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Geto-dacii

• Geto-dacii reprezintă poporul ce a trăit și
s-a dezvoltat în spațiul României de astăzi,
atingând apogeul dezvoltării între secolele
I î. Hr și I d.Hr. Aceștia erau un popor
politeist și credeau în zei precum
Zamolxis, Gebeleisis și Bendis.

• Geto-dacii erau organizați în așezări
numite „dava”, precum Petrodava,
Sucidava, Argedava. Ei erau împărțiți în
comati (oamenii liberi din Dacia,
meșteșugari, țărani) și pilleati (aristocrația
geto-dacă).

• Istoricul grec Herodot menționa despre
daci că sunt „cei mai viteji și mai drepți
din neamul tracilor”.



Perioada lui Burebista

• Burebista este regale care a unificat, cu
ajutorul marelui preot Deceneu, triburile
geto-dace. S-a implicat în războiul civil de
la Roma dintre Caesar şi Pompei, de partea
lui Pompei. După moartea sa în anul 44
î.Hr., regatul se împarte în mai multe state
diferite. Totuși, continua să existe un
nucleu în zona Munților Orăștiei.

• Limitele statului dac în timpul lui
Burebista, conform geografului antic
Strabon erau:

• N - Carpaţii Păduroşi;
• V - Dunărea mijlocie şi Slovacia;
• S - Munţii Haemus (Balcani);
• E – Fluviul Bug şi Marea Neagră.



Perioada lui Decebal

• Decebal este cel care a refăcut unitatea statului dac, stat care era mai
puţin întins decât statul lui Burebista, dar mai puternic și mai bine
organizat. Statul dac condus de Decebal, avea capitala la Sarmizegetusa
Regia.

• Confruntări cu romanii:
• 87 – înfrânge la Tapae armata romană condusă de Cornelius Fuscus;
• 89 – o armată romană condusă de generalul Tettius Iulianus. Decebal a
încheiat pace cu Domiţian şi a devenit client al Romei în anul 89;

• 101-102 – are loc primul război dintre Decebal şi Traian, Decebal
pierde războiul;

• 105-106 – are loc al doilea război dintre Decebal şi Traian. După
construirea podului peste Dunăre de la Drobeta, Traian atacă din nou
Dacia pe care o cucereşte în întregime şi o transformă în provincie
romană. Începe procesul romanizării propriu-zise.



Dispute în jurul continuității
• Teoriei imigrationistă apare la finalul secolului al XVI-lea,

însă cea mai mare contribuție la aceasta o are istoricul
austriac Robert Roesler care, în secolul al XIX-lea publică
lucrarea „Studii românești. Cercetări asupra istoriei mai
vechi a românilor”. Scopul teoriei era acela de a argumenta
faptul că românii nu s-au format în nordul Dunării și astfel
să justifice anexarea Transilvaniei de către Ungaria în anul
1867, odată cu formarea Austro-Ungariei. Roesler considera
că:

• romanizarea era imposibil de realizat în doar 167 de ani;
• Dacia ar fi rămas pustie după retragerea din timpul lui

Aurelian;
• dacii ar fi fost exterminați ca popor în urma războaielor

daco-romane;
• Românii sunt un popor nomad, având în vedere principala

lor ocupație: păstoritul.



Teoria continuității
• Teoria continuităţii românilor în spaţiul carpato-
danubiano-pontic a fost susţinută și dezvoltată de
istorici precum B. P. Haşdeu şi A. D. Xenopol și
susținea originea latină a poporului român şi a
limbii române; continuitatea de existenţă a
populaţiei autohtone pe teritoriul de formare a
poporului român și desfăşurarea etnogenezei
româneşti la nordul şi la sudul Dunării. Aceștia
și-au argumentat ipotezele susținând că:

• este imposibilă dispariția totală a poporului dac;
• Romanizarea nu s-a produs doar între 106 și 271;
• Există surse istorice credibile care susțin prezența
românilor în acest spațiu, precum cronica
maghiară Gesta Hungarorum, scrisă de celebrul
cronicar Anonymus.


