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

Marți..
.

Sursa: MECANICII’61, #134, septembrie 2017 EE

Radu GRUIA

…29 august 2017. După o scurtă ”sincopă”, ne revedem în
continuare la locația ce pare să emită opțiuni convingătoare referitor la calitatea serviciilor ofererite clientelei
preferențiale. Deci o după amiază plăcută de august
târziu, predestinată parcă așteptărilor acelora dinre noi
hotărâți să ”decupeze” prețiosul lor timp cu intervalul
necesar prezenței la întâlnirea foștii lor colegi de demult.
Cu toate că auspiciile sunt favorabile, poate tocmai de
aceia, numărul sufletiștilor prezenți este mai redus decât
de obicei - acesta nefiind nici-un bai.
Oamenii apar rând pe rând, împreună cu soțiile – vechi
parteneri de existență – sau singuri, își aleg, cu grijă
locurile și prietenii de circumstanță pe durata întâlnirii.
Apoi, de obicei, încep să schimbe informații sau opinii
despre evenimentele sau noutățile ”descoperite” în timpul
trecut de la ultima întâlnire.
Apoi, de cele mai multe ori, se distribuie și numărul curent
al apariției revistei și se consumă
dejunul oferit de
personalul locației.
După epuizarea acestei părți – să zicem – oarecum
protocolare a programului, atmosfera se destinde, în
favoarea unei senzații
de relaxare care, învăluind
asistența, induce – parcă – o stare generală de bine și
comfort personal celor prezenți. Este, de fapt, partea din
eveniment
care
atrage
sau
determină
prezența
participanților. Discuțiile, schimburile de idei sau infor-

mații, ambientul sonor al orchestrei , reușesc să-l
distanțeze efectiv pe fiecare individ de propriile spații
încărcate negativ; sau poate de ce nu – să-i stimuleze
apariția endorfinelor - responsabile
de crearea unor
momente plăcute sau chiar memorabile.
Încet, încet, timpul trece și , totuși, oamenii și-aduc aminte
de vechimea din acte și de treburile de acasă; vine
momentul despărțirii , dar numai până la întâlnirea
viitoare ! La revedere, la revedere, pe curând ! Că altfel
......mă supăr tare și nu mai fac nimic ! Sâc !
Altfel ce-aș mai putea spune? A da, TOT ÎNAINTE o
lozincă de timpurile copilăriei ! Și nu care cumva să nu
veniți data viitoare că se lasă cu .... furtună de....toamnă !
Au participat :
Sile ALEȘINCU, Adelina si Stănel BONE, Coca si Costel
(Nelu) DUMITRU, Pusa si Vali GHEORGHE, Ileana Radu
GRUIA, Costel MARIN, Emilia si Dan MATEESCU,Rodica
NICOLESCU si Jeny BENNKEL*, Nina OLARU, Adrian POPA
, Ani si Mirel VANCA.(18)
*Genova, ITALIA
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Dezbateri de…… gen :
Nina Olaru, Ileana Gruia, Rodica Nicolescu
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Ibidem : Emilia Mateescu, Ani Vanca ,Coca Dumitru

Coca și Constantin Dumitru, Dan Mateescu,
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Sile Aleșincu și Jeny Bennkel

Grup ”polarizat”
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Some Warriors
(The Gheorghe’s)

Some Others Warriors
(S. Bone’s family)
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Mirel Vanca VS Adrian Popa
( two of gabbers )
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Manguin şi
Petru cel Mare
Sursa: MECANICII’61, An 13, # 134, septembrie 2017 EE

Nicu SURUCEANU

Ultima expoziţie temporară de anul
acesta a Muzeului Impresionismelor de la
Giverny a fost Manguin, la volupté de la
couleur.
Henri Manguin (1874-1949), unul
dintre principalii creatori ai fauvismului
francez s-a născut la Paris.
După studii începute la liceul Colbert,
în 1890 renunţă şi se înscrie la Şcoala de
arte decorative, unde devine coleg cu
Marquet şi cu Matisse.
In 1894 este primit la Şcoala naţională
de arte frumoase.
In 1896 se însoară cu Jeanne Carette,
care va deveni şi modelul său principal,
imortalizată în portrete, în nuduri, în
peisajele în culori strălucitoare, în casa
familală, etc.
Participă la Salonul Independenţilor, la
Salonul de toamnă, iar în 1904 petrece o
vară la St Tropez, unde îl cunoaşte pe
Signac.
Tot acolo închiriază în 1905 o vilă, iar
tablourile lui pictate în culori pure sunt
prezentate la Salonul independenţilor în
aceeaşi sală cu cele ale lui Matisse, Derain,
Vlaminck, Camoin şi Marquet, pictate în
aceeaşi manieră. Vederea lor l-a făcut pe
criticul Louis Vauxcelles să exclame : "C'est
Donatello parmi les fauves". Se pare că din
ornamentaţia sălii respective făcea parte o sculptură de Donatello !
Ca urmare a succesului repurtat, renumitul negustor de artă Ambroise
Vollard i-a cumpărat 150 de tablouri, pe care le-a prezentat în mai multe
ţări în Europa.
Din 1910 şi până la sfârşitul războiului, Manguin se instalează şi
lucrează pentru clienţii săi, colecţionari importanţi în Elveţia.
In 1920 închiriază o vilă la St Tropez, pe care o cumpără după câtva
timp. Tablourile lui sunt prezentate în expoziţii la Tunis, Cairo, Berlin, în
Canada şi în Franţa.
In 1940 participă la Bienala de la Veneţia.
In 1940-45 lucrează la Paris, St Tropez şi Avignon.
In 1949, la puţin timp după sărbătorirea la Paris a 50 de ani de
căsătorie, pleacă la St Tropez, unde încetează din viaţă.

9

Revista MECANICII’61, An 13, # 134, septembrie 2017 EE

Ţigancă în atelier

Claude, îmbrăcat în roşu, citind

Jeanne pe balcon la
Villa Daumière

Jeanne în rochie roşie, cosând

Aloeşi în floare la Cassis

In faţa ferestrei pe rue
Boursault

Micuţa italiancă

Asfinţit la St Tropez
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Nud cu turban roşu

Gravurile

Pădurice de pini la Cavalière

Migdal înflorit

Pierre le Grand, un tsar en France, 1717.
Fruct al unei colaborări excepţionale între
Castelul Versailles şi Muzeul Ermitage,
expoziţia prezintă peste 150 de picturi,
sculpturi, arte decorative, tapiţerii, planuri,
medalii,
instrumente
ştiinţifice,
cărţi,
manuscrise.
Refuzată de Franţa la prima "ambasadă" a
lui Petru I în Europa, în anii 1697-98, în timpul
vieţii lui Louis XIV, din motive diplomatice,
acum, în timpul Regenţei lui Louis XV – 7 ani,
înfrângerea zdrobitoare în 1709 la Poltava a
Suediei lui Carol al XII, mare putere militară, a
transformat Rusia într-o ţara care trebuia
tratată altfel.
Neţinând cont de programul fixat, curios
sa vadă, să meargă peste tot ca un simplu particular, cu trăsura sau pe jos,
în porturi, ateliere sau prăvălii, propunând oamenilor care îl interesau să
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vină să lucreze în Rusia, a cumpărat cărti şi instrumente ştiinţifice, a
discutat cu meseriaşi.
Vizitează Luvrul, Palais des Tuileries, Hôtel des Invalides, Observatorul,
Collège des Quatre-Nations, St Cyr, Versailles, Marly, Trianon, Château de
Meudon, Fontainebleau, Jardin des Plantes, Manufacture des Gobelins, la
Monnaie des médailles, Academia de pictură şi sculptură, La Sorbonne,
l'Imprimerie royale, etc.
Nu ţinea cont nici de etichetă, l-a ridicat în braţe pe Louis XV, ca pe
copilul care de fapt era, în faţa întregii suite regale, care l-a acompaniat la
reşedinţa ţarului. Acesta preferase să ramână găzduit împreună cu suita lui,
nu singur, la Luvru.

Printre alte fapte, nu tocmai în ton cu eticheta, pe timpul sejurului său
a instalat nişte fete de moravuri uşoare (filles de joie) în fostul apartament al
doamnei de Maintenon, cea care la bătrâneţe l-a convertit la bigotism pe
Louis XIV. Nu am găsit precizarea în articol, dacă pentru el sau pentru
suită.
Pe lângă aspectele anecdotice ale vizitei, cronicile timpului păstrează
date privind obiectivele economice şi politice – un tratat de comerţ, un
proiect de alianţă contra Suediei. Fondatorul Rusiei moderne dorea, mai
presus ca orice, să vadă ce era mai remarcabil în Franţa şi să aplice la el.
Ţarul a ajuns la Paris pe data de 7 mai 1717 şi l-a părăsit pe 20 iunie.
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Cu 6 ani mai devreme, în 1711 când a fost primit la Iași de D. Cantemir, a
avut ocazia să bea vin cu pelin. Asta a scris-o Neculce, care a fost și
conducătorul oștilor moldovene care au participat la nefericita bătălie de la
Stănilesti, unde nu știu ce pașă a fost mituit cu câteva caruțe cu bani de
aur, ca să-i lase sa fugă pe cei care mai puteau fugi. Și Neculce a luat
drumul Rusiei. Cantemir a scăpat ascuns în trăsura țarinei.
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Legendele
Bănișorului

Sursa: MECANICII’61, An 13, # 134, septembrie 2017 EE,

Mirel VANCA
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„Legendele Bănişorului” este titlul cărţii cu care am ţinut să
cinstesc anul acesta ziua satului meu natal (15 august).Este
ilustrată de nepoata mea, Cristina Barbu, şi a apărut la Editura
Caiete Silvane din Zalău. Are o postfaţă scrisă de Olimpia
Mureşan, muzeograf la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din
Zalău, din care redau fragmentul de mai jos:
„Lecturând legendele repovestite şi reinterpretate de Artemiu
Vanca, gândul te duce la poveştile ascultate iarna, la gura sobei
din casele de bârne, sau, mai ales, în nopţile senine de vară, la
pâlpâirile focului ciobănesc din stânele împrăştiate prin Văile
Banului.Dar ce conţin aceste legende reinterpretate? Unele dintre
ele se referă la numele şi întemeierea satului Bănişor (Legenda
Văii Banului) sau la explicarea unor toponime din zonă (Legenda
dealului Majar), altele sunt despre oamenii locului, ţărani iscusiţi
(Ştefăneasa, Pătru Mantu, Diacul Filip), sau luptători neînfricaţi
(Hăneştii); alta despre comori (Comoara din dealul Majarului)
sau despre fiinţe supranaturale (Fata Pădurii sau Omul Lup). În
aceste legende, miraculosul îşi dă mâna cu fantasticul, ca în mai
toate naraţiunile populare.Legendele Bănişorului rămâne un
document autentic, plin de farmec despre locurile şi oamenii din
satul Bănişor. Lucrarea este uşor şi plăcut de lecturat, presărată
cu arhaisme care dau poveştilor o notă de originalitate.Cunoscut
deja prin cărţile sale, lucrarea domnului Vanca vine să
completeze prin aceste povestioare extraordinare imaginea
satului Bănişor pe care îl iubeşte atât de mult: „Bănişorul este
marea mea dragoste. Este satul meu natal de care sunt legat
foarte puternic, prin o mie de fire, care duc toate la inima mea”
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Ciudățenii turistice

Neplanificat, negândit
apriori,pe capul lui Suru,
(familiei) în 2006
Curtoazia Nicu Suruceanu

Sursa: MECANICII’61, An 13, # 134, septembrie 2017 EE,

Adrian POPA

Cum se întâmplă de regulă în situații semiabsconse (cauzal), ne-am trezit în vara
lui 2006 – eu și soția - Luci Maria – incluși în delegația comunei Călugăreni, invitată
la serbările pe care le organiza aproape anual comuna Amilly din Franța, înfrățită,
printre altele și cu comuna noastră. Din delegație mai făceau parte reprezentantul
oamenilor de afaceri din comună și bineînțeles primarul (cred că includerea noastră
în echipă a fost impusă de nevoia unui tălmaci).
Localitatea Amilly, o comună din regiunea Centru,
departamentul Loire, este situată la aproximativ 110 km sud
de Paris, în provincia Orléans, în imediata vecinătate a
orașului Montargis (o aglomerare urbană importantă și
pitorească), cu o populație de doar 12 225 locuitori, dar –
datorită unor edili municipali de excepție – cu o potență
economică care să-i permită să organizeze anual astfel de
Féte de l’ Europe, unde invită, pe cheltuiala proprie,
comunele înfrățite de pe continent (unele vin
și cu
ansambluri folclorice). Municipalitatea asigură biletele de
avion până la Paris și retur, transportul Paris – Amilly – Paris,
cazarea și sejurul pe perioada acelor zile de sărbătoare.
În
fiecare
an,
una
din
localitățile înfrățite
este oaspete de onoare. În 2006, a fost
insula Malta.
Primarul din Amilly, un înfocat
europenist, cultivă prin toate mijloacele
consolidarea frăției U.E., implicîndu-se
personal în detaliile de organizare. Spre
exemplu, noi am fost repartizați pentru
cazare la o familie cu doi copii școlari, el
– inginer și ea –economistă. Aveau o vilă
superbă, cu piscină și o curte frumoasă cu arbori bătrâni.
O construcție modernă (metal și plastic), gen arenă de circ sau pavilion
expozițional, a găzduit masa festivă, iar în alte zile diverse spectacole. Serile erau
organizate spectacole în aer liber, tonete cu mâncăruri tradiționale și băuturi.
Dar despre toate acestea am povestit la timpul potrivit într-un serial din
„Jurnal giurgiuvean” – cotidianul local al județului Giurgiu.
Partea nostimă (și întâmplările mai puțin plăcute dintr-o „aventură”, trecute
a-posteriori în categoria amintirilor cu izul lor nostalgic) a plimbării noastre în
Franța avea să înceapă după întoarcerea la Paris. Este momentul pentru o
paranteză: organizatorii de la București ai acțiunii – din dorința de a oferi
călugărenilor posibilitatea de a vizita câteva zile și Parisul (pe banii lor) – au luat
OK-ul pentru zborul de întoarcere, cu patru zile mai târziu decât ne aduseseră
gazdele noastre ospitaliere din Amilly în mijlocul Parisului și „Au révoir!”
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Cum fuseserăm informați despre acest aranjament, diperați (știind câte ceva
și despre prețurile camerelor de hotel în Paris) am găsit salvarea la familia
Suruceanu (Sourou). Mai fuseserăm oaspeții lor cu opt ani în urmă, în frumoasa
căsuță pe care o aveau în Eragny sur Oise, unul din orășelele satelit legate cu linii
de metrou de suprafață, care ajungeau până în stații ale metroului metropolitan.
Așa că iată-ne din nou plasați pe capul lor și pe Nicu, așteptându-ne unde ne
lăsaseră cei din Amilly.
Extrem de amabil – ca deobicei – Nicu ne-a plimbat prin împrjurimi, să ne
arate locuri interesante. Ba la Fontainbleu, ba la Barbizon – pe unde s-au școlit și
pictorii noștri mari - și la un castel din St. Germain en Laye, unde am văzut în
șanțul de apărare care-l înconjoară, un tronson din Columna lui Traian. Bineînțeles
că era o copie, dar existența lui acolo, era o ciudățenie. Nicu nu a știut atunci
istoria minunii, dar a promis că o să facă săpături.
Și cum și Nicu Suruceanu nu suportă să nu aibă răspunsuri la întrebările-i
proprii, iată ce s-a întâmplat, povestit de el însuși:

Columna lui Traian în apropierea Parisului !
In 1978, proaspăt rămas în Franţa şi pripăşit pentru o scurtă perioadă în orăşelul St.
Germain en Laye, aflat la 20 km vest de Paris, am fost foarte surprins să văd în
şantul de apărare al castelului, azi Muzeul Antichităţilor Naţionale, un tronson al
Columnei lui Traian !

La câţiva ani după, întâmplarea făcând să locuiesc şase ani în acest orăşel, am
încercat să dezleg misterul prezenţei tronsonului într-un loc fără nici o legătură nici cu
dacii, nici cu Traian. Am întrebat la oficiul de turism, am cumpărat o monografie
scrisă de un bun cunoscător al oraşului. Fără rezultat.
Acum vreo zece ani, căutând cu totul altceva într-o bibliografie, mi-au căzut ochii pe
titlul unui studiu al fostului om de artă, politician şi conservator al muzeului, Salomon
Reinach, « La Colonne Trajane au musée de St. Germain, notice et explication
» publicat în 1886. Cum studiul se găsea în biblioteca muzeului, unde în mod normal
aveau acces doar specialiştii, am trimis o scrisoare, motivându-mi cererea. Am primit
aprobarea în termeni cât se poate de amabili. Iată ce am găsit.
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Forul lui Traian din Roma începea cu un arc de triumf, care permitea accesul într-o
piaţă imensă, înconjurată de colonade. In mijloc era statuia ecvestră a lui Traian. Mai
departe se ridica Basilica Ulpiana, pavată cu marmură frigiană, având cinci nave.
Apoi, columna, ridicată între două biblioteci, prima cu literatură grecească, a doua –
latină. Actualmente, cele două au fost înlocuite de bisericile Santa Maria di Loreto şi
San Nome di Maria. Ansamblul inițial a fost realizat de arhitectul imperial Apollodor
din Damasc. La baza columnei era camera mortuară, în care fusese depusă într-o
urnă de aur cenuşa împăratului. Se pare că basoreliefurile columnei erau pictate,
figurile, zalele şi armele – aurite, fundalul şi detaliile peisajelor – în culori sumbre,
dominând albastrul.
François I al Franței a fost un mare admirator al realizarilor lui Apollodor. Se spune
chiar că ar fi obţinut de la sultanul Soliman Magnificul, aliatul său contra lui Carol
Quintul al Spaniei şi Austriei, un picior al podului peste Dunăre, pentru a analiza
structura betonului. In sursele româneşti în care am căutat nu am găsit nimic în acest
sens. Am scris şi Muzeului de la Turnu Severin ; bine înteles că nu am primit nici un
răspuns ! In 1541, François I l-a trimis în Italia pe arhitectul său, Primaticcio, cu
misiunea de a cumpăra obiecte de artă şi mulaje ale diverselor statui, printre care şi
ale columnei. Văzând cât ar costa mulajele întregii columne, acesta a făcut doar
câteva, care au fost aduse la Fontainebleau şi despre care nu se mai ştie nimic.
In 1665, Ludovic al XIV-lea, care când era vorba de artă nu se uita la cheltuială, i-a
cerut lui Charles Errard, primul director al Şcolii Franceze la Roma, prin ministrul său
Colbert, să comande mulajele întregii columne. Nu toate au ajuns în Franţa, unele au
fost pierdute, altele sunt la Villa Medicis, altele la Şcoala de Arte Frumoase de la
Paris, unele chiar la muzeul din Leyda. La Paris, primele mulaje au fost expuse la
Luvru.
Dupa tratatul de la Tolentino, încheiat în 1797 între Napoleon I şi papa Pius al VI-lea,
generalul Pommereul, întreprinzător ca toţi militarii şi adept al soluţiilor radicale şi-a
spus că nu are rost să piardă vremea cu făcut mulaje, e mai simplu să demonteze
columna, să o pună pe un şlep, apoi pe o corabie până la Marsilia, să urce pe Rhône,
Saône şi pe Sena şi să o instaleze într-una din pieţele Parisului ca bază pentru o
statuie a libertăţii. Din fericire, Napoleon n-a fost de acord, cu toate că nu ezitase să
umple muzeele şi castelele franceze cu tot pe ce putuse pune mâna în timpul
campaniilor. Dar aşa e la război!.
In 1861, Napoleon al III-lea a dat ordin să fie
mulată întreaga columnă, pentru a o instala întruna din pieţele Parisului. Mulajele au fost
reproduse prin galvanoplastie în uzinele din Oudry,
şi expuse la Luvru în 1864. Apoi au fost
transportate în aripa Daru şi în sfârşit în depozitele
castelului de la St. Germain-en-Laye care găzduia
pe vremea aceea Muzeul Galo-Roman. După
terminarea faţadelor nord şi est ale castelului,
şanţul de apărare devenind disponibil, mulajele au
fost instalate acolo. In 1886, era prevăzut să fie
realizate opt tronsoane ale columnei, care să nu
depăşească înălţimea zidului ce desparte şanţul de
parter. Până la urmă, în şanţ a fost instalat doar
tronsonul ce poate fi văzut şi astăzi, şi care a ajuns
într-o stare jalnică, celelalte fiind păstrate în
depozitele castelului, nu ştiu dacă montate tot pe
schelete de lemn.
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Informaţiile găsite mi s-au părut interesante şi mi-ar fi părut rău să rămână să
doarmă în hârtiile mele. Dar cui să le trimit ? Două nume mi-au venit în minte : Neagu
Djuvara, ale cărui emisiuni le urmăream şi Ioan Grigorescu, care îşi reluase ciclul «
Spectacolul lumii ». Primul, căruia îi mai scrisesem, nu mi-a răspuns de data asta
(sigur era la curent). Al doilea, tocmai se pregătea să vină la Paris şi s-a arătat
interesat să ne întâlnim şi să-l conduc la faţa locului, numai că în acea perioadă
eram detaşat în nordul Franţei, de unde veneam acasă vineri seara şi plecam înapoi
luni dimineaţa, deci nu aveam timp pentru asta. Aşa că şi-a făcut singur filmul,
prezentat nu ştiu pe ce post în cadrul ciclului şi în care a pomenit de mine. Mi-a trimis
o casetă cu emisiunea respectivă şi o carte cu o dedicaţie ditirambică, mi-e şi jenă să
o redau!
Cu ocazia altui drum al său la Paris mi-a dat de ştire, însă iar s-a întâmplat nu ştiu
ce, încât abia în ziua plecării am reuşit să-l întâlnesc la Paris şi să-l duc la aeroport,
voiam totuşi să-l cunosc personal. Am început să discutăm pe drum şi până la urmă
m-a întrebat cu ce mă ocup. A fost foarte surprins, mi-a spus că mă credea profesor,
istoric, sau orice altceva, numai inginer nu şi că i-am dat informaţii mai complete
decât academicianul Condurachi. Realitatea este că pe mine m-a intrigat prezenţa
tronsonului de columnă şi am avut șansa să dau peste studiul lui Reinach. Iar
Condurachi, ca academician ce era, putea să caute mai bine, dacă subiectul îl
interesa cu adevărat ! Toate au decurs cu bine, până când, ajunşi în aeroport, nu ştiu
ce m-a apucat să spun o răutate pe seama personalului diplomatic din Franţa. Din
momentul acela, nu a ştiut cum să se descotorosească mai iute de mine. Nefiind la
curent cu nimic, am aflat după aceea că fusese ambasadorul României în Polonia, că
avea încă o funcţie diplomatică şi deci, fluierasem involuntar în biserică.
Pe mai toţi cei ce ne-au vizitat în decursul anilor i-am condus prin parcul castelului,
spunându-le că le voi arăta ceva interesant, fără să le precizez ce. M-a surprins că
am trecut cu ei pe lângă tronsonul columnei, la câțiva metri, însă nici unul nu a
remarcat-o!
Întâmplarea face, ca în perioada aceea (sau cu ceva timp în urmă), să fiu
angajat (singura perioadă din viața mea când am fost angajat pe post de ziarist și
remunerat ca atare) la Fundația Europeană
Drăgan (F.E.D.), care avea tipografie și editură
proprie și care scotea săptămânal o revistă
superbă, cu numele „NATIUNEA” și subtitlu
„Europa și Neamul Românesc”, în care semnau
corifei ai scrisului românesc. Aceasta și însăși
denumirea de de firmă a fundației erau dovada
patriotismului european al profesorului Iosif
Constantin Drăgan, marele mecena al culturii
române, cel căruia îi datorăm printre altele Bustul
lui Decebal săpat în stâncă la Porțile de Fier.
La vremea aceea, printre preocupările prioritare ale profesorului I.C.Drăgan,
era realizarea unei copii la scara 1/1 a Columnei lui Traian din Roma (era la faza în
care purta tratative pentru găsirea amplasamentului statuii). Biroul domniei sale
din Palatul Bragadiru, unde era sediul Fundației, era plin de replici – pe tronsoane
– ale întregii statui pe care le revedea adesea și discuta cu cel mai apropiat
colaborator al său, Domnul Iuliu Gheorghiu Pancrațiu – fost ambasador al
României la Vatican. Așa am avut șansa să le văd și eu, când se întâmplă să fiu de
față la întâlnirile de lucru ale domniilor lor.
Deci nu trebuie să fii rege sau împărat al Franței, ca să îndrăznești să dorești
realizarea unei copii a Columnei, fiind în același timp un ardent europenist.
(Găndurile mele la Amilly și la St. Germain, în Franța!).
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INTERNET
(continuare din # trecut)

Factorul enzimatic — cheia codului vieții
Corpul nostru are o capacitate miraculoasă de a se vindeca singur. De
fapt, corpul nostru este unicul sistem de vindecare capabil să ne readucă
echilibrul atunci când ne atacă boala. Medicina poate ajuta corpul să
depășească anumite situații de urgență, uneori o operație chirurgicală poate
fi necesară, dar numai corpul însuși are capacitatea de a vindeca. Am
verificat în mod repetat acest adevăr despre vindecare în mulții mei ani de
practică medicală. Acum aproximativ 35 de ani, am devenit prima persoană
din lume care a putut extrage cu succes un polip folosind un colonoscop,
fără a efectua nicio incizie în peretele abdominal. La vremea aceea, faptul a
constituit un eveniment foarte important, pentru că am putut elimina
polipul fără să deschid abdomenul, evitând astfel efectele care pot surveni la
operațiile deschise. Fiind unicul doctor capabil de așa ceva la ora aceea,
m-am trezit brusc cu o mulțime de solicitări. La vremea aceea, peste 10
milioane de persoane, numai în Statele Unite, aveau nevoie de examinări ale
colonului, iar multe dintre acestea aveau nevoie de înlăturarea unor polipi.
Au început să vină pacienți de peste tot, pentru această procedură mai puțin
invazivă. Așa se face că, abia trecut de treizeci de ani, am devenit șeful
departamentului de chirurgie endoscopică de la Centrul Medical „Beth
Israel” din New York, lucrând dimineața la spital și după amiaza la cabinetul
meu particular, examinând, deci, pacienții de dimineața până seara. De-a
lungul deceniilor de practică clinică, examinând efectiv sute de mii de
oameni în calitate de specialist în endoscopie gastrointestinală, am aflat că
dacă sistemul gastrointestinal al unui pacient este curat, atunci organismul
acelei persoane este capabil să lupte cu bolile de orice tip.* Pe de altă parte,
atunci când sistemul gastrointestinal al unei persoane nu este curat, atunci
persoana va suferi inevitabil de o boală sau alta. Cu alte cuvinte: o persoană
cu bune caracteristici gastrointestinale va fi sănătoasă fizic și psihic, dar o
persoană cu caracteristici rele va avea, de regulă, o problemă mentală sau
fizică oarecare. Și reciproca: o persoană sănătoasă are caracteristici
gastrointestinale bune, în timp ce caracteristicile unei persoane nesănătoase sunt rele. Corolarul evident este că menținerea unor caracteristici
bune ale stomacului și intestinelor are o consecință directă asupra
menținerii sănătății în ansamblu.
Ce anume trebuie să facă un om (sau să nu facă) pentru a menține niște
caracteristici bune ale stomacului și intestinelor? Pentru a găsi
răspunsurile, le-am cerut pacienților mei, de-a lungul anilor, să completeze
un chestionar privind obiceiurile alimentare, dar și alte aspecte ale vieții lor.
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Mulțumită acestor chestionare, am descoperit o puternică legătură între
sănătate și anumite stiluri de a mânca și de a trăi. Intenționez să prezint, în
această carte, teoria mea despre cum să trăim oviață lungă și sănătoasă,
bazându-mă pe informațiile adunate în zeci de ani de practică medicală.
Aceste informații sugerează că întregul organism și puzderia lui de funcțiuni
pot fi înțelese folosind o cheie unică.
Această cheie, care ne deschide ușa spre o viață lungă și
sănătoasă, se poate rezuma la un singur cuvânt: enzime.
Noțiunea de enzimă este un termen generic pentru un catalizator proteinic,
ce este produs în interiorul celulelor vii. Oriunde există viață, fie ea sub
formă de plante sau de animale, există și enzimele. Enzimele participă la
toate acțiunile necesare pentru menținerea vieții, de pildă sinteza și
descompunerea, transportul, excreția, detoxificarea și furnizarea energiei.
Ființele vii nu ar fi în stare să-și mențină viața fără ajutorul enzimelor. În
celulele noastre sunt produse peste 5 000 de asemenea enzime vitale; de
asemenea, producem și enzime folosind enzimele din alimentele pe care le
consumăm zilnic. Rațiunea pentru care există atât de multe tipuri de enzime
este aceea că fiecare dintre ele are un rol specific, unic. De exemplu, enzima
digestivă numită amilază, găsită în salivă, reacționează numai cu
carbohidrații. Grăsimile și proteinele sunt digerate cu ajutorul propriilor
enzime specifice. Se consideră că multe tipuri de enzime sunt create ca
reacție la necesitățile organismului, dar,de fapt, nu este clar cum sunt ele
produse în celule. Am o teorie personală, care ar putea lămuri acest proces.
Cred că există o enzimă-sursă - o enzimă-prototip -, nespecializată. Această
enzimă-sursă are potențialul de a deveni orice tip de enzimă, în momentul în
care apare o anumită necesitate. Ipoteza mea, care a evoluat de-a lungul
anilor mei de practică medicală clinică și de observație, se poate enunța
simplu: sănătatea ta depinde decât de bine menții—înloc să epuizezi—
cantitatea de enzime-sursă din organism. Folosesc noțiunea de enzime
„sursă” când numesc acești catalizatori, pentru că ei sunt, în opinia mea,
enzime non specializate, care dau naștere la mai bine de 5 000 de enzime
specializate, enzime care își asumă anumite activități în organismul uman.
În același timp, consider acești catalizatori a fi „enzime-minune”, pentru că
joacă un rol esențial în capacitatea organismului de a se auto-vindeca.
Ideea existenței unei enzime-sursă unice mi-a venit prima oarăatunci când
am văzut că atunci când o anumită zonă a corpului are nevoie de și, prin
urmare, consumă o cantitate mare dintr-o anumită enzimă specifică, în alte
părți ale corpului apare o lipsă a enzimelor necesare. De exemplu, dacă se
consumă o cantitate mare de alcool, este nevoie de o cantitate mai mare
decât cea normală din acea enzimă care descompune moleculele de alcool în
ficat, creând astfel o penurie de enzime necesare pentru digestie și absorbție,
în stomac și intestine. Se pare că nu există o cantitate dată din fiecare dintre
aceste mii de tipuri de enzime; mai degrabă avem a face cu o enzimă-sursă,
care se transformă într-un anumit tip de enzimă, atunci când apare
necesitatea, fiind consumată în zona unde e nevoie de ea. La ora actuală,
enzimele atrag atenția în lumea întreagă, fiind considerate un element
esențial în controlul sănătății noastre. Deși cercetarea continuă să facă pași
mari înainte, încă există o mulțime de lucruri despre ele pe care nu le
înțelegem. Doctorul Edward Howell, unul dintre pionierii studierii enzimelor,

22

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

a propus o ipoteză cu adevărat interesantă. Aceasta spune că numărul
enzimelor pe care le poate produce un organism viu este pre-determinat.
Doctorul Howell numește acest număr fix „potențial enzimatic”. Iar atunci
când potențialul enzimatic este epuizat, organismul respectiv încetează a
mai trăi. Ipoteza doctorului Howell este foarte apropiată de teoria mea
privind enzimele-sursă și, în funcție de direcția în care va merge cercetarea,
anticipez că existența enzimelor-sursă va fi demonstrată. Studiul enzimelor
este încă în stadiul lui incipient, iar existența enzimelor-sursă este în acest
moment doar o ipoteză, dar deja există o mulțime de indicii materiale care
arată că ne putem întări de o manieră incredibilă caracteristicile
gastrointestinale — și sănătatea, prin urmare — prin respectarea unei
alimentații care suplimentează enzimele și printr-un stil de viață care nu
epuizează enzima-sursă.
Stilul sănătos de viață pe care îl discut în cartea de față constă în sugestii pe
care le-am făcut pacienților de-a lungul anilor. Mulți dintre pacienții mei
bolnavi au fost vindecați ca urmare a adoptării acestor practici, pe care vi le
voi prezenta aici. Fiți totuși pregătiți pentru o surpriză, pentru că unele
sugestii vor fi în totală contradicție cu ceea ce se crede la ora actuală despre
sănătate și alimentație. Vă asigur că tot ce este prezentat în cartea de față a
fost verificat. Pacienții au primit aceste recomandări numai după ce am
verificat că este un stil de viață sigur — și am avut rezultate remarcabile.
Eu însumi urmez acest stil sănătos de viață. În toți anii în care am practicat
medicina, nu am fost bolnav nici măcar o dată. Prima și ultima oară când
am primit orice tratament medical prescris de un doctor, a fost la vârsta de
19 ani, când am avut gripă. Acum, trecut de șaptezeci de ani, încă lucrez în
instituții medicale, atât în Statele Unite, cât și în Japonia. Deși medicina este
o meserie extrem de solicitantă, atât fizic, cât și psihic, am fost capabil să-mi
mențin sănătatea practicând zilnic stilul de viață sănătos descris în cartea
de față. Dată fiind experiența personală a efectelor pozitive ale stilului meu
de viață, mi-am determinat pacienții să îl practice și ei. Iar influența lui
asupra pacienților mei a fost excelentă, depășind cu mult propriile mele
rezultate. De exemplu, după ce mi-am antrenat pacienții să înțeleagă și să
urmeze stilul acesta de viață, am observat că rata de revenire a cancerului a
scăzut la zero. Medicina modernă este practicată adesea de parcă
organismul ar fi o mașină compusă din părți independente, însă corpul
uman este o entitate unică, în care toate părțile sunt interdependente. De
pildă, efectele unei singure carii netratate se vor răspândi în tot corpul. În
mod similar, hrana care nu a fost mestecată suficient de bine va solicita în
plus stomacul și intestinele, producând indigestii, blocând absorbția de
nutrienți esențiali și creând astfel o mulțime de probleme peste tot prin
organism. O problemă mică poate să pară irelevantă la prima vedere, dar nu
rareori se întâmplă ca probleme mici să conducă la boli foarte grave. Ne
menținem sănătatea prin diverse activități pe care le efectuăm în mod
normal în viața cotidiană — mâncăm, bem, facem exercițiu fizic, ne odihnim,
dormim, ne menținem într-o stare sufletească sănătoasă. Dacă survine vreo
problemă în vreunul din aceste domenii, ea va afecta întregul corp. Dată
fiind interconexiunea complexă din interiorul organismului uman, cred că
enzimele-sursă au sarcina de a menține homeostaza — adică echilibrul
necesar pentru o viață sănătoasă. Din nefericire, societatea modernă abundă
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în factori care ne consumă prețioasele enzime. Alcoolul, tutunul, drogurile,
aditivii alimentari, chimicalele din agricultură, poluarea mediului, undele
electromagnetice și stresul emoțional sunt doar o parte din factorii care
epuizează această enzimă. Pentru a ne menține o sănătate bună, în
societatea contemporană, este esențial să înțelegem mecanismul propriului
nostru corp și să ne impunem prin exercițiu dorința de a ne apăra sănătatea.
Din fericire, nu este deloc greu să o facem. Îndată ce am înțeles limpede ce
epuizează enzimele-sursă și cum pot fi suplimentate acestea, un simplu efort
zilnic va fi suficient pentru a trăi tot restul vieții noastre fără a ne mai
îmbolnăvi vreodată. Aș sugera înlocuirea vechii zicale „mâncați, beți și
veseliți-vă, pentru că mâine veți muri” cu „mănâncă și bea cu înțelepciune,
ca să trăiești vesel, și azi, și mâine”. Și doresc, în această carte, să vă arăt
cum se face.
Enzimele și sănătatea ta — concepții eronate și adevăruri esențiale
Au trecut patruzeci de ani de când am devenit specialist în endoscopia
gastrointestinală. În acest timp, am conlucrat îndeaproape cu pacienții mei
pentru a descoperi cum să ducem o viață sănătoasă. Cred cu tărie că, oricât
de mult ar încerca, un doctor nu poate menține sănătatea unui pacient un
timp îndelungat doar prin vizite și tratarea bolilor. Sănătatea pe termen lung
este rezultatul unor atitudini și obiceiuri sănătoase. Să-ți îmbunătățești stilul
de viață zilnic este esențialmente mult mai important decât să te bazezi pe
eficacitatea chirurgiei sau a medicamentelor. Alimentația și stilul de viață
bazate pe factorul enzimatic, prezentate în cartea de față, au condus la o
rată de recurență 0% a cancerului. Permiteți-mi să repet: niciunul dintre
pacienții mei nu a mai făcut vreodată cancer. De ce? Pentru că pacienții mei
cu cancer și-au luat foarte în serios sănătatea, și-au pus toată încrederea în
vindecarea corpului și au practicat zilnic regimul meu de viață și de
alimentație. Este vorba de minunatul stil de viață pe care vi-l voi comunica
în cartea aceasta, un set simplu de obiceiuri noi, care vă vor permite să vă
bucurați de o sănătate bună până la vârste foarte înaintate. Înarmați cu
cunoștințele furnizate de paginile care urmează, veți fi în măsură să alegeți
între boală și sănătate. În trecut, lumea credea că bolile puteau fi și trebuiau
vindecate exclusiv de doctori și medicamente.Pacienții erau pasivi; pur și
simplu primeau instrucțiunile și medicamentele prescrise pentru ei. Dar
trăim într-o cu totul altă epocă, în care toți ne asumăm răspunderea pentru
propria sănătate. Noi toți sperăm că nu ne vom îmbolnăvi niciodată — sau,
dacă se va întâmpla, ne dorim cu tărie să ne vindecăm rapid. Poate credeți
că este imposibil acest lucru, dar vă asigur că nu este așa. În această carte
vă propun un mod de viață care să vă permită să trăiți până la sfârșit fără să
vă îmbolnăviți vreodată. Evident, pentru aceasta s-ar putea să fie necesar să
schimbăm complet obiceiurile alimentare și stilul de viață pe care le-am
urmat până acum. Nu lăsați cerințele acestui stil de viață să vă facă să
ignorați sugestiile mele. Citiți cu minte eliberată de prejudecăți. Cred cu tărie
că atunci când veți termina de citit cartea aceasta veți fi inspirați să efectuați
aceste schimbări. Când cineva se îmbolnăvește, vedem, adesea, cum se dă
de ceasul morții să știe de ce s-a îmbolnăvit. Boala nu este o încercare și nici
o pedeapsă venită de la Dumnezeu. În cele mai multe cazuri, ea nu este nici
predeterminată genetic. Boala este mai degrabă, în majoritatea cazurilor,
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rezultatul obiceiurilor acumulate, de-a lungul timpului, de fiecare persoană
în parte.
Poți să ajungi un centenar foarte sănătos
Credeți că sunteți o persoană sănătoasă? Puțini sunt aceia care vor
răspunde la această întrebare cu un „da” categoric. Spun puțini pentru că a
nu fi bolnav nu înseamnă a fi sănătos. În medicina orientală, există un
termen — „boala latentă”. Acest termen reprezintă o stare în care omul încă
nu este bolnav, dar nici absolut sănătos nu este. Altfel spus, este o stare în
care o persoană este la un pas de îmbolnăvire. Iar mulți americani sunt, în
prezent, în această stare. Chiar și persoane care se consideră sănătoase
sunt adesea marcate de probleme cum ar fi o constipație (sau diaree)
cronică. Sau insomnie cronică, sau umeri anchilozați, sau gât înțepenit.
Aceste simptome sunt semnale, sunt niște SOS-uri pe care ni le trimite
organismul. Iar dacă le treci sub tăcere, „așa sunt eu de obicei”, riști ca
situația să evolueze de la „așa sunt eu” la o boală serioasă. În Statele
Unite,speranța de viață a crescut spectaculos, dela 47 de ani, în 1900, până
la aproape 78, în 2006. Dat fiind că noi toți suntem interesați să trăim mai
mult, cineva ar putea spune că tendința asta e foarte bună. Dar nu trebuie
să fim prea plini de noi din cauza statisticilor. Numerele astea nu reflectă
prea bine adevărata stare de sănătate a oamenilor. De exemplu, o persoană
de o sută de ani care duce o viață sănătoasă și o persoană tot de o sută de
ani care e bolnavă la pat, contează la fel pentru statisticile speranței de
viață. Ambele au aceeași vârstă, dar nu au aceeași calitate a vieții. Dacă nu
ești sănătos, nu poți să te bucuri cu adevărat de ultima parte a vieții. Foarte
puțini sunt aceia care ar vrea să trăiască o viață lungă în pat, suferind. Cei
mai mulți oameni vor să trăiască o viață lungă numai dacă sunt sănătoși.
Gândiți-vă cum arată o rudă sau altă persoană apropiată mai în vârstă. V-ar
plăcea să fiți în aceeași stare de sănătate la vârsta lui / ei? Din nefericire, cei
mai mulți oameni vor spune „nu”. Chiar dacă ai fost sănătos, starea
corpului se deteriorează cu vârsta. Totuși, una e să ai parte de un declin
natural și alta e să fii bolnav. Mama, care a urmat acest regim de viață, este
sănătoasă și activă chiar și la cei 96 de ani ai ei. Ce îi face pe bătrâni să se
îmbolnăvească? Deosebirea dintre un centenar sănătos și unul care suferă
la pat nu e una de vârstă. Este o diferență acumulată de-a lungul unui secol
dintre niște obiceiuri alimentare și de viață. Pe scurt, dacă o persoană este
sau nu sănătoasă, depinde de ce mănâncă și de cum trăiește zi de zi. Ceea
ce determină starea de sănătate a unui ins este acumularea zilnică a unor
lucruri cum ar fi mâncarea, apa,exercițiul fizic,somnul, munca și stresul.
Dacă așa stau lucrurile, atunci se ridică problema: cum ar trebui să trăim
pentru a avea o viață lungă și sănătoasă? Industria serviciilor medicale și cea
a exercițiilor fizice au o piață imensă.
Rafturile sunt pline cu produse destinate sănătății. Multă lume cumpără
suplimente alimentare pentru că etichetele le spun că un remediu unic este
suficient pentru a le rezolva problemele desănătate, dacă beau sau înghit
respectivul supliment în fiecare zi.
(va continua)
*sublinierile aparțin redacției
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CEA MAI MARE GREȘEALĂ
ÎN ISTORIA MEDICALĂ
MODERNĂ !
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CU CONSECINTE DEZASTROASE MedLive ( de apreciat concluzia!)
Un raport publicat in Marea Britanie afirma ca 30 de ani de politici
publice care sfatuiesc populatia sa adopte diete sarace in grasimi au condus
la “consecinte dezastruoase din punct de vedere al sanatatii”, scrie The
Telegraph.
“A manca grasimi nu te face gras”, spun National Obesity Forum (NOF)
si Public Health Collaboration, care cer revizuirea recomandarilor oficiale in
materie de diete. Raportul afirma ca mesajul oficial de diete low-fat care sa
conduca la reducerea colesterolului – politica oficiala in Regat din 1983 – a
condus la o crestere a consumului de mancare nesanatoasa si de
carbohidrati. Documentul acuza de asemenea actorii principali ai statului
in domeniul sanatatii de complicitate cu industria alimentara si cere
revenirea la “mancarea completa” precum carnea, pestele si lactatele,
precum si la alimentele precum avocado. Raportul, care a provocat reaxctii
diverse si vaste in cadrul comunitatii stiintifice, argumenteaza ca grasimile
saturate nu provoaca boli de inima si ca produse nedegresate precum
laptele, iaurtul si branza pot, de fapt, sa protejeze inima. Profesorul David
Haslam, directorul NOF, a declarat: “Ca practician care trateaza pacientii zi
de zi, am realizat rapid ca recomandarile care sugereaza continut ridicat de
carbohidrati si dietele cu continut redus de grasimi ca panaceu universal
sunt profund eronate”. “Eforturile actuale sunt esex, dovada este ca nivelul
obezitatii este la un nivel mai mare decat a fost vreodata si nu arata nicio
sansa de reducere”, a continuat el.
Raportul cere evitarea produselor
etichetate ca “low-fat”, “lite”, “low cholesterol” si recomanda oamenilor cu
tipul doi de diabet sa aleaga o dieta bogata in grasimi in locul uneia bazate
pe carbohidrati.
Dr. Aseem Malhotra, cardiolog si membru al Public Health Collaboration,
asociatie de medici, afirma ca recomandarile care promoveaza o alimentatie
redusa in grasimi “sunt poate cea mai mare greseala in istoria medicala
moderna, cu consecinte devastatoare pentru sanatatea publica”.
“Mancati
gras pentru a fi slabi. Nu va temeti de grasimi. Grasimile sunt prietenul
vostru”, spune el.
In opinia sa, mancatul intre mese este una dintre
principalele cauze ale obezitatii iar zaharul ar trebui evitat deoarece “‘nu are
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nicio valoare nutritionala”.
Numaratul caloriilor reprezinta o diversiune
atunci cand se pune problema controlului obezitatii, crede NOF, in conditiile
in care caloriile din diferite alimente au “efecte metabolice total diferite
asupra corpului uman”.
Autorii afirma ca este “incorecta” afirmatia ca
solutia pentru obezitate este arderea mai multor calorii decat cele
consumate.
“Populatia noastra a fost timp de aproape 40 de ani subiectul
unui experiment global necontrolat care a mers total gresit”, crede prof Iain
Broom.
“Obezitatea este o tulburare hormonala care conduce la o
partitionare energetica anormala ce nu poate fi rezolvata doar prin cresterea
exercitiilor”, se arata in acest raport. Raportul a starnit foarte multe critici
in randul comunitatii stiintifice.

:
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Managers
VS

Engineers
An american joke

Sursa: MECANICII’61, An 13, # 134, septembrie 2017 EE,

INTERNET

A group of managers is trying to calculate the height of a flag pole. They
try to measure its height by lining up their thumbs and then turning the thumb
90 degrees and marking a spot on the ground. Then they try to use its shadow
and trig functions, but no luck.
An engineer comes by and watches for a few minutes. He asks one of the
managers what they're doing.
"We're trying to calculate the height of this flag pole."
The engineer watches a few minutes more and then, without saying a
word, he walks over, pulls the pole out of the ground, lays it down, measures
it, writes the measurement on a piece of paper, gives it to one of the managers
and walks away.
The manager looks at the paper, snickers and says to the other managers:
"Isn't that just like an engineer?! We're trying to calculate the height and he
gives us the length."
Un grup de manageri încearcă să calculeze înălțimea unei
prăjini pentru a-i pune un steag in vârf . Ei încearcă să-i măsoare
înălțimea prin întinderea mâinii cu degetul mare ridicat, apoi
întorcând degetul mare in jos, marchează un semn pe pământ.
Incearcă apoi să-i folosească umbra in combinație cu niște funcții
trigonometrice, dar nu au noroc….
Un inginer vine și se uită la ei câteva minute, apoi întreabă
pe unul dintre manageri ce se intâmplă acolo.
"Încercăm să calculăm înălțimea acestui prajini pentru
steag."
Inginerul se gândeste câteva secunde și apoi, fără să spună
un cuvânt, scoate prăjina din pământ, o pune jos, o măsoară,
scrie rezultatul pe o bucată de hârtie, o dă unui manager și
pleacă.
Managerul se uită la hârtie, zâmbeste ironic și spune
celorlalți directori: "Nu-i asa că ăsta seamănă cu un
MECANIC’61?! Încercăm să calculăm înălțimea și el ne dă
lungimea.
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