
1927 de ani de la naşterea lui DECEBAL, 

REGE AL GETO-DACILOR (87-106 d.Hr.)



,,Era un popor brav acela care a impus 

tribut superbei împărătese de marmură 

a lumii - Roma. Era un popor nobil 

acela a cărui cădere te împle de 

lacrimi, iar nu de disperare, iar a fi 

descendentul unui popor de eroi, plin 

de nobleţe, de amor de patrie şi 

libertate, a fi descendentul unui 

asemenea popor n-a fost şi nu va fi 

ruşine niciodată”.

M. Eminescu

www.enciclopedia-dacica.ro

http://www.enciclopedia-dacica.ro/


,, Geto-dacii au fost un popor de elită al antichităţii, admirat pentru 

dârzenia şi vitejia lor în luptă, abilitatea în negocierile diplomatice şi 

dispreţul lor în faţa morţii”.

HERODOT

www.enciclopedia-dacica.ro

http://www.enciclopedia-dacica.ro/


DACII : Originea şi istoria









,,Este vorba de un popor care prin strămoşii săi îşi are rădăcini de patru ori milenare,

aceasta este mândria şi aceasta este puterea noastră”.

Nicolae Iorga

Originea, firea şi destinul neamului românesc în Enciclopedia României





Carte din colecţia personală

a Domnul Mircea Druc, ex-

prim-ministrul Republicii

Moldova în perioada 1990-

1991. Donaţie Bibliotecii

Ştiinţifice prin intermediul

Fundaţiei „Regina Elena”.

Colecţia Mircea Druc cuprinde

285 documente din domeniile:

filosofie, stiinţe sociale,

politică, economie, limbă,

literatură, istorie şi publicaţii

periodice în limbile română,

engleză, franceză, latină,

spaniolă care este localizată în

sala de împrumut nr.1

Documente Ştiinţifice şi

Beletristică.

http://libruniv.usarb.md/

http://libruniv.usarb.md/nou/140523/images/03.jpg
http://libruniv.usarb.md/nou/140523/images/03.jpg
http://libruniv.usarb.md/


https://ceicunoi.wordpress.c
om/2013/10/07/adevarul-
despre-originea-poporului-
roman-studiu-paleogenetica-
romano-german-romanii-
sunt-traco-geto-daci-nu-
latinizati-de-romani-cum-
erau-dacii-

https://ceicunoi.wordpress.com/2013/10/07/adevarul-despre-originea-poporului-roman-studiu-paleogenetica-romano-german-romanii-sunt-traco-geto-daci-nu-latinizati-de-romani-cum-erau-dacii-


DACII : Spiritualitate şi cultură

„Ceea ce se poate

afirma însă de pe acum şi

nu va suferi niciodată o

desminţire, e faptul că

daco-geţii au creat o

cultură spirituală demnă

de splendida lor

civilizaţie materială”.

H. Daicoviciu

www.enciclopedia-dacica.ro

http://www.enciclopedia-dacica.ro/


DACII : Fenomenul militar

„ ...Puțin a lipsit ca Roma, sfîşiată de lupte interne, să fie nimicită de către 

daci şi etiopieni : aceștia sunt de temut prin flota lor, iar aceia [dacii] se 

pricep mai bine decât toţi la aruncarea săgeții.” 
Horaţiu, (65 î.Hr – 8 î.Hr), Ode

adevaruldespredaci.ro

http://adevaruldespredaci.ro/imperiului-roman-ii-era-frica-de-geto-daci-o-dovedesc-izvoarele-istorice-antice/


,,...Pe Columnă, acolo, 
lîngă Tibru, ca şi pe 

Tropaeum Traiani, aici lîngă 
Danubiu, reliefuri 

zguduitoare slăvesc pentru 
milenii încrâncenările care 

au bântuit anii 101-102 şi 
105-106. Pentru romani 
victorioase, pentru daci 

glorioase, ele apar acum, în 
lumina timpului scurs, ca 

nişte vechi urme de răni 
vindecate, ca nişte sfinte 

cicatrice de piatră”

Cicerone Theodorescu în 
Idele lui August,117

Columna Traiana (113-2013) -1901 ani de la inaugurare



Lui Decebal columnă, căci merită columnă,

Rivală şi alături de cea a lui Traian.

În cosmos e columna lui Decebal înfiptă,

Trăind destinul veşnic al calului troian.

Adrian Păunescu

http://adevaruldespredaci.ro/regele-

deecebal-in-creatia-poetica-romaneasca

http://adevaruldespredaci.ro/regele-deecebal-in-creatia-poetica-romaneasca


DACII : Civilizaţie şi cultură



www.enciclopedia-dacica.ro

http://www.enciclopedia-dacica.ro/


Fortăreţele dacice din Munţii Orăştie
Bijuterii ale României în Patrimoniul UNESCO

http://www.descopera.ro/galerii/2753169-bijuterii-ale-romaniei-in-patrimoniul-unesco-v


Decebal – spiritul dîrz al dacilor
Strateg desăvîrşit, diplomat iscusit, conducător inţelept

REGELE LUPILOR, 

DECEBAL

Din veacuri vine spre noi. 

Regelele Lupilor Decebal, 

Întrupare a marilor eroi, 

Înaintează pe măreţul său 

cal. 

Însoţit de o aureolă solară, 

Impunător cu braţul deschis, 

Se ridică cu piciorul în scară, 

Protejat de însuşi Zamolxis. 

Urmat de puternica-i armată, 

Pe care a condus-o ani şi 

ani, 

De munţi şi codri încadrată, 

Înfruntându-i pe romani.

Mihai Leonte, poet român





Decebal către popor

Viața asta-i bun pierdut

Când n-o trăieşti cum ai fi 

vrut!

Și-acum ar vrea un neam 

călău

S-arunce jug în gâtul tău:

E rău destul că ne-am născut,

Mai vrem şi-al doilea rău?

Din zei de-am fi scoborâtori,

C-o moarte tot suntem datori!

Totuna e dac-ai murit

Flăcău ori moş îngârbovit;

Dar nu-i totuna leu să mori

Ori câne-nlănţuit...

George Coşbuc



Decebal şi Traian

[Decebal] Era foarte

priceput in ale 

razboiului... Abil în a 

intinde curse, era 

viteaz în luptă, ştiind a 

se folosi cu dibacie de 

o victorie şi a scăpa 

cu bine dintr-o 

înfrangere, pentru

care lucruri el a fost

mult timp, pentru

romani un potrivnic de 

temut.

Dio Cassius

[Traian] Era soldat 

ca şi tatăl său, un 

soldat ajuns 

general şi atîta tot. 

Şi fost general, fost 

guvernator de 

provoncie, ajuns 

împărat, el rămînea 

încă tot omul din 

popor... 

V. Pârvan

http://www.dacia.co.ro/

http://www.dacia.co.ro/


ÎN PUBLICAŢII PERIODICE



Columna Traiana a fost inaugurată la 12 mai 113 

- operă a celebrului arhitect Appolodor din 

Damasc. În anul 2013, 

s-au împlinit 1900 de ani de la inaugurarea 

Columnei.



http://dacia.org/daciarevival/dacia-magazin

DACIA MAGAZIN – 11 ANI DE EXISTENŢĂ (2003 – 2014)

http://dacia.org/daciarevival/dacia-magazin


DACII ÎN ARTE







ÎN DICŢIONARE



DACII ÎN MATERIALE VIDEO



Monumentele lui Decebal în 

România

Monumentul 

Sabia lui Decebal 

de la intrarea în m. Orăştie Piaţa Victoriei, m.Orăştie

Piata Victoriei, 

m. Deva, jud Hunedoara



Statuile lui Traian şi Decebal (de sculptorul 

italian Ettore Ferrari), la data de 5 aprilie 1982. 

După 1990 au fost duse şi depozitate la Muzeul 

Naţional de Istorie a Transilvaniei din 

Cluj-Napoca.

Bustul lui Decebal

Piata Libertăţii, or. Timişoara



Parcul m. Deva,

judeţul Hunedoara

Basorelief Chipul lui Decebal,

malul stîncos al Dunării, între localitățile 

Eșelnița și Dubova, 

în apropiere de orașul Orșova



RESURSE ELECTRONICE

 Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB-http://tinread.usb.md:888/tinread /tinread. Jsp

 enciclopedia-dacica.ro

 http://www.dacia.co.ro/

 http://dacia.org/daciarevival/dacia-magazin

 www.colibadacilor.ro

 www.columnaluitraian.ro

 https://culturasicivilizatiadacica.wordpress.com

 http://www.decebalusrex.ro/ro/context-istoric.php http://www.descopera.ro/eticheta/decebal

 http://dolce-far-niente.ro/index.php/reprezentarile-monumentale-ale-dacilor-din

http://www.neodacii.com/content/dacia-magazin-%E2%80%93-un-deceniu-de-

existen%C5%A3%C4%83-2003-%E2%80%93-2013

 https://ceicunoi.wordpress.com/2013/10/07/adevarul-despre-originea-poporului-roman-studiu-

paleogenetica-romano-german-romanii-sunt-traco-geto-daci-nu-latinizati-de-romani-cum-erau-

dacii-marturii-istorice-edu80/
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