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PISOS TAL TILL DEN VAKTHAFVANDE COHORTEN

AF LIFGARDET, VID FÖRSTA RYKTET OM

OTHOS UPROR,

TAC- HIST. I BOK. CAP. Äg. 5o.

Laster! Det är nu den sjette da^en, sedan jag äntogéi
till'Capsar, okunnig hvad derpå skulle följa, och om detta
namn var att önska eller frukta. Min familjs öde, Statens öde
liar derigenom blifvit lagdt i edra händer. Icke att jag för
min egen person bäfvar för någon olyckligare händelse\ ty
sedan jag pröfvat lyckans vidrigheter, är det just nu jag får
lära, att sjelfva dess ynnest icke är mindre vådlig. Det som

jag beklagar är min Faders och Senatens och sjelfva Rikets
lott, om vi i dag antingen sjelfve måste förlora vårt lif eller
—hvilket för goda själar är lika bedröftigt — uppoffra andras.'
I den senaste hvälfningen hade vi den trösten att staden icke
blef sölad af blod, och att regements-forändringen aflopp utan
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tvedrägt. Genom adoptionen tycktes också vara besörjdt, ati
icke eu gång efter Galbas död någon anledning till krig skul¬
le uppstå.

Jag vill icke tillvälla mig någon forljenst, hvarken af
min börd eller mina seder. Då man jemför sig med en
Otho, behÖfs ej något åberopande af dygder. Hans laster —
det enda hvaraf han yfves — gjorde rikets olycka, älven den
tiden, då han blott spelade rolen af Irnperatorns gunstling. Skul¬
le det vara hans yttre, hans slålia gång, eller den der quhiligaι '

grannlåten, som gör honom förtjent alt regera? Bedragne ära
de, hvilka hans yppighet bländar genom ett sken af frikostig-
het. Den mannen kan förstå att slösa; aldrig skall han för¬
stå att gifva. Otukt och nattsvärmerier och liderliga
eamquäm är det, som i denna stund sysselsätter hans tankar. Så¬
dant anser han för Principatets privilegier: valet och njutnin¬
gen deraf tillhör honom; skammen och vanäran drabbar alla»

Ty aldrig har någon med rättskaffenhet utöfvat en herrskare-
makt, som han genom en nedrighet förvärivat. Gaiba bar
menniskoslägtets enhälliga röst, mig har Galba med edert sam«

tycke kallat till regeringen.

Men om Republik och Senat och Folk äro tomma namn*

lå är det dofck för Eder, fünnralerj af vigt, att icke de slöiste
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bofyaV tillsätta Edei? Iiopéfatoti Att Legioner gjort uppror
mot sina Befälhavare har man någon gång hört omtalas: e-
der trohet och edert ryckte har till denn dag förblifvit o-
kränkt. Sjelfva Nero hatven J icke öfvergifviL: det var Nero,
eom öfvergaf Eder. Skola då mindre än trettio öfverlöpare
och rymmare,—livilka ingen skulle tillåta att välja för sig en
Cenlurion eller en Tribun — skola de borigifva regeringen?
kunnen J tillåta ett sådant exempel? och genom overksamhet
göra eder delaktiga i brottet? Delta sjelfsvåld skall öfvergå t-ill
provinserna, och oss skola väl förräderiets, men eder skola kri¬
gens följder drabba. Den belöning, som gifves för eder För¬
etes mord Kr också icke större än den, som skall gifvas åt
eder oskuld: ty J skolen af oss erhålla en lika föräring för,
trohet, som af andra för en missgerning.

OTHOS DÖD.
tTAC. EIST. 2 BOK. CAP. 46—5b;

Med fullkomligt lugn och stadgadt beslut afbidade Otho
tidning om slaget. Först ett hemskt rykte, snart också flyk*
tingar ur striden, förkunnade att alt var förloradt. Soldaterna»
nit afvaktade icke Imperaterns yttrande ♦ De budo honom
liafva godt mod : ännu hade han nya truppar öfriga, och sjelf-'
ve ville de lida och vaga det yttersta''. Och detta var icke
•nicker. Likasom hänförde af en förtjusning, brunno de af
Wgär att gå till slagtning, alt upprätta sitt partis lycka. De
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som stodo längre bort, framräckte händerna; de närmaste om-

fattade hans knän; i frigast visade sig PJotrus Firraus. Denne,
som var Ofversle för Lifvakten, besvor honom enträget, att
icke öfvergifva en så trogen arnfée, så väl förljenta soldater.'
Att bära motgångar röjde större mod än att dem undfly. Storq
och kraftfulle själar fortforo, afven i trots af lyckan, alt hop¬
pas,· rädde och modlöse störtades af fegheLi iörtviflan. Alt
som Othos anlete, under dessa orden, röjde eftergifvenhet el¬
ler ohevekligfiet, hördes glädjerop eller suckar. Och det var
icke endast Praetorianerne, Olhos egne soldater: äfven för-
tropparne ifrån Moesien förklarade, att samma ståndaktighet
rådde hos den antågande hären, som redan itirykt i Aqui-
leja. Således må ingen tvifla, alt icke ånyo ett krig kunnat
börjas, grufligt, blodigt, äfventyrligt lör de besegrade och iör
dem, som segrat.

Han sjelf hade öfvergifvit alla krigsplaner. ''Att for
ytterligare faror utsätta delta mod, denna eder tapperhet", sa-

de^hau, "det anser jag vara alt allt för dyrt köpa mitt lif. Ju
större det hopp är, som J låten mig se, om jag ville lefva,
dess skönare skall min död blitva. Vi hafva iörsökt hvarandra,
jag och lyckan. Tiden bören J icke beräkna. Svårare är det
alt inskränka sig i njutningen af en lycka, som man icke kan
vänta alt länge få njuta. Af Vilellius begyntes delta borgeli¬
ga krig; af houom gafs första anledningen dertill, att vi med
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vapen skulle kämpa om Principatet: att vi ickemer än en gång
skola kämpa, det till skall jag gifva föresyn. Häraf må efter-
vcrlden bedöma Olho. Vitellius skall behålla sin broder, sina
barn och sin maka. Jag behÖfver ingen hämd och ingen hug-
avalelse. Andre lr.å längre hafva innehaft herrskaremakten: ingen
skall hafva lemnat den med lika styrka. Skall jag kunna tåla att så
mycken Romersk ungdom, så många utvalda troppar ännu en
gång förstöras och bortryckas ifrån samhället? Må den öfveriy-
gelsen följa mig, alt J skullen hafva dött för mig—men lefven ! och
hindrom icke längre, jag, Eder säkerhet, J, mitt fasta beslut!—Att
'ala mera om döden, vore en feghet. Ansen såsom ett utmärkt be¬
vis på alvaret ai min föresats, alt jag klagar öfver ingen. Ty att
anrlaga Gudar eller menniskor, tillhör den, som åslundar att
iefva".

Derefler talade han med vänlighet till hvarje enskild
efter dess ålder eller väl dighet. Med lugn uppsyn och stadig röst
tystade han sina vänners otidiga gråt, och använde, emot
de unga, sin myndighet^ emot de äldre sina böner, för alt för¬
må dem att skynda sig bort, och icke, genom ett längre quar-
blifvande förbittra segervinnaren. Han lät förse de horllarande
ined bålar och åkdon; han förstörde memorialer och bret,
som voro utmärkta af nit för honom, eller af smädelser emot

Vitellius; han utdelade penningar, — men med hushållning,
och icke såsom den der var färdig att öfvergifva lifvet. Och
dl hau såg sin unga brorson Salvius Coccejanus förskräckt och
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iSrjandeJ tröstade han äfven honofti; berömde hans lillgifvStfd
het, men tadlade hans fruktan. "Skulle väl Vitellius vara nog
hårdhjertad, att för hela sin familjs försköning icke visa ho¬
nom denna enda erkänsla? För sin påskyndade bortgång egde
han anspråk på segraren· mildhet. Ty det var icke i den
yttersta förtvillan, utan i ett ögonblick, då hans troppar for¬
drade slagtning, som han beslut it att skona Republiken från
denna sista våda. Åt sig sjelfhade han (örvärfvat nog rykte,
nog glans åt sina efterkommande. Efter Julrer, Claudier, Servier,
vore han den förete, som infört Kejsarevärdighet i en ny familj.
Derföre skulle Coccejanus med friskt mod njuta lifvet, och aldrig
glömma, men också aldrig för mycket minnas, att Oiho vaiij
hans Farbroder,

Derefter lät han alla afträda och njöt en stunds hvila.
Och redan voro hans tankar fattade på det yttersta, då han
•tordes af ett plötsligt haller: man bragte honom tidning ora

goldaternes upror och ostyrighet. De hotade nemligen att mör¬
da alla som afreste, isynnerhet utbröt deras raseri emot Ver-
ginius, hvilken de hölio belägrad i sitt hus, som han tillstängt.
Sedan Otlio bestraffat lmfvudmännen för upploppet, gick han
tillbaka, och fortforatt emottaga de bortresandes afsked, äncf*
till dess alla i säkerhet kunde aftåga. I quällningen släkte han
»in törst med en drick kallt vatten. Derefter lät han framt*»
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ga tvenne dolkar, undersökte dem begge, och lade den en«;

under silt hufvud. Och då han gjort sig försäkrad, att hane
vänner redan voro afreste, tillbragte han natten roligt, och;
•om det försäkras, icke utan sömn. I första dagriingen tryckte
han dolken i bröstet. Vid den suck han uppgaf i dödsstun¬
den inkommo hans frigifne och Irälar, samt Clieien fcr lif-
vakten, Plolius Firmus, och funno blott ett enda sår. Hans
begrafning påskyndades. Detta hade han med enträgna böner
fordrat, på det icke hans hufvud skulle blifva aihuggit, och
utsatt för att hånas. Prsetorianer buro liket, under lofsägelser
ocli tårar, kyssande hans sår och hans händer. Några af solda¬
terna dödade sig vid bålet, icke for brottslighet eller af fruktan/
u!an för att genom en hederlig död likna sin älskade Furste.
Och ölver alt, i Bedriacum, i Placentift, och i de andra lä¬

gren voro sedermera många, som valde samma dödssätt. Åt
Otho uppfördes en enkel grafvård, som derföre skall blifva
Tftiagtig.

Så slutade» Othos lefnad i det Ö7:de året af hans ålder;
Hans härkomst var ilrån municipal staden Ferenlinum. Plan*
fader hade varit Consul, hans farfader Praetor. Hans möder¬

ne slägt var mindre färnäm, dock icke vanhederlig. I barn¬
domen ocli ungdomen var han sådan, som jag förut har visat.
Genom tvenne bragder, den ena högstskändlig, den andra



δ

utmärkt ädel, har han hol efterverlden fortjent lika myckel
godt som ondt rykte. Ehuru jag skulle anse det rida
skild t ifrån alvaret af det arbete jag företagit, att hopleta fabel-
agtiga sagor och med digter roa mina läsare, vågar jag dock
icke frånkänna de händelser all trovärdighet, som allmänt blif—
vit utspridde och fortplantade. Det berättas af innevånarne,
att samma dag, som alatningen stod vid Bedriacum, skall en

fogel af obekant slag hafva satt sig i Rhegium Lepidum på ett

mycket besökt ställe, och sedan, hvarken genom mängden
af menniskor eller af kringflygande foglar blifvit skrämd eller
förjagad, ända till dess Otho sjelf dödade sig. Då har han
försvunnit ur åsynen, oeh när man jemiörde tiderna, hade

början och slutet af den sällsamma synen inträffat med Oihus
ändalykt
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