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Lector drd.arh. Corina LUCESCULector drd.arh. Corina LUCESCU

ISTORIA UNIVERSALĂ ISTORIA UNIVERSALĂ 
A ARHITECTURII A ARHITECTURII ŞŞI ARTELORI ARTELOR / 2009/ 2009--20102010

ANTICHITATEA ANTICHITATEA 
ŞŞI I EVUL MEDIU EVUL MEDIU 



CCOLUMNA LUI TRAIANOLUMNA LUI TRAIAN



ÎÎNCEPUTUL RÃZBOIULUINCEPUTUL RÃZBOIULUI

Campania Campania anuluianului 101101



Pe frontierã



Consiliul de rãzboi Avangarda cavaleriei romane
îsi continuã drumul spre interiorul
tinutului (probabil Banatul de 
astãzi) 



Împãratul Traian, în ipostaza de mare preot, oficiazã ritualul sacru de 
purificare a armatei (Lustratio exercitus). Un sol bur prezintã împãratului
un mesaj scris pe o ciupercã. 



Împãratul Traian, urcat pe o tribunã de zid, 
vorbeşte armatei sale 

Legionarii construiesc un castru
de piatrã în Banat



Soldatii romani deschid
un drum prin pãdure.

Reprezentarea construirii unui alt castru
la Arcidava.(Vãrãdia, 
jud. Caras - Severin).



În tabara romana, un prizonier dac
este adus în fata impãratului. Constructia unui pod peste un râu

învolburat. În planul al doilea, Traian, 
însotit de ofiteri superiori, priveste dintr-

un castru a cãrui constructie abia se 
terminã. 



Cavaleria asteaptã plecarea la luptã. Cavaleria romanã trece un pod.



Începutul bãtãliei de la Tapae. În primul plan - sarja cavaleriei. 
În planul secund - infanteristi prezentând Împãratului trofeele de luptã. 



Lupta de la Tapae. În dreapta-sus apare Jupiter, pentru a-i sprijini pe romani. 
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Trecerea unui râu de munte.

Solia comatilor daci. 
Sfârsitul operatiunilor din anul 101.



Capturarea surorii lui Decebal.

Dacii cu aliatii lor, roxolanii (stânga
sus), atacã garnizoanele romane

din Dobrogea.



Trupele romane sunt redislocate în Dobrogea, 
pentru a opri ofensiva dacilor. Îmbarcarea lui
Traian la Drobeta. Cãlãtoria lui Traian si a 

trupelor pe Dunãre, 
spre frontul de la 
Dunãrea de Jos. 



Trupele aduse de la Portile de Fier
debarcã într-un port din Moesia Inferior. 

Traian îsi conduce trupele
în mars fortat spre inamic. 



Lupta cu cavaleria sarmatã.



Bãtãlia de la Nicopolis ad Istrum. 
Romanii atacã tabãra de care a dacilor.



Întemeierea cetãtii Nicopolis ad Istrum. 



Bãtãlia de la Adamclisi. Rãniti care sunt îngrijiti de medici militari. 



Continuarea bãtãliei de la Adamclisi. Un prizonier dac este adus împãratului Traian.



Dezastrul aliatilor lui Decebal.



Alocutiunea lui Traian cãtre armatã. În dreapta scenei - lagãrul prizonierilor.



Soldati romani torturati de femei dace (fragment). 



Dupã înfrângerea ofensivei aliatilor lui
Decebal, la Dunãrea de Jos, Traian
se întoarce la Drobeta, pe Dunãre. 

Trecerea unui nou contingent al 
armatei romane peste Dunãre, pe

un pod de vase. 



Traian îsi întâmpinã noile trupe.

Traian primeste o solie dacicã.



Ceremonia sacrã a campaniei. 



Alocutiunea împãratului cãtre armatã si începutul ofensivei romane în munti.



Construirea unui pod si a unui
drum de cãtre trupele romane.

Traian trece peste douã poduri. 



Dacii pãrãsesc o cetate asediatã. Soldatii romani construiesc un castru. 



Traian primeste solia unui nobil dac. Se pregãteste asaltul fortificatiilor
dacice din munti. 



Traian conduce operatiile din munti.

Sarja
cavaleriei maure



Construirea unei fortificatii romane în apropierea cetãtilor dacice



Cartierul general al armatei romane. 
Cãpetenii de triburi dacice, care l-au pãrãsit pe Decebal, 

vin sã se alieze cu romanii. 

Sfârsitul primului război dacic (102)



Sfârsitul primului război dacic (102)

Luptele din Muntii Orãstiei. 
Contraofensiva dacilor. 

Luptele din Muntii Orãstiei. 
Dacii asteaptã replica romanilor. 



Luptele din Muntii Orãstiei. 
O cãpetenie dacicã este capturatã
si adusã în fata împãratului. 

Luptele din Muntii Orãstiei. 
Atacul avangardei romane.



Luptele din Muntii Orãstiei. Romanii, în formatie de "broascã testoasã" 
(testuda) atacã o cetate dacicã.



Luptele din Muntii Orãstiei. 
Doi legionari prezintã împãratului
capete de daci. 

Luptele din Muntii Orãstiei. 
Ultima luptã este crâncenã.



Alocutiunea lui Traian cãtre armatã, dupã victoria din Muntii Orãstiei.



Descoperirea unei cisterne dacice. 



Capitularea lui Decebal. 



Supunerea dacilor într-un cadru solemn. 



Întoarcerea la vetre a populatiei dacice, dupã încheierea pãcii din 102. 



Traian aclamat
ca IMPERATOR 
se adreseazã soldatilor.

Victoria înaripatã
marcheazã sfârsitul

primului rãzboi dacic.



Un monument triumfal
constituit din armele învinsilor. 

Îmbarcarea
lui Traian

la Brundisium. 
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Debarcarea lui Traian la Apollonia, 
salutat de cetãtenii de frunte ai orasului. 

Corãbii militare
rãmase într-un port.



Plecarea lui Traian
din Apollonia.

Ceremonie sacrã
de lângã Apollonia



Traian oficiazã
un sacrificiu
la Dyrrachium. Înaintarea lui Traian

spre Moesia Superioarã.



Trupele romane la Naissus.

Marsul fortat al lui Traian spre Dacia. 



Traian este salutat de supusii daci din Banat.

Ceremonie romanã cu participarea populatiei dacice



Soldati romani construiesc un drum nou spre inima regatului dacic. 



Decebal pregateste un atac. Dacii ataca
fortificatii romane.



Traian conduce contraatacul
cavaleriei romane asupra
pozitiilor dacice.

Inaugurarea podului de piatra de la Drobeta,
realizare de prestigiu a arhitecturii antice. 



Fosti aliati ai lui Decebal vin sa trateze alianta cu Traian. 

Armata romana
porneste în mars 

prin Oltenia



În interiorul unui castru,
Traian oficiaza libatia sacra. 

Traian tine o cuvântare armatei

Traian si ceilalti conducatori
romani tin un consiliu de razboi



Armata romana în mars. 

Soldatii romani strâng grâne.



Pregatiri pentru asedierea unei cetati dacice



Romanii încep asediul Sarmizegetusei, capitala regatului dacic



Traian discuta strategia
atacului asupra Sarmizegetusei.

Asaltul romanilor asupra altei laturi a 
Sarmizegetusei. 

O masina de razboi este figurata la baza
zidului cetatii.



Se poarta o lupta apriga în dreptul
unei brese facute de romani în zidul cetatii. 

Lucrari pentru pregatirea
asediului final asupra Sarmizegetusei.



Traian respinge propunerea si conditiile de predare a cetatii, 
prezentate de un sol pileat (aristocrat).



SfârSfârşşitulitul războaielorrăzboaielor dacodaco--romaneromane. . 
AnulAnul 106 d. Hr.106 d. Hr.



Împartirea ultimelor rezerve
de apa luptatorilor din cetatea asediata



Fuga supravietuitorilor din cetate printr-o poarta neocupata de asediatori. 



Un grup de daci comati
(clasa razboinica inferioara),
cer îndurare împaratului Traian.

Legionari romani
jefuiesc cetatea cucerita.



Romanii construiesc noi fortificatii. 

Razboiul continua în restul
regatului dacic, dupa

cucerirea capitalei. 
Soldati romani trec peste un râu. 



Militari daci dintr-o cetate
înca necucerita pregatesc un nou atac. 

Un ultim atac disperat al dacilor asupra unui
castru roman. Scena este urmarita de 

regele Decebal, din dreapta. 



Traian tine un discurs soldatilor sai, proclamând victoria. 

Descoperirea tezaurului lui Decebal. 
În dreapta, Decebal vorbind unui grup de daci.



În stânga, planul din fata, 
grupuri de daci se sinucid. 
În spate alte grupuri fug din calea romanilor.

Calareti romani pornesc
pe urmele lui Decebal. 

Grupul de fugari daci
este ajuns si atacat. 



Decebal este înconjurat de romani. 
În timp ce gestul unui legionar îi promite viata, regele dac îsi taie gâtul cu sabia sa. 



Prinderea a doi dintre fiii lui Decebal. 
Scena reprezinta simbolic distrugerea viitorului regatului dacic.



În interiorul unui castru, în prezenta lui Traian, este prezentat un scut pe care se 
afla capul si mâna dreapta a lui Decebal (relieful a fost martelat de crestini, dupa

1587, datorita caracterului sau macabru). 



Capturarea, în munti, a trei nobili daci. 

Animalele salbatice din planul al 
doilea sugereaza ca operatiunile
militare romane au ajuns pâna în

vârfuri de munti. În dreapta, un grup
de romani duc un prizonier dac. 



În dreapta, o scena de lupta între romani si sarmati (cu coifuri conice) si daci, în fata
unei cetati, probabil în zona Carpatilor Rasariteni. 



Un grup de romani duc
un prizonier dac comatus.

Soldati romani incendiaza o cetate, undeva în
vestul Daciei. Sfârsitul operatiunilor de "curatare" 
a teritoriului ocupat. Un grup de romani în haine
militare (veterani ce vor coloniza noua provincie.



Un grup de comati cu familii, 
bagaje si animale, se întorc la casele lor. 

Un sir de animale domestice: vite, oi si o capra, 
simbolizând probabil revenirea la pace si calm 
în provincie. 



TROPAEUM TRAIANI
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