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„Nu raþiunea
inexorabilã, ci iubirea

ºi mila infinitã
e legea vieþii.”

Vasile PÂRVAN

Imaginile recente cu Viena sau alte
capitale redeschise traficului pietonal în
centrul turistic, sau cu turiştii care aplaudă
pe Podul Rialto din Veneţia, chiar dacă
obiectivele nu sunt încă accesibile,  transmit
o doză de optimism  pentru potenţialii
turişti. Chiar dacă vom călători mai mult în

dr. Virgil NICULA,
ULBS

interiorul graniţelor naţionale, acest lucru
va fi benefic în primul rând pentru că vor fi
multe persoane care vor fi mulţumite şi cu
turismul intern şi, în alt plan, se sprijină
astfel economiile naţionale.

PANDEMIA: DE LA IPOSTAZE
FANTEZISTE LA REAL

Dan POPESCU

- câteva gânduri -
1. E duminică, final de aprilie, dimineaţă.

Cu nici două luni în urmă - un program pe
care îl ţin de vreo zece ani - mă pregăteam
să mă duc să mă întâlnesc la „Haller” cu
un prieten foarte bun, „causer” de mare

suprafaţă culturală şi socială. Un om
deosebit cu care, la o cafea „fără cofeină”
şi un fresh de portocale fiecare - discutam
aproape două ore câte în lună şi în stele...
Cu grijă, însă, mereu să nu întârziem la
biserică, la Catedrală, unde mergeam

- a fost odată, de-ar mai fi -

continuare în pag. 2,3

Umanismul european,
rãspândit în Europa în secolele
al XV-lea ºi al XVI-lea, a dat
culturii ºi civilizaþiei umane,
personalitãþi remarcabile, care
au promovat revenirea la valorile
antichitãþii greco-romane ºi, în
egalã mãsurã, demnitatea,
valoarea ºi posibilitãþile
nelimitate de desãvârºire ale
fiinþei umane. Cãrturari
erudiþi, umaniºtii s-au afirmat
în domenii variate: filosofie,
teologie, istorie, geografie,
literaturã etc. Între aceºtia, în
prezentarea de faþã, îi amintim
pe Nicolaus Olahus ºi pe
Erasmus din Rotterdam, din a
cãror corespondenþã reies mult
mai nuanþat realitãþi din
epoca în care aceºtia au trãit.

DOI UMANIªTI EUROPENI ÎN
DIALOG EPISTOLAR.
NICOLAE OLAHUS ªI

ERASMUS DIN ROTTERDAM

continuare în pag. 4,5,8

MOMENT DE INTROSPECÞIE
ÎN OAZA DE

VERDEAÞÃ DIN BALCON

În toată această avalanşă de ştiri
declanşată de COVID-19, în toată această
perioadă de carantină am luat o pauză de
la privitul la televizor, de la stilul de viaţă
alert şi mi-am amenajat balconul, locul din
care pot admira natura atât de surprin-
zătoare cu a sa frumuseţe desăvârşită.  Un
moment de meditaţie asupra vieţii, asupra
oamenilor, asupra naturii, o evadare din

lumea dezlănţuită. În toată agitaţia de zi cu
zi, într-o lume a vitezei şi a tehnologiei, a
reţelelor de socializare, am uitat să simţim,
să iubim, să admirăm frumuseţile, mira-
colele şi minunile inepuizabile ale naturii.
Într-un decor splendid, în liniştea dimi-
neţii, în trilul armonios al păsărelelor,

continuare în pag. 6

Dr. Alexiu TATU,
ULBS

James Hadley Chase – previzionist?
 „Nenorocirea este cel mai bun dascãl, îºi are metoda lui

proprie, dar greº nu dã.”                                    Mihai EMINESCU

Coperta cunoscutei opere
a lui Erasmus, ,,Elogiul nebuniei"

continuare în pag. 6, 7,8

ESTIMÃRI  ªI MÃSURI
 PRIVIND RELANSAREA

ACTIVITÃÞILOR
DE TURISM

Paula
COTARCEA

 „Omul este bun de la naturã, dar societatea este aceea care
îl corupe” .                                              Jean-Jacques ROUSSEAU
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Dan POPESCU

urmare din pagina 1

aproape în fiecare duminică şi
unde tinerii învăţăcei care vând
lumânări au program - scrie pe
gemuleţ - până la ora 13. Apoi
„pauză de masă”. Ei, însă, închid
cam după 12.40 fix. Aşa că dacă
nu găseşti pentru lumânări, mai
vii o dată luni... Doamne, totuşi,
cu câtă plăcere, cu câtă bucurie
aşteptam aceste duminici...
Acum, nu mai sunt; stăm în casă
şi vorbim la telefon. Erau relaxări
fermecătoare de a căror încăr-
cătură sentimentală, atunci, nici
nu ne dădeam seama. Nu erau
banale, iar aşa ceva ne intrase în
reflex. Ne-au fost luate asemenea
plăceri simple, ele şi multe altele,
de această nenorocită şi nevol-
nică pandemie de Coronavirus-
19. Ne-au fost luate nouă şi la
miliarde şi miliarde de oameni ca
noi. Pandemia a transformat
prezentul în istorie, iar pentru
viitor a întins o imensă pată albă
pe harta evoluţiei în timp a lumii:
nu ştim.

Gândurile se îndreaptă, acum,
prioritar, în minimum 4 direcţii: a)
o speranţă pentru noi şi toţi ai
noştri, pentru oameni în general:
„să fim sănătoş i. Ajută-ne,
Doamne!”; b) Imperative: Ce
trebuie să facem pentru asta? Şi
ştim multe. c) O întrebare cu
răspunsuri greu de dat: când va
trece nenorocirea acută şi,
deopotrivă, teama că la fiecare
pas ne putem, ne vom putea
infecta. d) Cei consideraţ i
vindecaţi au imunitatea necesară,
ce efecte are pentru organismul
lor situaţia respectivă, mai pot
face boala? Vom avea în curând
un vaccin? În toamnă, la iarnă, la
anul, pandemia revine pe
amplasamentele de acum sau
pe altele? Când vom scăpa de
ea?... Gândurile scormonesc
astfel insistent, stăruitor, în
adâncimi pe care nu doar noi, nici
măcar medicii, printre care
savanţi renumiţi, din toată lumea,
nu reuşesc să desluşească ceva
plauzibil. Sau, dacă nu cerem
prea mult, cât de cât sigur.
Medicina a fost şi este limitată,
medicii o afirmă. Atunci,  îşi fac
loc scenariile, ipotezele. Aproape
oricine cu veleităţi, alunecos şi
insidios sau nu, a propus şi
propune, mai ales pe Internet,
propria sa versiune. Sau la
televiziune. Mă rog: este o
descărcare. Am şi eu o versiune
– am discutat de multe ori spre
finele anilor 1960 cu ziaristul şi
scriitorul SF Ion Hobana - în
acest cadru: extratereştrii, uimiţi
şi supăraţi de câte rele am făcut

şi facem pe Pământ – mizerie,
poluare, războaie, dispreţ faţă de
om - ne-au blagoslovit cu
Coronavirus-19. Nu ştim, încă nici
acum, aproape nimic de viruşii
amintiţi, iar remediile, terapiile, pe
cât de diversificate se vădesc,
sunt adeseori contradictorii, puţin
eficiente. şi dacă luăm în calcul
că pandemia de ciumă de prin
secolul 12 a durat, în Europa şi
în lume, vreo 700 ani, că au
decedat de ciumă, în timp, multe
milioane şi milioane de oameni,
că au mai fost - este drept unele
de mai mică întindere - câteva
alte zeci de pandemii,  avem la
ce reflecta...

2. Lăsând, gluma - oare e
glumă? - la o parte, în speţă
extratereştrii, să încercăm ceva
mai realist. Este vorba, acum, de
un război dramatic, greu, pentru
viaţa oamenilor. Între medicii
care-şi fac cu strălucire, cu
eroism, datoria,  oameni mai mult
sau mai puţin disciplinaţi în
privinţa protejării, diferite sisteme
medicale mai mult sau mai puţin
declarative privind eficienţa lor, pe
de o parte, şi aceşti nenorociţi
viruşi, cu marea lor putere şi
viteză de contagiune, pe de alta.
În cadrul respectiv, au fost lansate
fel şi fel de ipoteze. Nu chiar atât
de de fanteziste. Desigur, nu am
cum să mă refer la toate, dar la
câteva mă voi referi. Atunci când
a apărut primul caz de Coro-
navirus-19 în Wuhan, în China,
aproape nimeni, din nicio ţară, nu
a luat chestiunea în serios. Deşi
au fost unii cercetători care au
avertizat de ani buni asupra
pericolului iminent al unor
posibile pandemii, altele erau
preocupările însemnate ale
guvernanţilor şi politicienilor. În
unele situaţii, pentru anul 2020,
chiar au fost reduşi banii bugetari
alocaţi „Sănătăţii”.

Problema s-a complicat serios
în lume, în ianuarie şi debutul lui
februarie, virus necunoscut,
putere imensă de contagiune,
terapii „pe picior”, etc., dar, din
păcate, lucrurile nu s-au modi-
ficat prea mult. Cam aceeaşi
ignoranţă, chiar indiferenţă. Se
vădea, însă, deja, lipsa acută de
materiale necesare: testări,
măşti, combinezoane, ventila-
toare, dezinfectante, etc. La o

asemenea expunere a perso-
nalului medical soldată cu unele
urmări catastrofale, ireparabile
pentru medici, asistente,
infirmiere, pentru alte persoane
din linia I a luptei, se primeau în
schimb, deseori, asigurări că
situaţia este „sub control”, că
spitalele au tot ce le trebuie şi
că totul va trece şi va fi bine.
Martie şi Aprilie au fost deja
dramatice în lume, s-au vădit
mobilizări mari, dar, „timpii”
pierduţi nu au putut fi recuperaţi.
Avem acum (4.05 ac) 250 de mii
de decese şi peste 3,5 milioane
de infectări pe tot globul („gripa
spaniolă” din 1919-1920 a generat
peste 25 de milioane de decese),
iar, în continuare, şansele nu sunt
teribile. Să sperăm, însă...

La cercetări deseori unilaterale
s-au vădit comentarii care mai de
care mai  incriminatoare într-un
sens sau altul, cu reverberaţii
politice deloc minore. „Chinezii
au lansat virusul în lume mai ales
în Statele Unite şi ţări importante
din Europa pentru a-şi asigura
interesele şi a-şi realiza domi-
naţia”. Din punctul meu de vedere
- eronat, China avea deja „în

tolbă” astfel de elemente fun-
damentate pe o forţă economică
covârşitoare, şi nu avea, deci,
nevoie să răspândească viruşii la
alţii, viruşi care, în primul rând în
China, au avut şi au efecte
economice ş i sociale grav
negative. Dar mai ştii? Pe urmă
altă supoziţie: nu China, ci Statele
Unite, anume din China, scăpat
din laboratorul virusologic de la
Wuhan, au lansat virusul în lume.
Aveau un vaccin în stadiu final şi
astfel urmau să obţină mari
avantaje economice. Nu rezistă
nici această ipoteză. Corona-
virus-19 a generat cel mai mare
număr de decese în SUA, de
asemenea, un mare număr de
îmbolnăviri, devastând, practic,
economia americană. Ceea ce l-
a determinat şi îl determină pe
actualul preşedinte să se replieze
pe o componentă din New-Deal-
ul lui Roosevelt: „America a
americanilor”.

3. Tabloul ar fi fost eliptic dacă
pandemia de Coronavirus-19 nu
ar fi fost abordată ş i din

perspectiva teoriilor complotiste
clasice: Protocoalelor Înţelepţilor
Sionului,  evreii, complot şi guvern
mondial, ş.a. În octombrie anul
trecut prezentam, la Institutul
Naţional de Cercetări Economice,
comunicarea „Ce urmează după
globalizare”, în curs de apariţie,
în volum, în Germania. Şi printre
altele, mă refeream la globalizare
privită, fals, din perspectiva
teoriilor complotiste, de la
Illuminati, 1776, încoace, şi nu ca
efect esenţial al dezvoltării eco-
nomice. Circumstanţe, premise
în care pot exista anumite
„înţelegeri” se pot vădi însă. Chiar
spuneam că „adevărul este,
posibil, undeva la mijloc”. De
altfel, o întreagă experienţă
mondială ne arată că funcţii
politice au fost adesea folosite nu
neapărat ca intenţii şi realizări în
a face bine celor mulţi, ci ca
posibilitate de proprie înavuţire; la
noi, nu avea cum să fie altfel. O
relevă literatura americană,
franceză, britanică, italiană
(mafia), română desigur, etc.
Voivozi ai noştri, cu excepţiile
deloc puţine ale celor mari şi
patrioţi care simţeau cu ţara,
„cumpărau” tronul de la Stambul
pentru binele celor mulţi? Sau,
deseori,  pentru a reuşi să facă,
în timp cât de scurt, averi
uriaşe?... Pe urmă, Stambulul s-
a schimbat – tot cu excepţiile de
rigoare - cu alte curţi nu doar
europene. Avantaje cât mai
substanţiale pentru toţi cei în
discuţie... În „entreact”, campionii
colectivismului comunist - în cărţi
un colectivism aproape ascetic,
dedicat integral muncii - au
devenit, în vreme, dincolo de
efortul naţional de  dezvoltare,
remarcabil, campionii traiului
luxos, un fel de „proprietari de ţări”
pentru ei, familie şi apropiaţi.
Vădindu-se şi astfel un factor ce
a dus la prăbuşirea sistemului,
sistem iniţial criminal urmând
obligat modelul sovietic.

James Hadley Chase
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Revenind la Coronavirus-19,
notăm că şi în Israel a acţionat
pandemia, dar este mult ţinută
sub control faţă de alte state şi
faţă de comunitatea europeană şi
cea mondială în ansamblu. Iar în
Statele Unite, cum arătam, a
produs cele mai mari ravagii. De
unde dar „complot”? Deci, din
nou, „nu se potriveşte”. Mai mult,
politica actuală a preşedintelui
Trump este relativ „închisă”,
uneori diferită celei a Israelului,
mult mai „deschisă”. Şi cum SUA
numără, ca evrei, cam tot atâţia
cetăţeni cât Israelul, 6-7 milioane,
lipsa de realitate a tezelor de
pandemie bazate pe „Proto-
coale...” cât şi a „culpelor evre-
ieşti” invocate mai mereu de unii
oameni când este câte un necaz
în lume, este evidentă. Şi încă.
Noi, pentru România, avem circa
4 milioane de români disipaţi în
lume. Nu intru „la cauze”. Dar o
astfel de realitate  care ne
aseamănă, într-un fel, cu evreii
lumii plecaţi pentru a-şi salva
viaţa, în urmă cu mii de ani,  în
căutare de mai bine, nu cred că
poate atrage asupra României
ideea unui „complot” declanşat
de ea pentru a obţine avantaje.
Deci... Totodată, la noi, numărul
încă mic de testări poate crea
confuzii în aprecierea situaţiei. Că
suntem bine când de fapt
contagiunea, chiar dacă nu are
formule vizibile, evoluează.
Oricum numărul mai mic de
decese  confirmă, până acum,
măsurile luate şi infirmă, tot
deocamdată, posibile scenarii
pesimiste...

4. Chestiunea cu „guvernul
mondial” este, însă, oarecum
diferită. Globalizarea nu cred că
are cum ceda pasul,  chiar în
condiţiile actualei crize, de
„repliere pe naţ ional”. Or,
globalizarea înseamnă nu doar
activitate globală, cu pieţe globale
de capital, a forţei de muncă,
financiar-bancare, ş.a. Ci ea
înseamnă şi instituţii globale, cu
recunoaştere globală, cu atribuţii
şi responsabilităţi globale,  de
pildă Organizaţia Mondială a
Sănătăţii (O.M.S.), etc. În acest
sens, suveranitatea naţională,
deşi se vădesc anumite cesiuni
astfel, nu dispare, ci chiar îşi
amplifică funcţiile. Dacă aceasta
înseamnă „Guvern Mondial”, da,
avem „Guvern Mondial”. Dar în
niciun fel un guvern care să-şi
instaureze dictatura în lume. Sau
să reprezinte doar interesele
ţărilor puternice, pe celelalte
lăsându-le marginalizate. Repe-
tăm: desigur, globalizare, dar
aceasta nu înseamnă ca
economiile bogate să-şi „tragă”
avantaje de pe economiile mai
decalate şi să devină tot mai
bogate, iar cele sărace tot mai
sărace. Chiar dacă sunt deosebiri
ce nu se pot şterge uşor şi nu
poate exista o egalitate simplistă
între economii şi oameni diferiţi,
dacă şi cei săraci nu o vor duce
cât de cât mai bine globalizarea
nu-şi poate realiza funcţiile sale
de progres. Ci este negativă...

Accentuări şi dezvoltări. Uniu-
nea Europeană este o reuşită.

Merge mai departe. O vor ţările,
guvernele naţionale, parlamentele
naţionale, cetăţenii din statele
componente, instituţiile comu-
nitare. Cei mai mulţi ani de
funcţionare - din 1957 - au relevat
o evoluţie remarcabilă: reguli
comune, legi comune, piaţă
comună, progres comun cât a
fost. Marea Britanie a ieşit din UE
cu precădere pentru a-şi apăra,
a-şi proteja puterea, influenţele în
spaţiile ei predilecte: Common-
welth-ul. Germania, cea mai
mare putere economică a UE,
Franţa a doua putere economică
precum şi alte state ca Belgia,
Italia, Spania, Olanda, Austria,
ş.a. nu au de ce să plece. Inte-
resele lor economice sunt, în
bună măsură, aici. De multe ori
de aici îşi iau resurse, îşi iau forţă
de muncă, de exemplu, foarte
profitabil chiar în timpul pan-
demiei, când circulaţia persoa-
nelor în spaţiul naţional şi inter-
naţional este aproape interzisă,
oprită (vezi cazurile „sparan-
ghelul”, „roşiile”, „căpşunile”, etc).
Or, dacă îşi asigură „loco”, de ce
ar mai avea nevoie de oameni
slab calificaţi din Asia şi Africa?
Rezolvă Europa, în speţă Româ-
nia, şi nu doar, la un nivel de
salarizare ş i viaţă mai mic
comparativ cu cele respective din
statele importatoare de forţă de
muncă. Faptul că cei care pleacă
sunt cetăţeni europeni, că au
drept de la lucra în ce ţară vor în
UE. Faptul că doresc ei să plece.
Faptul că au contracte private.
Faptul că în ţara de baştină nu
au loc de muncă sau au salarii
mai mici decât cele pe care le
primesc în statele amintite.
Diferenţele de dezvoltare şi
reglementările propice. Ei bine,
toate acestea mai diminuează
din dificultăţi.

5. Dar să revin. Se afirma şi se
afirmă că în condiţii dificile,
autorităţile globale vor fi strict
ascultate şi vor obţine supunere
totală ca urmare a terorii generate
de actuala pandemie. Modelul nu
este nou. L-am aflat, repetitiv, la
marele autor englez de romane
poliţiste, James Hadley Chase.
A fost şi este imens un ase-
menea romancier: numeroase
cărţi - i-am citit peste o sută -
apreciate în Statele Unite -
Chase nu a călătorit niciodată
acolo dar în toate subiectele sale
americane lucra cu date exacte,
hărţi, enciclopedii, ghiduri etc. -
în Marea Britanie, în Franţa -
Collection „Carre Noir”, în
Australia ş.a. Porneşte, se
desfăşoară şi finalizează, cum
mărturiseşte, numai în funcţie de
realităţi. Personajul principal tip,
om sărac, marginal şi fără bani,
vrea să scape de mizerie. Pune,
dar, la cale, o lovitură: răpire,
spargere de bancă, case, instituţii,
o fraudă cu asigurare, un furt de
anvergură. Nu vrea victime, dar ele
„se produc”. Destinul eroului lui
Chase intră în confruntare cu o
elită de bogaţi, de obicei coruptă,
putredă, rea. Deseori, comite
câteva crime ca s-o înspăimânte,
iar aceasta terorizată, paralizată
de frică, să-i dea, la şantaj,

răscumpărări, bani, etc. Poliţia
intervine iar eroul sfârşeşte prost.
Cu excepţia finalului, care, acum,
pare să fie optimist, în aşa-zisa
realitate dorită de „stăpânii lumii”
se montează un scenariu de
mare teroare, stăpânii respectivi
vin şi mai relaxează şi, astfel,
lumea este adusă la ascultare
iară ei obţin ce vor. Asta ar putea
fi într-o măsură real, dar de aici
până la a instaura un guvern
mondial – cine, cum, ce face oare
naţionalul, comunitarul - care să
înfricoşeze şi supună lumea, este
distanţă, în opinia mea, de la
găină la elefant.

Ne rămân mai multe lucruri.
Critici au existat şi există. După
caz, vinovaţii vor trebui să
răspundă. Când cineva face ceva
are ca duşmani: a) pe cei ce
doresc contrariul; b) pe cei ce
doresc acelaşi lucru; c) masa
celor ce nu fac nimic. Aşa că...
Să urmăm instrucţiunile pe care
le dau cei în domeniu. Unde
putem să sugerăm câte ceva,
putem s-o facem, dar solida-
ritatea naţională, europeană şi
mondială înseamnă şi disciplină.
Cu „costurile” de rigoare - chiar
şi „sauve qui peut” -, s-au luat şi
se iau deseori măsuri. Până la
urmă asaltul acestei etape de
pandemie va trece. O normalitate
cât de cât - chiar dacă ridică
probleme - înseamnă şi viaţă,
muncă, mişcare, activităţ i.
Altminteri, ce faci? Nu muncim,
nu mâncăm, indiferent de rezerve
şi de alte circumstanţe. Parali-
zează lumea? Deci, trebuie,
încet-încet spre normalitate. Este
în curs de amplificare o criză
economică mondială majoră,
urâtă, grea. Complicată, iată,
pentru o serie de ţări, de secetă.
Dar vom ieşi şi de aici. Măsuri
pentru ajutorarea economiei
româneşti, a firmelor – se pare,
printre altele, deocamdată, peste
1 miliard de euro nerambursabil
(4.05 ac) - vin de la Uniunea Euro-
peană. Sperăm să fie mai mult.
Contează sensibil efortul propriu.
Mai mult îngrijorează - mai ales
pentru viitor - alte valuri de pan-
demii. În condiţiile în care medicii
nu vor putea să le desluşească
şi să le contenească. Cu viitorul
lor cortegiu economic.

6. Pandemia, implicit, pe lângă
multe, multe mari nenorociri, a
realizat şi un lucru necesar: a
readus valorile medicilor, ale
medicinei pe primul plan, cu
precădere la noi; deoarece în

vest erau de mult astfel. Noi am
avut decenii de-a rândul - până
prin 2017-2018, în care medicii
au fost marginalizaţi: salarii
proaste, condiţii de lucru precare
în spitale şi cabinete, lipsa
medicamentelor, a instrumen-
tarului, etc. Din păcate, unele
persistă şi acum. Altele, însă, s-
au mai rezolvat. Oricum, din
astfel de motive, mii şi mii de
medici valoroşi, făcuţi, dezvoltaţi
de şcoala medicală românească,
au ales să muncească şi să
trăiască în străinătate, mulţi
făcând cariere strălucite acolo.
Aici nu este vorba de muncă
necalificată, ci de activităţi înalt
calificate. Să restabilim un fapt:
era şi este normal ca medicii să
aibă ce le trebuie, eu am ridicat,
de peste 20 de ani, astfel de
probleme: vezi „Ne pleacă
medicii”, ş.a. Iată, medicii nu fac
ca în alte profesii 3 sau 4 ani de
facultate şi apoi să mai dea unele
examene pentru promovare. Ei,
medicii, au făcut, fac mereu 6 ani
grei de facultate, materia lor de
lucru este viaţa omului, iar în tot
timpul activităţii lor ulterioare dau
zeci şi zeci de examene, trebuind
mereu să fie la curent cu o
profesie - cea medicală - extrem
de pretenţioasă şi de dinamică,
să se documenteze mereu, etc.
Noi am favorizat, însă, pe alţii,
inclusiv pe politicienii care -
nepedepsiţi - au făcut averi şi mari
averi pe bani publici. În opinia
mea, o favorizare foarte puţin
justificată. şi am ajuns unde am
ajuns. Sper, totuşi, să nu mai
repetăm greşelile.

Este posibil - este aproape
cert – că, pentru un viitor foarte
apropiat şi mai apoi, viaţa noastră
să nu mai semene, în mai multe
din exprimările ei, cu cea
dinainte. Va fi altfel. Într-un astfel
de cadru, ordinatoarele, Inter-
netul, limbile străine de circulaţie,
profesionalismul, vor conta
fundamental. Multe restricţii,
neîmpliniri, limite, neînţelegeri,
adaptări şi neadaptări, nu puţine
violenţe, revolte. Piaţa, cel puţin
temporar, se va restrânge,
producţie şi activităţi diminuate,
banii, posibil, să fie mai puţini.
Teoretic, şcoala, socialul,
sănătatea ar trebui să rămână,
să se dezvolte chiar, dar poţi să
ştii? Se pot modifica ierarhii
individuale, sociale, naţionale,
comunitare, globale. Cei mai
vulnerabili pot decade, iar cei
tineri şi pregătiţi, crescuţi în

cultura ordinatoarelor, pot urca în
mai mare măsură. Trebuie să
aibă, însă, mai multă cultură
economică. Să înţeleagă mai
bine realităţile, o viziune mai bine
constituită pentru trecut, prezent
şi viitor.

Complexitatea dezvoltării lumii,
circulaţia uriaşă a persoanelor,
modificările uriaşe de domiciliu
cu adaptări sau fără adaptările
necesare, tentaţiile imense şi
incapacitatea sau inapetenţa de
a le stăpâni, resursele financiare
şi sociale limitate. Pe urmă - mai
bine spus în acelaşi timp - per-
sistenţa gravă a marilor probleme
ale Terrei, printre care abundenţa
pentru puţini versus mizeria şi
sărăcia pentru cei mai mulţi;
insule însemnate de mizerie şi
promiscuitate chiar în interiorul
celor mai bogate state, economii;
concurenţa acerbă, nemiloasă
social, cu urmări care, adesea,
nu sunt de fel pozitive. Şi încă
poluarea imensă a aerului, solu-
lui, apelor, florei ş i faunei,
scormonirea insistentă şi fără
pregătirile, prevenţiile necesare a
pământului, a mărilor, inundaţiile
şi cutremurele atât de dese;
agresivitatea feluriţilor viruşi,
microbi, bacterii, mutaţiile lor
genetice în luptă cu un organism
uman debilizat de mediu şi
medicamente, războaiele biolo-
gice în care, totuşi, nu prea
credem deşi nu avem motive
suficiente astfel, dar şi războaiele
de tot felul care cutremură într-
un fel sau altul. În sfârşit, dar nu
şi în ultimul rând, modelele de
viaţă şi cultură ale indivizilor şi
colectivităţilor care în loc să fie
convergente - fireşte că nu
identice - sunt de multe ori puter-
nic divergente: unii mănâncă
câini, pisici, şerpi, lilieci, şobolani,
iar alţii doar la auzul acestor fapte
fac criză hepatică; unii mănâncă
insecte, gândaci, lăcuste, iar alţii
numai dacă văd un gândac negru
se suie pe scaun de oroare.
Poate – zic poate – creşterea
accelerată a populaţiei globului
uneori fără corelarea cu resursele
necesare.  Ei bine, toate acestea,
precum şi altele, credem că au
afectat anume centuri de echili-
bru dintre viaţă ş i mediul
înconjurător. Fiinţa umană fiind,
în acest cadru, doar o vietate. Or,
globalizare înseamnă şi apropiere
astfel şi mai puţin divergenţe.
Drumul până la concepţiile şi
faptele necesare, de o anumită
anvergură şi nu restrânse la
suprafeţe mici chiar dacă în
profunzime, este destul de lung.
Se pare, însă, că nevoia ne-a
îndemnat şi ne îndeamnă să-i
parcurgem primii paşi...
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Nicolae Olahus,

umanistul român de talie
europeană, revendicat în egală
măsură şi de cultura maghiară,
teolog şi istoric, născut în 10
ianuarie 1493 în Sibiu, după refugiul
tatălui său, Stoian Olahus, înrudit
cu Vlad ţepeş, cu Mihnea cel Rău
şi cu Iancu de Hunedoara, având
ca mamă pe Barbara Hunsar, a
urmat  şcolile din Sibiu şi Orăştie
şi apoi şcoala capitulară din
Oradea. Între anii 1510-1516, paj
al regelui Vladislav al II-lea, din anul
1518, secretar episcopal şi
canonic de Pécs, arhidiacon de
Komárom din 1522, canonic de
Strigoniu, iar din anul 1526, secretar
şi consilier al regelui Ludovic al II-
lea, apoi secretar al reginei Maria,
văduva regelui Ungariei, Ludovic   II-
lea, pe care o însoţeşte în exil,
pribegind prin mari centre ale
umanismului european, Bratislava,
Viena, Linz, Innsbruck şi Augs-
burg, apoi Gand, Bruges, Mons,
Louvain şi Bruxelles.  Diplomat la
Curtea Mariei de Habsburg,
devenită regentă a Ţărilor de Jos,
iniţiază relaţii cu monarhii Europei
din acel timp - cu Ferdinand I de
Habsburg, cu împăratul Carol
Quintul - cu Sfântul Scaun - Papa
Clement al VII-lea -, dar mai ales
cu savanţii şi erudiţii umanişti
europeni (belgieni, danezi, italieni,
germani, olandezi, spanioli), de
remarcat cea cu Erasmus din
Rotterdam. În anul 1542 revine în
Ungaria, din 1543, consilier şi
cancelar aulic şi episcop de
Zagreb. Anul 1547 îl găseşte pe
câmpul de luptă de la Mühlberg,
în 1548, baron imperial şi episcop
de Agria, din 1553 arhiepiscop
primat de Strigoniu, regent al
Ungariei, din anul 1562, repre-
zentant al împăratului Ferdinand I,

reformează învăţământul din
Ungaria, iar în 1566 la asediul cetăţii
Ovár.  Moare în anul 1568. Cu cea
mai mare parte a operei sale, scrisă
în Ţările de Jos, istoric, autor de
versuri în limba latină - Carmina -
două lucrări istorice fundamentale
în limba latină - Hungaria (opt din
cele 19 capitole, sunt dedicate
Ţările Române - ştiri despre Ţara
Românească, Moldova, Transil-
vania şi Banat - originea romană a
poporului român,) şi Atila (virtuţile
războinice ale maghiarilor),  Chro-
nicon - evenimente de la Matei
Corvin până la Ferdinand I, regele
Cehiei şi împărat al Imperiului
romano-german  (1464-1558).

Erasmus din Rotterdam,

născut în 28 octombrie 1466
(după alţi exegeţi în 1467) în
Rotterdam, cu studii la Hiero-
nimiani, în Deventer, este primit de
Ordinul Sf. Augustin în mânăstirea
din Steyn, este hirotonit preot în
anul 1492, se pune în slujba
episcopului de Cambrai şi face
studii de  teologie şi filosofie
scolastică la  Paris. Din anul 1499
începe călătorii în Franţa, Anglia şi
Italia, predă la Universitatea din
Cambridge, devine doctor în
teologie al  Universităţii din Torino,
petrece şapte ani la Basel, oraş
din care pleacă şi apoi revine şi
moare în 12 iulie 1536. Considerat
cel mai mare umanist şi erudit al
Renaşterii europene, autor al unor
scrieri fundamentale, între care
amintim Manualul soldatului creş-
tin, Instituţia principelui creştin,
Querela Pacis,  Elogiu al nebuniei,
De libero arbitrio, Colcviile şi al
traducerii Noului Testament din
ebraică în greceşte şi latineşte,  cu
traduceri   din  autori antici greci şi
romani, Erasmus din Rotterdam a
făcut în scrierile filosofice sale
elogiul păcii, iar  în cele pedagogice
recomanda disciplina blândă şi
încurajarea activităţii independente
a copiilor.

Între 1530 - 1534 între cei doi
umanişti europeni de vârste
sensibil diferite se înfiripă o
corespondenţă importantă - cele
29 de scrisori stau mărturie -
pentru cunoaşterea evului mediu
european din deceniul patru al
secolului al XVI-lea. Umanistul
român  începe, aşa cum se
obişnuia în epocă, o corespondenţă
asiduă cu cel care era numit ,,prinţul
umaniştilor", cu Desiderius Eras-
mus, un veritabil Voltaire al

Renaşterii, care a dominat din Bâle
şi Friburg gândirea politică şi
filosofică a timpului său. Susţinător
şi apărător al adevărului, omul care
refuzase toate onorurile pentru a-
şi menţine libertatea de gândire şi
creaţie, onorează cu prietenia şi
preţuirea lui un umanist român, pe
care, deşi nu l-a văzut niciodată, l-
a apreciat pentru claritatea şi
originalitatea ideilor sale. şi astfel
destinul lui Erasmus din Rotter-
dam, omul, ,,ilustru din toate
punctele de vedere, de o erudiţie
universală şi incomparabilă, de o
prudenţă egală ştiinţei sale" se
intersectează pentru scurt timp cu
cel a lui Nicolaus Olahus. Din
corespondenţa  lor sunt cunoscute
şi publicate 29 de scrisori, 16
aparţinând lui Olahus şi 13 lui
Erasmus, în intervalul 1 iulie 1530
- 25 iunie 1534 şi respectiv 7 iulie
1530 - 22 aprilie 1534.

Este de remarcat, că încă de la
început, tonul scrisorilor celor doi
mari cărturari este amical şi
deschis, diferenţa de vârstă de 27
de ani existentă la începutul
corespondenţei lor pare să nu fi
constituit un impediment între doi
oameni cu idei şi mecanisme de
gândire similare. Între consilierul şi
secretarul reginei Maria, mult mai
cunoscut decât suverana sa când
a ajuns în Ţările de Jos şi teologul
reformator din Rotterdam se
crează o punte pe care nici dogma
catolică al cărei adept era Olahus,
nici libertatea de gândire a
filosofului, râvnit la toate Curţile
Europei nu o vor opri niciodată şi
poate că, vieţile amândurora,
departe de patrie, rude şi prieteni,
i-au unit mai mult decât s-ar putea
crede. şi mai trebuie remarcate
siceritatea, deosebita preţuire şi
respectul care răzbat din toate
scrisorile, indiferent de gândurile şi
impresiile pe care cei doi şi le
transmit.

În prima scrisoare,

Olahus îşi mărturiseşte
dragostea, interesul şi stima
,,pentru talentul tău divin şi pentru
virtuţile tale strălucite" şi-l roagă pe
Erasmus ,,să primeşti respectul
meu" şi ,,să te învoieşti a mă
înscrie printre prietenii tăi"
(Augsburg, 1 iulie 1530). Scrisorile
următoare sunt expresia aceloraşi
sentimente de admiraţie pentru
,,alesele tale virtuţi",  ,,umanitatea
virtutea şi nobleţea unică a sufetului
tău" (Augsburg, 20 septembrie
1530), ,,tu care eşti socotit cel mai
învăţat din toţi contemporanii noştrii
" (Augsburg, 19 noiembrie 1530),
dublate de constatări unanim
acceptate de contemporani:
,,pretudindeni pe unde ai umblat ai
fost o podoabă de preţ şi o mândrie
pentru patria ta, datorită remar-
cabilelor tale virtuţi şi calităţi
sufleteşti …" (Bruxelles, 12 fe-
bruarie 1532), ,,tu eşti un om virtuos
şi cu suflet mare" (Bruxelles, 12
martie 1534), dar şi de asigurări în
ceea ce priveşte devotamentul
său: ,,oriunde mă va chema soarta
- scrie Olahus - eu voi rămâne

pentru tine acelaşi devotat Olahus
pe care-l cunoşti" (Bruxelles, 25
iunie 1534).

Sentimente similare răzbat
din scrisorile
lui Erasmus -

ele configurează ca şi scrisorile
amintite mai sus, personalitatea
de excepţie a umanistului român.
Scrisorile debutează aproape
stereotip: ,,dragul meu Olahus", dar
continuă cu veritabile aprecieri de
stimă şi preţuire pentru mai tânărul
confrate: ,,acest minunat suflet al
tău umanissime Olahus" (Friburg,
7 iulie 1530), ,,mi-a făcut plăcere,
solicitudinea ta stăruitoare",
(Friburg, 9 octombrie 1530), ,,am
sărutat această inimă a ta cum nu
se poate mai curată" (27 februarie
1532), ,,am primit ultima ta scri-
soare o dovadă neîndoielnică a
deosebitei tale înţelepciuni şi a
bunăvoinţei tale excepţionale, pe
care o ai faţă de mine" (Friburg, 15
aprilie 1533 ), ,,eşti un om mai
proteguitor … eşti un bărbat mai
umanitar şi un mai mare iubitor al
virtuţilor decât ceilalţi" (1 iunie
1533). Aprecierile lui Erasmus
merg însă şi mai departe: ,,faptul
că mi te-ai adresat direct şi atât
de sincer mi-a plăcut foarte mult
dovedind o inimă binevoitoare şi
lipsită de prefăcătorii" (Friburg, 17
februarie 1532), ca apoi, într-o
scrisoare ulterioară să-i spună :
"rămâi cu bine ocrotitorul meu"
(1 iunie 1533).

O mare parte a
corespondenţei lor aduce
în discuţie lumea
personalităţilor politice
şi economice din epocă

Apar frecvent regina Maria, fosta
regină a Ungariei, şi din 1531
regentă în ţările de Jos, sora lui
Carol Quintul şi al lui Ferdinand I,
rege al Ungariei şi Boemiei - este

vorba de scrisoarea lui Olahus,
care-i scrie lui Erasmus, despre
,,mângâierea adusă reginei de
tratatul Despre văduva creştină"
(Augsburg, 1 iulie 1533), dar şi
Mehmed bei, prefectul fortăreţei
Jaurinum, care ,,cu zece mii de
turci a făcut prăpăd " în Ungaria şi
a dus în Turcia cincisprezece mii
de bărbaţi robuşti şi tineri; turcii au
făcut popasuri şi ,,în nişte sate ale
lui Alexius Turzo", judecătorul curţii
regale ungare - unde au măcelărit
cinci sute de copii - cincizeci din
ei au fost salvaţi de Turzo şi trimişi
în tabăra de lângă Semthe.
Concluzia acestui episod este
deosebit de tristă: ,,Ungaria
suportă o sclavie atât de grea"
(Augsburg, 18 octombrie 1530). O
săptămână mai târziu, Olahus
pomeneşte de ofensiva regelui
ungar împotriva turcilor până la
Strigoniu cu o armată de ,,dois-
prezece mii sau patrusprezece mii
de soldaţi" - din rândurile sale
răzbate teama: ,,pentru că turcii
sunt duşmani foarte puternici, iar
puterea lor stă mai ales în iuţeală",
dar şi amărăciunea izvorâtă ,,din
cauza dezbinărilor interne şi a
nepăsării principilor creştini", atât
de învrăjbite sunt spiritele şi atât
de divergente sunt interesele
principilor, preocupaţi mai degrabă
de lupta lăuntrică decât de pacea
generală", ,,toată consfătuirea s-a
consumat în certuri" - este vorba
de Dieta imperială de la Augsburg
din anul 1530 (Augsburg, 1530).
Scrisoarea din 19 noiembrie 1530
are ca temă asediul Budei, unde
după cincizeci de zile de lupte,
generalul Wilhelm de Ruggendorf
s-a retras spre Strigoniu. În atenţia
lui Olahus intră şi evenimentele de
la Curtea Angliei, el aminteşte
despre zvonul împăcării regelui
Angliei cu regina Caterina şi
despre reforma bisericii engleze,Diploma de înobilare a lui Nicolae Olahus
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comentând ,,Nu putem spera nimic
bun de la un lucru care a început
rău " (Bruxelles, 12 martie 1534),
dar şi întemniţarea lui Morus şi a
lui Roffensi, care ,,după cum
povestesc oamenii nu sunt tocmai
în siguranţă " (Bruxelles, 25 iunie
1534) şi încheie cu referiri la situaţia
politică europeană şi chiar a sa
personală: ,,… sunt atât de tulburi
toate situaţiile. şi nu numai ale
Ungariei şi ale statului, dar chiar şi
ale mele personale. Din cauza
aceasta, consider că trebuie să mă
supun hotărârii timpului "- este una
din rarele ocazii când Olahus face
referire la problemele sale
personale şi din care se simte o
doză din fatalism nedisimulat,
(Bruxelles, 25 iunie 1534).

În scrisorile lui Erasmus,
evenimentele politice ocupă un loc
mai puţin important. Astfel o
scrisoare din 7 noiembrie 1533
aminteşte că există un zvon ,,că
regele Angliei ar fi primit-o înapoi
pe Caterina lui" sau că ,,…întâm-
plările din Anglia ar putea fi
adevărate în parte", (Friburg, 27
aprilie 1534). Mai dese sunt
insistenţele lui Erasmus pentru ca
Olahus să intervină pe lângă mai
marii timpului pentru a obţine
bunăvoinţa lor. Aşa bunăoară
vorbeşte despre ,,teama de a nu le
pierde favorurile " - referirea este la
Ferdinand I şi Carol Quintul -
(Friburg, 9 octombrie 1530), ,,….
te rog mult să cultivi, ca şi până
acum, favoarea ilustrissimei regine
" (Friburg, 27 februarie 1532), ,,te
rog să mă păstrezi în inima ta şi
să cultivi favoarea reginei " (Friburg,
7 noiembrie 1533), sau ,,reco-
mandă-mă ilustrissimului duce de
Arshoth "(Friburg, 23 ianuarie
1534), iar Olahus pe cât i-a stat în
putinţă l-a sprijinit: ,,Problema ta
am tratat-o cu regina cu tot
devotamentul, grija şi dragostea,
aşa cum eram dator faţă de tine",
(Bruxelles, 29 martie 1533), ,,am
făcut tot ce ne-a stat în putinţă, ca
să ţi-i facem şi mai favorabili." (pe
principi - n.n.), ,,ce-a răspuns din
nou împăratul  cu privire la tine",
vei înţelege din copia scrisorii sale,
pe care ţi-o trimit laolaltă cu
celelalte rânduri", ,,ce hotărâre a
luat apoi regina, în numele
împăratului şi la rugămintea mea,
vei înţelege de asemenea din
scrisoarea seniorului Panor-
mitanus ", ,,seniorul duce de
Arishoth, te iubeşte de minune",
,,pe toţi i-am făcut să te iubească
şi să te dorească" (Bruxelles, 21

iunie 1533). În aceeaşi măsură,
Erasmus se arată preocupat de
problemele sale pecuniare pe care
i le dezvăluie lui Olahus, în mai
multe rânduri şi într-un stil foarte
direct : ,,… din pensia fixată de
împărat n-am primit nimic de un
an şi jumătate de la plecarea lui
",… subvenţia din fondurile Co-
roanei mi-a suprimat-o, cu o
nemaipomenită neruşinare, Petrus
Barbirius, un teolog şi un prieten
atât de bun până atunci", ,,casa n-
o voi vinde fără o pierdere de o sută
cinci florini", ,,voi aştepta însă
drepturile băneşti de la tipografia
din Frankfurt" (Friburg, 27 februarie
1532), ,,să mi se trimită apoi bani
de drum în sumă potrivită". Doar
mi se datorează pensia pe zece
ani şi mai mult", (Friburg, 7 februarie
1533), ,,împăratul a scris de mai
multe ori mătuşii sale, Margareta
Doamna, să mi se plătească
pensia în mod excepţional", ,,am
fost chemat în Franţa de regele
Francisc, cu mari promisiuni, cu
scrisori scrise chiar de mâna lui.
Îmi destinase prepozitura de la
Tongren, un venit mare şi de vază "
(Friburg, 19 aprilie 1533), ,,Mar-
gareta Doamna m-a rechemat în
condiţii mai generoase decât cele
de acum " (Friburg, 23 august
1533). Cu toate problemele sale
financiare personale, Erasmus nu
uită şi nu ezită să recomande,
pentru situaţii mai bune, prieteni
mai tineri, aflaţi la începutul carierei:
,,îţi recomand pe Levinus, căruia aş
dori să-i sădeşti convingerea că
trebuie să-şi aleagă o astfel de
viaţă, în care să aibă curajul să-şi
cultive inteligenţa şi erudiţia ".
(Friburg, 3 martie, mai 1532), sau
în scrisorile din 1 iulie 1533,
respectiv 7 noiembrie 1533, când
îl roagă pe Olahus să-i ajute pe
Petrus de Montfort şi pe Viglius
Schichemius.

O problemă de mare
importanţă, care apare
în scrisorile celor doi
este cea religioasă

Ea este cu atât mai interesantă
cu cât relevă în plină epocă
umanistă, concepţiile unui romano-
catolic ajuns pe cele mai înalte
trepte ale ierarhiei ecleziastice, şi
ale unui adept al libertăţii de
gândire. şi dacă tonul lui Olahus
este moderat : ,,marea dorinţă de
a te vedea aici - departe de neîn-
ţelegerile religioase" (Augsburg, 1
iulie 1530), ,,dacă nu cumva te temi
de franciscani şi dominicani"

(Bruxelles, 12 februarie 1532 ), ,,de
fapt te temi de călugări, ca nu
cumva să te calomnieze şi să te
jignească" (Bruxelles, 26 iulie
1532),,,chiar şi dintre călugări,
partea mai sănătoasă, după cum
m-am convins îţi este favorabilă"
(Bruxelles, 12 martie 1534), ,,te temi
de purtătorii de sfori. Dacă ai
devenit atât de fricos şi dacă vrei a
continua să stărui în această frică,
nu-mi va fi uşor să te scap de ea",
,,păzeşte-te de luptătorii luterani",
în schimb Erasmus care şi-a
atras atât ura catolicilor cât şi a
luteranilor, este de nestăvilit: ,,cum
am fost tratat de unii din Louvain
nu-ţi mai spun acum : trebuie ori
să plec, ori să mă supun torturilor
ce mi se pregăteau", ,,la voi
domnesc călugării - mai ales în
Brabant - acest soi de oameni
cum nu se poate mai prost şi mai
crud… ei sunt înarmaţi cu edicte
teribile",,,în Spania nici împăratul
însuşi n-a putut să impună tăcerea
călugărilor dominicani", (Friburg, 27
februarie, 1532), ,,cineva l-a sfătuit
pe împărat să mi se încredinţeze
mie problema luterană… vor să-i
nimicesc pe luterani, pe care, după
cum credeau ei, îi simpatizam",
,,nimeni nu-i întrece pe aceşti
evanghelici în vorbărie şi îngâmfare"
(Friburg, 19 aprilie 1533), ,,La
Anvers s-a publicat o carte, a unui
măscărici incult, preot neruşinat şi
smintit ", ,,O, dacă împăratul n-ar
acorda atâta credit unor astfel de
oameni" (Friburg, 23 ianuarie
1534), ,,dezlănţuirea călugărilor nu
m-ar împiedica acum să mă
reîntorc ", ,,aici mă tem de lucruri
mai grave din partea adepţilor
sectelor, care au convingerea că
Erasmus este acela, care-i
împiedică să stăpânească
nestingheriţi peste tot", ,,Luther a
publicat o scrisoare pur şi simplu
furioasă", din care nu respiră
altceva decât ura personală,
(Friburg, 22 aprilie 1534). Mai
interesant este că, în corespon-
denţa celor doi pe această temă,
alături de divinitatea creştină, sunt
invocate şi divinităţi păgâne : ,,Zeii
să-l pedepsească pe acest om",
scrie Olahus într-o scrisoare
datată în ultima zi a lunii ianuarie
1533, ,,când nici zeii nu te mai
ajută", scrie Erasmus într-o
scrisoare nedatată.

Cea mai importantă parte
a corespondenţei

este ocupată de problema
reîntoarcerii lui Erasmus în Brabant
şi parţial, de întoarcerea lui Olahus
în Ungaria, - ,,patria mea adoptivă".
Viaţa departe de ţara natală şi de
cei dragi îi apropie şi mai mult pe
cei doi. De aceea reîntoarcerea în
patrie, dorul de patrie, dar şi
motivele care împiedicau această
reîntoarcere sunt prezente în
majoritatea scrisorilor: ,,m-am
gândit la întoarcerea în Brabant"
(Friburg, 11 decembrie 1530),
,,patria nu se poate plânge de
mine", ,,patria nu mi-a adăugat mult
nici în privinţa cinstirii, nici a
avantajului ", (Friburg, 27 februarie

1532), ,,împotriva dorinţei mele,
rămân totuşi pe loc şi îmi
construiesc o casă", (Friburg, 3
martie,mai 1532), ,,să mi se trimită
aici o scrisoare fie din partea
domnului cancelar, fie una în
numele reginei, prin care să fiu
rechemat - ca să am aici o motivare
onorabilă, că mă întorc în ţară , şi
să nu mi se pară că plec, din cauza
urii cuiva", ,,pentru mine
strămutarea va fi grea, atât din
cauza bagajelor, cât şi a sănătăţii
mele şubrede, dar înainte de toate
vreau să fie onorabilă", ,,mi-e dor
de patrie. Rog totuşi, să nu se afle
că mă pregătesc de plecare",
(Friburg, 7 februarie 1533), ,,nu e
însă nici o primejdie dacă, se
răspândeşte acolo vestea, că mă
străduiesc să fiu rechemat în
Brabant în condiţii onorabile…. n-
aş vrea să se ştie sau să se creadă
că mă zbat ca să-l obţin " (Friburg,
19 aprilie 1533), ,,aştept acum
momentul potrivit ca să închiriez
corabia şi vâslaşii, ca să pot pleca
de aici în siguranţă", ,,… este mai
bine să ajung puţin mai târziu acolo
unde doresc foarte mult să fiu,
decât slăbit şi istovit să-mi fac
moartea inevitabilă", ,,mă mână
dragostea de patrie ", (Friburg, 23
august 1533), "în legătură cu
întoarcerea propusă din partea mea
nu s-a schimbat nimic, numai să
nu survină ceva nou" (Friburg, 7
noiembrie 1533), ,,nu ştiu dacă ar
mai fi de vreun folos să mă reîntorc"
(Friburg, 23 ianuarie 1534 ),,,dar pe
cât de fierbinte mă rog lui
Dumnezeu ca pentru tine
întoarcerea (în Ungaria n.n. ), să
fie foarte fericită, tot pe atât înţeleg
că pentru mine va fi o pierdere"
(Friburg, 22 aprilie 1534). Se
observă că dorinţa de revenire  în
patrie este motivată la Erasmus de
aspectul onorabilităţii  în primul
rând, însă un motiv care îl
impiedică să-şi realizeze visul este
starea sănătăţii sale, asupra căreia
revine obsesiv în mai multe scrisori
: ,,… iartă scurtimea acestei
misive; sunt încă firav şi scriu
multora" (Friburg, 7 iulie 1530), ,,mă
supără durerile de picioare,
hemoragia gastrică", ,,sănătatea
mea este atăt de şubrezită", ,,mă
tem că trupşorul acesta abia
întremat n-ar putea suporta clima
acelui ţinut şi rece şi bântuit de
vânturi, (Friburg, 27 februarie 1532),
,,o neînsemnată înrăutăţire a vremii,
sau un vânt mai supărător, mă bagă
în pat" (3 martie, mai 1532), ,,starea
trupului meu este atât de şubredă
din cauza vârstei şi a suferinţei ",
,,trupşorul meu, mai găurit ca un
ciur vechi, adeseori nu mai suportă
nici clima de vară" (Friburg, 7
februarie 1533), ,,suferinţele
dragului tău Erasmus le vei
cunoaşte mai bine din cele ce-ţi
va povesti iubitul nostru Montfort"
(1 iunie 1533), ,,februarie m-a
predat grav bolnav lui martie,
duşmanul de moarte al tuturor
bătrânilor" (Friburg, 23 august
1533), ,,atât de des îmi revine
cunoscuta durere a membrelor,
încât nu pot şti ce trebuie să mai

sper de la acest trupşor mai fragil
ca sticla", ,,… mi-am făcut
testamentul şi se va publica
tratatul meu Despre pregătirea
pentru moarte" (Friburg, 23 ianuarie
1534), ,,până la calendele lui aprilie
m-am simţit, dacă nu bine, totuşi
ceva mai puţin rău… dar de la 8
aprilie m-a apucat o durere grozavă
care mi-a prins partea stângă a
capului, a gâtului, cu umărul şi
mâna", " dacă nu m-aş teme de o
paralizie , ,,din cauza durerii abia
am putut să le scriu pe acestea ",
,,nu este de vină dorinţa mea, ci
boala ", (Friburg, 22 aprilie 1534).
La înrăutăţirea stării de sanătate a
contribuit se pare şi vinul burgund,
aşa cum recunoaşte într-una din
scrisori: ,,vina principală a
slăbiciunii mele o poartă vinul
burgund, cel care mi s-a trimis
este greţos şi îmi face rău la
stomac", (Friburg, 23 august 1533).
Cu toate acestea Olahus stăruie
în revenirea lui Erasmus în ţara sa
de baştină : ,,nu înţeleg prea bine,
cum poţi fii fericit şi cum te poţi
bucura că eşti sănătos, câtă vreme
trebuie să trăieşti departe de patria
în care te-ai născut, sub cei străini
" (Bruxelles, 12 februarie 1532), ,,în
patrie te vei bucura în pace şi linişte
de pensia fixată de regină ", ,,vei
avea aici nu numai vin de
Burgundia care te reţine acolo, ci
toate celelalte vinuri pe care le-ai
avut mai înainte şi care ţi-au
susţinut sănătatea odinioară ",
,,dacă vei păgubi puţin cu prilejul
vănzării casei tale de acolo, vei avea
răsplata pe pământul patriei,
împreună cu ai tăi" (Bruxelles,  26
iulie 1532), ,,problema cea mai

        Genealogia lui Nicolae Olahus

Coperta colecţiei de proverbe
şi zicători latineşti

a lui Erasmus

Gravură reprezentând pe
Erasmus din Rotterdam

la masa de lucru

continuare în pag. 8
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În materialele video prezentate
în mass-media se văd oameni
intrând în grupuri în magazine sau
stând la coadă la Louis Vuitton,
în centrul Vienei, cu respectarea
regulilor de distanţare socială.
Legat de acest brand, numărul
ridicat de cazuri de infecţie cu
noul coronavirus din Franţa a
determinat unii dintre cei mai
mari producători de parfum să
treacă la producţia de dezinfec-
tant. Conglomeratul de mărfuri de
lux LVMH (Louis Vuitton),
compania-mamă a Christian Dior,
Guerlain şi Givenchy, doreşte să
ajute autorităţ i le sanitare
franceze prin fabricarea de gel
hidroalcoolic sau de gel
dezinfectant pentru mâini, pe
care ar urma să le ofere gratuit.
Mulţi europeni ar putea să nu mai
ajungă să-şi facă vacanţele pe
litoralul mediteranean sau în alte
zone litorale în această vară, iar
întrebarea care se ridică este
dacă guvernele lor vor face ceva

pentru a sprijini sectorul turis-
mului ce a fost devastat de pan-
demie. Reprezentanţii HORECA
sau ai hotelierilor şi agenţiilor de
turism îşi fac planuri în vederea
deschiderii oficiale a activităţilor,
cu idei care de care mai inge-
nioase. Hotelurile şi unităţile de
alimentaţie publică de pe litoralul
românesc sau din staţ iuni,
aşteaptă deschiderea sezonului
şi pregătesc deja o serie de
modificări, astfel încât turiştii care
vor sosi la un moment dat  să se
simtă în siguranţă. Aceştia vor
beneficia de servicii de masă  în
serii în hotelurile care nu dispun
de spaţii suficient de largi, aşa
cum se întâmpla până în 1990,
când cererea era foarte mare
pentru turismul intern, pentru a
se evita aglomeraţ i i le din
restaurante. Sunt scenarii care
sugerează că la o masă va sta
doar o singură familie, şez-
longurile vor fi distanţate şi igie-
nizate după fiecare folosire, iar
saltelele ar putea să dispară de
pe plajă, pentru a reduce riscul
de infectare. Camerele vor fi

igienizate la schimbul  seriei de
turişti, cameristele vor purta măşti
şi mănuşi, în vreme ce serviciile
de check-in şi check-out se vor
realiza preponderent online,
pentru a evita statul la coadă la
recepţie, unde vor fi oricum trasate
linii de demarcare, potrivit
Organizaţiei Patronale Mamaia
Constanţa. Probabil în prima fază
vor fi deschise terasele şi ulterior
restaurantele, după ce vor fi
evaluate stările de fapt, avantajul
la noi fiind că acţionăm în urma
altor state, care vor lua măsurile
de relaxare mai devreme, putând
învăţa din experienţa acestora.

 Organizaţ ia Mondială a
Turismului (OMT) estimează că
sosirile turiştilor străini ar putea
scădea cu până la 30% anul
acesta, la nivel mondial, ceea ce
s-ar traduce printr-o pierdere de
venituri de circa 450 miliarde
USD. Sectorul  turistic a lansat
deja un plan în trei paşi pentru
combaterea crizei de coro-
navirus. Prima dintre iniţiative
constă în crearea unui Comitet
Mondial de Criză pentru Turism,

la care participă organizaţii
internaţionale precum IATA,
OACI, OMS (Organizaţia Mon-
dială a Sănătăţii) şi ministerele
turismului din ţările membre. Toţi
aceştia se întâlnesc online la
fiecare 15 zile pentru a împărtăşi
cele mai bune practici. În al doilea
rând, OMT caută inovaţii pentru
recuperarea turismului, prima
provocare globală care îşi pro-
pune să reunească antreprenorii
şi start-up-uri pe trei fronturi:
recuperarea destinaţ i i lor,
economia circulară şi sănătatea
publică durabilă. În cele din urmă,
OMT a prezentat Comitetului de
Criză, 23 de recomandări privind
măsurile şi acţiunile pentru
gestionarea crizei şi accelerarea
recuperării turismului.

Directorul Comisiei Europene
pentru Turism (ETC) susţine că
sectorul turismului din Europa are
nevoie de aproximativ 255 mld.
EUR pentru a ajuta statele
membre să redreseze industria
şi aproximativ 120 mld. EUR
pentru investiţii suplimentare,
pentru a-i ajuta pe operatori şi

antreprenori să-ş i reia
operaţiunile. Uniunea Europeană
caută să pună la punct un pachet
de stimulare economică pentru
a da un imbold economiei în
ansamblu, după încheierea
restricţ i i lor legate de noul
coronavirus.

Actuala criză este reflectată în
nivelul ridicat al şomajului în
sectorul turismului din Europa,
fiind în pericol peste 10 milioane
de locuri de muncă pe continent,
dacă situaţia continuă şi în
următoarele luni. Statele sudice
au solicitat şi reguli de călătorie
"unitare", temându-se că o
retragere treptată a măsurilor de
izolare va distorsiona piaţa
turismului şi va izola regiuni care
au nevoie de ajutor. Sicilia, care
a pierdut până la 1 mld. EUR
până în prezent, a început deja
să se gândească la renaşterea
turismului post-coronavirus şi a
anunţat că va acoperi jumătate
din costurile de zbor şi o treime
din cheltuielile hoteliere pentru
turiştii care doresc sa achizi-
ţioneze un sejur în perioada

Virgil NICULA
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în aranjamentul floral al copacilor
mângâiaţi de razele soarelui,
sorbind dintr-o ceşcuţă de cafea,
îţi regăseşti echilibrul, liniştea
sufletească, îţi încarci pozitiv
mentalul şi treci mai uşor peste
toate nemulţumirile şi frustrările
pe care le-ai acumulat de-a
lungul perioadei de carantină. Va

trece şi această pandemie, însă,
nu trebuie să uităm să protejăm
natura, cu tot ceea ce ţine de ea,
floră, faună, climă, etc. Să
încercăm să trăim frumos, să ne
întoarcem la natură, să mâncăm
sănătos, să protejăm animalele,
să învăţăm să ascultăm, să nu
întoarcem spatele atunci când
aproapele are nevoie de noi, chiar
şi numai cu o vorbă bună, într-un

cuvânt să reînvăţăm esenţa
cuvântului empatie. Şi totuşi, se
pare că începutul este
promiţător. Nu pot trece cu
vederea peste faptul că tot mai
mulţi oameni au început să-şi
preţuiască sănătatea, să facă
sport, să fie atenţi la ce mănâncă.
Deşi criza economică este la
debut, totuşi, magazinele de
bricolaj nu duc lipsă de clienţi.

La raionul „Casă şi Grădină” este
destul de aglomerat. Se pare că
acest virus nenorocit ne-a trezit
din amorţire şi tânjim după
natură, chiar dacă nu am reuşit
să ieşim, am mutat natura în
propriile case. Nici magazinele
alimentare nu duc lipsă de clienţi.
Şi aici, la anumite raioane, mai
ales cel de „Legume-Fructe” este
arhiplin. Din nou un lucru bun, un

pas spre mâncare sănătoasă, şi
aceasta tot din mijlocul naturii,
neprelucrată industrial. E bine că
am învăţat ceva din toată această
pandemie. Şi iată că, în sfârşit,
am găsit răspunsul la întrebarea
pe care mi-am pus-o într-un
articol dintr-un număr trecut al
revistei („Greşelile din care nu
înveţi, sunt eşecuri”. Oare am
învăţat ceva din toate acestea?).
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următoare, aceştia putând primi
bilete gratuite la muzee şi situri
arheologice. "Turismul este
prima industrie europeană", a
declarat comisarul francez
Breton, într-o conferinţă video în
faţa Parlamentului European, în
care a subliniat că redresarea
economică a sectorului va
necesita "un plan foarte solid", un
altfel de "Plan Marshall", 90%
dintre companiile turistice fiind
IMM-uri, iar eforturile trebuie să
meargă către ele. Trebuie să
existe finanţare directă şi nu
împrumuturi. Comisarul euro-
pean a explicat că turismul este,
în prezent, sectorul cel mai
afectat de pandemie. Bruxelles
estimează că cifra sa de afaceri
în UE va scădea în acest an cu
50% pentru hoteluri şi restau-
rante, cu 70% pentru operatorii
de turism şi cu 90% în cazul
companiilor aeriene şi compa-
niilor de croaziere. Aceste cifre
ar putea creşte în funcţie de cât
timp durează izolarea, deoarece
sectorul turistic a fost primul
afectat de criză, dar va fi ultimul
care va ieşi din această fază de
restricţii.  Pe termen lung, el a
considerat că sectorul poate
profita de această criză pentru a
se "reinventa", concentrându-se
pe sustenabilitatea mediului,
digitalizarea ş i natura sa
strategică.

 Nouã þãri membre
 ale UE, inclusiv

România, au
solicitat Uniunii

 Europene, la
 începutul lunii mai,

 un plan pentru a
oferi sprijin

economic sectorului
 turistic, foarte afectat
 de oprirea activitãþii

 din cauza
coronavirusului ºi

de o armonizare
europeanã a
criteriilor de
mobilitate în

 faþa vârfului de
 sezon estival.

Astfel, cele nouă capitale
solicită ajutor sectoarelor cele
mai afectate din turism pentru a
evita "criza de lichiditate într-o
criză de solvabilitate" şi susţin că
UE trebuie să permită acces la
"fonduri" pentru "a asigura
supravieţuirea afacerii şi a locurilor
de muncă pe perioada crizei"."În
ţările noastre turismul constituie
o industrie strategică", au indicat
Bulgaria, Cipru, Franţa, Grecia,
Malta, Italia, Portugalia, România
ş i Spania, într-o scrisoare
prezentată în aceeaşi zi în care
miniştrii industriei UE au

Virgil NICULA
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organizat o conferinţă telematică
ş i în care solicită "măsuri
coordonate şi diferenţiate pe
termen scurt şi lung pentru a
sprijini financiar industria". Acest
grup de state, a cărui popula?ie
însumată depăşeşte 200 de
milioane de oameni, subliniază că
sectorul turistic reprezintă mai
mult de 10% din PIB-ul UE şi
aproape 12% din piaţa sa de
muncă şi solicită ca planul
european de relansare econo-
mică să includă "un sprijin
puternic pentru turism şi care
recunoaşte existenţa anumitor
teritorii cu specific". Aceştia
pledează, de asemenea, pentru
o recuperare durabilă ş i
ecologică pentru sectorul
turismului, în conformitate cu
interesele strategice pe termen
lung ale UE, şi menţionează în
mod specific importanţa sprijinirii
sectorului aerian cu lichiditate.

Pe măsură ce transportul
aerian a fost pe punctul de a se
opri complet din cauza crizei
generate de pandemia COVID-19
şi a restricţiilor de călătorie
impuse, guvernele europene îşi
deschid trezoreriile cu subvenţii
generoase pentru companiile
aeriene. La începutul lunii mai,
autorităţile de reglementare a
concurenţei din Uniunea Euro-
peană au permis autorităţilor
germane să ofere un pachet de
ajutor pentru a face faţă crizei de
coronavirus de aproape 600
milioane de dolari (552 milioane
de euro) pentru compania Condor
din Germania, care luptă pentru
supravieţuire de când fosta sa
companie-mamă, grupul britanic
de călătorii Thomas Cook, s-a
declarat în faliment în septembrie
2019. Guvernul german are în
vedere intrarea în capitalul Luf-
thansa, cea mai mare companie
aeriană europeană, din cauza
problemelor economice ale
companiei ca urmare a crizei de
Covid-19, relatează săptămânalul
Der Spiegel. Compania trece
printr-un moment dificil, după
canalele de ştiri informând că
Lufthansa îşi închide filiala low
cost Germanwings şi pierde un
milion de euro în fiecare oră din

rezervele sale de lichiditate.
Guvernul german a propus mai
multe formule pentru a
materializa salvarea liniei
aeriene, dar nu a optat încă pentru
una. Printre alte motive sunt
evidenţiate divergenţele dintre
Ministerul Finanţelor (în mâinile
social-democraţilor) şi Ministerul
Economiei (condus de con-
servatori).

După ce guvernul Franţei a
informat că va oferi companiei Air
France, sub forma unui împrumut
direct de la stat, 3 miliarde de
euro şi a unui împrumut de 4
miliarde de euro oferit de un
consorţiu format din şase bănci
franceze şi internaţionale, ca
ajutor de urgenţă, compania
aeriană olandeză KLM va primi,
de asemenea, până la 4 miliarde
de euro, ca o combinaţie de
garanţii de stat şi împrumuturi
bancare, de la guvernul ţărilor de
Jos. Statul francez, care deţine
14% din capitalul Air France, a
stabilit condiţii pentru rentabilitate
"pentru că sunt banii francezilor
şi este necesar ca Air France să
depună eforturi", precum şi
condiţii ecologice, cu intenţia ca
această companie "să devină
cea mai prietenoasă cu mediul
înconjurător de pe planetă: să
prezinte un plan de reducere a
emisiilor de CO2 ş i de a
transforma flota sa pentru a fi mai
puţin poluantă, a face mai puţin
zgomot şi a fi mai ecologică".

Italia este în proces de
renaţionalizare permanentă a
deficitarei Alitalia. Suedia şi
Danemarca au acordat apro-
ximativ 151,2 milioane de dolari
în garanţii de credit pentru
principalul operator scandinav
SAS, iar la sfârşitul lunii aprilie
guvernul francez şi cel olandez
au promis aproximativ 11 miliarde
de euro în împrumuturi şi garanţii
asigurate de stat către grupul
binaţional Air France - KLM.
Letonia are în vedere alocarea a
150 de milioane de euro capita-
lului de bază al companiei aeriene
naţionale baltice, iar guvernul
estonian a confirmat că este gata
să injecteze mai multe fonduri în
compania sa aeriană nordică.

 Atât companiile
aeriene mici, cât ºi

cele mari încearcã sã
 gãseascã variante
pentru a respecta
recomandãrile de
 distanþare socialã

 fãcute de autoritãþi
din cauza

 pandemiei.

American Airlines, Delta Air
Lines şi United Airlines, dar şi
Wizz Air au transmis că vor
impune o nouă măsură de
siguranţă: vor cere tuturor
pasagerilor să poarte mască în
timpul zborurilor. În prezent,
traficul aerian este cu 95% mai
scăzut  faţă de aceeaşi perioadă
a anului trecut, iar majoritatea
zborurilor din SUA sunt efectuate
cu foarte puţini pasageri, în
medie 17 pasageri la bord.
Explicând că filtrele HEPA ale
tuturor aeronavelor Wizz Air
filtrează 99,7% dintre virusurile şi
bacteriile din aerul din cabină,
compania atenţ ionează că
echipajul, dar şi pasagerii vor
avea totuşi obligaţia să poarte
măşti pe tot parcursul zborului.
Pe zborurile unde gradul de
încărcare permite, echipajul va
supraveghea distanţarea locurilor
între pasageri.

Ministrul german de externe a
declarat că "nu vor exista vacanţe
normale în Europa în această
vară", datorită restricţiilor privind
libera circulaţ ie din cauza
pandemiei de coronavirus.
Declaraţia a fost făcută după o
întâlnire virtuală cu mai mulţi
dintre omologii europeni şi
confirmă avertizările emise de
autorităţile germane şi interna-
ţionale cu privire la hoteluri,
restaurante şi locuri de diver-
tisment în principalele destinaţii
ale turiştilor germani, precum
Italia, Franţa, Turcia şi Spania,
toate puternic afectate de
COVID-19.

Austria de exemplu, a anunţat
că îşi va redeschide treptat
frontierele cu Germania ş i
Republica Cehă, în ciuda faptului

că ţara respectivă a înregistrat un
focar important de contagiune la
începutul pandemiei în staţiunea
de schi Ischgl, în timp ce
ministrul german pentru afaceri
externe a declarat săptămâ-
nalului "Bild" că "o cursă euro-
peană pentru a vedea cine
permite turismului să călăto-
rească mai devreme ar duce la
riscuri inacceptabile".

Agenţiile germane au început
să ridice jaluzelele începând din
20 aprilie, după ce localurilor de
până la 800 mp li s-a permis
deschiderea de către guvern,
conform raportului DRV. Prin-
cipalii operatori turistici se
concentrează pe marketing,
având în vedere sezonul estival
şi iarna 2020-21, ca şi vara 2021.
Potrivit DRV, o cerinţă esenţială
pentru a redeschide firmele o
reprezintă respectarea stan-
dardelor de igienă şi o autorizaţie
specifică obţinută pentru fiecare
afacere. Pe lângă faptul că se
continuă gestionarea modifi-
cărilor, a cererilor sau rambur-
sările clienţilor, agenţiile germane,
inclusiv TUI şi DER Touristik vor
avea în ofertă o gamă largă de
produse de piaţă, începând să
vândă deja vara 2021, în timp ce
alţii precum FTI, Schauinsland
Reisen sau Alltours pun accentul
pe ofertele începând cu luna mai,
cu reduceri semnificative. În
ambele cazuri sunt puse în
vânzare destinaţ i i precum
Insulele Canare şi Baleare, plajele
spaniole, Grecia, Turcia, Tunisia
sau Egipt.

Grupul german TUI, cel mai
mare operator de turism din lume,
este aproape de a primi aproape
2 miliarde de euro ca ajutor
guvernamental, o dovadă decisivă
a promisiunii Germaniei de a salva
companiile devastate de impactul
pandemiei coronavirusului. Deşi
grupul nu a confirmat operaţiunea
în aceşti termeni, a făcut-o la
sfârşitul sesiunii de tranzacţionare,
explicând într-o declaraţie că "TUI
a decis să solicite un împrumut
de la banca de dezvoltare de stat
KfW pentru a reduce efectele fără
precedent ale pandemiei de
COVID-19 până când poţi să te
întorci la afaceri normale".

Senatul Statelor Unite a
aprobat un plan de salvare de 2
trilioane de dolari, care include o
linie de salvare de 61 de miliarde
de dolari pentru companiile
aeriene şi companiile de turism
aflate în dificultate. În Regatul
Unit, transportatorii vor fi nevoiţi
să solicite un ajutor de mai bine
de 330 de miliarde de lire sterline
(368.34 miliarde de euro) de
garanţii de împrumut de afaceri
personalizate.

Grupul hotelier francez Accor
a anunţat că, datorită crizei
actuale, a fost obligat să închidă
două treimi din hotelurile din
întreaga lume, din cauza scăderii
activităţ i i ş i că renunţă să
distribuie 280 de milioane de euro
în dividende între acţionarii săi,
folosind 25% din suma respectivă
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importantă în scrisorile noastre era
că, dacă ai dori să te reîntorci
acasă, ar trebui să comunici
intenţia ta mai deschis" (Bruxelles,
ultima zi a lunii ianuarie 1533), ,,eu,
prea învăţatul meu prieten
Erasmus, te felicit şi mă bucur că
voi avea prilejul de a te vedea aici
pe tine, a cărui prezenţă va fi o mare
onoare pentru patrie", ,,problema ta
am tratat-o cu regina cu tot
devotamentul, grija şi dragostea
aşa cum eram dator faţă de tine",
,,am spus reginei, din iniţiativă
proprie, că rechemarea ta ar fi mai
onorabilă şi mai comodă, dacă vei
avea siguranţa că ţi se va plăti
pensia de la împărat pentru trecut
şi pentru viitor", ,,regina a fost de
părere … să nu fi rechemat fără
ştirea împăratului ", ,,motivul
întemeiat sau neîntemeiat, pentru
care nu ţi s-a plătit pensia a fost
absenţa ta", ,,vei putea să trăieşti
la tine acasă după pofta inimii. De
aceasta voi avea grijă eu"
(Bruxelles, 29 martie 1533), ,,nimic
nu poate împiedica reîntoarcerea
ta, pentru care te-am sfătuit de la
început, şi te-am rugat din
dragostea ce o am pentru tine",
,,de aceea, dragul meu Erasmus,
nu mai ai nici un motiv să întârzii
acolo", ,,dacă vrei să fi îngrijit în
cele mai bune condiţii, spre
înlesnirea, tihna, sănătatea şi
liniştea ta, la o vârstă de acum
înaintată şi încă în putere, unde ai
o climă prielnică, printre rude,

prieteni şi vechile tale cunoş-
tinţe,caută să vii cât mai repede",
,,e mai bine să-ţi petreci ultimele
zile ale bătrâneţii pe pământul unde
te-ai născut…", ,,fă tot ce poţi, ca
să te întorci, cât mai curând"
(Bruxelles, 21 iunie 1533), ,,îmi pare
foarte rău că eşti bolnav; aş dori
să fi sănătos şi să te reîntorci ",
,,O de-aş putea dragul meu
Erasmus, să mă întorc fără
primejdii", ,,Patria, prietenii, fraţii şi
cei uniţi cu mine prin aceleaşi
nevoi mă îndeamnă să revin"
(Bruxelles, 25 iunie 1534).

O temă care revine frecvent
în corespondenţa dintre
Nicolaus Olahus şi
Erasmus din Rotterdam

este cea a prieteniei, care i-a unit
în ciuda diferenţei de vărstă şi a
spaţiului dintre ei şi care a rămas
un model până în zilele noastre.
Dacă din rândurile lui Olahus
răzbate cu putere acest sentiment,
la Erasmus - şi aici reflexul vârstei
şi al experienţei îşi spun cuvântul
- se adaugă şi dezamăgirile legate
de acest concept. Dacă primele
scrisori ale lui Olahus se încheie
aproape în acelaşi fel : ,,să
binevoieşti a mă înscrie printre
prietenii tăi", ,,te iubesc din tot
sufletul" (Augsburg, 1 iulie 1530),
,,socoteşte-mă printre ai tăi"
(Augsburg, 20 septembrie 1530),
,,iubeşte-mă şi socoteşte-mă de-
al tău" (Augsburg, 21 septembrie
1530), următoarele sunt mult mai
concludente: ,,eşti extraordinar de
lovit … din cauza pierderii

prietenilor tăi", ,,eu aflu în prietenia
intimă cu tine atâta plăcere, că n-
aş schimba-o cu nici o comoară"
(Augsburg, 25 octombrie 1530),
,,nu-ţi cer în schimb nimic altceva,
decât mărturisirea dragostei tale
pentru mine şi să-l iubeşti pe
Olahus al tău", ,,oriunde mă va duce
soarta, eu voi rămâne pentru tine
acelaşi devotat Olahus pe care-l
cunoşti" (Bruxelles, 25 iunie 1534)

Nu mai puţin prietenos, se
dovedeşte Erasmus : ,,am de gând
să înscriu numele tău între cei mai
aleşi prieteni ai mei" (Friburg, 7 iulie
1530), ,,eu însumi m-am născut cu
o fire deschisă şi mă desfată
prietenia oamenilor cinstiţi ",
,,Chipul lui Olahus s-a întipărit atât
de adânc în sufletul meu, încât nu
mai poate fi scos sau şters de
acolo", ,,acesta este iubitul meu
Olahus… un prieten atât de sincer"
(Friburg, 9 octombrie 1530), ,,nu pot
să-ţi cer nimic altceva, decât să
continui a fi Olahus căci în acest
nume sunt cuprinse toate binefa-
cerile prieteniei" (Friburg, 11 de-
cembrie 1531), ,,de Curte, încă nu
mă plâng… acolo nu mai am nici
un prieten cu adevărat sincer afară
de unul Conradus Goclenius, pe
când în Anglia am găsit prieteni
binevoitori, înţelepţi şi statornici"
(Friburg, 27 februarie 1532), ,,tu
dragul meu Olahus, caută să rămâi
neschimbat" (Friburg, 23 august
1533), ,,prietenii de departe nu
mai pot fi prieteni" (Friburg,
22 aprilie 1534).

Dacã atunci când
 este vorba de

 prietenie, Erasmus
 se lasã în întregime

 dominat de
sentimente nobile,
 atunci când face
 aprecieri asupra
 unor persoane de

calitate îndoielnicã
 sau asupra unor
situaþii, el devine

necruþãtor:
 ,,cartea lui… de o tâmpenie

remarcabilă " (referire la Albertus
Pius), ,,un om pur şi simplu turbat",
(referire la Noel Bedier), fiţuica lui
Iulius Caesar Scaliger, ,,plină de
minciuni neruşinate" (atribuite de
Erasmus lui Aleander), Friburg, 27
februarie 1532, ,,îl iubesc pe
reverendissimul senior Panor-
mitanus în mod deosebit, dar este
un hristolog în toată puterea
cuvântului" (Friburg, 7 februarie
1533), ,,nimănui nu-i este prieten,
nici lui însuşi ", ,,foarte spontan şi
inteligent, dar e viclean, uşuratic,
orgolios şi murdar. Fereşte-te să
ai încredere în el", (referire la Petrus
de Montfort) - scrisoare nedatată,
,,am vorbit cu regina, cu
Panormitanus şi cu ducele de
Arishoth, despre acel măscărici şi
despre cartea lui tipărită la Amiens"
(Bruxelles, 12 martie 1534). Aceste
caracterizări vin din partea unui om,

pentru care, scara valorilor era alta:
,,mare mângâiere pentru mine să
mai găsesc câteva spirite sincere
şi cinstite în acest secol în care
credinţa, caritatea şi umanitatea …
se pare că sunt definitiv omorâte
şi îngropate", ,,odată tot se va
închega mult râvnita generaţie de
aur a muritorilor"(Friburg, 9
octombrie 1530),

Desigur că această abordare a
problemelor din corespondeţa lui
Nicolaus Olahus cu Erasmus din
Rotterdam este departe de a fi
completă, dar ea poate oferi celor
interesaţi un prim contact cu genul
de relaţie specială între doi oameni,
pe care, şi timpul şi spaţiul i-au ţinut
departe unul de altul. Nu putem
încheia prezentarea de faţă fără să
amintim că la baza acestui scurt
excurs au stat două contribuţii
fundamentale şi remarcabile
asupra corespondenţei celor două
personalităţi: Umanistul Nicolaus
Olahus (Nicolae Românul. 1493 -
1568. Texte alese. Studiu intro-
ductiv şi note I.S. Firu şi Corneliu
Albu, Editura ştiinţifică Bucureşti,
1968 şi Nicolaus Olahus.
Corespondenţa cu umaniştii batavi
şi flamanzi. Cuvânt înainte,
antologie, note şi biliografie de
Corneliu Albu. Traducerea textelor
din limba latină de Maria Capoianu,
Editura Minerva, Bucureşti, 1974.
Autorilor menţionaţi mai sus li se
cuvin mulţumirile şi recunoştinţa
noastră pentru readucerea în
circutul culturii româneşti şi
europene a celor doi umanişti.

Virgil NICULA
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pentru un fond destinat salariaţilor
şi păstrând restul de 210 de
milioane de euro în visteria
proprie. Grupul a trimis peste
37.500 din angajaţ i i să i în
întreaga lume în şomaj tehnic sau
parţial, ceea ce reprezintă  trei
sferturi din personal.

Măsurile europene adoptate
până în prezent pentru sectorul
turistic se concentrează pe
garantarea lichidităţii, în special
pentru IMM-uri, cum ar fi fondul
Băncii Europene de Investiţii
pentru a acorda împrumuturi şi
protejarea ocupării forţei de
muncă, pentru măsuri precum
şomajul tehnic.

În această perioadă, în Ro-
mânia a fost lansat  "SOS Turis-
mul Românesc" - proiect demarat
de 15 organizaţii din domeniu,
care s-au constituit în Alianţa
Pentru Turism (APT), o structură
informală deschisă şi constituită
voluntar pentru salvarea şi
relansarea  industriei turistice.
"S.O.S. Turismul Românesc
(Soluţii de Organizare şi Susţi-
nere a Turismului Românesc)
este un prim proiect al acestei
alianţe şi reprezintă un demers
unitar, coordonat şi focusat pe
viitorul turismul românesc, un
demers făcut pe o singură voce
puternică a întregii bresle. Este
un proiect menit să demonstreze
importanţa acestui domeniu
economic şi care să aducă
propuneri de relansare a acestei
industrii. Prin iniţierea acestui
proiect şi prin instrumentele de
comunicare pe care le vom folosi,
dorim să colectăm cât mai multe
propuneri privind susţinerea şi
revirimentul turismului româ-
nesc", se arată într-un comunicat
al organizaţiei. Până în prezent,

peste 70 de specialişti din turism
s-au alăturat acestui proiect, care
îşi propune dublarea contribuţiei
turismului în PIB-ul naţional în 4
ani, acţionând în 10 grupuri de
lucru conduse de oameni
cunoscuţi din breaslă şi dedicaţi
domeniului: Turism sustenabil -
Andrei Blumer, AER; Inovare,
digitalizare, debirocratizare -
Gabriel Iovu, expert în soluţii
informatice HORECA; Forţa de
muncă - Daniel Mischie, HORA;
Promovare - Simion Alb, expert
în promovare; Investiţii în turism
- Organizaţia Patronală Mamaia-
Constanţa - Anca Pavel Nedea;
Creşterea capacităţii admi-
nistrative - Paul Mărăşoiu, FIHR;
Hoteluri şi unităţi de cazare -
Iuliana Tasie OPTBR & FIHR;
Restaurante, centre de eveni-
mente şi unităţi de entertainment
- Octav Dura, HORA; Agenţii de
turism ş i servicii conexe -
Dumitru Luca, ANAT; Trans-
portatori - Mihai Fertig, expert în
transport turistic. Concluziile
desprinse în urma derulării
acestui proiect se vor constitui
într-un set de propuneri pe care
APT va încerca să le redacteze
până la începutul lunii mai într-
un Manifest pentru Viitorul
Turismului Românesc. "Suntem
conştienţi că acest demers nu
poate fi fără cusur, poate chiar şi
cu unele erori, însă sigur va fi un
act de asumare civică şi socială,
un act de curaj antreprenorial, o
dovadă de maturitate şi de
atitudine pro-activă. Facem apel
la fiecare dintre cei care cred că
pot susţine acest proiect, angajaţi
şi antreprenori din turism sau din
domeniile conexe, profesori,
experţi, economişti, funcţionari,
politicieni animaţi de intenţii
oneste, turişti, să se implice cu
tot ce au mai bun în acest
demers. Această reproiectare/

redefinire a turismului românesc
e în mâna noastră, cum de
asemenea în mâna noastră stă
şi susţinerea ulterioară a acestui
document în faţa decidenţilor din
administraţia statului, astfel încât
să se să ţină cont de recoman-
dările şi soluţiile pe care le vom
avansa şi să se bazeze pe
propunerile şi implicarea noastră
în definirea strategiilor viitoare,
atât de necesare pentru următorii
15 - 25 de ani. Lumea se
schimbă ş i nu am vrea să
rămânem iar în urmă", au declarat
reprezentanţii alianţei.

"Ca să nu mai pierdem încă un
tren, din lungul şir al celor care
au trecut fără să oprească şi la
noi, trebuie să începem să lucrăm
asiduu încă de acum pentru
construcţia viitorului. Aceste
vremuri perturbatorii pot aduce şi
oportunităţi. Astăzi, toţi jucătorii
din turismul mondial sunt la
acelaşi nivel, din păcate nivelul
fiind zero. Putem oare privi acest
lucru şi ca pe o oportunitate, ca
pe o şansa de a lua un nou start,
o ocazie de repoziţionare, astfel
încât să schimbăm felul în care
România este văzută în turismul
european şi în cel mondial? Noi
suntem de părere ca da, însă
aceste lucruri nu se întâmplă
peste noapte. Pentru a face
această schimbare e nevoie de
un demers comun, de o colectare
a ideilor bune, a ideilor inovatoare,
de argumentare a acestor idei, de
o muncă intensă de informare,
evaluare, selecţie, analiză,
comparaţii şi prioritizări", arată
APT în comunicat.

Reprezentanţii patronatului din
turismul românesc recomandă
tuturor turiştilor ca, în primul rând,
să rămână în ţară vara aceasta
şi anul acesta, ca cea mai sigură
destinaţie pentru ei, iar atunci
când caută să achiziţioneze un

pachet turistic, să o facă prin
firme autorizate, care deţin un
certificat de clasificare a
structurilor de primire cu func-
ţiune de cazare (de tip pensiune
sau hoteluri)  sau de alimentaţie
şi agrement, o licenţă de turism
valabilă, pentru a nu avea surprize
legate de prestarea calitativă şi
sigură a serviciilor comandate.
Doar structurile clasificate pot
asigura respectarea mijloacelor
igienico-sanitare, acestea fiind şi
cele care sunt verificate de
direcţiile de sănătate publică şi
sanitar-veterinară cel puţin o dată
sau de câteva ori pe sezon, iar
acest lucru va fi încă o garanţie
că măsurile de siguranţă vor fi
respectate. Deoarece hotelurile
de pe litoral lucrează, în general,
cu personal sezonier, se impune
ca la intrarea în  hoteluri sau
restaurante angajaţii să treacă
prin nişte porţi de dezinfecţie, să
le fie luată  temperatura, după
care se vor duce la vestiare.
Departamentele administrative
nu vor lua contact direct cu
clientul şi vor lucra în echipe
restrânse (1-2, maxim 3 angajaţi
într-un birou).

 E bine că oamenii de afaceri
se gândesc la măsuri şi au
iniţiativă, fără a aştepta de la
ministerul de resort să vină cu
directive, chiar dacă în final
acesta îşi va spune ultimul
cuvânt, împreună cu Direcţiile de
Sănătate Publică.

Turismul mondial traversează o
criză fără precedent, cu un
impact care va schimba radical
modul în care această industrie
va arăta de acum încolo. Toţi
specialiştii internaţ ionali ş i
naţionali fac predicţii, scenarii de
evoluţie, analizează după diverse
modele intensitatea cu care
fiecare economie naţională va fi
afectată şi cum se estimează că

va fi redresarea fiecăreia, dar şi
în ansamblu european ş i
mondial. Industria ospitalităţii
este un domeniu în care, fără
îndoială, regulile şi modul de
desfăşurare a activităţii vor trebui
regândite la scară globală.

Bibliografie: hosteltur.com,
eurovisionturism.ro, profit.ro


