Bătălia de la

PHARSALUS
(48 î.e.n.)

O încercare de rezolvare a crizei interne a statului sclavagist rom an de la
m ijlocul secolului I î.e.n. a fost form area trium viratului: Pom pei, Crassus, Cezar.
A les consul, Cezar trebuie să m eargă îm potriva helveŃilor, pe care-i înfrânge
în anul 58 (în acelaşi an el învinge un trib germ an condus de A riovistus), iar în
57 cucereşte Belgia. În anul 56, Im periul rom an este îm părŃit, pentru cinci ani,
între Cezar, care prim eşte G alia, Pom pei – cele două provincii spaniole, şi
Crassus – Siria. Crassus, bătrân si exilat, visa să ocupe regatul part, Bactria şi
India şi să ajungă la, ceea ce se considera atunci, capătul lum ii. În anul 53,
Crassus intră în cam panie, traversează Tigrul, este încercuit de Surenas la
Carrhae şi arm ata lui este distrusă. D in 40000 de oam eni câŃi avea, 20000 au
fost ucişi iar 10000 făcuŃi prizonieri. A cesta este cel m ai m are dezastru suferit
de Rom a după Cannae.
În anul 52, galii se răscoală. Cezar întreprinde o nouă cam panie în G alia,
care se încheie cu asediul A lesiei şi cu capturarea lui V ercingetorix, şeful
răscoalei.
D ispariŃia lui Crassus punea problem a delicată a îm părŃirii puterii între
Cezar şi Pom pei. Cezar avea o poziŃie strategică avantajoasă, pentru că, prin
stăpânirea G aliei, se afla între Italia şi Spania stăpânită de Pom pei. D upă
m oarte lui Crassus, influenŃa lui Pom pei creşte prin aceea că o parte din legiunile
aflate în răsărit îi erau devotate.
Supunerea G aliei răstoarnă raportul de forŃe în favoarea lui Cezar.
V ictoriile îi atrag sim patiile poporului rom an, iar G alia îi oferă posibilitatea
recrutării unor trupe valoroase. D ar senatul se tem e firea autoritară a lui Cezar
şi îl preferă pe Pom pei, care este m ai puŃin energic. D isproporŃia de forŃe era în
favoarea senatului şi a lui Pom pei, care aveau opt legiuni în Spania, două în
Italia, plus legiunile din M acedonia, Siria şi A frica. În 26 noiem brie, 50 î.e.n.,
când Cezar se hotărăşte să pornească îm potriva Rom ei nu avea la dispoziŃia lui
decât o legiune: 5000 pedestraşi şi 300 călăreŃi. Teoretic, Pom pei dispunea în
Italia de două legiuni. Cunoscând această situaŃie şi ştiind că poporul este de
partea lui, Cezar trece Rubiconul şi porneşte asupra Rom ei. Pom pei şi senatul se
refugiază la Capua, unde încearcă să adune cât m ai m ulte trupe. O prim ă şi cea

m ai m are greşeală. Pom pei şi senatul trebuiau sa-şi concentreze forŃele la Rom a,
nu în sudul Italiei. La Corfinium , Pom pei lasă o parte din trupe pentru a-l opri
pe Cezar. A cesta înaintează rapid spre sud şi interceptează drum ul dintre
Corfinium şi Capua, izolând trupele lăsate la Corfinium . Pom pei, în loc să vină
în ajutorul Corfinium ului, se refugiază cu senatul în portul întărit de la
Brindisium . Corfinium se predă şi Cezar îşi poate continua drum ul spre sud,
îm potriva lui Pom pei. A ceastă acŃiune a fost criticată. Cezar adoptă varianta
m arşului de apropiere, direct, dezvăluind în felul acesta obiectivul urm ărit de el:
o luptă decisivă. În prim a parete a acŃiunii sale, o asem enea alternativă era de
dorit. D upă ocuparea Rom ei şi a Corfinium -ului, era de preferat apropierea de
adversar prin m arşuri indirecte. În felul acesta i-ar fi abătut atenŃia si l-ar fi
putut surprinde într-o poziŃie critică, term inând luptele cu Pom pei într-o
singură cam panie. Se poate că, datorită firii im petuoase, Cezar să fi ratat o
asem enea alternativă, dar în calculul său se poate să fi intrat elem ente
necunoscute nouă. În faŃa ofensivei lui Cezar, Pom pei şi senatul trec A driatica
în G recia. Cezar revine la Rom a, îl num eşte pe M arc A ntoniu com andantul
trupelor din Ialia, trim ite o legiune în Sicilia, alta în Sardinia pentru a asigura
aprovizionarea Italiei, lângă M arsilia legiunile din G alia. Prim ul obiectiv
m ilitar: cucerirea Spaniei. A ici se afla tem eiul puterii m ilitare a lui Pom pei.
D acă se angaja în urm ărirea adversarului în G recia, legiunile din Spania puteau
veni pe m are fie în Italia, fie în G recia. Plecând în Spania, Cezar rezum a lapidar
strategia lui: „M ă duc să lupt cu o arm ată fără general, pentru a reveni ca să
lupt cu un general fără arm ată". E l m iza pe activitatea duşm anului său.
Calculele sale nu l-au înşelat. În Spania, unde com andau A franius şi V arron,
doi locotenenŃi ai lui Pom pei, reuşeşte să câştige cam pania prin m anevre care duc
la izolarea adversarului şi im posibilitatea acestuia de a se aprovziona. A franius
capitulează. Succesul lui Cezar se im plică prin caracterul războiului pe care îl
duce. Cum aprecia N apoleon: ca să anihileze o arm ată egală cu a sa, este un
rezultat care nu poate fi obŃinut decât în războaiele civile. V arron, cel de-al
doilea locotenent a lui Pom pei in Spania, se supune lui Cezar, pentru ca
locuitorii şi legiunile lui doreau acest lucru. Cezar lasă patru legiuni în Spania,
revine în sudul G aliei, asediază M arsilia şi o supune. Prin supunerea Spaniei,
Cezar avea spatele acoperit şi libertatea să pornească îm potriva lui Pom pei care
se află la D yrrachium . A cesta reuşeşte să strângă nouă legiuni (36.000 de
oam eni) – alte două legiuni veneau în sprijinul său din Siria - ,7.000 de călăreŃi,
3.000 de arcaşi şi 1.200 prăştieri. Pentru a-l ataca pe Pom pei, Cezar avea două
posibilităŃi: să pornească pe uscat sau pe m are. D rum ul pe uscat îi oferea

avantajul că se putea deplasa cu toate forŃele în siguranŃă. Pe m are, flota lui
Cezar era inferioară num eric, nu putea transporta decât jum ătate din trupele
sale. Cezar, în ciuda dezavantajelor, se hotărăşte să traverseze A driatica.
4 ianuarie, anul 48 î.e.n. Cezar trece jum ătate din arm ata lui (20.000 pedestraşi
şi 600 de călăreŃi fără provizii) şi trim ite flota să-l aducă pe M arc A ntoniu cu
restul. Pom pei nu-şi im agina o acŃiune atât de îndrăzneaŃă. Revine la
D yrrachium cu cea m ai m are parte a trupelor, dar nu-l atacă pe Cezar, cu toată
superioritatea num erică a trupelor sale. Între tim p, o parte din flota lui Cezar
este distrusă; M arc A ntoniu reuşeşte totuşi să se îm barce şi să-i aducă lui Cezar
legiunile răm ase în Italia. Pom pei, lent, nu poate îm piedica joncŃiunea dintre
cele două arm ate. Cezar încearcă să-l încercuiască pe adversarul său cu valuri de
păm ânt; acŃiune dificilă, pentru că oastea acestuia era m ai num eroasă si ocupa
un spaŃiu prea m are pentru a putea fi izolată com plet de m are sau de restul Ńării.
Pom pei este constrâns să dea lupta şi o câştigă în iulie 48 î.e.n. datorită grabei
cu care Cezar voia să-l bată. Pom pei are acum şanse să treacă in Italia – flota
lui Cezar fusese com plet distrusă -, dar Cezar, sim Ńind pericolul, porneşte
îm potriva lui Scipio, locotenentul lui Pom pei, care se află în M acedonia. Pom pei
îl urm ăreşte pe Cezar, face joncŃiunea cu Scipio şi la Pharsalus se hotărăşte să
prim ească lupta decisivă cu adversarul său. Senatorii îi cereau acest lucru.
V ictoria de la D yrrachium constituia un îndem n, ca şi superioritatea num erică a
trupelor sale. Cezar avea 80 de cohorte ( 8 legiuni), adică 22.000 de pedestraşi şi
1.000 de călăreŃi. Pom pei avea 45.000 de pedestraşi şi 7.000 de călăreŃi, adică
110 cohorte.
Câteva cuvinte despre noua organizare a arm atei rom ane. M arius a dat
posibilitatea să intre în rândurile arm atei voluntari recrutaŃi din rândurile
păturii servile, ca şi dintre străini. Se produc schim bări în organizarea legiunii.
Până la M arius legiunea era dispusă pe trei rânduri, unitatea de bază
constituind-o m anipulum . SpaŃiul dintre unităŃi reprezenta totuşi un
inconvenient pe câm pul de luptă. M arius organizează legiunea în trei linii
form ate din cohorte, o cohortă având 5 m anipule. O cohortă are 600 de soldaŃi.
O legiune (6.000 de oam eni) are 10 cohorte. Cohortele erau dispuse: 4 în prim a
linie, 3 în linia a doua, trei în linia a treia. D istanŃa dintre cohorte era
m icşorată. Cavaleria legiunilor este desfiinŃată şi se form ează unităŃi noi,
alcătuite din străini. La Pharsalus, Cezar îşi dispune trupele în funcŃie de teren,
dar şi de superioritatea num erică, ,m ai ales în cavalerie, a adversarului său. Lasă
două cohorte pentru apărarea taberei, iar pe cele 78 de cohorte le aşează în
m odul urm ător: aripa stângă com andată de M arc A ntoniu se sprijină pe râul

E nipeus, care are m aluri abrupte; pe această parte nu se pot face m anevre; la
centru com andă D om iŃius Calvinius, iar pe aripa dreaptă – Publius Sulla.
Infanteria este aşezată pe trei rânduri, rândul al treilea m ai retras form ând o
rezervă a întregii arm ate. Punctul nevralgic al frontului era aripa dreaptă. Pe
aici se putea m anevra şi Pom pei îşi aşezase cavaleria în faŃa acestei aripi. Cezar
se tem ea de un atac de învăluire dat de această cavalerie. Pentru a preîntâm pina
orice dezordine, îşi aşează propria cavalerie (1.000 de oam eni) pe această aripă;
în spatele cavaleriei, oblic sunt aşezate 6 cohorte de elită. Cezar dă instrucŃiuni
speciale cavaleriei şi acestei rezerve pe care adversarul nu avea cum să o vadă (se
afla în spatele călărim ii), explicându-le oam enilor că soarta luptei depinde de
felul cum se vor com porta ei. E ra evident că 1.000 de călăreŃi cu greu puteau
suporta şocul a 7.000, de aceea, în m om entul în care aceşti 1.000 de călăreŃi erau
constrânşi să se retragă, cele 6 cohorte trebuiau să atace din flanc cavaleria
inam ică. D e asem enea, Cezar dă dispoziŃiuni ca linia a treia să nu intre în
acŃiune decât la porunca lui. D e altfel, întreaga arm ată urm a să înceapă lupta la
sem nalul generalului său. A ceastă organizare m inuŃioasă a frontului, faptul că
fiecare unitate ştie exact ce m isiune are, pun în evidenŃă calităŃile deosebite ca
tactician pe care le are Cezar.
Pom pei îşi aşează oastea cu aripa dreaptă sprijinindu-se pe râul E nipeus, sub
com anda lui Lentulus, centrul sub com anda lui Scipio şi arpa stângă sub
com anda lui A henobarbus. Pe aripa stângă este aşezată călărim ea, 7.000 de
oam eni plus arcaşii şi aruncători cu praştia de sub com anda lui Labienus. N ici o
dispoziŃie specială, în privinŃa desfăşurării bătăliei. Superior num ericeşte,
Pom pei considera firesc să înfrângă cavaleria inam ică şi să atace flancul şi
spatele arm atei lui Cezar. Se aştepta să obŃină o victorie com odă.
9 august, anul 48 î.e.n. Liniile lui Pom pei stau im obile. Cezar, care se aştepta să
fie atacat, avansează prim ele două lini, le opreşte la jum ătatea distanŃei care
depăşea cele două arm ate şi, văzând că adversarul nu se clinteşte porneşte el,
prim ul la atac. A bia acum şarjează călărim e lui Pom pei. CălăreŃii lui Cezar se
retrag in ordine, cele şase cohorte de elită atacă în flanc, din faŃa şi cavaleria lui
Pom pei este îm prăştiată. A rcaşii şi prăştierii sunt m asacraŃi. Între tim p cele
două infanterii angajaseră lupta pe tot frontul. Pom pei com ite greşeala şi
angajează toată pedestrim ea. SoldaŃii lui Cezar, m ai bine antrenaŃi, m ai
rezistenŃi, se luptă de la egal la egal cu un adversar m ai num eros şi când
oboseala cuprinde am ândouă tabere, Cezar aruncă în luptă linia a treia, pe care
o păstrase în rezervă. D in flanc atacă şi cele şase cohorte care participaseră
iniŃial la respingerea cavaleriei adverse. Centrul oştii lui Pom pei cedează şi lupta

este pierdută. Cu m ult m ai înainte Pom pei fugise în tabără. Cezar, neobosit, îşi
îndeam nă oam enii sa-i urm ărească pe fugari, sa-i încercuiască pe alŃii; el pierde
200 de oam eni, adversarul 15.000 de m orŃi şi răniŃi, restul cazând prizonieri sau
supunându-se învingătorului. Pom pei se suie pe o corabie şi fuge în E gipt, Cezar
îl urm ăreşte, dar Pom pei este asasinat.
În E gipt, Cezar se am estecă în luptele dinte Cleopatra şi fratele său, pierde m ai
m ulte luni în m od inutil, tim p pe care locotenenŃii lui Pom pei îl folosesc pentru a
form a noi arm ate cu care ocupă nordul A fricii şi Spania. Cezar porneşte cu
puŃine trupe în A frica, este încercuit la un m om ent dat de Labienus, duce luptă
de uzură m orală şi m aterială şi în fine la 6 aprilie 46 î.e.n. câştigă lupta de la
Thapsus. Labienus fuge în Spania unde la M unda este bătut şi om orât pe data
de 17 m artie, anul 45 î.e.n. Regim ul republican este înlocuit cu regim ul
dictatorial.
Cezar plănuia să pornească îm potriva D acilor şi ParŃilor, dar la 15 m artie anul
44 î.e.n. este ucis în senat. În acelaşi an este ucis şi Burebista.

