
Caesar, BC 3,85-87 (geringfügig gekürzt) 

(85) Pompeius, qui castra in colle habebat, ad infimas radices montis aciem 

instruebat, semper, ut videbatur, expectans, si iniquis locis Caesar se subiceret.  

Caesar nulla ratione ad pugnam elici posse Pompeium existimans hanc sibi 

commodissimam belli rationem  iudicavit, uti castra ex eo loco moveret 

semperque esset in itineribus, haec spectans, ut movendis castris pluribusque 

adeundis locis commodiore re frumentaria uteretur, simulque in itinere ut aliquam 

occasionem dimicandi nancisceretur et insolitum ad laborem Pompei exercitum 

cotidianis itineribus defatigaret. his constitutis rebus, signo iam profectionis dato 

tabernaculisque detensis animum adversum est paulo ante extra cotidianam 

consuetudinem longius a vallo esse aciem Pompei progressam, ut non iniquo loco 

posse dimicari videretur. tum Caesar apud suos, cum iam esset agmen in portis, 

'differendum est' inquit 'iter in praesentia nobis et de proelio cogitandum, sicut 

semper depoposcimus. animo simus ad dimicandum parati; non facile occasionem 

postea reperiemus.' confestimque expeditas copias educit.  

(86) Pompeius quoque, ut postea cognitum est, suorum omnium hortatu statuerat 

proelio decertare. namque etiam in consilio superioribus diebus dixerat, 

priusquam concurrerent acies, fore uti exercitus Caesaris pelleretur.  

id cum essent plerique admirati, 'scio me' inquit 'paene incredibilem rem polliceri; 

sed rationem consilii mei accipite, quo firmiore animo in proelium prodeatis. 

persuasi equitibus nostris, idque mihi facturos confirmaverunt, ut cum propius sit 

accessum, dextrum Caesaris cornu ab latere aperto adgrederentur et circumventa a 

tergo acie prius perturbatum exercitum pellerent, quam a nobis telum in hostem 

iaceretur“.  (...) 

(87) Hunc Labienus excepit, ut, cum Caesaris copias despiceret, Pompei 

consilium summis laudibus efferret, 'noli' inquit 'existimare, Pompei, hunc esse 

exercitum, qui Galliam Germaniamque devicerit. omnibus interfui proeliis neque 

temere incognitam rem pronuntio. perexigua pars illius exercitus superest; magna 

pars deperiit, quod accidere tot proeliis fuit necesse, multos autumni pestilentia in 

Italia consumpsit, multi domum discesserunt, multi sunt relicti in continenti.  

... hae copiae quas videtis, ex dilectibus horum annorum in citeriore Gallia sunt 

refectae, et plerique sunt ex coloniis Transpadanis. ac tamen, quod fuit roboris, 

duobus proeliis Dyrrachinis interiit.' 


