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GETO-DACII
Cucerirea Daciei de către romani
- schiţa lecţiei După ce Domiţian moare asasinat şi după scurta perioadă de conducere a lui Nerva,
urmează la tronul imperiului unul din cei mai mari împăraţi din istoria Romei, Marcus Ulpius
Traianus (98-117 d. Hr.) care se hotărăşte să cucerească Dacia.

Cauze:




nevoia de stabilitate pe linia Dunării;
ştergerea ruşinii cauzate de pacea din 89;
controlarea zăcămintelor de aur şi argint ale Daciei.

Primul război daco-roman (101-102)









a)
b)
c)
d)
e)
f)

o primă confruntare importantă a avut loc la Tapae, unde romanii au învins;
de aici, au înaintat spre sistemul de cetăţi din jurul capitalei;
Decebal se aliază cu sarmaţii, sciţii roxolani şi cu bastarnii şi în iarna anilor 101-102 a
atacat garnizoanele romane din Dobrogea;
Traian este nevoit să renunţe la asedierea Sarmizegetusei şi să apere teritoriile de la
Marea Neagră;
în bătălia de la Adamclisi, romanii îi înfrâng pe daci dar suferă pierderi importante;
în cinstea acestei victorii este ridicat monumentul Tropaeum Traiani de la Adamclisi
(conţine 54 de „tablouri” sculptate în basorelief, în care sunt reprezentate imagini din
această bătălie);
în primăvara anului 102, Traian reia ofensiva şi cucereşte cetatea Costeşti;
Decebal cere pace iar Traian o acceptă, dar condiţiile păcii sunt foarte dure pentru daci:
Ţara Haţegului, Banatul, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei
sunt ocupate de romani;
predă armele şi maşinile de război, meşterii şi instructorii militari;
nu mai avea voie să primească fugari din imperiu;
trebuia să dărâme zidurile cetăţilor;
să renunţe la politica externă;
să aibă aceiaşi prieteni şi duşmani ca şi Roma.

Al doilea război daco-roman (105-106)


folosindu-se de podul de la Drobeta, ridicat de Apollor din Damasc, Traian trece Dunărea
şi înaintează spre Sarmizegetusa;
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după cucerirea cetăţilor de apărare, capitala Daciei cade în mâinile romanilor în vara
anului 105;
Decebal încearcă să se retragă în munţi, dar este ajuns de către romani şi se sinucide;
începând cu anul 106, Dacia este transformată în provincie romană, începând astfel
procesul de romanizare.

Studiu de caz. Columna lui Traian
o cel mai important izvor istoric care ilustrează cucerirea Daciei de către romani este
Columna lui Traian;
o aşezată în Forul lui Traian începând cu anul 113, este decorată cu o bandă sculptată de
200 m care cuprinde 125 de scene din războaiele daco-romane;
o monumentul ne oferă numeroase informaţii despre portul dacilor, ocupaţiile lor, armele
de care dispuneau;
o Înălţimea columnei este de aproximativ 40 m.

