Dacii şi romanii

     	Ţara noastră a fost locuită din cele mai vechi  timpuri. Arheologii  au găsit în pământ: unelte din piatră sau os , din bronz sau fier, care dovedesc că aici au trăit oameni cu mii de ani în urmă.
 Istoria oricărui popor, povestea lui, începe cu strămoşii din care coboară.
Strămoşii poporului nostru au fost dacii şi romanii

     Dacii.  Dacii au trăit pe pământul patriei noastre, acum două mii de ani. În acele vremuri ţara se numea  Dacia  şi era vestită prin  bogăţia şi  frumuseţea pământului, dar  mai  ales  prin  hărnicia  şi  vitejia  locuitorilor.
     Dacii erau oameni voinici , purtau  părul  retezat pe frunte şi lăsat în plete pe umeri. Bărbaţii se îmbăcau cu cămăşi de pânză, lungi până la genunchi. Purtau iţari strânşi pe picior. Iarna se îmbrăcau cu cojoace sau sumane cu glugă. Se încălţau  cu  opinci. Cei  bogaţi  îşi  acopereau  capul  cu  căciuli  rotunde; săracii umblau mai mult cu capul descoperit. Femeile îşi strângeau părul într-un coc, la spate. Se îmbrobodeau adesea cu marame, ţesute şi cusute frumos, îşi împodobeau  cămăşile  cu  cusături  înflorate, iar fustele  le  făceau  lungi şi largi. Mulţi ţărani români, mai ales cei de la munte, îmbracă şi azi, cu mândrie, straie asemănătoare cu ale strămoşilor noştri daci.
     Ocupaţiile dacilor erau agricultura şi păstoritul. Cultivau grâul, meiul, pomii fructiferi şi viţa de vie. Le plăcea mult să crească albine. Vânau animale sălbatice din păduri; cei de pe malul râurilor se îndeletniceau şi cu pescuitul. Erau şi meşteri iscusiţi. Scoteau fier din Munţii Banatului, îşi făceau unelte şi arme. Din argint şi din aur, scos din Munţii Apuseni, făceau brăţări, cercei, vase. Având mare dragoste pentru tot ce este frumos, împodobeau cu desene şi crestături oalele din lut şi porţile caselor, armele, scuturile sau coifurile. Dacii îşi făceau case din lemn, pământ sau piatră. Pe vârfuri de dealuri şi chiar în munţi, înălţau cetăţi semeţe, întărite cu ziduri groase de piatră.
      Burebista  şi Decebal.  Cei  mai  de seamă conducători ai dacilor au fost Burebista  şi  Decebal. Ei au purtat titlul de regi. Meritul cel mai mare al lui Burebista este că i-a unit pe toţi dacii într-un singur stat mare şi puternic, numit Dacia. Burebista s-a  numărat printre  cei  mai  de seamă  conducători de stat din acea vreme. Un alt mare rege dac a fost  Decebal. El a trăit  după Burebista, a  reorganizat  statul dac, stabilindu-i  capitala  la Sarmizegetusa, cetate puternică în Munţii Orăştiei.
Religia dacilor
Dacii credeau în mai mulţi zei, iar zeul suprem (cel mai important) era Zamolxis.
Marele preot era cel mai important om din stat după rege. 
Cultura dacilor
Dacii aveau cunoştinţe despre plante şi medicină, dar şi despre mersul stelelor şi influenta lor asupra omului. Erau buni meşteşugari – făceau unelte, arme, podoabe, cetăţi, drumuri pietruite, conducte pentru apă, vase de lut.
În luptă, ei purtau steaguri reprezentand un cap de lup cu trup de şarpe. Şuieratul lor îi înspăimânta pe duşmani.
Din contopirea lor cu romanii a luat naştere poporul român.



Imperiul  Roman.  În  acea  vreme, la miazăzi de  Dunăre  se întindea  Imperiul Roman. 
Era o ţară mare,cea mai mare de pe atunci. Capitala Imperiului Roman se numea Roma, oraş şi cetate deosebit de bogată şi frumoasă, aşezată în Italia de azi. 
Din vechime, romanii se dovediseră a fi foarte buni soldaţi.
Cu armele în mâini, în veacuri de lupte, romanii au supus zeci de popoare.
Buni gospodari, ei au construit sute de oraşe, drumuri şi poduri. Au alcătuit legi pentru orânduirea vieţii oamenilor. Limba romanilor era limba latină. Era  o limbă frumoasă cu ajutorul căreia puteau tălmăci simţiri şi gânduri înalte. Ea a ajuns să fie vorbită aproape de întreaga lume europeană din acea vreme.
Romanii practicau agricultura, creşteau animale, se ocupau cu meşteşugurile în lemn, fier şi aramă. Ei erau interesaţi de comerţul pe mare şi pe uscat.Practicau schimburile comerciale.
Treptat şi războiul a devenit o preocupare, din dorinţa de avere şi glorie.
Locuinţele romanilor, până la marile lor cuceriri, erau simple, cu o singură cameră şi cu mobilier puţin, dar mereu aproape aveau un bazin cu apă.Mai târziu, după marile cuceriri, romanii au făcut case mari şi frumoase (numite vile), apoi băi publice, temple, conducte de apă. În fiecare locuinţă construiau un spaţiu pentru altar, unde se rugau la zei.
Bărbaţii purtau o togă din lână – mantie lungă şi largă, iar sub togă purtau o tunică. Femeile purtau, peste tunică, o rochie lungă, strânsă la mijloc cu o centură. Uneori purtau sandale, alteori umblau desculţi.
Cultura romanilor
 Iubeau literatura şi artele (sculptura, pictura, muzica, arhitectura).Limba vorbită de romani era limba latină. Limba lor, latina, ajunge să fie vorbită în întreg Imperiul.
Romanii au încurajat învăţătura, agricultura,meşteşugurile şi comerţul.
Din contopirea lor cu dacii a luat naştere poporul roman.
Conducători romani
  Împăratul Traian.  Pe vremea când în  Dacia era  rege Decebal, Imperiul Roman era condus de împăratul Traian. 
Prin înţelepciunea şi însuşirile  lui de conducător şi militar, Traian a fost unul  dintre cei mai  străluciţi împăraţi romani. Păstra cu  mare  severitate  liniştea şi  ordinea în întinsul lui imperiu; urmărea să-i sporească puterea, să-i  lărgească mereu hotarele, să-i  dezvolte frumuseţile şi bogăţiile.
Ştiind că Dacia era o ţară bogată, cu un popor vrednic, Traian s-a  pregătit s-o poată cuceri.
În timpul lui Traian, romanii au cucerit Dacia.
Religia romanilor
Romanii credeau în mai mulţi zei şi credeau că viaţa oamenilor e  hotărâtă de zei, cărora  încercau să le câştige bunăvoinţa  aducându-le daruri.






   Decebal                     Traian
DECEBAL


Ø	regele dacilor, între 87 – 106 d. Hr. ;
Ø	îşi apără regatul de atacurile romanilor;
Ø	construieşte cetăţi în Munţii Orăştiei pentru a întări apărarea capitales Sarmizegetusa;
Ø	învins de romani, Decebal se sinucide, iar ţara sa devine provincie romană.

 Mărturii istorice
o	Decebal, regele dacilor. “Era ager în planurile de război. Ştia să-şi aleagă timpul când să năvălească asupra duşmanilor şi momentul când să bată în retragere. Era dibaci în a întinde curse, viteaz în luptă, ştiind să folosească biruinţa şi să iasă bine dintr-o înfrângere; pentru aceste însuşiri, el a fost mult timp pentru romani un potrivnic de temut.”
(Dio Cassius, istoric antic)

Marcus Ulpius Nerva
Traianus
     
Ø	împărat al Imperiului Roman, între 98-117 d.Hr. ;	
Ø	măreşte Imperiul prin cuceriri (exemplu: Dacia, Arabia);
Ø	a fost un conducător viteaz şi drept ;	
Ø	a construit porturi, drumuri, terme etc.;	
Ø	la moartea sa Imperiul Roman atingea întinderea maximă şi o populaţie de 55 de milioane de locuitori.


Mărturii istorice
o	Traian, împăratul romanilor. “Era un om cu totul deosebit, mai ales prin dreptatea şi bărbăţia sa, precum şi prin simplitatea moravurilor (obiceiurilor) sale. Avea un trup vânjos şi înfrunta toate greutăţile cot la cot cu ceilalţi. Nu se lăsa purtat de îndrăzneala tinereţii, dar nici împiedicat de bătrâneţe.”
(Dio Cassius, istoric antic)
Dacii şi romanii
***
Dacii
Romanii
Unde au trăit ei?


-în S-E Europei, în ţinuturile României de azi;
-ţara lor se numea Dacia, iar capitala era Sarmizegetusa, în Munţii Orăştiei. 
-în S Europei, în Peninsula Italică; 
-capitala Imperiului Roman era cetatea Roma. 

Conducători 



·	Burebista – întemeietorul statului dac, prin unirea triburilor dacice şi primul său rege;
·	Decebal – rege dac, care a refăcut statul dac şi a condus pe daci în războaiele cu romanii;
·	Octavian – primul împărat al romanilor; 
·	Traian – împărat roman, care la înfrânt pe Decebal şi a  cucerit Dacia.
Modul de viaţă 
Ocupaţii: agricultura, creşterea animalelor, meşteşugurile, albinăritul, comerţul;
Locuinţe: - cei săraci trăiau în colibe cu una sau două încăperi, de formă ovală sau patrulateră, făcută din nuiele lipite cu lut şi acoperite cu paie, stuf, şindrilă;
                 - cei bogaţi locuiau în case din bârne de lemn cu mai multe încăperi, acoperite cu şindrilă sau ţiglă;
Îmbrăcăminte: - bărbaţii: cămaşă, pantaloni(cioareci), brâu lat din piele sau pânză; 
                           - femeile: cămaşă încreţită, uneori o manta lungă;
                           - în picioare purtau călţuni din pâslă sau opinci de piele   
Obiceiuri: „trimiteau soli” zeului suprem pentru a-i face cunoscute cunscute dorinţele geto-dacilor.
Cultura: Religia era politeistă. Zeul suprem era Zamolxis         
Ocupaţii: agricultura, creşterea animalelor, meşteşugurile, comerţul 
Locuinţe: - oamenii de rând locuiau în colibe sărăcăcioase, cu o singură încăpere şi cu o deschizătură largă in tavan; 
                  - cei bogaţi trăiau în case cu multe încăperi cu pereţii acoperiţi de fresce, împodobite cu mozaicuri, statui, grădini interioare şi portice. 
Îmbrăcăminte: - bărbaţii: togă din stofă groasă de lână, tunică; 
                           - femeile: tunică lungă şi peste ea o rochie (stola) încinsă la brâu cu o centură ;                           - în picioare purtau ghete din piele subţire sau sandale.
Obiceiuri: - se întâlneau în piaţa publică, numită forum 
                   - baia (terme);
                   - luptele de gladiatori, întrecerile de care şi circul.
. 
                Arta:- arhitectura: foruri, amfiteatre, temple, teatre, arcuri de triumf, columne;
                




