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Sulpitius till Cicero.

Såsnart din dotter Tullias bortgång blef mig berättad,·
har jag i sanning, såsom sig borde, djupt och innerligen
känt detta slag, och räknat det för en olycka, som träffat
oss begge. Om jag varit i Rom, skulle jag ej hafvahål¬
lit mig undan, utan munteligen betygat dig mitt delta¬
gande. Oaktadt är ett svårt och bittert åliggande att
i ett sådant fall intala tröst; synnerligast som anförvand-
ter och vänner, hvilka dock detta tilkommer, sjelfve träf¬
fas af en jemlik smärta och ej utan många tårar kunna
försöka det, så att det synes, som de mer behöfva andras
tröst, än sjelfve kunna beljena dermedj oaktadt detta har
jag likväl föresatt mig att i få ord meddela dig hvad i när¬
varande stund utgör mitt hjertas tankar; ej som skul-;
le jag tro, att detta undfaller dig, utan emedan du,
nu tilläfventyrs hindrad af din djupa bedröfvelse, mindre
fäster uppmärksamheten dervid. Hvilken häftig sorg ar
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det som upprör ditt hjerta? Besinna huru hfuils lyckan
behandlat oss. Allt, som bör vara människan ej mindre
dyrbart än dess barn, — fädernesland, heder, anseende,
värdigheter, — har blifvit oss frånryck t. Huru har
smärtan, genom tillägg af denna enda förlust, kunnat ö-
kas? Eller hvilket sinne, som uthärdat sådana slag, bör

ej redan vara känslolöst och finna allt annat drägligare?
Kan du beklaga hennes öde? Huru ofta måste icke den
tanken, i hvilken äfven jag stundom fördjupar mig, falla
dig in: att icke den sämsta lott blifvit dem beskärd, åt
b Vilka det förunnadts att utan smärta bortbyta lifvet mot
dödén ? Ty hvnd finnes på denna tid, som så kraftigt skul¬
lte mana henne qvar i lifvet ? Hvilken lycklig' omständighet?
Hvilken förhoppning? Hvilken tröst for själ och hjerta?
'Månne den, att hon, förenad med en yngling af högsta
börd, skölle framfefva sina dagar? Ty måhända stod det

dig öppet ätt, i följd af din upphöjda plats, biand de yp¬

persta ynglingar välja dig en mag, åt hvars trogna hägn du
med säkerhet kunrtat öfverlemna dina barns lycka. Eller skulle
hon dertiil manas af höppét alt blifva moder och af glädjen att
se tillväxande barn, livflkä genom sig sjelfva skulle kanna bi¬
behålla den förmögenhet, fadren dem lémnat, i laglig ord- j
ning söka republikens bederssfällen och i sina Vänners angelä-
gei^ieter^bögag-na sin sjelfstäudighet. Hvad al allt detta har ej
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förr gått förlorad t än det bit f vunne t ? Visserligen, det är
svårt att forlöra sina bärn ^ nitibanda du- svarare att iit-
härda och bära förläten. — En sak, hvillken skänkt mig
ej ringa ti öst, vill jag meddela dig, i fall densamma ä£-
veii skulle kunna mildra din smärta. På min återfärd
från Asitn, under det jag seglade från JEgina till Mega-
ra , tog jag omkringfggande nejder i skärskådande. Bak¬
om mig låg iEgina, framför mig Megara. till höger Pi-

rveeus och till venster Cornt; städer, som i fordointimma
stodo i högsta flor, men mi, såsom man kan se, äro grus¬
högar och ruiner. Jag började länka så här vid mig sjelf;
"livad! Liken af så många städer ligga på ett enda ställe
förspridde, och vi, bräckliga menniskor, taga illa vid oss,
om någofPäf~råra aubörige, hvilkas lifstid måste vara
kortare, dör bort eller dödas! Servius vill du ej sansa

dig och besinna att du är född menniska!" Tro mig, jag
blef ej litet styrkt af dc-nna tanke. — Ställ äfven du, om
du så för godt finner , samma bild för dina ögon. På eri
tid, då så många frejdade män gått ur lifvet; då statens
makt så ansenligen blifvit minskad och alla provincer ska¬
kade, skall väl du så häftigt uppröras genom blotta för¬
lusten af en liten flickas obetydliga lif? hvilken om hon
nu ej bortgått, inom några få år likväl skulle hafvadött,
emedan hon var mc-nniska. Derföre yänd hug och tan-
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kar härifrån, och erinra dig hellre det, som är dig vär¬

digt; nemligen att hon lefvat så länge, som hon behofde;
att hennes lifslängd sammanföll med republikens; att hon
såg dig, sin far, Praetor, Consul, Augur5 att hon varit
gift med de förnämsta ynglingar; att hon njutit nästan allt
af lifvets goda; att hon dött, när republiken gick under.
Hvilken anledning eger du eller hon att i detta afseende
klaga öfver lyckan? Med ett ord, upphör att förgäta
det du är Cicero, och just den som plägar gifva andra
råd och föreskrifter, och likna ej oskickliga läkare, som

vid andras sjukdomar påstå sig besitta kännédom af kon¬
sten, men kunna icke läka sig sjelfva. Erinra dig hellre
hvad du plägar föreskrifva andra, och lägg det på sihrfetT
Det ges ingen sorg, hvilken tidens längd icke minskar och
förmildrar. Dig anstår ej, att afvakta denna tid eller att
icke med din vishet gå densamma till mötes. Och om nå-

got medvetande finns hos de döde, skall visserligen hon,
som af kärlek var fästad vid dig och af tillgifvenhet vid
alla sina anhöriga, icke vilja att du sålunda beter dig. E«
gna denna gärd åt den döda; egna den åt vänner och be¬
kanta, hvilka bcdiöfvas öfver din sorg; egna den åt fäder¬

neslandet, att det må begagna din verksamhet och dina
insigter, der det behöfver dem. Slutligen emedan vi blif-



vit ställda på den punkt, att jag äfveu bör tje;?.a dig med
råd härutinnan: gif ej anledning till den misstanken att
du sörjer ej så mycket din dotter, som fastmer de ändra¬
de förhållanderna i staten och det andra partiets seger.

Jag blyges att skrifva mera härom, att jag ej må anses
hysa misstro till din förståndighet. Efter framställningen
af detta enda, vill jag derfor sluta mitt bref. Mer än
ofta funno vi dig göra ett ädelt bruk af medgången, och
skörda derför stort beröm. Låt oss äfven en gång för¬
stå, att du lika väl kan bära olyckan, och att denna bör¬
da ej förefaller dig större än som är tillbörligt;, på det
att af alla dygder denna ensam ej må synas fattas dig.
Hvad mig beträffar, vill jag, så snart jag finner dig vid
lugnare sinnesstämning, nmiérrättä"d]g om hvad här före-
hafves, samt om ställningen i Provinsen. Lef väl.

Ciceros svar till Sulpitius.
Ja! Jag hade velat, att såsom, du skrifver du hade

varit här vid min svara olycka. Ty huru mycket du med
dm närvaro skulle hafva gagnat mig, både genom att in.
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ta tröst och genom att tillegna dig nästan hälften af ttim
smärta, inser jag iätteligen deraf, att jag ej litet b!e(
lugnad , efter genomläsningen af ditt bref. Ty du skrif- '
yer ej endast det, som kan lindra sorgen, utan vid med¬
delandet af tröstegrunder liar du älven ådagalaggt ddt
hjertas ej ringa deltagande. Mn »lin son. Servius har
genom all den uppmärksamhet , som pä. denna tid kunnat
letnnas, visat både hur stort v är e han sj !f sätter på mg,

~och att liari tror det ett sådant uppförande skall vaia dig
behagligt. Denna hans uppmärksamhet har val ofta varit
inig mera angenäm, men aldrig mera värd min erkänsla.
Dock ej ensamt dina anförda tröstegrunder oeh ditt lifl;-
ga deltagande i mitt bekymmer, utan äfven din myndig¬
het tröstar mig· Ty jag anser det skamligt att ej bära
olyckan sä, sotn du, utrustad med så mycken visdom, an¬
ser att den- bor bäras. Stundom öfvervaldigas jag
likväl och kan knappast motstå smärtan, emedan jag sak¬
nar den anledning till tröst, som under samma förhållan¬
de ej fattats dem, hvilkas exempel jag ställer framfor
mig. Ty både Q. Maximus, som förlorade en sori, Ii vil¬
ken varit Consul och var af många bedrifter utmärkt,
och L. Paullüs, som inom sju dagar förlorade t ven ne sö¬
ner, och (iallus af eder slägt, och -M. Cato 3 som miste



en son af stort snille och stora talanger, hafvalefvat påsåi|ane
tider, att den ära de uppburo af republiken, kunde mil¬
dra deras bedröfvelse. Mig deremot — efter förlusten af de ,

utmärkelser, hvilka du omnämner och dem jag under de
största ansträngningar hade iörvärfvat mig — mig återstod
endast den tröst, som nu blifvit mig beröfvad» Ty icke
med vänners angelägenbeter, icke med vården af republi¬
ken, upptogs numera min diktan och fraktan. Göromå-
h n på forum gladde mig ej mer; jag kunde ej mer besö¬
ka "Senatens samlingsrum. Jag tyckte, såsom det ock för¬
höll sig, att frukterna af all min verksamhet och lycka gått för¬
lorade. Men då jag besinnade att jag delade allt detta med
dig och med några andra, och då jag gjorde våld på mig,
sj if och tvang mig att tåligt .fördraga detsamma, egde
jag ännu ett ställe der jag kunde vedtrqviika mig;. der
jag undef samtal med henne och i kraft af hennes hulda
väsende kunde bortlägga alla mina bekymmer ocb mina
sorger. Alen gtnom förlusten af henne, hafva åier de
så» uppbrutit, som tycktes vara Jrelede. Med sorgen i
mitt hus, kan jag ej nu, såsom då min familj tröstande
tog emot mig, när jag bedröfvad återvände från forum,
tage min tiliflyckt till republiken, lör att finna uppmun-
t ac af dess lyckliga belägenhet. Fördenskull ar jag skild
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både från mitt eget hem och från forum; emedan den
sorg) jag röner öfver republiken, ej hemma stillas, liksom
ej min husliga smärta af republiken. Jag väntar derför
dig så mycket mer och längtar att få se dig med det all-
raförsta. Ingen större lindring kan tillföras mig, än ge*

menskapen af vårt umgänge och af våra samtal. Likväl
i följd af livad jag hört, hoppades' jag din ankomst vara
nära för handen. Jag önskar att med det första få se dig
så väl af många andra skäl., som afven af det, att vi ma
rådgöra med hvarandra, huru vi skole tillbringa denna
tid, som helt och hållet måste lämpa sig efter en enda,
klok, redlig och (så vidt jag funnit) jnig ej obenägen, men
dig ganska bevågen mans vilja. Då så förhåller sig, ar
det ett stort ämne för öfverläggning, hvad parti vi böre
taga, ej för att handla, utan för att med hans begifvande
och genom hans ynnest få njuta lugnet. Lef väl.


