As falanges de Alexandre, o grande

Sempre tive a curiosidade de como funcionava as falanges de
Alexandre, o grande. Em um livro da Amazon/Kindle escrito por
Christopher Matthew chamado An invincible beast publicado em
2015 consegui tirar várias dúvidas.
Primeiramente o termo falange é a estrutura retangular usada
pelos gregos pela infantaria.
Cada soldado da falange era chamado de hoplita. O hoplita
tinha um escudo redondo de 90cm de diâmetro, um elmo de bronze,
um protetor no peito e uma lança de 2,5m. A luta era praticamente
corpo a corpo numa distância máxima de 2,00m do inimigo.
A falange com os hoplitas começou em 750 aC e durou 400
anos até o ano 350 aC mais ou menos.
Em várias batalhas contra os persas, os gregos usaram a
falange e os hoplitas, como a de Maratona em 490 aC, Termópilas
em 480 aC e Platea em 479 aC.
No ano 431 a 404 aC houve uma guerra entre os próprios
gregos chamada a guerra do Peloponeso que enfraqueceu todas as
cidades estados gregas, que ficaram exaustas fisicamente,
politicamente e economicamente.
Nesta guerra onde os oponentes usavam a mesma falange,
foram verificadas várias falhas tornando-as muito vulneráveis, pois,
não conseguiam defender bem os flancos e não conseguiam se
deslocar rápido contra o inimigo.
Nisso surgiu o rei Felipe II da Macedônia, o pai de Alexandre,
O grande.
Ele mudou a falange mudando as lanças de 2,5m para 5,0m
(sarissa) e diminui o peso da defesa do hoplita, não colocando
protetor metálico no peito. O hoplita passou a ser denominado
falangista. Seu escudo que antes tinha 1m de diâmetro passou a ser
mais leve com 64cm de diâmetro.
Felipe II dominou facilmente toda a Grécia e seu filho começou
a lutar contra os persas com a nova falange macedônica. Em 331 aC
derrotou os persas na batalha de Gaugamela.

Em 160 aC o general romano Aemilius Paulus derrotou os
gregos na Batalha de Pydna. Desta maneira os romanos se vingaram
a destruição da cidade de Troia pelos gregos e sabe-se que muitos
troianos fugiram e foram para o norte da Itália e deram origem aos
Etruscos.
Os Etruscos habitaram a região norte da Itália, rica em minerais
e se fundiram aos romanos, tanto assim, que o primeiro rei romano
era Etrusco. Muitos costumes romanos são etruscos;
A vitória romana se deu em virtude da liberdade de ação das
centúrias, podendo o centurião mudar a direção da batalha quando
achar ponto mais fraco. Assim os romanos acabaram com a
invencibilidade da falange macedônica.
Uma pergunta que faço a mim mesmo, é porque os persas não
copiaram as ideias novas de Felipe II da Macedônia. Não dá para
entender.
Li uma vez que o maior general alemão das divisões de Panzer
(Tanques de guerra) General Guderiam, visitou a Inglaterra onde
viu uma demonstração de tanques e ficou impressionado e
imediatamente adotou na Alemanha. Os tanques tinham rádio e
viravam rapidamente ao mesmo tempo. Os francêses embora
tivessem tanques superiores aos alemães quando foram invadidos
na segunda guerra mundial, tinha que descer um soldado francês e
ir de tanque em tanque para dar o recado, pois, não tinham rio
comunicação.

Figura 1- Na foto superior está o primeiro hoplita com lança de
2,5m e abaixo está o falangista criado por Felipe II da Macedônia;

Figura 2- Falangista da Macedonia, com sua lança de 5,00m.

Figura 3- Falangista observando a posição das mãos e posição
quando segura a lança de 5,00m

Figura 4- Falange com os falangista da Macedônia, com sua
lança de 5,00m.

Figura 5- Falange com os falangista da Macedônia, com sua
lança de 5,00m.

