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● Sub pretextul lans=rii candida]ilor
PSD la alegerile locale, am sunat
cânt=re]i reprezentativi [i le-am
propus s= cânte pe scena unui 
presupus miting electoral ● Horia
Brenciu este destul de scump 
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● Cel mai probabil, omul de afaceri
va candida în Colegiul 1 ● Alte dou=
nume surpriz= [i-au anun]at inten]ia
de a intra în lupta electoral= ● Afla]i
cine sunt cei doi, dar [i ce forma ]i u ne
politic= va reprezenta Maricel Popa
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● Într-o mic= hal=, aflat= la margi -
nea ora[ului, aproape 100 de ie[eni
fac zilnic mâncare praf ● Pulberile
respective sunt ulterior rehidratate
pentru a se transforma în pâine 
crocant= sau pr=jituri aspectuoase,
de parc= ar fi din plastic 
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Rasputin al Moldovei
despre gazele de [ist:
E UN ACT DEMONIC

>>Exploatarea gazelor de [ist i-a scos din chilii pe preoţii Moldovei [i i-a a[ezat în
fruntea protestelor anti-poluare >> Călugărul Calistrat, de la mănăstirea Vlădiceni, a
coagulat nemulţumirea a mii de enoria[i >> Ace[tia au trimis o scrisoare deschisă
pre[edintelui Băsescu [i premierului Ungureanu >> „Socotim, din faptele dumneavoastră,
Domnule Pre[edinte [i Domnule Prim-Ministru că avem în faţă, înaintea ochilor
no[tri, chipurile de criminali ale celor care au încheiat în secret, care păstrează în
secret [i militează pentru punerea în aplicare a contractului de exploatare al «gazelor de
[ist» cu compania Chevron“, e pasajul cel mai dur din scrisoare >> paginile 8 - 9



0908 exclusiv

de Radu }u]uianu

Exploatarea gazelor de [ist i-a scos din
chilii pe preo]ii Moldovei [i i-a a[ezat în
fruntea protestelor anti-poluare. Cutremu-
rul social de la Bârlad a declan[at o replic=
dur= la Ia[i unde c=lug=rul vizionar Calistrat
a binecuvântat o scrisoare trimis= lui Traian
B=sescu [i premierului Mihai R=zvan Un-
gureanu. Pre[edintele e comparat cu
împ=ratul Nero, iar Guvernul învinuit de
genocidul poporului român.

Al doilea Popa {apc=
S=pt=mâna trecut=, când ortodoc[ii
comemorau Patimile lui Iisus [i Româ-
nia era condamnat= la CEDO pentru c= nu a
respectat dreptul la via]= al bolnavilor de
cancer, l-am c=utat pe p=rintele Calistrat,
preotul care vorbe[te precum un sindicalist.
I s-ar putea spune Rasputin al Moldovei sau
al doilea Popa {apc=, iar cei care iau în
derâdere Biserica l-ar boteza „preotul cool”,
pedofil [i homosexual, caterisit [i mutat
disciplinar de la m=n=stirea Bârnova. 
Dincolo de controversele trecutului, prin
scrisoarea semnat= de fiii s=i duhovnice[ti
din jude]ele Ia[i, Vaslui, Bac=u [i Gala]i,
p=rintele Calistrat de la m=n=stirea Vl=diceni
a dat magnitudine protestului împotriva
exploat=rii gazelor de [ist.  

Biserica ecologic=
Pe o banc=, în b=taia amurgului ro[ietic,
ieromonahul Calistrat fr=mînt= revista Rost
[i crucea de lemn, gravat= cu Iisus în agonie.
„Biserica nu este o institu]ie moart=, spune
p=rintele. De ce s= r=mân= cineva mirat c=
Biserica se implic=? Biserica este pe p=mânt
românesc, este o institu]ie a statului care
contribuie la împlinirea [i respectarea legilor
]=rii. Preo]ii îi înva]= pe oameni s= nu î[i dea
în cap, s= nu se bat=, s= nu se omoare, s= fie
respectuo[i, s= nu distrug= statul, societatea.
Mai înainte de a fi partidele politice, ]ara
exist= prin biseric=”. 
Precum ecologi[tii, p=rintele Calistrat arat=
dealurile m=n=stirii [i spune c= natura,
p=mântul este bunul tuturor. Biserica nu s-a
implicat în protestele muncitorilor, profeso-
rilor care cereau salarii sau privatiz=ri
corecte pentru c= „o fabric= a fost f=cut= prin
munca muncitorilor, apoi privatizat= prin
metoda MEBO [i a cump=rat-o cine a vrut,
treaba lor. Dar fabrica produce [uruburi,
]igl=, nu produce s=n=tate.”

„Expor]i [i oameni la cer”
La fel cum vorbe[te p=rintele Calistrat,
m=surat [i ap=sat, trebuie s= fi vorbit [i
preo]ii din Transilvania când [i-au ap=rat
bisericile ortodoxe de tunurile împ=r=tesei
Tereza. 
„Normal c= preo]ii se ridic=. Exploatarea
gazelor de [ist prin fracturare este un act
demonic pentru c= pune în pericol via]a oa-
menilor. Unde-i iubirea de aproape, unde-i
porunca evanghelic= în inim=, în societate
s= nu faci r=u. Nu po]i pentru bani s= faci
export cu via]a supu[ilor t=i. Odat= cu gazul
expor]i [i oameni la cer, pentru c= cei s=raci
nu se vor mai putea bucura de o agricultur=
s=n=toas=, de un pahar cu ap= cu ra t=, de un
fruct, o plant=, un animal s=n=tos”. 
P=rintele Calistrat î[i aminte[te de
Fukushima unde statul a avut nevoie de o
tragedie pentru a în]elege c= via]a oame-
nilor e mai important= decât s= produci en-
ergie poluant=. 
„Preferi s= pui strujeni pe foc sau coceni de
floarea soarelui decât s= te treze[ti cu o
popula]ie moart= de cancer. 10% din
români au cancer, sunt bolnavi cardiac, au
boli cronice, SIDA avem, boli psihice sunt.
P=i, ne transform=m într-un spital euro-
pean, o colonie gen sanatoriu?”, întreab= cu
ochii la cer ieromonahul.

Welcome, dac= nu polueaz=
„Cei care au venit [i s-au instalat tacit
pentru a exploata gazele de [ist sunt criminali.
Au prezentat ei ceva concret, cu ce principii
vin? Pân= nu î[i dau acordul speciali[tii, ge-
ologii, guvernan]ii s= nu spun=: „Da, intra]i! V=
d=m noi voie, c= noi conducem ministerul
=sta?”  Preotul a discutat la fel de aprins [i cu
enoria[ii mai educa]i, avoca]i, profesori, c=rora
le-a spus ce a v=zut pe Internet: c= Chevron a
primit o amend= de 8 miliarde de dolari pen-
tru distrugerea junglei amazoniene, c=  pe harta
din satelit se v=d r=nile l=sate în jurul bazinelor
[i haldelor de roc= îmboln=vite chimic. Dac=
Chevron ar veni cu o tehnologie atât de per-
formant= încât s= nu afecteze mediul natural,
p=rintele Calistrat le-ar strânge c=lduros mâna,
poate i-ar [i milui pentru energia ecologic=. 

O oaz=
M=n=stirea Vl=diceni unde sluje[te
p=rintele Calsitrat se afl= la marginea
Ia[ului. S= ajungi la ea ocole[ti ce a mai

r=mas din Zona Industrial= [i te hurduci pe
Drumul Ho]ilor plin de gropi. Înainte s=
intri în m=n=stire te ustur= pl=mânii de la
aerul greu, poluat de o fabric= de ceramic=
de vizavi. Îns=, odat= ce ai trecut de prima
poart= a m=n=stirii [i te-ai uitat pe cer spre
barza care d= rotocoale la hele[teele pline de
pe[te, ai uitat de arsura din piept, aerul
înc=rcat de metale grele nu se mai simte.
Auzi doar p=s=relele [i rug=ciunile din di-
fuzoare. Credincio[ii veni]i la împ=rt=[anie
din toat= ]ara î[i macin= pe lâng= bisericu]=
sufletele pline de p=catele lor cumplite, c=
au adormit f=r= închin=ciune sau au mâncat
de frupt în post. Din c=r]ile citite în para-
cliser în]elegi c= apa o l=sat-o Dumnezeu,
iar p=mântul L-a dat fiilor oamenilor ca s=
îl st=pâneasc= [i s= se înmul]easc=. 

Miting [i mai mare
P=rintele Calistrat, care m=rturise[te c= a
binecuvântat 2.000 de credincio[i s= par-
ticipe la protestele de la Bârlad, ]ine leg=tura

cu „oile” sale prin internet, pe facebook, prin
telefon. A[a a aflat ce au jurat bârl=denii la
miting: dac= guvernan]ii vor începe exploa -
tarea f=r= s= ]in= cont de dolean]ele lor, ei vor
face lan] viu [i nu vor pleca. „Cum s= nu faci
lan] uman când vin s= fac= for=ri nemai -
întâlnite pe care nu le permit nici francezii,
englezii sau nem]ii. Aduci Africa în Româ-
nia?” Pentru 22 aprilie, p=rintele anun]= un
nou miting, mai mare, poate cu 20.000 de
oameni, pentru c= primarii din zon= vor s=
ridice în picioare tot jude]ul Vaslui. „La urma
urmei, noi pl=tim impozit de 16% pe venit,
24% tva, impozit pe salarii, pe o cas=, pe un
teren. Noi suntem clasa activ=, muncitoare
sau intelectual=, deci, nu poate lua pre[edin-
tele de la sine putere o decizie, c= nu este
monarh”, [i p=rintele Calistrat ridic= degetul
ar=t=tor precum Sfântul Nicolae din icoan=. 

{i Ia[ul ar fi afectat 
La mitingul precedent de la Bârlad au partic-
ipat 60 de preo]i cu oamenii lor din parohie

P+RINTELE CALISTRAT 
CONDUCE CRUCIADA 
\mpotriva gazelor de [ist

condu[i de p=rintele protopop Vasile L=iu.
Parohiile celor 60 de preo]i însumeaz= 300
ha, în vreme ce infestarea chimic= a subsolu-
lui ar afecta la 600.000 ha în jurul exploat=rii.
P=rintele spune c= pe direc]ia Podu Turcului
- Bac=u, pe o raz= de 200 de km, p=mânturile
ar putea fi otr=vite. {i Ia[ul ar fi afectat. Dup=
ce vor termina exploat=rile în Moldova [i Do-
bro gea, americanii ar urma s= exploreze la
Co vasna [i Timi[oara. Dac= te ui]i la to]i
c=lug=rii ce îi stau în preajm= p=rintelui Calis -
trat, cu robele lor negre, pletele în coad= [i
b=rbile netunse, te întrebi dac= nu fac [i ei
parte dintr-o lume condamnat= la dispari]ie,
precum  cea a amer-indienilor. Ca [i pieile-
ro[ii, preo]ii [i c=lug=rii de azi se lupt= cu
yankey-ii care le vor bog=]iile, iar pentru asta
e nevoie de vorb= bun= sau Jandarmerie. „Va
fi un examen de moral= [i de con[tiin]= în
momentul în care se va încerca exploatarea.”

Consult=ri
Din Ia[i, p=rintele Calistrat a consultat

[ase juri[ti pentru a compune scrisoarea
c=tre Pre[edinte. „I-am informat pe câ]iva
oameni politici ai Ia[ului din jurul domnului
Varujan Vosganian [i mi-au spus c= vor dis-
cuta”. Senatorul Varujan Vosganian i-a
promis c= nimeni nu va începe s= fac= ceva
pân= nu se va verifica ce tehnologie folosesc.
„Ei nu pot s= vin= a[a, trosc-pleosc, am in-
stalat sonde [i ne apuc=m de treab=.” În epis-
tol=, fiii duhovnicului Calistrat au invocat
Constitu]ia României pentru c= pre[edintele
[i Guvernul trebuie s= respecte dreptul la
via]= pentru fiecare cet=]ean, de la cel mic
n=scut în fa[= pân= la cel matur. „Dreptul la
via]= e un dar de la Dumnezeu, nu-i al oa-
menilor. {i dac= cineva ar face un abuz, dac=
ar vrea s= ucid=, s= distrug= f=r= scop, au-
tomat acesta este un act demonic”, declam=
absolut p=rintele Calistrat.

Oamenii din jurul p=rintelui
În Bârlad sunt 25 de cuvio[i implica]i
civic care împr=[tie manifeste, scriu articole,

]in leg=tura zi de zi cu p=rintele de la
Vl=diceni. Îl întreab=: „P=rinte, ce crede]i c=
ar mai fi bine?” [i el le spune s= caute oameni
de specialitate, geologi, profesori, care s= fac=
[edin]e de informare despre exploat=rile
gazelor de [ist. 
Scrisoarea deschis= poate fi citit= la adresa
www.parintelecalistrat.com, a fost anexat=
la raportul semnat de cei 5.000 de protes-
tatari de la Bârlad [i transmis= prin au-
torit=]ile jude]ului direct pe masa pre[edin-
telui, la camera primului ministru [i a celor-
lal]i mini[tri implica]i. Inginerul Eugen
Linde, secretar al Grupului pentru Dialog
Social, filiala Ia[i, a[tepta în pridvorul m= -
n=s tirii s= înceap= deniile din Miercurea
Mare. Intelectualul implicat civic vine înc=
din 1996 s= se spovedeasc= la p=rintele 
Calis trat [i la îndemnul acestuia a citit de-
spre gazele de [ist. 
Mai departe [i-a îndemnat colegii din GDS
s= se informeze pentru a ini]ia discu]ii în
asocia]ie. „Capii Bisericii ar trebui s= se im-
plice mai mult, s= ia atitudine în fa]a unor

subiecte care necesit= mai multe explica]ii”,
spune cu voce sc=zut= Eugen Linde. 

For]a l=untric=
În scrisoarea p=rintelui Calistrat c=tre
Pre[edinte, B=sescu e asem=nat cu
împ=ratul care a dat foc Romei [i a aruncat
vina pe cre[tini. „Ve]i r=mâne în istorie ca
împ=ratul Nero care a dat foc Romei doar
pentru a-[i scrie odiseea poetic=. Dori]i s=
vede]i doar mitinguri [i arest=ri? Nu v= place
vorba bun=?”. Despre compania Chevron se
subîn]elege c= ar c=lca pe urmele lui Ma-
homed [i c= în loc de cei 120.000 de solda]i
cotropitori ar aduce sondele pentru frac-
turarea [istului. „Atunci se luptau cu furca,
suli]a, coasa. Ast=zi avem o tehnologie
modern=, suntem oameni civiliza]i, nu mai
putem merge pe sistemul de cotropire: m-am
instalat, pun gard [i trag cu pistolul”, spune
m=surat p=rintele Calistrat, care f=r= s= î[i
încordeze vreun mu[chi m=car de la un deget
eman= din sutana b=tucit= o putere de o]el. 

P+RINTELE CALISTRAT: „Odat= cu gazul expor]i [i oameni la cer, pentru c= cei s=raci nu se vor mai putea bucura de o
agricultur= s=n=toas=, de un pahar cu ap= curat=, de un fruct, o plant=, un animal s=n=tos”

„Calistrat 
nevinovat”
P=rintele Calistrat s-a n=scut în 
Buco vina, la Vicov, a copil=rit pe lâng=
p=rin]ii de la Putna, a terminat Liceul
de Agronomie calificat pe profesia de
agronom, are 26 de ani de monahism
[i în prezent studiaz= Teologia la facul-
tate în anul al II-lea, sec]ia Pastoral=.
„Monahul trebuie s= aib= [i teologia
s= nu stârneasc= vreo erezie”, spune
p=rintele care î[i aminte[te de anul
2003 când mitropolitul Daniel l-a
caterisit [i mai apoi l-a scos de sub
canon. Pe atunci, 300 de oameni stri-
gau în fa]a Mitropoliei „Calistrat nevi-
novat” [i aproape c= l-au lin[at pe pe
arhimandritul trimis din partea Mitro-
politului. Sus]in=torii c=lug=rului Calis-
trat au strâns 2.200 de semn=turi pe
726 de pagini pentru a-[i sus]ine
duhovnicul. Din trecutul tumultuos,
p=rintele vrea s= î[i aminteasc= mai
ales de cele 900 de vaci [i vreo 300 de
oi moarte în iarna lui 1986, când
agronomii de la ferma unde el lucra
nu au mai în]eles nimic din ce aplicau
[tiin]ific. S-au dus la la bo ra tor [i un
doctor mai în]elept le-a spus c= vacile
au murit din cauza unei alergii. 
„A]i înc=rcat organismul animalelor cu
prea mult= uree pro ve nit= de la azot.
Era un îngr= [= mânt granulat de la care
iarba cre[tea înal t= de 3 metri.
D=deau la animale s= m=nânce [i în
loc s= se îngra[e, vacile sl=beau [i
mureau, metabolismul le era dat
peste cap. Din anul urm=tor nu au mai
chimizat paji[tile f=r= m=sur=.” 

Socotim, din faptele dumneavoastr=, Domnule
Pre[edinte [i Domnule Prim-Ministru c= avem 
în fa]=, înaintea ochilor no[tri, chipurile de crimi-
nali ale celor care au încheiat în secret, care
p=streaz= în secret [i militeaz= pentru punerea
în aplicare a contractului de exploatare a
gazelor de [ist cu compania Chevron.
fragment din Scrisoarea c=tre pre[edinte binecuvântat= de P=rintele Calistrat
[i semnat= de fiii lui duhovnice[ti din jude]ele Ia[i, Vaslui, Bac=u [i Gala]i

„Preferi s= pui strujeni pe foc sau coceni de floarea soarelui decât s= te treze[ti cu o
popula]ie moart= de cancer. 10% din români au cancer, sunt bolnavi cardiac, au
boli cronice, SIDA avem, boli psihice sunt. P=i, ne transform=m într-un spital
european, o colonie gen sanatoriu?”

Cine sus]ine 
gazele de [ist
Profesorul univ. Nicolae Anastasiu, membru
corespondent al Academiei Române, enu-
mer= etapele de parcurs (interviu publicat în
luna martie a.c. în ziarul Curentul): Faza de
documentare ]ine 2 - 4 ani, realizat= prin 
permis de prospec]iune. 
Faza de explorare de confirmare a existen]ei
în subsol a resurselor urm=rite (în acest sta-
diu se afl= Chevron dup= ce a ob]inut de la
Guvern acordul petrolier pentru a explora
sudul Dobrogei [i regiunea Bârladului, faza
cost= 4 mil. dolari, dureaz= 3 - 4 ani). Ultima
faz=, de exploatare, e condi]ionat= de
ob]inerea avizului de mediu, eliberat pentru
un num=r de peste 10 - 15 ani. 
Tehnologia de extrac]ie presupune izolarea
perfect= a g=urii de sond= [i fracturarea
rocilor pentru a elibera gazul din ele. Se in-
troduce sub presiune o coloan= de ap=
amestecat= cu nisip [i aditivi chimici. 
„Impactul asupra mediului înconjur=tor este
neglijabil“, spune profesorul Anastasiu. 
Pot fi  generate microseisme cu o for]= de
1,5 - 2 grade pe scara Richter.
Dac= nu se respect= normele impuse,
clauzele contractuale cerute de legile ]=rii
repective, dac= nu se anun]= eventualele
avarii, atunci pot s= apar= riscuri locale.
România înc= nu are o legisla]ie care s= re-
glementeze extrac]ia gazelor de [ist. 
Acum jum=tate de an, Financial Times
anun]a c= în urma explor=rilor, importante
rezerve de gaz de [ist au fost descoperite în
China. Exploatarea noilor z=c=minte ar putea
face din China primul produc=tor de gaze de
[ist, devansând astfel SUA, liderul mondial. 


