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Plut. Crass. 8-11
Text Original:
ἡ δὲ τῶν μονομάχων ἐπανάστασις καὶ λεηλασία τῆς Ἰταλίας, ἣν οἱ πολλοὶ Σπαρτάκειον πόλεμον
ὀνομάζουσιν,  ἀρχὴν ἔλαβεν ἐκ τοιαύτης αἰτίας.  Λέντλου τινὸς Βατιάτου μονομάχους ἐν Καπύῃ
τρέφοντος,  ὧν  οἱ  πολλοὶ  Γαλάται  καὶ  Θρᾷκες  ἦσαν,  ἐξ  αἰτιῶν  οὐ  πονηρῶν,  ἀλλ᾽  ἀδικίᾳ  τοῦ
πριαμένου συνειρχθέντες ὑπ᾽ ἀνάγκης ἐπὶ τῷ μονομαχεῖν, ἐβουλεύσαντο μὲν διακόσιοι φεύγειν, 
[2] γενομένης δὲ μηνύσεως οἱ προαισθόμενοι καὶ φθάσαντες ὀγδοήκοντα δυεῖν δέοντες ἔκ τινος
ὀπτανείου κοπίδας ἀράμενοι καὶ ὀβελίσκους ἐξεπήδησαν, ἐντυχόντες δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ἁμάξαις
ὅπλα κομιζούσαις μονομάχων εἰς ἑτέραν πόλιν ἀφήρπασαν καὶ ὡπλίσαντο: καὶ τόπον τινὰ καρτερὸν
καταλαβόντες  ἡγεμόνας  εἵλοντο  τρεῖς,  ὧν  πρῶτος  ἦν  Σπάρτακος,  ἀνὴρ  Θρᾷξ  τοῦ  Νομαδικοῦ
γένους, οὐ μόνον φρόνημα μέγα καὶ ῥώμην ἔχων, ἀλλὰ καὶ συνέσει καὶ πρᾳότητι τῆς τύχης ἀμείνων
καὶ  τοῦ  γένους  Ἑλληνικώτερος,  [3]  τούτῳ  δὲ  λέγουσιν,  ὅτε  πρῶτον  εἰς  Ῥώμην  ὤνιος  ἤχθη,
δράκοντα κοιμωμένῳ περιπεπλεγμένον φανῆναι περὶ τὸ πρόσωπον, ἡ γυνὴ δ᾽ ὁμόφυλος οὖσα τοῦ
Σπαρτάκου, μαντικὴ δὲ καὶ κάτοχος τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον ὀργιασμοῖς, ἔφραζε τὸ σημεῖον εἶναι
μεγάλης καὶ φοβερᾶς περὶ αὐτὸν εἰς εὐτυχὲς1 τέλος ἐσομένης δυνάμεως: ἣ καὶ τότε συνῆν αὐτῷ καὶ
συνέφευγε. 
[...]
[10] ταῦθ᾽ ἡ βουλὴ πυθομένη τοὺς μὲν ὑπάτους πρὸς ὀργὴν ἐκέλευσεν ἡσυχίαν ἄγειν, Κράσσον δὲ
τοῦ  πολέμου  στρατηγὸν  εἵλετο  καὶ  πολλοὶ  διὰ  δόξαν  αὐτῷ  καὶ  φιλίαν  συνεστράτευον  τῶν
ἐπιφανῶν,  αὐτὸς  μὲν  οὖν  ὑπέμεινε  πρὸ  τῆς  Πικηνίδος  ὡς  τὸν  Σπάρτακον  ἐκεῖ  φερόμενον
δεξόμενος, Μόμμιον δὲ πρεσβευτὴν ἄγοντα δύο τάγματα κύκλῳ περιέπεμψεν, ἕπεσθαι κελεύσας
τοῖς πολεμίοις, συμπλέκεσθαι δὲ μὴ μηδὲ ἁψιμαχεῖν. [2] ὁ δ᾽ ἅμα τῷ πρῶτον ἐπ᾽ ἐλπίδος γενέσθαι
μάχην θέμενος ἡττήθη: καὶ πολλοὶ μὲν ἔπεσον, πολλοὶ δὲ ἄνευ τῶν ὅπλων φεύγοντες ἐσώθησαν. ὁ
δὲ Κράσσος αὐτόν τε τὸν Μόμμιον ἐδέξατο τραχέως, καὶ τοὺς στρατιώτας ὁπλίζων αὖθις ἐγγυητὰς
ᾔτει τῶν ὅπλων, ὅτι φυλάξουσι, πεντακοσίους δὲ τοὺς πρώτους, καὶ μάλιστα τοὺς τρέσαντας, εἰς
πεντήκοντα διανείμας δεκάδας ἀφ᾽ ἑκάστης ἀπέκτεινεν ἕνα τὸν κλήρῳ λαχόντα, πάτριόν τι τοῦτο
διὰ πολλῶν χρόνων κόλασμα τοῖς  στρατιώταις  ἐπαγαγών. [3] καὶ γὰρ αἰσχύνη τοῦ θανάτου τῷ
τρόπῳ πρόσεστι, καὶ δρᾶται πολλὰ φρικώδη καὶ σκυθρωπὰ περὶ τὴν κόλασιν ἁπάντων θεωμένων. 
οὕτω  δ᾽  ἐπιστρέψας  τοὺς  ἄνδρας  ἦγεν  ἐπὶ  τοὺς  πολεμίους.  ὁ  δὲ  Σπάρτακος  ὑπεξεχώρει  διὰ
Λευκανίας  εἰς  τὴν  θάλασσαν  ἐν  δὲ  πορθμῷ  λῃστρίσι  Κιλίσσαις  ἐπιτυχὼν  ὥρμησεν  ἅψασθαι
Σικελίας  καὶ  δισχιλίους  ἄνδρας  ἐμβαλὼν  εἰς  τὴν  νῆσον  αὖθις  ἐκζωπυρῆσαι  τὸν  δουλικὸν  ἐκεῖ
πόλεμον,  οὔπω  πολὺν  χρόνον  ἀπεσβηκότα  καὶ  μικρῶν  πάλιν  ὑπεκκαυμάτων  δεόμενον.  [4]
ὁμολογήσαντες δὲ οἱ Κίλικες αὐτῷ καὶ δῶρα λαβόντες ἐξηπάτησαν καὶ ἀπέπλευσαν. οὕτω δὴ πάλιν
ἀπὸ  θαλάσσης  ἀναζεύξας  ἐκάθισε  τὸν  στρατὸν  εἰς  τὴν  Ῥηγίνων  χερρόνησον.  ἐπελθὼν  δ᾽  ὁ
Κράσσος, καὶ τοῦ τόπου τὴν φύσιν ὁρῶν ὑφηγουμένην τὸ δέον, ὥρμησεν ἀποτειχίσαι τὸν ἰσθμόν,
ἅμα καὶ τὴν σχολὴν τῶν στρατιωτῶν ὑφαιρῶν καὶ τὴν εὐπορίαν τῶν πολεμίων, [5] μέγα μὲν οὖν ἦν
καὶ χαλεπὸν τὸ ἔργον, ἤνυσε δὲ καὶ κατειργάσατο παρὰ δόξαν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, τάφρον ἐμβαλὼν ἐκ
θαλάσσης  εἰς  θάλασσαν  διὰ  τοῦ  αὐχένος  σταδίων  τριακοσίων,  εὖρος  δὲ  καὶ  βάθος  ἴσον
πεντεκαίδεκα ποδῶν ὑπὲρ  δὲ  τῆς  τάφρου τεῖχος  ἔστησεν ὕψει  καὶ  ῥώμῃ θαυμαστόν.  [6]  ὧν ὁ
Σπάρτακος ἡμέλει καὶ κατεφρόνει τὸ πρῶτον ὡς δὲ τῆς λείας ἐπιλειπούσης προϊέναι βουλόμενος
συνεῖδε τὸν ἀποτειχισμόν καὶ λαμβάνειν οὐδὲν ἦν ἐκ τῆς χερρονήσου, νύκτα νιφετώδη καὶ πνεῦμα
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τι χειμέριον παραφυλάξας ἔχωσε τῆς τάφρου μέρος οὐ πολὺ γῇ καὶ ὕλῃ καὶ κλάδοις δένδρων, ὥστε
τῆς στρατιᾶς περαιῶσαι τὸ τρίτον. 

[11] ἐφοβήθη μὲν οὖν ὁ Κράσσος μὴ λάβοι τις ὁρμὴ τὸν Σπάρτακον ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἐλαύνειν,
ἐθάρρησε δὲ πολλῶν ἐκ διαφορᾶς ἀποστάντων αὐτοῦ καὶ στρατοπεδευσαμένων καθ᾽ αὑτοὺς ἐπὶ
Λευκανίδος  λίμνης,  ἥν  φασι  τρέπεσθαι  διὰ χρόνου γινομένην γλυκεῖαν  καὶ  αὖθις  ἁλμυρὰν καὶ
ἄποτον. τούτοις ἐπελθὼν ὁ Κράσσος ἐξέωσε μὲν ἀπὸ τῆς λίμνης, ἀφῃρέθη δὲ τὸν φόνον καὶ τὴν
δίωξιν αὐτῶν ἐπιφανέντος ὀξέως τοῦ Σπαρτάκου καὶ τὴν φυγὴν ἐπιστήσαντος. [2] γεγραφὼς δὲ τῇ
βουλῇ πρότερον ὡς χρὴ καὶ Λούκουλλον ἐκ Θρᾴκης καλεῖν καὶ Πομπήιον ἐξ Ἰβηρίας, μετενόει, καὶ
πρὶν  ἥκειν  ἐκείνους  ἔσπευδε  διαπράξασθαι  τὸν  πόλεμον,  εἰδὼς  ὅτι  τοῦ  προσγενομένου  καὶ
βοηθήσαντος, οὐκ αὐτοῦ τὸ κατόρθωμα δόξει. πρῶτον μὲν οὖν διαγνοὺς τοῖς ἀφεστῶσι καὶ κατ᾽
ἰδίαν  στρατευομένοις,  ὧν  ἀφηγοῦντο  Γάιος  Καννίκιος  καὶ  Κάστος,  ἐπιθέσθαι,  λόφον  τινὰ
προκαταληψομένους  ἄνδρας  ἑξακισχιλίους  ἀπέστειλε,  λανθάνειν  πειρᾶσθαι  κελεύσας.  [3]  οἱ  δ᾽
ἐπειρῶντο μὲν τὴν αἴσθησιν ἀποκρύπτειν τὰ κράνη καταμπέχοντες, ὀφθέντες δ᾽ ὑπὸ δυεῖν γυναικῶν
προθυομένων τοῖς πολεμίοις ἐκινδύνευσαν, εἰ μὴ Κράσσος ὀξέως ἐπιφανεὶς μάχην ἔθετο πασῶν
καρτερωτάτην, ἐν ᾗ τριακοσίους ἐπὶ δισχιλίοις καὶ μυρίοις καταβαλὼν δύο μόνους εὗρε κατὰ νώτου
τετρωμένους,  οἱ  δ᾽  ἄλλοι  πάντες  ἑστῶτες  ἐν τάξει  καὶ  μαχόμενοι  τοῖς  Ῥωμαίοις  ἀπέθανον.  [4]
Σπαρτάκῳ δὲ μετὰ τὴν τούτων ἧτταν ἀναχωροῦντι πρὸς τὰ ὄρη τὰ Πετηλῖνα, Κόιντος τῶν περὶ
Κράσσον ἡγεμόνων καὶ Σκρώφας ταμίας ἐξαπτόμενοι παρηκολούθουν. ἐπιστρέψαντος δὲ γίνεται
φυγὴ μεγάλη τῶν Ῥωμαίων, καὶ μόλις τρωθέντα τὸν ταμίαν ἁρπάσαντες ἀπεσώθησαν. τοῦτο τὸν
Σπάρτακον  ἀπώλεσε  τὸ  κατόρθωμα,  φρονήματος  ἐπιγενομένου  τοῖς  δραπέταις.  [5]  οὐκέτι  γὰρ
ἠξίουν  φυγομαχεῖν  οὐδ᾽  ἐπείθοντο  τοῖς  ἄρχουσιν,  ἀλλ᾽  ἤδη  καθ᾽  ὁδὸν  ὄντας  ἐν  τοῖς  ὅπλοις
περισχόντες ἠνάγκασαν αὖθις  ὀπίσω διὰ τῆς Λευκανίας ἄγειν ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους,  εἰς  ταὐτὸ τῷ
Κράσσῳ σπεύδοντες. ἤδη γὰρ ὁ Πομπήιος προσιὼν ἀπηγγέλλετο: καὶ δὴ ἀρχαιρεσιάζοντες ἦσαν
οὐκ ὀλίγοι τὴν νίκην ἐκείνῳ τοῦ πολέμου προσήκειν ἐλθόντα γὰρ εὐθὺς μαχεῖσθαι καὶ καταλύσειν
τὸν  πόλεμον.  ἐπειγόμενος  οὖν  διαγωνίσασθαι  καὶ  παραστρατοπεδεύσας  τοῖς  πολεμίοις  ὤρυττε
τάφρον,  πρὸς  ἣν  ἐκπηδῶντες  οἱ  δοῦλοι  προσεμάχοντο  τοῖς  ἐργαζομένοις.  [6]  ἀεὶ  δὲ  πλειόνων
ἑκατέρωθεν  ἐκβοηθούντων ὁρῶν τὴν  ἀνάγκην  ὁ  Σπάρτακος  ἅπαν παρέταξε  τὸ  στράτευμα.  καὶ
πρῶτον μὲν τοῦ ἵππου προσαχθέντος αὐτῷ σπασάμενος τὸ ξίφος  καὶ  εἰπών ὅτι  νικῶν μὲν ἔχοι
πολλοὺς ἵππους καὶ καλοὺς τῶν πολεμίων, ἡττώμενος δὲ οὐ δεῖται, κατέσφαξε τὸν ἵππον: ἔπειτα
πρὸς  Κράσσον  αὐτὸν  ὠθούμενος  διὰ  πολλῶν  ὅπλων  καὶ  τραυμάτων  ἐκείνου  μὲν  οὐκ  ἔτυχεν,
ἑκατοντάρχας δὲ δύο συμπεσόντας ἀνεῖλε. [7] τέλος δὲ φυγόντων τῶν περὶ αὐτόν, αὐτὸς ἑστὼς καὶ
κυκλωθεὶς  ὑπὸ  πολλῶν  ἀμυνόμενος  κατεκόπη.  Κράσσου  δὲ  τῇ  τύχῃ  χρησαμένου  καὶ
στρατηγήσαντος ἄριστα καὶ τὸ σῶμα τῷ κινδύνῳ παρασχόντος, ὅμως οὐ διέφυγε τὸ κατόρθωμα τὴν
Πομπηΐου δόξαν. οἱ γὰρ διαφυγόντες ἐμπεσόντες1 αὐτῷ διεφθάρησαν, ὥστε καὶ γράψαι πρὸς τὴν
σύγκλητον ὅτι μάχῃ μὲν τοὺς δραπέτας φανερᾷ Κράσσος νενίκηκεν, αὐτὸς δὲ τοῦ πολέμου τὴν
ῥίζαν ἀνῄρηκε. 
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