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Introducere

Culoarea roqie - semnifica{ie ;i simbol

Aceastd culoare vie apare in primele picturi parietale ale

omenirii din grote qi pe;teri de acum zeci de mii de aui, apare in

modul in care a vopsit primele obiecte de ceramicd, dar qi in pudra cu

care au fost presarat mormintele din epoca pietrei qi bronzului.
purpura roqie gi profirul rogu au fost cdutate Ei folosite de omenire in

zonele ,,imperiale" ;i regale de mai apoi. Roqu este sangele nostru,

av6nd baza creald din fier. Au fost momente in istoria indelungatd a

planetei noastre c6nd totul a fost bulversat. s-au ridicat funduri de

mdri, devenind noi continente, sau au fost scufundate continente,

devenind fuirduri de m6ri. Deasemenea, s-au ridicat temperaturile

pAni la fierberea mdrilor qi oceanelor, urmate de perioade in care au

inghefat brusc teritorii intregi. in toate aceste perioade au avut loc

extinc{ii planetare IIrd precedent, dispdrand specii, dat, ca printr-o

minune, au apdrut alte specii, necunoscute qi ,,nerezultate" dintr-o aqa

zisd evolu{ie foarte lent6, ,,darwinistd". Omul, prezent la aceste

rnanif'estari cataclismice, qi-a justificat totul prin aparilia unui mare

zeu (masculin sau feminin), distrugdtor, dar qi creator. Pentru cd a

constatat cd aceste perioade veneau atunci cand apdreau ploile ro;ii
(praf cosmic, etc.; dovadd sunt depozitele de gresii roqii in care se

gdsesc fosilele acelor timpuri), qi-a irnaginat cd este vorba de

menstruafia marii zeile creatoare. Cdnd aveau loc aceste cataclisme

planetare periodice, se mai intarnplau ni;te lucruri ciudate qi incd

neexplicitate. ca dovadS au rdmas oasele rupte ale corpurilor umane qi

animaliere depuse in crdpdturile stancilor molttane, in grote, sau in

permafrostul inghe{at al nordului. Animalele qi oamenii care aveau

fier in sange, la schimbarea de polaritate a planetei (inversarea polilor

magnetici), aveau de suferit (ruperea formelor vechi). Cei cu sdnge

albastru, av6nd labazd cuprul, erau salvafi. Fierul este singurul metal

care ,,face pasul la histerezis". In procesul de magnetizare a

materialelor feromagnetice histerezisul se manifestd prin,,rdmdnerea

in urm6,' a densitdlii fluxului magnetic fala de intensitatea campului

magnetic aplicat din exterior. Se poate obserua c6 atunci c6nd campul

magnetic scade pdni la zero, fluxul magnetic in ofel are o valoare



nenul6; acest fenomen se nurnelte remanenld magneticd. Pentru a

anula acest flux remanent trebuie aplicat un cAmp magnetic invers,
cdmpul magnetic coercitiv. in tehnic[ au aplicalii importante atAt

materialele cu un histerezis mare, c6t qi cele cu unul foarte mic. De
exemplu magnelii permanenfi au proprietatea de a rdm6ne magnetizati
tocmai datoritd histerezisului. in absenla acestuia materialul ar reveni
la fluxul magnetic zero imediat ce s-ar inlitura cAmpul magnetic
exterior, deci nu ar avea proprietlfile care il caracterizeazl. in acelaqi
fel, peliculele magnetice folosite pentru inregistrdri audio, video ;i de

date (casete audio, benzi de magnetofon, dischete de calculator, hard-
discuri, cdrli de credit etc.) se bazeazd pe fenomenul de remanenlI
magneticd - deci pe histerezis - pentru a memora cdmpul magnetic
aplicat la inregistrare. in sistemele de calcul vechi celulele de memorie
funclionau pe acelagi principiu al histerezisului magnetic. in schimb,
aplica{iile care cer conservarea energiei necesita un efect histerezis c6t
mai slab. De exemplu un transfortnator electric al cdrui miez magnetic
are histerezis va avea pierderi de energie (manifestate prin incdlzirea
miezului) cu atAt mai mari cu cAt remanenla magneticd gi c6mpul
coercitiv sunt mai mari. Pentru a minimiza acest efect se folosesc
materiale speciale, ca de exemplu aliajul de nichel ;i fier (uneori ;i
molibden) numit Permalloy. in sistemele de automatizare histerezisul
este introdus din design, ca o marjd asumati de eroare a unui automat,
cu scopul de a reduce numdrul de opriri/porniri ale unui dispozitiv. in
aproape orice sistem rnecanic, de departe cele mai solicitante faze de

funclionare ale acestuia sunt oprirea, dar mai ales pornirea. Orice
mecanism de orice naturd este optimizat pentru starea de funcfionare
in sarcinS, cu toate implicafiile (o anumitd temperaturd de func{ionare,
o anumiti stare de lubrifiere, etc). Astfel, momentul pornirii unui
mecanism este un moment instabil, in care solicitdrile fizice sunt
atipic de mari pe unitatea de timp fa{d de solicitdrile asumate in
funclionare normalS. De aceea prin proiectare se evitd pe cAt posibil
pornirea gi oprirea repetatd a oricdrui mecanism. Pentru a se evita
pornirile repetate in intervale scurte de timp in cazul mecanismelor
automate, se introduc in mod deliberat o anumitd eroare in mdsurSrile
automatului, numitd histerezis. Un exemplu reprezentativ este o
pompd de apd care este proiectatd sd pdstreze o anumitd presiune

intr-un recipient. Presiunea este menfinutd in interiorul unui anumit
interval, ales astfel inc6t presiunea nominali si determine limita

superioari sau media in timp a presiunii din incint6. in lipsa unui
astfel de interval pompa ar trebui sd intre in funcliune imediat ce

presiunea scade cu o valoare infinitezimalS sub valoarea nominald.
Histerezisul insd permite o varialie a presiunii, micgorAnd frecvenfa
punerilor in funcliune ale pompei. in general, cele mai flexibile
sisteme automate permit utilizatorului reglarea valorii nominale gi a
abaterilor maxime intr-un sens qi cealalt fa!6 de aceasta. Acelagi
prirrcipiu se aplic5 si in alte sisteme de automatizare, curn ar fi
termostatele (de exernplu fierul de cdlcat, frigiderul, aparatul de aer

condi{ionat) gi rezervoare de apd. in sistemele de stabilizare cn

comandd electrotricd, histerezisul se introduce in bucla de reac{ie

inversd care determind pornirea qi oprirea dispozitivului (pomp5,

rezistor de incdlzire, motor). Mdrimea care trebuie stabilizatd
(presiune, temperaturd), transfbrmatd in semnal electric, este mai intii
,,contaminatS" cu un semnal care reflectd starea actuald a

dispozitivului (oprit / pornit) ;i abia apoi trimisi la etajul de

comparare. Ie;irea acestuia din urmd, av6nd doud stdri posibile,
comandd pornirea qi oprirea dispozitivului. in acest mod se produce o

reac{ie inversd pozitivl, (dar neliniarl), care genereazd oscilafia de la o
stare la cealaltd a dispozitivului. in sistemele automate electro-
mecanice (folosite in unele modele de fiare de cdlcat sau frigidere)
histerezisul este produs prin utilizarea unui intrerupdtor cu bimetal
(rnaterial alcdtuit din doud metale cu coeficien{i de dilatare termicl
foarle diferi{i qi care se deformeazi mult la varialia temperaturii). in
acest intrerupitor starea actuald a sistemului qi informafia de

temperaturd sunt ,,combinate" mecanic. Dupd acestd explicitare
tehnici putem ?nfelege de ce se spune ci pdcatul cade peste 7 generafii
de oameni. ,,inregistrarea" din fierul aflat in s6nge poate fi accesatd de

,,ochiul care vede tot" Ei, ca atunci cAnd privim pe monitor un material
inregistrat pe' un CD de calculator, zeul poate vedea ,,filmul"
evenimentelor. La ceas de schimbare a polilor magnetici planetari,
sAngele ,,fieros" va face ,,pasul la histerezis" (cu sens de ,,Istru - e

zis", sau ,,taina de la Istru", cea cunoscutd doar de ,,magii de la Istru",
numili gi Marii MagiEtri - Cei reprezentali in statuile ridicate de

hnperiul Roman in Forul lui Traian). Atunci, ca qi in cazul opririi unui
frigider (sfdr;itul timpului), la pornire (in noul timp) acesta se va
zgudui puternic. Aceastd ,,zguduire" poate duce la ruperea formelor, a

corpurilor. Magii de la Istru erau gi in posesia secretului ce poate salva



omul de acestd ,judecatS" periodicd. Prin ,,accesarea" posturilor
creEtin - ortodoxe se creau premisele apariliei unei stdri de amenie
(fier pufin). La momentul schimbarii polilor magnetici, ,,citirea
picatelor" nu aducea adevdrul in fala zeului cel mare, iar cel ,,anemic"
era salvat. De aceea in jurul Mdrii Mediterane se poate constata cd
existd o populafie numeroasd care are ,,talasemie" (o anemie uqoard,
transmisd genetic). De-a lungul istoriei s-a incercat a se trece de acest
obstacol Ei prin ablafiuni de sAnge. Mayaqii, incagii, frceau acest
sacrificiu, scofAnd sdnge din limb6, din organele genitale, iar apoi ii
dddeau foc. $i alte sacrificii sdngeroase erau licute pentru a ,,sdtura"
zeul de s6nge. De asemenea, jupuirea prizonierilor ;i ,,costumarea" cLl
pielea acestora se frcea pentru ,,ascunderea" din fa{a zeului, prin
pierderea temporard a identitIlii. Portul unor mdqti ritualice (sau
funerare) aveau acela;i scop al pierderii identitdfii. Chiar qi rdzboaiele
au fost pornite la inceput din ideea de a imita acfiunile sAngeroase ale
zeului ce vine la Judecati (conform principiului: ,,sd moarS ai lor, nu
ai no;tri!"). De ce oare calupurile de fier brut se numesc ,,lupe"? (de la
lup?) Iar fierdstrdul poate fi (sau chiar este) ,,fier - 6st - r5u" (sau

,,acest rdu"). Cei ce aveau cupru in s6nge (sdnge albastru) erau ,,alesi"
de zei (RH negativ), fa!6 de ceilalli, cei cu fier in sdnge (RH pozitiv).
Din vechile vorbe de duh ale ornenirii putem selecta proverbul ,,^Se

intdlne;te munte cu nxunte, dar om cu om" qi intrebdndu-ne cdt adevdr
cuprind aceste vorbe, putem sd ne ddm seama cd munlii s-au urnit din
loc in tirnpul istoriei umane, iar ideea cd lumea ,,se zide;te" din c6nd
in cdnd (conform calendarului ,de la zidirea lumii") este adevirati.
Am avut mai mulfi sori de-a lungul istoriei (amintifi de aztecii,
mayaqii), sau mai multe lumi. Planeta este ,,prelucratd" ca o bucatd de
lut periodic; de aceea Dumnezeu este vdzut c6teodatd ca un mare olar
ceramist. Polii planetei se schimbi, oceanele se revarsd cu valuri de
sute de metri peste continente, munlii se privllesc in abisuri 11rI fund,
iar vechi forme de viafd dispar, in tirnp ce din ,,gerufl€", din marea
maternitate galacticl, marea mitrd cosmicS, noi forme de viafd se

intrupeazd. in acest,,shaker" gigantic, planetar, totul va fierbe qi apoi
va inghe{a. Omul va trebui sI se strecoare prin toate aceste
transformdri ;i metamorfoze planetare qi sd iqi caute vecindtatea,
societatea, pentru cd singur, pe o planetd pustiiti, va pieri. De aceea
Gelii de Aur primordiali, odatd salvafi din mixerul planetei zguduite,
au alergat gi au salvat toate seminjiile ?ncd vii ale altor popoare,

adundndu-le in poporul mutietnic get (Get - Be - Get, adicd trecut
prin genunea cataclismicd), in Vatra Vechii Europe. Aici, datoriti
turmelor de animale domesticite, care se puteau hrini ;i cu iarbd

uscatd (frn; rezultat in urma intunericului in care poate cddea planeta

noastr6, datoritd prafului aflat in atrnosferd) sau sdrdturatd (apdrutd in
urma valurilor oceanice ce au spilat uscatul; Mun{ii Balcani (Munfii
cei Vechi - Haemus) erau numili a;a de la ,,bAlc" sau ,,smdrc", ca

pdmdnt mlfutinos), omul a putut supravie{uii acelei perioade

cataclismice. Cu lapte qi brAuzS, cu miere qi poame, cu scoarfd de

copac din care fbcea pdine, omul qi-a reluat viala qi traiul zilnic. Dupd
ce planeta nu s-a mai zguduit, au pleca cei ,,colonizali" in marea Arie
(Rama) din zona Vechii Europe qi au repopulat planeta. De aceea

Europa Vesticd (Occidentul) nu are o culturd neolitici extinsd. Pe

atunci trdiau cu tofii in vatra Ge{ilor de Aur primordiali. Dar cum se

explicd folosirea acestei culori ,,a sdngelui" in istoria uman6? Culoare

a extremelor, roqul tinde sd aiba aceleaqi semnificalii in toate culturile
qi tradi{iile lumii. Potrivit psihologilor, culoarea rogie inciti ;i
stdrneEte pasiuni, puternice emo{ii, atdt pozitive, cdt qi negative. Este

culoarea lui Cupidon, dar;i a diavolului, a dragostei pdtimaqe, dar Ei a

rdzboiului, a seducliei, dar qi a violenfei, a s6ngelui, dar qi a focului.
Fierul magnetic din s6nge face sd fim atragi sentimental, dar poate

face Ei sb ne respingem, duqminos.
Roqul este cea mai ,,fierbinte" dintre culorile primare, cea mai

turbulenti din punct de vedere vizual, cea mai intensi din spectrul

cromatic. Nu intAmpldtor, oamenii afecta{i de o orbire temporard, din
cauza unei afecliuni cerebrale, incep sd intrezdreascd rogul cu mult
inainte de a distinge orice alti culoare. Cu semnificalii magice gi

religioase, aceasta simbolizeazd eroismul supraomenesc din rniturile
greceqti, dar ;i rdstignirea lui Iisus. Roqul se focalizeazd in spatele

retinei, forfdnd lentila ocularl numitd cristalin sd devind mult mai
convexd pentru a aduce acestd culoare in fa{d. Din acest motiv, avem

impresia cd zonele colorate in roqu se mi;cd inainte. Acest lucru ar

putea explica de ce aceastd culoare ne atrage at6t de mult atenfia.

Femeile par sd fie atrase de tonalitdli reci de rogu spre violet. Gama lor
de pref-erinfe se incadreazd intre,,roqul de cireagd" qi purpuriu/ roqu

aprins (magentd) qi roqu fierbinte (fuchsia). Atunci cAnd i se adaugd

culorii roqii mai mult alb, se ajunge la tonalitd{i pastelate de roz, cu o
semnificatie mult diferiti. Reactiile constiente si subcon;tiente se



indreapti in acest caz spre o senzatie de delicatele ;i intensd
feminitate, cu atdt n,ai mult cu cdt tonalitatea devine mai pald.
Bdrbafii, pe de altd parte, preferi nuanfe de ro;u spre poftocaliu, de la
ro;ul de tomatd, pdnd la roqul indian ;i cdrdmiziu. Atunci cdnd se
adaugd negru qi gri pentru a se crea tonalitdfi calde_, se obfine un maro
roqcat cu sugestii extrem de masculine sau pdmdntene. portocaliul
face asadar culoarea rosie mai deschisi, iar violetul rnai inchisd, la fel
cum albul,^ negrul gi griul ii conferd mai multd iau mai pulina
strilucire. in acela;i timp, contextul in care este amplasat roEul ii
poate transforma influenfele. De exemplu, atunci c6nd roqul este
prezent pe un ftindal negru, el strdlucegte asemeni unui intens foc; pe
un fundal alb, culoarea roqie iEi pierde din intensitate; in contrast cu
portocaliul, ro;ul tinde sd pard lipsit de viafd. pitratele colorate in rosu
par sd fie mai mari atunci cAnd sunt intercalate cu unele negre. Ro;ul
este una din primele doud culori cele mai preferate de oamenii din
intreaga lume. Roqu este culoarea int6lnitd cel mai frecvent pe
steagurile lurnii. Rosu este culoarea internationald pentru ,,sto.,'
CuvAnlul ,,roslt" apare pe locul trei, dupl negru qi alb, in toate limbile
lumii. In China ;i in cea mai marea parte a Asiei, ro;ul este culoarea
norocului, a fericirii ;i prosperitdfii. Din acest motiv, miresele din
China poartd,, in mod tradilional, rochii de culoare roqie. La fel, in
India qi Nepal, miresele se imbracd in sari-uri roqii. in Japonia, un
kimono rogu sirnbolizeazd fericirea ;i norocul. Majoritatea copiilor din
Japonia deseneazd soarele ca pe un mare cerc roEu. La bursele din
Asia risdriteanr, roqul este utilizat pentru a marca cre;terea pre{urilor
acfiunilor (in America de Nord, culoarea rosie semnificd o scddere a
cotafiei acfiunilor). in Rusia (qi nu numaij culoarea roqie este un
sinrbol al comunislnului ;i al revoluliei. in India, roqul semnificd
puritatea ddtdtoare de viald, iar in Japonia are un inleles asemindtor,
asociat cu fertilitatea femeilor. Sirnbolismul culorii roqii este conectat
cu primejdia ;i rdul in Orientul Mijlociu. in Grecia, ro;ul este
considerat a fi culoarea cea mai potrivitd pentru bdrbali. in cre;tinism,
ro;ul, alSturi de verde, este una din culorile Crlciunului. pentru unii
indieni nativi americani, mai ales din tribul cherokee, culoarea rosie
semnificd Rdsdritul qi Focul sacru. in Africa de Sud, ro;ul este
culoarea doliului. in cultura populard culoare rogie are diferite
semnificalii. Astfel, ?n America de Nord, ziua SfAntului Valentin este
s5rbdtoritd cu ornamente gi imagini roqii ale lui cupidon. Luminile

roEii ale semafoarelor indicb ,,stop". MaEinile de pompieri din multe

{6ri sunt vopsite in roqu. in codificarea OSHA, roqul semnaleazd
pericol, stop qi echipamentul de protecfie pentru stingerea incendiilor'
Dungile ro;ii din steagul SUA simbolizeazd tdria 9i valoarea. Steagul

canadian este pe de-a intregul roqu, cu o fiunzi ro;ie de arlar Ei doui
dungi roEii. in timpul unor ceremonii speciale, preo{ii catolici poartd

veqtminte ro;ii sirnboliz6nd s6ngele vdrsat de sfinfii martiri. In cultura
populard occidentald, diavolul este asociat cu roqul, qi este infb{i;at
adeseori cu o piele roqie. Soldalii din *oma anticd puftau steaguri roqii
de 1upt6, indic6nd marea lor putere. In filosofia orientald, ro;ul este

asociat cu chakra rdddcinii, aflatd la baza coloanei vertebrale Ei vdzutd

drept sursd a energiei sexuale. in astrologie, rogul este culoarea zodiei
Gemenilor. Rubinul, piatra prefioasd de culoare roEie, este un cadou

tradilional pentru cea de-a patruzecea aniversare a cdsdtoriei. Una din

cele mai gustate poveqti de c[tre copiii din intreaga lume este ,,Scufi1a

roqie". in povestea ,,Vrijitorul din Oz", pantofii lui Dorothy sunt de

un ro$u rubiniu. Simplul fapt de a privi culoarea roqie s-a dovedit a
stimula activitatea cerebralS. RoEul poate mdri pulsul qi tensiunea

arteriall. Orice fel de lumind roqie pulsatorie poate provoca convulsii
unor oameni suf-erind de epilepsie. Rogul este o culoare puternicd, dar

efectele sale sunt temporare qi nu afecteazdtoli oamenii. PAnd qi capa

toreadorului este roqie spre a infuria taurul (Zeul cel Negru) in coridi
(tauromahie) *vezi Foto 13.

De ce avem Pofiile de Fier ?

Pe teritoriul nostru strimo;esc apar denumiri de localitS{i, ape.

munfi, etc. ce sunt sau nu sunt explicitate. Mi se pare ciudat ci
denurnirea ,,Por{i de Fier" vine tare de demult, din vremea dacilor.
Porfile au calitatea de a inchide un spa{iu, de al proteja, dar ele se 9i
pot deschide spre a oferi qansa de trecere in noul spafiu. Por{ile sunt ca

qi vdmile, sau strungile, oferind un mic loc de trecere, poate chiar cu

,,dedicafie" pentru anumite persoane. Dacd teoria mea legatd de fierul
din sAngele ofilenesc este adevdratd, iar fierul acesta poate face ,,pasul
la histerezis" (,,istru este zis"- numit), atunci qi sfinfenia fluviului
Dunirea (Istru; Danubius) este justificat6, dar qi denurnirea defileului
de la Cazane, de ,,Por{ile de Fier". $i pentru ci lovitura cosmic5
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apocaliptici ce ,,ingroap6" vechea lume gi aduce la lumind noua lume
este tot dublS (securea dubl6 a Omului cel Mare - Zamolxis) qi
denumirea acesta trebuia .,dublatd", astfel avem nu doar Por,ti de Fier
la Dundre, dar;i in munli, unde existd Porfile de Fier ale Transilvaniei
(Tapae; punct localizatintr-o trecdtoare dintre Munlii Jarcu gi Munfii
Poiana Ruscd). Trecerea printre asemenea porfi poate reprezenta de
fapt,,Judecata" (Iadul). Aceste chei (str6mtori) sunt menfionate pentru
prima datd,la anul 87 e.n., cu 14 ani inaintea confruntIrilor cu Traian,
c6nd rdzboinicii lui Decebal s*au luptat cu numeroasele trupe
irnperiale. Aici romanii au fost atacali prin surprinderg, fiind prinqi ca
intr-un clegte qi zdrobili cu furie. Dacii au avut in avantajul lor qi
configuralia locului. Cdzut in capcana intinsd de iscusitul Decebal,
invadatorul roman s-a apirat cu disperare, insd una dintre legiunile
sale - Legiunea V Alaudae - a fost distrusd aproape in integralitate. in
luptd qi-a pierdut viala insuli conducdtorul armatei de invazie,
generalul Cornelius Fuscus. Legiunile romane participante la prima
b6t6lie de la Tapae au fost VII Claudia, IV Flavia Felix, V
Macedonica ,I Italica;i V Alaudae, legiunea nimicitd. Astfel Decebal
iqi fdcea cunoscutd puterea in fala imperiului, invingdnd prin
ambuscadi o armatd de peste 30.000 de luptdtori.

Pasul Poarta de Fier a Trasilvaniei este o trecdtoare aflatd la
limita dintre Carpafii Occidentali ;i Carpatii Meridionali, intre Munlii
Poiana Ruscd ;i Munlii Jarcului, situatd pe valea Bistrei (Bis - Trei,
sau de doud ori trinitatea), la altitudinea de 700 de m, si care face
legdtura intre Culoaml Bistrei ;i Depresiunea Hafegului. La nord de
aceastd trecdtoare se afld vdrful Dealul Mare de 969 m. Pasul care
leagd ora;ele O{elul Rogu (aflat la est) qi Haleg (,,hal - e - g"; aflat la
vest), asigurd legdturile rutierd gi feroviard dintre Banat qi Trasilvania
de sud - vest. Pe aici in antichitate trecea calea vesticb de acces cdtre
capitala Daciei, Sarmisegetusa, denumirea anticd a trecdtorii fiind
probabil aceea de Tapae (T - apa - e). in aceazond dacii, in perioada
Rdzboaielor Daco - Romane au dat trei mari bdtdlii. Prima a fost
menfionatd mai sus (in anul 87). Cea de a doua a fost in anul urmdtor,
iar sorlii au fost favorabili de data acesta romanilor. in anul 101 a avut
loc ultima dintre bdtdlii - cea decisivd a primului rdzboi daco - roman

- defavorabild qi de acestd datd dacilor. in perioada medievald aici s-a
aflat o vam6, administratd de cdtre familia Kendefly (cu curtea
nobiliard in satul Rdu de Mori).

Tapae a fost numele unei a;ezdri fortificate sau a unei regiuni din
Dacia. Fdcea parte din sistemul de forlifica{ii al cetdlii Sarmizegetusa,

care era centrul politic al statului dac. Se afla in zona cunoscutd ca

,,Por{ile de fier ale Transilvaniei" (vezi Foto - 5), o trecdtoare

naturald intre Munfii Jarcului qi Munfii Poiana Rusc6, care leagd

Banatul de fara HaJegului. Astf'el, zona era una dintre pulinele

variante pe care o armatd invadatoare ar fi putut sd le aleagd pentru a
pitrunde ?n Transilvania qi mai apoi cdtre cetatea Sarmizegetusa.

Numele este atestat de Dio Cassius in lucrarea sa ,,Historia Romana",
mai intdi in cartea LXVII (67), capitolul 10, care povestegte campania

romand din anul 87 d.Hr., c6nd impdratul Domilian insofit de

generalul Tettius Iulianus pdtrunde in Dacia qi se confruntd cu armata

lui Decebal, qi mai apoi in caftea LXVIII (68), capitolul 8, care

povesteEte cantpania impdratul Traian, din anul 101 d.Hr., impotriva
lui Decebal. in continuare sunt traducerile celor doud texte in romAn6:

,,El (Teltius lulianus nt.) a tnfruntat inamicul la Tapae, ;i a ucis mul;i
dintre ei"(...) ,,Cdnd Traian, in campania sa tmpotrivq Dacilor, s-a
apropiat de Tapae, unde barbarii qveau tabdro, i-a .fost <tdusd o
ciupercd nxare pe care fztsese scris cu caractere latine un mesai care

i-a fdcut pe Buri Si pe ceilalli alia{i sd tl ffituiascd pe Traian sd se

intoarcd qi sd pdstreze pacea. TotuEi, el infruntd du;maruil ;i a vdzut

mulyi rdni1i tn armata sa ;i a ucis mulyi dintre du;mani" Cassius Dio
atesti existenia unei tabere militare sau a unei fortificalii gete la

Tapae, locul de desftqurare a doud confruntdri intre Roma, prin
Domilian qi Traian, qi Dacia regilor Duras ;i Decebal, cunoscute ca

Rizboaiele Daco-Romane. Astdzi inzona respectivd se afl6localitatea
Zeicani, parte a comunei Sarmizegetusa. Numele cet6{ii, sub forma

,,Tapieo", apare ;i in textele de pe pldcile de plumb descoperite la
Sinaia la inceputul secolului al-XX-lea, cunoscute caTdblisele de la
Sinaia (arhiva de aur regald geto-dacd).

Denumirea de ,,Por{ile de Fier" o int6lnim pentru cea de a doua

oari pe cursul fluviului Dundrea. Acesta este numele unui defileu pe

fluviul Dundre. In sensul larg, reprezintd 134 km din cursul Dundrii, in
sensul mai ingust doar barajul hidroelectric din apropierea oraqului
romdnesc Orqova. La est de Por{ile de Fier, in apropiere de oraqul

Drobeta-Turnu Severin, se afla podul lui Traian. Defileul se afld intre
Rom6nia in nord qi Serbia in sud. Fluviul traverseazd Mun{ii Carpafi
in cadrul cdrora separd Muntii Banatului de Carpa{ii S6rbeqti. Numele
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maghiar, Vaskaprt, inseamni tot ,,Portile de Fier", qi este folosit,
impreund cu cel romdnesc, pentru a denumi intreg lanful de defileuri.
Un nume alternativ rom6nesc pentru ultima parte este Clisura
Dundrii. in Serbia deflleul este cunoscut sub numele de Derdap fiind
un parc naJional, ultima secfiune numindu-se Derdapska klisura.
Deflleul este uneori denumit ,,Defileul Dundrii", denumire greqitd
deoarece cursul fluviului mai are ;i alte defilee,,ca de exemplu defileul
de la Visegr6d. Dundrea se inguste azd pentru prima oard dincolo de
insula (rom6neascd) Moldova Veche, cunoscuti sub numele de
Defileul Golubac. Acesta are 14,5 krn lungime qi230 m l51ime in cel
mai ingust punct. La inceputul defileului se afld un fort medieval la
Golubac, pe malul sdrbesc. Prin valea Ljupovska se ajunge la cel de-al
doilea defileu, Gospodin Vir, care are l5 km lungime Ei se ingusteazl
pdn[,la 220 m. Culmile urci p6nd la 500 m qi sunt cel mai greu de
ajuns de pe pdmdnt. Donji Milanovac, mai larg6, face legdtura intre
Cazanele mari qi Cazanele mici, care au o lungime de 19km
impreunS. Valea Or;oya este ultima secfiune mai largd, inainte ca
fluviul si ajungd la c6mpiile Valahiei ;i la ultimul defileu, Defileul
Sip. Cazanele Mari este cel mai cunoscut qi mai ingust defileu: aici
Dundrea se ?ngusteazd la 150 m qi ajunge la o adAncime de pdnd la 53
m. Pentru a face navigabild Dunirea intre Bazia; gi Turnu-Severin, in
aceastd regiune a Clisurilor, unde cursul fluviului era numai cataracte,
bancuri qi vAltori, guvernul ungar al premierului Istviln Szechenyi incd
in anul 1834 incepe indep6rtarea stdncilor din cataractele Clisurii-de-
sus;i continud lucrdrile pAnd la 1846. Ulterior, la 15 septembrie 1890,
in urma contractului incheiat intre guvernul ungar, pe de-o parte, qi
ing. Hajdu, fabricantul H. Luther din Braunschweig ;i Societatea de
Discont din Berlin, pe de altd parte, au fost incepute lucrdrile de
canalizare in mod sistematic. Acestea nu au fost ftnahzate in 1895,
cum fusese prevdzut inilial in contract, ci abia in 1898 sub mandatul
ministrului transpofturilor G6bor Baross, care a primit dupd aceastd
datd porecla de ,,ministrul de fier". A fost o lucrare grandioasd, care a
necesitat cheltueli enorme din parlea statului maghiar (aproximativ 20
milioane de florini, la vremea respectivd un palat cu 4-5 etaje costAnd
in jur de 5-7000 de florini) si o extraordinard cantitate de munc6.
Foloasele au fost in raport cu sforlarea depusd, deoarece prin
deschiderea Clisurilor s-a dat o dezvoltare extraordinard naviga{iei
dunlrene, ceea ce a atras dupi sine intensificarea comerlului tuturor

statelor riverane, care au de atunci drum deschis spre mare. Canalul a

fost inaugurat de itnpdratul Franz Joseph al Austriei in data de 27

septembrie 1896, dupi care a efecuat o vizitd oficiald de trei zile in
Regatul Rorndniei. La eveniment, desfrgurat la Orqova, au fost
prezenfi regii Carol I al Rom6niei qi Alexandru I al Serbiei. Limitele
canalului deschis in albia Dunlrii sunt marcate prin geamanduri, iar
pentru o mai mare siguranfi a navigaliei prin aceste locuri
primejdioase, s-a infiinfat un corp de piloti speciali, de stat, care

conduc toate vapoarele pe aceastd porfiune. Pe malul romAnesc, la

Cazanele ll4ici, Statuia lui Decebol a fost sculptatd in piatrd intre anii
1994 Ei 2004, fiind cea mai mare statuie din Europa (donatd noul
tuturor de Iosif Constantin Drdgan). Unele descoperiri arheologice au

fost licute in defileul mai pufin spectaculos Gospodin Vir (Vdrtejul
Domnului): in anii 1960, situl arheologic Lepenski Vir (V6rtejul
Teiului) a fost studiat, adeverindu-se cel mai important din Europa de

sud-est. Statuile din gresie din neoliticul tirnpuriu descoperite aici sunt

de o mare valoare. Aceasta qi alte descoperiri indicd faptul cd regiunea
Por{ilor de Fier a fost locuitdde zeci de mii de ani (peste 11.000 de

ani).

,,Tapd" este qi tdietura ,,in streg" (oblicd) ce se face spre a dobord
un copac; spre a-i putea da direclia de cddere. Astfel de tdieturi frceau
strdmogii noqtri atunci cAnd pregdteau copacii din trec[tori, spre a-i
prdvdli peste armatele duqmane. ,,La tapi" (Tapae) era locul gata

pregdtit pentru prdvdlirea copacilor, sau locul unde au fost prdvdlifi
copacii, crednd o astfel de capcand a morlii {brd ie;ire. Trecerea unei
str6mtori (zond de chei), ca u;5 (posibilitate) de trecere, sau ca qi

capcand a morfii, constituia o incercare (cumpdnd). Porfile de trecere,
de la cele maramuregene, la cele din Arnerica (Poarta Soarelui), sau

Porlile impdrdte;ti din bisericile noastre ortodoxe, au constituit gi

constituie inc[ un simbol aparle, al trecerii ,,dincolo", intr-un alt
t6r6m, intr-o altd lume. ,,Porfile de Fier" sunt, prin sonoritatea numelui
lor, greu de trecut, precum vdmile cereqti pentru p[cdtoqi. Dacd porfile
de fier sunt Ei oxidate, culoarea lor cenuqie poate deveni roqie ca

sAngele. Trecerea ,,dincolo" are ;i el un pre! pe care il vom pldti odatd
qi odat6...
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