberius förföljde honom ef efter
dåden med några bejkyllningar edler fniädelfer, dä· hm likväl gjprt
Blaefus många och hårda tillvite fer,

P. Vitellius■ och Pomponius Secundus blefvo derefter inftäm-
de. Den förre bejkyllades af Ängifvarhe, ett hafva erkudit Skatt-
hammaren fom fiod under hans vård, och KrigsCaj]'an till utfö¬
rande af Statsvalfningen. Denfenare tilltalades af Conßdius ,for¬
dom Praetor, for ßn vänjkap med JEHus Gallusy hvilken efter
Sejani afrättning hade ßyktat till Pomponii trägård , fåfom den
fäkrajie friftad. Emot denna fara funno de anklagade ingen an¬
nan hjelp , cm i b ek']ertenheten hos fina broder, fom blefvo deras
löftesmän. Men Vitellius, fom „'efter många itpjkof, ttåtinade bå¬
de att koppas och frukta, begärde någon lid derefter en penii-
hiij, under foregifvande att vilja fkrifva, och- opnade en eller an¬
nan åder; detta var dock obetydligt, men finnes oron ändade hans'
dagar* Pomponius deremot, en man af äd'a jeder och lyfandes
Jnille, bur med ßyrka fin olycka och Sfver lejde Tiberius.

Man beßot fedan att βraffa Sejani ofriga barn, ehuru pö¬
belns raferi nu var i aftynande och mängden blidkad genom det
blod, fom redan var gutet. Imellertid fördes barnen i fängelfe.
Sonen fSrflod redan fitt ode; fickan var derom Jå okunnig, att
hon oupphörligen frågade, kvad ondt hon gjort, och hvart man
forde henne? hon fulle aldrig gora få mera, och man kunde ju
aga henne med ris. — Samtidigeförfattare berätta, att fom det var
utan exempel, att en nio undergick dodsfraß, kränktes· hon förf
af bödeln på fjelfva afrättsplatfen. Sedan blefvo de bägge ßryρ*
te, och deras jpäda kroppar vräktes ned for Scalae Gemoniae. -c)

Gap·,.

c) Periisfe hic, cum Ryckio fuspicahm.r, hiftoriam Apicafca?·, Uxöns
Sejani, quse audita iiberorum nece ipforumque corpora in Getno..
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Caj7. ιο — ii. Ett mera ßarkt an långvarigt ryckte fprid-
de vid famma tid jårfkräckelfe i Aßen och Achaia. ' Det fader,
att Dr iifur , Germanici fon, blifvit fedd på Cycladsrna , och kort
derefter på fafta landet. Ockfå var der verkligen άι yngling af
nåflan. famma ålder, hvilken någre af Regentens frigifne låtfat
igenkänna fåfom Drufus, och med fårfåtliga affigter beledfagade.
Okunnige om bedrageriet famlades omkring honom flere, lockade
dels genom glanfen af detta namn, dels genom Grekernas natur¬
liga benägenhet får allt, fom år nytt osh fållfamt. De updikta¬
de nemligen och trodde tillika fjelfve, att han, räddad ur fån-
genfapen , gick till fin faders hårar, får att bemågtiga ßg JE-
gypten eller Syrien. Redan fåg han ßg omgifven af ett talrikt
manfkap, redan offentligen hedrad aß mångens valvilja, glad of»
ver det närvarande, och intagen af ett fvekfult hopp d); då tid¬
ningen härom inlopp till Poppaeus Sabinas. Han var då fysfel»
fatt i Maeedonien; men åfven Achaja hårde under hans fårvatt¬
ning. For att fåledes fårekomma verkningarne af desfa rykten,
ehvad de voro fanna eller ogrundade, haflade han förbi vikarne
vid Torone och Therma, pafferade Euboea, en o i JEgeijka haß-
vet, och Piraeeum vidAttifka flranden, famt vidare den Corinthi-
Jka kufien och nåfet, hvarifrän han ofver det andra hafvet an-

län-

niis intuita, mortem ipfa in fe feftinavit, compofitis ad Gaefarem
codicillis, quibus ordinem prodidit fceleris, quo Drufus pri-
dem, Tiberii filius, occubuerat. Cfr. AnnaU IV: ii» et Dio
-Cafs. LVIII: ii.

d) laetus praefentibus et inanium fpe: Recedere a vulgatahac le&io-
ne verecufidantibus, fatis tarnen nobis arridet conjeftura Heinfii,
Wopkenfio etiam comprobata, quae pro fpe vocabulum fpecie fub-
ftituit. Scilioet inania Tacito plerumque dicuntur, non tam ea,
quae fruftra exfpti&antur, quam quae fpecie potius funt et vana
pompa, quam re atque vi, notabilia.
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lande till Nicopolis, en Römer[k Colonial βad. Dar fick han
omfider veta, att den foregifne Drufus, vid noggrannare lindök¬
ning , hvilken han vore , tillflatt lig vara en Jon af Ål. Silanus,
och fiutligen « fedan mänga bland hans anhängare Jkingrats, fii-
git om bord, fäfom i affigt att gä till Italien. Detta berättade
Sabinas Jkrfteligen till Tiberius , och vidare underrättelfer har
jag icke funnit om början eller utgången af denna anläggning.

Emot flutet af aret utbröt Confulernas länge närda niifs·
hällighet. Ty Trio, J"om var cfvad i tvifier, och aldrig tveka¬
de att ädraga fig fiendjkap, hade med förtäckta ord tadlat fin
MedConfiul , fäfom lam i beftrajfande af Sejani anhängare. Re¬
gnlus, jom var af ett fredfamt lynne, fä fromt han ej retades,
vederlade icke allenafi fin Ämbetsbroders bejkyIlning, utan fordra¬
de honom äfven till anfvar, fäfom fjetf delaktig i Sejanifamman-
gaädniug. Å/Länge af Senaten budo dem bortlägga ett hat , fem
jkulle lända till begges ofärd; imellertid fortforo de i bitterhet
och hotelfer, till defis de nedlade ämbetet.



 


