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Borjan af Tiberii regering.
Tac. Annalo I: 6—iu

Den nifa regeringem forβa våldsgerning var Poftumi Agrippas
mord, hvtlken, ofverrafkad och utan vapen, en Centurion, ehuru
behjirtad, icke utan fvårighet dödade. Tiberhii nämnde intet
härom i Senafen; han låtfade att det varit hans Faders befall¬
ning , fom förefkrifvit den vakthafvande Tribunen, att utan
dröjsmål taga Agrippa af daga, få Jnart han fjelf hade upp¬
hört att lefua. Det dr fant, att /luguftiis ofta och med bitter¬
het hade klagat ofuer ynglingens Jeder, och afven utverkat ett
rådsbefiut till ftadfåftanie af hans förvisning; men aldrig va¥
han nog hård, for att låta mörda någon af de fina, och att han
for ftifffonens fåker het uppoffrat dotterfonen , var icke troligt.
Sannolikare dr, att Tiberius och Livia, han af fruktan, hon af
fiifmoderlig hdtfkhet, fkyndat att undanrödja den mifstänkte och
hatade ynglingen.

Då Centurionen, enligt tjenfipligt, hos Tiberius anmälde,
att defs befallning var fullgjord, fvarade denne, att han ingen
ting befallt, och sitt faken måfle under[okas infor Senaten. Nar
Salluftius Crifpus , fom hade del af hans hemligheter — det var
han , fom utfårdat orderna till Tribunen, — härom underrätta¬
des , fruktade han, att fjelf blfva angifven fåfom broitflig , då
det blefve lika vådligt, att yppa råtta forhållandet, fom att få-
regifva något dicktadt. Han fcreftållde derföre Luvia, att Hof-
vets hemligheter, defs fortrognas råd, foldaternas tjenfier, icke
borde blottas för allmänheten, och att Tiberius ej borde förfvagao.



Éegmtens magt derigenom, att han hanflJt allt till Senatens-
pro/ning; det vore, fade han, naturen af all Envåldr·regeringoch villkoret for defs befand, att redogoreljc icke kunde aga
rum, utan blott for en enda.

Men i Rom hnfiade Confuler, Senatorer, Ridderjkap, tråU
domen till mote: ju högre man var uppfatt, defs mera förfallå
och fjäjkande, med konflade miner , for att icke Jijnas glad Sf-
ver Forfens död, icke for mycket forgfen vid början af en ny
regering, blandade man tdrar med glädjebetygeljer, klagan medfmicker. Cenfulerna Sex. Pompejus och Sex. Apulejus voro deforfe, fom fvuro Tiberius Coefar trohet; och infor dessa, SejnsStraSo och C Turranius, den förre Öjverße vid Lifvacktm, den

fednare Foreβeindare af de Allmänna Magafnema ; derefter Se¬
naten, armeen och folket. Ty Tiberius började allt igenom Con-
filerna, ' likajom den gamla Frfaten dgt befand, och han fjelf'ännu tvekat att utofva regerhigsmagten. Sjelfva det edict, hvar·
igenom han kallade Senaten till/amman, utfärdade han, endaft i
ftod af den Tribunsmagt, fom han under Auguflus hade erhål¬
lit. Edi&et var kort och af ganjka anfprdkslof- innehall: han
ville, heter det, rddfora fig med dem om de ärebetygelfer , manborde bevifa hans Fader; — han fkiljde tig icke från defs lik,
— och af alla offentliga värf vore detta det enda, fom hantrodde fg tillhora. Likväl hade han alft\frän Angufli ded, fä-fom Imperator, gifvit lifvachten den vanliga löjen; Omkringhans perfon fägos vachter, vapen och annat,, fom tillhor praktenaf ett hof Soldater heledfagade honom till Forum, Soldater till
Rcidfalen. Han Jkickade crder till armecrne, likafom han redanhade antagit fyrelfen . Vid intet tilfälle vifade han betänklig¬het,, utom då han talade i Senaten.

Förfa orfaken härtill var fruktan, att Germanicus, fomhade till fm tjenfi få många legioner, oräkneliga hjelptroppar af
, "· '
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Imiäsjurvanfer och folketc fynnefliga tillgifvenhet, hätdre fmitte
tilja hafυa, an afbida regeringen. Något gjorde han ockfå for.
ryktet, att han fnarare matte aufer vara af Staten kallad och
iitkorad, än genom en qvinnas ränker och en Gubbes adoption
hafva fmugit fig till regeringen. Sedermera röjde βg, att han
hycklat villrådighet, äfven for att ntforfka' de förnämas tanke-
fått, éj ord och miner fortydde han till brett, oeh forvarade
dem djupt i ätt minne,-

1 Senatens förfa fanimankomß tillät icke Tiberins, att nå¬
got annat företogs än det, fom rörde Augufii död, hvars tefia-
mente, framburet af Neftaler, förklarade Tiberins och Livia för
arfvmgar. Livia blef, med namn af Augufia, upptagen i jfu-
Vijka fiågten. I händelfe af deras freinfalle, hade han utnämnt
fina barnbarn och deras barn; i tredje rummet de förnämfia i
Staten, till förre delen män, fom han hatade; men han hade
gjort detta af Jkryt och för framtida rykte. Hans enfkilda för¬
ordnanden öfverfkredo icke en vanlig medborgares, det oberäknadt,
att han till allmänna behof och till menigheten fkänkte 4j,jco,ooa
feflertier, till livarfe- foldat af Liftropparne 1000, till Legions-
foldaterna yoo, och till de Romerjkn Borgare Cohorterna joo Je-
ßertiev- pä perfonen.

Oereftet rädptägadts om högtidligheterna vid likbegångel·
fen, ibland hvilka man anfett följande för de maß utmärkta.
Afiimus Gallus förflog, att liket borde föras genom Triumfpor¬
ten och L. Arrunthis, att framför detfamma fkulle bäras tittat-
ne pä de lagar han fliftat och namnen af de folkfag han liefe-
grat. yalerius Mesfala tillade , att^ huldhetseden ät Tiberins är¬
ligen borde förnyas, och tillfrågad'ef denna, om han, pä defs
anmodan, yttrat detta fördag. /varade han, att han giort det
fjeljkrafdr och tänkte i allt·, fom rörde det allmänna bäfta, en-
daß följa fm egen öfvertygelfe, äfven med fara att förolämpa.

Kndafi
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EvdaII detta·fatt att fmickra var dnnu oHgagnadt! Enßdmmigt
ropade alle af Senaten ,· att liket, på deras Jkuldror, borde bcf-
ras till bålet. Med formaten blygfamhet Immade Tiberius det·
/a i deras från, oc-h förmanade folket i ett ediSi, att icke nu·—
på famma fatt, fom_ det fordom af Sfvsrdrifvet nit hade flört
lugnet vid Divi ffizlii likbegängelfe. — yrka., att liked jknlle
förbrännas på Forum, i jläiiei for Marsfältet, fom var den
uifedda platfen.

På begrafηtvgsdagen fr,do falda ter uppftaide , likafom for
att fkijdda den afiidne, tiil mycket åtloje for dem, fom fjelfve
fett., eller af fna fader hårt omtalas den dag af dnnu omoget
fafveri och utan framgång åtcrfåkt frihet, då Ditlaicrn Cce-
firs movd af Jbmliga anfågs fom det rysligaße brott , af andra,
J-om det ädlaße fiorverk. En åldrig Fårfie, fade de, fom grå¬
nat fåfom Hi vrföre, fom ctfven genom arfvingars niccgt
förebyggt Statens frihet — han behofde vifst flyddas af en
väpnad βyrka, for att i lugn kunna begrafvas !

Deifa gaf anledning till ßera omdonien ofvev Angußus.
Mängden fäfie fig vid blotta tillfälligheter : att famma dag va¬
rit fordom den förda af hans regering, oeh nu af hans iefnad
den fißa; att han i Nola, i famma hus, ja i famma rum,
fom hans fader Oföavius, ftutat fina dagar. Man omtalade
med beundran mängden af hans Coufulat, till antalet lika med
Valerii Corvini och C. Marii fammanlagde, Trilmnatet, fom han
i f/n och trettio år oafbrutit beklädt: Imperators namnet, fom
han en och tjugu gånger forvävfvat, och andra värdigheter,
mångdubbladt jor honom, eller mjß.apade. Men af de klokare
blef hans h fuad Stnfoni prfad och ta ilad. Hans pligt fåfom
fon, fade någre, och Statens olyckliga fällning, fedan lagarne
der förlorat all kraft, hade nödgat honom till krig emot. medbor¬
gare, och jådane krig kunde genom lagliga medel hvarken be¬

gynnas
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gynnas eller fortfättas. Blott for att hamnas på fin faders
mördare, han fett fig föranlåten att lenuia Artcnivs och
Le v t dus många friheter. Nar ändieligen. den fränare grånat i
overkfamhet; mir den förre joffiort fig genom finliga ntfväfnin·-
gar,, återfiod får det fondrade fäderneslandet intet annat rädd¬
ningsmedel än det, att fyras af en Envåldsherre. Likväl ha¬
de han, icke fåjoni Konung, icke jSfom Diffator, utan-under
namn af Färfie, gifvit Staten en författning: han hade gjort
Oceanen ock afiägsna floder till rikets gräηfor: legioner, provin-
fer, flottor, allt var af honom fatt i nära förening: rättvifa
herrfkande hos medborgare, undergifvenhet hos hundsfärvandter
fjelfva (laden med pragt färfkänad, hogft fällan något våld får·
äfvadt, och äfven detta, blott for att bibehålla lugn i det hela.

A andra fidan fvarades: Den fonliga pligfen■ och Statens
fFällning hade blifvit brukade foni forevändning; men endafi
heirfklyflnad var det, fiom förmått honom, att genom befiickmng
upvigla Veteranerna, att, ehuru en yngling, utan ämbete i Sta'-
ten, fammandraga en krigshär, att förfära Confuks legioner och
Hyckla tillgifvenhet for det Pompejanjka partiet. Men få fuart
han, genom ett Senatsbefut, ryckt åt fig Pafcer och Prators-
magt, fedan Hirtius och Panfa fallit — antingen att de fiupat
for fienden, eller att Panfa genom gift, gjutet i defs får Hir¬
tius af egna foldater och Ccefars färfåtliga fiämplingar fått fin
bane — hade han genafi bemägtigat fig bägges arméer,. i trots
af Senaten inkräktat Confiulatet och-vondt emot friheten de vapen,
han fått mot Antonius. Dr,ref ter följde profcriptioner af med¬
borgare , utdelningar af jord, icke en gang gillade af asm, fom
han riktade. Låt vara', att Cäsfius och Bruterna' fallit fåfiom
hämndojfer' åt hans fader —- ehuru det ar en ρligt att for all¬
mänt- väl förgäta enfhildfiendjhap — men Pompejus· var dock
genom■ ett inbilladt■ hopp om fred, Lepidusgenom lutjad vanfkapbefvikenr



befviken; fedan hade Antonius, lockad genom det Tarentinjka
och det Brundfinffa fördraget, och genom\ ägtenjkap med hans
fyder, med dåden omgcillt det förfätliga fvägerjkapet. Fred
fåljde härefter — det är fant — men en blodig fred; Lollii
och Vavi nederlag, och inom Rom, Varroner, Egnatier, fuler
mördade — — .

Hans en/kilda lefnad blef icke heller Jkonad: ait han berof»
vat Nero fin maka och af gäckeri rädfrägat Präfterna , om
han fore defs nedkomfl kunde, utan att kränka Religionen, tagahenne till agta: vidare Q. Tedii och Nedi i Pollios yppighet;
fut ligen Lima, denna härda moder for Staten, for Cerfarernas
qtt denna härda ftyjmoder, Sjelfva Gudarne hade icke mer nå¬

gon ära βg förbehållen, dä han med tempel och Gudomlighetensfinnebilder, genom Flaminer och Offerfräfter ville dyrkas. Det
var icke en gäng af enjkild tillgifvenhet] eller., affeende pä Statens
häfta , fom han antagit Tiberius till fin efterträdare, utan derT
fore ait han mfett defs åfuermod och grymhet, och fåkt fin egenära af jänifårelfen med den vederfiyggligajle motbild. Verkeli'
gen hade Auguftus nägra är förut, dä han hos Senaten änyofåkte Trtbunijk magt for' Tiberius, i ett tal, ehuru for ofrigttill defs beröm, fallt nägra utlätelfer om hans yttre Jkick, hans
lefnadsfätt och feder, hvilka han tadlade under Jkcn att utfäkta.

Sedan likbegdngelfen pä vanligt fatt blifvit firad, befiåts att
he'dra honom med tempel och gudomlig- dyrkan; Och nu vände
man fina böner till Tiberius. Han talade hit och dit om Rikets
ftorhet , fm infkränkthet. EncLft den Gudalike Augußi fjäl ha¬
de varit i fiänd att omfatta en fädan masfa. Kallad af honom,
att dela defs omforger, hade han af egen erfarenhet lärt huru
fuar den bårdan var, att fyra allt, huru mycket den berodde
af lyckan. Derfåre borde man, i en Stat, fom hvilade pä fä

mänga



många ftora mån, icke uppdraga allt åt en enda. Flera ßullclattare , med förenade krafter, befårja Statens angelägenheter.
I detta tal var mera värdighet, ån upriktighet. Tiheriusnyttjade defsutom alltid, antingen af natur eller vana, åfven ifaker, fom han icke/åkte dålja, obefiämda och dunkla uttryck;men nu, det han fåkte att djupt forborga fina tankar, infveptesde ännu mer ι mörker och tvetydighet; Men Senaten, hvars en-

dao fruktan var, attfynas fårftå honom,, utgåt fig i klagan, itarar, i luften: jträckte, fina händer mot Gudarne, mot Auguåibild, rami to,- —. ÄS han att en Jkrift fulleframtagas och upplafas. Den innehåll en åfverfigt af Stats¬krafterna: antalet af medborgare och bundsforvandter under va-
pen, antalet af flottor, riken, provinfer, jkaiter ock pålagor,nödvändiga Statsutgifter och nådebevisningar. Allt detta hadeAugufitts med egen hand antecknat, och — vare fig af fruktaneller afund — tillagt det rådet, att bibehålla Riket inom deβnavvarande granför.



 


