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A inceput Festivalul Antic Tomis

Constanta, asaltata de daci si romani
60

In tumultul vietii cotidiene, vesnic preocupati de asigurarea traiului de zi cu zi, cei mai multi dintre noi
am dat uitarii istoria noastra, a romanilor, fara sa ne mai pese cine suntem si cum am ajuns aici.
Nemultumiti de atitudinea delasatoare a urmasilor lor si dornici sa ne reaminteasca de vremurile de
glorie ale cetatii in care locuiesc, dacii si romanii au coborat de pe Columna lui Traian si au venit in
mijlocul constantenilor. Vitejii si-au ridicat corturile in Parcul cu Pini, de pe terasa Edificiului Roman
cu Mozaic, unde au asteptat momentul potrivit pentru a-si face simtita prezenta in intregul oras.
Vineri, locuitorii de la malul marii, precum si cei aflati vremelnic in cetate au putut afla cine sunt
razboinicii care au poposit in mijlocul lor, precum si motivul acestei vizite neasteptate. Romanii,
mandri in armurile lor stralucitoare, si dacii pletosi cu priviri incruntate sunt, de fapt, membri ai
Asociatiei Terra Dacica Aeterna din Cluj, invitati speciali ai primei editii a Festivalului Antic Tomis.
Evenimentul, organizat de Primaria Constanta, Consiliul Judetean Constanta, Asociatia Litoral -
Delta Dunarii si Agentia de Comunicare si Marketing Cultural "Groove Hour", este primul de acest
fel realizat la nivelul judetului nostru. Faptul ca o asemenea manifestare era asteptata "cu sufletul la
gura" de constanteni, dar nu numai, o dovedeste numarul foarte mare de participanti care a venit sa
asiste la deschiderea ceremoniilor.

IMPÃRÃTEASA TOMISULUI, GAZDA FESTIVALULUI Si, pentru ca un eveniment festiv de
asemenea amploare trebuia sa fie gazduit de un personaj la fel de important, amfitrioana a fost
chiar imparateasa Tomisului, Tomiris, intruchipata de presedintele Asociatiei Litoral, Corina Martin.
"O reprezint atat pe imparateasa Tomiris, a vechii cetati Tomis, cat si pe sora imparatului Constantin
cel Mare, Constantia, cea care a dat numele orasului nostru. De asemenea, costumul are si
influente grecesti, pentru a respecta intocmai istoria orasului nostru", a spus Corina Martin.
Festivitatile au debutat cu un ritual de invocare a zeilor Romei antice, realizat in limba latina, finalizat
cu eliberarea unor porumbei albi. Apoi, tribunii orasului, reprezentati de imparateasa Tomiris, alias
Corina Martin, si viceprimarul Constantei, Decebal Fagadau, au aprins flacara Cetatii Tomis, care va
arde pe parcursul celor trei zile cat se desfasoara festivalul. "Prin acest eveniment, reinnodam lantul
istoriei si m-as bucura ca toti constantenii sa vina alaturi de noi pentru ca, impreuna, sa resadim
viitorul dintr-o radacina a trecutului", a declarat viceprimarul Fagadau.

PREZENTÃ LA EVENIMENT, PRIMARUL COMUNEI CUMPÃNA, MARIANA GÂJU, S-A ARÃTAT
INCÂNTATÃ DE INITIATIVA AUTORITÃTILOR LOCALE, IN PARTENERIAT CU ASOCIATIA
LITORAL SI AGENTIA "GROOVE HOUR"

"Este o idee nemaipomenita sa reinvie istoria acestei tari, iar Tomisul antic este pus in valoare de
acesti oameni minunati, care readuc in constiinta adultilor evenimentele petrecute pe timpuri pe
aceste meleaguri si ii invata pe copii despre istoria neamului nostru", a spus Mariana Gaju.
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PARADÃ PE STRÃZILE ORASULUI Dupa aprinderea tortei, trupele romane si cele dace au pornit
in mars pe strazile orasului, in fruntea lor aflandu-se Tomiris. Neobisnuitul cortegiu (este greu de
crezut ca istoria a inregistrat in analele sale marsuri comune ale trupelor dace si romane) a plecat
din Parcul cu Pini, indreptandu-se catre Poarta 1. Multi dintre cei prezenti la deschiderea festivalului
au ales sa insoteasca trupele pe tot parcursul paradei, unii privitori fiind atat de patrunsi de
eveniment incat, constient sau nu, au inceput sa bata pasul militar al trupelor romane. Dupa cum era
si normal, pe traseu, ordinele erau date in limba latina. "Este foarte interesant ceea ce vad, este
nemaipomenita ideea de a realiza acest eveniment. Sper sa fie cat mai multe editii", a spus
constanteanul Sorin Sintea. Un alt constantean, Lucian Loghin, venit la manifestare impreuna cu
familia, a spus ca, desi spera ca un asemenea festival sa se realizeze, nu credea ca se va intampla
prea curand acest lucru. De la Poarta 1, trupele si-au continuat marsul pe faleza Cazinou. In fata
Cazinoului, trupele romane si dace s-au intalnit cu un alai de nunta. Dand dovada de multa
disciplina si urmand ordinele comandantilor, soldatii au rezistat ispitei de-a fura mireasa.

OMAGIU ADUS POETULUI EXILAT In fata Comandamentului Flotei, soldatii romani i-au salutat pe
cei care au preluat sarcina de a apara aceste taramuri de orice atac de pe mare. Marsul a continuat
spre Piata Ovidiu, unde imparateasa Tomiris a adus un omagiu marelui poet roman Ovidius, exilat
pe aceste taramuri si devenit fiu adoptiv al Daciei. Din Piata Ovidiu, alaiul s-a indreptat, din nou,
catre Parcul cu Pini. Reintorsi in tabara, soldatii romani si daci s-au prezentat, pe rand, publicului, cu
aceasta ocazie cei prezenti afland mai multe despre oranduirea militara a acelor vremuri si despre
importanta fiecarei categorii de luptatori. Daca romanii s-au putut lauda, printre altii, cu centurioni,
purtatori de stindard, legionari sau soldati auxiliari (cei din urma inrolati din randul populatiilor
invinse), dacii s-au prezentat cu capetenii de triburi, infanteristi, falx (trupe de elita ale armatei dace,
inarmate cu arme curbate cu maner lung si fara armuri), salmati (aliati ai dacilor, a caror arma este
reprezentata de arcul cu sageti). Desigur, potrivit obiceiului, armata daca a fost insotita in lupta si de
marele preot si de lupul dacic, stindard specific al acestui popor. In fruntea lor se afla Rubobostes,
regele ales cu aceasta ocazie din randul capeteniilor de trib. 

LECTIE DE ISTORIE PE VIU Membrii Asociatiei Terra Dacica Aeterna si-au jucat rolurile perfect,
pentru o clipa privitorii avand impresia ca pe terasa din fata Edificiului Roman cu mozaic chiar au
poposit stramosii romanilor. "Asociatia noastra a fost infiintata in urma cu cinci ani, iar obiectul
activitatii noastre il constituie reenactment-ul (reconstituirea - n.r.) evenimentelor specifice acelor
perioade. Incercam sa aducem o frantura de istorie in fata oamenilor, pentru ca sa-si aprecieze
trecutul si sa-si dea seama ca au motive pentru a fi mandri ca sunt romani", a spus vicepresedintele
organizatiei, Catalin Gocan, care l-a intruchipat pe centurionul Caius Iulius Celer, din cadrul Legiunii
a XII-a Gemina. Trupelor Asociatiei li s-au alaturat si doua legiuni romane din Bulgaria.
Evenimentele de vineri s-au incheiat cu reconstituirea bataliei de la Adamclisi. Spectatorii au privit
cu sufletul la gura atacul dacilor asupra cetatii, aclamand fiecare palma de pamant pe care acestia
reuseau sa o smulga romanilor. Din pacate, istoria nu poate fi schimbata, prin urmare, victoria finala
a apartinut romanilor. Manifestarile din cadrul festivalului continua si sambata, cu ateliere de
reconstituire istorica de bucatarie dacica si romana, modelaj in lut/ceramica, fierarie, tesut si impletit,
confectionari zale, jocuri romane antice, atelier de tras cu arcul, atelier de aruncare a sulitei,
antrenamente militare, probarea unor piese de echipament, fotografii cu reenactorii. Festivalul se
incheie duminica cu o parada a cuceritorilor romani prin cetatea Tomis, pe traseul: Parcul arheologic
de la Prefectura - Bulevardul Tomis - Piata Ovidiu - Edificiul Roman cu Mozaic.
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