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REUNIFICAREA CATOLICISMULUI CU ORTODOXIA - EPISODUL AL IV-LEA

Rãzboiul religios al datoriilor
O

datã încheiatã partea a
doua a Episodului al
III-lea, mi-am dat seama
în ce structurã a ales

acest articol sã se prezinte: dupã ce a
intrat în subiect, împins de eveni-
mentul întâlnirii dintre Papa Fran-
cisc ºi Patriarhul Bartolomeu I (la
Istanbul, la sfârºitul lunii noiembrie
de anul trecut), textul s-a întors sã ca-
ute deosebirile dintre catolicism ºi
ortodoxie, regresând cãtre diferenþe-
le între felul în care percep
divinitatea cele douã credin-
þe creºtine, ºi s-a întorto-
chiat, urmãrind sã eviden-
þieze cum componenta ra-
þionalistã a catolicismului
(încurajând dezvoltarea lo-
gicii ºi a matematicii, care
impulsioneazã evoluþia ºtiinþelor, a
disciplinei de comportament ºi a or-
ganizãrii economice ºi sociale) trã-
ieºte un moment de stupefacþie, par-
venit din chiar nucleul sãu logi-
co-matematic (pus în evidenþã de te-
oremele lui Kurt Gödel), justificând
intuiþia ortodoxã (ºi islamicã), care îl
situeazã pe Dumnezeau dincolo de
capacitatea noastrã sã Îl explicãm,
frontierã pe care ortodoxia a ales sã o
semnaleze (coincident cu rezultatele
din metalogicã ale lui Gödel) prin
caracterul paradoxal (în sens larg) al
Treimii, unde Tatãl, Fiul ºi Sfântul
Duh sunt unul singur Dumnezeu, dar
ºi fiecare, Dumnezeu întreg.

Cuvântul-cheie care dezvãluie in-
tenþia modului de structurare a arti-
colului este cel de “stupefacþie”: stu-
poarea este reacþia psihologicã spe-
cificã situaþiei de indecizie ºi se re-
gãseºte în etimologia cuvântului

“haos”, din greaca veche (în limbile
moderne, “haos” funcþioneazã ºi cu
înþelesul de “lipsã de organizare”).

În culturile mai vechi decât antichi-
tatea greacã (de pildã, cea minoicã,
egipteanã ºi babilonianã - probabil, în
societãþi cu încã puternicã influenþã de
mentalitate matriarhalã), stupefacþia
este rezervatã trãirii nefiinþei, în came-
ra centralã a Labirintului.

Astãzi, ideea de Labirint este, în
mintea noastrã, puternic legatã de

capitala cretanã Knossos (deºi,
mitul cretan nu este decât o
confiscare politicã ºi religioasã
a unei creaþii, aº spune,
cultuale, strãvechi).

Vã ofer o observaþie proprie,
ca subiect de visare: dialogul
“Minos”, atribuit lui Platon, nu

vorbeºte de Knossos, ci de “Gnosos”
(istoric, sunetul “c”, este derivat din
sunetul “g”), termen care se leagã de
“cunoaºtere” ºi de aici decurg înþele-
suri cucaremeritãhrãnitã imaginaþia.

Da, articolul reclamã aceastã dez-
voltare labirinticã, unde Episodul al
III-lea joacã rolul de “camerã centra-
lã”, asociatã cu paralizia nefiinþei
(sugerez cã nu este vorba despre
“moarte”, cum interpreteazã alþi au-
tori, ci despre starea de dinaintea
naºterii), cu haosul, stupefacþia ºi pa-
radoxul (simbolizat de minoici prin
hibridarea fiinþei Minotaurului).

Pe acei câþiva care vor fi fost
îngrijoraþi, suspectând cã acest text
se îndreaptã cãtre un “abis”, din care
nu mai existã cale de întoarcere, îi
asigur cã, deºi este un demers
“abisal”, în Labirintul tradiþional nu
existã posibilitatea rãtãcirii: ceea ce
urmeazã reprezintã întoarcerea, în

lume, îmbogãþit cu trãirea sufletea-
scã a limitei condiþiei sale.

Asta mai înseamnã ºi cã, odatã pu-
blicat acest al IV-lea Episod, puteþi
calcula câte episoade va mai numãra
articolul, pânã la final.

CUM A MURIT KURT
GÖDEL DE FOAME

Logician care ºi-a câºtigat consa-
crarea mondialã extrem de tânãr (la
vârsta de douãzeci ºi cinci de ani), de-
venit cetãþean american ºi profesor la
Princeton, coleg ºi prieten cu Einstein,
Kurt Gödel a murit, totuºi, de foame.

El dezvoltase obsesia cã va fi otrã-
vit ºi nu accepta decât mâncare gãtitã
ºi servitã de propria soþie; din pãcate,
în 1978, ea a fost spitalizatã, pentru
ºase luni, iar Gödel a murit de foame.

Moartea bizarã a lui Gödel poate sã
fie, de fapt, o declaraþie de dragoste
care cred cã, eventual, devine inteligi-
bilã în mentalitate protestantã (tatãl sãu
era catolic, dar mama protestantã; fiul
optase pentru religia ei - vezi NOTA1):
obsesia cã va fi otrãvit a transformat
sarcina soþiei sã-l hrãneascã într-o “da-
torie” care îi revenea acesteia în exclu-
sivitate, în acest univers; astfel cã ea nu
putea fi substituitã, fãrã sã o încarce de
pãcatul neîndeplinirii atribuþiei ei parti-
culare, punându-i în pericol “dreptitu-
dinea” în faþa judecãþii Domnului; dacã
acesta va fi fost cazul, atunci Gödel va
fi preferat sã moarã de foame, decât sã
pericliteze ºansa soþiei sale sã intre în
Paradis.

Soþia a murit trei ani mai târziu.
Scenariul nu poate fi greºit, pentru

cã nu îl avansez cu pretenþia cã ar fi
adevãrat, ci drept omagiu pentru fru-
museþe, chiar ºi în formele sale con-

torsionate de boalã, dar ºi ca sã sem-
nalez cã nivelurile extreme ale ela-
borãrii raþionale sunt generatoare ale
unor sentimente subtile, care nu le
preced ºi nu sunt altfel accesibile,
oferind un rost suplimentar culturii.

(continuare în pagina 12)

Grecia ar putea
abandona
politicile de
austeritate în
urma alegerilor

Alegãtorii greci au fost aºteptaþi
ieri la urne ca sã voteze un nou Parla-
ment, scrutin în urma cãruia cel mai
îndatorat stat din Europa ar putea de-
cide sã nu îºi mai onoreze angaja-
mentele asumate faþã de creditorii
internaþionali, relateazã Bloomberg,
conform Mediafax.

Liderii principalelor douã forma-
þiuni politice din Grecia ºi-au înche-
iat campaniile electorale prin discur-
suri divergente privind viitoarea
strategie economicã ºi fiscalã a þãrii,
atât premierul Antonis Samaras,
ºeful partidului de guvernãmânt
Noua Democraþie, cât ºi preºedintele
partidului de extremã-stânga Syriza,
Alexis Tsipras, susþinând cã forma-
þiunea pe care o conduce este singura
în mãsurã sã resusciteze economia
localã.

Viitorul “comun” al Europei “nu
este cel al austeritãþii, este cel al
democraþiei, solidaritãþii ºi coope-
rãrii. Grecii sunt chemaþi la urne
ca sã facã un ultim pas spre reveni-
rea la speranþã, pentru a se pune
capãt temerilor. Vom decide dacã
Troica (CE/BCE/FMI) va reveni
în Grecia pentru aplicarea mãsuri-
lor stabilite cu premierul Antonis
Samaras sau dacã va accepta ne-
gocieri dificile pentru revenirea la
demnitate”, a declarat ieri Alexis
Tsipras.

(continuare în pagina 3)

Superficialitate bevebistã

Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) a organizat, vineri,
prima întâlnire a consultan-

þilor autorizaþi pentru piaþa AeRo,
menitã sã ofere antreprenorilor o al-
ternativã de finanþare pentru dezvol-
tare.

Anunþat cu surle ºi trâmbiþe, eve-
nimentul urma sã fie perfect, mai
ales din punct de vedere organizato-
ric.

Primul care a ºocat a fost domnul

Ludwik Sobolewski, directorul gene-
ral al BVB, care, dupã ce a mulþumit
consultanþilor (necesari trecerii so-
cietãþilor din afiºul Rasdaq, în cel al
AeRo) ºi le-a urat succes în noul pro-
iect, s-a dovedit cã, de fapt, nu cu-
noaºte numãrul exact al acestora (un
detaliu minor, fãrã virtutea sã însem-
ne cã Sobolewski n-ar fi fost “impli-
cat”).

“Este întotdeauna o plãcere sã rea-
lizezi ceva nou ºi ne apropiem pas cu

pas de lansarea pieþei AeRo, pe 25
februarie. Mã adresez ºi celor peste
20 de consultanþi autorizaþi prezenþi
astãzi (n.r. vineri) aici ºi consider cã
numãrul lor este rezonabil pentru
piaþa AeRo”, a spus directorul gene-
ral al BVB, dupã care a întrebat în
salã: “Mariana, câþi consultanþi
avem pe AeRo? 20 ºi cât?”

Rãspunsul Marianei Ciurel, ºefa
departamentului de marketing ºi re-
laþii internaþionale BVB, a venit
prompt: “Sunt 27, iar al 28-lea este
în curs de autorizare”.

Rând pe rând, consultanþii, vizibil
emoþionaþi, au trecut pe la Ludwik So-
bolewski sã-ºi primeascã diplomele,
momentul fiind consemnat de poze in-
dividuale, realizate de ªtefan Musgo-
ciu, specialistul în relaþii publice al
Bursei. Mulþumirile ºi strângerile de
mânã au fost urmate de rumoare în
salã, explicatã prin faptul cã diplomele
primite de consultanþi erau inscripþio-
nate greºit.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 5)

EXCLUSIVITATE: NICOLAE CINTEZÃ,
DESPRE CONVERSIA CREDITELOR ÎN
CHF LA CURSUL ISTORIC

„Atenþie cum rezolvãm
problemele, altfel vom
curãþa livada dându-i
foc!”

Reporter: Miercuri, aþi fost pre-
zent în Comisia de Buget din Came-
ra Deputaþilor, dupã care, în mod re-
petat, pe diverse canale media, a fost
adresatã întrebarea „de ce prezenþa
BNR în Parlament nu a fost la nivel
de guvernator sau de viceguverna-
tor, ci la nivel de director”. De ce?

Nicolae Cintezã: A fost cererea
Comisiei, care, dupã ce a trimis prima
invitaþie, a revenit cu o nouã adresã,
fiind solicitaþi sã participe reprezen-

tanþi ai direcþiei supraveghere.
Comentariile pe care le-am auzit

pe postul naþional de televiziune pri-
vind un eventual refuz al conducerii
BNR de a rãspunde invitaþiei nu au
niciun suport.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

MAKE

NOTA 1
Protestanþii (în jur de 850 de mi-

lioane, din totalul de circa 2,2 miliar-
de de creºtini ai lumii) considerã cã
Dumnezeu s-a “înseptit” (s-a înscãu-
nat, în ziua a ºaptea a Facerii) ca sã-ºi
judece creaþia pe ansamblu, aºa cum
o fãcuse ºi pe pãrþi (de pildã, “ªi a vã-
zut cã lumina este bunã”), dar ºi-a
amânat sentinþa fatalã chematã de
sãvârºirea Pãcatului originar, dând
rãgaz omului sã se prezinte mântuit
de Cristos ºi “vrednic” de judecatã.

Mântuirea este, însã, un dar gratu-
it (extrinsec, ea nu este obþinutã prin
“sfinþire”, ca la ortodocºi ºi catolici),
iar sentinþa este predestinatã (existã
oameni aleºi ºi ceilalþi), astfel cã fapte-
le bune nu îl pot “îndatora pe Dumne-
zeu” (cum nefericit s-a exprimat Ter-
tulian, în primele secole creºtine,
încercând sã-i combatã pe gnostici).

Oamenii nu pot influenþa pozitiv
sentinþa, ci lor le rãmâne posibilitatea
sã-ºi gãseascã “justificarea” în faþa
Domnului, prin credinþã în Cristos
(din aceastã credinþã decurg faptele
bune, din nou, ele nu pot fi monedã de
schimb în relaþia cu Dumnezeu); oa-
menii au posibilitatea sã bãnuiascã
dacã sunt aleºi sau nu, observându-ºi
propria viaþã - dacã este însoþitã de
succes, inclusiv în afaceri - ºi sã spere
cã vor dobândi “dreptitudine” (ter-
men folosit de unii autori, care invocã
mentalitatea noastrã ortodoxã, ca ex-
plicaþie a inexistenþei sale în limba
românã), îndeplinindu-ºi îndatoririle
sociale (belºugul provenit din succe-
sul activitãþii trebuie reinvestit ºi des-
tinat folosului comunitãþii) ºi men-
þinând o viaþã austerã, echilibratã.

LA NIVEL MONDIAL

“2015 va fi un an al mãsurilor surprizã
de politicã monetarã”
l “Creditarea lipseºte în zona euro încã de la izbucnirea crizei”l “În economia Elveþiei vor fi
resimþite cele mai multe efecte negative ale aprecierii francului”l “Euro nu va coborî sub 1,12 dolari,
anul acesta”l “Scãderea preþului petrolului, beneficã pentru consumul global”

(Interviu cu domnul Mads Koefoed, ºef al departamentului de Strategie Macro din cadrul
“Saxo Bank” Danemarca)

Reporter: Anul acesta a înce-
put cu mãsuri surprinzãtoare de
politicã monetarã: mai întâi, deci-
zia Bãncii Elveþiei (SNB) de re-
nunþare la plafonul minim impus
cursului franc/euro, apoi cea a

Bãncii Canadei, de reducere a
dobânzii cheie. Credeþi cã va fi un
an al surprizelor din partea bãnci-
lor centrale?

Mads Koefoed: Cred cã da ºi deja
observãm acest lucru, dupã un 2014

foarte liniºtit. Consider cã existã un
potenþial de volatilitãþi, în acest con-
text. Ele au început sã aparã, nu doar
din cauza mãsurilor luate de SNB ºi
Bank of Canada, ci ºi în aºteptarea,
respectiv dupã recenta anunþare a

programului de relaxare cantitativã
de cãtre Banca Centralã Europeanã
(BCE).

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 13)

CRISTIAN COLÞEANU, GE:

„Avem ºansa extraordinarã sã
devenim hub energetic regional”

Þara noastrã are acum ºansa extra-
ordinarã sã devinã un jucãtor impor-
tant pe piaþa energeticã din regiune ºi
se poate transforma într-un hub ener-
getic pentru zona Europei Centrale
ºi de Est, ne-a declarat Cristian Col-
þeanu, preºedinte ºi director general
al General Electric (GE) pentru
România, Bulgaria ºi Republica
Moldova. „Astfel, putem juca un rol
important pentru securita-
tea energeticã a þãrilor ve-
cine”, considerã domnia
sa, care a þinut sã sublinieze cã auto-
ritãþile trebuie sã agreeze o strategie
de dezvoltare economicã în strânsã
relaþie cu strategia energeticã.

Oficialul GE ne-a spus cã eºecul
construirii gazoductului South Stre-
am a plasat securitatea energeticã pe
un loc prioritar pe agenda vecinilor
noºtrii vestici din Balcani, context în
care þãrile membre UE din regiunea
noastrã, inclusiv România, pot bene-
ficia de fonduri UE pentru derularea

de proiecte destinate unei dezvoltãri
durabile.

Cristian Colþeanu preconizeazã cã
sectorul energetic autohton va conti-
nua sã se extindã, cu accent pe teh-
nologiile de generare distribuitã a
energiei ºi piaþa de servicii energeti-
ce. Aceasta presupune cã statul, în
loc sã construiascã unitãþi mari de
producþie a energiei, care sã alimen-

teze reþeaua naþionalã, va
deplasa centrul de greuta-
te cãtre investitorii în cen-

trale de cogenerare cu o putere insta-
latã mai redusã ºi amplasate cât mai
aproape de consumatori.

În opinia domnului Colþeanu, în
România existã nenumãrate oportu-
nitãþi de dezvoltare, având în vedere
„vârsta" infrastructurii (energetice ºi
medicale), care necesitã moderniza-
rea sau chiar înlocuirea completã.

A.T.

ENERGIE

Citiþi interviul pe larg în pagina 4

Preºedintele Klaus Iohannis ºi Guvernato-
rul Bãncii Naþionale a României (BNR), Mu-
gur Isãrescu au discutat, vineri, la Palatul
Cotroceni, pe marginea problemei credite-
lor în franci elveþieni. Întâlnirea celor doi
oficiali a venit dupã o sãptãmânã de discu-
þii, negocieri ºi dispute între parlamentari,
guvernanþi, avocaþi, bancheri ºi consuma-
tori, în cãutarea unor soluþii pentru rezolva-
rea „crizei francului”, moneda elveþianã
atingând valori record pe parcursul întregii
sãptãmâni, ca urmare a deciziei Bãncii Na-
þionale a Elveþiei sã elimine pragul de 1,2
euro/CHF, impus în 2011.
Vineri, francul elveþian a atins valoarea de
4,5817 lei, crescând cu 6,65 bani de la va-
loarea anunþatã joi. Pe piaþa europeanã,
moneda elveþianã s-a stabilizat, la finalul
sãptãmânii, la 1,012 euro, dupã ce, cu o zi
înainte, se apreciase cu 1%, în urma decizei BCE de lansare a unui program de
1.100 miliarde euro, pentru susþinerea economiei Uniunii Monetare.
Domnul Nicolae Cintezã, directorul Direcþiei de Supraveghere din Banca Naþio-
nalã a României, ne-a rãspuns, cu amabilitate, la câteva dintre întrebãrile pe care
mulþi dintre noi ni le-am pus, de-a lungul sãptãmânii trecute.

Nicolae Cintezã:
„Nu mai vindeþi iluzii!”

Citiþi în pagina 3 articolul
„Sute de debitori în franci au protestat

în faþa Parlamentului”


