
Colecqia:ES0TEEICA

Coperta: Stelian BIGAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Nagionale a RomAniei
BOERESCU, DAN-SILVru

Minuni inexplicabile qi blesteme ingrozitoare care
ne-au influenfat istoria : docu-drame gi mituri istbrice insofite
de consemniri din presi / prezentate de Dan-Silviu Boerescu. -
Bucureqti : Integral, 2019

Confine bibliografie
rsBN 978-606 -992-267 -5

g4

@ INTEGRAL,2019

Editor: Costel POSTOI-.A,CHR

Tehnoredactor: Stelian BIGAN

Tipnrit la Eurobusiness

Orice reproducere, totald sau pa{iaH, a acestei lucrdri,
fdrd acordul scris al editorului, este strict interzisd
qi se pedepseqte conform Legii dreptului de autor.

rsBN 978-60 6-992-267 -5

Minuni inexplicabile
;i blesterne ingrozitoare

e&re ne-au influenta,t
istoria

Docu-drame qi mituri contemporane
insofite de consemndri din presi
prezentate de Dan-Silviu Boerescu

I
U

INTEGRAL



$umar

Cum a scdpat, de securea gAdelui, Mihai,

marele ban al braiovei qi viitorul voievod

al ldrii RomAneqti / 7

Rugdciunea isihastd gi icoanele tdcitoare de minuni

din m6ndstirile romAneqti

qi bisericile bucureqtene / 13

Blestemul lui Vlad Tepeq asupra Bucureqtiului
' gi alte acte de magie neagrd

sau profelii apocaliptice / 59

MAndstirea bdntuitd de la Chiajna

qi alte locuri blestemate din RomAnia / 79

Un blest€m al lui $tefan cel Mare

qi multe anateme ale inaltelor fele bisericeqti

sau afurisenii ale simplilor mireni.

Despre ce poate si cAnte Grigore Leqet. / lOg



O poveste de altddatd despre o Prinlesd

care a cdzutvictimd blestemului
propriilor diamante / 127

Ldmuriri bibliografice / 133

Cum a scdpat, de securea g0delui,

ffiihai, marele ban al [raiovei Ei
viitorul voievod al ]A,rii ftomfine$tr

Bucureqtii au fost dintotdeauna martorii unor intAm-
pldri absolut incredibile, care jaloneazd,o poveste halu-

cinantl, incepdnd cu miracolul petrecut la execulia lui
Mihai Viteazul, progi;amatd inainte ca acesta sd ajungd

Domn, insd nedusd la indeplinire din pricini incd nedes-

luqite, dar care fin nu doar de puterea credinfei ci qi -
neverosimif sau, poate, nu! - de cea a magiei albe.

, Multe dintre clddirile Bucureqtilor au, pe l6ngd in-
contestabila ior valoare arhitectonicd, gi certe valenfe

magice, care le-au transformat in decursul vremurilor
istorice in izvoare de teribile miracole, adesea la limita
intAlnirii documentarului cu monurnentalul. Iar asta nu

se aplicl doar marilor clddiri ale urbei, intrate definitiv
in folclorul locului comun, ci qi unor imobile mai mici;



dar scdldate Ei ele in lumina incd pAlpditoare a unor
vechi legende.

Astfel, redus de mai bine de trei decenii la stadiul de

moloz de catre un dictator incult, dar care, in agrama-

tismul sdu istoric, se credea vizionar, un edificiu reli-
gios mai pufin cunoscut azi, dar cu o poveste fascinantd,

legatl de o veritabila ,,minune cereascd", este Biserica

Albd-Postdvari de la poalele Dealului Arsenalului, demo-
lati de CeauEescu in 1984 qi despre care istoricul Nicolae

Stoicescu, citat de Aurora Nicolau in Tainica intma a

Burrlr: esciLor, afi rm6, in Rep ertonul. btbLto gr afic aL monu-

menteLor din Bucurestt, cd a fost construitd de jupAnifa

Caplea, sofia lui Ghiorma mare postelnic (care apare cu

acest titlu in Divan intre anii 1564 Ei 1568).

De aceastd bisericd se leagd legenda - pusd in cir-
culalie la stArEitul secolului al XVII-lea - cd, inainte de a

fi dus in fafa cdl5ului, Mihai, care inc'd nu era Domn ci
doar mare ban al Craiovei, s-a rugat aici pentru a fi salvat

de la moarte, fiind dat pe mAna cdldului de citre Vodd

Alexandru cel Riu, mAniat de vestea complotului pus la

cale de rdzwatit,impreund cu doisprezece boieri, cu sco-

pul de a-l rdsturna. Pe drumul spre Piala StAntul Gheor-
ghe, unde urma si fie executat, Mihai a cerut sd fie lisat
sd se roage in vechea biserici (a doua ca vechime din
BucureEti, dupa unii) la icoana Sfdntului Nicolae. Ruga

pare sd-Ei fi gisit adrisantul cdci, mai apoi, gAdele, infri-
coEat de privirea rebelului, ar fi aruncat securea, urlAnd

,,Eu nu pot sd iau viafa acestui om!". TotuEi, Iorga se

indoieEte de veridicitatea povegtii, punAnd grafierea pe

seama uneltirilor iscusite ale unchiului sdu, Iani ,,Epiriotul"

Cantacuzino, capuchehaia, reprezentantul diplomatic al

fdrii la Stambul, care ulterior, in 1593, uzeazS, iar de in-
fluenfa sa gi-qi ajutd ruda sd urce pe tronul Ungrovlahiei.

Mihai Yiteazul (1558 - 9 august 1601) este domnitorul
cu una dintre cele mai controversate ascensiuni la tron.
in tinerefe, Mihai a fost negustor de vite, dup6 care, cu
sprijinul si sub protecfia unchiului sdu Iane, un boier
foarte bogat, a inceput sd ocupe diferite funcfii inalte. in
perioada in care unchiul sdu era mare ban al Olteniei,
Mihai a ajuns baniEor al judefului Mehedinfi. De aseme-
nea, in anul 1590 ajunge mare stolnic, iar intre 1591-1592

devine mare postelnic. in scurt timp, Mihai ajunge mare
aga. Pentru cd Banul Olteniei locuia de fapt la Constan-
tinopole, istoricii considerd ca este posibil ca Mihai sd fi
fost, in aceast[ perioada, si ispravnic in locul acestuia, la
Craiova. A avut o ascensiune fulminantd gi intre 1592 qi

1593 a devenit ban al Olteniei. Mihai se retrage insa in
Ardeal in urma unui complot al boierilor impotriva dom-
nitorului Alexandru cel Rdu la care se presupune ci ar fi
participat. Dupd doud sdptdmAni, Mihai a plecat la Con-
stantinopole, unde, ajutat de unchiul sdu lane, de Andronic
Cantacuzino, aristocrat grec, fiu al lui Mihail Cantacuzino
($eitanoglu), Ei de agentul diplomatic englez Barton a
reuqit sd primeasci de la turci domnia Munteniei, in
schimbul unor mari sume de bani Ei cadouri bogate. Banii

au provenit din lmprumuturi fdcute de Mihai la creditori,
care imediat dupd inscdunare au venit in lard ca sd-qi
primeascd banii qi dobAnzile aferente.

Cu sau fdrd minunea Sfdntului Nicolae de care ar fi
beneficiat Mihai Viteazul, Biserica AlbS-Postavari a avut



un destin aparte. in 1433, pe locul ei fiinla o mAndstire,

dar dumneaei, miloasa jupdneasd Caplea, soafa marelui

postelnic Stoica Ghiorma, ridicl aici o bisericd noud in

1558, conform unui act emis de cancelaria domnitorului

Petru cel TAndr (pd scaun intre 1546 Ei 1569). in planul

intocmit, in perioada 1789-1791, de cdtre topografii ar-

matei austriece FranzPurcell qi Ferdinand Ernst, clddirea

nu mai este menfionatd, presupunAndu-se cd fusese

abandonati intre timp din pricina stricdciunilor provo-

cate de revlrsdrile D6mbovifei. Abia pe la inceputul vea-

cului al XIX-lea, noii locuitori ai mahalalei, din breasla

postdvarilor, o vor restaura cAt de cAt, insd un alt cata-

clism natural, cutremurul din 1838, o pune iar la pdmAnt'

Tot postivarii, a doua generafie, cur5ld locul de ruine qi

ridicd altd bisericd noud, sfinlitd pe 28 septembrie 1857,

in timpul domniei lui Alexandru Ghica. in hrisoavele

parohiei sunt trecufi unii dintre enoriaqii care au contri-

buit la efortul de ridicare a bisericii: frafii Iancu qi Cos-

tache Stoicovici, jupAn Gheorghe Ion Franzelaru, Nicolae

Constantinescu Franzelaru, dar qi serdarul Costache

Constantinescu. Pictura interioafd a fost refdcutd de pic-

torul Anton Serafim in 1889, iar clopotele - date la topit
de ocupanfii germani - au fost refdcute dupl Primul Rdz-

boi Mondial. Bombardamentele americane din1944 au

vdtdmat-o serios, iar in 1981 Ceauqescu a ordonat si i se

intrerupd furnizarea de curent, api qi gaze, Cu toate

acestea, preolii au continuat si !in6 slujbe aici pAni pe

18 martie 1984, cdnd buldozerele au ddrdmat-o, fdc6nd

loc pentru viitorul amplasament al Casei Poporului,

aceasta fiind ultima dintre cele trei biserici din zond care
au fost ddrAmate din aceastd ambigie faraonicd.

(Surse: https: // enciclop edraromaniei.ro, http: //bucu-
restt-stricts ecret.blogsp ot.ro, wu)t D.adeu arul.ro)
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Rugaciunea isihast[ gi icoanele
fiedtoare de minuni

din mflndstirile rom0negfi

Ei bisericile bueure$tene

in vremuri de restriqte, in timpul invaziilor turco-td-
tare bundoard,la mdndstirile din jurul Bucuregtilor s-au
petrecut o seamd de minuni. Cilugdrii de altddatd pdreau
dotafi cu puteri abdolut miraculoase. Ei reuqeau sd apard

Ei sd dispard ca din senin din fafa invadatorilor, pur qi
simplu nducindu-i pe aceqtia.

S-a vorbit de multe ori despre existenfa unei refele
secrete de tuneluri sipate intre mAnistirile din Vechii
Bucureqti, o parte dintre acestea rezist6nd pdnd in ziua
de azi, ins5, se pare, rnai existd o explicafie, confirmatd
qi de intAmpldri similare petrecute qi la alte licaquri mo-
nahale din fard.

Dupd cum spuncdlugirii,;,totul std intr-o rugiciune'i
Mai exact, este vorba de rugdciunea isihastd, care se



repete in minte fdrd incetare. ,,Rugdciunea incepuse sd

prindd rdd[cini, sd acfioneze, nu mai puteam dormi, abia

o ori pe noapte, qi asta stAnd pe un scaun", spunea si-

hastrul Ioan din Moldova.

Rezultatul acestei rugeciuni neintrerupte este o iubire

nelarmuitd fa!6 de toli oamenii. Ioan din Moldova afirma:

,,Md scol deseori seara ca sd spun rugeciunea cdtre Iisus

gi devin prizonier, atras in afara mea. Nu gtiu unde. in
corp sau in afara lui? Nu gtiu, Dumnezeu gtie".

Se spune cd Ioan din Moldova ar fi dispdrut intr-o zi

fdr.5 ca nimeni sd qtie unde Ei cum. Povegti incredibile a

spus qi starelul Agapia Teodul. Acesta a vorbit despre

intAlnirile ciudate pe care le-a avut Episcopttl loan, un

sihastru foarte avansat spiritual qi cu multe capacitSli

miraculoase. Era un pustnic vestit, care trdia in Munfii

Carpa\i. Despre acesta se spunea cd gtia sd citeascd in
suflete si viitor. Teodul l-a intAlnit intr-o zi pe o carare

qi sihastrul i-a istorisit traseul lui spiritual. La un moment

dat pustnicul i-a cerut lui Teodul hdrtie qi cerneald, apoi

a dispdrut atAt de brusc, incAt c[lugarul nu a putut s[-qi
dea seama in ce direclie a luat-o. Teodul s-a intors la
mAnastire sa facd rost de cele cerute de sihastru. Dupd

un timp, a revenit pe aceeaEi cdrare. Cind a ajuns in po-

ian5, pustnicul qi-a tdcut aparitia ca din senin, fdrd sd-qi

dea seama de unde venise...

Isihasmul, cuvAnt de origine greaca, insemnAnd t6cere,

liniqte qi concentrare interioard, reprezintd o tradigie

asceticd din secolele al lV-lea qi al V-lea, dar care s-a or-
ganizat ca o migcare de renaEtere spirituald gi teologicd

in secolele al Xlltr-lea qi al XIV-lea, prin introducerea

RugacLuniL Lui lisus ca metoda de concentrare gi pace
lduntrica, ?n care sufletul asculta gi se deschide lui Dum-
nezeu.Isihia a fost practicata la inceputuri de cdtre
,,parinfii deqertului", care au avut ca sursd de inspirafie
Filocalia Ei care Ei-au insuEit, ca disciplind de dezvoltare
a viefii interioare, invocarea continud a numelui lui Iisus.

,,Rugdciunea inimii'] numitd qi,,Rugdciunea lui lisus" sau

,,Rugaciunea pura'] constAnd din cuvintele: ,,Doamne,
iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieEte-md pe
mine pdcdtosul'l este bazata pe textul din Evanghelia lui
Luca,,impdrdfia lui Dumnezeu este inlduntrul vostru" si
pe indemnul Apostolului Pavel; ,,Rugagi-vd neincetat" qi

,,stdruifi in rugdciune'i intemeietorul propriu-zis al isi-
hasmului este SfAntul Ioan Scdrarul (plecat la cele veqnice
in anul 649), autorul lucrdrii ScaraRatuLui,in care reco-
manda rugaciunea monologicd redusd la un singur cu-
vdnt - ,,Iisuse". Pentru pdrinfii isihasti, teoria qi practica
Rugadunnintmii, meditaqia in ticere asupra numelui lui
Iisus Ei starea de liniqte pe care aceasta o produce nu
reprezintl, un scop in sine. Isihia creeazd. mai degrabd
o stare in care se practicd virtufile, dintre care cele mai
importante sunt,,cur5fia inimii, pocdinla, dar mai ales
sobrietatea, trezia sau atentia inimii". SfAntul Simeon
Noul Teologvorbeqte de,,cunoEtinfa Ei simfirea harului'l
iar SfAntul Grigorie Palama de contemplarea nemijlo*
citd a slavei divine, ca elemente esentiale ale spiritua-
litafii isihaste.

La toate acestea, monahismul romAnesc a adaugat
isihasmului o noud dimensiune, care i-a conferit acestui
curent de profundd spiritualitate ortodoxa un caracter
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integral. Curentul isihast a pitruns pe pdmAnturile noas-

tre inca din secolul al XIV-lea, grafie unei anumite

existenfe de sine stdtdtoare pe care Jarile RomAne au

pdstrat-o in condigiile istorice ale vremii, datoritd legi-
turilor strAnse cu Muntele Athos qi focarul de spiri-
tualitate reprezentat de acesta, dar qi dezvoltdrii unei

complexe viefi mAndstireEti autohtone.

Sfdntul Cuvios Vasile de la Poiana Mdrului s-a niscut
in anul 1692\a Poltava, in Ucraina, dar activitatea sa in

slujba bisericii qi-a desfdqurat-o in Jara Romdneascd.

Dupi ce a adunat in jurul siu o obEte de cilugdri sihaEtri

la MAndstirea Ddlhduli, pe care i-a indrumat pe cdile

Domnului, Cuviosul Vasile s-a mutat la Mdndstirea Poiana

Mirului, unde a continuat lucrarea sa de intemeiere a

isihasmului romAnesc, adica practicarea Rugdciunii ini-
mii. in anul1713, Cuviosul Vasile s-a refugiat la MAndsti-

rea Ddlhdufi. Aici a adunat in jurul sau o obqte de peste

40 de cdlugdri sihaqtri, pe care i-a deprins cu ascultarea,

smerenia, tdcerea Ei cu Rugdciunea inimii, ficdnd din

obqtea sa o adevdratd gcoalS de trdire isihastd. Dupd ce

a infiinfat citeva schituri in Buzdu qi Vrancea, Cuviosul

Vasile s-a mutat la MAndstirea Poiana Mdrului (din co-

muna Bisoca, judelul Buzdu,la circa 25 km sud-vest de

Focqani, aflat| in Arhiepiscopia Buziului qi Vrancei),

unde a devenit staref. De numele Cuviosului Vasile de la

Poiana M[rului se leagd existenfa isihasmului romAnesc,

adicd practicarea Rugdciunii lui lisus. Ca dascdl al rugd-

ciunii, marele stare! a scris qi cAteva Cu:tnte desprepaza

mut[ii,despre rugaciune Ei creqtere duhovniceascd, care

sunt scurte introduceri la scrierile filocalice ale Sfinlilor
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Nil de Soesca, Filotei, Isihie qi Grigorie Sinaitul. Printre
altele, a fost parintele duhovnicesc al Sfdntului Cuvios
Paisie de la Neamf, pe care l-a tuns in monahism in anul
I75O,la Muntele Athos. SfAntul Cuvios Vasile de la Poiana
Mdrului a trecut la cele veEnice pe25 aprilie 7767.Praz-
nuirea lui se face la25 aprilie.

in secolul aI XVIII-lea, cdlugirul Paisie Velicicovschi,
venit de la Rasdrit, a gisit in Moldova un monahism
impetuos, care, prin numeroqii sdi reprezentanfi, prac-
tica, in continuarea neintrerupta a acestei tradifii din
secolul al XIV-lea, o viati isihast[ insuflefitd de Rugd-
ciunea lui Iisus.

Paisie de la Neam{ s-a niscut in oraqul Poltava din
Ucraina in anul 1722,la21decembrie, intr-o binecuvAn-
tatd familie preofeasca, fiind al unsprezecelea copil din
cei doisprezecefrali. Tatdl sdu se numea Ioan qi era pro-
toiereu al Poltavei, iar mama sa se chema lrina. Din botez
s-a numit Petru. Tatil sdu murind de tdndr, in anul1735
copilul a fost dat de mama sa sa invefe carte la Academia
Teologicd din Kiev, intemeiatd de mitropolitul moldovean
Petru Movild. Dupd patru ani, p[rdsind qcoala, intrd in
viala monahald la MAndstirea Medvedeski, avAnd vdrsta
de 19 ani. Aici este fdcut rasofor, primind numele de Pla-
ton. Dupa pufind qedere in MAndstirea Pecerska (Ucraina),

vine in Moldova, in anul 1745, Ei se stabileEte la schitul
Trdisteni - RAmnicu Sirat qi apoi la MAndstirea Dalhaufi.
in vara anului 7746 se duce la Muntele Athos, unde se

nevoieEte ca sihastru timp de patru ani de zile. in anul
1750 este tuns, aici, in monahism de Cuviosul Vasile de la
Poiana Mdrului, duhovnicul sdu, primind numele de Paisie.
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