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Tekst A 

Fra OMNIBVS 1, leksjon XXVIII: Exercitus servandus est! 

 

I verket Attiske netter av Aulus Gellius kan vi lese denne historien, som han hadde funnet i et 

verk av Marcus Porcius Cato som nå er tapt. 

 

Imperator Carthaginiensis in Sicilia bello Punico primo contra exercitum 

Romanum progreditur, colles locosque idoneos occupat. Romani valle 

includuntur. 

 Tribunus ad consulem venit; periculum ostendens, consulem hortatus est 

ut hoc consilio uteretur: 

 "Quid ergo faciendum est?" inquit. "Ego sic censeo, si rem servare vis: 

milites CCCC ad collem illum asperum mittendi sunt, collis occupandus est et 

defendendus. Hostes cum id viderint, ad eos interficiendos proficiscentur. 

Interea, hostibus in interficiendo occupatis, tu tempus habebis exercitus ex hoc 

loco educendi. Alia via exercitus servandi nulla est, ut ego censeo." 

 Consul tribuno respondit, prudens quidem sibi istud consilium videri. 

"Sed istos milites quadringentos quis ducet?" 

 "Si alium," inquit tribunus, "neminem inveneris, me licet ad hoc 

periculum uti. Ego vitam meam tibi et rei publicae do." 

 Consul tribuno gratias egit laudavitque et consilio eius usus est. 

 

 

Tekst B 

Fra Gaius Julius Caesar: De bello Gallico 

 

Slik innleder Caesar sine kommentarer om Gallia og sin krigføring der. 

 

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam 

Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes 

lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna 

flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt 

Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, 
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minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos 

animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum 

incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque 

reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis 

contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum 

gerunt.  

 


