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MARȚI....
Sursa: MECANICII’61, An 9, #11/86, noembrie 2013 EE

Scris de Radu GRUIA

.. 29 octombrie ! O vreme splendidă ! Cel mai cald sfârșit de octombrie din
ultimii 80 de ani ! Lumină + 22 °C la prânz ! Într-adevăr remarcabil.
Suntem tot la casa boierească.....”scăpătată” în restaurant. Este drept că nu
pe Aleea Alexandru, unde, de fapt, a început „aventura” lunară a
mecanicilor, dar pe Avrig, stradă onorabilă şi, mai ales convenabil accesibilă.Cu tot traficul infernal şi „halta” de la ALCIS, DIGITAL CENTER, de
unde am ridicat ediţia EH, (pe hârtie),am ajuns la timp la casa Dicos. Ediția,
destinată colegilor care optează în favoarea lecturii clasice, ne aduce parcă
aminte de „lecturile” cursurilor predate în amfiteatru, ale căror notiţe le
„toceam”, mai ales în sesiunile de examene, acum vreo 52 de ani..şi peste !
De, poate că cineva ar spune : ce vorbeşti tu băi Gulie ? Pe vremea aia
eram..... puşti şi n-aveam treabă cu toceala ! Ehei ! De, ce să spun, cam aşa
era. Acum citim, tot pe hârtie, despre ce făceam atunci, când ne pregăteam
să devenim ce-am ajuns mai târziu.... sâc ! Îndeletnicire predilectă a
Moşului’ DC! Să trăiască! ( Vedeţi ce elegant mă exprim? Mulţumesc !)
Ca de obicei, distribuţia a respectat regula instituită de-alungul timpului
şi aplicată spontan, ca orice reglementare specifică unui personaj colectiv,
anume „lipsesc unii, apar alţii” ! De data aceasta nu şi-au făcut apariţia
Calypso, Marele Nae cu Mihaela Tihan (maeştri recidivişti), precum şi Radu,
Cavaler DT cu Maria Apostolescu, membră şi dânsa a asociaţiei noastre.
În schimb l-am „revăzut” pe Sile Aleşincu, „omul nostru din Queens” şi s-au
rematerializat Emilia şi Dan Mihălcescu, aflaţi în invizibilitate de ceva
vreme. De asemenea, între Corea de Sud şi Cuba, ne-a făcut plăcere să-l
revedem şi pe....Doru Călătoru’, neobositul „mecanic” globe-trotter.
În continuare cutuma a curs fără „sgomote”, aşa că toţi au făcut ceace
ştiu ei mai bine să facă. Adică să „consume” timpul afectat în manieră
grecească: taclale, agrementate de spiritul şi.. păhărelele de rigoare, totul
susţinut cu competenţă şi ambiţie de către formatorii „ad-hoc” de opinie. Mai
puţin dansul : nu « E » condiţii ! Încet-încet „actele” evenimentului s-au
aşezat într-o ordine acceptată spontan de către participanţi: schimbarea
saluturilor la sosire, lectura revistei - ediţia pe hârtie (EH) – însoţită de mici
comentarii sau întrebări, urările de bine pentru sărbătoriţi (dacă sunt
prezenţi), servirea cinei, „dezbaterile” pe ateliere şi participanţi, schimbarea
saluturilor de despărţire. În tot acest timp, mai-sus-semnatul am surprins
imagini. (Ca să am ce ”bârfi” data viitoare !) Şi uite aşa, toată chestia se
constituie într-un fortifiant psihic şi spiritual cu efect măcar până marţea
următoare! (That is clear ? YES, Corporal !)
Au participat :
Sile ALEŞINCU, Adelina şi Stănel BONE, Florian DRĂGĂNESCU, Corina FIRUŢĂ, Marian
GRĂDIŞTEANU, Gabi şi Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA, Costel MARIN, Emilia şi
Dan MIHĂLCESCU, Doru MIRON, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, Adrian POPA, Ionel
STĂNESCU, Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, Ani şi Mirel VANCA , Mircea ZAINEA
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„Împreună cu Bunu’ Adrian”. Un plauzibil tablou....de familie!
Zice cineva ceva? Nu cred !
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M family: E & D
Moving normaly, of course !
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Show , on the whole stage !

Psst ! Am şi eu ceva să vă spun !
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Chu Teh-Chun
şi

Albert Marquet
Sursa: MECANICII’61, An 9, #11/86, noembrie 2013 EE, Scris de Nicu SURUCEANU

In toamna aceasta, Pinacoteca din Paris a organizat în cele trei săli ale
sale expoziţiile La dynastie Brueghel, Goya et la modernité şi … Chu TehChun. Cine-o mai fi şi ăsta ? îşi spuneau, mai mult ca sigur, 95% din cei ce
citeau afişul expoziţiei. Numai că Marc Restellini, directorul Pinacotecii,
istoric de artă, descendent din evrei din Basarabia, studiase el arta în
Franţa, însă, probabil, fusese povăţuit în d’ale comerţului de înaintaşii lui :
vrei o pâine, cumperi şi un covrig ! Aşa că tuturor celor care venisem să-i
vedem doar pe Brueghel şi pe Goya, ni l-a vârît pe gât şi pe chinez, e drept,
pentru mai puţini bani. La sfârşit, că tot plătisem, hai
să-l vedem şi pe el !
Rar mi-a fost dat să ies copleşit într-o asemenea
măsură dintr-o expoziţie a unui artist în viaţă. Chu TehChun, pictor peisagist abstract, născut în 1920 într-o
familie înstărită, învaţă pictura occidentală la Academia
de arte frumoase din Hangzhou. In 1949 se retrage în
Taiwan, la Taipei, unde este numit profesor la
universitate şi unde are prima expoziţie individuală.
In 1955 se stabileşte la Paris, unde începe să
expună, să vândă şi, mai ales, semnează un contract de
exclusivitate pe şase ani cu un galerist.
In 1969 participă la Bienala de la São Paulo, unde i se rezervă o sală
întreagă.
In 1987 i se organizează prima retrospectivă la Taipei.
In 1997, Ministerul Afacerilor Străine din Franţa îi organizează o
expoziţie itinerantă la muzeele din Pekin, Hong Kong, Kaoshiung şi Taipei.
Este ales membru al Institut de France - Académie des beaux-arts,
apoi Chevalier des palmes académiques şi Chevalier de la Légion d’honneur.
2006-7 - prima expoziţie la Marlborough Gallery-New York
- primeşte la Luxemburg medalia de aur a Meritului european
- expoziţii la Muzeul regal din Tokio şi la galeria Marlborough
din Madrid.
De atunci şi până în zilele noastre :
- ceramică în colaborare cu manufactura din Sèvres
- a doua retrospectivă la Taipei
- expoziţie retrospectivă la
Pekin,
- expoziţie de porţelanuri
la Hong Kong
- expoziţie la Macao.
Practic, mai toate operele
expuse fac parte din colecţii
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particulare, ale căror proprietari se feresc să le facă multă publicitate. Pe
internet am găsit o singură reproducere. Am completat restul cu o selecţie
proprie.
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Muzeul
Tavet-Delacour
din
oraşul Pontoise, aflat foarte aproape
de casa noastră, prezintă o selecţie a
tablourilor lui Albert Marquet (18751947) pictate pe malurile Senei, de la
Paris, până pe coasta normandă.
Pictor cu un caracter singuratic,
Marquet a fost atras de la începutul
carierei către reprezentarea apei. Parisul, pe care l-a iubit foarte mult, era
cel al cheiurilor animate ale Senei, în ochii lui fiind singurul fluviu francez.
Prieten cu Matisse şi cu Derain, a păstrat din perioada anului 1905,
când a participat la curentul şi expoziţia fauve, simţul culorii brutale şi al
luminii. Mai târziu, culorile s-au mai domolit, excelând mai ales în toate
tonalităţile de gri în care pictează multe din peisajele de pe malurile Senei şi
în porturile din nord.
A călătorit mult în Algeria, Tunisia, Belgia şi Olanda.
Către sfârşitul vieţii s-a stabilit în apropierea Parisului, la La Frette sur
Seine, unde este şi înmormântat.
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Pont St. Michel

Notre Dame văzută de pe Quai de la
Tournelle

Pont Neuf noaptea

Pont de la Tournelle

Quai d’Orléans văzut dinspre
Quai de Béthune

La Frette sur Seine văzut
de pe înălţimi
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Peisaj cu şlep în portul Conflans

Conflans Ste Honorine – vedere

Cele două braţe ale Senei la Poissy

Insula lebedelor, vara la Herblay

Honfleur, farul pe timp închis

Intrarea în portul Havre
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Regate la La Mailleraye

Le Havre – Le Bassin du Roy

Amiază însorită la Canteleu - Rouen

Portul din Rouen
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Roşia Montană

(II)

o bibliotecă de 6,3 trilioane de dolari
Sursa: internet - extrase
Autor Ing. Doru APOSTOL
http://apostoldoru.blogspot.ro/2013/10/rosia-montana-o-biblioteca-de.html

În 1985 se punea problema exploatării a 30 de milioane de tone din
zăcământul de la Roşia Montană. De când cu implicarea RMGC, cantitatea
ce va fi exploatată a crescut la 218 milioane de tone. Cel puţin aşa reiese din
planul exploatării prezentat în tabelul de mai jos.
Planul exploatării miniere pe cariere (milioane tone)
Anul

Cariera Cetate

Cariera Cîrnic

Cariera Orlea

Cariera Jig

Total

Minereu

Steril

Minereu

Steril

Minereu

Steril

Minere
u

Steril

Minereu

Steril

0

1,3

7,0

0,3

0,1

-

-

-

-

1,6

7,1

1

4,2

6,1

15,0

7,2

-

-

-

-

19,2

14,5

2

3,2

6,2

17,2

8,5

-

-

-

-

20,4

14,6

3

5,0

6,4

13,5

10,1

-

-

-

-

18,5

16,5

4

11,0

9,9

4,9

9,2

-

-

-

-

15,9

19,1

5

0,5

0,2

15,3

19,0

-

-

-

-

15,8

19,2

6

-

-

14,5

20,5

-

-

-

-

14,5

20,5

7

-

-

13,1

21,9

-

-

-

-

13,1

21,9

8

1,0

6,0

5,3

7,1

4,1

2,2

3,2

6,3

13,5

21,5

9

1,5

6,3

11,1

16,2

-

-

-

-

12,5

22,5

10

2,7

15,2

3,5

2,1

3,4

0,3

4,3

3,6

13,9

21,1

11

11,9

15,3

-

-

0,2

5,9

0,8

0,8

12,9

22,1

12

2,3

2,9

-

-

13,1

14,1

-

-

15,4

17,0

13

4,1

3,3

-

-

11,4

4,3

-

-

15,6

7,6

14

15,1

16,2

-

-

-

-

-

-

15,1

16,2

Total

63,9

102,0

113,6

121,9

32,2

26,8

8,3

10,7

218,0

261,5

Notă: Valorile totale sunt rotunjite.

Tabelul 4
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Sunt prezentate şi date estimative privind cantităţile de aur şi
argint. Bineînţeles, aici nu sunt incluse situaţiile în care se vor găsi filoane
de aur şi argint, care ar putea creşte de câteva ori (de 7-8 ori !!!) cantităţile
de aur şi argint obţinute.

Rezerve exploatabile
Conţinuturi
de metal

Minereu
Zăcământ (milioane
Au
tone)

Metal recuperabil

Ag

Au

Ag

g/t

g/t

t

t

Raport
steril/util

Cetate

63,9

1,49

5,66

95,1

361,7

1,60

Cîrnic

113,6

1,62

9,74

184,0

1106,5

1,07

Orlea

32,2

1,18

2,23

38,0

71,8

0,83

Jig

8,3

1,62

10,65

13,4

88,4

1,29

Total

218,0

1,52

7,47

330,5

1628,4

1,20

Tabelul 5

Şi acum să facem o scurtă recapitulare a tabelelor pe care vi le-am
prezentat. În tabelul 2, valoarea elementelor extrase dintr-o tonă de minereu
ajunge la 28.973,91 USD. Din aceasta, valoarea aurului şi a argintului
însumată ajunge la doar 95,10 USD, din care statului român îi revin doar 6
% (adică aproape 6 dolari la fiecare tonă prelucrată). Bineînţeles, vor fi unii
care vor spune că nu am menţionat nimic despre costurile de extracţie, de
prelucrare, carburanţi, energie electrică, costul cianurilor şi al explozibililor,
salarii şi tot felul de impozite etc. Cu toate acestea, raportul între valoarea
elementelor şi valoarea încasată de stat este de aproape 4.829 : 1. Adică din
acei 6 dolari, statul roman va plăti costurile necesare mentenantei
exploatării dupa închiderea minelor, costurile care ar decurge dintr-un
posibil dezastru ecologic, costurile aferente spitalizării oamenilor afectaţi de
cianurile folosite şi metalele grele rezultate etc.
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Dar să nu mă pierd într-o dizertaţie inutilă (pentru moment). Având
valoarea unei tone de minereu şi ştiind cantităţile ce se vor exploata, putem
face mai departe calculele. Astfel:

28.973,91 USD/tona × 218 milioane tone

=

6.316.312,3 milioane USD

sau
= 6.316,312 miliarde USD
sau
= 6,316 trilioane USD
(NR : aprox 8,81% din valoarea PMB /2012 sau 39,8 % din PIB-USA/2012.
Sursa val. PIB cf. Banca Mondială)
Uimire! Înseamnă că proiectul Roşia Montană valorează 6,3 trilioane
de dolari!!! Şi asta nu este tot. Nu am calculat valoarea elementelor
evidenţiate pe fond galben (Tabelul 1) şi nici pe cele evidenţiate cu culoare
albastră. Este foarte posibil să se poată extrage multe tone din fiecare
element care nu a participat la precedentul calcul. Şi poate s-ar dubla sau
tripla această valoare. Dar eu nu pot decât să fac speculaţii. În schimb, aş
prefera să pun întrebări.
Cum mi-aş proteja această imensă sumă de bani? La această
valoare, aproape că nu ar mai conta costurile de exploatare, salarii,
redevenţe, taxe, carburanţi, energie electrică, şpăgi, promovare în media şi
acţiuni de lobby. Nu m-ar interesa nici poluarea care ar rezulta, chiar dacă
ar fi cea asumată prin proiect sau accidentală. Este ca şi cum aş face o
simplă operaţie matematică: cât înseamnă un infinit împărţit la doi? Tot un
infinit. Dar un infinit împărţit la trei? Tot infinit. De ce infinit? Pentru că de
atât timp ar avea nevoie un om ca să câştige aceasta sumă, indiferent de
pregătire, loc de muncă sau naţionalitate. În valoare absolută, nu ar conta
dacă eşti miner român la Roşia Montană sau broker american pe Wall
Street. Unul ar avea nevoie de un milion de vieţi, iar celălalt doar de o sută
de mii. Şi nu încercaţi să faceţi calculele, pentru că am ales aleator numărul
de vieţi. Aş putea să le schimb între ele şi tot nu ar conta, pentru că în timp
ce minerul doar munceşte şi câştigă, celălalt poate să mai şi piardă într-o zi
agoniseala de câteva mii de ani.
Am adus aminte de şpăgi şi acţiuni de lobby? Cu banii aceştia aş
putea cumpăra orice guvern, aş putea cumpăra o majoritate dintre
parlamentari (indiferent cărui partid aparţin) care să-mi creeze un cadru
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legislativ favorabil. Aş putea cumpăra oricâţi consilieri locali sau gazetari şi
orice om s-ar putea intersecta cu interesele mele şi m-ar putea sprijini sau
încurca. Mi-aş putea cumpăra oricât timp de emisie aş dori la orice
televiziune sau radio şi oricât spaţiu publicitar în orice spaţiu media. Cât
m-ar putea costa? Eu estimez între 2 şi 4 miliarde de dolari.
Dar eu aş face altceva cu banii aceştia. Pentru că eu sunt român şi
patriot. Cu banii aceştia cred că ne-am putea permite ca ţară (din punct de
vedere financiar şi tehnologic) să ne exploatăm singuri aceste rezerve
fabuloase, pentru aproape toate elementele ce se găsesc în minereurile de la
Roşia Montană. Şi tot ar mai rămâne foarte mulţi bani. Şi cred că ne-am
putea permite (din punct de vedere financiar dar nu şi tehnologic) o Staţie
Spaţială Românească, o bază permanentă pe Lună şi una pe Marte, cu tot
cu costurile de aprovizionare şi dezvoltare. Şi tot ne-ar mai rămâne foarte
mulţi bani. Şi cred că ne-am putea permite câteva mii de kilometri de
autostradă (din punct de vedere financiar şi tehnologic) şi asfaltarea tuturor
şoselelor şi străzilor din ţară, cu tot cu spăgile aferente. Şi tot ar mai
rămâne foarte mulţi bani. Şi cred că ne-am putea permite reabilitarea
infrastructurii feroviare naţionale (şi din punct de vedere financiar dar şi
tehnologic). Şi tot ar mai rămâne foarte mulţi bani. Şi cred că ne-am putea
permite reabilitarea sistemului sanitar (din punct de vedere financiar,
tehnologic nu se pune problema), astfel încât să nu mai fie nevoie să ne
cumpărăm aspirină şi pansament la intrarea în spital, să nu mai fie nevoie
să dăm şpagă doctorilor, iar ei să nu mai fie nevoiţi să o ia. Şi tot ar mai
rămâne foarte mulţi bani. Şi cred că ne-am putea permite să ne reparăm
şcolile, să le dotăm laboratoarele, să ne plătim profesorii. Iar cu ajutorul lor
am putea face Roşia Montană Valley, aşa cum americanii au Sillicon Valley.
Şi tot ar mai rămâne foarte mulţi bani. Şi aş mai putea continua lista cu
nişte pensii decente. Şi tot ar mai rămâne foarte mulţi bani. Şi s-ar crea
sute de mii de locuri de muncă. Şi tot ar mai rămâne foarte mulţi bani.
Aştept propuneri pentru modalităţi de cheltuire a altor sume de bani. Şi tot
ar mai rămâne foarte mulţi bani.
Entităţi interesate de Roşia Montană
Ar mai fi o discuţie despre cine este interesat de exploatarea
zăcămintelor de la Roşia Montană. Pe internet am găsit o multitudine de
firme, mai vechi sau mai noi, funcţionale sau desfiinţate, cu sedii mai mult
sau mai putin fictive, în diverse paradisuri fiscale. Abundă internetul de
diverse scheme şi conexiuni între acestea, mai ceva ca într-o teorie a
conspiraţiei. O să enumăr doar câteva dintre ele, fără a avea pretenţia că
acestea sunt toate şi fără a putea preciza care este rolul fiecăreia dintre ele:
- Starx Resources Ltd. (?);
- Gabriel Resources Ltd. („Gabriel Jersey") - simbol GBU pe bursa din
Vancouver;

21

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“

- CARTEL BAU - S.A.;
- FORICON - S.A.;
- COMAT TRADING - S.A.;
- Euro Gold Resources S.A. („Euro Gold");
- Deva Gold S.A.;
- Castle Europa Ltd.;
- Castle Europa S.A.;
- Euro Gold Resources S.A.;
- ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION - S.A. (RMGC în continuare)
(www.rosiamontanagoldcorp.com ) ;
- European Goldfields Ltd. (www.egoldfields.com);
- Paulson & Co Inc (New York, NY);
- Electrum Strategic Holdings (New York, NY);
- Newmont Canada Limited;
- Newmont Mining, SUA;
- BSG Capital Markets;
- Grupul Barry Steinmetz;
- Gabriel Resources, cu sediul în Yukon (Canada);
- Gabriel Resources, cu sediul în Insulele Barbados;
- Gabriel Resources, cu sediul în Olanda;
- Rom Aur SRL;
- Baupost.
Ar fi interesant de ştiut cine sunt aceste firme, care este obiectul lor
de activitate, cărei legislaţii se supun. Pentru că este greu de crezut că o
firmă cu sediul într-un paradis fiscal trebuie să se supună vreunui control
riguros cu privire la activitatea minieră, în situaţia în care este foarte posibil
să nu existe legislaţie specifică. Astfel se însumează toate facilităţile şi lipsa
reglementărilor din toate aceste ţări şi paradisuri fiscale. În aceste condiţii
se demonstrează că o eventuală tragere la răspundere a RMGC pentru
nerespectarea diferitelor obligaţii şi promisiuni asumate va fi, practic,
imposibilă.
Accidente asociate mineritului cu cianuri
Un aspect care se trece cu vederea este cel al accidentelor asociate
cu mineritul cu cianuri. Lista este lungă şi cuprinde accidente în diferite
locuri de exploatare, de pe toate continentele. Voi enumera doar câteva
dintre acestea:
1971, 30 octombrie - Certej, Hunedoara, România - 300.000 metri cubi din
ruperea digului şi alunecarea muntelui de steril din iazul de decantare duce
la moartea a 89 de oameni, 76 răniţi şi importante pagube materiale;
1982 - Zortman, Montana - 52.000 galoane de cianuri contaminează
reţeaua de apă potabilă a oraşului Zortman - Zortman-Landusky Mine;
1989-1990 - Nevada - 8 scurgeri de cianuri, aproximativ 900 kg de cianura
- Echo Bay Company's McCoy/Cove gold mine;
1993 - Summitville, Colorado, USA - contaminări cu cianuri şi metale
grele pe o lungime de 17 mile a râului Alamosa; mina a fost deschisă în
1986 şi închisă în 1992 - Galactic Resources Ltd;
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1994 - Marriespruit, Africa de sud - după o ploaie torenţială, un baraj de
decantare cedează; 17 morţi;
1995 - Manila, Filipine;
1995 - Omai, Guyana - cedarea unui baraj duce la revărsarea a peste 3,2
milioane metri cubi de soluţii cu cianuri într-un râu şi afectarea a 23.000 de
locuitori din aval - Cambior mining company's Omao gold mine;
1996 - Homestake Mine South Dakota, USA;
1997 - Gold Quarry Mine Nevada, territory of Western Shoshone, USA o defecţiune duce la deversarea a peste 245 de mii de galoane de cianuri în
doi afluenţi locali;
1998, apilie - Los Friles, Spania - un baraj cedează şi deversează peste 1,3
miliarde de galoane de acizi şi săruri de metale grele în râul care se află la
baza acestuia;
1998, 29 mai - South Dakota, USA - aproape 7 tone de cianuri sunt
deversate de la Homestake Mine în afluentul Whitewood Creek din munţii
Black Hills, rezultând o masivă poluare a apei şi o cantitate mare de peşti
morţi;
2000 - Baia Mare, România - o deversare de cianuri şi metale grele în Tisa
şi Dunăre; otrăveşte rezervele de apă şi omoară fauna acvatică pe o lungime
de peste 400 km din Romania, Ungaria şi Yugoslavia;
2000, 30 iunie - Papua Noua Guinee - prin râul Tinto Lihir se deversează
cianuri în ocean;
2001, octombrie - Ghana - mii de metri cubi de cianuri şi metale grele
dintr-un baraj s-au revărsat în timpul operaţiilor de minerit în Wassa West
District;
2001, noiembrie - China - 11 tone de cianură sodică lichidă s-au revărsat
într-un afluent al râului Luohe în provincia Henan;
2002, 16 mai - Nevada, USA - scurgeri de cianuri (aproximativ 24.000 de
galoane) la Twin Creeks Mine; în alt accident 230.000 metri cubi de deşeuri
toxice sunt deversate în Arizona;
2002, 9 iunie - Nevada, USA - scurgeri de cianuri la Denton - Rawhide
Mine;
2003, ianuarie - Honduras - scurgeri masive de cianuri la mina San
Andrés;
2003, 14 ianuarie - North Atlantic Autonomous Region, Nicaragua scurgeri de cianuri în râul Bamban, 12 copii morţi - Hemconic / Greenstone
în Bonanza, Canada;
2003, 29 mai - Wassa East District, Ghana - scurgeri de cianuri la Tarkwa
Gold Mine;
2003, 2 decembrie - USA - deversări de cianuri la mina Briggs, Balleratt;
2004, 11 ianuarie - Ghana - scurgeri de cianuri în râul Kubreko - Bogoso
Gold Limited, subsidiara a Golden Star Resources;
2004, 30 ianuarie - guvernul australian confirmă prin rapoarte scurgeri de
cianuri în pânza de apă freatică - Kalgoorlie Gold Mine;
2004, 18 martie - România - 10 tone de substanţe toxice şi cianuri se
scurg în Siret; un accident similar a mai fost şi în 2001;
2004, 25 iunie - guvernul chinez raportează 7 cazuri de scurgeri de cianuri
în ultima săptămână, soldată cu 21 morţi;
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2004, 7 august - Papua Noua Guinee - scurgeri de cianuri la dezafectarea
minei Misima;
2004 - 23 octombrie - Ghana - scurgeri de cianuri dintr-un iaz de
decantare în râul Aprepre - Bogoso Gold Limited, Canada;
2005, 20 iunie - mina de aur Phu Bia, Laos - scurgeri de cianuri ce
afectează populaţia piscicolă şi aproximativ 100 de localnici - Pan Australian
Resources;
2005, 11 şi 31 octombrie - Rapu Rapu, Filipine - scurgeri de deşeuri
toxice - Lafayette Mining's Rapu Rapu;
2005, 28 noiembrie - Romania - poluare cu cianuri la exploatarea Borşa şi
contaminarea Tisei;
2006, ianuarie - Cehia - o scurgere de cianuri provoacă daune populaţiei
piscicole din fluviul Elba;
2006, 18 iunie - Ghana - o scurgere de cianuri provoacă intoxicarea mai
multor membri aparţinând unor comunităţi locale şi daune populaţiei
piscicole;
2007, din 6 aprilie până în 11 iulie - Zamboanga, Filipine - un iaz de
decantare se scurge în râul Siocon, otrăvindu-l cu deşeurile toxice - Toronto
Ventures Inc., Canada;
2009, mai - Ahafo Gold Mine, Ghana - scurgeri de cianuri ale firmei
Newmont Mining Corporation, Denver;
2009, 8 octombrie - Barrick Gold mine, Tanzania - deversări de nămoluri
toxice în râu, 20 morţi;
2010, 4 octombrie - Kolontar, Ungaria - spargerea peretelui unui rezervor
cu reziduuri toxice; volumul revărsării este estimat la 700.000 - 1.000.000
metri cubi; 8 morţi şi peste 150 de răniţi; 40 de kilometri pătraţi
contaminaţi; unda de poluare a ajuns până în Dunăre - MAL, Ungaria;
2011, 31 octombrie şi 29 decembrie - compania Hambledon Mining
Kazakhstan - scurgeri de cianuri dintr-un baraj de decantare;
2012 - compania Boliden, Suedia - 9 accidente.
De asemenea sunt raportate şi accidente datorate transportului
cianurilor sau actelor teroriste:
1994, februarie - Africa de Sud - 10 mineri sunt ucişi când un bazin de
decantare se sparge şi îngroapă o parte din instalaţii sub un strat de
nămoluri cu cianuri;
1998, 20 mai - Kumtor, Kirgistan - un camion care transporta cianură
sodică (1.762 kilograme) cade de pe un pod şi contaminează râul Barskoon;
4 morţi şi 2.006 de pacienţi trataţi pentru otrăvire;
2000, martie - Papua Noua Guinee - un elicopter ce transporta 1 tonă de
cianură sodică anhidră se prăbuşeşte lângă mina Tolukuma, contaminând
zona;
2002, februarie - Australia - 400 litri de cianuri sunt deversate în nordul
Australiei, afectând fauna locală;
2002, 17 mai - Texas, USA - o încărcătură de 10 tone de cianuri este
furată din Wisconsin, fiind recuperată integral la o distanţă de 500 mile în
Brownsville, Texas;
2002, 28 mai - Mexic - aproximativ 8 tone de cianură sodică anhidră
folosită la o exploatare de argint este furată dintr-un transport; această

24

MECANICII ’61 POLIBUC # 11/86, noembrie 2013 EE

încărcătură nu a fost recuperată în ciuda unei desfăşurări impresionante de
forţe ale poliţiei, ridicând serioase temeri din partea oficialităţilor în privinţa
toxicităţii acesteia în Mexic şi USA;
2003, 13 februarie - New York, USA - spitalele din New York sunt puse în
stare de alertă din cauza unui posibil atac terorist cu cianuri,
suplimentându-se dozele de antidot din secţiile de urgenţă;
2003, 5 aprilie - Taiwan - mai mult de 100 de persoane sunt spitalizate
după răsturnarea unui camion ce transporta cianuri; dezastru ecologic până
la revărsarea în mare prin portul Taichung.
Accidente şi cedări de baraje
Un aspect demn de luat în seamă este acela al înălţimii barajelor
sau al iazurilor de decantare la care s-au produs accidente, acestea având o
înălţime mai mică de 50 metri. Din documentele care ni se prezintă reiese că
barajul de la Roşia Montană va avea o înălţime de 185-200 de metri, va fi
din argilă impermeabilizată (cea mai ieftină soluţie din punct de vedere
economic, dar nu şi tehnic) şi o suprafaţă de 360-600 ha.
Printre cauzele care conduc la accidente în cazul barajelor se pot
enumera:
- materiale de construcţie şi tehnologii ieftine, sub standarde (barajul Gleno
din Italia, care prin distrugerea sa a cauzat 356 de morţi);
- erori de proiectare (barajul South Fork din USA, care prin cedarea sa a
provocat uciderea a 2.209 de oameni);
- instabilitate geologică în timpul exploatării, datorită umplerii şi golirii
barajului, sau în situaţii de ploi torenţiale prelungite (cedarea barajului
Malpasset din Franta a cauzat moartea a 423 de oameni);
- alunecări de teren care pot dezlocui mari cantităţi de apă din baraj, pe care
să le arunce peste înălţimea barajului (în cazul barajului Vajont din Italia,
valul rezultat a avut aproape 200 m înălţime şi a cauzat moartea a
aproximativ 2.000-2.500 de oameni);
- deficienţe în întreţinerea barajului şi a instalaţiilor aferente (cedarea
barajului Val di Stava din Italia a cauzat 268 de morţi);
- precipitaţii extreme (cedarea barajului Shakidor din Pakistan a cauzat
aproximativ 70 de morţi; cedarea barajului Banqiao din China în 1975 a
provocat moartea a 171.000-230.000 de oameni, aproximativ 6 milioane de
construcţii distruse şi 11 milioane de sinistraţi);
- erori umane şi deficienţe în proiectare şi exploatare (cedarea barajului Dale
Dike Reservoir din Anglia a cauzat 244 de morţi; cedarea barajului Buffalo
Creek a dus la moartea a 125 de oameni);
- infiltraţii şi eroziuni, mai ales la barajele de pământ (cedarea barajului de
pământ Teton din USA a cauzat 11 morţi);
- cutremure;
- acte de sabotaj.
Bineînteles că oricare dintre aceste cauze pot duce la cedarea
barajului de la Roşia Montană sau altfel spus a barajului de la Corna (dacă
aceasta va fi locaţia aleasă). Iar prin cedarea barajului s-ar polua cu cianuri,
metale grele şi alte reziduuri toxice valea Arieşului, a Mureşului, a Tisei
inferioare, a Dunării, de la Belgrad până la vărsarea în Marea Neagră,
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inclusiv Delta Dunării. Iar dintre localităţile mari afectate de-a lungul
acestei poluări s-ar putea enumera Alba Iulia, Deva, Arad, Szeged, Belgrad
şi toate oraşele care se situează de-a lungul Dunării. Când spun afectate,
mă gândesc doar la faptul că foarte multe localităţi situate de-a lungul
acestei unde de poluare îşi iau apa potabilă pentru consumul populaţiei
chiar din Arieş, Mureş, Tisa, Dunăre. Astfel, pentru o lungă perioadă de
timp, aceste localităţi vor bea doar ''apă plată cu lămâie''. Dar cedarea
barajului de 185 de metri implică în primul rând un efect cinetic, determinat
de revărsarea unor enorme cantităţi de apă, noroi şi substante toxice care ar
duce la moartea a mii sau zeci de mii de oameni, distrugeri directe a foarte
multe clădiri şi construcţii, un număr greu de anticipat de răniţi şi
sinistraţi, contaminarea cu aceste deşeuri a mai multor zeci de mii de
hectare, distrugerea florei şi a faunei etc. Toate aceste pagube nu ştiu dacă
pot fi acoperite dintr-o garantie de câteva milioane de dolari. Sau se preferă
un miner mort unuia şomer? Dar cu victimele care nu sunt mineri ce
facem? Este mai mediatică exprimarea ''o balerină a murit în urma cedării
barajului''? Sau ''100 de copii au murit otrăviţi de apele revărsate'' are un
impact mai mare? Ţinând cont că exploatarea de la Roşia Montană se va
întinde pe o durată de 16-17 ani, iar barajul va rămâne pentru următoarele
zeci sau sute de ani, posibilitatea unor accidente asociate exploatării şi
barajului devine reală.
ASDSO (Association of State Dam Safety Officials) - Autoritatea de
Stat Americană pentru Siguranţa Barajelor are o evidenţă ce conţine 173 de
accidente şi 587 de incidente, doar în perioada 1 ianuarie 2005 - iunie 2013.
De precizat că prin incident se înţelege situaţia în care fără intervenţie s-ar fi
ajuns la cedarea barajului.
Poluarea cu cianuri
În lume se produc anual aproximativ 1,1 milioane de tone de acid
cianhidric, din care circa 6% este folosit pentru producerea cianurilor
necesare exploatărilor miniere auro-argentifere. Restul de 94% este folosit în
aplicaţii industriale la fabricarea plasticului, adezivi, cosmetice şi produse
farmaceutice, procesarea produselor alimentare, aditivi, îngrăşăminte şi
ierbicide etc.
Cianura este folosită în multe exploatări auro-argentifere din
Europa, în Suedia, Grecia, Finlanda, Spania, Ucraina, Turcia, Portugalia. În
toată Europa sunt folosite aproximativ 1.000 de tone de cianuri in fiecare
an, dintr-un total de aproximativ de 40.000 de tone folosite pe întreg
mapamondul. Iar din această cantitate, la Roşia Montană se preconizează
folosirea a 13.000 de tone anual, pentru o perioadă de minim 14 ani. Asta în
situaţia că nu se mai doreşte prelungirea exploatării. Totuşi, această
cantitate enormă ar reprezenta aproximativ o treime din consumul mondial
pentru o singură exploatare. Nu este un pic cam mult, ţinând cont că mai
sunt câteva zeci de exploatări miniere în lume care folosesc tehnica
cianurării? Şi asta în ciuda faptului că rezervele estimate nu se încadreaza
în topul celor mai mari şi rentabile exploatări de aur şi argint din lume.
Iată lista Top 10 din 2010 cu cele mai mari exploatări auroargentifere din lume:
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1. Grasberg Gold Mine - această mină este situată în Indonesia şi produce
aproximativ 2.025.000 uncii de aur anual, conform raportului prezentat de
Rio Tinto Plc. Mina este exploatată de Freeport-McMoRan Copper & Gold
Inc. Pe lângă aur se mai extrage şi argint şi cupru.
2. Muruntau Gold Mine - această mină este la aproximativ 400 km de
capitala Uzbekistanului şi produce aproximativ 1,8 milioane de uncii de aur
anual. Mina este exploatată de compania de stat Navoi Mining and
Metallurgical Combinat.
3. Carlin-Nevada Complex - această mină se află în statul Nevada, USA şi a
produs aproximativ 1,735 milioane de uncii de aur. Este deţinută de
Newmont Mining Corp. şi include exploatări de suprafaţă şi de adâncime.
4. Yanacocha Gold Mine - această mină se află în nordul statului Peru şi
este cea mai mare din America de Sud, cu o producţie de 1,46 milioane de
uncii de aur. Este exploatată de Newmont Mining şi deţinută de Newmont
Mining and Buenaventurda, o companie peruviană.
5. Goldstrike (Betze Post) Gold Mine - această mină se află în nord-vestul
statului Nevada, USA şi a produs 1,24 milioane de uncii de aur. Este
deţinută de Barrick Gold Corp.
6. Cortez Gold Mine - mina este situată în sud-vestul statului Nevada şi a
produs 1,14 milioane de uncii de aur. Este deţinută de Barrick Gold.
7. Veladero Gold Mine - această mină se află în Argentina şi a produs 1,12
milioane de uncii de aur. Este deţinută de Barrick Gold Corp.
8. Lagunas Norte Gold Mine - această mină se află aproape de centrul
statului Peru şi a produs 808 mii de uncii de aur. Este deţinută de Barrick
Gold Corp.
9. Lihir Gold Mine - această mină se află în Papua Noua Guinee şi a produs
790.974 uncii de aur. Este deţinută de Newcrest Mining Ltd., cel mai mare
producător australian de aur.
10. Super Pit/Kalgoorlie - această mină este situată în vestul Australiei şi
a produs 788 mii de uncii de aur. Este deţinută în părţi egale de Barrick
Gold Corp. şi Newmont Mining Corp.
Datele despre exploatarea Roşia Montană menţionează cele mai mari
rezerve de aur şi argint din Europa, cu o cantitate minimă de 4,78-5,42
milioane de uncii de aur şi 24,2-29 milioane de uncii de argint şi o cantitate
maximă estimată de 10,1 milioane de uncii de aur şi 47,6 milioane de uncii
de argint.
Însumând cantităţile de aur extrase de primele zece mine se obţine o
producţie de aproximativ 12.906 mii de uncii de aur. Ceea ce, folosind
sistemul Troy de măsurare a aurului, unde o uncie de aur este egală cu
31,1034 grame ne conduce la o producţie însumată de aproximativ 401 tone
de aur, reprezentand 15,86% din producţia mondială de aur a anului 2010
care a fost de 2.528 tone de aur, în condiţiile în care consumul anual de
cianuri este de aproximativ 40.000 tone. Totuşi, pentru o cantitate mai mică
de aur, proiectul Roşia Montană are nevoie de 182.000 de tone de cianură,
ceea ce ar însemna consumul mondial de cianuri pe aproape cinci ani. Asta
înseamnă că pentru proiectul Roşia Montană se foloseşte de mai mult de 30
de ori mai multă cianură decât în orice altă exploatare similară de pe glob.
Sau cantităţile de aur sunt mult mai mari, sau se mai exploatează şi
alte elemente despre care nu se face referire, procese tehnologice secrete şi
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intenţionat nedezvăluite pentru aprobare şi includere în valorificare şi
impozitare, exportarea şlamului şi procesarea acestuia în altă parte etc.
Citatul: "În contractul de concesiune secretizat se spune că orice metal în
plus recuperat intră în beneficiul celui care exploatează zăcămîntul." se
regăseşte în toate articolele din presă care fac referire la proiectul Roşia
Montană.
Presupunând că nu sunt accidente de-a lungul procesului
tehnologic şi că o mare parte din cianura folosită este refolosită, totuşi o
parte din aceasta se va regăsi în steril. Şi pe măsura ce se va aduna tot mai
mult steril, va fi şi tot mai multă cianură. Din datele prezentate de
persoanele interesate de acest proiect nu reiese ce procent din cantitatea
folosită se va regăsi în haldele de steril şi apoi în lacul de acumulare. Dacă
ar fi doar un procent şi tot s-ar acumula câte 130 tone în fiecare an. Iar în
decursul a 14 ani s-ar aduna 1.820 de tone de cianură.
''Cianura este o substanţă extrem de toxică iar fabricarea,
transportul, manipularea şi neutralizarea ei trebuie să fie gestionate cu
atenţie. Totuşi, prezintă un avantaj major pentru mediu, deoarece se
descompune rapid (se biodegradează sub incidenţa radiaţiei ultraviolete) în
condiţii atmosferice normale devine inertă, iar compuşii rezultaţi în urma
proceselor de degradare, hidroliză, adsorbţie, etc din iazul de decantare sunt
foarte stabili (practic inerţi în mediul format în iaz o dată cu depozitarea
sterilelor de procesare), nu există posibilitatea de bioacumulare ca în cazul
mercurului sau metalelor grele, de exemplu.''
''După decantare, apa este recirculată în proces; în iaz, pe toată
perioada staţionării, au loc procese: de degradare/descompunere naturală a
cianurilor, de hidroliză, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, complexare/
decomplexare, adsorbţie pe precipitate, diluţie datorită precipitaţiilor etc. ''
''Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradată
(media de 50%) se realizează prin hidroliză/volatilizare sub formă de acid
cianhidric. ''
Aceste 3 citate sunt extrase din documentaţia oferită de RMGC
pentru obţinerea autorizaţiei de mediu. Să înţelegem că cea mai mare parte
din cianura din baraj se va evapora? În ce condiţii de temperatură
(vară/iarnă;
zi/noapte),
umiditate
(secetă/precipitaţii),
presiune,
luminozitate (zi/noapte; cer senin/noros), vânt (viteză, direcţie). Care este
suprafaţa afectată de această evaporare? Dacă spunem un perimetru cu
raza de 50 km e mult sau un perimetru cu raza de 100 km e puţin? Mă
interesează pentru că mă aflu la mai puţin de 100 km în linie dreaptă faţă
de Roşia Montană. Eu sunt din Sibiu, dar în situaţia mea pot fi şi ceilalţi
concitadini şi locuitorii din Alba Iulia, Cluj şi Deva. Fără să mai trebuiască
să enumăr toate localităţile de pe o rază de 100 km, este vorba despre cel
puţin 2 milioane de locuitori. Şi mă interesează dacă îmi sunt afectate
condiţiile de mediu. Oare o pasăre poate să traveseze barajul în zbor sau
este afectată chiar migraţia păsărilor? Pentru că sunt sigur ca de
transhumanţă nu mai poate fi vorba pe o rază de cel puţin 100 km. Nu
vreau să mă gândesc la ce vor fi supuşi locuitorii din preajma barajului. Cei
care dezvoltă o oarecare imunitate la cianuri şi metale grele se califică
automat pentru viitoarele misiuni NASA care vor avea loc în medii ostile?
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În cazul cedării barajului, vor fi mai multe milioane de locuitori
afectaţi din România, Ungaria, Croaţia, Serbia, Moldova, Ucraina. Aceştia
vor fi pierderi colaterale pentru cei care sunt interesaţi doar de partea
financiară a proiectului Roşia Montană? Cât costă viaţa unui om, în situaţia
în care firma RMGC pune la dispoziţia statului român doar câteva milioane
ca asigurare pentru situaţii neprevăzute şi accidente? Ştiaţi că familiile
victimelor accidentului de la Lockerbie (cursa Pan Am Flight 103) au primit
câte 10 milioane de dolari fiecare? În situaţia unui dezastru al proiectului
Roşia Montană mai mult ca sigur că firma RMGC îşi va declara falimentul,
iar banii de asigurare poate vor fi insuficienţi pentru o coroană de flori
necesare fiecărei victime ce trebuie înhumată. Iar noi va trebui să învăţăm
să trăim cu această frică pentru cel puţin 100 de ani de acum încolo. Şi va
trebui să şi plătim pentru acest proiect. Pentru că RMGC oferă doar 150
milioane de dolari pentru mentenanţă şi operaţiunile de supraveghere ale
acestui baraj, deşi Agenţia de Mediu a SUA a evaluat aceste costuri la 2,6
miliarde de dolari.
Conform datelor pe care le pun la dispoziţie autorităţile, proiectul va
implica escavarea a peste 500 milioane de steril necesar sau rezultat al
cianurării pe un perimetru de 1.258 hectare, se vor şterge de pe hartă 4
munţi, se va săpa un crater gigantic de aproximativ 8 km diametru ce va fi
vizibil din spaţiu. Astfel, proiectul RMGC va fi poate cel mai mare proiect de
exploatare auriferă din lume, iar riscurile sunt greu de comparat cu orice alt
exemplu de exploatare de acest gen. Trebuie să ne amintim că România nu
este o ţară pe 2 continente şi NU NE PERMITEM un deşert cu cianuri într-o
ţară europeană, cu atât mai mult cât este ţara noastră.
Metode de extragere a aurului fără cianuri
Proiectul RMGC presupune folosirea unor cantităţi enorme de
cianură şi exclude din start orice altă variantă de exploatare.
Cea mai nouă metodă de extragere a aurului şi argintului din
minereu aparţine unui cercetător român Jack Goldstein. Acesta împreună
cu echipa pe care o conduce a şi brevetat o metodă de extragere cu tiosulfat
de sodiu şi amoniac, care nu este toxică, nu produce reziduuri toxice,
permite recuperarea celorlalte elemente din minereu, are un randament
comparabil cu cianurarea (dacă nu mai bun) şi are costuri de operare mai
scăzute decât cianurarea.
O altă metodă care câştigă teren este biomineritul. Aceasta este
100% ecologică şi este folosită în Chile, Australia, Brazilia şi Africa de Sud.
Dr. Karen Olsson-Francis de la Universitatea Open din Milton Keynes,
Anglia este unul din cercetătorii implicaţi în dezvoltarea acestei metode.
O echipă de cercetători din cadrul Universităţii Northwestern din
USA condusă de Fraser Stoddart dezvoltă o metodă de extragere a aurului
utilizând amidonul de porumb. Prin această metodă la care participă şi dr.
în chimie Zhichang Liu se încearcă separarea aurului de alte materiale,
printre care platina, paladiul şi multe altele.
Prin procedeul Haber Gold folosit de firma cu acelaşi nume din
Canada se obţin multe avantaje comparativ cu metoda cianurării. Metoda
foloseşte substanţe chimice care nu sunt toxice, recuperează mai mult aur
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şi mai repede decât metoda cianurării şi este mai ieftină decât această
metodă extrem de poluantă.
Separarea gravitaţională se bazează pe diferenţa de densitate
(greutate specifică) dintre aur (19,6) şi mineralele din jur (2,5-3).
Flotaţia face ca aurul să iasă la suprafaţă prin mijloace fizicochimice în timp ce celelalte minerale se scufundă.
Amalgamarea este o metodă la care s-a renunţat datorită toxicităţii
mercurului folosit şi care creează mari probleme de sănătate şi poluare.
Acestor metode li se mai pot adăuga multe altele în funcţie de
concentraţiile elementelor din minereu, de interesul pentru anumite
elemente care sunt mult mai preţioase decât aurul şi argintul şi care sunt
deficitare pe piaţa mondială, de particularităţile de extracţie pentru aceste
elemente (altele decât aur si argint) şi care pot face ca aurul şi argintul să fie
produse secundare. Nimeni nu explică de ce la acest proiect consumul de
cianură este cu peste 3.000% mai mare. Şi asta în situaţia în care nu se fac
precizări cu privire la restul substanţelor care participă la acest proces
tehnologic, cantităţile folosite şi gradul lor de periculozitate şi multe alte
detalii.
În aceste condiţii trebuie interzisă exploatarea minereurilor auroargentifere cu cianuri pe teritoriul României. E o tendinţă care se manifestă
pe plan european, dar căreia i s-au opus tocmai europarlamentarii români.
În Siria este scandal din cauza folosirii gazului sarin. Indiferent cine
l-a folosit. Şi au murit 1.000-1.500 de oameni nevinovaţi. La Roşia Montană
se vor folosi 13.000 tone de cianuri pe an. Câţi oameni trebuie să moară
pentru ca cineva să facă ceva?
Terorism nuclear, financiar-bancar şi ecologic
Secretomania din jurul proiectului Roşia Montană, acţiunile de
lobby şi de promovare în media, neclarităţi cu privire la acţionariat,
implicarea a numeroşi parlamentari, miniştri şi persoane cu intenţii vădite
de susţinere a proiectului, lipsa de transparenţă din jurul proiectului,
deciziile pripite şi discutabile de avizare fac ca acest proiect să fie învăluit de
o aură de incertitudine cu privire la siguranţa şi securitatea exploatării şi
vulnerabil la diverse tipuri de atac terorist.
Care sunt consecinţele în cazul unui atac terorist sau de sabotaj
asupra instalaţiilor şi a barajului de acumulare? Cine răspunde pentru
pierderile de vieţi omeneşti, pierderile materiale directe şi cele rezultate
dintr-o poluare masivă cu cianuri şi metale grele? Cine răspunde pentru
situaţia în care barajul cedează în urma unor precipitaţii care nu au fost
luate în calcul sau alunecări de teren din cauze geologice care au fost
ascunse în faza de avizare a proiectului sau dacă barajul cedează în urma
miilor de microseisme provocate de exploziile necesare dislocării minereului
din munte sau chiar a unui seism care depăşeşte calculele iniţiale?
Elementele europiu, terbiu şi tuliu sunt folosite la producerea
elementelor de siguranţă fosforescente pentru eurobancnote şi mai nou
pentru bancnota de 100 de dolari americani. Pe lângă metodele de
identificare recomandate de băncile centrale europene şi americane, mai
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sunt şi metode care ţin de securitatea acestor bancnote şi care sunt
cunoscute de un număr restrans de persoane. Astfel, dacă în cadrul
proiectului Rosia Montana se obţin şi aceste elemente, dar despre care
''nimeni nu ştie nimic'', este posibil ca totuşi câteva persoane să aibă
cunoştinţă despre aşa ceva. Iar dacă aceste elemente ajung în posesia
falsificatorilor de bani, s-ar putea ca la un moment dat piaţa financiară şi
bancară a lumii să fie inundată cu zeci sau sute de miliarde de euro şi dolari
falşi. O asemenea situaţie poate fi asimilată cu noţiunea de terorism
financiar-bancar şi poate provoca haos pe pieţele financiare ale lumii,
dezechilibru în economiile statelor puternic industrializate şi poate alimenta
cu bani reali terorismul internaţional.

NR. Oprim aici redarea extraselor din mateialul postat pe internet de către autorul său, dl.
ing. Doru Apostol. Scopul pe care mi l-am propus a fost să pun la dispoziţia dvs. informaţii cu
caracter tehnico-economic despre mult discutatul proiect Roşia Montană.
Consider că scopul a fost atins, fără încălcarea regulilor de etică redacţională ale revistei.

Comuna Roșia Montană, România, Coordonate:
46°18′N 23°08′E
Cele 17 sate ale comunei Roşia Montană :
Bălmoșești, Blidești, Bunta, Cărpiniș , Coasta Henții, Corna , Curături, Dăroaia, GârdaBărbulești, Gura Roșiei, Iacobești, Ignățești, Roșia Montană, Șoal, Țarina and Vârtop.
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Ierarhia Obedienţei
-file de cvasi-memorialisticăSursa: MECANICII’61, An 9, #11/86, noembrie 2013 EE, Scris de Adrian POPA

Pe lângă diplomaţie, Nicolae Ceauşescu mai avea un hobby: vânătoarea.
Pentru eficienţă maximă încerca adesea să le mixeze. Aşa se face că - în
numele integrării totale a produselor româneşti sub imperativul „import
zero” – unul din principalii acţionari ai firmei Rolls-Royce, un distins lord al
cărui nume îmi scapă, a fost invitat la o astfel de „destindere” de către şeful
statului nostru, undeva în Carpaţi. Într-o seară de concluzii după o partidă
plină de trofee, după ce au inventariat activul colaborării lor, punând pe
primul loc licenţa de fabricaţie a turbomotorului ce urma să echipeze
avionul militar YUROM (o cooperare româno-iugoslavă), i s-a cerut
(diplomatic) lordului să susţină cu mai mult aplomb înfiinţarea unei
societăţi mixte româno-engleze pentru realizarea în România a
semifabricatelor (turnate şi forjate) pentru producţia turbomotorului
amintit, deja începută.
Aveam cunoştinţă despre această năzbâtie fiind implicat atât în
elaborarea studiului ante-proiect pentru viitoarele dotări tehnice, cât şi în
tratativele cu englezii. Cu prilejul acestora fusesem la Londra, când
puseserăm la punct toate detaliile tehnice, privind utilajele necesare
(definite ca performanţe şi valoric). Discuţiile se blocaseră pe chestiuni „mai
filozofice”, fiind purtate de mai marii delegaţiilor (şeful delegaţiei române era
directorul unei întreprinderi de comerţ exterior ce se ocupa cu „probleme
speciale”). Astfel s-au dezbătut îndelung – fără a se ajunge la o concluzie
convenită de ambele părţi – chestiuni ca: denumirea viitoarei societăţi mixte,
partea engleză nefiind de acord cu propunerea românească de RRR (de la
Rolls Royce-România), statutul terenului pe care va fi amplasată societatea
mixtă (proprietate a societăţii sau închiriere de la statul român) şi încă altele
de felul acesta.
Mi s-a părut de trebuinţă această plictisitoare punere în temă pentru
a înţelege ce a urmat a se întâmpla.
Întruna din dimineţile unei zile de lucru obişnuite (făcând aparent
acelaşi lucru, dar cu un inedit cotidian al problemelor de rezolvat) în marea
uzină de pe platforma industrială Berceni, sunt chemat de directorul
general, care-mi spune:
- La ora 1100 să fii la tovarăşul ministru Avram. E o şedinţă cu
semifabricatele pentru palete de turbomotor. Vezi să nu întârzii! (îmi ştia
săracul meteahna).
De data asta punctual, am ajuns la cabinetul ministrului, unde şeful
de cabinet m-a invitat în sala de consiliu. Când intru, destui convocaţi –
printre care şi doi colegi de la uzină şi mai mulţi cunoscuţi din delegaţiile în
care fuseserăm împreună în Anglia – contribuiau la rumoarea specifică
aşteptărilor apariţiei şefului.
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După aproape vreo 40 de ani, eroii relatării sunt din nou, umăr la umăr, întru
rezolvarea „sarcinilor”. De partid şi de stat ? No way ! To a MECANICII’61’s date !

Precum elevii la apariţia profesorului, ne-am sculat în picioare la intrarea
ministrului Ioan Avram, care s-a aşezat în scaunul din capul mesei lungi, la
dreapta şi la stânga căreia eram înşiraţi noi cei convocaţi.
- Am primit sarcina – începu ministru în stilu-i inconfundabil, adică
fără lungi introduceri – să reluăm tratativele cu Rolls pentru societatea mixtă
de turnate şi forjate pentru piese de turbomotoare, în special palete. Aşa că
mâine veţi fi în avion, pentru discuţii la Londra, cu partenerii englezi,
următorii....Şi a început să citească o listă în frunte cu directorul
întreprinderii de comerţ exterior. Printre cei numiţi, mi-am auzit numele.
Un imbold – care dovedea o crasă lipsă de maturitate (boală de care
sufeream mai demult, nefiind la prima criză şi de care nu m-am vindecat
nici mult după aceea), deşi mă apropiam de patruzeci de ani – m-a ridicat în
picioare şi mi-a impus să grăiesc:
- Tovarăşe ministru, eu cred că n-are rost să merg. În anterioarele două
delegaţii am rezolvat tot ce se putea, astfel că eu cred că merg degeaba.
Toată asistenţa a amuţit. Însuşi ministrul a rămas perplex. După
câteva secunde de linişte absolută, cu o voce înecată de furie, mi s-a adresat
pe un ton răstit:
- Ieşi afară imediat! O să te urmez.
M-am ridicat şi am ieşit spăşit, blestemându-mă în gând pentru
ieşirea mea copilărească, care putea avea consecinţe sumbre pentru viitor
(în loc de „o să te urmez”, eu înţelesesem „o să te urmăresc, eu!” sau aşa
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ceva). Cu figura unui condamnat la moarte în drumul spre eşafod, am ieşit
în secretariat şi-mi luam şapca şi pardesiul.
Şeful de cabinet, care mă cunoştea bine, mă întrebă:
- Ce-ai păţit Nea Popică? Eşti alb la faţă.
N-am apucat a-i răspunde că din sala de consiliu a ieşit „tovarăşul
ministru”, care m-a înşfăcat de umăr (îi şi dădea mâna la statura
dumnealui!) şi m-a îmbrâncit în cabinetul care era vis-á-vis.
După ce a trântit în urmă-i uşa şi a măsurat din privire distanţa
dintre noi (ca să se asigure că nu-i suficient de aproape ca să-mi dea şi o
palmă) mi-a strigat:
- Auzi măi deşteptule ?! Tu crezi că eu nu ştiu că mergeţi degeaba?
Diferenţa între noi doi este că tu poţi să-mi spui ce mi-ai spus, adică ce
gândeşti.
De data asta am rămas eu perplex. Când mi-am revenit cât de cât, am
bâiguit:
- Tovarăşe ministru, vă rog să mă iertaţi. Nu am crezut că
dumneavoastră ştiţi că.......
- Lasă scuzele; te întorci imediat în sală! O să vin şi eu ....
Am ieşit în secretariat, mi-am pus şapca şi pardesiul în cuier, în care
timp ministrul ieşea trântind uşa, plecând undeva prin minister.
Şeful de cabinet nu mi-a cerut nici o explicaţie (nici nu aş fi ştiut ce
explicaţie să-i dau) aşa că m-am strecurat în sala de consiliu.
S-a făcut deodată o linişte de mormânt. Toţi mă priveau ca pe un
înviat din morţi. M-am aşezat exact pe scaunul pe care stătusem mai
înainte. Nu m-a întrebat nimeni nimic. Eu nici nu am deschis pliscul.
Era o tăcere apăsătoare, care se prelungea parcă la infinit.
După mai bine de treizeci de minute (pe cine şi-o fi vărsat năduful
prin direcţiile din minister?!), ministrul a intrat calm, s-a aşezat din nou în
capul mesei şi a zis:
- Deci, cum vă spuneam, mâine după amiază sunteţi în avion. Treceţi pe
la minister să vă luaţi paşapoartele şi biletele de avion. Punctul de vedere
oficial îl aveţi; este cel de la delegaţia anterioară.
Haideţi că aveţi treabă! La revedere!
Am plecat la uzină împreună cu ceilalţi doi colegi de IMGB. În maşină,
nu m-a întrebat nimeni nimic. Am discutat despre ce să luăm cu noi a doua
zi.
În rest, totul s-a întâmplat conform programului.
Am călătorit bine cu TAROM-ul (şi la dus şi la întors), am participat la
tratative cu Rolls Royce la Norfolk House din Londra (unde şi-a avut
reşedinţa D. Eisenhower la sfârşitul celui de al doilea război mondial), în
timpul liber am mai fost odată la „Madame Tussaud’s Museum” şi altele.
Una peste alta, a fost bine!
Fiindcă nu am ajuns la o deplină înţelegere despre cum să se cheme
firma (societatea mixtă), asupra statutului terenului etc., ne-am mai întâlnit
o dată şi la Bucureşti, după vreun an.
Dacă aţi auzit întâmplător despre o societate mixtă din România care
se cheamă RRR să ştiţi că aia este Rank Reşiţa România şi nu Rolls Royce
România.
Ne-au luat-o alţii înaint
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Gabriel
Brebenar

JURNALUL
UNUI CITITOR

Sursa: MECANICII’61, An 9, #11/86, noembrie 2013 EE, Scris de

Mirel VANCA

Este foarte puţin probabil că aţi mai auzit, până acum, de Gabriel Brebenar, autorul acestui
jurnal. Eu n-am auzit, înainte de a-mi cădea în mână cartea lui. Deci, cine este Gabriel Brebenar?
Este un tânăr, care avea 32 de ani când i s-a publicat cartea,
licenţiat în filozofie, de profesie…cititor. Veţi spune că nu există o
astfel de profesie. E adevărat, ea nu figurează în nomenclatorul
de meserii, recunoaşte chiar autorul. Cu ce se ocupă? Păi, citeşte
de dimineaţa până seara, iar uneori şi noaptea. Şi nu face nimic
altceva? mă veţi întreba. Ba da, din când în când coseşte, merge
cu vaca (Steluţa) la păscut, face baie în Criş şi mai trage şi câte o
beţie. Şi din ce trăieşte? mă veţi întreba din nou. Nu ştiu! Nu
spune. Când îşi începe cartea (2006), îl găsim la Basarabasa, un
sat lângă Brad, judeţul Hunedoara, iar când şi-o termină (2008),
la Alba Iulia.
Ce citeşte? În principal, filozofie, dar şi beletristică. Şi-a
făcut, în câteva rânduri, un plan de lectură, dar nu se poate ţine
de el, aşa că citeşte cărţile pe care le poate cumpăra (din ce
bani?!) sau împrumuta, dar nu orice. Ar vrea să urmeze sfatul lui
Călinescu: de citit nu cărţi, ci autori şi, mai mult, de citit literaturi,
şi, dacă se poate, chiar pe cel al lui Noica: de citit culturi. A
întocmit o listă de o sută de autori şi cărţi „de luat pe o insulă”.
Iat-o, începând cu autorii: Presocraticii (fragmente esenţiale), Platon, Augustin (Confesiuni),
Origen (Despre rugăciune, Filocalia), Clement (Stromate, Pedagogul), Ioan al Crucii, Angelus
Silesius, Meister Eckhart, Lao Zi, Confucius, Sfântul Pavel, Pascal, Böhme, Nietzsche,
Schopenhauer, Kierkegaard, Camus, Motaigne, moralişti, Cantemir, Noica, Blaga, Quevedo,
Gracián, Cioran, Tolstoi, Dostoievski, Şestov, Berdiaev, Hesse, Sábato, H.Miler, Garcia Márqez,
Kundera, Borges, Eliade, Culianu, Leopardi, Shakespeare (nu în întregime), Eminescu, Hölderin,
stoicii, Poe, Baudelaire, Whitman, Unamuno etc. Iată şi cărţile: Filocalia, Pelerinul rus,
Dhammappada, Yoga-Sutra, Samkhya-Karika, Evanghelii, Vechiul Testament (câteva cărţi),
Vede, Upanişade (antologii), Greaţa, Don Quijote, Procesul, Metamorfoza, Un om sfârşit, De
veghe în lanul de secară, Pavilionul canceroşilor, Însinguratul, Cartea de la San Michele,
Bătrânul şi marea, Foamea şi Pan, Plugarul şi moartea, Faust, Werther, Djamilia, Martin Eden,
Jurnalul de la Păltiniş, Uşa interzisă, Zbor în bătaia săgeţii, Jurnalul fericirii.
Spre ruşinea mea, despre câţiva din autorii din lista de mai sus n-am auzit, iar de alţi
câţiva, de care am auzit, n-am citit nimic. Nici despre câteva cărţi enumerate n-am auzit, nu mai
vorbesc că n-am citit decât câteva. Spre deosebire de mine, G.B. a citit şi recitit multe dintre
cărţile autorilor citaţi, multe dintre cărţile din lista lui şi citeşte de zor, în continuare. În Jurnal,
spune câte ceva despre unele din ele şi despre autorii lor, dar şi despre altele, necuprinse în
listă.
De ce citeşte? Pentru că îi place şi pentru că doreşte să se instruiască: Mă autoinstruiesc cu
încăpăţânare, nu pentru că m-aş socoti deosebit de important, ci pentru că aş vrea să obţin cât pot
obţine din ce mi-a fost dat să fiu şi să fac. Altă dată, într-un moment de derută, nu mai este atât de
sigur că citeşte pentru a se instrui: Să nu citesc e chiar imposibil, aş fi ca mort. Citesc şi scriu, scriu
(bolovăneşte) şi citesc, dar nu sunt niciodată cu adevărat mulţumit, oricât aş citi şi aş scrie. Dar nu
pot face altceva. Ştiu că nu pot să citesc tot ce-aş vrea, asta nu se poate, nimeni nu poate. La
nesfârşit printre hârţoage? Pot cărţile să umple o viaţă de om? Se pare că pot, dar la ce bun? M-au
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îmbolnăvit cărţile? Poate, dar e o boală ca oricare alta. Faci ceva, dar nu ştii exact ce faci, şi pentru
ce, care e scopul ultim. Nici nu există un asemenea scop……..Ce caut eu în cărţi? La ce-mi foloseşte
ceea ce găsesc? Caut cunoştinţe? Nu, nu, e altceva, e şi asta, dar nu numai sau prea puţin. Dar
totuşi ce e? Caut să-mi umplu timpul care mă desparte de moarte…..lectura ca aşteptare a morţii.
Da, într-un fel. Sunt sigur că citeşte şi pentru că vrea să scrie şi el, cu alte cuvinte, ca să „fure”
meserie. Parcă şi spune undeva: cărţile se scriu din cărţi.
Cât ar trebui să citească? Idolii lui G. B. sunt Eliade, Noica şi Cioran. Prin urmare, toţi
români. Asta mi-a plăcut. Eliade, Noica şi Cioran sunt mereu alături de mine. Ce-ar fi fost viaţa
mea fără ei? I-am iubit, i-am înţeles, îi iubesc şi sper să mă iubească şi ei. Cred că mă iubesc, de
vreme ce mi-au dat atât de mult din ei înşişi. Atât de mult….Nu ştiu dacă merit, dar le sunt
recunoscător. Ar vrea să reuşească să citească cât au citit ei şi să ştie cât ei sau chiar mai mult şi,
de ce nu, să şi scrie cât ei. Intră în panică când constată că Eliade a citit 5000 de volume în 30-40
de ani, dar a şi scris 2000 de pagini până la 20 de ani, iar în următorii 10-12 ani, încă 3500- 4000
de pagini! Uimit de performanţele lui, se întrebă: Eliade a avut cumva două vieţi? Aşa pare. Nu
doar el. Adevărul e că şi-a făcut două vieţi, smulgând una somnului şi destrămărilor, delăsărilor,
risipirilor obişnuite. Cioran a citit de şapte ori întreaga operă a lui Dostoievski! Alt motiv de-a se
panica. Câte cărţi se pot citi într-o viaţă de om? se întreabă el. Îşi răspunde: Să zicem 8623, din
care 1237 citite de două ori, 429 citite de trei ori, 135 de patru ori, 64 de cinci ori, 18 de şase ori,
15 de şapte ori, 12 de opt ori, 5 de nouă ori. Nu-l mulţumeşte acest calcul: E puţin. E foarte puţin,
spune el, desigur, având în vedere cât de mult s-a scris. Dar tot el spune: Mă resemnez: cu
adevărat esenţiale pentru mine sunt câteva sute de cărţi, cel mult o mie şi ceva.
Ce se întâmplă cu ceea ce citeşte? G.B. citează din Mihai Şora: „Omul bibliotecii poate fi un
dulap cu rafturi sau un cuptor. Dacă e un dulap cu rafturi, e un erudit, îşi găseşte mereu
informaţiile acolo. Dacă e un cuptor, toate lucrurile citite se topesc, ard. E tot un om care nu
trăieşte în afara informaţiei. Prelucrează. Toată problema e a metabolizării. Ai metabolizat ce ai
înghiţit, sau ai înghiţit fără a metaboliza?” Despre el spune: Cred că eu sunt mai degrabă un dulap
cu rafturi, dar un dulap în care am aţâţat şi focul. Va urma un incendiu? Nu ştiu. Ştiu numai că,
pentru a arde, e nevoie de combustibil….
Aici, fac o paranteză ca să constat că, în tinereţe, toţi suntem un dulap cu rafturi şi că pe
măsură ce trece timpul ne transformăm în cuptoare. Din aceste motive, este indicat să citim cât
mai mult când suntem tineri, pentru a asimila cât mai mult. La bătrâneţe, citim doar pentru
plăcerea de moment, fără alte urmări.
În Jurnalul lui, G.B., comentând atâţia autori şi cărţile lor, n-a putut evita să nu vorbească şi
despre Dumnezeu, credinţă, moarte, viaţa de apoi, rai, iad, biserică şi preoţi. Crede şi nu prea
crede în Dumnezeu: Cred: e o certitudine că El este. Dar nu ţine mult: nu mai cred, revin la
îndoielile mele, la întrebările mele fără răspuns… Din partea mea, Dumnezeu e liber să existe, nu
mă priveşte. Dar mi-e clar că în mersul lumii nu intervine. Un Dumnezeu ciudat şi cum nu se poate
mai mâhnit. Îl citează apoi pe Rozanov, care spune cam acelaşi lucru: „Nu spun că nu-l accept pe
Dumnezeu, înţelege-mă, ci nu accept lumea plăsmuită de el, această creaţie divină, şi nici prin
gând nu-mi trece c-am s-o pot accepta vreodată”. Nici Ivan, eroul lui Dostoievski din „Fraţii
Karamazov”, nu-l neagă pe Dumnezeu, dar nu acceptă şi nu poate accepta Creaţia, lumea lui
Dumnezeu. O acceptăm, n-o acceptăm, lumea rămâne aceiaşi. Probabil că nu se putea face una
mai bună, una în care să umble câinii cu covrigi în coadă, pe râuri şi fluvii să curgă apă şi miere,
iar oamenii să nu aibă griji, să se ţină toţi de mână, într-o horă a fericirii şi să întoneze, fără
încetare, imnuri de mulţumire şi slavă. Ar fi plicticos.
Referindu-se la copiii din lumea întreagă, care mor anual de foame, spune: Aş vrea să-l
trezesc pe Dumnezeu şi să-i dau vestea asta, împreună cu întreaga statistică a lumii (crime, violuri,
nebuni, malformaţi etc.). Să văd cum reacţionează, ce mutră face. Situaţia, desigur, i-a scăpat
demult de sub control, probabil încă de la început. Eu nu cred că i-a scăpat, a lăsat-o El, de capul
ei.
Vorbind despre viaţa de apoi, G.B. o citează pe Ioana Zlotescu: „Înseamnă oare moartea –
se întreabă Unamuno – calea spre eternizarea fiinţei tale în ea însăşi, sau înseamnă doar neantul,
cumplit prin nimicul pe care-l ascunde?” Din Petru Creţia citează: „Iar la sfârşit, pentru buni şi răi,
înţelepţi şi nebuni deopotrivă, moartea, aceeaşi moarte ca a oricărei vieţuitoare, om sau animal.
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Cine să ne spună că duhul nostru omenesc se ridică, după moarte, la cer? Ne aşteaptă nimicul: nu
vom mai şti nimic, şi o să fim de nimeni ştiuţi, înţelepciunea va fi moartă şi ea, nu vom mai lua
parte niciodată la nimic din ce se petrece sub cer.” Trist, nu-i aşa? În situaţia asta este normal să
ne întrebăm, de ce trăim? Răspunsul ar putea fi: degeaba, pentru că totul în lumea aceasta „este
deşertăciune şi goană după vânt” (Eclesiastul n.n.).
Nicolai Berdiaev e pus să vorbească despre iad: „Ideea chinurilor veşnice din infern este una
dintre creaţiile cele mai atroce ale unei imaginaţii umane terorizate şi morbide. Se simte aici
supravieţuirea unor străvechi instincte sadice şi masochiste care, în rest, au jucat un rol important
în viaţa religioasă.” Se foloseşte şi de un citat din Borges: „Teologia e cea mai importantă ramură
a literaturii fantastice”.
Biblia este plină de adevăruri, dar şi de poveşti, pe care ne este tot mai greu să le credem
pe măsură ce trece timpul şi lumea se „deşteaptă”. Unele, cum ar fi Eclesiastul, nici nu se ştie
cum au ajuns acolo! O fi fost ea, Biblia, inspirată de Dumnezeu, dar a fost scrisă şi transcrisă,
total sau parţial, de sute sau mii de ori, de către oameni.
G.B. adaugă: Diavolul, în care nu cred, dar cred în demonul interior, care e mereu prezent:
conştiinţa permanentă a răului, răul acesta care-i atât de aproape, în mine şi peste tot, absolutul
răului. Absolut e numai răul, Absolutul e Răul…..Atât doar vreau, dar vreau: să ştiu ce e cu Răul
acesta uneori absolut şi zadarnic, apoi voi crede în orice poveşti cu sfinte treimi – sau părinţi, n-am
nimic împotrivă -, în sfinţi, îngeri, lumi şi vieţi de apoi. Răul îl preocupă în mod special pe G.B.: Am
în vedere o cercetare sistematică timp de doi ani, cu întâlniri, discuţii, controverse. Trebuie să iasă
din asta o carte teribilă, cu texte ilustrative şi comentarii. Apoi, cu anii, cartea se cere amplificată,
până la 900-1000 de pagini – o Enciclopedie a Răului. …La sfârşit trebuie să oferim şi o soluţie:
refugiul în acea mult visată Castalia.
Îl sfătuiesc pe G.B să înceapă să scrie. Degeaba se lamentează în carte că încă nu e pregătit
s-o facă, că scrie bolovănos etc. Ba e pregătit. Scrie deja foarte bine. Dacă nu se grăbeşte, nu-l va
ajunge niciodată din urmă pe Eliade.
Despre preoţi şi Biserică, G.B. îi dă cuvântul unui prieten: „O să-i ascult atunci când o să-i
văd în zdrenţe, desculţi sau cu opinci, pe asini, propovăduind învăţăturile lui Hristos. Nu în
limuzine, cu veşminte sclipitoare şi toiag de diamante.” Nici chiar aşa!
Referitor la clasa politică: Politicul nu-mi dă nimic altceva decât greaţă, scârbă, mânie, nelinişte şi deznădejde….Prostia, hoţia, mitocănia, şmecheria, imbecilitatea, incompetenţa, corupţia
şi coruptibilitatea, cinismul politic şi economic, decăderea, mârşăvia, meschinăria, duplicitatea ş.a.
– toate astea sunt, la noi, incurabile. De acord, dar se pot ameliora. Nu de asta vrea G.B. să se
lupte cu Răul?
Deşi citeşte mai multă filozofie decât literatură beletristică, G.B. are păreri măgulitoare
despre aceasta din urmă, păreri pe care i le împărtăşesc, fără rezerve: Filozofia mă ajută mai
puţin decât literatura, istoria religiilor sau muzica să înţeleg lumea şi oamenii……Romanul,
romanul adevărat te ajută să te descarci, e terapie, e dezlănţuire, e descătuşare. Preiei neliniştea,
angoasa şi deznădejdea personajelor (şi autorului) dar, într-un chip misterios şi miraculos, şi ele
pe a ta. Te vindeci împreună cu ele.…..literatura e mai răscolitoare decât cea mai sumbră şi mai
atroce filozofie; de aceea piesele – sau antipiesele!- lui E.I. (Eugen Ionesco n.n.) mă bulversează
mai mult decât fragmentele de felul acestuia, care nu sunt puţine; de aceea romanele lui Sábato
sunt mult mai devastatoare decât eseurile sale, de aceea în Dostoievski e mai mult tragic decât în
Cioran. Are dreptate, dar câţi din noi, cei pe care ne chinuieşte boala scrisului, reuşim să scriem
ca şi Eugen Ionesco, Sábato sau Cioran?
Despre el, Gabriel Brebenar declară că este un sceptic, sumbru, pesimist şi nihilist. Aceleaşi
lucruri se spun şi despre Cioran. Gabriel Liiceanu, în prefaţa acestei cărţi, apărută la Humanitas,
în 2011, spune despre G.B. că este un „Cioran care schimbă Parisul pe Coasta Boacii.”. Eu îi doresc
să ajungă la fel de vestit ca şi Cioran, să aibă o operă la fel de valoroasă ca şi a lui, să câştige
suficient din scris şi premii, ca să poată duce o viaţă fără griji, şi să nu renunţe niciodată la
Basarabasa – Coasta Boacii a lui – dacă vrea să rămână sănătos la cap şi la trup, cu picioarele pe
pământ.
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Dificultatea aflării unui
numitor comun
Sursa: MECANICII’61, An 9, #11/86, noembrie 2013 EE, Scris de

Adrian POPA

Neîndoios nu este greu să le
reaminteşti colegilor „mecanici” şi mai
ales de „promoţie ’61” (când se
îndreptau spre Politehnică cei cu oarece
aplicaţie spre matematică), cum trebuie
să apelezi la aflarea celui mai mic
multiplu comun al numitorilor unei
sume de fracţii, ca să poţi realiza acea
adunare. Cu cât şirul de termeni ai
sumei este mai mare, cu atât exerciţiul
devine mai dificil.
Asta când vorbim de aflarea unui
numitor comun la propriu. Dar este
mult mai dificil când vorbim la figurat
despre acest numitor comun.
Să încerc să vă conving!
Problema
locaţiei
întâlnirilor
noastre lunare (de marţea sau de joia,
important e a nu fi zi de post, adică
miercurea sau vinerea şi nici în weekend când se mai planifică întâlniri de
familie etc.) a fost un subiect dezbătut
şi răsdezbătut. În orice caz, hotărârea
mutării de la un local la altul s-a făcut
cu consensul majorităţii.
Mai nou, există nemulţumiri şi
pentru actualul nostru loc de întâlnire
de la Casa Dicos de pe Avrig (care din
păcate nu mai are acelaşi patron care
ne-a găzduit în seara plecării noastre
supărate de la InterMacedonia). Un
exemplu de contestare este cel al
perechii Năică Enescu şi Mihaela, care
au pronunţat un cvasiultimatum că nu
mai vin la întâlnirile noastre lunare
dacă nu se reuşeşte „să se găsească” o
locaţie cu posibilitatea de a se dansa
sau măcar întoarcerea la InterMacedonia. Noi înţelegem doleanţa cu
atât mai mult cu cât şi alte perechi (cu
media de vârstă mai ridicată) oftează după reprizele de dans de la
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Makedonia. Nu ne deranjează decât imperativul subjonctiv „să se”. Mult
regretatul Nae Fluture persifla superb prin diatribele: „menite să”, „să se”,
pe care le plasa perfect într-un anume context, fie obiective cvasiutopice, fie
tarele unor programe de măsuri eliptice: de către cine să se facă, cum să se
facă şi când să se facă. Noi suntem
obişnuiţi
cu
asfel
de
atitudini
„colegiale” care aduc o „importantă
contribuţie” la bunul mers al activităţii
frăţiei noastre, fiindcă ni s-a mai
sugerat: „să se aranjeze o excursie la
mormântul lui Arsenie Boca”, „să se ..”
Dar să revenim la şirul nostru de
fracţii ce se vor musai adunate şi să
ascultăm şi un alt numitor:
Şerban Derlogea – cu care vorbesc
telefonic cel puţin de ziua lui – mi se
confesează că i-ar fi drag să se întâlnească lunar (şi chiar mai des) cu noi,
dar nu la cârciumă. Nu numai din motive financiare, ci mai ales pentru
faptul că nu află acolo cadrul propice unde poate face conversaţie pe teme
diverse, care interesează grupuri de cel puţin trei-patru persoane (subscriu
total n.a.).
Şi mai apare un „numitor” dificil
de încorporat într-un „cel mai mic
multiplu comun”: Mihai Ene cu care
vorbesc cel putin de ziua lui, sau la
îmormântarea vreunui coleg (Mihai
nelipsind de la astfel de momente de
mare cinstire). Şi el e dornic să
întâlnească colegii „dar nu-i prieşte
atmosfera de cârciumă”.
Ar mai fi unii (d-alde Corina
Firuţă, Mirel Vanca ş.a.) care şi-ar dori
ca întâlnirile noastre să fie cenacluri
literare (şi ce-ar fi rău?).
Ei bine, asta îmi aduce aminte de o
frumoasă melodie populară, încărcată de
filozofie: „Trei pe lume nu se poate” („Săntinereşti nu se poate/Să scapi sigur de la moarte/Şi să le iubeşti pe toate”
– am reprodus ideea, nu şi textul ad-literam n.a.).
Aşa de dificilă este şi rezolvarea acestui exerciţiu. Mă simt dator să
reamintesc o frumoasă definiţie de dicţionar a noţiunii de opţiune:
„Opţiunea este suma unor renunţări”.
Aşa că eu – care mă regăsesc în toate categoriile de doritori de anume
fel de întâlniri – sufăr din cauza renunţărilor, dar mă bucur de opţiunea de
a-i vedea pe cei care vin – aproape fără excepţie – în ultimile marţi ale lunilor
de peste an, gândindu-mă neîncetat la cei care lipsesc.
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Totuşi nu renunţ la speranţa că se poate găsi totuşi un numitor
comun. Imaginaţi-vă pentru câteva clipe, că suntem la un seminar cu unul
din asistenţii profesorului Simionescu, că eu sunt scos la tabla, pe care am
pusă o sumă de peste treizeci de fracţii cu numitori nesuferiţi (unii numere
prime) şi mă împiedic în rezolvare.
Mă lăsaţi voi să clachez? Hai, suflaţi-mi ce să fac! Hai mă, că vine
Porcu’!

Da ! Unii sunt MARI amatori de dans !
Și eu de-asemenea! Dar cu semn schimbat !
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