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Biserica mânăstirii pe vremea lui Radu Vodă şi Mircea cel Bătrân

CUVÂNT ÎNAINTE1
Pentru cel care pleacă în actul temerar de a cerceta
în amănunt istoricul mânăstirii Tismana şi al întemeietorilor
ei, drumul nu are sfârşit. După ani de studiu, poţi găsi
oricând un indiciu că ce ai scris până aici nu este complet.
Pentru că dacă dai de vreo pistă, prea multe
confirmări din arhiva Mânăstirii Tismana n-ai, pentru că
mânăstirea a suferit de-a lungul timpului atâtea prădăciuni
1

Iniţial cartea a apărut în trei volume. Acest „Cuvânt înainte” a fost
scris doar pentru partea a I – a lucrării (vol. I), aşa cum alt cuvânt
înainte, a făcut obiectul părţii a II-a (vol. II, a se vedea şi situl
http://tismana.afcn.ro ) După acest cuvânt înainte, voi face o completare
pentru a preciza ce este nou şi în partea a III-a
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încât te miri că a putut rămâne timp de secole portdrapelul
ortodoxiei noastre.
În visteria sa se îngrămădiseră multe şi însemnate
documente pentru istoria ţării, acte prin care mânăstirea îşi
legitima stăpânirea asupra întinselor sale domenii din
Muntenia, de peste munţi, dar şi de peste Dunăre. Toate
acestea s-au pierdut aşa cum s-au pierdut şi bogăţiile ei
imense în bani, pietre preţioase, odoare de aur şi de argint,
veşminte de stofă scumpă ornate cu diamante. Precum s-au
pierdut din nefericire însăşi moaştele sfântului Nicodim în
timpul luptelor dintre turci şi austrieci.
În vremurile pelerinajelor pioase la moaştele
sfântului Nicodim, Tismana era un centru religios unde îşi
dădeau întâlnire mii de credincioşi din ţară şi din ţările
vecine. Darurile lor în aur şi argint, pietre preţioase, ştofe de
mare preţ pentru a fi înscrişi în pomelnic pentru dobândirea
sănătăţii pierdute, a iertării păcatelor, sau pentru a fi
îngropaţi în mănăstire făcuseră din Tismana un templu al
comorilor.
Dar şi o ţintă a tâlharilor care veneau în cete.
Lipsiţi de orice sentiment nobil şi înălţător, în secolul
al XVII-lea însăşi domnitori precum Radu Vodă Leon
(1664-1669) începură să-şi însuşească podoabe din
mânăstire pentru a fi transformate în scări de argint pentru
şeile cailor lor. Avizi de bogăţie dorobanţii lui Radu
smulseră inelele de aur şi briliantele de pietre preţioase care
împodobeau degetele sfântului Nicodim, două din ele
punându-le să orneze degetele prinţului.
Dar pagubele colosale pentru istoria şi arta română
se făcură către anii 1786-1788 când turcii şi austriecii
ocupară pe rând, când unii când alţii, Tismana. Să-l lăsăm
pe Alexandru Ştefulescu să ne spună:
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„Plumbul de pe biserică şi de pe biserica bolniţei ca
4600 oca, vasele de aramă ca 600 oca, 3 tocuri de tipsii
cositor 140 ocale, 3 tocuri de talere de cositor oca 45.
7 tunuri mari, 24 ţăcălaşe mai mici, o puşcă şi o
carabină de argint şi pietre dată de Şerban Vodă, 4 puşti
mari, lungi de 12 palme cu paturile de abanos şi cu argint, 4
puşti mari leşeşti iar de 12 palme, 120 puşti mai proaste, 24
de săbii şi paloşe, i ceasornic mare de 360 taleri, 2
ceasornice mici, taleri 50.
110 bivoli i-au luat turcii, 300 de oi şi 40 de vaci leau mâncat austriecii, 30 cai i-au luat turcii şi austriecii, 2000
vedre de vin le-au băut austriacii, 1000 vedre vin au ars
împreună cu buţile cele mari din care una era de 3000 vedre
de lemn de tisă, de câte 12 oca când au dat turcii foc
mânăstirii.
Austriacii au mâncat 1600 obroace (40 oca) de grâu,
14.000 oca sare iar turcii au luat 400 oca de unt, 15 cântare
de miere, 200 oca ceară, 1.000 de stupi i-au mâncat aici
turcii cu cătanele.”
„Pe lângă aceste nenorociri, apoi a mai venit şi fatala
împrejurare, adaugă Al. Ştefulescu, că la egumenatul m-rii
s’au strecurat atâţia călugări străini, cari fără nici o mustrare
de cuget au sustras vasele şi alte obiecte sacre din casa
Domnului şi le-au dus cu ei în ţara lor sau le-au prefăcut!”
Atunci a dispărut şi sicriul cu trupul fără deget al
sfântului Nicodim2 iar din cărţi şi manuscrise prea puţine au
ajuns la muzeul de antichităţi din Bucureşti. La mănăstire nau mai rămas decât cărţile de ritual, câteva opere teologice
şi manuscrisurile pomelnicului lui Ştefan Ieromonahul din
17983.
2

Sicriul sfântului a fost luat după 1798, deoarece în prefaţa
pomelnicului din acest an, se afirmă că moaştele sfântului se aflau în
mănăstire.
3
În anul 1909 ele se aflau la Academia Română
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In atâta sărăcie de documente nu putem decât să ne
bucurăm de orice nouă informaţie privind mânăstirea şi pe
Nicodim, indiferent de unde ar veni ea.
Şi ea ne vine, cu ajutorul reţelei Internet, din Serbia.
Găsim hărţi şi imagini şi putem citi chiar şi istoria
mânăstirilor construite în Serbia în vremea lui Nicodim. Cu
puţin noroc găsim şi referinţe ale istoricilor sârbi privitoare
la Nicodim şi rudele lui domnitoare peste unele din
cnezatele sârbeşti.
Toate acestea le-am adunat aici.
Nu ştiu pentru alţii e mult, e puţin, pentru mine a fost
enorm! Deşi rodul acestui efort se rezumă în această carte,
doar la câteva zeci de pagini noi adăugate la zbuciumata
istorie a Mânăstirii Tismana, eu sper ca importanţa lor să
suplinească cantitatea.
In afara celor 4 capitole privind completarea prea
puţin cunoscutei biografii
a sfântului Nicodim, am
considerat că este necesară şi o prezentare completă a
lucrării lui Ştefan Ieromonahul, prefaţată de un comentariu
privind neconcordanţele istorice ale acestei lucrări.
Comentariul afirmaţiilor lui Ştefan Ieromonahul nu
este o premieră dar eu am adunat toate părerile aici şi cu
siguranţă că acest demers va incita şi pe alţi cercetători,
profesionişti sau amatori să-l continue.
Îi aştept!

N. Tomoniu, la Tismana, august 2006
Manuscris revăzut în luna mai 2010
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COMPLETARE
CUVÂNT ÎNAINTE
Prezenta lucrare grupează manuscrisele mele
principale scrise pe tema biografiei Sfântului Nicodim de-a
lungul anilor. Ea cuprinde trei mari părţi:
- articole biografice ale Sfântului Nicodim, scrise cu
ocazia simpozionului legat de comemorarea a 600 de ani de
la săvârşirea vieţii sale pământeşti, în anul 2006, declarat
„ANUL SFÂNTUL NICODIM DE LA TISMANA”;
- un studiu critic asupra primei biografii a sfântului
scrisă de Ştefan Ieromonahul şi reeditarea în întregime a
acelei biografii care n-a mai fost retipărită din anul 1892;
- viaţa isihastă a Sfântului Nicodim de la Tismana în
lumina ultimelor cercetări privind vechimea locurilor sfinte
de la Tismana şi cu o incursiune în conjunctura istorică a
veacurilor XIII-XIV.
Nu pot să nu atrag atenţia acestei ultime părţi pentru
că ea reprezintă chintesenţa a tot ceea ce am scris eu despre
această mare personalitate a Balcanilor din evul mediu.
Mişcarea isihastă, ca şi alte mişcări spirituale din
jurul veacului al XIV-lea, au făcut ca această emulaţie
panortodoxă să unifice mental şi spiritual un întreg spaţiu de
civilizaţie, ameninţat de războaie, de crize politice şi mai
ales de crize religioase deoarece, după cruciadele catolice se
zărea la orizont ameninţarea islamică.
Peste frontierele politice din regiune, clerici şi
reprezentanţi ai artei şi culturii, se mişcă parcă liber pe
întreg spaţiul ortodox, de la Baltica la Mediterana şi
dominaţi de spiritul universal, dezvoltă un adevărat fenomen
care având precursori pe Evagrie Ponticul, Macarie
Egipteanul, Diadoh al Foticeii, Ioan Scărarul, conduce spre
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isihasmul clasic al lui Grigorie Palama, Nicolae Cabasila şi
Simeon, toţi trei fiind arhiepiscopi ai Tesalonicului, apoi la
isihasmul lui Grigorie Sinaitul şi al altora.
Mari personalităţi dedicate unor valori morale,
spirituale şi culturale supranaţionale, dincolo de limbă şi
frontiere, generează acest fenomen care explică şi înflorirea
cultural-artistică extraordinară din aceea perioadă în ciuda
prăbuşirii Imperiului Bizantin şi al statelor sud-dunărene
slave.
Abordarea raporturilor vlaho-bulgare din secolele
XIII-XIV şi sârbo-române din secolele XIV-XVI, prin
prisma cutumelor religioase sunt esenţiale pentru înţelegerea
faptului că mişcările politice şi migraţiile evului mediu n-au
afectat organizarea internă a formaţiunilor prestatale
închinate vremelnic marilor imperii, ele având ca piloni
principali modelul politic universal oferit în plan laic de
romani şi creştinismul, lăsat de Dumnezeu pe pământ prin
fiul său Iisus Hristos, ca model spiritual pliat pe vechile
religii precreştine presărate de Dumnezeu în acest spaţiu, o
dată cu facerea lumii.
Marele rol al Sfântului Nicodim la Tismana este
constituirea după regula athonită, a celor dintâi sihăstrii cu
viaţă de obşte. De ce a făcut acest lucru aici şi nu în altă
parte?
Cartea aduce aici o clarificare extrem de preţioasă:
aşezăminte sihăstreşti autohtone existau deja dinaintea
misiunii Sfântului Nicodim la noi. Eu vorbesc de biserica
din lemn dinaintea bisericii din zid a Mânăstirii Tismana,
aduc argumente că asemenea biserici "schismatice" mai
existau multe în spaţiul valah şi nu în ultimul rând ci chiar
principal, evidenţierea unui simbolul sacru fiinţat prin
ritualurile geto-dacice din perioada Marelui Zalmoxe şi
anume, „Mama”, rod al simţirii de către păstorii din zonă a
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unei încărcări energetice dată de Dumnezeu în întreaga Vale
a Tismanei.
Tocmai datorită existenţei unei vieţi organizate
înaintea venirii cetei de călugări isihaşti la Tismana, am
considerat necesar să fac şi o incursiune în cutumele şi
ritualurile legate de alegerea conducătorilor într-un spaţiu
geografic vlah dat, deoarece foarte puţini s-au aplecat asupra
studierii alegerii domnului pe criterii ereditar-elective şi
ungerii lui cu înaltul titlu „ιω”.
Confuziile legate de primul întemeietor de ţară
românească dispar odată ce se pun în faţă aceste criterii.
Negru Vodă rămâne atunci, doar ca simbol al unor personaje
legendare identificate într-un spaţiu local, exact precizat iar
întemeierea Ţării Româneşti este un act ce se desfăşoară
treptat şi normal în timp, mai întâi sub Lytuon-Litovoi, care
smulgând cu forţa armelor din mâna tătarilor Voievodatul
lui Seneslau, întemeiază Ţara Românească din jurul Oltului,
în anul 1292, fapt ce-i atrage moartea, peste un an, într-o
ambuscadă la Râul Bărbat pusă la cale de magistrul George,
trimisul regelui ungar.
Apoi, mişcarea eliberatoare sub Tihomir (Pacificul)
şi marele Basarab se va repeta, „până ce şi Români şi
Unguri trebuie să se închine Turcilor”, după cum spunea
istoricul Dimitre Onciul.
Iată aşadar o carte pe care eu o doresc nu numai ca o
contribuţie în clarificarea biografiei Sfântului Nicodim de la
Tismana dar şi o carte care poate lansa dezbateri asupra unor
teme esenţiale de cercetare a istoriografiei române.
Sper ca de ea să se bucure toţi: de la creştinul simplu
până la cler - ca cititor avizat - dar şi mângâiere pentru
eruditul dornic de a-şi găsi liniştea cercetării în lectura ei.
Nicolae N. Tomoniu, Tismana, iulie 2010
9

Capitolul I
Unde s-a născut Nicodim

Regiunea din sudul vechii Serbii (Kosovo actual) şi localitatea Prilep
locul naşterii lui Nicodim şi a vărului său Ştefan Lazăr (1371-1389)
cneazul sârbilor, căzut în lupta de la Câmpia Mierlei (1389)

Despre originea etnică a prea cuviosului părintelui
nostru Nicodim Sfinţitul nici un istoric nu a fost ferm ci
destul de evaziv: vlah, sârb, grec, macedonean, albanez,
aromân…. iar primul său biograf, Ştefan Ieromonahul scria,
la 1835, într-un mod foarte enigmatic: „de neam slovian”.
Locul naşterii lui Nicodim era bănuit a fi în inima
Macedoniei, în oraşul Prilep. Se credea că există o singură
localitate cu acest nume în Balcani şi nimeni dintre biografii
români ai lui Nicodim nu mai auzise de altă localitate
Prilep!
Până când, urmărind în aprilie 2006, procesul lui
Slobodan Miloşevici de la Haga, auzim pentru prima oară de
mica localitate Prilep din Kosovo! Chiar din acel an, toate
10

eforturile Fundaţiei Tismana, s-au concentrat pentru aflarea
răspunsului la întrebarea: „Nu cumva această localitate este
legată de locul de naştere a prea cuviosului nostru părinte
Nicodim?”
La o masă rotundă organizată de fundaţie, în luna
august 2006, această întrebare s-a scindat în alte trei
întrebări importante:
- Mai există în Kosovo această mică localitate
Prilep?
- Ce concordanţe şi neconcordanţe ar exista în
sintagma „Nicodim, ctitorul Tismanei s-a născut
în această localitate Prilep din sudul Serbiei
tradiţionale”?
- Există motive de reevaluare a anumitor date din
biografia părintelui nostru Nicodim cel Sfinţit de
la Tismana?
Să analizăm pe rând toate acestea.

Harta regiunii Kosovo
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Există localitatea Prilep în Kosovo?

-

-

Mai întâi, să spunem că precis, a existat. Şi speram,
în anul 2006, că mai există în urma evenimentelor din anii
1998-1999 din Kosovo, când multe sate din această regiune
au fost distruse.
Ne mai puneam atunci încă o întrebare simplă: de ce
nu s-a ştiut despre această localitate până acum? La masa
rotundă organizată pe această temă răspunsurile cel mai
credibile la această întrebare au fost:
- era un cătun mic, neînsemnat, pe multe hărţi,
chiar din Kosovo, el nici nu apare;
- este foarte uşor de găsit în schimb, pe toate
hărţile, oraşul Prilep din Macedonia iar confuzia cu acesta sa făcut foarte uşor având în vedere mijloacele rudimentare
de informare din secolele trecute;
- s-ar fi putut întâmpla şi altceva, având în vedere
că regiunea Kosovo a fost mereu un câmp de bătălie încă
din secolul al XIV-lea. E posibil ca după pierderea bătăliei
de la Câmpia Mierlei (1389) regiunea să fi fost pustiită de
către turci, inclusiv această mică localitate. Pustiirea satelor
era la turci, o practică amintită în foarte multe relatări
istorice. Inclusiv în relatările istoricului P.P. Panaitescu
privind satele regiunii Branicevo dăruite lui Nicodim de
către vărul său, cneazul Lazăr, după împăcarea bisericii
sârbe cu Partriarhia de la Istambul. Se mai ştie că, multe sate
din Serbia, distruse de turci, n-au mai fost timp de secole
refăcute.4
Aşadar, dacă localitatea Prilep din Kosovo a fost
satul natal al lui Nicodim cu greu el ar fi putut fi identificat
de către istorici, în această zonă frământată mereu de
conflicte. Să ne amintim că Ştefan Ieromonahul relatează în
4

P.P. Panaitescu, „Mircea cel Bătrân”, Editura Corint, Bucureşti, 2000
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„Viaţa sântului”, punerea lui „la popreală de către turci” prin
anii 1830, în momentul în care el se îndrepta spre Ipek şi îi
mai rămăseseră până la Patriarhie „cale de patru ceasuri”. 5
Nici astăzi conflictele
interetnice de acolo nu s-au
terminat, regiunea fiind sub
controlul forţelor internaţionale
de
pace.
(În
fotografie,
Mănăstirea Şt. Uroş de lângă
Urosevac, sfinţită în decembrie
1371, distrusă cu explozibil de
către organizaţia etnicilor
albanezi PKK, în anul 1999)

In timpul ultimelor conflicte majore din Kosovo, o
serie de biserici sârbeşti au fost distruse iar multe sate au
fost incendiate.
Ne gândeam atunci, în anul 2006, dacă nu cumva şi
această localitate Prilep n-a fost ştearsă de pe faţa
pământului! Se părea că nu.
Pentru că iată ce găsisem pe fila 3035, din procesul
intentat lui Slobodan Miloşevici la TPIY de la Haga:
Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie
1 (Lundi 15 avril 2002.)
2 (L'audience est ouverte a 9 heures 16.)
Page 3035
6 M. Milosevic (interprétation): Avez-vous connaissance de la
déclaration de
7 Haradinaj? Nous nous sommes arretés sur ce point, car je démontre la
these
8 qui vient a l'instant d'etre interprétée a sa façon par M. Nice, a savoir
9 qu'afin d'agir contre les Serbes, afin de convaincre l'opinion de façon
10 générale de la nécessité d'agir contre les Serbes, il fallait encercler
11 Kievë et d'autres endroits comme Prilep, Decani, etc.
5

Ştefan Ieromonahul, „Vieaţa Prea Cuviosului Părintelui nostru
Nicodim sânţitul”, Tipografia cărţilor bisericesci, Bucureşti, 1883
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12 Donc il s'agit ici de Kievë, Decani, Prilep qui sont des localités bien
13 connues ou ils ont provoqué des heurts d'une sauvagerie incroyable
et des
14 conflits d'une sauvagerie incroyable. Et ces lieux sont connus parce
que
15 l'armée yougoslave et les forces de sécurité yougoslaves sont mises
en
16 accusation précisément en rapport avec ces lieux.
17 Alors la question que je pose est la suivante: est-il exact que leur rôle
18 a consisté a accroître au maximum l'effusion de sang, a intensifier le
19 conflit de façon a ce qu'ensuite, ceci puisse etre présenté comme
20 ressortant de la responsabilité des forces de sécurité yougoslave?
21 M. Drewienkiewicz (interprétation): Non.

Traducere:
Domnul
Miloşevici
(interpretare):
Dumneavoastră, aveţi cunoştinţă de declaraţia lui Haradina?
Noi nu ne oprim aici, căci eu demonstrez că teza de moment
interpretată în felul său de D-nul Nice, a se reţine, în scopul
de a asmuţi contra sârbilor, în scopul de a convinge opinia la
modul general asupra necesităţii influenţării în contra
sârbilor, că trebuia să încercuim Kijevo şi alte locuri ca
Prilep, Deçani etc. Deci e vorba aici de Kijevo, Deçani,
Prilep care sunt localităţi bine cunoscute unde ei au provocat
ciocniri de o sălbăticie incredibilă şi conflicte de o sălbăticie
incredibilă. Şi aceste locuri sunt cunoscute pentru că armata
iugoslavă şi forţele de securitate iugoslave sunt puse sub
acuzare în mod precis în raport cu aceste locuri. Atunci
întrebarea care se pune este următoarea: nu-i aşa că rolul lor
consta în a ascuţi la maximum vărsarea de sânge,
intensificarea conflictului în aşa fel încât la sfârşit, acestea
să poată fi prezentate ca reieşite din responsabilitatea
forţelor
de
securitate
iugoslave?
Domnul
M.
Drewienkiewicz (interpretare): Nu.
Aşadar, după aceste rânduri, am putut afirma că
localitatea Prilep din Kosovo exista la 15 aprilie 2002, anul
emiterii acestui document. Poate că ciocnirile violente din
14

anii 1998-1999 au distrus o parte din clădirile ei, dar noi
credeam ferm că localitatea încă mai există, de îndată ce am
obţinut imaginea satului din satelit, cu ajutorul mijloacelor
actuale ale reţelei Internet. Acum, în anul 2010, acurateţea
programului Google Earth ne permite să facem chiar şi o
vizită virtuală pe deasupra satului Prilep.

Nicodim, ctitorul Tismanei s-a născut în
localitatea Prilep din Kosovo?
În privinţa locului de naştere al lui Nicodim, până la
apariţia acestui capitol într-un articol inserat în revista
„Portal Măiastra”, Târgu-Jiu, 2006, toată lumea clerului era
unanimă în a spune că acesta a fost oraşul Prilep din
Macedonia.
În consecinţă, cuviosul Nicodim ar fi trebuit să fie
macedonean.
Să trecem însă în revistă ce s-a scris până acum în
privinţa naţionalităţii lui.
Ştefan Ieromonahul: „Sfântul acesta, Prea
Cuviosul Părintele nostru Nicodim sânţitul,
Archimandritul, începătorul acestei sânte Mânăstiri
Tismeana, fostau, dupre cum zic, de neam slovian;
adecă din neamul slavenesc al Serviei, născut din
părinţi bine credincioşi şi temători de D-zeu; de
neam slăvit, rudenie cu Cniazu Lazăr, împăratul
Servilor, carele a fost împărat la anii de la Christos
1374” 6
Nicolae Iorga: „Era un Macedonean fără naţie
lămurită, născut la Perlepe sau Prilep, în stăpânirea
sârbească, din mamă sârboaică, dar din tata grec.”
6

Ştefan Ieromonahul: „Vieaţa Prea Cuviosului Părintelui nostru
Nicodim sânţitul”, Tipografia cărţilor bisericesci, Bucuresti,
1883, pag 17
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(Istoria bisericii româneşti, Cap. V. Decăderea înrâuririi
greceşti. Noua înrâurire sârbească.)
Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu: „Stirile care le avem
in legatura cu originea, copilaria, tineretea si intreaga
viata a lui Nicodim pana la venirea lui in Tara
Romaneasca sunt foarte sarace. Multi istorici l-au socotit
ca fiind grec de neam, sau grec dupa tata si sarb dupa
mama, chiar inrudit cu cneazul Lazar al Serbiei. Altii,
intre care si marele carturar Nicolae Iorga, sustin ca se
tragea dintr-o familie de macedoromani din jurul
orasului Prilep, din Macedonia.” 7
"Vieţile Sfinţilor" apărute între anii 1991 şi 1998 la
Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor. În volumele
consacrate lunilor decembrie:
„Cuviosul Nicodim s-a nascut in satul Prilep si se tragea
dintr-o familie de aromani.”
„Sfântul preacuviosul Părintele nostru Nicodim cel
sfinţit era de neam macedo-român, născut din părinţi
binecredincioşi la Prilep, în sudul Serbiei, în anul 1320,
fiind înrudit cu familia despotului Lazăr şi a domnului
Ţării Româneşti, Nicolae Alexandru Basarab”
„Cuviosul Nicodim cel Sfinţit era de neam macedoromân, născut la Prilep, în sudul Serbiei, prin anul 1320,
fiind înrudit cu familia despotului Lazăr şi a domnului
Ţării Româneşti, Nicolae Alexandru Basarab.”
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu: „Era de neam valah, din
sudul Dunării, fiind înrudit cu despotul sârb Lazăr şi cu
domnitorul român Nicolae Alexandru Basarab. Se naşte
în anul 1320 în satul Prislep din Serbia.” 8

7

Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu "Sfinti daco-romani si romani", Editura
Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Iasi, 1994, pag. 64-68
8
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol
I, Bucureşti, 1980, p. 288
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Pe situl rusesc http://www.hesychasm.ru/index.htm: se
scria în anul 2008 despre Nicodim de la Tismana că e
născut în Macedonia din tată grec şi mamă sârboaică:
Игумен Петр (Пиголь)
Преподобный Григорий Синаит и его духовные
преемники
„Преподобный Никодим Тисманский родился в
одной из центральных областей Македонии. Отец
его по происхождению грек, а мать — сербка.”
Aşadar, în afară de N. Iorga şi un site rus, probabil
tot inspirat din opera lui Iorga, care amintesc de Macedonia,
majoritatea relatărilor dau locul naşterii lui Nicodim în
„sudul Serbiei”. Un consens pare să existe şi în privinţa
înrudirii lui Nicodim, atât cu cneazul Lazăr 9 cât şi cu
domnitorii Basarabi. Asta nu e deloc de mirare, Ştefan Uroş
(1355-1371) fusese căsătorit cu Anca (poreclită Slava) fiica
lui Nicolae Alexandru (1352-1364). Mai puţin ştim în ce fel
erau Nicodim şi Ştefan Lazăr rude şi de aici dilema lui
Nicolae Iorga care ne atenţionează: „fără naţie lămurită”!
Având în vedere însă, legăturile foarte strânse ale lui
Nicodim cu despoţii sârbilor, copilăria lui cu Ştefan Lazăr, e
firesc să ne întrebăm unde a putut avea loc această
convieţuire decât la poalele munţilor, pe aliniamentul Peč –
Dečani – Prilep - Djakoviča regiune considerată leagănul
Duşanilor? Sunt localităţi foarte apropiate, priviţi fotografia
de la începutul capitolului, la câteva ore de mers una de alta.
De ce n-ar fi acest Prilep locul de naştere al lui Nicodim ci
tocmai Prilepul macedonean aflat la două sute de kilometri
depărtare?

9

Ştefan Ieromonahul: „Vieaţa Prea Cuviosului Părintelui nostru
Nicodim sânţitul”, Tipografia cărţilor bisericesci, Bucuresti,
1883, pag 17
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Să lăsăm însă comentariile deşi sunt destul de pertinente şi
să încercăm să cercetăm datele cunoscute, punând alături
argumentele pro şi contra.

Imaginea din dreapta se află în monografia „Mănăstirea Tismana” de
Alexandru Ştefulescu, anul 1909. Noi am identificat-o printre gravurile
sârbeşti aflate la Patriarhia Ipec (vezi săgeata)

Argumente în favoarea ideii că micul sat
Prilep din Kosovo este locul naşterii lui Nicodim:
Oraşul Prilep din Macedonia era în secolul al XIVlea o cetate bine dezvoltă. Menţionat încă din 1014, el se
afla la intersecţia drumurilor antice din Balcani. Biserica
Arhanghelul Mihail din secolul X, făcea ca de multe ori
regele Samuel 10 să rămână aici. Apoi biserica Nicola
construită în secolul XIII, întăreşte şi mai mult rolul acestui
oraş ca centru cultural. Cu toate acestea nici o sursă

10

E vorba de Bulgaria ţarului Samuel care cuprindea Macedonia,
Albania, Moesia Superioara, frontiera orientală fiind marcata de râul
Isker, munţii Etropol şi Ihtiman, până în vestul Macedoniei (V.N.
Zlatarski, "Istoria primului ţarat bulgar", Sofia, 1934, II, pag.632)
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istorică din secolul al XIV-lea, nu aminteşte despre
Nicodim. 11
-

-

La sfârşitul acelui secol, Nicodim era o
personalitate binecunoscută în Balcani. Nicodim cunoştea
personal pe Sigismund regele Ungariei, întreţinea
corespondenţă cu egumeni şi ucenici din Athos, din Serbia
şi din Ţara Românescă, precum şi cu patriarhul Eftimie al
Târnovei, care ar fi putut lăsa măcar o însemnare asupra
faptului că Nicodim se
născuse, ca şi el, în
vechiul ţarat bulgar.
Şi totuşi, în
Macedonia, despre el nu
se scrisese nimic în
documentele vremii. Nici
unul
din
profesorii
macedonieni care s-au
ocupat de instruirea în
cultura slavă, Jordanie
Konstantinov (Dzinot),
Dimitar
Miladinov,
Rajko
Zinzifov
şi
Patriarhia Ipec. Imagine
Kuzman Sapkarev nu
comprimată aidoma gravurii
amintesc nimic despre
Nicodim de la Tismana.
Cu atât mai mult să afirme că Nicodim s-ar fi născut în
oraşul macedonean Prilep, un important centru de instruire
inclusiv în cultura slavă. Nici Marko Cepenkov mare
11

Dupa bătălia de la Kosovo (1389) şi cucerirea capitalei Târnovo (17
iunie 1393), a urmat dominaţia turcă asupra întregului teritoriu al
Bulgariei, care a durat 482 de ani (1396-1878). In această perioadă
Imperiul Otoman a colonizat intensiv regiunea, cu peste 1 milion de
turci.
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culegător de folclor, poveşti şi legende macedonene nu
aminteşte nimic de legendele legate de Nicodim în căutarea
locului propice pentru a ridica Mănăstirea Tismana, ceea ce
ar fi fost normal, dacă Nicodim ar fi fost macedonean. El nu
aminteşte nici de misiunea lui Nicodim la Constantinopol
pentru ridicarea anatemei asupra bisericii sârbe.
- În Serbia dimpotrivă, sârbii au mai multe
documente emise care amintesc de Nicodim, ba
mai mult, unele biserici din Serbia îl au trecut şi
în pomelnic. Cel mai important document
rămâne însă hrisovul dat de Ştefan Lazăr prin
care acesta dăruieşte stareţului Nicodim 10 sate
din regiunea Branicevo, regiune locuită de vlahi
asemenea regiunii Voivodina.
- Reputatul istoric sârb, Djordjie Radojicic nu
aminteşte nimic despre vreo legătură a lui
Nicodim cu macedonenii, pe când legăturile lui
Nicodim cu sârbii sunt pe larg relatate în
„Bulgaralbanitosblahos
et
serbalbanitobulgaroblahos
–
deux
caracteristiques du sud-est europeen du XIV-e et
XV-e siecles” lucrare preluată şi de către noi
românii, în „Romanoslavica”, XIII, Bucureşti,
1966.
- Dacă majoritatea documentelor istorice atât
româneşti cât şi cele sârbeşti leagă pe Nicodim
de cneazul Lazăr, de neamul Duşanilor în
general, e de înţeles să ai sentimentul că şi locul
naşterii sale trebuie să fie cât mai aproape de
Manastirea Dechani şi Patriarhia Ipek. Imaginile
din satelit ale zonei, întăresc indubitabil acest
sentiment.
- Nici un document istoric nu aminteşte de vreun
macedonean printre călugării care-l însoţeau pe
20

-

Nicodim. In integralitate toate documentele se
referă la călugări sârbi.
Nici o sursă nu spune despre călugării sârbi că ar
fi dus în Macedonia moaştele Sfântului Nicodim,
din contră, toate relatările vorbesc de ducerea
moaştelor Sfântului Nicodim la Patriarhia din
Ipek, localitate aflată doar la 30 km de micul
Prilep din Kosovo.

Argumente puţine în favoarea ideii că oraşul
Prilep din Macedonia este locul naşterii lui
Nicodim
-

-

Există şi în Macedonia multe localităţi locuite de
vlahi, Mărul, Lopatica, Toplicani, Novaci,
Dolneni, Leşani iar unele surse biografice
presupun că Nicodim ar fi vlah. Aceasta a făcut
să existe bănuiala că Nicodim s-ar fi născut în
oraşul Prilep din Macedonia, „dintr-o familie de
macedoromani” . Ba există în Macedonia chiar
şi două localităţi, una cu numele Nikodim, alta cu
numele Prilepac. 12
Printre vizitatorii mănăstirii au fost şi clerici,
istorici, care au argumentat ghizilor Mănăstirii
Tismana că Nicodim ar proveni din căsătoria
unei fiice a lui Basarab I cu Jupan Gheorghe
Costariotul zis şi Scandembeg, regele Albaniei.

12

Mai există şi în Kosovo o localitate Prilepnica, la circa 30 km de
Priştina. Denumirile sunt legate de cuvântul slav „prilepiati” – a (se) lipi
(la cineva)
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Harta Macedoniei

Ca o concluzie privind argumentele pro şi contra
prezentate aici, argumentele în favoarea faptului că Nicodim
s-ar fi născut în localitatea Prilep din Kosovo, sunt astăzi
mai numeroase şi mai bine documentate. Spre deosebire de
cele de până acum, care vizau oraşul Prilep din Macedonia
şi care au fost şi rămân doar nişte supoziţii, după cum
recunoşteau însăşi autorii scrierilor despre Nicodim.

Localităţi din jurul oraşului macedonean Prilep
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Există motive de reevaluare a biografiei lui
Nicodim privitor la această localitate Prilep din
Kosovo?
Da, există, aşa precum s-a văzut. Iar semnalul a fost
dat de autorul acestei cărţi la Tismana. Acum rămâne ca
toate cele scrise aici să fie reconfirmate prin vizite la faţa
locului, studierea în continuare a „pistei Kosovo”.
Deocamdată există un impediment major: regiunea
nu încă sigură, mai ales în privinţa turismului ecumenic care
ar renaşte iar resentimetele! În Kosovo pacea încă se
menţine doar cu ajutorul forţelor de securitate ONU.
Tribunalul Internaţional de la Haga, în urma
decesului lui Slobodan Miloşevici, încearcă să facă noi
arestări şi să afle adevărul de la alte personaje sinistre
implicate în războiul din Kosovo. Ne trebuie acest adevăr şi
aducerea acestor personaje în faţa justiţiei pentru ca
niciodată, nimeni în lume să nu mai fie tentat să distrugă
biserici, bunuri de patrimoniu inestimabil, locuri seculare de
rugăciune pe care până şi naziştii lui Hitler le-au respectat.
Se mai speră că independenţa regiunii Kosovo va
aduce liniştea aşteptată de atâtea secole. Speranţe sunt şi din
faptul că mai toate noile state independente din Balcani vor
dori să adere la Uniunea Europeană. După cum bine se ştie,
o condiţie obligatorie pentru a fi admis, este buna înţelegere
între minorităţi şi populaţia majoritară.
Acum, la şase secole de la trecerea părintelui nostru
Nicodim Sfinţitul la cele veşnice, putem afirma că, datorită
noilor mijloace de informare de care dispunem astăzi, am
mai pus o filă la biografia sa.
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CAPITOLUL II
Viaţa lui Nicodim în Serbia şi la Athos
Satele stareţului Nicodim în Serbia

Regiunea sârbească Branicevo, văzută de peste Dunăre, de la
Belobreşca

Sfântul Nicodim şi întemeierea bisericii
româneşti neatârnate
Biserica ortodoxă Română nu a îndeplinit decât o
simplă formalitate la 26 octombrie 1955, când prea cuviosul
părintele nostru Nicodim, primul stareţ al mănăstirii
Tismana, a fost canonizat ca „Sfântul Nicodim de la
Tismana”. Pentru că el a fost considerat dintotdeauna sfânt,
chiar şi din timpul vieţii. Toţi românii l-au preţuit, deoarece
întărirea Bisericii Ortodoxe Române se leagă şi de viaţa lui
Nicodim, de lucrarea lui sfântă pentru a ridica împreună cu
domnitorii Basarabi în Ţara Românească, o salbă de
mânăstiri, puternice centre monahale după modelul
Sfântului Munte.
Întemeierea Mitropoliei Ungro-Vlahiei demarează
în anul 1359 pe vremea lui Nicolae Alexandru – Vodă
(1352-1364), când acesta dă asigurare scrisă Bizanţului că
24

biserica Ţării Româneşti va fi supusă patriarhiei. Sosirea lui
Nicodim în Ţara Românească amplifică însă demersurile
pentru o biserică românească neatârnată. Cu „kir Nicodim”
prim sfătuitor al voievozilor Ţării Româneşti, procesul se
încheie în timpul lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), acesta
devenind pentru totdeauna în istorie, marele nostru
întemeietor al bisericii naţionale neatârnate, total
independentă, un nou titlu de glorie, pe lângă cele cunoscute
ale marelui domn.
Alături de Mircea cel Bătrân istoria reţine aşadar, şi
pe cuviosul nostru Nicodim, arhimandritul Lavrei Mănăstirii
Tismana: „Aparitia acestei mari figuri de sfânt, care
însoţeşte pe Mircea în călătoriile sale şi chiar la întâlnirea sa
cu craiul Sigismund al Ungariei, dând sfat şi nădejde
poporului primejduit de duşmani, luminând cu învăţătură şi
cu îndemn la muncă tara întreagă, este unică în istoria
noastră, o icoana de Ev Mediu, care ridică epoca lui Mircea
la proporţii de legendă.”, spune P.P. Panaitescu.13 (Vezi
„Biserica sub Mircea cel Bătrân”)
Nicodim era o mare personalitate în Balcani, cu
timpul el căpătând nimb de sfinţenie. Umblând printre
oamenii vremii, ei i se închinau ca unui sfânt. „În hrisoavele
lui Mircea cei ce cutezau să calce privilegiile mănăstirii
Tismana erau ameninţaţi, pe lângă ,,blestemul Prea Curatei
Născătoare de Dumnezeu, al sfinţilor şi al părinţilor
purtători de Dumnezeu" şi cu ,,blestemul lui Nicodim", care
în viaţă fiind era deci pus la rând cu părinţii bisericii din
lumea cealaltă” 14.

13

P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Editura Corint, Bucureşti, 2000,
p. 176
14
Ibidem
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Copilăria lui Nicodim în Serbia
Nicodim s-a născut în sudul Serbiei, la câţiva
kilometri sud de Mănăstirea Decani, în micuţa localitate
Prilep. „Sfântul acesta, Prea Cuviosul Părintele nostru
Nicodim sânţitul, Archimandritul, începătorul acestei sânte
Mânăstiri Tismeana, fostau, dupre cum zic, de neam
slovian; adecă din neamul slavenesc al Serviei, născut din
părinţi bine credincioşi şi temători de D-zeu; de neam slăvit,
rudenie cu Cniazu Lazăr, împăratul Servilor, carele a fost
împărat la anii de la Christos 1374” 15 i
Se zice că Nicodim s-ar fi născut în 1320 şi atunci ar
fi avut doar 7 ani când Ştefan Deşanski (1321-1331)
începe acolo construcţia marii sale mănăstiri „Visoki
Decani” şi care se va termina în anul 1335, de către Ştefan
Duşan. Acesta se căsătorise cu Ruxandra, fiica
întemeietorului Ţării Româneşti, Basarab I (1310-1352) iar
Ştefan Uroş (1355-1371) la rândul lui, fusese şi el căsătorit
cu Anca, nepoata lui Basarab I şi fiica lui Nicolae
Alexandru (1352-1364), din căsătoria acestuia cu bosniaca
Maria. Pe de altă parte, Ştefan Uroş (1355-1371) era cumnat
cu ţarul bulgar Ioan Sracimir (1355-1371) deoarece se
căsătorise cu Ana, sora lui Anca. Şi pentru a încheia şirul,
Nicolae Alexandru mai a mai avut o fiică, Elisabeta,
căsătorită cu palatinul Ungarei, Ladislau de Oppeln.
După cum se vede, pentru familiile domnitoare ale
evului mediu, regula de bază era înrudirea cu familiile de
acelaşi rang din ţările vecine. Iar în tot acest fenomen
general de încuscrire, istoria n-a reţinut decât că şi Nicodim
făcea parte din aceste elite. 16
15

Ştefan Ieromonahul: „Vieaţa Prea Cuviosului Părintelui nostru Nicodim sânţitul”, Tipografia cărţilor bisericesci, Bucuresti, 1883, pag 17
16
Încurcăturile privind originea lui Nicodim le-a creat Paul de Alep care
în „Călătoria patriarhului Macarie”, III, p 352, afirmase că Nicodim s-ar
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Şi făcând el parte din familia domnitoare a despoţilor
sârbi, aproape întreaga sa copilărie fusese probabil
influenţată nu numai de instruirea de care se bucurau, pe
atunci, doar elitele dar şi de atmosfera creştinească legată de
construcţia acestei mari biserici „Visoki Decani”, de pe
valea râului Bistriţa, loc frumos, înconjurat de munţi şi
păduri, unde se păstrează şi astăzi mormântul marelui Ştefan
Duşan.

Valea Bistriţei şi Mânăstirea Decani
În plan îndepărtat, satele Cruşevaţ, Rznic şi Prilep.

fi născut dintr-un tată grec din Castoria şi dintr-o mamă sârbă. În fapt,
Nicodim a făcut parte din familia regală a Serbiei (Hasdeu, NegruVodă, CCXXXIII) Nicodim a devenit mâna dreaptă a lui Vladislav
Vodă (1364-1372) abea pe la 50 de ani, pe timpul când se afla în Serbia,
în regiunea Cladovei, iar Radu fratele lui Vladislav Vodă era Ban al
Severinului. Abia atunci, când se Radu ajută pe Nicodim ca rude, (vezi
şi referinţa nr. 13) în construirea bisericii Manastiriţa, între cei doi se
înfiripă şi o prietenie, Nicodim acceptând să înceapă marea sa lucrare în
Ţara Românească.
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Mânăstirea Decani
Marea biserică purta hramul Înălţării Domnului, „Iar
sântul Botezat fiind dupre obiceiul creştinesc, şi crescut
întru buna pedepsire, şi temere de D-deu şi a iubirei în
tânără vrâstă a prunciei sale, dat a fost de păriniţii lui la
învăţătura cărţei. Şi isteţ fiind la minte, sântul în scurtă
vreme a învăţat toată dumnezeeasca Scriptură, care duce
întru mântuire, şi gramatica cea slovenească, foarte bine şi
desăvârşit.” 17
Deşi ar fi putut avea o viaţă fără griji, Nicodim nu
râvnea deloc la o astfel de viaţă, dorind să urmeze altă cale
decât cea plină de huzur. Avea 15 ani când vizita monahilor
sârbi de la Muntele Athos, la inaugurarea Mănăstirii Decani
(1335), îl hotărî să-şi aleagă ireversibil destinul. Trăind întro atmosferă de rugăciune şi evlavie, prezenţa lor trebuie că
să-i fi stârnit tânărului Nicodim un foarte mare interes: ” Şi
înştiinţâidu-se de toate de la dânşii, a plâns cu lacrâmi
înaintea lor, după aceia a zis cătră dînşii : Văz părinţilor,
17

Ştefan Ieromonahul: „Vieaţa Prea Cuviosului Părintelui nostru Nicodim sânţitul”, Tipografia cărţilor bisericesci, Bucuresti, 1883, pag 17
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că D-zeu cunoscându adâncurile inimii mele şi scopusul
sufletului meu, v'a trimis pre Sânţia Vostră aicea la noi
păcătoşii, ca să mă povăţuiţi pre mine păcătosul la calea
cea D-zeească a mântuirei. Câci mult mi s’au veselit sufletul
meu de vederea feţeî voastre cei cu kip îngeresc şi de Dzeeşcile voastre cuvinte, şi mai mult nu pot să mai rămâi
întru această lume înşelătoare, nici să mai văz slavele şi
nălucirile ei cele mincinose. Deci rogu-vă pre voi, Părinţi
sânţi, să mă învăţaţi cum să fug de deşertăciunea lumei
aceştia, ca să me învrednicesc şi eu aceştii vieţi, care veţuiţi
Sânţia Voastră. Pentru că părinţii mei acum cugetă, de a mă
da în cele politicesci şi-a mă înălţa întru cinste si boerii
mari înpărăteşti, pre care acestea toate din pruncie până
acum le-a urît sufletul meu, că nici sa le auz nici să le văz.
Şi pentru acesta am hotărât, cu un ceas mai nainte să fug şi
să mă duc la sf. Munte şi acum cer sfat de la voi.” 18

Personalitate de frunte a Muntelui Athos
Aşadar, părăsind casa părintească, Nicodim îşi
desăvârşeşte educaţia monastică şi literară la Muntele Athos.
Pe lângă râvna deosebită, pesemne că şi educaţia aleasă
primită în copilărie l-a propulsat rapid în vârful ierarhiilor
de la Sfântul Munte. În 1338 primeşte numele Nicodim, în
1341 a fost hirotonit ierodiacon iar după doi ani preot
ieromonah. Mijlocul veacului al XIV-lea îl găseşte în plină
forţă de muncă, o personalitate în plină devenire aşa cum e
cunoscut şi din viaţa lui Isaia (latineşte) şi din aceea a
patriarhului sârb Sava II. 19 Viaţa lui Isaia îl numeşte ,,adânc
cunoscător al Sfintei Scripturi şi bun orator".
18

Ibidem, pag. 18-19
Prima publicată de Ducič, a doua în colecţia arhiepiscopului Danilo,
titlu tradus: Vietile regilor şi arhiepiscopilor sârbi, ed. G. Danicic,
Zagreb, 1866, p. 382. Despre Nicodim, Ilarion Ruvaraţ, Pop Nikodim
19
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Iată ce scrie despre viaţa lui la Athos Prof. Dr.
Mircea Pacurariu: „S-a oprit la manastirea Hilandar, unde
egumenul l-a primit ca “frate”. Noul ucenic al Athosului
învata aici temeinic limbile greacă şi slavonă, dar culege şi
multe învataturi din scrierile Sfinţilor Părinti şi ale
scriitorilor bisericeşti. Credinţa lui jertfelnică, dragostea lui
faţă de toţi, râvna spre cele bune şi folositoare, smerenia,
posturile şi rugaciunea neîncetată, l-au facut cunoscut
tuturor, încat la vremea cuvenită, după trei ani de ucenicie,
a primit îngerescul chip al călugăriei, primind numele
Nicodim. A fost hirotonit ierodiacon, iar la scurt timp preot
ieromonah. Preţuit de toţi, după trecerea la cele veşnice a
egumenului, soborul mânăstirii l-a ales în fruntea obştii
călugăresti de la Hilandar. S-a dovedit şi în această slujire
un neintrecut gospodar şi bun îndrumîtor al călugarilor,
ostenind zi şi noapte alături de ei, în posturi şi rugăciuni, în
copierea de manuscrise şi alte îndeletniciri potrivite cinului
călugăresc.” 20
Dar Nicodim n-a fost numai un neîntrecut gospodar
şi bun îndrumător al călugărilor. In veacul al XIV-lea a
apărut în Biserica Ortodoxă – îndeosebi la Muntele Athos, o
mişcare de renaştere teologică-spirituală, numită isihasm (de
la cuvântul grecesc isihia = linişte). Cei mai de seamă
reprezentanţi ai acestei mişcări au fost trei arhiepiscopi ai
Tesalonicului, Grigorie Palama, Nicolae Cabasila şi Simeon.
Această mişcare prinde rapid adepţi printre care Grigorie
Sinaitul dar şi Nicodim căruia i se părea foarte nimerită
retragerea totală a călugărului de lume. Prin isihie, călugărul
der erste Kldstergrunder in der Walachei, Archiv der Slavische
Philologie, XI, 1888, p. 354-363 şi C. Mijatovic, Srpski obrazi u
Rumunske istorie, titlu tradus: Figuri sarbesti din istoria romanilor, în
Letopis matiţe srpske, CLXXXVII, 1896, p. 16-21.
20
Prof. Dr. Mircea Pacurariu, "Sfinti daco-romani si romani", Editura
Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei, Iaşi, 1994, pag. 64-68
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trecea voit la meditaţie în tăcere şi rostirea neîncetată a
“rugăciunii lui Iisus” sau “a inimii”: “Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine
păcătosul”.
De la Muntele Athos, spiritualitatea isihastă s-a
răspândit în mânăstirile din Bulgaria, Serbia şi Rusia dar şi
în Ţara Românească prin Sfântul Nicodim de la Tismana,
reprezentant de frunte al isihismului pe pământul românesc.
Ştefan Ieromonahul bănuieşte că tocmai din cauza
acestei aplecări spre isihie, Nicodim nu a acceptat
conducerea Bisericii Ortodoxe Sârbe, la propunerea
Cneazului Lazăr: „Dar sântul cunoscând cu duchul, ca
într'alt-fel nu pote scăpa de acesta, adică de punerea în
scaunul Archiepiscopiei Serbiei, cât şi de îucepătoria
Ecsarchiei sântului Munte, socotin-du-le acestea cu totul
înprotivitoare scopusului mântuirei sufletului său, şi
nespuindu nici ucenicului său, au eşit noaptea pre ascuns
singur de la conacul său, ce era aproape de curţile
Imperateşci, neştiind niminea, unde s'a dus şi ce s'a făcut.
Apoi a început a pustnici prin pustietăţi, prin multe şi bogate locuri pusniceşci, prin ţara Serbiei, până ce a venit la
locul ce se numeşce Şaina, carele este aproape de rîul
Dunărei, în ţinutul Cladovei. Şi văzând sântul locul,
frumos şi lesnicios pentru pustnicie, s’a sălăşluit aci” 21
„Şaina” sau Craina, azi denumirea nu mai există, dar
numele e amintit de apa Caşaina, care se varsă în Dunăre
împotriva Vârciorovei. În aceste părţi ale Crainei tradiţia
spune că două biserici au fost cladite de Nicodim, una la
Vratna, alta la Manastiriţa 22[10]. O descriere a celei din urmă
făcută de un istoric sârb arată că biserica e şi azi în picioare,
de piatră, acoperită cu olane. Legenda locală spune că a fost
21

Ştefan Ieromonahul: „Vieaţa Prea Cuviosului Părintelui nostru Nicodim sânţitul”, Tipografia cărţilor bisericesci, Bucuresti, 1883, pag 28
22
Ilarion Ruvaraţ, op. cit, p. 361-362.
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clădită de Nicodim şi de ,,Radul Beg", al cărui nume se citea
cândva pe porţile altarului. 23 Poporul spune că aci s-a
refugiat Milena, fiica lui Lazăr cneazul, fugind în faţa
turcilor după lupta nenorocită de la Kosovo.24

Mănăstirea Hilandaru de la Sfântul Munte Athos
unde Nicodim devine ieromonah în anul 1343

23

P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Editura Corint, Bucureşti, 2000,
p. 179
24
M. Milcevic, Mânăstiri din Serbia, Belgrad, XXI, 1867, p.37-38
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Arborele genealogic al lui Nicodim

Nicodim înălţător de biserici în Serbia şi în
Ţara Românească
În vremea lui Vladislav Vodă (1364-1377), fiind
fratele acestuia Radu, mare Ban al Severinului iar Nicodim
aflându-se dincolo de Dunăre în regiunea Cladovei, între cei
doi se înfiripă o bună prietenie liantul comun fiind ridicarea
bisericii Mănăstiriţa şi legăturile de rudenie a amândoura cu
ţarii bulgari. Regiunea Craina de la sud de Dunăre, se afla
pe atunci sub stăpânirea ţarului bulgar de la Vidin, Straţimir
(1355-1371), ruda lor 25.

25[13]

Ioan Sracimir (1355-1371) era văr cu Vladislav (1364-1377) şi
Radu (1377-1383) deoarece tatăl lui Sracimir, Ivan Alexandru (13311371) fusese căsătorit cu Teodora fiica lui Basarab I. Sora ei Ruxandra,
fusese căsătorită după Ştefan Uroş (1355-1371) acesta fiind deci cumnat
cu Ioan Sracimir.
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Radu şi Vladislav, ar fi vrut ca şi în Ţara
Românească viaţa monahală să fie organizată prin
construirea unor puternice centre mănăstireşti. Pentru acest
lucru, Nicodim ar fi fost omul cel mai potrivit, la cei peste
30 de ani de experienţă ai săi de la tunderea la monahism şi
deplină recunoaştere şi cinstire în toate Patriarhiile din
Balcani.
Tocmai de aceea, pe la 1369, Nicodim este chemat
în Ţara Românească şi întemeiază cu ceata lui de fraţi
călugări, mănăstirea de piatră de la Vodiţa, la Dunăre, lângă
Porţile de Fier. Era o biserică frumoasă, cu plan sârbesc,
asemănătoare cu cea de la Cruşevaţ a cneazului Lazăr.26
Bucurându-se să vadă această operă evlavioasă pe pământ
românesc, Vladislav Vodă îi dărui sate şi mertic de hrană
din casa domnească ii.
Dar din păcate, în 1375, Nicodim se întoarce iar în
Serbia şi e însărcinat să ia parte la misiunea trimisă de
cneazul Lazar la Bizanţ pentru împăcarea bisericii sârbeşti
cu patriarhia. Mânăstirea Vodiţa se afla însă lângă
Vârciorova, deci pe teritoriul Banatului Severinului, cedat
de unguri lui Vladislav Vodă. Astfel că, în scurt timp, el este
pierdut din nou împreună cu Severinul, de către domnii
munteni, după numai câţiva ani. La întoarcerea lui Nicodim
din Serbia, el găsi pe fraţii lui călugări sub stăpânirea
regatului catolic. Dar Nicodim nu vru să-şi lase fraţii sub
regatul maghiar şi hotărând să-şi găsească loc nou de
mănăstire, în anul 1378, întemeiază mânăstirea cea nouă de
la Tismana.27 . La data aceea nu mai domnea Vladislav, ci
26

V. Draghiceanu, Săpăturile de la Vodiţa, Buletinul Comisiunii
Monumentelor istorice, XXII, 1929, p. 144-156. Supt biserica lui
Nicodim s-au găsit temeliile alteia mai mici, poate opera vreunui
voievod anterior întemeierii Ţării Româneşti.
27
Pentru data întemeierii Tismanei, se face trimitere la indorsaţia slavă
de pe hrisovul lui Dan II din 5 august 1424 al Tismanei: ,,S-a sfintit
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Radu (1377-1383), tatăl lui Mircea, hrisoavele Tismanei 28
atestând că Radu e cel dintâi care a dăruit această
mănăstire. 29
„Se zice că în acel loc, unde s-a clădit Tismana,
erau mari pustietăţi între păduri şi stânci şi sfântul a fost
călăuzit de un vis spre acele locuri. În peştera de acolo era
un balaur, zice legenda, care a fost ucis când sfântul i-a
înfăţişat crucea cea de plumb ce o ţinea la dânsul. Şi astfel
înaintea peşterii celei mari, din care izvorăşte apa, s-a făcut
întâi o biserică din lemn de tisă, dintr-un tis mare, din
rădăcinile căruia s-a făcut altarul.” Astfel începe
enumerarea legendelor, legate de venirea lui Nicodim la
Tismana, istoricul P. P. Panaitescu dar noi recomandăm cu
căldură lucrarea Ieromonahului Ştefan, care a fost şi va
rămâne un povestitor de neegalat în detalierea minunilor pe
care Nicodim le-a săvârşit înainte şi în timpul vieţuirii sale

biserica în anul 6886 (1378) şi a murit sfant parintele nostru Nicodim în
anul 6915 (1406)". P. P. Panaitescu, op. cit., p. 139.
28
Însemnarea lui P.P. Panaitescu: în documentul lui Dan I pentru
Tismana (P. P. Panaitescu, op. cit., p. 38-41) şi în primele hrisoave ale
lui Mircea pentru aceeaşi mânăstire (Ibidem, p. 43-45) cei doi domni
spun ca au ,,aflat" în ţara lor o mănăstire numită Tismana, de Vodita nu
mai pomenesc, decât confirmând în parte unele sate din privilegiul lui
Vladislav. E foarte interesant de observat ca Dan I şi Mircea, în primele
lui privilegii, omit din confirmarea daniei lui Vladislav ,,găletile de grâu
de la satul lui Costea", probabil pentru ca, acest sat fiind langă Severin,
găleţile nu mai depindeau de domnul muntean. Dar cand Mircea reia
Severinul, el confirmă din nou acest venit în hrisovul său posterior din
1392-1408 (P. P. Panaitescu, op. cit., p. 77).
29
Aici ideea este a lui P.P. Panaitescu tot el fiind de părere şi că
Vladislav ar fi dat privilegiu numai pentru Vodita. Acest lucru este în
contradicţie cu pomelnicul mânăstirii Tismana care-l are trecut în capul
listei pe Vladislav Vodă, dovadă sigură că Vladislav Vodă a dăruit ceva
şi Tismanei. Contradicţia nu poate fi explicată altfel, decât prin faptul că
la Tismana ar fi putut exista o biserică veche înainte de a construi
Nicodim pe cea din zid.
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la Tismana.(Cartea
http://tismana.afcn.ro )

on-line

se

află

la

adresa

Misiunea lui Nicodim la Bizanţ
Despre misiunea lui Nicodim la Bizanţ, în vederea
ridicării anatemei asupra bisericii sârbeşti există mai multe
variante, atât din surse româneşti cât şi din surse sârbeşti. Să
vedem mai întâi varianta istoricului român P. P. Panaitescu
dar folosind surse sârbeşti:
În fruntea misiunii se afla stareţul Isaia, iar ca
membri, Teofan fost protos la Sfântul Munte cu doi ucenici,
Silvestru şi Nifon, şi la urmă e pomenit ,,şi cu aceştia şi
Nicodim ca tălmaci de cuvinte" 30 . Nicodim avea deci un
rol secundar în această misiune, fusese luat ca un
cunoscător al limbii greceşti. Misiunea calatori întâi la
Athos şi de acolo cu corabia la Bizanţ, unde fu primită de
împăratul Ioan V Paleolog, de fiul său Manuel şi de
patriarhul Filotei. Ea avu succes deplin şi blestemul aruncat
asupra bisericii sârbeşti a fost ridicat 31 .
Să extragem şi câteva fragmente din varianta lui
Ştefan Ieromonahul:
„Apoi nu după multă vreme a egumeniei sale s’a pus
împărat Serviei Cneaz Lazăr rudenia sa, (după feciorul lu
silnic 32 Ştefan) la aniiî, ce sau zis mai sus. Şi şciind numitul
Cneaz Lazar, că împărăţia şi toată ţara Serbiei este sub
anatema Patriarchiei şi a tot soborul Bisericei cei mari a
Ţarigradului, pentru o mare sâlnicie, ce a fost făcut silnic
Ştefan, împăratul Serbiei...” … „a mers la sântul Munte,
căutând mai întăi pre rudenia sa, adecă pre sântul” … „a
făcut scrisori de rugăciune, întăi cătră împăratul, cătră
30

Viata patriarhului Sava, la Danilo, op. cit, p. 382
Ibidem
32
sîlnic – cel tare (din slavul „silnîi”- puternic, viguros)
31
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Patriarchul şi cătră tot soborul Bisericei cei mari de acolo
din partea sa. Şi alegând trei părinţi mai iscusiţi şi mai
învăţaţi în sântele Scripturi d'ai sântul Munte, adică, întăii
pe sântul, ca pre cel ce era învăţat desăvârşit întru
amândouă sântele Scripturi şi limbi în cea slovenească a
Serbiei patriei sale, şi în cea elinească (grecească) : Iar mai
vârtos ca pre o rudenie a numitului Cneaz Lazăr; şi doi din
Părinţi anume : Isaia şi Partenie şi pe trei serbi din boerii
numitului Cniaz.”33
După cum lezne se observă, în varianta românească a
lui Ştefan Ieromonahul, rolul principal îl are „sântul”
Nicodim, şi ca bun tălmaci, dar şi în calitate de rudenie a
cneazului, lucru care-i foloseşte nu numai la ridicarea
anatemei dar şi la alte beneficii personale: „Iară pre sântul,
eticii, că înţelegând Prea Sfânţitul Patriarch, că este
rudenie cu numitul Cneaz l'a cinstit de l’a făcut
Archimandritu, hărăzându-i şi o cârjă a sa, ce'o purta, şi
trei părticele de sânte moaşte ca o părticică din sântele
moaşte ale Sântului Ioan Gură de Aur, şi alta dintr'ale
sântului Ignatie, purtătorul de D-zeu, şi a treia dintr'ale
sântului Mucenic Theofil…” 34
Şi istoricul sârb Ilarion Ruvaraţ este de părere că
Nicodim ar fi fost inclus în misiune, având mai de mult timp
o înţelegere cu Patriarhul Filotei şi sinodul său, pentru ca să
le fie interpret: „Bătrânul atonit Isaia călători pe la sfârşitul
anului 1374 sau la începutul anului 1375 la Constantinopol,
după însărcinarea prinţului Serbiei Lazăr şi a patriarhului
sârbesc Sava IV, pentru a restabili unitatea între ierarhia
sârbească şi partiarhul ecumenic. Spre acest scop, el luă cu
el afară de alţii şi pe ieromonahul Nicodim cu sine, care
33

Ştefan Ieromonahul: „Vieaţa Prea Cuviosului Părintelui nostru Nicodim sânţitul”, Tipografia cărţilor bisericesci, Bucuresti, 1883, pag. 2224
34
Ibidem, pag. 25
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avea în tratativele de altădată cu patriarhul Philoteu şi
sinodul său, să-i servească de interpret.” 35
Pare sigur că sârbii deţin date exacte, mai ales în
privinţa datei, pentru că într-adevăr la 1375, patriahul Filotei
a ridicat anatema şi a recunoscut patriarhia sârbă. Dar Ştefan
Ieromonahul mai consideră şi că misiunea a avut loc pe când
Nicodim era la Athos, lucru care nu se putea întâmpla decât
înainte de 1360. De unde să provină confuzia? În tradiţia
monastică a Tismanei, se ştie că Ştefan Duşan, ţarul sârbesc
a venit la Sfântul Munte şi a rugat, dar nu pe Nicodim ci pe
Grigorie Palama, să meargă în Serbia şi să-i fie sol în
Constantinopol şi mijlocitor la curtea bizantină, după care îl
va face arhiepiscop. Palama a refuzat însă să meargă în
Serbia. Privitor la tratativele de la Athos, Ştefan
Ieromonahul ştia deci ceva vag, iar ce ştia precis, era că
doar Cneazul Lazăr reuşise să ridice anatema, în misiune
fiind şi Nicodim.
Un interes aparte îl au relatările istoricilor sârbi
atunci când, vorbind de misiunea de la Constantinopole,
afirmă că Nicodim „Era un bărbat literat, orator şi cu viaţa
sfântă şi-i de mare merit că el în Ungro-Vlahia a întemeiat
două mari mănăstiri, Tismana şi Vodiţa, cu mare râvnă şi
cu multă osteneală, susţinut cu sfatul şi fapta de onorabilul
părinte Isaia, că a adunat mulţi fraţi călugări împrejurul
său, fiind un conducător ce strălucea ca un luceafăr de
dimineaţă de virtuţile duhovniceşti.” 36
Aceste relatări din surse sârbeşti afirmă un lucru
interesant: în 1375, cu trei ani înainte de sfinţirea din anul
1378, Mănăstirea Tismana fusese întemeiată.
Dar de unde provenea anatema asupra bisericii
sârbe? In anul 1346, cu învoirea patriarhului de Târnova şi a
35

Ilarion Ruvaraţ, Pop. Nicodim,Archiv f. sl. Philologie XI B.III H
1888, Seite 355
36
Jivopis. Starţ Isajije u arhim. Ducija, Knij, Radovi, IV, 87
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celui din Ohrida, într-o adunare la Skoplie, Ştefan Duşan
proclamase pe mitropolitul sârbesc, Ioanichie al II-lea ca
patriarh sârbesc, a cărui autoritate sârbească se întindea
peste toate ţările cucerite de el. Deşi Calist patriarhul
Constantinopolului protestase, sârbii nu ţinură seama de el.
Calist aruncă atunci anatema asupra bisericii, patriarhului,
ţarului şi poporului sârb. In toamna anului următor, Ştefan
Duşan întreprinde la Sfântul Munte prima tentativă (eşuată)
de formare a unei solii pentru împăcarea cu Bizanţul. Ea
eşuează şi ridicarea anatemei va fi împlinită abia în anul
1375 de cneazul Lazăr cu ajutorul lui Nicodim.

Satele donate lui Nicodim în Serbia

Harta regiunii Branicevo
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Nicodim se întoarse la Tismana pe vremea lui Radu
(1377-1383), deci după 1377, păstrând legăturile şi cu
ţinuturile din sudul Dunării. Cneazul Lazăr nu uitase
slujbele sfântului Nicodim şi faima faptelor săvârşite de el
în Ţara Românească ajunseseră şi la urechile lui. De aceea,
el dădu stareţului Nicodim şi călugărilor lui un hrisov de
danie, în care, pe lângă ajutorul dat pentru clădirea
locaşurilor de închinare în Ţara Românească, îi dăruieşte şi
zece sate în Serbia.
Hrisovul lui Lazăr s-a pierdut, dar la 1406, în vremea
lui Mircea, fiul sau, Ştefan Lazarevici (1389-1402 prinţ,
1402-1427 despot), confirmă dania tatălui sau: ,,Am aflat şi
mănăstirile în Ţara Românească, care au fost zidite cu
ajutorul fericitului meu părinte, locaşul Prea Curatei
Născătoare de Dumnezeu de la Tismana şi al lui Andonie
cel Mare la Vodiţa. Metoaşele ce le-au avut în ţara
împărăţiei mele... sunt acestea: Tri Brodi, Hanovţi, Drajevţi,
Cruşeviţa cu Duhovţi, Isvorţi, Barici, Bichini, Ponicva,
Poporate" 37[25]. Din aceste zece sate mai sunt cunoscute azi
cinci, celelalte au fost pustiite sau şi-au schimbat numele.
Cele cinci sate: Tri Brodi, Crusevita, Ponicva, Bichini şi
Barici se aflau în Serbia aproape de Dunare, la apus de
Craina, adică de vechea graniţă cu statul bulgar de la Vidin
şi anume între cetatea Golubaţ şi râul Pek, afluent al
Dunarii. Aceasta regiune purta numele de Branicevo,
regiune bogată cu mine, a cărei capitală era cetatea
Golubaţului 38[26] .
37[25]

P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Editura Corint, Bucureşti,
2000, p. 180
38[26]
Mijatovic, George Brancovici despotul, Belgrad, 1880, p. 81-82;
Jirecek, Die Heeiestrasse von Belgrad nach Constantinopel, p. 77-85. La
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Serbia în secolele XII-XIV

Cât se întinsese cnezatul lui Lazăr dacă acesta putea
să facă danii lui Nicodim? Dacă privim imaginea cu harta
Serbiei, cnezatul lui Lazăr nu cuprindea decât valea Moravei
cu lanţurile de munţi Novo Brdo şi Rudnic. Capitala era la
Cruşevaţ pe Morava. Dar până în anii 1378-1379, el supune
şi cnezatul lui Nicola Altomanovici spre apus, la Ipek şi pe
al lui Radici Brancovici jupanul acestui ţinut, fiul lui Branco
Rastislavici care este bătut şi învins de cneazul Lazăr. Tot
ţinutul Branicevo încape în stăpânirea acestuia 39 . În sud,
regiunile Priştina, Prizeren, şi Kossova erau ocupate de Vuk
Golubaţ era şi vechea cetate romană de la Viminacium (Costolat), cu
vilele şi necropolele sale, ibid, p. 16.
39
Ruvaraţ, Cneazul Lazar, Belgrad, 1886, p. 196 şi Fr. Racki, Boj na
Kossovu (Lupta de la Kossovo), în Rad jugoslovenske Akademije,
XCVII (26), Zagreb, p. 27.
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Brancovici, ginerele lui Lazăr. Atunci Lazăr se întitulează,
pentru prima oară, gospodar al sârbilor şi Podunaviei.
El nu face danii numai Tismanei dar şi mănăstirii
Zdrelo Branicevska, zisă şi Gorniak, lângă vărsarea Plavei.
Între satele pomenite în dania cneazului către această
mănăstire la 1 august 1380, este şi Cruseviţa de pe raul Pek ,
acelaşi sat pe care mai târziu îl dărui Tismanei, probabil în
urma unui schimb cu mănăstirea Gorniak. 40 Istoricul P. P.
Panaitescu trage concluzia că dania lui Lazăr pentru popa
Nicodim s-a făcut după 1380, dar dacă sfinţirea Tismanei
avusese loc la 1378, e de presupus că Lazăr n-ar fi putut lăsa
neobservat evenimentul.
Mănăstirea Tismana n-avu parte însă prea mult timp
de această danie. În anul 1389, o mare nenorocire se abătu
asupra Serbiei ca urmare a pierderii luptei cu turcii la
Câmpia Mierlei în Kossovo. Mai mult, cneazul Lazăr muri
vitejeşte în luptă iar satele Tismanei în Serbia ,,au fost date
uitării şi cu totul pustiite", cum spune Ştefan Lazarevici în
hrisovul său. Acesta fu nevoit să reînnoiască, în vremea lui
Mircea, dania cea veche către „popa Nicodim” şi îngăduie
tuturor, ,,care au fost oameni bisericeşti înainte de pustiire...
cine a fugit din ţara împăraţiei mele în ţara ungurească sau
în cea bulgărească", să se poată întoarce fără grijă 41.
Ştefan Lazarevici muri la 1427 iar urmaşul său
Gheorghe Brancovici trebuia să împlinească înţelegerea
cneazului Lazăr cu regele Sigismund a Ungariei. Potrivit
acesteia, Belgradul şi Golubaţul cu ţinuturile înconjurătoare
reveneau regelui ungur, lucru care nu fu pe placul lui Iremia
comandantul Golubaţului. Decât să se supună ungurilor, el
preferă să deschidă porţile turcilor. Încercarea lui Sigismund

40

P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Editura Corint, Bucureşti, 2000,
p. 180
41
Ibidem.
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de a lua cetatea Golubaţ eşuă iar turcii puseră mâna pe tot
ţinutul Branicevo.

Cetatea Golubaţ a regiunii Branicevo

Sigismund, ca un domn adevărat, având şi o dragoste
deosebită pentru amintirea lui Nicodim, seziză că pierderile
sunt şi ale Tismanei, nu numai ale lui. Aşa că, la 1428,
întăreşte din Bratislava popii Agathon, urmaşul lui Nicodim,
toate stăpânirile sale: ,,Şi am aflat adevăr, scrie împăratul,
cum că părintele despotului Ştefan, cneazul Lazăr, a dat
acelor biserici satele din ţara sârbească... satele numite:
târgul Kiselevo cu vama şi viile şi livezile şi cu tot hotarul şi
venitul liber, de asemenea şi alte sate, Popovţi şi Mariiani şi
Dramni pe Mlava şi Clicevaţ pe Dunăre şi aceste sate le-a
dat cu vii şi mori şi ogoare şi livezi şi cu tot hotarul şi
venitul liber" 42.
Sigismund, după cum se vede, dă Tismanei numai
cinci sate din zece dar probabil că erau ceva mai dezvoltate.
Normal ca ele să nu mai puteau fi cele dăruite de Lazăr, ci
42

Ibidem.
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cu totul altele, mai la apus, unde Sigismund stăpânea.
Kiselevo este la vărsarea râului Giurcavicica în Dunare,
Popovţi este aşezat puţin mai sus pe acelaşi râu, Clicevaţ
este mai la apus pe Dunăre, între Giurcavicica şi Mlava, iar
Dramni este pe Mlava. Mariiani, azi nu se mai ştie, probabil
că a fost pustiit mai târziu de turci.
Astfel rămaseră aceste sate în stăpânirea călugărilor
din Ţara Românească până la supunerea desăvârşită a
Serbiei sub turci la 1459.
Dar deşi Mănăstirea Tismana îşi pierdu definitiv
privilegiile din Serbia, ea deveni scurt timp în Ţara
Românească un adevărat stat în stat. De ea ţineau cinci
munţi, Vama Vâlcan, bălţile Calafatului şi nenumărate sate
de la Severin până la Novaci.
Şi totul se datora acestui mare sfânt Nicodim, care
fusese o mare figură a Orientului ortodox, cunoscând
personal pe toţi cnezii şi craii ţărilor vecine.
Sfântul Nicodim de la Tismana, a fost întemeietorul
vieţii mănăstireşti în Ţara Românească şi poate, prin
ucenicii lui, şi în Moldova. Începutul culturii noastre
medievale, îşi are originea în mănăstiri. Ele au păstrat aceea
atmosferă de credinţă ortodoxă fără de care neamul nostru
n-ar fi trăit veacuri de-a rândul.
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CAPITOLUL III
Şase secole de la întemeierea
bisericii ortodoxe româneşti neatârnate
Scurtă cronologie
Anul 1359: Întemeierea Mitropoliei Ungro-Vlahiei.
Domnitorul Nicolae Alexandru – Vodă (1352-1364), dă
asigurare scrisă Bizanţului că biserica Ţării Româneşti va fi
supusă patriarhiei Bizanţului. Episcopul Iachint de la Vicina
pe Dunăre se strămută la scaunul domnesc din Argeş. După
Iachint va urma episcop grecul Hariton, fost protos al
Muntelui Athos.
Anul 1364: Soseşte în Ţara Românească prea cuviosul
părintele nostru Nicodim, chemat de rudele sale domnitorul
Vlaicu (1364-1377) şi Radu Vodă (1377-1383) în aceea
vreme, Ban de Severin.
Anul 1369: Împăratul bizantin Ioan al V-lea Paleologul
aderă la unirea cu Roma în speranţa obţinerii unui ajutor în
faţa pericolului otoman.
Anul 1369, 25 noiembrie: Vlaicu Vodă (1364-1377)
recunoaşte şi el liberul exerciţiu al credinţei catolice în Ţara
Românească de îndată ce obţine zona Severinului. Totuşi,
destul de diplomatic, în vederea stopării tendinţelor
hegemonice ale regatului maghiar, asociază la domnie pe
Radu până atunci Ban al Severinului.
Anul 1370: Continuând demersurile pentru a întări
autoritatea asupra zonei, Vlaicu împarte în două mitropolia
Ungro-Vlahiei, înfiinţându-se scaunul Severinului. Este
numit mitropolit grecul Antim Critopol de către patriarh.
Anul 1381: Hariton moare, Antim al Severinului îi ia locul
la Argeş. La Severin este numit mitropolit Atanasie, alt grec.
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Anul 1386: Mircea cel Bătrân îi urmează lui Dan I Vodă
(1383-1386) la tronul Tării Româneşti.
17 iulie 1393: – Imperiul Otoman cucereşte Ţaratul de
Târnovo şi se învecinează acum cu Ţara Românească, pe
Dunăre. Un context politic nefavorabil Bizanţului, tot mai
ameninţat de otomani. In speranţa realizãrii unui front
antiotoman, în cadrul cãruia cele două state româneşti
urmau să aibă un rol important, se prefigurează un sprijin
necondiţionat dat mitropoliilor Ortodoxe ale Moldovei şi
Tării Româneşti
Anul 1401: Moare grecul Antim. Sub Mircea cel Bătrân
având ca duhovnic pe „kir popa Nicodim, rugătorul
domniei meale”are loc înscăunarea primului ierarh
român, Teodor, înscris în pomelnicul Mitropoliei
Române.
Biserica
Ortodoxă
Română
devine
independentă.

Mircea cel Bătrân (1386-1418)
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Sfântul Nicodim de la Tismana (1320-1406)

BISERICA SUB MIRCEA CEL BĂTRÂN
Lectură-P.P. Panaitescu „Mircea
cel Bătrân”, Bucureşti, 1944

Coperta tetraevangheliarului
slavon, scris de Nicodim

Mitropolia Ungro-Vlahiei.
Mitropolia
Ungro-Vlahiei
fusese întemeiată la 1359, la
rugămintea
evlaviosului
domn Nicolae Alexandru
voievod, prin strămutarea
episcopului Iachint de la
Vicina pe Dunăre la scaunul
domnesc
din
Argeş.
Patriarhul ecumenic de la
Bizanţ îngăduise strămutarea
şi întemeierea unui scaun
nou, numai cu anume
condiţii:
biserica
Ţării
Româneşti va fi supusă
patriarhiei (domnul dăduse
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,,asigurare cu jurământ şi înscris că va rămâne... toată
Ungro-Vlahia sub Marea Biserică"). Aceasta înseamnă că
numai patriarhul va numi la orice vacanţă a scaunului pe
noul mitropolit (,,să se trimită de aci ca păstor şi arhiereu
legiuit a toată Ţara Românească"). Şi de aceea toţi
mitropoliţii urmau să fie greci trimişi de la patriarhie, cum
au şi fost primii ierarhi ai bisericii muntene: Iachint, Antim
Critopol, Hariton fost protos al Muntelui Athos şi Atanasie.
Toţi semnează în greceşte în actele cunoscute de la dânşii.
De altfel, hirotonia urma s-o primească mitropolitul
muntean numai prezentându-se personal la Bizanţ (,,ei
<românii> sa nu voiască vreodată a primi vreun arhiereu de
aiurea, decât numai hirotonia şi trimiterea prea sfinţitei Mari
Biserici"). Tot între condiţiile puse la întemeierea
mitropoliei este şi aceea ca mitropolitul de la Argeş ,,sa facă
parte din dumnezeescul şi sfântul sinod" (adică al
patriarhiei) 43, deci să călătorească regulat la Bizanţ iii.
Aceste condiţiuni, care însemnau o situaţie subalternă a
bisericii româneşti faţă de patriarhie, au fost întocmai până
în domnia lui Mircea. În adevăr, când la 1370 s-a împărţit în
două mitropolia Ungro-Vlahiei, înfiinţându-se scaunul
Severinului, a fost numit mitropolit Antim Critopol de către
patriarh [iv[ii]]. După moartea lui Iachint, în scaunul de la
Argeş a fost numit tot de patriarh grecul Hariton protosul de
la Athos, iar către 1381, murind acesta, Antim de la Severin
a trecut în locul său, iar Atanasie, un alt grec, e numit la
Severin. Pe aceşti doi ierarhi greci îi găseşte păstorind
Mircea la urcarea lui în scaunul Ţării Româneşti 44. În toată
43

Toate pasagiile reproduse din
tomosul patriarhal din 1359,
Hurmuzaki, Documente, XIV-1, p.1-4 şi din scrisoarea trimisă de
patriarh cu acest prilej domnului Ţării Româneşti, Ibidem, p. 4-6.
44
Pentru începuturile bisericii Ţării Româneşti, C. Marinescu,
Înfiintarea mitropoliilor în Ţara Românească şi Moldova, AARMSI, s.
Ill, 1924, şi A. Sacerdoteanu, Ceva despre mitro-politul Hariton al
Ungro-Vlahiei, extras din Biserica Ortodoxa Română, LIV, 1936, N.
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această vreme mitropoliţii Ţării Româneşti, câteodată
amândoi împreună, se înfăţişează regulat la Constantinopol,
iau parte la şedinţele sinodului patriarhal, ale cărui hotarari
poarta iscaliturile lor şi ramân în capitala Imperiului
Bizantin luni, ba chiar ani întregi. Astfel, între 1379-1383,12
acte sinodale poartă semnătura mitropolitului Antim 45. La
1389, din februarie până în martie, Antim este la
Constantinopol, iar în iulie apare acolo, în locul lui,
Atanasie al Severinului. Dacă la 1392, în ianuarie, ambii
mitropoliţi ai ţarii, Antim şi Atanasie, se înfăţişează ca
martori în marele hrisov al lui Mircea pentru mănăstirea
Cozia 46, Atanasie porneşte iar la Constantinopol, unde şade
din noiembrie 1396 până în martie 1397 şi apoi iar din 1400
până în 1401 47. Aceşti ierarhi greci nici nu erau exclusiv ai
Ţării Româneşti, ci împlineau şi anume funcţii în Răsărit.
Hariton continua sa fie protos la Muntele Athos, iar Antim
poartă titlul de ,,locţiitor al Nicomediei" (în Asia Mică) 48.
Această situaţie a continuat în prima parte a domniei lui
Mircea cel Bătrân. Mitropolitul Antim se făcuse bătrân şi
bolnav; la 1389 se retrasese din scaun şi îmbrăcase schima
de pustnic, însă peste câtva timp, simţind că-i revin puterile,
se instalează din nou în scaunul arhipăstoresc al ţării. Acest
lucru provocase oarecare turburare, căci se calcaseră
canoanele patriarhului Fotie, care nu îngăduiau aşa ceva.
Totuşi, patriarhia primi reînscăunarea lui şi se pare că Antim
Dobrescu, Întemeierea mitropoliilor şi a celor dintâi mânăstiri din ţară,
Bucuresti, 1906, idem, Din istoria bisericii române. Secolul al XV-lea,
Bucuresti, 1910, N. Iorga, Istoria bisericii române, ed. II, 1,1928, p. 2859.
45
Hurmuzaki, Documente, XIV-1, p. 11-12.
46
P. P. Panaitescu, op. tit, p. 57.
47[
Hurmuzaki, op. tit.,XIV-1, p. 12-13 şi 24-31. La 1370 Iachint se
scuzase către patriarh că n-a putut îndeplini călătoria la Constantinopol
,fiind bolnav, ibid. p. 7-8.
48
Ibidem, p. 12.
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a mai trăit până la adânci bătrâneţe, până la 1401 49 v.
Aşadar, mitropoliţii noştri porneau adesea pe cale lungă cu
corabia pe mare până la Bizanţ, stăteau acolo un an, doi şi se
întorceau, poate mai învăţaţi.

„Adormirea Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana”
Pictură din pridvorul Sfintei Mânăstiri Tismana

Dar la un moment dat se produce o schimbare
radicală în situaţia bisericii române: mitropoliţii UngroVlahiei nu se mai duc la Constantinopol să ia parte la sinod,
nici măcar sa fie hirotonisiţi acolo, ci sunt unşi în ţară. Mai
49

N. Dobrescu, Din istoria bisericii române, p. 12-13. La 1401
patriarhul scrie mitropolitului Ungro-Vlahiei, fără a-1 numi (Hurmuzaki,
Documente, XIV-1, p. 30-31), e posibil să fie tot Antim, cum
argumentează Dobrescu, op. tit., p. 10. Iorga în regestul documentului
publicat în colecţia Hurmuzaki a pus chiar numele lui Antim, care nu se
afla în text, ceea ce a înşelat pe unii cercetatori, d.e. C. Marinescu, op.
cit., p. 8 (254).
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mult decât atât: nu mai sunt numiţi de către patriarh, ci de
către domn şi de către ceilalti ierarhi ai ţării şi anume nu
dintre greci, ci dintre români. Aceasta este situaţia bisericii
române în veacul al XVI-lea până în epoca contemporană.
Când şi de către cine s-a făcut această mare reformă, care
înseamnă independenţa scaunului muntean faţa de cel
patriarhal şi în acelaşi timp romanizarea ierarhiei
bisericeşti? [vi[iv]] După 1401, nu mai avem nici o dovadă
despre prezenţa vreunui ierarh român în sinodul din Bizanţ,
dar aceasta nu este o dovadă peremptorie că de atunci
datează reforma, pentru că actele patriarhiei din secolul al
XV-lea, de la 1402 înainte, s-au pierdut, iar istoria bisericii
muntene în acel veac e foarte rău cunoscută. Fără a avea
izvoare precise, credem totuşi că cel care a făcut această
reformă şi a obţinut de la patriarh recunoaşterea ei este
Mircea cel Bătrân şi iată pe ce temeiuri:
În iulie 1401 patriarhia recunoaşte aceste drepturi bisericii
Moldovei după un lung conflict. Iosif e recunoscut ca
mitropolit al Sucevei, deşi era moldovean, ales de ţară şi
hirotonisit în afară de autoritatea patriarhului. E probabil ca
Mircea să fi obţinut cu acest prilej aceleaşi drepturi pentru
biserica lui vii.
Tot în acel an patriarhul recunoaşte pentru prima oară
mitropolitului Ungro-Vlahiei, un nou titlu, acela de ,,exarh
al plaiurilor", adică al ţinuturilor româneşti de peste munţi,
poate chiar peste toţi românii ortodocşi din Ardeal, care nu
aveau mitropolie 50[8]. E posibil ca această înălţare în grad şi
acordare de privilegii pentru mitropolia munteană, tocmai în
anul când se recunoaşte independenţa celei de la Suceava, să
fi corespuns şi cu recunoaşterea reformei amintite viii. La
1401 sau în jurul acestei date a murit bătrânul mitropolit
50

Actul din 1401 al patriarhului, Hurmuzaki, Documente, XIV-1, p. 3031. Cf. A. Bunea, Ierarhia românilor din Ardeal şi Ungaria, Blaj, 1904,
p. 108-112.
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Antim, care păstorea de la 1370. El este ultimul mitropolit
grec cunoscut al ţării. După el urmează mitropolitul Teodor,
însemnat în pomelnicul mitropoliei. Poate cu ocazia stingerii
lui Antim s-a făcut alegerea noului ierarh roman 51.
Mircea, luptător pentru credinţă, stăpânitor cu mare faimă,
aliat cu suveranii vecini, a avut mai multă vază şi trecere ca
să obţie de la patriarh recunoaşterea independenţei bisericii
române, aşa cum a avut şi Alexandru cel Bun în Moldova,
decât oricare din palizii lui urmaşi din veacul al XV-lea,
cărora ar trebui să le atribuim, în caz contrar, această
reformă capitală.
Dacă aceste deducţii sunt îndreptăţite, atunci putem să
numim pe Mircea întemeietor al ierarhiei bisericii naţionale
şi independente, un nou titlu de glorie, pe lângă cele
cunoscute ale marelui domn.

Capitolul IV. Mânăstiri şi biserici construite de
Sfântul Nicodim de la Tismana în Ţara
Românească
Nimeni nu şi-a luat până acum, dificila sarcină de a
identifica, foarte exact, mănăstirile construite de Sfântul
Nicodim de la Tismana în Ţara Românească. A alege din
salba de peste 20 de mănăstiri şi biserici care-şi arogă
onoarea de a fi construite de însuşi Nicodim (sau ucenicii
lui), pe acelea care sunt cu adevărat construite de către
acesta, e destul de hazardat.
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N. Dobrescu, Din istoria bisericii române, p. 20-24, socoate pe
Teodor, după nume, ca grec. Dar cum e vorba de un nume monahal, nu
putem conchide nimic în privinţa originii sale după nume. N. Iorga,
Istoria bisericii române, I, p. 117 îl socoate un mitropolit de la începutul
secolului al XVI-lea.
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Dar cu toate acestea, nu este greu de a separa pe
categorii pornind de la legendele tradiţionale legate de
construirea de către Nicodim a acestor mănăstiri şi biserici.
Unele mânăstiri sunt construite pe vechi lăcaşuri de cult, iar
bisericile lor Nicodim fie le-a reparat sau le-a adăogit, fie că
le-a construit din zid dacă ele erau din lemn. Altele sunt
ctitorii ale voievozilor, construite special de ei, pentru a se
îngropa acolo. Mai sunt altele care de fapt sunt metoace,
adică vechi fundaţii boiereşti care au fost ulterior închinate
Tismanei: Gura Motrului, Cerneţi, Topolniţa, Valea cu Apă.
Un alt grup, mai ales pentru vremurile mai apropiate nouă,
provenea din roirea călugărilor care, în căutare de locuri
pustii, prielnice sihăstriei, părăseau incinta mănăstirii şi-şi
formau chilii izolate (cele două Cioclovine, Ploştina
Drăgoeştilor în hotar cu Hobiţa, schitul Aninoasa).
In sfârşit, urmează marele grup al bisericilor şi
mânăstirilor aflate pe traseul urmat de Nicodim în căutarea
locului sfânt de la Tismana şi descris de Ştefan
Ieromonahul. De-a lungul timpului acesta s-a tot lărgit,
cuprinzând o salbă de lăcaşuri de cult de la Izverna şi
Ponoare până la confluenţa râului Tismana cu Jiul, ba chiar
şi până în Banat.
Aceste întemeieri de legendă, ţinând deci mai mult
de tradiţia orală decât de realitate, nu sunt altceva decât o
probă indubitabilă a puterii şi respectului de care s-a
bucurat, la început Nicodim şi ucenicii lui, apoi egumenii
mănăstirii Tismana, mânăstirea însăşi ca vechi locaş de cult
creştin.
În rezumat, nu toate ctitoriile lui Nicodim se
confirmă prin cercetările ulterioare ca fiind ale lui şi nici nu
au aceiaşi importanţă.
Să le trecem în revistă.
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Vechi lăcaşuri de cult dinaintea venirii lui
Nicodim în Ţara Românească

Cele mai vechi biserici din Ţara Românească
existente până la venirea lui Nicodim se presupun a fi tot
atâtea ctitorii ale voievozilor dinainte de Basarab I
Întemeietorul (1310-1352) şi anume, Câmpulung (1215),
Tismana (1230), Vodiţa (1247) şi Cotmeana (1292)
Astfel, biserica lui Radu Negru (1215-1241) de la
Câmpulung, a fost construită în 1215 (Ulterior, ea a fost
datată la 1291 după o reparaţie provocată de un cutremur,
când meşterii au rescris greşit litera omega.)
Tismana a fost şi ea începută, până la 1230, de un
voievod anterior lui Litovoi sau tot de Radu Negru (12151241) dar distrusă la puţin timp de regele Ungariei Bela al
IV-lea, în vremea cruciadei asupra lui Ioan Asan al II-lea
(1218-1241) la îndemnul papei Grigore al IX-lea.
Vodiţa a fost construită după 1247 de Litovoi, căruia
i se confirma prin Diploma Ioaniţilor, Banatul Severinului
ca recompensă pentru lupta sa, dusă alături de regatul
maghiar, contra tătarilor.
Cotmeana se pare că ar fi ctitoria lui Seneslau (12471290) sau a lui Tihomir (1290-1310) data construcţiei, 1292,
fiind avansată pe baza trăsăturilor arhitectonice ale
mânăstirii.
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Mânăstiri sau biserici construite de
Nicodim

Vodiţa. Ruinele primei mânăstiri construite de Nicodim în Ţara
Românească

MANASTIREA
VODIŢA
Mănăstire
de
călugări, reînfiinţată in
1991, la început cu 3
vieţuitori. Are hramul
"Sfântul Antonie cel
Mare" (17 ianuarie) şi se
află în satul Vârciorova
- Municipiul Drobeta Tr.
Severin, jud. Mehedinţi,
la circa 20 km NV de
acest oraş. Se ajunge
acolo
pe
drumul
modernizat Drobeta Tr.
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Severin - Orsova (25 km), 4 km N de apele Dunării.
Ctitorită de Sfântul Cuvios Nicodim, cu sprijinul
material al lui Vlaicu Vodă (1364-1377). Construcţia începe
în 1369 („ante 1374” spune cercetătorul V. Dragut, 1976).
„Pe temelia unei biserici mai vechi din secolul XIII,
atribuită lui Litovoi, voievodul din 1247”, este de părere
arheologul Virgil Drăghiceanu.
Concluzie contestată de cercetătorii mai noi (C.C.
Giurescu si Dinu C. Giurescu, 1975).
Este dărâmată in sec XV, refăcută de Radu cel Mare
(cca 1500) şi de Cornea Brăiloiu, în 1689.
Biserica reconstruită în arhitectura chipului originar.
Zonă turistică importantă, în apropiere aflându-se
lacul de acumulare, hidrocentrala Porţile de Fier si Defileul
Dunării.

MANASTIREA
TISMANA
Mânăstire
de
călugăriţe,
circa
60
vieţuitoare, cu hramul
"Adormirea
Maicii
Domnului" (15 august). Se
află la 5 km de centrul
oraşului Tismana, jud.
Gorj, la 37 km NV de
Târgu Jiu şi la 19 km E de
Baia de Aramă.
Prin
tradiţia
monastică, este ctitorită
din lemn de tisă de Sfântul
Cuvios Nicodim de la
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Tismana, sub Vladislav Vodă (1364-1377), apoi din zid
intre 1375 si 1378, ajutat de voievozii Radu I (1377-1383) si
Dan I (1383-1386), sub care „s-au desăvârşit” cele
neterminate.
Sfânta Mănăstire Tismana este cel mai vechi
aşezământ monahal din Ţara Românească – un important
monument de reculegere şi închinăciune, de cinstire a
credinţei noastre ortodoxe.
Construită tot prin râvna cuviosului Nicodim, sora ei
Mănăstirea Vodiţa, a fost distrusă puţin timp după
construire, singura citadelă a ortodoxiei noastre cu o
nepreţuită şi neobosită activitate rămânând, timp de peste
şase veacuri, Mănăstirea Tismana.
Deoarece cu Vladislav (Vlaicu) Vodă (1364-1377)
începe pomelnicul mănăstirii, fratele lui Vlaicu, Radu Vodă
asociat la domnie din 1372, fiind al doilea în pomelnic,
istoricul Al. Ştefulescu susţinea că la începutul domniei lui
Vlaicu Vodă între anii 1364-1366 s-au construit mai întâi
biserici din lemn şi s-au făcut danii prin hrisov şi mai târziu
ele s-au construit din zid.
"Tot ceea ce se făcea danie mănăstirii Vodiţa s-a dat
şi Tismanei - scria istoricul - amândouă mănăstirile fiind sub
conducerea unuia şi aceluiaşi stareţ, Nicodim".
Biserica din zid a fost sfinţită în 1378. În 1520
voievodul Neagoe Basarab a acoperit biserica cu plumb; în
1541 domnitorul Radu Paisie a făcut chenarele şi uşile
bisericii mari; Matei Basarab a făcut biserica mică a
spitalului mănăstiresc (1650), clopotniţa şi a dăruit un clopot
mare; marele ban al Craiovei Cornea Brăiloiu a refăcut
chiliile şi casele egumeneşti, de asemenea a făcut mari
donaţii mănăstirii; Jupâneasa Stanca Glogoveanu a refăcut
pictura (1733 şi 1766) şi uşile bisericii (1782). Importante
danii şi obiecte de cult a făcut şi Constantin Brâncoveanu.
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Alte intervenţii au fost făcute între 1844 si 1849 iar
la recenta intervenţie, i s-a asigurat înfăţişarea de astăzi,
după forma avută în 1855, deosebită de ceea ce a fost în
vremea lui Matei Basarab.
Picturile murale cu valoare artistică deosebită, au
fost executate de Dobromir cel Tânăr din Târgovişte, în
1564, şi împodobesc pronaosul.
În 1732, alte picturi sunt executate de echipa Ranite
Grigorie, în naos. Fresca afost repictată în 1766 de zugravul
Dumitru Diaconu
Aici şi-a petrecut, cu mici plecări temporare, ultimii
săi 30 de ani de viaţă, Cuviosul Nicodim de la Tismana
(†1406), prăznuit la 26 decembrie, reorganizatorul
monahismului romanesc.
Locul de rugăciune, priveghere şi odihnă al
Cuviosului, a fost în grota aflată pe stânca de lângă
mănăstire.
Cuviosul Nicodim a fost solicitat să mijlocească
pentru Serbia la Constantinopol, în anul 1375 ridicarea
anatemei, datorată conflictului dintre aceste două Biserici
din anul 1346. Patriarhul Filotei al Constantinopolului la
apreciat foarte mult pe Sfântul Nicodim, i-a dăruit cârja sa,
trei părticele de sfinte moaşte şi la făcut arhimandrit,
Mănăstirea Tismana devenind „Mare Lavră” şi prima
arhimandrie din ţară.
La Mănăstirea Tismana, Cuviosul Nicodim a
întemeiat o vestită şcoală de caligrafie cu copişti de cărţi
bisericeşti în diverse limbi. El însuşi în anul 1405 a
caligrafiat şi miniat un Tetravanghel pe pergament pe care
la ferecat cu coperte de argint aurit, măiestrit lucrate, o
capodoperă a epocii. Este cea mai veche carte datată din
Ţara Românească cu cea mai veche ferecătură şi se află la
Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti.
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Mănăstirea Tismana a fost cel mai bogat aşezământ
al Ţării Româneşti găzduind părticele din moaştele Sfântului
Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Ignatie Teologul şi ale
Mucenicului Teofil aduse de la Constantinopol de Cuviosul
Nicodim. Pe lângă nenumăratele sate ce le avea în Ţara
Românească mănăstirii i-au fost dăruite de cnezii sârbi şi 10
sate în Serbia.
Muzeu cu obiecte de artă, icoane, argintărie, vitralii,
bedereniţe din sec. XIV si alte odoare, paraclis din piatră cu
o turlă, clădit în vremea lui Matei Basarab, două frumoase
schituri pe muntele Cioclovina, atelier de covoare şi de
icoane pe sticlă, toate acestea o îndreptăţesc a fi cel mai
important centru mănăstiresc al Olteniei.

MANASTIREA COZIA
Mănăstirea Cozia,
ctitorie a lui Mircea cel
Bătrân, a fost zidită între
anii 1386-1388 şi 1393.
De pe situl mânăstirii
se poate afla că Mircea
şi-a ales locul de odihnă
veşnică,
în
biserica
mănăstirii precum şi loc
pentru portretul votiv de
“mare voievod şi domn”
pictat în partea dreaptă a
naosului. La 20 mai 1388
Voievodul Mircea scrie:
“De aceia, am binevoit
domnia mea să ridic din
temelie o mânăstire în
numele sfintei şi de viaţă
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începătoarei şi nedespărţite Troiţe, dumnezeire nezidită… la
locul numit Nucet pe Olt, adică Cozia…” Cel care l-a sfătuit
pe Mircea să ridice ctitoria de la Cozia pe locul unde se află
astăzi, a fost călugărul cărturar Nicodim de la Tismana
“sfetnicul lui Mircea întru cele dumnezeieşti”.
“Nicodim sfinţitul” a fost duhovnicul lui Mircea încă
din tinereţe iar mai târziu, când Mircea a ajuns domn, era
mâna lui a dreaptă luându-l cu el peste tot.
De aceea Mănăstirea Cozia a fost târnosită de însuşi
Nicodim al cărui chip este
zugrăvit în partea de sud a
pronaosului şi s-a organizat
ca mănăstire, sub directa
supraveghere a lui Nicodim
de la Tismana. El numeşte
şi pe cel dintâi stareţ
cunoscut din documente,
Ieromonahul Chir Gavriil, fără îndoială un ucenic al său.
Vechile fresce au păstrat chipul lui Mircea cel Mare
zugrăvit în naos, pe zidul din dreapta, în înfăţişarea sa de
ctitor, îmbrăcat în costum de mare cavaler medieval
apusean, alături de fiul său Mihail. În hrisovul dat de Mircea
cel Bătrân Mănăstirii Cozia în anul 1406, se pot vedea
titulatura voievodului român şi graniţele stăpânite de el: “Eu
cel în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi binecinstitorul
şi de Hristos iubitorul şi singur stăpânitorul, Io Mircea,
Mare voievod şi domn, din mila lui Dumnezeu şi cu darul
lui Dumnezeu, stăpânind şi domnind peste toată ţara
Ungrovlahiei şi a părţilor de peste munţi, încă şi către părţile
tătăreşti şi Herţeg al Almaşului şi Făgăraşului şi domn al
Banatului Severinului şi pe amândouă părţile, pe toată
Podunavia, încă şi până la Marea cea Mare şi stăpânitor al
cetăţii Dîrstorului...”.
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Mănăstirea, cu hramul Sfânta Treime, se află în
comuna Cozia, 23 km de Râmnicu Vâlcea şi 5 km de
Călimăneşti.
Biserica sinteză arhitecturală sud-est europeană din
veacul al XIV-lea, a fost sfinţită în 1388, pictată între 13901391, modificată, ca şi Tismana, sub Neagoe Basarab
(1517).
Şerban Cantacuzino, mare ban, aduce alte
îmbunătăţiri. Sub Constantin Brancoveanu (1706-1707), se
execută picturile din naos şi pridvor (1708). Bolniţa cu
hramul Sfinţii Apostoli este ctitorită de Radu Paisie (15421543), cu fresce interioare executate de David si Rodoslai.
Paraclisul sudic cu hramul Adorminrea Maicii Domnului,
este ctitorit in 1584 de Amfilihie, egumenul Coziei,
paraclisul nordic, cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor,
este zidit in 1710 de arhimandritul Ioan de la Hurez.
Muzeu cu valoroase seturi de odăjdii din secolele
XVI-XIX, vechi manuscrise, tipărituri, broderii, obiecte de
cult, mormântul lui Mircea cel Bătrân (1418) si al monahiei
Teofana (1605), mama lui Mihai Viteazul, Cerdacul lui
Mircea la Cozia, fântâna lui
Neagoe (sec. XVI), Cozia
Veche 1km N, ctitorita de Radu,
tatăl lui Radu cel Mare, la
sfârşitul sec XIV - începutul
sec. XV sunt principalele repere
de atracţie ale mănăstirii.

MÂNĂSTIREA PRISLOP
Astăzi
Mănăstirea
Prislop este o mănăstire de
călugăriţe, cu 28 de vieţuitoare.
Are
hramul
"Sfântul
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Evanghelist Ioan" (26 septembrie), sărbătorit cu pelerinaj
pe 14 septembrie. Ea se află în satul Silvasu de Sus,
localitate componentă a oraşului Hateg, 14 km NV de
Hateg şi 19 km S de Hunedoara.
Ctitorie atribuită de tradiţie Cuviosului Nicodim de
la Tismana (conform cercetătorului V. Dragut, 1976) sau
ucenicilor lui, cu sprijinul material dat de Mircea cel Bătrân
şi de românii din Ţara Hategului.
Cercetând biografia Sfântului Nicodim de la
Tismana, este de presupus însă, că lăcaşul de cult exista
înainte ca Nicodim să se ascundă la Prislop. Se ştie ca el a
scris tetraevangheliarul său slavon aici şi pe ultima filă şi-a
notat: "Această sf. evanghelie a scris-o popa Nicodim în
Ţara Ungurească în al 6-lea an al acestei persecuţii, (şesto
togova gonenia) iar socotit de la începutul lumii 6913
(1404-1405)".
Nu e vorba însă de o "gonire" a lui Nicodim din
Ungrovlahia. Mircea cel Bătrân pierduse alături de
Sigismund bătălia de la Nicolole iar aceasta a permis
năvălirea turcilor în Serbia la 1398/99 iar până la
1404/1405
când
Nicodim
revine la Tismana, sunt exact
şase ani! Se ştie că după
pierderea luptei de la Câmpia
Mierlei
(1389)
Nicodim
ascunsese în mănăstirile sale pe
Milena fiica cneazului Lazăr.
Cum
turcii
porniseră
persecuţiile şi erau la Dunăre,
Mircea consideră ca ar fi bine
să-l trimită peste munţi. E de
înţeles că in afară de
tetraevangheliar el a organizat
acolo şi o viaţă de obşte după
62

modelul de la Tismana (inclusiv cu retragerea intr-o peşteră
din apropiere pentru rugăciune).
Era cel de-al treilea lăcaş zidit de el pe pământ
romanesc, primele două fiind monastirile Tismana şi Vodiţa.
Mânăstirea este zidita într-o poiană din apropierea munţilor
Retezat, în care izvora un mic fir de apă, care în 1564 se
dovedeşte a fi făcătoare de minuni si o vindecă pe Domniţa
Zamfira, fiica domnitorului valah Moise Voda Basarab.
Astfel, o domnita din Ţara Românească devine cel de-al
doilea ctitor al mânăstirii ardelene. Ea restaurează biserica,
reface picturile, dăruie mânăstirii o icoană a Maicii
Domnului făcătoare de minuni. In 1580, ea se săvârşeşte din
viata. Piatra sa funerara cu stema Ţării Româneşti, aflată
aici, nu este scrisă, după obiceiul vremurilor, în slavonă, ci
in latină, limba din care s-a născut graiul romanesc.
Arhitectura are structuri asemănătoare bolniţei de la
mânăstirea Cozia. Picturile murale interioare în frescă din
anul 1759 au fost realizate de meşterii Simion si Nicolae ot
Pitesti. Şcoală de cultură bisericească din a doua jumătate a
sec. al XVI-lea, reşedinţă a Episcopilor de Silvaş in sec. al
XVI-lea.
Intr-o peşteră din apropiere se află lăcaşul de
nevoinţă şi pustnicie a Cuviosului Ioan de la Prislop,
prăznuit pe 13 septembrie. Sfântul Ioan de la Prislop fusese
pe la jumătatea secolului al XVI-lea stareţ al acestei
mânăstiri şi în memorabilul an 1600, îl întâmpinase pe
Mihai Viteazu cu ocazia intrării sale triumfale în Alba Iulia.
Ioan de la Prislop va deveni apoi, mitropolit al
Transilvaniei.
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Mânăstiri sau biserici a căror organizare sau
întemeiere este, probabil, legată de activitatea
Sfântului Nicodim sau al ucenicilor săi
MÂNĂSTIREA COTMEANA
Mânăstire
cu
hramul Buna Vestire,
aflată
în
comuna
Cotmeana,
judeţul
Argeş, la 30 km. E de
Râmnicu Vâlcea şi 32
km NV de Piteşti, pe
drumul
modernizat
Piteşti
Râmnicu
Vâlcea.
Ctitorita pe locul unei construcţii mai vechi, de Radu
I Voievod in 1385 şi terminată în vremea lui Mircea cel
Bătrân (1386-1418). A fost reînfiinţată în 1991 fiind un
monument de sinteză reprezentativ pentru asimilarea şi
dezvoltarea arhitecturii munteneşti din sec. 14.
Prima atestare documentară a Mânăstirii Cotmeana
datează din 20 mai 1388, din timpul lui Mircea cel Bătrân,
care printr-un hrisov anunţa existenta acestui sfânt lăcaş
odată cu ridicarea Coziei. Se presupune însă ca mânăstirea
este mult mai veche, însuşi termenul Cotmeana provine,
pare-se, de la hoardele cumane care au trecut prin aceste
locuri. Reconstruită de Radu I (1377-1383), biserica era una
dintre ctitoriile de seamă ale voievodului Mircea cel Bătrân
până la ridicarea mânăstirii Cozia. Probabil că obştea a fost
organizată aici de ucenicii Sfântului Nicodim având în
vedere că săpăturile arheologice din jurul bisericii au scos la
iveală morminte de tip athonit, de o mare sobrietate,
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călugării fiind înmormântaţi doar cu o cărămidă drept
căpătâi.
Sub faima Coziei, Cotmeana a apus din strălucire,
devenind, timp de secole, metoc al celebrei mânăstiri de pe
valea Oltului. Totuşi, ea a fost restaurata in 1711 de
Constantin Brancoveanu (1699-1714), iar in timpul
ieromonahilor Ilarion si Sofronie de la Cozia se lărgeşte
pronaosul şi se adaugă un pridvor cu arcade pe latura
nordică.
În patrimoniul mânăstirii se află cel mai vechi clopot din
Ţara Româneasca, dăruit de jupanul Dragomir in anul 1385.
După mai mult de 600 de ani, sunetul clopotului este şi
astăzi o frumuseţe, dar şi un simbol, o pagină de istorie, de
rezistenţă împotriva păgânilor de orice fel.

MÂNĂSTIREA
TOPOLNIŢA
Mănăstire
de
călugări, cu 8 vieţuitori,
cu hramul "Tăierea
Capului Sfântului Ioan
Botezătorul"
(29
august). Se află în
comuna Izvorul Barzii,
jud. Mehedinţi, la 27
km N de Drobeta Tr.
Severin, cu ramificaţie
din DN Drobeta Tr.
Severin – Motru.
Tradiţia
o
atribuie lui Radu I
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Voievod dar ea e ctitorită de boierii Craioveşti, în sec. XVI.
Se mai spune că a fost ridicată pe locul unei biserici din
lemn întemeiată de Sfântul Cuvios Nicodim .
Biserica a fost reconstruită între 1645 si 1646 de
marele căpitan Lupu Buliga. Biserica are picturi murale în
frescă în stil bizantin, la iniţiativa fiului său Curia vel
paharnic, realizate de Gheorghe "grecul" şi Dima "românul"
în 1673
Se remarcă tabloul "Judecata de Apoi" de pe faţada
de vest, rar întâlnit în iconografia Ţării Româneşti (V.
Dragut, 1976).
Catapeteasma din lemn a fost executată în 1762.
Turnul-clopotniţă şi incinta din zid datează din sec. XVII.
Pietrele funerare ale ctitorilor sunt împodobite cu
înaltă măiestrie.

MÂNĂSTIREA
GURA MOTRULUI
Mânăstirea Gura
Motrului, cu hramul
Cuvioasa Paraschiva, se
află
în
comuna
Butoieşti, la 62 km est
de Tr. Severin şi la 50
km vest de Craiova,
aşezată
pe
malul
Motrului, la vărsarea
acestuia în Jiu.
Tradiţia zice că
iniţial a fost un schit
atribuit
Sfântului
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Nicodim de la Tismana. Oficial, s-a construit prin
contribuţia unui logofăt, al lui Neagoe Basarab, Harvat, care
a fondat biserica în 1515.
Actuala mânăstire a fost ctitorită în 1653 de Preda
Brâncoveanu şi pictată prin dania lui Constantin
Brâncoveanu.
Mânăstirea este înconjurată de un zid cu porţi
ferecate, elemente de fortificaţie adăugând şi Tudor
Vladimirescu în anul 1821.
Alte refaceri au fost întreprinse în anii 1841-1853,
graţie lui Eufrosin Poteca, filosoful iluminist exilat aici în
1830. Sfinţind locul prin prezenţa sa, mânăstirea a devenit
un centru de învăţătură şi spiritualitate emulativă.
Se păstrează aici o colecţie de icoane pe lemn, cărţi
vechi şi obiecte de cult, multe provenind din donaţii ale
domnitorilor.

MÂNĂSTIREA
VIŞINA
Mănăstirea
Vişina face parte din
mănăstirile şi bisericile
aflate
de-a
lungul
defileului Jiului.
Dintre
aceste
lăcaşe
de
cult,
Mânăstirea Lainici este
liantul credincioşilor din
Oltenia cu cei din
Ardeal şi face parte,
jurisdicţional,
din
Arhiepiscopia Craiovei,
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fiind cea mai mare mânăstire de călugări din această
eparhie.
În marea Sa milă faţă de poporul român, Dumnezeu
l-a trimis în secolul al XIV-lea în Ţara Românească pe
Sfântul Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, pentru a da un
suflu nou Bisericii, a o reînvia şi a o organiza.
Cu sprijinul nemijlocit al domnitorilor Ţării
Româneşti, Vladislav Vodă (1364-1377), Radu I (13771383), Dan I (1383-1386) şi Mircea cel Bătrân (1386-1418),
Sfântul Nicodim a ctitorit o mulţime de mânăstiri de la
poalele Carpaţilor, ce au constituit adevăraţi piloni de
susţinere ai Ortodoxiei şi românismului în faţa
prozelitismului catolic
de după Marea Schismă.
Începând
cu
cruciadele, în secolul al
XIII-lea, invazia de
catolicizare a Ardealului
de
către
Biserica
Catolică se afla în plin
avânt.
Marele apărător
al ortodoxiei noastre a
fost Sfântul Nicodim de
la Tismana, duhovnicul
voievodului Mircea cel
Bătrân
amândoi
realizând acum şase
secole un vis de libertate al locuitorilor Ţării Româneşti:
Biserica Ortodoxă Română neatârnată, independentă de
Bizanţ. Este pentru prima dată când nu mai sunt numiţi de la
Constantinopol, mitropoliţi greci care conduceau de departe,
din ţara lor, Mitropolia Română.
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Cronica rimată de la Mânăstirea Prislop arată că
Sfântul Nicodim s-a aşezat într-o peşteră pe Valea Jiului, la
Surduc, deci lângă Mânăstirea Lainici şi a ctitorit Vişina.
Istoricul I. Donat este cel care, în lucrarea „Fundaţiile
religioase ale Olteniei” a emis ipoteza că Mânăstirea Vişina
a fost ctitorită de Nicodim.
Documentul din 14 decembrie 1514 semnat de
Neagoe Basarab aminteşte de primul egumen cunoscut al
Mânăstirii, Grigorie.
Reconstrucţia Mânăstirii, aşezată pe malul drept al
Jiului la intrarea din Gorj în defileu, a început după anul
1990, sub strădania stareţului Melchisedec Suparschi.
Hramul
Mânăstirii
este
la
Sfânta
Treime.
Prof. Nicu Tomoniu, fondator Fundaţia Tismana
Preşedinte al comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte şi turism a Consiliului Local Tismana între anii
2000-2008
Capitolele de mai sus, scrise la Tismana, în vara
anului 2006, au apărut într-un număr special al revistei
„Portal Măiastra” din Târgu Jiu şi distribuit cu ocazia
simpozionului legat de comemorarea Sfântului Nicodim la
împlinirea a 600 de ani de la săvârşirea vieţii sale
pământeşti, în anul 2006, declarat „ANUL SFÂNTUL
NICODIM DE LA TISMANA”
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PARTEA II-a

VIAŢA SFÂNTULUI NICODIM DE LA
TISMANA AŞA CUM A SCRIS-O ŞTEFAN
IEROMONAHUL CU UN CAPITOL PRIVIND
SEMNALAREA NECONCORDANŢELOR DE
ORDIN ISTORIC
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Desen document din timpul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu
exprimând caracterul de fortăreaţă al mănăstirii. Statutul său vremelnic
de cetate i-a adus însă, cele mai mari distrugeri.

CUVÂNT ÎNAINTE AL FUNDAŢIEI TISMANA.
SCOPUL NOSTRU
Fundaţia Tismana propune prin editarea acestei
lucrări a lui Ştefan Ieromonahul, o nouă modalitate de a ne
apăra valorile specifice poporului nostru, la loc de cinste în
cadrul acestor valori, situându-se lucrările de căpătâi ale
bisericii noastre ortodoxe.
Precedentul demers al nostru a fost punerea cărţii în format
digital şi creearea sitului Internet http://tismana.afcn.ro/
Era vorba de un prim exemplu practic, ilustrând felul în care
se poate pune, cu ajutorul reţelei Internet, în mâna tuturor
celor interesaţi, o carte rară făcând parte din patrimoniul
nostru spiritual, religios.
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Scopul era important: a arăta celor interesaţi, o metodă
simplă pentru racordarea micilor ONG-uri preocupate de
cultură, istorie şi religie, la îmbogăţirea memoriei culturale,
spirituale, tradiţionale, a poporului nostru.
Răsărită odată cu primii paşi ai regăsirii libertăţii noastre la
sânul mumii Europa, armata ONG-urilor este gata deci de a
lua parte la întărirea identităţii noastre spirituale.
Unul din argumentele expunerii sătenilor din Tismana,
spunea d-l Emil Hurezeanu în emisiunea (TVR1) duplex
Topeşti-Bucureşti, din 12 noiembrie 2005, atuncea când au
solicitat intrarea în
competiţia „Satul românesc, sat
european” este următorul, şi citez: „Comunitatea noastră
crede că naţiunea română nu poate deocamdată să prezinte
realizări materiale. Dar, îşi poate aduce aportul la
patrimoniul european, la bogăţia spirituală, prin ceea ce
facem noi, salvarea şi valorificarea tradiţiilor, punerea
acestora la dispoziţia Europei întregite, constituie o
integrare demnă de parteneri care intră în colaborare
conştient, dincolo de deficitul inerent atunci când e vorba de
împlinirile materiale”.
Unirea înseamnă putere, zice românul.
La unirea în jurul valorilor patrimoniului nostru cultural,
istoric, religios sau oricărei alte piese a tezaurului nostru
spiritual, trebuie să participe întregul popor.
Numai când ideea va redeveni de masă iar iubirea de ceea
ce este românesc spontană, vom putea să ne aliniem cu
fruntea sus, mândri, alături de celelalte popoare ale Europei.
Când vom învăţa că maimuţăreala site-urilor englezeşti,
făcute de români pentru români, ne strică. Când vom
renunţa la „group”-urile şi forumurile româneşti chinuind o
engleză de cartier. Când ziariştii noştri vor renunţa sa anunţe
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joburi, ci slujbe. Când posturile de televiziune ne vor oferi
serbări şi nu „talk-show-uri”…
Când la Crăciun ne vor fi iarăşi dragi colindele noaste
româneşti atât de frumoase şi originale.
Când vom renunţa la moda Valentine’s day, şi ne vom
întoarce la Dragobete.
Atunci deci, şi numai atunci, când Dragobetele nostru va
respinge valul nou al snobismului de azi, vom redeveni ceam fost, mândri că suntem români şi că ceea ce scoatem în
târgul european, e ceva deosebit şi numai al nostru.
Sărbătorile noastre ortodoxe religioase păstrând specificul
nostru creştin, sunt cu mult mai aproape de învăţătura
domnului nostru Iisus Christos decât toate variantele de
creştinism occidental.
Să intrăm deci în rândul europenilor cu puritatea
ortodoxismului nostru, cu valorile lui, pe care Nicodim le-a
apărat cu toată fiinţa sa.
LUCRAREA LUI ŞTEFAN IEROMONAHUL
Pătruns de un profund patriotism, Ştefan
Ieromonahul a făcut ceea ce facem şi noi astăzi, redând
lumii pagini de căpătâi ale istoriei Mănăstirii Tismana şi în
consecinţă ale istoriei tuturor românilor deoarece, leagănul
istoriei noastre are la Tismana o tulpină puternică.
„Pentru că se ştie, precum norul ascunde pe soare,
aşa şi vremea acoperă pre cele ce nu se grăiesc” (pag. 14)
zicea acest mare savant al timpului său din a cărui operă sau inspirat istoricii Alexandru Ştefulescu, Nicolae Iorga şi
preotul Dumitru Bălaşa, monografii cei mai cunoscuţi ai
mănăstirii.
Şi nu este deloc exagerată afirmaţia acestui „savant
al timpului său”, având în vedere că ieromonahul Ştefan
începuse studiul documentelor referitoare la Nicodim prin
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anul 1827, după „42 de zecimi de ani şi ceva” de la ridicarea
în ceruri a sfântului, iar lucrarea o tipărea abia în anul 1839.
Un studiu deci, de peste un deceniu, adunând documente de
căpătâi ale istoriei noastre, printre care, primele hrisoave
domneşti!
Datorită unor inadvertenţe, mulţi trepăduşi ai istoriei
noastre, dornici de afirmare prin contestarea celor scrise de
Ieromonahul Ştefan, şi-au luat nasul la purtare şi l-au bârfit.
L-au bârfit din interes, alţii din neştiinţă dar toţi s-au adăpat
din izvorul nesecat al lucrării lui. Poate că de aceea nici n-a
mai fost retipărită această lucrare decât la mari intervale şi
în tiraje extrem de limitate. Ea ar fi putut dovedi impostura
şi nepriceperea unora!
Pentru că numai aceia care cunosc bine istoria
noastră, pot pricepe ce spune autorul în fraze scurte, extrem
de concise, cartea sa fiind cea mai puternică dovadă a
stăpânirii întregului spaţiu românesc de către domni români.
Ştefan Ieromonahul dezvăluie în lucrarea sa lucruri
extraordinare. O parte sunt şi astăzi taine dar şi controverse
pentru unii istorici. Luăm doar trei exemple, uneori motive
de vechi polemici:
Numai acele cinci judeţe de dincoace de Olt, ale
Băniei Severinului, împreună cu Banatul şi Ardealul „se
numea pe acele vremi Ungro-Vlahia, şi se stăpânea de
Domni Români, cei bine credincioşi şi iubitori de Christos.
Iar cele 12 Judeţe de dincolo de Olt şi cu Moldavia Goţia
Schitelor se numea, şi se stăpânea tot de domni Români.”
După împărţirea oştirii tătărăşti în trei părţi, spre
Ungaria, Ardeal şi Banat, Batie Împăratul Tătarilor
„lovindu-se cu oştirile lui Vladislav Craiul Ungariei şi al
Banatului şi al Ardealului şi al Băniei Severinului; saŭ
omorâtŭ acel becesnicŭ Batie, Impăratul Tătarilor cu securea
de însuşi Vladislav Craiul Ungariei, adică al Românilor.”
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„… se adeverează din Crisovul zisului Domnŭ
Basarabŭ cel tânărŭ, căci scrie, că s-aŭ datŭ mânăstirei
Tismeana, cetatea Bucureşti. Şi că acestŭ Domnŭ Basarabŭ
după ce aŭ făcutŭ cetarea Bucureştilor, adică Curtea-Veke şi
Biserica Domnească dintr’însa, auzindŭ de multe facerile de
minuni … prin sfânţitele moaşte ale sfântului… voia să le
aducă în Bucureşti…”.
Cu alte cuvinte, Bucureştii la întemeiere, era dat …
Mănăstirii Tismana, iată un lucru trecut, probabil din
orgoliu, cu vederea de către istoricii tinerei noastre capitale!

Mănăstirea Tismana distrusă în incendiul din 10 dec. 1861

Un fapt care creează reflecţii adânci este insistenţa
cu care Ştefan Ieromonahul subliniază „găsirea locului sfânt
- Pişători”. Acest fapt va trece neobservat unui ne
cunoscător. Dar nouă, care ştim că acest loc era folosit ca
loc de pelerinaj încă de pe vremea daco-geţilor, nu ne poate
scăpa. Precum nici atragerea atenţiei asupra stindardului
getic de deasupra peşterii. Ieromonahul ne descrie cu lux de
amănunte „bălaurŭ forte mare” care „cum au văzutŭ pe
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sântul au şueratŭ tare şi căscândŭ gura asupra sântului au
vrut să-l muşte”. Apoi, sfântul Nicodim arătându-i crucea
„aŭ fugit şarpele dinaintea sântului afară şi sărindŭ din
peşteră jos, aŭ crăpatŭ şi aŭ muritŭ. Şi spre pomenirea acelei
minuni… s-aŭ înkipuitŭ acel şarpe cu gura căscată în
piatră… carea înckipuire stă şi până în ziua de astă-zi”. Vom
reveni în ultima parte a cărţii asupra acestui enigmatic
aspect.
Nu în ultimul rând, Ştefan Ieromonahul este un mare
povestitor. Probabil că înadins, pentru a se încadra în
specificul românesc, unde transmiterea poveştilor şi pildelor
prin viu grai este o virtute nemaiîntâlnită la alte popoare.
Pentru aceasta, Ieromonahul foloseşte uneori chiar şi
limbajul lumesc, uitând de postura de om al bisericii: „multe
şi nenumărate minuni aŭ făcutŭ (Nicodim), cât au trăitŭ în
viaţă, izgonind dracii din oameni şi tămăduindŭ totŭ feliul
de boli şi neputinţe”, spune el.
Ca o bomboană pe colivă, Ieromonahul ne lasă în mare
suspans vorbindu-ne de moaştele Sfântului Nicodim.
Ascunse în împrejurimi şi pierzându-lise urma, s-a presupus
că au fost duse în locurile de baştină ale lui Nicodim.
Ieromonahul descrie peripeţiile sale în căutarea lor pe
drumul spre Ipek-ul Slavoniei fără a se întoarce însă în ţară
cu preţioasele moaşte deoarece, „aici fiind Turcii răi nu neaŭ lăsat să ne ducem înainte la zisa mănăstire Patriarchie,
zicând că sântem spioni, şi ne-aŭ pus la popreală…”.
Cu suspansul scrierii legat de istoria moaştelor, furate de
călugării sârbi „pre valea cea din-aintea sântei mânăstiri,
adică cei zic acum şosea” (denumirea de azi: Valea Şasea).
Cu istoria fugii „la nemţi” a egumenului Ştefan Bistriţeanul,
ameninţat de „Mavrogeni V.V. şi Cara-Mustafa Dianul
Saraskierul oştirilor turceşti” că „o să pue să-l rază şi să-i
puie chiulafŭ în capŭ şi să-l spânzure de poarta mănăstirei” ,
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dacă nu le dă cele trebuincioase ostaşilor turci. Cu istoria
moaştelor ascunse în peşteri şi găsite de copiii cu caprele.
Cu istoria călugărilor români fugiţi pe muntele Cioclovina
din cauza războiului dintre turci şi austrieci, ei bine, cu toate
aceste istorii, Ştefan Ieromonahul este un povestitor care
trebuie neapărat citit.
Cât despre moaşte, oare le vom mai găsi vreodată? Sau
dacă le-au furat călugării sârbi, prin Valea Şasea, pe timpul
când călugării români erau retraşi în Schitul Cioclovinei, le
vom mai putea recupera din Ipekul Slavoniei?
Ştefan Ieromonahul lasă această problemă, deschisă şi
astăzi, Bisericii Ortodoxe Române. Iar noi, vom dedica un
capitol special acestei enigme rod al cercetărilor
fondatorului nostru, prof. Nicolae N. Tomoniu.
MULŢUMIRI MAICII STAREŢE IERUSALIMA
Mulţumirile
mele
Sfinţiei Sale maicii stareţe
Ieruslima care păstoreşte
Sfânta Mânăstire Tismana, nu
se pot rezuma doar la
inserarea aici a câtorva fraze
de complezenţă. Faptul că mia oferit cartea lui Ştefan
Ieromonahul, trebuie discutat
un pic.
Şi trebuie discutat,
pentru a spune că nimic din
aura Sfântului Nicodim nu s-a
schimbat, egumenii acestui
sfânt locaş păstrând neştirbite învăţăturile sale timp de şase
secole.
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- Am simţit de la Dumnezeu că trebuie să vă dau
cartea şi v-am dat-o fără părere de rău. Şi în puterea Lui,
Dumnezeu cel mare şi sfânt, mi-a trimis-o înapoi. Cineva
mi-a făcut cadou o alta, mi-a spus maica stareţă.
Iar eu am făcut-o, la rândul meu cadou pe prima,
întregii lumi prin prelucrarea ei pentru citire pe Internet la
adresa http://tismana.afcn.ro
Republicarea ei acum, şi în formă tipărită, ne întăreşte
convingerea că facem – aşa cum spunea maica stareţă –
vrerea lui Dumnezeu şi a Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la
Tismana.

Prof. Nicolae N. Tomoniu, Fundaţia Tismana, la 24 august
2006
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De-a lungul timpului, forma arhitectonică a bisericii mari a fost mereu
schimbată. Niciodată din temelie, aşa cum afirma Ştefan Ieromonahul

Neconcordanţe de ordin istoric în cartea lui
Ştefan Ieromonahul
Din biserica mare a Mănăstirii Tismana, mai rămăsese în
vremea lui Ceausescu doar trunchiul principal. Tencuiala
fusese dată jos iar blocurile de sigă, blindate cu cărămizi
mari, bine arse, înfruntau vântul şi ploile.
Curtea a fost săpată aleatoriu, în canale adânci, pe lungime
şi pe lăţime. La fel interiorul bisericii. Au fost luate
eşantioane. Ele au fost studiate, apoi datate. Verdictul
arheologilor a fost clar: biserica mare, este aceea începută în
anul 1376 în vremea lui Radu Voievod (1373-1384) şi care
s-a terminat de fiul său Dan I Voievod, la 3 octombrie 1385!
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Toate speculaţiile privind reconstruirea mai târziu,
din temelii, a unei alte biserici, de către ctitori noi, au căzut.
Inclusiv afirmaţia lui Ştefan Ieromonahul că mănăstirea a
stat „pustie mai mult de 30 de ani, arsă. Biserica mare
sfărâmată până la pământ, clopotniţa şi zidurile prin prejur
mai mult pe jumătate, iar pe alocurea până în pământ de
turci şi de tătari.”
În altă parte el mai spune că „nu ieaste acum cea dintâi care
s-a făcut prin strădania Sfântului…, căci această biserică ce
este acum de la anii 1526, de Radu Voievod cel Frumos, sau făcut şi s-a isprăvit de fiul acestuia Mircea Voievod la
anii 1541-1542”
Aceste afirmaţii
au fost lesne
combătute,
la
timpul lor, de
monografii cei
mai avizaţi ai
mănăstirii:
Alexandru
Ştefulescu
şi
preot
Dumitru
Bălaşa. Ultimul a
fost
categoric:
„încercând
să
pună de acord
pisania din 1564,
cu inscripţia din
1541
şi
cu
tradiţia
folclorică, după
În anii săpăturilor arheologice şi cercetării
care fortificaţia
probelor, 1970 – 1985
mănăstirii fusese
verdictul a fost clar: vechime, şase secole!
cândva distrusă,
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se opreşte la biserică şi face o serie de inadvertenţe ce au
adus prejudicii istoricului acestei biserici”
Istoria nu se poate schimba! Adevărul iese o dată şi o dată la
iveală! Şi era uşor de observat că Ştefan Ieromonahul făcuse
o confuzie afirmând despre Radu voievod cel Frumos că
„scurtându-i-se viaţa, nu s-a săvârşit şi a stătut nesăvârşită
peste 10 ani mai mult (sic!), până la domnia fiului său
Mircea…”
Care este voievodul
care spune despre tatăl
său că „a ridicat-o din
temelie, dar n-a sfârşito din pricina scurtimii
vieţii”
,
ne
dă
răspunsul
Dan
I
Voievod, în hrisovul
său dat la 3 octombrie
1385.
Cât
despre
Mircea Ciobanul se
ştie că n-a făcut nimic
pentru Tismana pentru
a apărea în poziţie de
ctitor.
Istoricul
Alexandru
Ştefulescu,
în
monografia
sa
„Mănăstirea Tismana”,
Ultima etapă de restaurări, începute
(ediţia din 1908, p.
în anul 1970, când
119) este mai ferm în
biserica mare avea mormântul lui
comentariul său asupra
Nicodim în afară. Ea va fi
inscripţiei de la 1541
restaurată şi îşi va recăpăta, în anul
şi afirmă că „nu se
1983, forma pe care o avea în 1840
vorbeşte
de
vreo
restaurare sau prefacere a bisericii Tismenii, nici de Radu
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cel Frumos, nici de Mircea fiul său, ci numai de desăvârşirea
a trei uşi şi aceasta nu la anul 1526 sau peste 10 ani la 1536
şi nici la 1542 ci la anul 1541, în timpul lui Radu Vodă
Paisie. Probabil cele trei uşi au fost, uşa principală a bisericii
şi laturile bisericii până la abside şi uşa dintre cor şi nartică.
În acest chip se dovedeşte cu suficienţă, că sala aceasta
exista înainte de 1541 după cum arată picturile murale cele
mai vechi. În partea dreaptă a acelei săli, după cum am
văzut, era mormântul sf. Nicodim şi visteria unde se păstrau
odoarele şi veşmântăria…”
Acest paragraf ne vorbeşte de vistierie şi mormânt. Oricine
îşi poate pune o întrebare simplă, de bună logică. Cum se
face că biserica a fost dărâmată „din temelii” iar de sicriul
sfântului, plin cu odoare de aur, nu s-au atins păgânii de
turci el rămânând secole după aceea neatins în interiorul
bisericii celei mari?
Facem precizarea că se ştie când au luat călugării sârbi
sicriul, cu trupul fără deget al sfântului, pentru a-l duce la
patriarhia din Ipek: după anul 1789, deoarece în acest an
este consemnat în pomelnicul mănăstirii, că trupul sfântului
se afla în mănăstire! Ştefan Ieromonahul însuşi plecase după
el la Ipek, dar turcii l-au învinuit că e spion şi „l-au pus la
popreală” vreo câteva săptămâni, de nu mai spera să se
întoarcă viu de acolo!
Şi Emil Lăzărescu (Romanoslavica 11, 1965, p. 248-249)
printr-o minuţioasă analiză a izvoarelor, ajunge la concluzia
că „Confuziile din textul ieromonahului Ştefan despre
începerea refacerii mănăstirii la 1520 de „Radu vv. cel
Frumos” şi rămânerea ei nedesăvârşită „peste 10 ani mai
mult, până la domnia fiului său Mircea Voievod” în anul
1541-1542, dată înscrisă pe stâlpul uşii bisericii celei mari,
afară în tindă jos” – inscripţie care a reprezentat principala
dovadă pentru afirmarea acestei prefaceri – se datorează
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unei erori de lectură, în urma căreia au fost întregite
„Mircea” slovele „MP” prin care în inscripţie este redat
numele lui Marcu Voievod, fiul lui Petru Voievod – Radu
Paisie”
Al. Ştefulescu (op.cit. p.117) traducând inscripţia de
deasupra uşii principale „Săvârşitu-s’au şi aceste sfinte trei
uşi fiind egumen ieromonahul Vasilie în zilele domniei
piosului Ion Petru Voevod şi ale fiului său Marco Voievod”,
explică destul de clar că „Petru, este numele de botez al lui
Radu Vodă Paisie, numit şi Petru Vodă de la Argeş şi Radu
Călugărul” iar „Marco Voievod se adevereşte de fiu al lui
Radu Vodă Paisie şi era bolnav pe la 19 august 1537 când
judeţului din Braşov Fos Hanăş ca să-i trimită pe Gherghe
medicul cu medicamente”.
Nu mai insistăm asupra acestei inadvertenţe cu adevărul
istoric din lucrarea lui Ştefan Ieromonahul. Dacă am ţinut
totuşi să o scoatem la lumină, odată cu cartea, este pentru
faptul că mulţi „concurenţi” ar dori să se folosească de cele
scrise de Ştefan ieromonahul pentru a împinge vechimea
Sfintei Mănăstiri Tismana din secolul al XIV-lea în secolul
al XVI-lea. În intenţia lor, nu-şi dau seama ce ar însemna să
trecem cu buretele peste hrisoave şi documente, peste istoria
propriului popor din interese locale!
E suficient să reamintim că multe localităţi, oraşul Târgu
Jiu, şi chiar capitala Bucuresti, au fost date de domnitorii
români prin hrisoavele din sec. XIV si XV ca danii ale
Mânăstirii Tismana!
Importanţa păstrării adevărului istoric, în cazul Mănăstirii
Tismana, este enormă.
Mai mult, arheologii afirmă că un început de construcţie
anterior ctitoriei lui Radu voievod Negru nu este exclus, ei
găsind deja câteva indicii - mortar şi piatră, urme ale unei
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vechi fundaţii - care ar fi putut fi ale bisericii din lemn de tis
din tradiţia monastică…
Istoria, cercetările viitoare vor confirma sau infirma acest
lucru…
Să ne gândim însă puţin! De ce insistă atât de mult Ştefan
Ieromonahul asupra căutării „locului sfânt” de la Tismana
de către Nicodim? Pentru că sărbătoarea creştină de pe
Valea Tismanei, se organiza aici cu mult timp înainte de
venirea lui de la Athos! Aceasta dă cu totul o altă
perspectivă de cercetare a Văii Tismanei, pe care o vom
aborda în ultimul capitol al cărţii.
Prof. Nicu N. Tomoniu, Fundaţia Tismana, la 24 august
2006
---------------------NOTĂ
Dat fiind faptul că e oarecum dificil a citi paginile originale
cu diacritice pe care nu le mai folosim, nu mai păstrăm aici
diacriticele timpului. Le-am înlocuit cu echivalentele de
astăzi, astfel: û, ô şi ê cu â
ó cu oa - é cu ea - ĕ cu ă - đ cu z - ĭ cu i
ŭ final se exclude
Nu am considerat necesar însă a interveni în
ortografie. Din contră, a citi acum această veche scriere cu
cuvintele „Tismeana”, „sântul”, „înkinăciune”, „fieştecăruia” nu este decât un deliciu lingvistic de care nu putem
lipsi cititorul.
Prefaţa lui Iosif al Râmnicului şi „Predoslovia catre
cetitori” a lui Ştefan Ieromonahul le-am păstrat totuşi in
forma originală pentru a ne face o idee despre scrierea
folosită în secolul al XIX-lea

85

Vila Miloşescu şi Mănăstirea Tismana în anul 1910.

PREFAŢA EDIŢIEI DIN 1883
In jurul Sântului Nicodim al Tismeneĭ se grupéză istoria
poporului românescǔ din seculul al XlV-lea, pre cum şi
parte din istoria casei domnitóre aluĭ Lazar, Cnézul
Serbiei. Biografia acestui fiiǔ de prinţǔ ne va arăta încă
odată, că între poporul românescǔ dela Dunărea şi cele din
peninsula Balcanică au fostǔ relaţiunĭ religiose continue şi
aceste relaţiunĭ se întreţineǔ de către monachiĭ din
muntele Atonului. Precum monachii Sofronie, Pimen şi
Siloam organizează vieaţă monachală între Românii din
judeţul Nemţuluĭ şi anume din monăstirea cu acestǔ
nume, pre la 1326, asemea nisce monachĭ tot din Aton
dispunǔ pre S-tul Nicodim, ca să părăsiască casa
părintéscă şi viéţa cea .plină de lucsǔ a frateluĭ seǔ
Lazar, şi să se ducă in muntele Atonului; unde după o
viéţă ascetică de maĭ mulţi anĭ, se pregătesce, pentru ase
face fundatorul vieţeĭ monachale din munţii Carpaţĭ. Şi
în adevěr, la 1342. S-tul Nicodim fundéză mônăstirea
Vodiţa séu Apele de la Cerneţul de lôngă Severin; apoi
el organizéză viéţă monachală din munţii Timisóreĭ si
anume dela locul numitŭ Prilepŭ şi în fine la anul
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mântuireĭ 1382 S-tul fundéză marea lavră a Tismeneĭ şi
organizază vĭéţa monachală din munţii Gorjuluĭ, carea
s'a continuatŭ pênĕ în presentul celŭ maĭ apropiétŭ de
noi. Aceste fapte ale trecutului sûntŭ pentru istoria
Bisericeĭ Românilor dela Dunărea de importanţa cea
maĭ mare.
De biografia S-tuluĭ Nicodim al Tismeneĭ este strins legată
şi viéţa socială a Românilor de preste Olt, precum şi cea
monachală a seculului al XlV-lea. De aici se póte vedea în
modŭ clarŭ, că pre timpul S-luĭ Nicodim populaţiunea
românéscă în Oltenia era încă rară şi S-tul Nicodim, pentru
ca să gasiascĕ locul, unde a fundatŭ mônăstirea Tisména, a
trebuitŭ să umble mulţi munţi de aĭ Mehedinţilor şi
Gorjuluĭ, şi să piérdĕ multe đile, pênĕ când să pótĕ afla
locul căutatŭ. De altă parte, istoria Bisericeĭ Românilor va
adăuga la materialul seŭ istoricŭ multe fapte, trase din
publicarea acestei biografii şi care fapte îĭ va lămuri modul
organisaţiuneĭ viéteĭ monachale din acele timpuri, precum
şi disposiţiunea poporului românescŭ pentru acesta viéţă.
Tóte aceste fapte de valórea cea mal mare istorică ne-aŭ îndemnatŭ, ca să dămŭ publicităţeĭ biografia S-tuluĭ Nicodim,
conservată ĭntr'unŭ manuscriptŭ al biblioteceĭ din mônăstirea Tismena şi asupra căruia ne-a atrasŭ atenţiunea
Archimandritul Genadie Enăcénu, care îlŭ cunoscea din anul
1876, dupre cum se probéză din archiva cancelariei S-teĭ
Episcopiĭ a Râmnicului, Noului Severin.
Deşi manuscriptul din cestiune cu biografia S-luĭ Nicodim
la prima vedere pare a avea o vekime numai de 42 anĭ,
totuşĭ, studiatŭ maĭ de aprópe, se constată, că el este
compusŭ dupre o biografie veke a S-tuluĭ Nicodim, ce se
păstra în mônăstirea Tisména şi care astăđĭ numai ecsistă,
şi apoi tóte datele şi faptele istorice sûntŭ ficsate dupre documentele mônâstireĭ, care la 1840 se aflaŭ în posesiunea
eĭ şi nu erau încă adunate şi nici răpite de către visitatoriĭ
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Tisméneĭ, ca D. Venelin (a) şi alţiĭ. De aceia, pentru a nu
se maĭ perde şi acestŭ monumentŭ istoricŭ şi tot-o-dată ase
vulgariza istoria fundatoruluĭ mônâstireĭ Tisména, am
învitatŭ cu adresa nóstră No. 1764 din 28 Octomvrie anul
1883, pre Directorul Tipografiei Cărţilor Bisericescĭ,
Archimandritul Genadie Enăcénu, ca maĭ întăiŭ să
studieze manuscriptul şi apoĭ să-lŭ tipăriască în acea
tipografie în comtul nostru, mulţĕmindŭ prea-bunuluĭ Dđeu, că a bine-voitu să ne învrednicéscă, de a ne împlini şi
acéstă datorie, carea este scumpă sufletului nostru.
Nu voiŭ termina aceste puţine rônduri fŏrĕ a'mĭ îndrepta
cuvêntul meŭ cătră fiiĭ spiritualĭ, ce D-đeu mi-au datŭ şi
voturile naţiuneĭ mi i-aŭ încredinţatŭ. Domniile vóstre,
ómeni de şciinţă! Sânţiile vóstre, Preuţĭ aĭ Bisericeĭ
ortodocse române! Cetăţeni al Regatului şi membrĭ aĭ
Bisericeĭ românescĭ! Şi voi fiĭ spiritualĭ al păziteĭ de D-đeu
Eparchiĭ aĭ Râmniculuĭ, Noului Severin! primiţi cu toţii
acestŭ darŭ spiritualŭ, ce vi se proaduce de către smeritul
vostru Archipăstorŭ şi culegeţĭ din dînsul fie-care dupre
trebuinţa, ce va simţi. Unul vađĕ aici partea istorică; celalaltŭ modelul de păstorŭ; al treilea lauda Ţereĭ şi a Bisericeĭ sale; şi locuitorii Oltului pre Sântul şi Patronul vieţeĭ
lor creştinescĭ . . . . Cu o vorbă toţĭ să ne adăpămŭ la
acestŭ izvorŭ, pre care şciinţa l'a numitŭ biografia S-luĭ
Nicodim al Tismeneĭ; Iar eu, smeritul vostru Archiereu şi
Episcopŭ al Rômnicului Noului Severin rogŭ cu rugăciune
ferbinte pre Dătătorul de totŭ binele şi îndurătorul D-đeu,
celŭ Unul în Treime, să vĕ dăruiascĕ pace sufletéscă şi đile
îndelungate, pentru ca să-lŭ prea-măriţĭ si să-lŭ lăudaţi cu
faptele vóstre, cele naţionale şi religiose. . . . . .
IOSIF al Râmnicului.
1883 Iulie 18, Râmnicul Vâlcea.
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Intru această lună a lui Dekemvrie, în 26 de zile,
pomenirea Sântului Prea Cuviosului Părintelui nostru
Nicodim Sânţitul şi Archimandritul din Lavra Sântei
Mânăstiri Tismeanei, ce au fost la leatul (1386).
PREDOSLOVIE CĂTRE CETITORI
Lucru plăcutŭ luĭ D-đeu, maĭ mult de cât alte bunătăţĭ,
neînvţămŭ din D-đeesca Scriptură, Pravoslavnice
cetitorŭ, că este mulţămita, şi lauda S-tuluĭ numeluĭ luĭ.
Şi cinstea sânţilor luĭ, precum grăeşte S-tul Amvrosie, să
cinstim, đice, sânţiĭ, ca pre nişce folositori aĭ lumii, şi
următori luĭ D-đeu, cariĭ sûntŭ în locaşurile luĭ, precum
scrie la cartea cântărilor, cap. 8. stih. 13. Cela ce şade
îngrădinĭ luândŭ aminte glasul teŭ, aci vedem, că multe
grădinĭ, adecă locaşuri sûntŭ la D-đeu, întrŭ care se
odichnescŭ s-ţiĭ că de sûntŭ şi morţi în pămêntŭ, şi
răsipiţĭ cu trupurile, şi uĭtându-ne şi veđêndŭ óse góle, şi
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uscate, să nu gândimŭ acelea a fi nelucrătore, ci să
înţelegemŭ orecare putere, şi lucrare a darului S-tuluĭ
Duchŭ; că đice Sântul Ioan Damaskin : Slavă D-đeuluĭ
nostrŭ, că óase góle isvorăscŭ tămăduiri.
Si David la Psalmul 38. Iară mie fórte îmĭ sûntŭ cinstiţi
prietenii tĕĭ D-đeule. Decĭ şi eu smeritul, avêndŭ multă
dragoste şi evlavie către S-tul Părintele nostru Nicodim
Sânţitul, ca unul ce dintr'a sânţieĭ sale cinstită şi proslovită
lavră a sântei mônăstirĭ Ţisméneĭ m'am învrednicitŭ, de
am primitŭ kipul Monachiceseu, şi darul diaconiei, şi alŭ
preuţieĭ, şi alŭ duchovnicieĭ. Am râvnitŭ de a scrie slujba
acesta, după cea tipărită, adăugândŭ Canonul din
Paraclisul s-tuluĭ cel scrisŭ cu mâna din vekime în
monăstire, cât şi alte stichirĭ de cântări din slujbele
sânţilor prea cuvioşilor celor mari, ce sûntŭ de-o potrivă
la vieţuire cu sântul, cum şi istoria vieţuireĭ sale mai pre
largŭ, adunândŭ de prin chrisovele cele vekĭ ale sântei
monăstirĭ Tismena din dilele Sântului, şi de la ceĭ cu
ştiinţă bĕtrânĭ, Părinţĭ Monachĭ alŭ Sânteĭ mônăstirĭ, ce
aţi vieţuitŭ mă 'nainte de noĭ, precum au avutŭ ştiinţă de
la altĭ bĕtrânĭ cuĭ ştiinţa maĭ din vekime de câtŭ eĭ, aşa o
am scrisŭ, şi o am aseđatŭ, tocmindŭ'o precum se vede
cu tóte pre deplinŭ, şi ajutându'mĭ pre milostivnicul Dđeu : şi ce cu totul fără prichană Pre curata luĭ Maică,
Pre Sânta stăpâna nostră Născĕtórea de D-đeu, şi
pururea fecióra Măria, prin rugăciunile s-tuluĭ, mĕ voiŭ
sili de a o da şi întipări cu tótă keltuiala nostră, (a) spre
lauda luĭ D-deu, şi pochvala sântului, şi spre bucuria
lăcuitorilor.
Decĭ cu smerenie şi cu dragoste vĕ rugăm pre toţĭ ceĭ
iubitori de laudele sânţilor, ca cu dragoste şi cu evlavie
să o primiţĭ, şi să o cetiţĭ acesta de osebĭ aşeđată slujbă,
şi în ceea-1'altă vreme, pentru dragostea s-tuluĭ, iar maĭ
alesŭ şi maĭ cu multă osêrdie, şi dumneđeéscă dragoste,
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ne lipsitŭ, în điua care să prăđnueşte sântul, şi mult
folosŭ sufletescŭ şi trupescŭ veţi câştiga prin mijlocirea
sa, cea către Milostivul D-đeu, ca cela ce să află lângă
dînsul moştenitorŭ bunătăţilor celor negrăite, şi
împĕrăţieĭ cerului, căria împĕrăţiĭ şi bucuriĭ netrecute să
ne învrednicescă D-đeu, prin rugăciunile sântuluĭ, pre
noĭ pre toţĭ, şi pre toţĭ drepţii credincioşiĭ Christianĭ
Amin.
Al tuturor drepţŭ credincioşilor christianĭ prea plecatŭ
Ştefan Ieromonachŭ
(a) Manuscriptul conţine tótă slujba Sântului, îar aieĭ se,
tipăresce numaĭ biografia luĭ.
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Steiul Coziei din satul Sohodol – Tismana, în vârful căruia Nicodim ar
fi vrut să ridice mănăstire. Din satul Sohodol, s-a ridicat neamul
Basarabilor

Cap. I. În căutarea locului sfânt52

Bun lucru şi drept şi tutulor celor ce voiesc a binecuvânta pomenirile sânţilor, şi a ne împărtăşi laudelor
lor, nu numai aceia, precum zice Davicescul acel glasu;
pomenirea drepţilor cu laudă, şi celor drepţi se cuvine
laude; ci şi întru însuşi vederile înkipuitoare, tot-de-una
a avea pre nevoinţele şi isprăvile acestora, cele cu vitejie
făcute înprotiva trupului şi ale duchurilor ne-curate.
Precum şi a grăi prin cărţi, scrise pre ale lor, cuvios lucru
şi blagocestiv este. Pentru că amândoă întrând şi prin
52

Faţă de lucrarea originală, tilurile, intertitlurile şi fotografiile sunt
adăugate suplimentar de prof. Nicu N. Tomoniu, webmeisterul
formatului digital. Fotocopiile paginilor originale se găsesc la adresa
Internet http://tismana.afcn.ro Capitolele corespund formatului digital,
varianta text, de pe Internet.
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vedere şi prin auzire cătră fapta bună acelor întăî
înkipuitoare şi cătră dumnezeiasca râvnă pre noi ne suie,
întru care sânţita scriptură aceea se împlineşce, carea zice
: arată mie faţa ta si mă fă pre mine să aud glasul tău, că
amândouă prin cuvântul cel scris se fac auzite. Şi prin
învăţătura cunoştinţei cu taină s'au învăţat cele
dumnezeeşci. Deci şi noi de însuşi acestea amândouă
neînpărtăşit fiind, mă tem şi cătră uneltire fără
îndrăzneală mă aflu, ca gura să deşkid şi mâna să
întind; că multă este nemicinicia sărăciei minţei
noastre, şi puţină iscusinţă.
Pentru că nu aceia a nu lăuda dupre vrednicie este
osândă, ci aceia adică dupre putere a nu grăi este
osândire. Şi aducându'mi aminte pentru ne-ascultarea
cea osândită strămoşească a Evei; şi de robul cel rău.
carele în pământ talantul l'a îngropat; Şi ca nu cumva
prin prea multa zăbavnica trecere de vreme în uitare
se vie multe din minunile Sântului, care s'au făcut de
alţii a le da înscris prin predoslovia de mai nainte
scrisă, cât şi pentru facerea sântelor sale Mânastiri
Vodiţa şi Tismeana, pre ce vreme de Domn s'a făcut.
Pentru că se ştie, precum norul ascunde, pe soare, aşa şi
vremea acopere pre cele ce nu se grăesc. Şi măcar că
42 de zecimi de an şi mai mult ceva sunt până acum,
de când prea sânţitul sfârşit cel prin obştesca datorie
a firii omeneşti l'a priimit prea fericitul părintele
nostru, Sânţitul Nicodim, însă îndemnat fiind am
aduna de prin chrisoavele Mânăstării şi de prin alte
scripturi; apoi şi de pre la Părinţi bătrâni, bărbaţi şi
iubitori de adevăr, care mai'nainte de noi câte cu 40 şi 50
şi 60 de ani au foşt locuitori într'această sântă,
Mânăstire Tismeana din tinereţe, carii şi ei au adunat
dela alţi bătrâni, ce era veniţi mai naintea lor în
Mânăstire iarăşi din tinereţe. Carii aceştia zic, că avea
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ştiinţă din cetirea istoriei Sântului, care a fost scrisă kiar
de ucenicii sântului. Şi zic că fiind acea istorie scrisă
pe limba sloveniască s'ar fi dat de un Egumen al
Mânăstirei mai din vekime unui boer mare, ce venise
dela Bucureşti la Mânăstire pentru înkinăciune ca să o
tălmăcescă şi să o tipărescă la Bucureşti pre rumânie,
şi din pricina răzmiriţilor celor mari, ce au fost pre
acea vreme, s’a răpus de la acel boer istoria sântului.
Iară noi alergând aicea şi acolo nu numai la părinţii
Mânăstirii, precum s’a zis, ci şi l'a alţi bătrâni cu
ştiinţă lăcuitori de prin satele Mânăstirei cele
dinprejur, cât şi dela alţii, carii au avut ştiinţă
adăvărată de la Părinţi şi moşii şi strămoşii lor, am
adunat pre cele din tânără vrîsta lui şi până la
bătrâneţe şi ale morţei povestiri prea veselitoare şi
minunate şi adunând, ca dintr'un adânc şi din uitare
culegându-le, râvnind pre albina cea iubitore de
osteneală, care din multe flori adună pre cele de folos
la lucrarea mierei. Şi povăţuească Iisus Christos
adevăratul D-zeul nostru, cela ce luminează pre tot
omul, ce vine în lume, cela ce singur este mintea
acelor, ce cu blagocestie înţeleg şi se înţelegi şi cuvânt
acelor, ce zic şi se zic, şi tuturor toate şi este şi se face,
cela ce dă luminare de învăţătura a cunoaşte, când se
cade a zice cuvânt, că arătarea cuvintelor lui
luminează şi înţălepteşce pre prunci, şi acestea adică
până la atâtea.
Dară ca să nu mai lungim cuvântul, prin mai lungi
cuvântări, ţiindu-ne de începutul, ce zace înainte, pre
începătura acestei vieţi lui D-zeu plăcută, viu înainte
cuvântând'o. Că mare si iubit este Sântul Prea
Cuviosul Părintele nostru Nicodim sânţitul. Carele întăi
începe aceasta duchovnicescă prăznuire, întru această
sântă Lavră a sa. Şi de unde îi vom aduce cununa
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laudelor vieţei lui. Şi cum şi pre străduirea şi ostenela
strălucitei petrecerii lui vom povesti-o nu mă dumeresc
foarte, iubiţilor. S’au cum pre buna îndrăznela lui cea
cătră D-zeu o voi spune. Pentru că minunile cele prin
darul cel de sus de dânsul sâvârşite, minunate având pre
povestire, îmi clăteşce gândul meu şi îl spăimentează.
Insă pre cât va ajunge socotela minţei nostre, nu vom
pregeta a grăi. Dar şi noi cu rugăciunile vostre să ne
ajutoraţi, milostivă pre D-zeu făcâdu-l, spre viaţa noastră
cea înrăutăţită, şi cuvânt cerâd întru deşkiderea gurii
nostre, ca să nu cumva să ne osândim, ca unul, ce ni-am
apucat de cele mai presus de vrednicie, şi nimic cinstit şi
vrednic de cuvent aducând. Care nici dupre neputinţa
noastră s’a făcut, nici vre-unu kip de nebăgare de samă s’a
urmat, ci lângă darul cel de
de sus, carele împarte fieştecăruia pre toate, cele potrivite, de la carele toată
darea bună şi toată dăruirea
cea de săvârşită de sus este,
pogorând întru cei vrednici
duhului, spre acelaşi început;
de aceia precum s’a zis, al
vieţei voi veni bun foarte. Şi
îngrabă aflând împreună
ajutorul pre ajutorul rugăciunilor cel de la o parte şi
de la alta. Dar tu o sânţit
adevăr al pravoslavnicilor, părinţi monachi şi mireni, câţi
v'aţi adunat la acesta prăznuire de bucurie, sîrguiţi-vă
cu ferbinţeală întru adeverată credinţă. Urekile socotelei
minţei să le puneţi, pentru că întru cele de faţă
povestirea, de duchovnicescă sănătate este, iară nu de
trupească slăvire şi sporire, precum la Elini. Deci acest
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bogat şi făcător de bucurie, ospătător al sânţitei acestii
ospătări, al nostru şi al vostru tutulor celor împreună
kiemaţi la ascultare.
Naşterea Sf. Nicodim
Sfântul acesta, Prea Cuviosul Părintele nostru Nicodim
sânţitul, Archimandritul, începătorul acestei sânte
Mânăstiri Tismeana, fostau, dupre cum zic, de neam
slovian; adecă din neamul slavenesc al Serviei, născut
din părinţi bine credincioşi şi temători de D-zeu; de
neam slăvit, rudenie cu Cniazu Lazăr, împăratul
Servilor, carele a fost împărat la anii de la Christos
1374;
Iar sântul Botezat fiind dupre obiceiul
creştinesc, şi
crescut întru
buna pedepsire, şi temere de
D-deu şi a iubirei în tânără
vrâstă a prunciei sale, dat a fost
de păriniţii lui la învăţătura
cărţei. Şi isteţ fiind la minte,
sântul în scurtă vreme a învăţat
toată dumnezeeasca Scriptură,
care duce întru mântuire, şi
gramatica cea slovenească,
foarte bine şi desăvârşit. Şi aşa
sântul întru pedepsirea sântelor
dumnezeeştilor Scripturi fiind,
în tânără vrâsta Sa, se
îndeletnicea tot-d'a-una întru cetirile dumnezeeşcilor
Scripturi, ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, de
unde tot-d'a-una adăpându-se, în vremea sa s’a dat
rodul său. Alerga şi la dumnezeeasca Biserică cu părinţii
lui adeseori şi asculta cu multă luare aminte cântările
lui David, şi sântele Scripturi, prin care'şi aprindea
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sufletul cătră dumnezeescul dor. Şi frica lui D-zeu cu totul
o a sădit în inima sa, dupre cuvântul prorocesc ce zice că:
începerea înţelepciunei este frica lui D-zeu.
Botezul Sf. Nicodim
Şi întru creşterea vrâstei sale a începutut a odrăsli roduri
de fapte bune spre cele D-zeeşti şi nu se mai îngrija nici
de-cum pentru cele pământeşti, ci tot-d'a-una se ruga lui
D-zeu, singur cu singur vorbind, ca să'l învrednicească
prin tagma cea monahicească, a se face rob adevărat al
lui, şi netrecându'l D-zeu cu vederea rugăciunile şi
lacrămile cele cu umilinţă dintru adâncul inimii lui, a
slobozit câţiva monachi servi de la o Mânăstire
slavenescă, adecă sărviască de la sântul Munte al
Atonului, a merge în ţara Serviei, pentru oreşi-care
trebuinţă mânăstirescă a lor, şi înţelegând sântul de
venirea lor aci în Servia (în patria sa), a mers sântul presub ascuns la dânşii, unde era la gazdă, furiş de părinţii
lui, ca să nu'l vadă niminea dintr'ai casei lor, şi întrând
în casă la ei şi vezând sântul cucernicia şi marea
smerenie a kipului lor cel monahicesc, li s’a înkinat lor
până la pământ şi i-a întrebat pentru mânăstirile sântului
Munte, şi pentru rândueala lor şi pentru petrecerea
părinţilor, şi pentru toate altele, câte era de trebuinţă la
scopusul lui. Şi înştiinţâidu-se de toate de la dânşii, a
plâns cu lacrâmi înaintea lor, după aceia a zis cătră
dînşii : Văz părinţilor, că D-zeu cunoscându adâncurile
inimii mele şi scopusul sufletului meu, v'a trimis pre
Sânţia Vostră aicea la noi păcătoşii, ca să mă povăţuiţi
pre mine păcătosul la calea cea D-zeească a mântuirei.
Câci mult mi s’au veselit sufletul meu de vederea feţeî
voastre cei cu kip îngeresc şi de D-zeeşcile voastre
cuvinte, şi mai mult nu pot să mai rămâi întru această
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lume înşelătoare, nici să mai văz slavele şi nălucirile ei
cele mincinose. Deci rogu-vă pre voi, Părinţi sânţi, să
mă învăţaţi cum să fug de deşertăciunea lumei aceştia,
ca să me învrednicesc şi eu aceştii vieţi, care veţuiţi
Sânţia Voastră. Pentru că părinţii mei acum cugetă, de a
mă da în cele politicesci şi-a mă înălţa întru cinste si
boerii mari înpărăteşti,
pre care acestea toate din
pruncie până acum le-a urît sufletul meu, că nici sa le
auz nici să le văz. Şi pentru acesta am hotărât, cu un
ceas mai nainte să fug şi să mă duc la sf. Munte şi acum
cer sfat de la voi.
Acestea auzindu-le părinţii monachi, i-au răspuns
unul din ei mai bătrîn şi cu rîndueala Preut, zicendu'i
: Văz fiiule, că scopusul tău este D-zeesc, şi cum că
dragostea lui D-zeu a stăpânit sufletul tău şi inima ta
este plină de darul S-lui Duch. Pentru aceia ce o
cugeti, se cuvine să o şi săvârşeşti mai degrabă, şi
noi vom fi împreună călători şi povăţuitori ţie, până
ce te vom duce la Sf. munte. Apoi sântul,
lepădându-se de lume şi de toate cele frumoase şi
veselitoare ale ei, - de părinţi, de fraţi, şi de toate
rudeniile sale şi îmbrăcându-se în haine proaste
sărăcesci, pre ascuns a fugit din casa părinţilor săi, şi
s'a dus la sf. Munte, împreună cu mai sus zişii
părinţi la mânăstirea lor, întru care era vieţuirea
părinţilor de obşte şi Egumenul foarte înbunătăţit şi
sporit întru fapte monachiceşci desăvârşit, şi plin de
darul sântului Duchu. Intrând sântul în mânăstire cu
mare smerenie, a mers la Egumenul şi îngenunkind
înaintea picioarelor lui şi stând plecat pre pământ cu
lacrămi se ruga, ca să-l primească de obştie în mânăstire, zicând, că este foarte păcătos şi voeişce a se face
monach. Aşa dar văzând Egumenul marea smerenie şi
rugăciunea lui cea cu multe lacrămi şi neîncetarea
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zicerii, că este păcătos, şi cunoscând Egumenul cu
duchul mai înainte darul Sf. Duchu, ce era revărsat în
sfântul, l'a primit cu bucurie foarte.
Şi priimit fiind sântul în mânăstire, s’a dati mai întăi
cu sufletul supt mâna şi ajutorul lui D-zeu. Iar al
doilea cu trupul supt a Egumenului, şi acelora-l'alţi
părinţi şi fraţi de opştie, supuindu-li-se şi ascultându-i
întru toate, pre toţi întru frica lui D-zeu, adunând la
sine toată buna faptă, nevoindu-se prin nevoinţa cea
bună cu postirile cele din fieşce-care zi, cu stările cele
în privigheri de toată noaptea, cu rugăciuni neîncetate,
şi cu toate relele pătimiri, care se cuvin vieţuirii
monachiceşci cei adevărate şi lui D-zeu plăcute, şi
pentru cea a sa adâncă mare smerenie, supunere şi
ascultare către toţi, cu trupul şi cu sufletul şi după
ispitirea şi cercarea de trei ani, a priimit sântul şi
marele îngeresc kip. Apoi după acesta nu după
trecerea a multă vreme, a priimit şi darul diaconiei,
iar mai în urmă ceva şi al Preoţiei şi fîind sântul
isteţ la minte, a învăţat pre deplin Scriptura şi vorbirea
limbei cele greceşti foarte bine şi s’a făcut Dascăl,
Ritor foarte iscusit întru amândouă Scripturile; (în cea
slovenescă limbă a sa şi în cea elinească). Şi sântul
după priimirea darului preoţiei, mai cu dorire şi
ferbinte dragoste D-zeească, prin mai multe postiri şi
privigheri şi rugăciuni slujia lui D-zeu la Sântul
Jertfelnic, ziua şi noaptea, când îi ajungea rîndul. Deci,
pentru a le lui prea mari şi înbunătăţite fapte şi
dragoste cătră D-zeu şi cătră apropele şi iubirile de
fraţi, ce avea cătră toţi părinţii şi fraţii acelii sf.
mânăstiri, în cât încă în tînără vârstă fîind, toţi de obşte
zişii părinţi şi fraţi foarte îl iubia şi'I voia, al avea întâi
începător şi Stariţ preste ei. Iară sântul cu totul se
depărta, ca nici să audă nişce cuvinte ca acestea, de a
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le lor voie; ci plin fiind de smerenia cea
duchovnicească, petrecea întru adâncă tăcere, şi
împreună cu fraţii întru toate ascultările şi poşlusaniile
acei sf. Mânăstiri.
Apoi netrecend ani mulţi la mijloc şi pristăvindu-se
Egumenul, ales a fost sântul de tot soborul Părinţilor
acei sf. Mânăstiri de al pune Egumen şi Stariţ loru'şi.
Dar nefiindu-i voia nici cum a lua asupră-şi o începătorie
ca acesta, socotindu-se pre sine cu totul nevrednic şi
păcătoş, ci fiind-că foarte mult doria liniştea la
pustietate, pentru acesta, a vrut să iasă noaptea din
mânăstire pre ascuns, neştiind niminea şi să se ducă de
la Sf. Munte, prin alte pustietăţi, pentru de a fi în
linişte. Şi prinzând părinţii
mânastirii de şcire, a spus de
acesta părinţilor celor maii
mari ai Sf. Munte, şi părinţi
Ecsarchi cu soborul a tot Sf.
Munte, prin multe cuvinte
duchovniceşci, l'a aşedat
Egumen pre Sântul la aceiaşi
mânăstire şi nevrând, iar după
ce a luat sântul începătoria
egumeniei asupra sa, mai cu
asprime
sufletescă
şi
trupească îşi kinuia sufletul şi
trupul său; pildă făcându-se
tuturor celor în Christos părinţi, fraţi, şi ucenici ai săi.
După cuvântul Domnului nostru lisus Christos că : tot
cela ce va să fie mai mare, să fie slugă tutulor. Şi aşa a
început sântul a'şi păstori turma sa cu plăcere Dzeească.
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Sf. Nicodim hirotonisit diacon
Apoi nu după multă vreme a egumeniei sale s’a pus
împărat Serviei Cneaz Lazar rudenia sa, (după feciorul
lu silnic Ştefan) la anii, ce sau zis mai sus. Şi şciind
numitul Cneaz Lazar, că împărăţia şi toată ţara Serbiei
este sub anatema Patriarchiei şi a tot soborul Bisericei
cei mari a Ţarigradului, pentru o mare sâlnicie, ce a
fost făcut silnic Ştefan, împăratul Serbiei, înprotiva
Bisericei cei mari, şi a Impărăţiei Ţarigradului,
precum scrie la scrierea anilor Impăraţilor Serbiei. Şi
voind prea bunul şi drept credinciosul, şi temetorul de
D-zeu Cneaz Lazar, împreună cu toţi drept
crudincioşii boerii lui, de la cel mare până cel mic, ca
să se rădice şi să se ştergă de tot acea anathemă, ce era
asupra înpărăţiei şi a tot pământul Serbiei. Şi
înţelegând numitul Cneaz, că rudenia sa (adecă sântul)
se află în viaţă călugării şi Egumenii la una din
mânastirile cele Sârbeşti din sântul Munte, a socotit cu
sfat de obşte, ca să mergă însuşi la sântul Munte, şi să
ea povăţuire de la părinţii cei de acolo pentru acesta.
Adecă, cum s'ar putea a se ierta şi a se rădica acea
anathemă de-asupra Serbiei, ce sa zis mai sus. Deci
având cu sine numitul Impărat Cneaz Lazar multe
mari şi bogate daruri, şi pre câţi-va din boerii cei mai
credincioşi lui şi pe câţî-va ostaşi aleşi de ai curţii
sale, a mers la sântul Munte, căutând mai întăi pre
rudenia sa, adecă pre sântul, şi găsindu-1, multe a
vorbit cu sântul, mai întăi pentru cele duchovniceşci,
prin care se poate mântui sufletul omului, apoi şi
pentru acea anathemă, cum s'ar putea ierta şi a se
rădica.
Şi luând sfătuire de la sântul, a kiemat pre toţi
părinţii cei mai mari şi pre toti duchovnicii cei mai
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iscusiţi ai sântului Munte, şi arătându-le pricina acei
anatheme, ce este asupra împărăţiei şi a toată ţara
Serbiei. Iară Părinţii, făcând sobor pentru acesta, au
socotit, că într'alt kip nu se pote a se ierta, şi a se
rădica acea anathemă, fără de cât de la Impărăţia şi
Patriarchia, şi a tot soborul Bisericei cei mari al
Ţarigradului, de unde s’a şi pus acea anathemă,
poate să se ierte, şi a se râdica, iară într'alt fel nu se
poate a se ierta. Si aşa audind şi văzându numitul
Cneaz Lazar, că în altu-felu nu se poate a se ierta, a
rugat pre tot soborul acela al părinţilor sântului
Munte, ca să mijloceze ei prin scrisori rugând pre
împăratul, pre Patriarchul şi pre tot soborul
Bisericei cei mari a Ţarigradului, de a se ierta si a se
râdica acea anathemă, ce este asupra Impărăţiei, şi a
toată ţara Serbiei. Şi cum că deacum înainte nu va
mai fi nici-o-dată vre-o silnicie despre Impărăţia
Serbiei cătră împărăţia grecescă, ci în dragoste şi în
unire va petrece, ca nişte drepţi credincioşi întru
Domnul lisus Christos şi sub povăţuirea cea
duchovnicească a Patriarchiei Ţarigradului până în
sfârşit. Aşa dar vezâend tot soborul sântului Munte,
marea smerenie a numitului Cneaz Lazar, a priimit
cu bucurie toată cererea lui, şi a făcut scrisori de
rugăciune cătră Imperatul, cătră Patriarchul, şi cătră
tot soborul Bisericei cei mari a Ţarigradului.
Asemenea şi numitul Cneaz Lazar a făcut scrisori de
rugăciune, întăi cătră împăratul, cătră Patriarchul şi
cătră tot soborul Bisericei cei mari
de acolo din
partea sa. Şi alegând trei părinţi mai iscusiţi şi mai
învăţaţi în sântele Scripturi d'ai sântul Munte, adică,
întăii pe sântul, ca pre cel ce era învăţat desăvârşit
întru amândouă sântele Scripturi şi limbi în cea
slovenească a Serbiei patriei sale, şi în cea elinească
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(grecească) : Iar mai vârtos ca pre o rudenie a
numitului Cneaz Lazar; şi doi din Părinţi anume :
Isaia şi Partenie şi pe trei
serbi din boerii numitului
Cniaz.
Şi
dându-le
scrisorile şi multe daruri
de la
numitul Cneaz
cătră Impăratul şi cătră
Patriarchul şi cătră tot
soborul
Părinţilor
Bisericei cei mari a
Ţarigradului, i-au trimis
la Ţarigrad. Iar numitul
Cneaz Lazar,
după
plecarea
trimişilor,
înkinându-se pe la toate
sântele
mânastiri
şi
skituri din sântul Munte, şi dăruindu-le cu multe
daruri, au plecat la patria sa în Serbia, dicend la
plecare către părinţi : când vor veni trimişii de la
Ţarigrad, să-trimită după el la Serbia cu răspunsurile,
ce vor aduce. Iar trimişii ajungând la Ţarigrad au dat
scrisorile. Şi priimind Impăratul şi Patriarchul cu tot
soborul părinţilor Bisericei cei mari scrisorile,
împreună şi cu darurile şi văzând marea smerenie a
lui Cneaz Lazar şi rugăciunea, ce face împreună cu
tot soborul părinţilor ai sântului munte, pentru iertarea
şi râdicarea acei anatheme, au priimit cu bucurie
împăratul şi Patriarchul,, împreună cu tot soborul
părinţilor Bisericei cei mari a Ţarigradului, de a iertat
şi a râdicat acea anathemă, care era asupra Impărăţiei
şi a toată ţara Serbiei, făcându-le şi cărţi de iertăciune.
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Sf. Nicodim hirotonisit Arhimandrit de
către Patriarh
Iară pre sântul, eticii, că înţelegând Prea Sfânţitul
Patriarch, că este rudenie cu numitul Cneaz l'a cinstit
de l’a făcut Archimandritu, hărăzându-i şi o cârjă a sa,
ce'o purta, şi trei părticele de sânte moaşte ca o
părticică din sântele moaşte ale Sântului Ioan Gură de
Aur, şi alta dintr'ale sântului Ignatie, purtătorul de Dzeu, şi a treia dintr'ale sântului Mucenic Theofil. Şi
l'a făcut a fi mai întăi între părinţii cei mai întăi ai
sântului Munte. Iară sântul cu
totul se apăra de o începătorie
ca aceasta, dar n'a avut ce face,
fiind la mijloc şi Impăratul,
împreună cu tot soborul părinţilor Bisericei cei mari, dar a
pururea cugeta întru sine, cum
ar putea scăpa de o începătorie
ca acesta. Şi după acesta
priimind cărţile de răspunsuri
cătră Cneaz Lazar, şi cătră tot
soborul părinţilor ai sântului
Munte, s’a întors înapoi la sântul
Cneazul Lazăr al
Munte, împreună cu toţi trimişii
Serbiei, mort vitejeşte
cei mai sus zişi. Şi dând
în lupta contra turcilor
la Câmpia Mierlei,
părinţilor sântului Munte cărţile
Kosovo (1389)
de la Impăratul şi şi de la
Patriarchul cu tot soborul
părinţilor Bisericei cei mari, şi văzând ce scrie
Impăratul şi Patriarchul cu soborul părinţilor, a socotit
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soborul părinţilor sântului Munte, că Părintele
Nicodim, adică sântul, face trebuinţa a merge cu toate
respunsurile, adică cu cei de la el şi cu cei de la Imperatul, şi de la Patriarchul cu soborul de acolo cel mai
sus zis, ca unul ce ştie bine amândouă scripturile, şi
limbele-cea sârbească şi cea grecească şi neputendu
sântul a se împotrivi la acesta, a plecat şi nevrînd cu
răspunsurile după Cneaz Lazar în Serbia la patria Sa
împreună cu boerii Şerbi, trimişi de mai sus zişi la
Ţarigrad ai numitului Cneaz Şi ajungând în Serbia,
sântul a dat scrisorile Cneazulul, care scrisori, fiind
scrise greceşte, a pus pre sântul de le-au tălmăcit pre
serbie. Şi kiemând pre toţi boerii mari şi mici şi pre
mulţi din cei mai aleşi ai norodului, au pus numitul
Cniez pe sântul, de a citit scrisorile împăratului şi
ale Patriarchului cu tot soborul părinţilor ai Bisericei
cei mari a Ţarigradului întru auzul tutulor, pentru
ertarea şi râdicarea acei anatheme, ce era asupra
împărăţiei şi a tot pământul Serbiei. Atuncea
numitul Cneaz Lazar, împreună cu tot singlitul
boerilor săi şi cu tot norodul, cât era adunat aci,
audind şi văzând, că s’a iertat şi s'a ridicat cu totul
acea anathemă, ce era asupra împărăţiei şi a tot
pământului lor, înkinându-se şi plecându-se toţi cu
genunkile până la pământ, cu bucurie mare foarte
înalţând glas aii dat pentru acesta slavă şi mulţămită
prea milostivului D-zeu şi prea sântei Stăpânei,
pururea Fecioarei Măria, prea curatei Născătoarei de
D-zeu şi tuturor sânţilor lui.
Apoi după acesta numitul Cneaz, împreună cu tot
singlitul
său,
vezând
marea
înţelepţie
şi
înbunătăţitele fapte ale sântului, sfat a făcut, ca
scriind la Ţarigrad către împăratul şi către
Patriarchul cu tot soborul părinţilor de acolo, şi cătră
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sântul Munte, cărţi de mulţămire pentru deslegarea
si iertarea anathemei de mai sus zisă. Să scrie şi
pentru sântul, cerându-i de a'l face Archiepiscop în
scaunul Patriarehiei Serbiei. Căci pre acele vremi
Metropolia
Serbiei Patriarchie se numia, care
acea mânăstire, în care au fost atuncea Patriarchie şi
acuna tot Patriarchie se numeşce şi este aproape de
oraşul Epec, în ţinutul Bosniei, cu Monachi şi
Egumeni într'nsa; căci Archiepiscopia s’a mutat de
aci din vekime, de când a luat Turcii ţara Serbiei. Iar
sântul. ca un smerit cugetător şi iubitor de linişte şi de
pustietate, de loc cum a înţeleş de acesta, a mers la
numitul Cneaz, cerându-şi voie a se întorce înapoi la
sântul Munte la mânăstirea sa, ci Cnezul iau dat voie,
dicând: Ca sa mai şeadă şi aci în patria sa, pentru
folosul şi mântuirea a multora suflete ale patrioţilor
săi. Şi până va scri răspunsuri de mulţămire cătră
împăratul şi cătră Patriarchul, şi către tot soborul
părinţilor Bisericei
cei mari de acolo, ai
Ţarigradului, şi cătră toţi părinţii Ecsarchi. si
duchovnicilor sântului Munte. Şi, când se vor întorce
înapoi trimişii, ce duc răspunsurile, atuncea îi va
trimite înapoi la sântul Munte, la mânăstirea sa cu
cinste şi cu multe daruri şi odoare.
Insă acestea le zicea Cneazul numai din gură, iară cu
inima cugeta, cum mai curând l’ar vedea Archiepiscop în
scaunul Patriarhiei Serbiei pre sântul; fiind-că foarte mult
îl iubea, nu doară pentru căci îi era rudenie, ci pentru
prea multe înbunătăţitele fapte, şi pentru marea
înţelepciune, carea o avea sântul din darul sântului
Duch, din care isvora din gura lui cuvinte duchovniceşti
pentru mântuirea sufletelor, mai dulci de cât fagurul de
miere. Pentru că toţi, cei-ce'l auzea, se umilia şi la D-zeu
cu lacrămi şi cu pocăinţă se întorcea, cerşându'şi iertarea
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păcatelor lor. Dar sântul cunoscând cu duchul, ca
într'alt-fel nu pote scăpa de acesta, adică de punerea în
scaunul Archiepiscopiei Serbiei, cât şi de îucepătoria
Ecsarchiei sântului Munte, socotin-du-le acestea cu
totul înprotivitoare scopusului mântuirei sufletului său,
şi nespuindu nici ucenicului său, au eşit noaptea pre
ascuns singur de la conacul său, ce era aproape de
curţile Imperateşci, neştiind niminea, unde s'a dus şi ce
s'a făcut. Apoi a început a pustnici prin pustietăţi, prin
multe şi bogate locuri pusniceşci, prin ţara Serbiei,
până ce a venit la locul ce se numeşce Şaina, carele
este aproape de rîul
Dunărei,
în
ţinutul
Cladovei. Şi văzând sântul
locul, frumos şi lesnicios
pentru
pustnicie,
s’a
sălăşluit aci. Şi petrecend
sântul câtă-va
vreme
singur şi liniştindu-se, a
început a se vesti pentru
vieţuirea sa cea cu plăcere
dumnezeească prin
tot
ţinutul locului aceluia al
Serbiei, pânp şi la mai
sus numitul Cneaz şi la
monăstirea sa la sântul
Munte, la care monăstire a
fost Egumen, pentru ale lui
prea mari şi înbunătăţite fapte pustniceşci.
Căci nu voieşte prea milostivul D-zeu a fi lumina sub
obrocii, ci în sfeşnicii, ca se lumineze pre mulţi, precum
de acesta Mântuitorul nostru lisus Christos grăeşce prin
sânta Evanghelia sa. De aceia a început a veni mai
întăi ucenicul său de mai sus zis, împreună cu unii din
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părinţi de la zisa mânăstirea sa, cât şi de la alte sfinte
mânăstiri dintr'acel pământ al Serbiei, carii dorea
petrecerea cea aspră pusnicescă, şi voia a petrece în
pustietate la linişce, împreună cu sântul; care cu multe
lacrămi îl ruga de a priimi, şi a i se supune întru
toate, cerşind sfat şi povăţuire duchovnicescă pentru
mîntuire. Asemenea mulţi şi din mireni, carii dorea de
mîntuire, venea la sântul. Deci, sântul pentru multă
supărare, ce-i făcea de ai priimi, şi pentru dragostea
cea multă, ce avea către D-zeii şi către aproapele, a
început a-i priimi pre aceia, pre carii cunoşcea sântul
cu duchul, că cu adevărat voiesc liniştea şi petrecerea
cea aspră pusnicescă şi sânta ascultare şi supunere,
care duce întru mîntuire. Şi văzând sântul, că se
înmulţesc fraţii şi fac trebuinţă de canoane Bisericesci
şi pravile a înălţat la acel loc o Biserică mică de zid
fără de turle cu sânt jertfelnic, în numele prea sântei
Treimi, pre care însuşi o a sânţit, căci, când l'au făcut
Archimandrit
Patriarchul,
i-a
dat
voie
şi
blagoslovenie pentru de a sânţi Biserici, care biserică
stă şi până astăzi în fiinţă şi zugrăvită preste tot, în
care
este şi sântul zugrăvit în tinda Bisericii în
partea stângă, ţiind biserica în mână, precum înşine
cu okii am văzut la leatul 1811.
Viziunea dumnezeească a Sf. Nicodim
După acesta, vieţuind sântul aci împreună cu fraţii în
linişte, întru plăcere D-zeească, i s'a descoperit prin
descoperire D-zeească, că nu după trecerea a multă
vreme prin slobozire Dumnezeească va să năpădiască
puterea agariniască şi în partea Evropei, şi va cădea
sub robire şi stăpânire pământul Grechiei şi al Bulgariei şi al Serbiei.
Şi multă vreme va fi supt
108

stăpînirea agariniască, şi împăraţii
acestor
pămînturi vor muri de ascuţitul săbiei agarineşci, şi
pre mulţi din cei drept credincioşi şi temărori de Dzeu Christiani, îi vor face sânţi mucenici, prin
silnicia cea rea agariniască. Iar pre cei mai mulţi, ce
sunt temători de D-zeu, pentru a le lor prea multe
păcate, şi mari fără de legi prin slobozire D-zeescă îi
vor depărta de la dreapta
christieneasca credinţă, şi'i
vor aduce la credinţa lor cea
rea
mohametească;
care
acesta descoperire spuindu'o
sântul şi ucenicilor săi, în
multe rînduri cu privigheri
bisericeşci de toată noptea
prin postire şi lacrămi
împreună cu toţi ucenicii săi,
ruga adese-ori pre milostivul
D-deu, ca să nu sloboadă o
putere ca acesta a Agarenilor
asupra norodului său cel
christianiesc, ca să-i poată
depărta puterea Agariniască
de la dreapta credinţă
christianescă, şi să-i supue a
lua legea lor cea rea mochametească, ca să se muncescă
în iad sufletele lor în veci. Ci prin alte multe pedepse
să-i certe, cum va şti mai rău în lumea acesta; ca
sufletele lor să se mântuiască din muncile de veci.
Minunea trecerii Dunării de către sf. Nicodim
Şi aşa rugându-se sântul pentru norodul cel
christianesc, iarăşi a luat descoperire D-zeească,
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zicându-i : ca să nu se mai roage pentru norodul cel
rău şi îndărătnic şi neascultător şi defăimător
poruncilor legei cei D-zeeşci, ci să treacă preste rîul
Dunărei în pământul Ungro-Vlachiei, adică într'aceste
cinci Judeţe ale Băniei Severinului, ce este dincoace
de Olt. Căci numai aceste cinci Judeţe, Banatul şi
Ardealul se numea pe acele vremi Ungro-Vlachia, şi
se stăpânea de Domni Români, cei bine credincioşi şi
iubitori de Christos. Iară cele 12 Judeţe de dincolo de
Olt şi cu Moldavia Goţia Schitelor se numea, şi se
stăpânea tot de Domni Români.
Dar varvari înkinători de idoli împreună cu toţi
Romanii lui, şi pentru ca era supuşi ei Schiţilor, adecă
Tătarilor, de aceia se numeşce prin istoriile veki
Goţia Schiţilor, până în Tătaria. Ci însă mai înainte
până nu era supuse cele 12 Judeţe cu Moldavia
Schiţelor adică Tătarilor, se stăpînea de doi Domni.
De unul bine credincios şi iubitor de Christos, iară de
altul, varvar rău credincios, înkinător idolilor. Şi
sculându-se cu răsboi unul asupra altuia, pentru
stăpînire şi pentru credinţa, ce era împerekiată între
dînşii, precum de acesta, pre larg arata istoria
sântului marelui mucenic Nichita Gotul, ce se
porneneşce în 15 dile, ale lunii lui Septemvrie, carele
era din nemul Domnilor celor bine credincioşi. Ci
Romanii cei bine credincioşi, împreună cu Domnul
lor cel drept credincios şi iubitorii de Christos,
nemai putând răbda
muncirile şi răsboaele şi
izgonirile de la Domnii şi boerii cei răi credincioşi,
carii atuncea era mulţi foarte, căci una era cu Tătarii,
au trecut preste munţii Carpaţi în Ardeal şi Banat şi
în pământul Ungariei cu toate familiele lor şi s'a
supus Imperatului Romei; având sub stăpânirea lor,
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precum s’a zis, Banatul Ardealului, Bănia
Severinului.
Iar sântul după cea mai sus zisă descoperire D-zeească, ca sa treacă în pământul Ungro-Vlachiei, căci
va prin trânsul şi pre norodul pământului acestuia,
al mai întări în dreapta credinţă christienească, prin
începerea zidirilor sântelor monastiri şi biserici cu
sânte jârtfelnice, ce se vor face prin trânsul de bine
credincioşii Domni şi boeri, şi de alţi făcători de
bine drepţi credincioşi, de a fi al doilea epochă, adică
(viac) dupre cum scrie şi la predoslovia lunei lui
Noemvrie. Că trei epoche, adecă viacurî a avut ţările
acestea. Intâi epocha, când s'au luptat cu rezboaele al
doilea epocha zidirea sântelor mânăstiri; al treilea
epochă tălmăcirea cărţilor pre limba Românescă. Iară
la epochul cel dintăi din pricina războaelor celor mari
şi dese, ce avea cei mai sus zişi varvari, Goţii şi Sciţii,
adecă Tătarii, cu Impărati Români şi cu Domnii cei
drept credincioşi christiani. Toate sfintele jertfelnice cu
bisericile, cu mânăstirile, cu Mitropoliile, cu
Episcopiile, cu totul toate să stricase până 1a pămănt,
şi nici o Biserică Chreştinească cu sânt jertfelnic nu
mai era în pămenturile acestea, adică, în Moldavia, în
Valachia şi dincoace de Olt, întru aceste cinci Judeţe
ale Băniei Severinului. Şi foarte se împuţinase
pământurile acestea de christiani, din pricina mai sus
zişilor varvari, înkinători de idoli, încă mai naiute
până a nu se strica Rusia de Batie Impăratul Tătarilor,
care acest Batie, mergând cu oştiri mari în pământul
Ruşilor şi prin slobozire D-zeească, pre toată Rusia o
au stricat şi o a luat sub stăpânire şi robire, şi mai pre
toate sântele biserici creştineşci ale Ruşilor le-a
stricat, şi pre mulţ atuncea din christianii Ruşi, i-a
făcut sânţi Mucenici acel becesc Batie. Precum scrie în
111

istoria pătimiiri Sânţilor Mucenici, Michail Domnul şi
Voevodul Kievului, şi a l lui Theodor boerul său, carii
se prăznuesc şi se cintesc în luna lui Septemvrie în 20
de z'ile.
Iară după muncirea acestor sânţi Mucenici, nu după
trecerea a multă vreme, iarăşi Batie împăratul Tatarilor
s'a sculat cu mari oştiri, însuşi el, şi asupra împărăţiei
Romei. Şi mergând întâî asupra pământului Ungariei,
s'a înpărţit oştirile în tot pământul acela al Ungariei şi
al Banatulu şi al Ardealului, şi lovindu-se cu oştirile
lui Vladislav Craiul Ungariei şi al Banatului şi al
Ardealului şi al Băniei
Severinului; sa omorît
acel becesnic Batie,
Împăratul Tătarilor cu
securea
de
însuşi
Vladislav
Craiul
Ungariei,
adică al
Românilor. Şi atuncea
a scăpat Rusia de sub
stăpânirea Tătarilor.
Asemenea şi Moldavia
şi cele 12 judeţe ale
Valachiei de dincoace
de Olt.
Căci după omorîrea
acelui Batie şi Radu
Negru V. V. fratele
mai sus zis Vladislav
craiul, adică, Domnul
Biserica de azi a Mânăst.
Românilor din Ardeal,
Vodiţa
din Bănia Severinului,
din Banatu, din Ungaria, a eşit cu oştiri din Ardeal pre
apa Oltului, şi aii tăbărîtii pe rîul Argeşului, unde maî
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în urmă aii aşedatii aci scaunul şedereî Domniei Sale.
Şi prin vitejia sa şi a ostaşilor seî, ajutându-le prea
milostivul D-zeu, a gonit pre toţi Tătarii cu mai marii
lor, dintr'acele 12 judeţe de preste Olt.
Iară Românii, lăcuitorii de acolo, ce se numeau Goţi,
ce era până atuncea sub stăpânirea Tătarilor, măcar că
era unii din, ei varvari şi înkinători de idoli, precum s’a
zis mai sus, dar fiind tot o limbă cu Românii ostaşi,
carii eşise din Ardeal, toţi s’a supus lui Radu Negru V.
V. şi priimind dreapta credinţă christianescă, s’a
botezat toţi de la mic până la mare, prin sântul botez
cel pravoslavnic. Şi aşa s’a alcătuit şi s’a făcut
Românii tot-una, dintr'aceste ţeri, zise adică : cele
două-spre-zece judeţe de preste Olt cu Bănia
Severinului şi Ardealul şi Banatul, care aceasta
alcătuire se adeverează şi dintr'un chrisov cu letul
(7055 —1547, a lui a doilea Mircea V. V. ce l'au dat
acestei sânte mânăstiri, pentru întărirea tuturor
moşiilor şi altor mili, întru care chrisov mai jos scrie
aşa : „Pentru ca aceste toate mai sus scrise sate şi bălţi
şi hotare şi vămi, am văzut şi am citit Domnia mea
cărţile celor dintâi bătrâni întru fericire răposaţilor
părinţi şi strămoşi D-niei mele, Domnii ţerei românesci
şi am adeverit Domnia mea, cum că sânt bătrâne şi
drepte moşii şi bucăţi ale sântei mănăstiri, şi de
moştenire de la alcătuirea ţerei româneşci.
Apoi tot atuncea puţin mai în urmă, după eşirea lui
Radu V. V. Negru, au eşit şi Dragoş Voevod tot din
Ardeal la Moldavia, şi tăbarând la Su-ceva, a aşezat
scaunul domniei sale acolo. Şi unindu-se amendoi
numiţii Domni, şi prin ajutorul prea milostivului Dzeu, a gonit desăvârşit pre Tătari. Şi s'a făcut atuncea
linişte mare despre Tătari în Valachia, în Moldavia, şi
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în Rusia, după omorîrea mai sus zis Becisnicul Batie,
Impăratul Tătarilor.
Construirea Vodiţei de către Sf. Nicodim
Deci sântul după cea mai sus zisă descoperire
dumnezeească, într'acea vreme de linişte, a trecut
dincoace preste râul Dunărei, în pământul acesta al
Băniei Severinulu, cu câţî-va fraţi Ieroinonachi şi
monachi, şi s’a sălăşluit aci preste de rîul Dunărei,
împrotiva mai sus disului loc al Şainei şi umblând cu
fraţii prin toată pustietatea de aci, a ales loc de
mânăstire pre rîul Vodiţii mici de aci. Apoi sântul,
puindu-şi nădejdea mai întăi spre ajutorul lui D-zeu,
apoi spre cel omenesc, a luat pre câţî-va din părinţi cu
sine, şi a mers în Ardeal la Domnul Vladislav V. V.
ce i-se zice şi Craiu al Ungariei, precum mai sus i s’a
zis. Iară numitul Domn, priimind sfatul sântulu după
D-zeeasca povăţuire, au înălţat mânăstire la rîul Vodiţei
de mai sus zisă, şi înzestrând'o cu toate cele
trebuinciose, a orînduit a fi kinovie de mulţi părinţi,
cu veţuire de obştie. Şi pentru facerea aceştii sânte
mânăstiri Vodiţa, scrie acest zis Domn în chrisovul
său, ce'l dă la această sântă mânăstire aşa zicând aşa:
„Fiind că Eui, carele întru Christos D-zeu, bine
credinciosul Vladislav V. V. din mila lui D-zeu Domn
a toată Ungro-Vlachia, bine am voit Domnia mea, după
D-zeeasca povăţuire, a înnălţa mânăstire la Vodiţa, întru
numele marelui şi purtătorului de D-zeu Antonie,
ascultând prea cinstitul între Călugări Nicodim, adică
pre sântul, mai vârtos de la domnia keltuelă, iar cu a
lui Kir Nicodim şi cu ai lui fraţi osteneală, şi
dintr'acest cuvânt şi cu ai lui fraţi să dă adevărată
şciinţă, că a mai avut sântul maî nainte de facerea
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mânăstirei Vodiţa, mânăstire cu Monachi precum sa zis
mai sus. Şi tot într'acel chrisov arată, că a zugrăvit'o,
şi pre cât l'a ajuns vremea, a adăugat o Evanghelie
fericată cu argint şi poleită cu aur, o cădelniţă de
argint, şi sânte vase de argint atât şi câte trebuesc
bisericii, cât şi sate, moşii prin prejur. Şi Dunărea din
partea Horevei până în podul de sus, ce merge în
Roşava. Şi vinul tot de la Iuţî şi venitul domnesc de la
opt vârşii cât şi alte mile, aşternuturi, postavuri pentru
îmbrăcămintea părinţilor, foi de brânză, caşcavale,
miere, ciară, grâu din satul Costinului la Topolniţă
câte kile va fi; si acestea în tot anul la prasnicul
sântului Antonie să se dea. Şi iar zice întru acel
chrisov, că cu sfat au orânduit domnia lui, ca după
moartea lui Kir Nicodim, adică a sântului să nu fie
volnic nici un Domn, nici Archiereu, adică Mitropolitul, sau Episcopul, nici altul nimene a pune stariţ
în locul aceluia, ci cum va zice şi va orîndui Kir
Nicodim, adică sântul, aşa se ţie călugerii şi înseşi săşi puie stareţ. Şi pentru acestea toate, ce s’a zisu, pre toţi
îi roaga numitul Domn Vladislav V. V. ca se nu strice
nimica. Iar asupra celor, ce s ar ispiti a strica cevaşi
ori-ce din trânsele, pune blestem zicând : că să-1 bată
D-zeu şi Prea curata lui Maică şi sântul marele
purtătorul de D-zeu Antonie şi aici şi în viacul viitor
Amin.
Deci veţuind sântul cu plăcerea D-zeească p rin
vieţuire de obşte în zisa sânta mânăstire a sa Vodiţa,
multă vreme împreună cu Părinţii şi f raţii întru Christos,
carii se adunase mulţi foarte, nu numai în mânăstire, ci şi
prin pustietatea locului, din prejurul sântei mânăstiri.
Iară'şî prin descoperire D-zeească s'a poruncit, ca se
meargă deci mai în lăuntru ţerei aceştia a UngroVlachiei, Băniei Severinului, şi să caute locul, carele se
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numeşce la Pişători, şi găsindu-1 să înalţă şi acolo sânt
jertfeluic lui D-zeu, întru cinstea şi pomenirea
Adormirei Prea sântei Născetoarei de D-zeu, pururea
fecoarei Măriei. Şi lăcaş de mânăstire pentru adunarea
a multora în Christos fraţi Călugări, întru vieţuire de
obşte, care sânt jertfelnic şi lăcaş va să fie până la
sfârşitul lumei. Căci acesta, adică al Vodiţei, după
mutarea ta dintru acesta viaţă vremelnică, nu după
trecerea a multă sumă de ani, prin slobozire
Dumnezeească, după judecăţile, care însuşi le şcie, va
sa vie întru pustiire şi rîsipire de tot. Şi pentru acesta
vestire a rîsipirei monastireî sale Vodiţa, multe dile
prin postirî şi privigherî de totă noptea, şi cu lacrămî
prin plecări de genuchî la pământii, a rugat Sântul pre
D-zeu, de a nu slobozi a veni în risipire, ca să-i fi
ostenealele lui şi a fraţilor lui în zădar. Ci aşa rugânduse, îară-si a luat sântul descoperire D-zeească, ca mai
mult să nu se mai roage pentru aceasta; ci să plece, să
caute locul, ce i s’a porunciţ.
Aşa dar a-ducându-şi sântul aminte de cuvântul
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Christos, ce zice
prin sânt Evanghelia sa, că ceriul şi pământul va trece,
iară cuvintele mele nu vor trece, a lasat acesta la pronia
milostivirei lui D-zeu, că cum va voi, aşa să fie; şi a
kemat sântul la sine pre cel mai întâi din ucenicii săi,
pre Ieromonachul Agaton, şi pre taină i-a spus lui cele
mai sus zise. Adică, că voieşce D-zeu de a mai înnâlţa
şi alt sânt jertfelnic cu mânăstire, îarăşi cu vieţuire de
obşte, la locul unde se numeşce la Pişători. Apoi după
aceasta învăţându-1 mult, cum să urmeze în tru toate
trebuinţele sântei mânăstiri, şi cum să fie cu fraţii, l'a lasat
Diadoch în locul său. Şi puindu-şi sântul nădejdea spre
ajutorul stăpânului Christos D-zeu, şi la al Prea Curatei
Maicii sale pururea Feciorei Mărirei, Nascătoarei de D116

zeu şi nespuind, altora din fraţi, a plecat din mânăstirea
sa Vodiţa, căutând locul cel poruncit lui, adecă la
Pişători. Prin pustietăţile pământului acestuia al Băniei
Severinului, prin feluri de locuri de văi şi pustietăţi,
până ce a ajuns, unde dă apa rîului Motrul în apa rîului
Jiului, căci pre acele vremi foarte mari pustietăţi era în
părţile acestea. Şi străbătândâu aci toată pustietatea
acelui loc şi găsind aci un deal cu isvoare de apă vie, şi
socotind sântul, că acela poate să fie locul, ce i-s’a zis prin
descoperire, adecă la Pisători s'au sălăşluit aci, unde i s’a
părut a fi locul bun de mânăstire. Apoi, prin nevoinţele
sale cele pusniceşci şi prin multe ostenele sufleteşci şi
trupeşci, s'a apucat a curaţi locul de pădure şi a'şi face
mai înainte kilie pentru şedut. Şi şezănd aci sântul în
puţ i nă vreme a pus şi vie, apo câud a început a se apuca,
pentru a zidi şi aci sântă mânăstire cu ogradă, împrejur, i arăşi
i sa f ăcut vestire prin descoperire D-zeească, zicându-i: Nu aci
este locul, ci la Pişători precum ţi-am poruncit întâi. Şi
văzând sântul a lua sciinţă, în ce parte de loc sânt Pişătorile, i sa
zis: Să meargă pe apa Jinlui în sus spre munte, către părţile
dinspre miază-noapte şi va găsi locul cel poruncit.
Şi aşa sfântul după aceasta iarăşi prin descoperire, lăsând locul de
mai sus zis, trecând vremi şi ani mulţi la mijloc, un boiar drept
credincios, şi iubitor de Christos din neamul Basarabilor, care a
avut aceea moşie sub stăpânire, de la părinţi, şi moşi şi strămoşii
lui, înţelegând de mai înainte petrecerea sântului la acel loc, a
înălţat mănăstire în numele sfintei Prea cuvioasei Paraschevei cei
nouă, care mănăstire mai în urmă Mathei V. V. Basarab
strenepotul mai sus zisului boer, o a înprenoit, şi o a mai
înzestrat'o cu moşii, precum în chrisovul Domniei lui dela
leatul (7158 —1650) scrie: care mănăstire i se zice
mânâstirea gurei Motrului.
Apoi de aci plecând sântul pe apa Jiului în sus pe laturea
despre apus, străbătând prin toate pustietăţile şi văile, şi
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dealurile, până ce a ajuns la o vale, cei zice: Aninoasa,
după moşia Vălarii. Şi găsind şi aci un izvor de apă vie
în faţa dealului şi locului frumos, socotind că poate aci
se va zice la Pişători, s'a aşezat aci. Şi curăţînd câtva loc
de pădure, unde i ' s'a părut, că este bun pentru a înălţa
sânt jertfelnic lui D-zeu cu mânăstire după poruncă. Şi
când a vrut a se apuca şi acolo mai nainte a'şi face kilie pentru şezut, îarăşi i s'au făcut vestire prin descoperire Dzeească, zicându'i : „Nu aci, ci la Pisători, precum ţi s'a
poruncit întâi. Deci, mergi de aici tot pe apa Jiului în sus,
până ce vei da de alt rîu cu apă vie, ce i se zice
Tismeana. Şi apucă pre acel rîu în SUS, şi vei găsi locul
cel poruncit ţie adecă la Pişători. Şi după aceasta iarăiş
descoperire, într'atâtea osteneală şi trudă, trupeşti şi
sufleteşci fiind sântul, şi mai mult fiind-că atuncea era
plecat cu vrîsta spre bătrâneţe, nici cum nu s’a scârbit
de acesta în sufletul său, nici a zis în mintea sa, că de
ce nu i s’a descoperit din întâia'şi dată pe ce rîu de apă
este locul, ce-i se zice la Pisători. Ci precum doreşte
cerbul de izvoarele apelor, aşa şi sântul cu bucurie din
ciasul acela al descoperirei, lăsând locu de mai sus zis, a
plecat de acolo. Care şi aci la acel loc, acum în zilele
noastre, s’a făcut skituleţ, pentru Părinţii monachi, de
un protopop, Constandin Negomireanu şi de alţii.
Pentru căci a avut şciinţă ei de la părinţi şi moşi, şi
strămoşii lor, că a lăcuit sântul şi acolo, precum s’a zis
mai sus.
Apoi plecând sântul de acolo în sus pe Jiu, până a dat
de rîul apei Tismenei, şi apucând în sus pe rîul apei
Tismenei, precum i s’a zis prin descoperire, a mers
până când s’a apropiat de munţi, şi fiind seară în ziua
aceia când, s’a apropiat de munţi, a tras să găzduiască
la satul cel ma aproape de munţi, de pre lângă apa
rîului Tismenei, care sat se numea Groşani. Şi
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tăbărînd la o casă de creştin ca să doarmă într'acea
noapte şi după ce au tăbărît mai şăzând sântul puţin, a
venit copilul acelui creştin de omu, la carele era în
gazdă, cu nişte porci cei răpusese de vro 5 — 6 zile mai
nainte de venirea sântului acolo. Şi întrebândul părinţii
lui, unde i-a găsit? El a respuns: pe valea Pişătorilor, în
sus i-a găsit. Aşa dar, auzind sântul de Pişatori, a
cunoscut, că din pronia Prea Milostivului D-zeu a tras
de a tăbărît la acea gazdă într'acea noapte, pentru ca să
audă de Pişători mai nainte de a întreba. Care pentru
acesta sântul, în toată noaptea aceia a dat slavă, lauda,
şi mulţumită prea milostivului D-zeu întru cămara
inimii sale.
Iar adoua zi a kiemat la sine pe copil şi întrebându-1, a
zis cătră dânsul : spune-mi, Fiule, departe este locul,
unde se zice la Pişători? Si răspunzând copilul
împreună cu părinţii lui, a zis cătră sântul: Că pârîul
acesta al Tismanei în sus merge până dă în gura văii,
şi pe vale tot pe rîu în sus, ca un cias şi aci între
munţi, unde curge apă multă de sus de prin peşcerile
munţilor şi de prin găurele petrilor, de amendouă
laturile ale rîului acestuia al Tismeanei, acolo să zice
la Pişători.
Aşa dar, auzind sântul acesta, a rugat pre părinţii
copilului, de a trimite pre copil, cu dânsul, ca să-i
arate locul unde se zice la Pişători. Şi, slobozând
părinţii pre copil a mers cu sântul şi î-a arătat locul,
unde se zice la Pişători. Şi vezând sântul locul a
cunoscut, că acela va să fie cu adeverat locul cel
poruucit lui prin descoperire D-zeească, şi foarte
mult s'a bucurat cu duchul, dând slavă, laudă şi
mulţumită stăpânului Christos D-zeu şi prea curatei
Maîcii sale pururea Fecioarei Măriei.
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Apoi, străbătând toată pustietatea cea mai din
launtru, şi peşcerile locului acestuia cele de prin
prejur, prin post şi rugăciuni şi privigheri multe zile,
împreună cu c o p i l u l de mai sus zis. Apoi, după ce a
sfârşit merindea de mâncare, şi când flămânza
copilul, şi se supăra a mai umbla cu sântul prin pustii
şi cerca să se întoarcă acasă către părinţii săi, sântul
prin sântele sale rugăciuni cele neîncetate cu mintea
către prea milostivul D-zeu, întărea pre copil cu
chrana sa cea duchovnicească, zicându-i : Fiule !
Pune piciorul tău preste piciorul meu, şi când punea
copilul piciorul său preste piciorul sântului, îi trecea
de foame si de dorul părinţilor, şi aşa a petrecut
copilul multe zile nemâncat prin pustietate, cât a mai
umblat cu sântul după ce a sfârşit merindea, ce luase
pentru mâncare. Apoi sântul, după ce a străbătut toată
pustietatea locului acestuia, de la Pişători, dupre cum
i-se zicea atuncea şi văzându-l, că este frumos şi
îndeletnicios pentru mântuirea monachilor, acelor ce
vor voi cu adevărat mântuirea, foarte mult s’a bucurat
cu duchul, lăudând şi slăvind pre milostivul D-zeu şi
pre prea curata maica lui, pururea fecioara Măria.
La Pişetori –
Minunea găsirii
locului sfânt
După acesta nu
după mult cias, i-a
venit
gând
de
îndoire,
zicend
întru sine : oare
acesta să fie cu
adevărat locul de la Pişători, de carele mi s’a porunciţ
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prin descoperire în multe rânduri, sau altul va fi ? Şi
aşa sântul, socotindu-se şi mirându-se întru sine ce se
facă, îndată şi iarăşi, i s’a făcut descoperire D-zeească
zicendu-i: Că acesta este cu adevărat locul de la
Pişători. Ce însă acum degrabu să te întorci la
mânăstirea ta Vodiţa, căci monachii, fraţii şi fiii tăi,
sunt în mare scârbă şi tânguire pentru lipsirea ta de
acolo, neştiind ce te-ai făcut; şi mergând să le aşezi
Egumen desăvârşit în locul tău, şi aşezendu-1 să'l
înveţi cum să petreacă cu fraţii întru dragoste. Şi iarăşi
degrab să te întorci la locul acesta, luând cu tine din
monachii cei mai tineri şi mai osârdnici cătră ascultare
pentru mântuire. Şi viind fără de zăbavă, să te apuci să
cureţi locul şi să'mi înalţi sânt jertfelnic cu mânăstire
împrejur, întru cinstea şi pomenirea Adormirei Maicii
mele, precum ţ'am poruncit întâi. Aşa dar sântul după
descoperirea acesta, degrabă s’a întors la mânăstirea sa
Vodiţa, precum i s’a poroncit, dând mî întâi pre la tatăl
copilului, ce i-a arătat locul cel de aici, dela Pişători,
pentru ca să ducă copilu la părinţii lui, căci nu voia
copilul ase mai despărţi de sântul, şi pentru ca să întrebe
si de drumul, care merge mai de-a dreptul pre supt
munte, la Ruşava, unde este aproape şi mânăstirea
Vodiţa. Şi luând povăţuire pe unde merge mai de-a
drept a plecat şi ajungând la mănăstirea sa, foarte mult
s'a bucurat fraţii şi părinţii de venirea lui în mânăstire,
carii viind, toţi înaintea lui pentru blagoslovenie,
plângând zicea: „Părinte, pentru ce ne-ai lăsat pre noi
fiii tăil săraci de tine atâta vreme, ne spuindu-ne şi
nouă pentru lipsirea ta de aici, unde vrei să te duci? Aşa
sântul mângâindu-i duchovniceşce şi blagoslovindu-i
pre toţi de l a mare până la mic, a făcut sobor şi le-a
arătat, pentru ce a lipsit din mânăstire; pentru căci mai
voieşte D-zeu prin sine a mai ridica şi întru alt loc locas
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D-zeesc. Cu adunare de mulţi monachi şi cu sânt
jertfelnic întru cinstea şi pomenirea prea curatei
pururea fecioarei Măriei Maicei D-zeului şi
Mântuitorului nostru Iisus Christos şi învăţându-i pre
toţi de obşte, cum să petrece în mânăstire sub ascultarea Egumenului, cu frica lui D-zeu întru toate
posluşaniile sântei mânăstiri, dacă cu adevărat a venit
la călugărie, pentru mântuirea sufletelor lor, şi vo-esc
de a se mântui cu adevărat, şi cu sfatul şi alegerea şi
voinţă de obşte a tot Soborul părinţilor şi fraţi, adunaţi
în Christos, le-a asezat Egumen tot pre mai sus
pomenitul Ieromanach Agaton, pre carele în monastire
învăţândul sântul mult, cum să petrece cu fraţii, cu
dragoste către toţi, întru toate de la mic până la mare deo potrivă. Şi aşa pre toţi învăţâmd cele de folospentru
mântuirea sufletului, le-a cetit tutulor de obşte moliftă
de ertăciune, şi dând la toţi sărutare şi blagoslovenie, a
luat cu sine părinţi, Ieromanach şi monahi, din cei mai
tineri, pe carii îi şcia sântul, că sunt mai osârdnici spre
osteneală pentru cele suflestesci şi trupeşci.
Şi viind la locul acesta, ce atuncea se numea la Pişători,
s'au aşedat aici întâi prin peşceri şi prin colibi, ce'şi
făcuse împrejurul locului acestuia. Iar Sântul s'a suit în
preşcera carea este deasupra peşcerii cei mari, din care
izvorăşce apă, care acum curge prin mânăstire. Şi
suindu-se la peşceră, a găsit întrânsa un balaur (şarpe)
foarte mare, şi cum a vezut pre sântul, a şuerat tare şi
căscând gura asupra sântului, vrând să-l muşce, iar
sântul fâcend semnul sântei cruci asupra lui cu crucea
cea de plumb ce o purta la gâti îndată'şî, a fugit şarpele
din naintea sântului afară şi sărind din peşceră jos a
crăpat şi a murit. Şi spre pomenirea acei minuni cu
rugăciunile sântului s’a înkipuit acel şarpe cu gura
căscată în piatră, de asupra peşcerii, din care a sărit jos,
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carea înkipuire stă şi până în ziua de astă-zi. Iar după
sărirea şarpelui din peşceră jos, ai şădut sântul câte-va
zile aci în peşceră, liniştindu-se prin post şi prin
privigheri cu sânta rugăciune cea neîncetată cu mintea
şi cu inima sa. Apoi dându-se jos din peşceră, a stătut
pre piatră, înaintea peşterii cei mari, unde este acum
sânta mânăstire zidita cu faţa catră resărit şi cu mânile
ridicate catră înălţime şi mintea şi okii sufletului către
D-zeu, rugându-se cu lacrămi, ca să-i descopere, în carea
parte de loc voieşte despre Resărit, sau despre Apus de
opşte a-i înălţa sântul jărtfelnic cu mânăstire, precum i s’a
poruncit. Şi aşa treimile stând în picioare ziua şi
noaptea, neclătit rugându-se.
Iar a treia zi pre la miezul nopţii s’a pogorît lumină
preste sântul şi s’a făcut ca un stâlp de foc de la ceriu
până la pământ, şi glas din lumină, dicând către
„.sântul. „ C ă aicea, unde stai, este locul cel poruncit ţie de
mai nainte, ca să-mi înalţi mie jertfelnic întru cinstea şi
pomenirea Adormirei Maicei mele, cu mânăstire de
adunare de monahi, cu veţuire acelor, ce vor voi să se
mântuiască. Şi darul, meu şi mila mea şi a Maicei mele,
prin rugăciunile tale nu va lipsi dintru acest locaş pânî
în sfârşit, şi iată că-ţi dau ţie putere preste tote duchurile
cele necurate, si să tămădueşci cu darul meu toate
boalele si toate neputinţele din oameni, carii vor veni la
tine, şi în lăcaşul tău acesta cu credinţă”.
Dintr'această lumină şi arătare D-zeească din ciasul
acela al arătării s’a îmbrăcat Sântul cu putere Dzeească, şi a luat darul tămăduirilor şi putere asupra
duchurilor celor necurate. Apoi după acesta D-zeească
arătare prin ale sale şi prin acelor în Christos fraţi şi
ucenici ai săi, ostenele şi trude, a curăţit locul de pădure,
de lemne, de petre şi tăind colţurile pietrilor, a potrivit
locul, şi a făcut aci mai întâi o biserică mică de lemn,
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dintru un Tisu mare, ce era atuncea aci, înaintea
peşcerii cei mari, din carea izvorăşce apa ce curge
acum prin mânăstire, cât şi din alte lemne, cât n'au
ajuns, şi pe rădăcina acelui Tis a făcut sântul prestol; şi
după acesta aşăzâu-du-se sântul împreună cu fraţiî aci
desevârşit, vieţuia prin plăcere D-zeească, iar pentru
darul tămăduirilor a tot felul de boale şi neputinţe şi al
izgonirii duchurilor celor rele, şi necurate din
oameni, ce luase sântul dela D-zeu, a străbătut tot
auzul prin tote laturile acestui sânt loc. Căci
singure duchurile cele rele ce bântuia pe oamenî
striga, că nu mai pot locui prin prejurul acesta, că'i arde focul Dumnezeirei al Prea Sântei Treimi,
pentru rugăciunile Prea Curatei Fecioarei Măriei
Născătoarei de D-zeu, şi pentru ale răului bătren
Nicodim, ce acum de curând a venit la Pişători, de
s'a sălăşluit aci, împreună cu alţii, ce se povăţuesc
de El răi, ca şi el. Unde în acea pustie, la Pişători, a
fost locuinţa nostră până acum, iară acum, de când
a venit acesta, numai putem locui.
Şi aşa pentru aceste strigări, ce făceau dracii prin
oameni, toţi cei bântuiţi de duchurile necurate şi de
alte feluri de boale, carii alergau la sântul cu credinţă, să tămăduiau. Iar unii din ceî-ce se
tămăduiau, nu se mai întorceau pe la casele lor, şi
pe la părinţii lor, şi remâneau la sântul de se făcea
monachi.
Şi străbătend vestea pretutindinea pentru sântul,
precum s’a făcut multă sumă de părinţi monachi şi
de fraţi în Christos, cât şi copilul de mai sus zis,
carele a arătat sântului locul acesta, ce s’a zis la
Pişători, cum a audit, că a venit îarăşi sântul şi s’a
aşedat aici, de loc a venit şi s’a făcut sântului
ucenic. Mai de aproape şi ascultător şi supus întru
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toate fiind, şi prin dumnezeescul dar a învăţat Sânta
Scriptură cea slovenescă desăvârşit, în puţină
vreme, şi s’a făcut băiatu monach iscusit şi
înbunătăţit întru fapte duchovniceşci, şi darului
chirotoniei diaconiei s’a învrednicit şi cu sântul prin
foc a trecut, precum cuvântul va arăta mai jos.

Sfântul Nicodim trecând prin foc.
În stânga, Sigismund al Ungariei iar în dreapta, Mircea cel Bătrân

Cap. II. Minunile Sfântului Nicodim în faţa
domnitorilor. Ridicarea lui la ceruri
Aşa dar văzând sântul, că s’a făcut adunare multă de
monachi şi de fraţi în Christos, pentru mântuire şi că face
trebuinţă de biserică mai mare şi de mânăstire cu ogradă,
pentru orânduiala monachicească, cu vieţuire de obşte,
precum şi la mai sus zisă întâia mănăstire a sa Vodiţa, a
făcut sobor cu sfatu de obşte cu cei întru Christos fraţi şi fii
ai lui monachi, au socotit, că acest zis lucru de mânăstire, nu
se poate a se săvârşi numai prin osteneala şi truda lor, fără
ajutorul stăpânitorului ţărei aceştia. Ci fiind-că mai sus zisul
Domn Vladislav V.V. Ctitorul zisei mânăstiri Vodiţa, puţin
mai trăind după isprăvirea zisei mânăstiri, fiind foarte bătrân
s’a pristăvit cătră Domnul, şi ne-având fii, ca după moartea
125

Domniei lui să rămâie Domn în scaunul Domniei lui, a
rămas Domn şi Clironom în locul său fratele său, Radu V.V.
ce i-se zicea Negru, carele era Domn preste Olt în cele 12
Judeţe numai.
Şi atuncea, după ce a luat sub stăpânirea sa, numintul Radu
Negru V.V. şi aceste 5 Judeţe, ale Băniei Severinului, cu
Ardealul şi Banatul, şi f ăcându-le tot o ţară cu cele 12
Judeţe de preste Olt, a mers sfântul cu câţi-va părinţi
monachi ai săi la numitul Radu Negru V.V. ce era cu
Domnia la târgul Argeşului. Şi precum reposatul întru
fericire fratele său cel mai mare, Vladislav V.V., a ascultat
pre sântul cu bucurie de au înălţat mânăstirea de la Vodita,
aşa şi acest prea bine-credincios Domn, Radu Negru V.V. a
ascultat pre sântul, de a trimis şi a înălţat din temelie acesta
sânta monastire Tismeana. Dar fiind bătren şi scurtându-i-se
viaţa, a răposat şi a rămas mânăstirea nesăvârşită cu toate
lucrurile. Apoi, fiul său. Dan V.V. au săvîrşit-o la leatul
(6894-1386) Octombre în 3. dupre cum hrisovul său cel dă
sântei monastiri pentru întărire, arată zicend aşa:
Pentru că Eu carele întru Christos D-zeu bine credinciosul
Domn Io. Dan V.V. din mila lui D-zeu, Domn a totă ţara
Românescă, întru început de la D-zeu dăruindu-mi-se
Domnia, am aflat în pământul Domniei mele, la locul ce se
numeşce Tismeana, o mânăstire cu toate lucrurile
nesăvârşită, pre care răposatul întru fericire blagocestivul
Radu V.V. Părintele Domniei mele, din temelie a înălţat-o şi
scurtându-i-se viaţa, nu s’a săvârşitu. Pre aceasta bine am
voit domnia mea, precum şi Domnia lui, şi de acaesta
îndemnatu-m'am, a înoi dar pomenirea Părintelui Domniei
mele, şi drept sufletul meu cu chramul Prea Sântei Stăpînei
noastre Născătoarei de D-deu şi pururea fecioarei Mariei, a
zidi şi a întări cu toate adăugirile şi veniturile. Nu numai
acestea, ci si câte a înkinat Părintele meu mânăstirei, toate a
le întemeia şi ale întări pentru mărirea Dumnedeului meu şi
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întru lauda şi cinstea Prea slăvitei stăpânii mele, Prea curatei
Născătoarei de D-deu; ca pre acesta s'o aflu întru viaţa
Domniei mele, întărire şi ajutătoare şi întru înfricoşata ziua
judecăţii vieţii vecinice mijlocitoare. După aceasta întăreşte
grîul din sudu-Jaleş în tot anul câte patru sute kile şi lemnele
de nuci toate din Dubăceşti, la rîul Jaleşului. Brânză şi
caşcavale, miere şi ceară, aşternuturi pentru case, postavuri
pentru îmbrăcămintea părinţilor. Acestea cu sumă de număr
se da în tot anul din curtea Domniei.
Apoi întăreşce câte a înkinat tată-său mănăstirei, moşii, sate,
bălţi, kiar şi ale mănăstirei Vodiţel cele mai sus arătate câte
a înkinat unkiul său, Vladislav V.V.
După aceasta întăreşte, ca să fie călugării înşişi stăpânitori în
într’amândouă mănăstirile, şi nici să se strice orânduiala lui
Nicodim (adecă a sântului). Şi că după moartea
povăţuitorulul lor, altul nimenea să nu se amestece, ci însuşi
călugării pre care-l vor voi, pe acela să'l pue povăţuitor,
(adecă stareţ,) loru'şi. Că precum sau arătat mai sus, pentru
mănăstirea Vodiţa ce cu blesteme mari şi legături, întăreşce
Domnul Vladislav ctitorul, a nu se strica orînduiala şi
aşăzământul sântului din mânăstire în veci; Asemenea s’a
asăzat şi pentru această sfântă mănăstire Tismeana, a nu se
strica cinul şi orînduiala lui Nicodim (adecă a sântului), în
veci. Fericitul răposatul acesta Dan V.V. precum în
chrisovul acesta al Domniei lui scrie încă mai cu groasnice
blestemuri şi mai mari legături. Care aceste mili şi
aşezămînturi ale acestor două sânte mânăstiri Vodiţa şi
Tismeana şi Marele Mircea V.V. fratele zisulul Domn Dan,
V.V. fiiul lui Radu V.V. Negru, nu numai că le întăreşce, ci
şi mai adaogă sate, moşii şi altele, precum în chrisovul
Domniei lui cu leatul (1387) Iunie 17 arată. Asemenea şi fiii
acestora, Dan V.V. sin Dan.V.V. leatul (1424) Augustii 3
.Vlad V.V. sin Mircea V.V. leatul (1439) cât şi alţi Domni
în urmă, fii, nepoţi şi strănepoţi ai zişilor Domni. Nu numai
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că au întărit cele mai sus cu chrisovele Domniilor, ce le-a
dat la sântele monăstiri acestea, ci au mai adăugat şi Domnia
lor sate, moşii, bălţi, vămi şi alte mili şi acareturi. Iar aceste
sânte monăstiri s'au făcut si cu ajutorul lui Cniaz Lazar,
carele au foşt Impăratul Serbilor de mai sus zis. Insă nu
numai că a ajutat cu dări de bani, ci şi metoaşe, adecă sate
cu moşiile lor în ţeara Sărbească, au înkinat acestor sânte
mânăstiri, precum pre larg arată chrisovul lui Ştefan
Despotul, fiiul numitului Cniaz Lazar, carele au fost în urmă
stăpânitorul Serbilor la anii dela facere (1396) în care
chrisov scrie aşa: " Cu mila a tot Puternicului D-zeu, Eu
Ştefan cu credinţa blagocestivă, în cursul stăpînirii celor, ce
au fost mai nainte despoţi cu multe păsuri, - au fost
împresuraţi de limbi, omenii cei mici şi cei mari împreună şi
mânăstirile şi călugării cu toţi dinpreună erau cuprinşi în
multe feluri de scârbe, precum eram şi eu. Iar când bine au
vrut bunul D-zeu a mântui pre oamenii săi, carele dintru
strâmtorare la lărgime, şi din neputinţă la putere, şi din
scârbă la veselie aduce, adus'au şi pre mine după bunătatea
sa, dintru nevolnicie la volnicie slobodă, şi dintru mic la
prea înălţat scaunu. Atunci şi eu volnicie am dat mânăstirilor
şi fieşce-căruia al său, ce s'au căzut să aibă. Intru carele si
mânăstirile din ţeara Românescă, carele cu ajutorul
fericitului parintelui meu s'au făcut, chramul Născătoarei de
D-zeu la Tismeana, şi al marelui Antonie la Vodiţa,
metoacele, care avea întru stăpînirea împărăţiei mele,
asemenea ca şi altele întru uitare şi pustiire s'au făcut, pre
carele bine vru înălţimea mea, iarăşi ale face pre seama mai
sus numitelor mânăstiri.
Apoi dă volnicie, ca oricine din cei fugiţi din pricina
răsmiriţilor, şi întor-cându-se vor voi să locuiască în satele
mânăstireşci, sa fie slobozi şi nimenea din slujbaşi să nu-i
oprească, fără numai pre aceia, carii vor fi cu pricini făcători
de rele, că acestora zice, că nu li se dă voie, cât şi altele mai
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zice şi întăreşce pentru satele mânăstireşci. Iar mai pre urmă
zice aşa : " toate acestea câte mai sus s’a zis, cu
credinţa şi porunca Impărăţiei mele, am întăritu să fie
neskimbate şi nemişcate întru viaţa lui Kir Popa
Nicodim (adecă sântul,) aşa şi după moartea lui întru toţi
anii vieţii împărăţiei mele.
Iar
după
skimbarea
Impărăţiei mele, după porunca lui D-zeu pre carele
Dumnezeu după buna vrere va alege a fi ţiitoru scaunului
meu, rog, sa păzească acestea, ce mai sus s’au zis, ca şi el
păcat să nu-şi câştige; şi pomana noastră să nu o stingă, întru
acele mânăstiri în anul viacului. Care aceste ajutoare şi
daruri de miluiri, de moşii şi de altele, dupre cum se cuprind
în chrisoavele de mai sus arătate, ale bine-credincioşilor
întru fericire răposaţi Domni, şi ale lui Ştefan Despotul,
ctitor sântelor mânăstiri Vodiţa şi Tismeana, le întăreşce şi
Jicmond Impăratul Romei, şi Craiul
Unguresc în
chrisoavele seale, ce le-a dat acestor sânte mânăstiri; unul la
anii dela Cliristosu (1520). iară altul la anii (1529), întru
care chrisoave scie aşa: "Jicmond cu mila lui D-zeu
Impăratul Romei şi Craiul Ungariei şi. altor ţări Crai,
pomenindu-le anume : Apoi zice: Aceasta dau de şcire
tuturor credincioşilor noştri, mai marilor Bisericilor şi
stăpânitorilor, şi Şpanilor şi pârcălabilor şi altor cinstiţi
oameni, şi a tot omul mare şi mic, care ţin de mine (şi altele)
şi zice toţi să crează şi să nu fie volnic a sta înprotiva
poruncii aceştia pentru monăsti-rea Popei lui Nicodim dela
Tismeana (adecă sântul), unde se prăznuesce Adormirea
sântei fecioarei Mariei.
Iar în cel al doilea chrisov zice : a nu sta înprotiva
monăstiriior Popi lui Agaton, a sântului Antonie la Vodiţa şi
a prea sântei Născătoarei de D-zeu la Tismeana". Apoi mai
zice: şi cu credinţa mea am priimit ori-ce au fost ale lor mai
nainte vreme, şi acuma să fie ale lor toate şi slobode, toate
satele cu toate chotarele şi vama munţiior jumătate; de la
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Olteţ până la poarta de Fer şi vîrşiile la Dunărea şi virul tot
dela iuţi şi skelea trecătorea Dunărei la Bistriţa, şi satele din
ţeara Sârbiască, ce li-a înkinat Cniaz Lazar, părintele lui
Ştefan Despotul, toate să fie ale lor slobode şi vecinice de
acum şi până în veac. Şi nimenea să nu le stea lor împrotivă
ori pentru ce lucru; nici oamenilor lor nici a mărfilor; şi orice vor eumpăra şi ce vor vinde, au pre uscat au pre apă, şi
pre unde vor umbla omenii lor cu marfa lor nici înţr'un loc
în ţeara mea vamă, să nu dea, ci sa umble slobozi". Apoi
iară zice: "Toate să fie ale lor slobode, cum au fost şi mai
înainte vreme, aşa să fie până în veci; toate ale monăstirilor
lui Popa Nicodim, adică sântul şi a Popei lui Agaton, adică a
Diadohului sântului şi a călugărilor lor, şi in urma lor, carii
vor fi lăcuiiori într'acele sânte locuri, întru acea orânduială
şi întru Christos fraţi, carii i-am luat noi, ca să'i hrănim şi
sa'i păzim pentru a lor slujbă şi buna credinţă, bună legea lor
să petreacă şi legea lor să'şi ţie în Bisericile lor, şi nimenea
să nu fie volnic a le sta împrotivă, au ai bântui pentru legea
lor şi altele". Iar la sfârşit arată şi unde s’a dat chrisoavele.
Cel dintâi zice, că sa dat în mânăstirea Tismeana, iar cel al
doilea în Pojun. Care aceste întăriri ale lui Jicmond Impărat,
întocmai le întăreşce şi'iarăşi dela Hunada V. V. Ardealului
în cartea sa la anii dela Christos (1444).
Insă aceste perilepse de chrisove Domneşci şi Impărăteşci
s'au scris, pentru ca să se şcie în ce vreme şi în ce zile de
Domni şi Impăraţi a fost sântul, şi de care Domni s’a înălţat
întâi din temelie aceste sânte mânăstiri. Al doilea ca să
cunoascem si să ne minunăm de darul Prea milostivului, Dzeu, ce se revărsa prin sântul în inimile bine credincioşilor
Domni şi Impăraţi de atuncea, de le da rîvnă a asculta pre
sântul pentru înălţarea şi zidirea şi înfrumuseţarea sântelor
mânăstiri cu zugrăvituri şi cu altele prin Biserici. Pentru
miluirea cu moşii, şi cu altele şi pentru întărirea a bunei
rendueli a tagmei monachiceşci, dupre cum va aşeza şi va
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orândui sântul şi pentru credinţă şi lege, precum s’a zis mai
sus, de a nu se strica în veci. Şi că într'o vreme ca aceia au
fost aceste miluiri şi întăriri de aşezământuri ale acestor
sânte mânăstiri, când iara-şi împăraţii şi Domnii cei
pravoslavnici începuse a fi împresuraţi de limbile cele
păgâne, adecă de Agarenii, Turci şi de Tătari, cu multe
scârbe şi mari nevoi şi strâmtorări; precum de aceasta se dă
înţelegere, din perilăpsu de chrisov de mai sus a lui Ştefan
Despotul.
Deci, după cea de tot săvârşire şi întemeiere întru toate a
acestor sânte mânăstiri Vodiţa şi Tismeana, străbătând
vestea în toate părţile în ţeara acesta şi peste munţi în
Ardeal, şi într'alte părţi şi preste Dunărea în taotă ţeara
Serbiei, şi în alte părţi pentru buna orînduială a tagmei
monachiceşci, si a altor orândueli, plăcute auzului omenesc,
la carele dorea mântuirea din tot sufletul, precum s'a zis şi
mai sus, foarte mulţi locuitori şi călugări cu viaţă înbunătăţită s’a adunat întru amendouă mânăstirile, cu care călugării
şi fraţii în Christos locuind Sântul în Sânta mânăstire
Tismeana ; iar în sânta monăstire Vodiţa Ieromonachul
Agaton, de mai sus zis. Şi vieţuind sântu pre plăcere Dzeească, ca vieţuire de obştie, kip şi pildă de fapte bune,
într'amândouă mânăstirile tuturor făcându-se, pre toţi la
calea mântuirei povăţuindu-i, i-a îndreptat. Şi luând sântul
de la Dumnedeu dar, de facere de minuni şi putere asupra
duchurilor celor necurate, precum s’a zis mai sus, multe şi
nenumărate minuni a făcut, cât a trăit în viaţă, izgonind
dracii din oameni şi tămăduind tot feliliul de boale şi
neputinţe. Şi zic, că şi în foc a intrat şi a eşit ne-vevătămat,
cât nici de chainele lui nici de părul capului lui nu s’a atins
focul.
Eră pentru intrarea în foc se zice aşa, că străbătând auzul
prin toate părţile pentru darul lui D-zeu al facerilor de
minuni, ce se făcea prin s-tul, a mers auzul şi vestirea până
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la Jicmond împăratul Romei şi Craiul Ungariei cel mai sus
zis. Şi că acest împărat, având o fecioară o rudenie a sa de
aproape, alt zic că o fiică a lui, ce se bântuia de duch necurat
şi multă vreme mai 'nainte prin doftori şi prin alte
meşteşuguri vrăjitoresci keltuia averea sa, şi n'a putut. nimic
de ase tămădui, apoi aducându-şi aminte de auzul şi vestirea
minunilor lui D-zeu, ce se făcea prin sântul, izgonirea
duchurilor necurate din oameni şi tămăduirea a tot felul
de boale şi neputinţe, s’a aprins cu râvnă, că nu numai cu
auzul să audă, ci şi cu okii să vază, a trimis oameni
împărătesci, ca să aducă pre sântul acolo la împărăţie, unde
era rudenia sa cea bolnavă, ca să o tămăduiască de duchul
cel necurat ,ce o bântuia, iară sântul, fiind atuncea bolanv şi
nepututincios foarte pentru bătrâneţe, n'a putut merge
pentru neputinţa slăbiciunei bătrâneţilor şi a boalei, ce era
atuncea bolnav, din iconomia lui D-zeu. Eră trimişii
întorceându-se, deşerţi la Impăratul şi spuindu'i de această,
că n'a putut veni, nu s’a mâniat asupra sântului, ci mai cu
râvnă şi cu durere aprinzându-se, ca să vadă pre sântul, n'a
socotit mărimea împărătescă, şi depărtarea locului, şi
osteneala drumului, ci luându-şi pre rudenia sa cea bolnavă,
a venit la sânta mânăstire Tismeana, împreună şi cu alţii din
cei mai credincioşi ai lui, domni boieri, căpitani, şi câţi-va
ostaşi. Iară precum că a fost adevărată venirea în mânăstire a
numitului împărat Jicmond, se dă adeverată încredinţare din
zicerea de mai sus a perilipsului chrisovului său, că s’a dat
în Tismeana ne dând de ştire sântului, pentru venirea lui la
mânăstire, şi cum s'a apropiat, şi a dat de apa râului
Tismenii, şi a început a întra pe valea sântei mânăstiri,
îndată şi duchul cel necurat din rudenia împăratului a
început a striga, că nu poate de a mai merge de aice înainte,
căci îl arde focul D-zeirei al darului sântului duch, ce
locueşce în răul bătrân Nicodim de la Pişători. Şi aşa
strigând duchul cel. necurat şi scrişnind cu dinţii, făcănd
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spume şi scuturându'o, o a trântit jos, şi lâsându o ca pre o
moartă a eşit dintr'ânsa, pre care toţi cei-ce era împreună cu
ea, o socotia că a murit, ci nu după mult ceas s’a sculat
sănătoasă, mulţumind şi slăvind pre Iisus Christos, D-zeu
cel adevărat, şi pre prea curata lui Maică, pururea fecioarei
Maria, si pre bătrânul Nicodim, ce prin rugăciunile lui zice,
ca s'a mântuit de duchul cel necurat. Şi văzând Impăratul şi
cei împreună cu el aceasta înfricoşată şi mare minune, pre
toţi i-a cuprins frică şi spaimă, şi mirându-se, zicea cu un
glas toţi, cum dracul, cât s’a apropiat de locaşul acelui om
Nicodim, pre carele l'a numit rău bătrân, n'a putut merge
mai mult, nici a mai lăcui în fecioară, dară când ar fi fost de
faţă acel om, ce ar fi fost. Şi aşa înspăimântaţi pentru
minune, şi cu bucurie pentru tămăduirea fecioarei, au mers
în mânăstire, dară sântul mai 'nainte cunoscând cu duchul
tămăduirea şi izgonirea duchului cel necurat din fecioară, şi
venirea împăratului în mânăstire, a poruncit preuţilor şi
diaconilor de s'a îmbrăcat în sântele odăjdii, asemine şi
sântul îmbrăcându-se, a luat sânta Evangelie, iar preuţii
sânte cruci, şi diaconii, lumini aprinse, si cădelniţi cu tămâe
în mâini, şi fâcând litie, cu toţi părinţii şi fraţii leremonachi,
şi monachii, au eşit înaintea împăratului, de l'au întîmpinat
şi l'au primit în sânta mânăstire, cu mare cinste. Dar
împăratul mai nainte până a nu intra în mânăstire, dăduse
poruncă la toţi ai săi, ca niminea să nu scoată grai din gură
în mânăstire, pentru tămăduirea fecioarei de Duchul cel
necurat. Deci a zis Sântul cătră Împăratul, mai la urmă, după
alte multe cuvinte duchovniceşci de mântuire : Să trăecşci
întru mulţi ani împărate, şi te bucură, dând slavă şi
mulţămită pre Milostivului D-zeu, cel a tot puternic, şi
crede din tot sufletul către Mântuitoriul nostru Iisus
Christos, fiiul lui Dumnezeu cel adevărat, şi precuratei
Născetoarei de Dumnezeu, pururea fecioarei Mariei Maicei
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sale, stăpâna nostră cea pre milostivă, carea a tămăduit şi-a
izgonit pre dracul din fecioara rudenia ta.
Minunea
purceilor gătiţi
Si auzind împăratul
pre Sântul mai nainte
spuindu'i tămăduirea
rudeniei sale, s’a mirat
întru sine, zicând către
ai săi, cum, nefiind de
faţă şi ne-spuindu-i
niminea, şcie acesta
cele, ce s'au făcut
nouă pre cale? Apoi şezend Impăratul în mânăstire câte-va
zile, şi văzând tămăduirile bolnavilor, ce cu darul lui D-zeu
să făcea prin Sântul, a voit să, cerce pre Sântul, să vadă,
poate face şi alte feliuri de faceri de minimi, s'au numai
tămăduirile boalelor si izgonirea duchurilor poate, care
pentru întâia cercare se zice aşa, că aducend Impăratului
atuncea aice în mânăstire oare'şi-cine, nişce purceluşi mici,
ne fiind faţă Sântul, î-a dat la bucătarul său să'i gătească, şi
să'i pue acoperiţi pe masă, şi fiind atuncea şi Sântul cu
Impăratul
la masă, a zis Împăratul cătră Sântul,
blagosloveşce părinte aceste bucate de peşce păstrăv. Eră
Sântul cunoscând cu duchul, ca nu este peşce, ci carne,
adecă purcei gătiţi, a zis cătră Împăratul, să trăeşci Împărate
la mulţi ani, eu cunosc, că nu este peşce, ci după cuvântul
Impărăţiei tale, facăsă peşce, precum ai zis, şi blagoslovind
Sântul, făcând semnul sântei cruci de asupra acelor bucate, o
minune! când le-au descoperit în toate s'a aflat peşce
păstrăv, iar nu purcei, precum se pusese în tipsii. Şi văzând
Împăratul şi toţi, ce era împreună cu dînsul o minune ca
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aceia, mirându-se sta înspăimântaţi. Iară sântul, după acesta
a făcut cuvănt către Împăratul şi către cei împreună cu
dînsul, pentru sânta şi drepta credinţă a Christianilor celor
drept credincioşi, şi pentru darul facerilor de minuni, ce se
dă dela D-zeu tuturor christianilor, celor drept credincioşi,
ce se tem de D-zeu, şi 'l iubesc din tot sufletul, şi păzesc
poruncile lui.
Atuncea Impăratul au zis către sântul aşa, eu părinte am
auzit, că scrie prin scripturile vostre, că mulţi cu acea
credinţă, precum înveţi tu, au intrat prin foc şi nu i-a
vătămat nimic, cât nici de chaine, nici de părul lor nu s'a
atins focul, aceiaşi voiescu eu, ca să faci şi tu aşa, de a trece
prin foc. De nu te va vătăma nici pre tine focul, precum pre
aceia, apoi şi eu voiu crede, precum şi voi credeţi, şi voiţi
primi drepta credinţă, şi ori-ce mi vei zice pentru credinţă te
voi asculta, şi toate le voiu face. Iar neputând a face aceasta,
urgie şi pedeapsă mare va fi asupra ta, şi asupra tuturor celor
ce locuesc în mânăstirile tale, vrend Împăratul cu aceasta a
doua oară ispitire şi a înfricoşa pe sântul. Iar sântul de
aceasta netemându-se, a zis către Împăratul, ca să'i dea soroc
până a doua-zi, şi dându-i-se a petrecut întru acea zi şi
noapte în post, în privighere, şi în rugăciune către D-zeu şi
către prea curata lui Maică, iar adoua-zi sântul puind
nedejdea spre ajutorul darului facerilor de minuni al prea
Milostivului D-zeu, a poruncitu, să facă foc mare, în
mijlocul mânăstirei înaintea sântei biserici, şi făcăndu-se
focul a intrat sântul în Biserică în sântul altar, şi s’a înbrăcat
în sântele veştminte cele preotesci, asemenea a poruncit
Ierodiaconului ucenicului său să se înbrace în cele
diaconeşci şi să ia cădelniţa cu tămâe, şi crucea în mână.
Luând sântul sânta Evangelie şi crucea în mână. Si mergend
unde era focul făcut foarte mare, a poruncit diaconului să
cădească focul de trei ori, înprejur şi căduidul a zis către
sântul. Blagosloveşce stăpâne. Iar sântul blagoslovind, şi
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însemnând cruce de trei ori, asupra focului cu sânta cruce, şi
însemnându-se şi pre sine cu semnul sântei cruci, a poruncit
şi diaconului să vie după sine. Şi o minune! focul cel atâta
de mare era asemenea celui din câmpul Deirea dela Vavilon.
Cum sântul cu piciorul în foc au păşit, văpaia focului în
două s'a desfăcut, cale sântului făcând, şi când în mijlocul
văpăii era, mai mult de cât, un sfert de ceas şedea. Şi aşa
împreună cu diaconul său, în numele prea sântei Treimi, in
trei rânduri intrând şi eşind, a remas nevetămat, încă nici de
chaine, nici de părul capului lor nu s’a atins focul, care pre
toţi cel-ce de departe privea, îi dogorea şi 'i ardea.
Atuncea împăratul şi cu toţi al lui, ce era împreună cu-el,
văzând acesta mare şi înfricoşată minune, ce s’a făcut prin
sântul cu puterea lui D-zeu, cu darul sântului Duch, a
căzut la picioarele Sântului, cerend ertăciune. Iar sântul cu
duchul blăndeţelor ertându’i şi blagoslovindu'i mult i-a
învăţat, pentru a numai ispiti puterea lui D-zeu şi darul
sântului Duch al facerilor de minuni, care se face prin
oamenii cei drept credincioşi, precum i s’a mai zis, pentru ca
să nu le vie asupra, prin slobodirea D-zeiască, vre o
pedepsă de duchuri necurate, mai rea, de cât la fecioara cea
tămăduită, care s'au zis mai sus. Iară împăratul şi cei
împreună cu dânsul, înspăimântându-se şi înfricoşindu-se
pentru aceasta foarte, şi umilindu-se de învăţăturile Sântului
cele duchovniceşci, a primit sânta şi dreapta credinţă, şi prin
punerea mâinilor Sântului, împăratul şi toţi cei împreună cu
el, ai lui miniştri şi cei-lalţi sântului botez desăvârşit sau
învrednicit, şi zic unii că împăratului la sântul botez numele
de Matei i sa pus; cu toate că în chrisoavele lui cele de la
sânta mânăstire, pentru întărirea moşielor, şi a satelor şi a
altor dreptăţi, pentru credinţă, şi aşezămenturi de ale sântei
mânăstiri, Jigmond se numeşce, precum sau zis mai sus. far
care, chrisovu ce scrie, că sau dat în Tismeana, se înţelege,
ca după facerile de minuni ale sântului, şi după ce aţi
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primit împăratul sântul botez, l'au dat sântei monăstiri. Iar
într'alte istorii ale scrierii anilor împăraţilor Romei,
Sigizmond îi zice. Dar într'un sicriaşi de argint, în carele
ieste sântul deget al sântului, împreună cu alte sânte
părticele de sânte Moaşte, ce s'au scris mai sus, în care
sicriaşi, ieste scris kipul sântului în argint, cu toate, minunile
seale, dela naştere până la pristăvire. Adecă Naşterea
sântului, sântul botez, primirea cinului călugăriei, primirea
chirotoniei diaconiei, şi a preoţiei, şederea cu împăratul la
masă, trecerea prin foc, pristăvirea, adecă îngroparea în
morment. Iar la capul împăratului, unde şeade cu sântul la
masă, ieste scris Matiaşi Impăratul, şi acest sicriaşi ieste
făcut cu keltuiala lui Nicodim Ierodiaconul, la anii de la
facere (1601). Să găseşce scris în condica mânăstirei Coziei
un chrisov, cel dă aceştii monăstiri un Mateiaşi, Craiul
Ungariei dela Buda la anii dela Christos, (1473), care se
vede, că a fost cu mulţi ani mai în urma Sântului aceasta. Iar
sântul după ducerea împăratului din mânăstire, şi alte multe
ne numărate minuni au mai făcut, cât a mai trăit în viaţă cu
puterea lui Christos D-zeu. Şi fiind atuncea foarte bătrân,
precum s’a zis şi mai sus, a voit, ca cea-laltă rămăşiţă a
vieţii sale să o petreacă în linişce, şi mai cu plăcere Dzeiască, a trimis de a kiemat pre Ieromonachul Agaton, ce
era orânduit purtător de grijă în locul său, la mânăstirea
Voditii, şi i-a încredinţat şi sânta mânăstirea acesta
Tismeana, de a fi în locul său următor, şi purtător de grijă,
adecă Egumen preste amendouă sântele mânăstiri, Vodiţa şi
Tismeana. (Şi această diadochie a părintelui Agaton, se
adeverează întâi dintr'o carte fără leat a lui Marelui Mircea
V'oevod, feciorul Radului Voevod Negru, în care carte scrie
cătră toţi locuitorii moşielor, acestor două sânte mânăstiri,
ce era daţi spre poşluşanic, zicându-le aşa, şi precum aţi avut
întru cinste pre popa Nicodim, adecă pre sântul aseminea să
cinstiţi, şi să ascultaţi pre popa Kir Agaton, cât ca pre faţa
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mea aşijderea, şi toţi fraţii, adecă Părinţii călugări din
mânăstire. In-tr'alt kip să nu cutezaţi a face, după porunca
Domniei mele. Şi mult învăţându-lu pentru cele
duchovniceşci, orândueli ale sântelor mânăstiri şi cum să se
poarte cu părinţii, şi cu fraţii întru dragoste cu toţii, dela mic
până la mare, şi cum să primiască pre cei călători, şi pre cei
bolnavi să'i caute, s'a suit în peştera cea mai de sus zisă, în
care a găsit şarpele, care este deasupra de mânăstire în
peatră, care peşteră o avea gătită de mai nainte, de când
venise aice pentru trebuinţa liniştirii sale, precum se vede
până astăzi cu zidire în faţă, căci adeseori şi mai nainte se
suia şi se liniştea într’însa, şi suindu-se s'au dat pre sine spre
linişce desăvârşită, petrecând numai cu unul D-zeu prin post
şi privegheri de toată noaptea, şi în rugăciuni prin plecări
de genuki, şi vărsări de lacrimi necontenite, cătră prea
milostivul Mântuitorul nostru Iisus Christos, pentru
mântuirea sa şi a tuturor drept credincioşilor christiani, si
numai din Sâmbătă în Sâmbătă spre Duminecă şi la praznice
împărăteşci, se pogora de era noaptea cu părinţii la utrenie,
şi la privigheri de toată noaptes, şi a doa-zi la slujba sântei,
şi D-zeeşcei liturgii, slujea cu părinţii sobor de se împărtăşa,
cu prea sântele şi de viaţă făcătoare taine ale Mântuitorului
nostru Iisus Christos si după săvârşirea sântei D-zeeşcei
liturgii, pre mulţi din cei bolnavi şi neputincioşi, şi pre cei
munciţi de duchuri necurate, ce să afla veniţi, în sfânta
mouăstire, cu credinţa pentru tămăduire prin punerea
mâinelor, şi prin sântele seale rugăciuni, îi tămăduia, iar
alţii, ce venea mai cu credinţă, şi cu fierbinte dragoste către
sântul, numai cât se atingeau de imbrăcămintele cele
preoţeşti, când sluja Sântul si era cu sântele daruri, la sânta
şi D-zeeasca liturgie la văchodul cel mare, se tămăduea de
boalele şi neputinţele lor, iar după tămăduirea bolnavilor,
intra Sântul cu adunarea părinţilor la masa cea de obşte de
mânca puţin din toate, ce se găsea puse pe masă, întru slava
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lui D-zeu şi Mântuitorului nostru Iisus Christos, si a prea
sântei stăpânei noastre născătoarei de D-zeu pururea
fecioarei Mariei Maicei seale, şi după scularea dela masă,
lua puţină pâine şi apă, şi degrab se suia la peşteră, şi aşa
într'acest feli de liniştită viaţă, a petrecut ca la patru cinci ani
mai bine.
Apoi din descoperire D-zeească, cunoscend sântul mai
nainte, că i-s’a apropiat sânta şi fericita mutarea sa cătră
Domnul, şi aproape fiind sântul şi D-zeescul praznic al
naşterii Domnului şi mântuitorului nostru Iisus Christos, s'a
pogorât din peşceră în mânăstire şi a petrecut în post în
privighere, în rugăciune, în totă noaptea aceia a privigherii
praznicului. Cu adunarea a tot soborul părinţilor în biserică,
cât şi la sânta şi D-zeeasca liturgie slujind cu soboru s'a
înpărtaşit cu sântul trup, si sânge al Domnului şi
Mântuitorului nostru lisus Christos. Iar după săvârşirea
sântei şi D-zeeşcii liturgii, a mers la masa de obşte cu toată
adunarea părinţilor şi a fraţilor din mânăstire şi acelor, ce se
sichastrea la linişte în pustietate, fiind că aşa era obiceiul,
precum şi până astazi vin cei de pre la skituri, duminicile, şi
la praznicile cele mari împărăteşci, şi gustând foarte puţin
din cele, ce se afla la masa bucate, iar sculânduse dela masă,
a făcut cuvântu pentru mântuire, învăţând pre toţi de obşce
cu cuvinte duchovniceşci, cum se vieţuiască în monăstire
până în sfârşitul vieţii, întru unire şi dragoste unul cu altul,
în smerenie duchovnicescă, în supunere şi în ascultare, până
la moarte ascultând pre mai marele lor, ca pre însuşi
Christos D-zeu ; si nimic al său sa voaescă a fi, şi toate de
obşce, la toţi să fie, până la acu, şi la aţă, şi mai vârtos să
urmeze toţi aşezământului, ce l’a lăsat prin scris a se ţine
nestrămutat, dacă cu adevărat voiesc a se mântui de
vrăjmaşul dracul, şi după sfârşit a dobândi viaţa de veci.
Care acest aşezământ al sântului, ce l'au făcut şi lăsat în
scris mânăstirilor sale, Vodiţa şi Tismeana, se adiverează
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mai întâi din Chrisovele ctitoriceşci, precum s’a zis mai sus,
adecă nici să se strice cinul şi orânduiala lui Nicodim, adecă
a Sântului, şi porunca Domniei mlee adecă a D-lor, care a
întărit aşezământul sântului. Iar mai pre urmă se adeverează
mai pre, larg din cărţile Patriercheşci, ce s’au făcut, cu mari
legături şi afurisanie, din porunca Domnilor strănepoţi ai
Domnilor ctitori de mai sus zişi şi de Mitropoliţii ţărei.
După ce s’a răpus dela mânăstire cartea cu aşezământul
sântului. Ci după acesta învăţătură le-a arătat, că i-s’a
apropiat sântul şi fericitul sfârşit al vieţii lui cei trecetoare
din moarte la viaţă, care viaţă din pruncie până acum o a
dorit, precum cerbul cel însetat de izvoarele apelor, aşa şi
sântul până la săvârşit. Apoi mergând în kilia sa de mai
nainte egumenescă, şi pe toţi la sine kiemându-i de rând,
câte pre unul, tuturor le-a dat părintesca blagoslovenie, şi
sărutarea cea mai de pre urmă şi întru aceeaşi războlindu-se
oareşi-ce de boală, după fireasca datorie, a doua-ăi în 26 zile
ale lunii lui Decembrie prin, neîncetatele sele rugăciuni s’a
dat sântul său suflet, în prea sânte mâinele prea doritului său
stăpân, Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Christos, pre
carele din pruncie dintru începutul vârstei sele cei tinere
până la săvârşitul vieţii din tot sufletul l'a iubit.
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Patriarhia Ipek imaginea reală şi gravură. Aici au dus pe ascuns călugării
sârbi trupul lui Nicodim în vremea cât fraţii lor călugări români, se
ascundeau pe Muntele Cioclovina din cauza războaielor dintre turci şi
austrieci

Cap. III. Ascunderea moaştelor Sfântului. Dispariţia
sicriului
Iar după sânta sa mutare din viaţa aceasta vremelnică către
viaţa cea vecinică din ceriuri, s’a umplut sânţitele seale
moaşce de bună miriazmă, carea umplea văzduhul şi faţa de
strălucire Dumnezeească din darul prea Sântului Duch ce
era în sine. Apoi gătindu-să de fraţii Ieromonachi după
orînduiala mortului a tagmei călugereşci, s'au pus pe năsălie
şi ducându-le în Biserica cea mare, 1'a pus în lăuntru în
mijlocul sântei Biserici, şi a stătut până ce a făcut şcire şi la
cee-laltă a sa sântă mânăstire Vodiţa. Şi după ce toţi fraţii şi
dumnezeeşcii călugări, cei din sântele lui aceste zise
mânăstiri, Tismeana şi Vodiţa şi cei din prin pustietăţi, s’a
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adunat şi de sărutarea cea mai de pre urmă prin atingerea
buzelor seale, depre cinstitele si sfinţite moaşte, toţi seau
învrednicit. Atuneea prin cântări şi laude şi cetiri D-zeeşci,
precum la călugări este orînduit, cu mare cinste, prin
tînguire şi plângere duchovnicescă, s'au îngropat prea
cinstitele şi sântitele lui moaşce în anvonul Bisericii cei
mari, dea-drepta parte în mormentul, ce singur mai nainte
şi'l gătise în sânta şi D-zeeasca mânăstire a sa Tismeana,
unde şi soborul şi prăznuirea sa, în tot anul i-se făcea; şi
mormântul său stă întru pomenire până în ziu a de astă-zi, cu
candila aprinsă neadormită, din care mormânt după ce Dzeu i-a proslăvit sântele seale moaşce, şi după sfârşit cu
neputrejune şi cu miriazmă D-zeească de bun miros şi cu dar
de izvorîre de mir şi de faceri de minuni.
Scose dar au fost sântele seale moşce din mormânt, şi în
sicriu s’au pus şi în sânta Biserica cea mare, cu mare cinste
s'au aşezat, ca şi sântele moşce ale sântului Grigorie
Decapolitul, precum sunt acum în sânta mânăstire Bistriţa.
Eră după trecerea a mulţi ani, un Domn al ţărei aceştia
înţelegând de multele faceri de minuni ale sântelor moaşce
ale sântului Nicodim, a vrut să le rădice din sânta mânăstire
Tismeana, şi să le ducă în oraşul Bucureşci, ca să fie acolo
stătătore. Şi nefiind voia sântului să se înstrăineze sântele
seale moaşce din sântul său lăcaş, cu minune a făcut de s’a
părăsit Domnul acela de acel sfat şi lucru neplăcut sfântului.
Ci însă zic unii că, acel Domn ce voia, ca să ridice sântele
moaşce ale sântului ar fi fost Basarab V.V. cel tânăr ot liatu
(1473), carele a fost fiiu lui Basarab V.V. cel întăi ot liatul
(1443) din carele s'au tras neamul Domnilor Basarabi. Şi
acest Domn întâiul Basarab, au fost fiul lui a 2-lea Dan V.V.
la liatul (1424), carele a fost fiiu întâiului Dan V.V. liatul
(1386), ce a fost fiu lui Radu V.V. Negru şi zic, că acel
Basarab V.V. ce-l tânăr a început cu Domnia întâi în
Bucureşci şi au făcut cetatea Bucureşcilor, adecă curtea
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Domnescă cea veke, şi pentru că i s'au zis curţii cei veki din
vekime cetate, acesta se adeveareză din Chrisovul zisului
Domnu Basarab cel tânăr, căci scrie, ca s’a dat mânăstirei
Tismeana cetatea Bucureşti.
Şi că acest Domn Basarab după ce a făcut cetatea
Bucureştilor, adică Curtea-Veke şi Biserica Domnească
dintr'ânsa, auzind de multe facerile de minuni, ce să făcea de
D-zeescul dar prin sânţitele moaşce ale sântului, pentru
aceasta voia să le rădice, şi să le aducă în Bucureşti, şi să le
aşeze în Biserica sa cea Domnească cea din cetate, de a fi
spre paza şi ajutoriul cetăţii, şi spre ajutoriul şi tămăduirea a
tot felul de boale si neputinţe a orăşanilor, precum şi
strămoşul său, Radu Negru Voevod a adus sântele moaşce
ale sântei Filoftea, de le-a aşezat în Biseriea sa cea
domnească din oraşul Argeşului, care stau şi acum până
astăzi.
Deci după ce cu minune a făcut sântul de s'a părăsit acel
Domn, de acel sfat şi ne plăcut sântului, de a rădica şi a
înstreina, sântitele lui moaşce din sântul său locaş, precum
s'au zis mai sus, după aceia îndată s'a arătat în vedenie unuia
din călugări din părinţii mânăstirei poruncindu'i, să spue
Egumenului să i ascundă moaşcele seale, şi numai un deget
să iea dela mâna sa să'l oprescă pentru evlavia lăcuitorilor.
Intr'acest kip s'a arătat sântul Nicodim şi Egumenului,
aseminea poruncindu'i, precum şi fratele îi spusese, să facă
şi aşa încredinţându-se Egumenul, a luat un deget dela mâna
sântului cea dreaptă adică degetul cel aratător cel de lângă
degetul cel mare şi mir dela sântele sale moaşce, care deget
şi sântul mir într'un clondir de cositor, împreună şi o cruce
mare de plumb, ce o purta sântul la grumazi şi sfita, ce se
zice, că a fost sântul îmbrăcat cu ea, când a trecut prin foc, şi
sânta Evangelie cea scrisă de sântul sloveneşce foarte
frumos cu slove mari şi începuturile cu slove şi mai mari cu
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aur, pe piele subţire mevrană albă, iar la sfîrşitul sântei
Evangelii scrie aceste cuvinte.

Aceasta sântă Evangelie a scris'o popa Nicodim în pământul
Ungariei, în anul al şeaselea al alungărei lui iar dela
începutul lumei se socotesce (1405). Şi o cârjă de lemn
îmbrăcată cu os alb, şi scrisă cu câte-va slove greceşci pe os
veke foarte, şi se zice, că a fost a sântului, dăruită de
Patriarchul Ţarigradului, împreună cu trei sânte părticele de
sânte moaşce, precum s’a zis mai sus. Se află în sânta
mânăstire Tismeana până în ziua de astăzi odoare
duchovniceşci, cinstite şi de mult preţu, însă din sântul mir
nu a fost slobodu nimunui a lua măcar cât de puţin, fără
numai vasul al săruta, şi a se umple de bună şi nespusă
mireazmă D-zeesacă; care acest sânt mir, ce-a fost păstrat
din vekime, înpreuuă cu celelalte odore cu bună pază de
sânta mânăstire până la anii dela Christos 1788 în Egumenia
părintelui Ştefan Bistriţenul; atuncea fiind resmiriţa
Nemţilor cu Turcii, a pus numitul Egumen, clondirul cu
sântul Mir, de mai sus zis, într'o peşteră din prejurul sântei
mănăstiri, împreună cu alte odoare de ale sântei monăstiri şi
a fugit în ţeara nemţească din pricina turcilor, căci îl
speriase prin scrisori Mavrogeni V,V. şi Cara-Mustafa
Dianul Saraskierul oştirilor turceşci, ce era atuncea dincoace
de Olt, întru aceste cinci judeţe ale Băniei Severinului, prin
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care scrisori îi scria, că o să pue să'l radă şi să'i puie chiulaf
în cap şi să'l spânzure în poarta mânăstirei, căci nu caută
dupre poruncă cu cele trebuincioase pre ostaşii turci, ce era
orânduiţi în mănăstire spre ernatec şi pentru pază despre
nemţi.
Eră după ce s'a făcut pace, viind Egumenul din ţeara
nemţească, şi căutând în peşceră, n'au găsit clondirul cu
sântul Mir şi alte odoare, din cele ce pusese, şi de cine să
luase nu se şcia. Eră mai în urmă după doi ani dovedindu-se,
că nişce copii umblând cu caprele prin pădure pre la acel
loc, au dat preste peşceră, şi întrând în peşceră să vadă ce
este, a luat clondirul cu sântul Mir al Sântului, şi altele, ce
le-au mai plăcut din odoară, adecă nişce inele veki de aur şi
de argint, ce din vekime se hărăzise de închinători la sântele
moaşce ale Sântului după dovedire făcându-i-se mare
certare acelor copii, cât şi părinţilor lor, au dat cele, ce s'au
mai găsit la ei, iar clondirul cu sântul Mir au zis, că căutând
sa vadă ce este în el, şi văzând sântul Mir alb ca laptele, şi
ne-şciindu că este sânt Mir, l'au mâncat, iar clondirul l'au
topit, de s'au făcut ce le-a trebuit, pre la carele şi la teşile şi
la altele, şi aşa sânta mânăstire Tismeana ieaste acum lipsită
de acest sânt odor. Iar cele-1'alte numite sânte odoare sunt
până astăzi, precum s'au zis mai sus. Deci în-tr'acesta-şi kip
fiind ascunderea sântelor moaşce ale Sântului, multă vreme
rămăsese de se ştia din Egumen în Egumen, şi de unul din
fraţii călugări din mânăstire. Iar apoi mai în urmă, din
întâmplările vremelor celor cu multe răzmiriţă şi robii, si din
pricina arderii şi a sfărâmării de tot şi a pustiirii sântei
mânăstiri, care a fost pustie mai mult de 30 de ani, au rămas
sântele moaşce ale sântului de tot tăinuite, şi ne ştiute de
nimine până în diua de astă-zi. Poate că aşa a fost voia
Sântului pentru aceasta, cum şi pentru lipsirea Sântului mir
din mânăstire, precum mai sus s'au zis. Măcar că din destul
sunt cele mai sus numite sânte şi cinstite odoare, spre
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mângâerea părinţilor mânăstirei şi acelora-lalţi locuitori
chreştini, prin carele şi acum se f ac multe şi nenumărate
minuni. Duchurile cele ne-curate din oameni se izgonesc cu
kiemarea numelui sântului, şi vindecări de multe feliuri de
boale se dăruesc celor, ce năzuesc cu credinţă cătră ajutorul
Sântului.
Impreună şi pământul şi ţeara acesta cu rugăciunile şi
ajutorul sântului Nicodim de multe nevoi se păzeşce, şi s'ă
izbăveşce, precum şi acesta sântă şi D-zeească mânăstire
Tismeana, care ţine şi are în sine comoara de mult preţ a
sântelor sale moaşce şi odoarele, de mai sus arătate, de
multe primejdii şi bântueli ale vezuţilor vrăjmaşi ieaste
păzită şi apărată, tot-de-una cu grabnică şi căldurosă
folosinţa sa.

Reconstrucţia aripii sudice a mănăstirii (1855)

Iară sânta mânăstire aceasta Tismeana, că a fost cu adevărat
după ascunderea sântelor moaşce ale Sântului, precum s’a
zis mai sus, pustie mai mult de 30 de ani, arsă, Biserica cea
mare sfărâmată până în pământ, clopotniţa şi zidirile prin
prejur mai mult de jumătate, iar pre alocurea şi până în
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pământ de Turci, şi de Tătari, din întâmplările vremelor
celor cu multe răzmiriţe şi robii. Şi din pricina acesta a
războaelor celor mari, ce avea atuncea Turcii, şi Tătarii cu
Nemţii şi cu Ungurii, şi cu Domnii tărilor Româneşci, mai
toate sântele mânăstiri şi Biserici cele de dincoace de Olt ale
băniei Severinului era pustii şi se arsese şi se stricase, unele
de tot, altele pre jumătate, altele mai puţin, din pricina
înkiderii într'ânsele, a unor oştiri nemţeşci şi ungureşci, ce le
zicea borlani. Iară că au fost stricate şi pustii, precum s'au
zis, acesta este cu adevărat, căci unile mânăstiri şi Biserici
de atuncea şi până astă-zi sunt pustii, stricate până în
pământ, cât abia puţin ceva-şi se cunoasce din rămăşiţa
zidirilor lor, şi numele şi pomenirea lor de tot s’a uitat, ce a
fost pre la acele locuri,
precum şi mânăstirea Vodiţa,
ce mai sus zisă, că s’a facut de
Sântul, cum şi mânăstirea
Vişina, care a fost zidită supt
munte, lîngă apa Jiului, între
satele Porceni si Bumbeşti, şi
a fost înălţată de marele
Mircea Voevod, fiiul lui Radu
Negru Voevod, şi chramul al
sântei Biserici a fost sânta
Treime, precum în chrisovele
lor, ce sunt la Sânta mânăstire
Felonul cu care Sf. Nicodim
Tismeana arată; ci fiind
a trecut prin foc
acestea zise două sânte
mânăstiri, Vodiţa şi Vişina,
aproape de drumurile cele mari, ce merg în ţara ungurească
şi nemţească, adecă mânăstirea Vodiţa de drumul ruşavei,
iară mânăstirea Vişina de drumul Vulcanului, şi din pricina
trecerii adese-ori a oştirilor nemţeşci, ungureşci, turceşci,
tătăreşci, pre aceste drumuri, nu s'au mai făcut acestea sânte
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mânăstiri, iara-şi la loc de fericiţii Domni, strănepoţii
fericiţilor Domni ctitori acestor sânte mânăstiri.
Iar sântele mânăstiri Tismeana, Cozia, Bistriţa, Govora şi
altele, fiind mai de laturi, iară-şi s’a prefăcut de iznoavă la
loc, dupre cum au fost făcute de fericiţii Domni de atuncea,
strenepoţii fericiţilor Domnilor, ctitorilor celor veki, însă
prefacerea sântei monăstiri Tismeana s'a început la anii
facerii 7034 (1520) de Radu V.V. cel frumos, şi scurtându-ise viaţa, nu s'a săvârşit şi a stătut nesăvârşit preste 10 ani
mai mult, până în Domnia fiiului său, Mircea Voevod, şi la
acest Mircea V.V. s'a savârşit sânta mânăstire de zidire la
anii facerii (1542) precum se arată anii în piatră din stâlpii
uşii Bisericei cei mari, afară întindă jos, iară de zugrăvit s’a
zugrăvit la anii dela facere (1566) în zilele lui Petru Voevod,
fiiul mai sus zisului Mircea V.V. cu keltuiala dvornicului
Nidelco, şi de atuncea şi până astăzi stă sânta Biserică acesta
neclătită, şi nestricată, fără de cât tâmpla s'a mai preînoit în
două rânduri şi zugrăviala, iară zidirile înprejur odată. Căci
s’a mai ars si s’a stricat de Turci cu salaori, zicând că este
cetate, şi i-s’au luat porţile fiindu îmbrăcate cu fier, în
trecuta răzmiriţă a Turcilor cu Nemţii, la anii dela Christos
1788. Iar sânta mânăstire Bistriţii s'a preînoit al doile din
temelie, de însuşi ktitorul său, întru fericire Banul Barbul
Craiovescul, măcar că în spisanie în piatra de asupra uşii
Bisericii cei mari a mânăstirii Bistriţii, care este din afară în
tindă, ce s'au prefăcut al doilea mai de curând, scrie, că după
ce a făcut Banul Barbul mânăstirea Bistriţa cea dintâi, şi mai
trecând câţi-va ani, s'a pus Domn Mihnea Voevod, ce i-s’a
fost zicând Drâcea, şi acel Domn având pizmă şi mânie pe
numitul Ban şi fiind cu Turcii, a venit la mânăstire şi a pus
de i-a dat foc şi o a stricat până în temelie mânăstirea cu
Biserică cu tot; şi după, moartea numitului Domn iarăşi
numitul Ban o a făcut aceasta, ce este acum, precum s’a zlis
şi mai sus. Dară noi la aceasta nu dăm crezământ, căci cum
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acel Domn fiind Christian drept şi credincios, pentru mânie
şi pizmă să facă o faptă rea, păgânească ca acesta, să strice
sântele jărtvelnice şi lăcaşurile cele D-zeesci ci se înţelege
că acel Domn fiind cu oştirile turceşci şi tătăreşci, şi câud
biruia Turcii, mergea pe la mânăstirile la care era înkise
oştiri nemţeşci şi ungureşci, precum s’a zis mai sus, şi dacî
îi biruia, de loc răutatea şi pizma păgânilor, ce este asupra
Bisericei Christianilor şi asupra Christianelor, ne fiindu-le
voia a şci de Domn, le ardea şi le sfărâma, precum vedem
până astă-zi făcându-se de păgâni, cu slobozirea lui
Dumnezeu, pentru păcatele noastre. Şi de aceia, pricina
aceasta a arderii şi a sfărâmării mânăstirii Bistriţii a aruncat
asupra zisului Domn de mai sus, şi a scris în spisanie,
neşciind că pre acele vremi, când s'a ars şi s’a stricat
mânăstirea Bistriţii, mai toate sântele mânăstiri din aceste
cinci judeţe s'au ars şi s'au stricat şi s'au pustiit, precum s'au
zis mai sus, care; din pricina acesta a mai sus ziselor rezboae
şi a arderilor şi a sfărâmărilor şi a pustiirilor sântelor
mânăstiri, a rămas sântele moasce ale Sântului Nicodim de
tot tăinuite şi neşciute de nimeni până acum, precum s’a zis
şi mai sus.
Iră acum în trecuta răzmiriţă a doua a Muscalilor cu
Turcii, la anii dela Cnristos 1810, viind aici, în sânta
monastire Tismeana, un gospodar servesc din Cladova,
anume Crăciun, fiiul lui gospodar lovan, obăr cneaz din
Porecia, care dintru alte multe vorbe şi pentru facerea aceştii
zisei sântei monăstiri, cum s’a făcut prin strădania sântului
Nicodim prin descoperire D-zeească, precum s’a zis mai
sus, şi pentru facerea de minuni ale Sântului, şi pentru
îngroparea în mormânt şi scoaterea din mormânt şi
ascunderea şi tăinuirea sântelor moaşce ale sântului.
Atuncea a răspuns numitul gospodar zicând : că sântele
moaşce ale sântului Nicodim tot trupul întreg numai lipsa
unui deget, sunt în ţeara lor, în Servia, cu bună seamă la o
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mânăstire, ce se zice Patrierchie de lângă oraşul Epec. Ci
aceste cuvinte ale numitului gospodar erau de tot necrezute
în sânta mânăstirea noastră, aceasta Tismeana, ţiindu-ne noi
de cuvântul cel mai sus zis, că sunt ascunse şi tăinuite. Iră
acum al doilea, la anii dela Christos 1823, Augustu 15, la
prăznuirea Adormirea Maicii D-lui Nostru Iisus Christos, la
praznicul hramului sântei mânăstiri, a venit un părinte
monach sârb, taxiot sfetagoreţ, dela sânta monastire
Chilindaru, cu numele Iacov şi ne-a spus, zicând : că viind
el acum dela sântul Munte, a dat prin ţeara Serviei şi
mergând pe la câte-va, mânăstiri de acolo, a mers şi pre la

Sfintele moaşte păstrate azi în mănăstirea Tismana

zisa monastire Patrierchie, şi a văzut în Biserica cea mare a
acestei sântei mânăstiri patru sicrie cu sânte moaşce, trupuri
întregi, puse înaintea sântului altar, pre dinaintea sântelor
icoane celor împărăteşci, din care scrie unul cel dinaintea
icoanei Domnului, zice, că se numea sântul Nicodim, având
la mâna dreaptă lipsă un deget, precum şi mai sus s'a zis şi
sicriul împrejur sloveneşce, care pomeneşce şi de mânăstirea
Tismeana.
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Apoi după această arătare a zisului monach svetagoreţ, tot
întru acest an mergând noi Ştefan Ieromonachu la sfânta
mânăstire Cernica, ce este aproape de oraşul Bucureşci,
pentru oareşi-care trebuinţă, duchovnicească şi mergând şi
pre la P. Archimandritul Calinic, stareţul zisei sântei
mânăstiri, şi din vorbă în vorbă a venit cuvântul pentru
sântele moaşce ale sântului, şi ne-a spus şi sânţia-sa, că în
anul trecut după rebelie au venit aci la sânta mânăstire
Cernica, un preut sârb mirean cu alţi doi mireni sârbi spre
înkinare şi după înkinare au mers şi pre la sânţia-sea pentru
blagoslovenie, şi din vorbă în vorbă au spus şi ei sânţiei
seale tot aseminea pentru sântele moaşce ale sântului, că ele
sunt în ţeara lor în Servia tot la zisa sânta mânăstire
Patriarchie, de lângă oraşul Epec şi tot aşa fără deget,
precum s'au zis şi mai sus şi pentru aceste trei arătări a
zişilor, am crezut şi noi părinţii călugări din sânta mânăstire
Tismeana, că aşa va să fie cu adevărat, căci de ar fi tot aice
ascunse şi tăinuite, precum se zice în trei sute şi mai bine de
ani, de când s'au ascuns până acum, poate s'ar fi descoperit
la vre unul din părinţii călugări ai sântei mânăstiri, s'au la alt
cine-va, unde sunt ascunse. Ci se înţelege, că pentru acesta
nu s’a descoperit până acum, unde sunt ascunse, fiindcă sunt
cu adevărat în ţeara Serviei, precum s’a zis. Eră de cine s’a
dus acolo nu se şcie, fără decât zicea unii din părinţii cel
bătrâni cu şciinţă, din cei mai sus zişi ai mânăstirei, că pe
acea vreme, pe când erau sântele moaşce tot trupul întreg al
Sântului, de faţă în sânta Biserică, cum şi după ascundere,
erau în sânta mânăstire aceasta a Tismenei mai mulţi părinţi
călugări servi, de cât români. Şi că atuncea curând, nu după
mulţi ani după ascunderea sântelor moaşce ale sântului a
fost arderea şi pustiirea sântelor mânăstiri, precum s’a zis
mai sus şi că din pricina acesta a sfărâmării şi a pustiirii
monăstirii au fugit toţi părinţii servi în ţeara lor în Serbia. Şi
părinţii călugării români aice prin pustia Cioclovinei prin văi
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şi prin peşceri, de frica Turcilor şi a Tătarilor. Şi zic, poate
că atuncea vor fi luat sântele moaşce ale sântului, de unde a
fost ascunse, pre ascuns de către zişii părinţi călugări
români, şi le-au dus cu ei la zisa mânăstire Patrierchie, la
care se zice, că sunt acum sântele moaşce ale sântului
Nicodim de aici, dela sânta mânăstirea Tismeana, şi acesta
să înţelege, că cu adevărat aşa este, zic eu Ştefan
Ieromonachu, căci alţii streini n'a avut cine să iea sântele
moaşce de aici dela sânta mânăstire, de unde era ascunse, şi
se le ducă în Servia, fără de cât acei părinţi, zişi servi, ca
unii ce se vede, că au şciut vre unul din ei unde au fost
ascunse.
Insă acum mai în urmă, unul din noii părinţi călugări de ai
sântei mânăstiri aceasta Tismeana având multă dorire de a
merge acolo la zisa mânăstire Patriarchie, din Serbia, spre
închinare şi vederea sântelor moaşce ale Sântului, şi spre
şciinţă sântei mânăstiri Tismeana, de a se şci, de este cu
adevărat acele sântele moaşce ale sântului Nicodim de aice,
s’au ale altui sânt Nicodim, sunt acelea dela sânta mânăstire
Patriarchie, din care părinţi am fost şi eu unul Ştefan
Ieromonachul, şi mergând prin Servia până la oraşul Novipazar, ce este de ţinutul Bosniei, preste graniţa servească,
dupre cum ţin Servii acum cale de patru ceasuri. Şi aci fiind
Turcii răi nu ne-au lăsat să ne ducem înainte la zisa
mânăstire Patrierchie, zicând că suntem spioni, şi ne-a pus la
popreală, însă nu în temniţă, ci la un han în seama hangiului
spre pază, ca când ne-va cere, să ne dea, şi ne a ţinut nouă
săptămâni, cât ne speriasem, că nu vom scăpa cu viaţă, şi
aşa prin mari rugăciuni întăi cătră Sântul apoi, şi către
neguţitori christiani de acolo, care întăi prin ajutorul
Sântului, ce au luminat pre zişii neguţători, de a mers la
Turci, şi prin rugămintea lor în multe rânduri şi kezeşuirea
pentru noi, de a bea a voit Turcii, de ne-au dat drumu, însă
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îndărăt în Servia, iar nu înainte, la zisa monastire
Patriarcliie.
Dar fiind cu apropiere aceasta monastire de zisul oraş NoviPazar, cale de patru ceasurl, cât şi altă mânăstire, ce-i zice
Visoca Deciană, care şi aceasta sântă monastire are întregi
sânte moaşce ale sântului Crai Ştefan, ctitorul acestei sânte
monastiri. Merg în toţi anii zişii christiani din Novi-pazar,
pentru înkinare, şi tămăduire la tot felul de boale la zisele
sântele monastiri, carii şi aceştia, cu care am vorbit şi i-am
întrebat pentru sântele moaşce ale sântului, asemenea ne-a
spus, precum s’a zis mai sus, că sunt sântele moaşce la zisa
mânastire Patrierchie, de se numeşce Sântul Nicodim cu
adevărat şi fără deget, cum şi zioa prăznuirii sântului, în 26
Decembrie, precum şi aice în monastire sârbeasca. Şi
dintr'aceste trei, adică, întâi potrivirea numelui sântului
Nicodim, a doua lipsirea degetului, a treia potrivirea zilii, în
care se serbează,, să înţelege, că cu adevărat acelea sunt
sântele Moaşce ale sântului Nicodim de aicea, din sânta
mânăstire Tismeana. Iar cum şi în ce kip şi de unde sunt, şi
cum s'au adus acolo la sânta mânăstire, au zis că nu sciu, cu
toate că încă mai nainte până a nu merge noi în Servia, nişce
omeni de cinste servi mai de aproape, bătrâni şi cu şciinţă
din vekime, şi din vorbă în vorbă, pentru pricina neşciinţei
ducerii sântelor moaşce ale sântului, cum s'a luat de aice,
dela monastire, de unde au fost ascunse si s'a dus în Servia,
şi că poate de părinţii călugări servi, ce au fost în vekime la
acesta sântă mânăstire, să fi le luat cu ei, când au fugit în
Servia, de frica răzmiriţilor celor mari de atuncea şi a
robiei de Turci şi de Tătari, atuncea au răspuns zicend
Servii, că cu adeverat aşa este, că de acei zişi părinţi
călugări servi s'au luat şi s'a dus sântele moaşce ale Sântului
Nicodim în Servia, dară însă nu atuncea întăi, când au fugit,
ci al doilea rând; căci întăi cercând n'a putut nici să se
apropie, unde era sântele moaşce ascunse, pentru că a făcut
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minune Sântul asupra lor, de i'a spăimântat, şi cu frică mare
înspăimântaţi, s'au făcut de au fugit mai de grab în Servia.
Apoi după câţi-va ani auzind, că s'a tras înapoi oşcirile
turcesci şi tătărăşci, şi că s'a mai linişcit vremea aici în
ţările acestea, iarăşi s'a întors înapoi zisii părinţi servi, şi
găsind sânta mânăstire arsă şi sfărâmată, de tot pustia şi pre
niminea într'ânsa, căci părinţii români de se si adunase, de
pre unde era răsipiţi, dar fiind mânăstirea sfărâmată,
precum s'a zis, toţi îşi făcuse colibi la un locu de şedea,
aice mai aproape în pustia Cioclovinei, unde în urmă s'a
făcut aci şi skit, care este şi acum. Iar zişii părinţi servi
s'au făcut colibi în monastire prin sfărâmările zidurilor, şi a
şezut aşa câtă-va vreme, apoi înţelegând şi văzând, că earăşi
vor să se înceapă aicea în ţările acestea răsmeriţe şi răsboaie
mari, ca şi mai nainte, între Nemţi şi Unguri cu Turcii, şi cu
Tătarii, au făcut sfat între ei, ca earăşi să se ducă în Servia şi
să mai cerce au doară vor putea să iea şi sântele moaşce ale
Sântului, să le ducă în patria lor zicând : că aice nu este
nădejde de a mai şedea, de a mai vieţui, cu atâtea răzmiriţe.
Dar mai nainte până a nu cerca, fiindu-le frică, ca să nu'i
pătimescă vre o pedepsă dela Sântul mai rea de cât întâi
pentru obrăznicia lor, ce voesc de a mai cerca, s’a pus toţi
pre postire şi rugăciuni cu lacrămi, în priviglieri de toată
noaptea şi prin plecări de genunke prin mare smerenie cătră
Sântul, şi aşa petrecând trei zile şi trei nopţi, ne-mâncând şi
ne bând nici cum, li-s'a dat voie de sântul prin descoperire,
de-a luat sântele moaşce ale sântului, de unde era ascunse, şi
luându-le au plecat noptea pe ascuns, şi au apucat pre valea
cea din-aintea sântei monastiri, adică cei zic acum şosea,
printre munţi şi văi şi păduri, până ce au trecut chotarele
moşielor sântei monăstiri cele din prejur, pentru ca să nu
afle zişii părinţi călugări români din pustia Cioclovinei, şi
locuitorii posluşnici cei din prejur ai sântei mâuăstiri şi aşa
într'acest feliu se zice, că s’a luat şi s’a înstreinat dela sânta
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mânăstire aceasta Tismeana sântele moaşte ale sântului
Nicodim, de s’au dus în ţeara Servii la zisa mânăstire
Patriarchie, unde de atunci şi până acum sunt acolo
nestrămutate, şi făcătoare de minuni şi tămăduitoare de tot
felul de boale, precum şi când era aicea la sânta mânăstirea
sa Tismeana. Pentru că spun unii din christiani de acolo, ca
fiind acolo odată răsmiriţe foarte mari şi temându-se
egumenii şi părinţii călugeri, zisei mânăstiri Patriarchie şi
toţi locuitorii christiani de acolo din oraşul Ipec, ca să nu se
întâmple vre-o batjocorire sau stricăciune de păgâni sântelor
moaşce, au rădicat pe cele zise trei sânte moaşce, adică : zic
ale sântului Arsenie şi ale sântului Maxim, Archiepiscopii
Servii şi le-au dus mai în lăuntru ţării Bosnii pe la alte
mânăstiri mai sigure, unde nu era firică. Insă zic, că pre ale
sântului Sava, dând Turcii preste ele, unde a fost duse, le-au
luat şi le-au dus la vizeriul lor, ce era atuncea cu oştirile, şi
viziriul acela a pus de le-a ars, până s'au făcut cenuşă, şi
cenuşa s'a aruncat în văzduh. Iară pre ale sântului Nicodim
nau putut să le mişce de loc. Iară mai pre urmă s'a arătat
sântul Egumenului, şi unora din călugeri a zisei mânăstiri,
zicându-le sa ia sântele moaşce, şi să le arunce în toaia cea
mai adâncă a apei, ce curge pre lângă acea mânăstire şi
aruncate fiind au stătut mulţi ani, şi când le-au scos le-au
găsit zdravene, precum când le-au aruncat cu bună miresmă,
şi fără nici un fel de stricăciune întru toate, şi după scoatere
s'au aşezat iarăşi la locul lor, şi stau până astăzi, precum s'a
zis. Si acestea s’a scris ca să se şcie.
Întâi adecă, pentru răpunerea sântului mir al Sântului, al
doilea, pentru arderea şi stricarea şi pustierea, şi prefacerea
sântei monăstiri şi a sântei Biserici, că nu ieste acum cea din
tâi, care s’a făcut prin strădania Sântului, de Radu Voevod
Negru, mai nainte de anii dela facerea lumii (1386) căci
această Biserică, ce este acum de la anul (1526) de Radu
V.V. cel frumos şi s'a isprăvit de fiiul acestuia, Mircea V.V.
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la anii (1542) dupre cum s'a zis mai sus, a treia pentru
aflarea şi înstrăinarea, şi ducerea în Servia a sântelor moaşce
a sântului Nicodim, dela această sântă mânăstire a sa
Tismeana, poate că şi pentru acesta zisă înstrăinare aşa a
fost voia sântului, cu slobozirea lui D-zeu, pentru multele
greaşale, şi a păcatelor nostre şi se înţelege, că a cunoscut
Sântul mai nainte cu duchul, că o să se strice şi o să se calce
în mânăstirile seale din nou cei din urmă călugări
aşezământul şi orăndueala sa, cea cu vieţuirea de obşte, şi că
pentru aceasta se vede, că a zis Sântul către ucenicii săi,
după isprăvirea de tot acestei sântei mânăstiri Tismeana:
"fiilor, vedeţi ce bun, sânt, locas şi îndemânatec pentru
mântuire am înălţat cu ajutorul Mântuitorului nostru Iisus
Christos, şi a prea curatei Maicii sale, prin care tot sufletul,
ce va veni aice la acesta sântă mânăstire pentru mântuire, va
afla odihnă şi spăsenie sufletescă în veci". Iară în vremele
cele mai din urmă, răi oameni, şi neascultători şi
defăimători, şi călcători aşezământurilor şi orânduelelor
părinteşti, cele pentru vieţuirea de obştie a tagmei
monachiceşci vor veni şi vor lăcui aicea, numindu-se
monach numai cu kipul, iar nu cu faptele; care puţin zic,
anevoe vor putea vre unii aşi mântui sufletele făcându-şi
voile lor. Pentru sântele rugăciuni ale sântului Părintelui
nostru Nicodim sânţitul, Doamne Iisuse Christoase D-zeul
nostru milueştene şi ne mântueşce pre noi, Amin.

156

Sfântul Nicodim. Acuarelă din anul 1840

PARTEA III-a.
VIAŢA SFÂNTULUI NICODIM DE LA TISMANA ÎN
LUMINA ULTIMELOR CERCETĂRI PRIVIND
VECHIMEA LOCURILOR SFINTE DE LA TISMANA
ŞI CU O INCURSIUNE ÎN CONJUNCTURA
ISTORICĂ A VEACURILOR XIII-XIV
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În Peştera Sfântului Nicodim. Pe locul patului sfântului (dreapta-jos) s-a
adaptat de-a lungul secolelor o specie de floră endemică

Cap. IV. Vechimea locurilor sfinte de la
Tismana
OCROTIREA CTITORIEI SFÂNTULUI
NICODIM53 DE LA TISMANA
Între anii 2000-2008, în calitate de preşedinte al comisiei de
cultură în Consiliul Local Tismana, după iniţiativa de a
prezenta în revista „Portal Măiastra” din Târgu Jiu, condusă
de prof. Zenovie Cârlugea, cea mai mare parte a
conţinutului acestei cărţi, am avut mai multe convorbiri cu
Sfinţia Sa Maica Stareţă Ierusalima Gligor privitor la
53

Vom folosi în capitol această sintagmă „Sfântul Nicodim” şi nu
„Nicodim” sau alte variante, pentru a ne pune în acord cu varianta aleasă
de Ştefan Ieromonahul, primul său biograf. Este bine să reamintim
faptul că arhimandritul Nicodim de la Tismana era socotit în provinciile
valahe, Ungrovlahia (Muntenia), Transilvania şi Moldova, deja sfânt
chiar din timpul vieţii. Această canonizare de facto a fost acceptată mai
mult de cinci secole, Biserica Ortodoxă Română consfinţind canonizarea
de iure din anul 1955 ca un act formal.

158

asigurarea unor condiţii propice în Valea Tismanei de natură
să asigure liniştea şi spaţiul necesar desfăşurării normale a
vieţii monahale din mânăstire.
Consider că e bine să fac cunoscută modesta mea contribuţie
şi discuţiile cu Sfinţia Sa privitoare la aceste cerinţe, ele
fiind necesare pentru a se putea înţelege exact acţiunile de
ansamblu în Locul Sfânt de la Tismana, ca rezultat al unui
fenomen îngrijorător, observabil azi, acela al îndepărtării tot
mai mult a lumii acesteia de adevărata credinţă. Astăzi,
locul credinţei celei pornite din adâncul fiinţei noastre,
zămislite prin puterea universală a lui Dumnezeu, a fost luat
de o pseudo-credinţă de faţadă în care s-a infiltrat politicul şi
pseudo-ştiinţele oculte cu pretenţia de a fi descoperit
secretul acelora care au schimbat mersul istoriei lumii
acesteia multimilenare prin credinţă pură.
Convingerea mea proprie este că nu va exista nici o ştiinţă
aparţinând laicului, care să explice secretul apropierii
sfinţilor de Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu decide
cât de mult ne putem apropia de El. Şi cu cât suntem mai
mult apropiaţi de El, cu atât mai mult putem înţelege fiinţa
Creatorului pe Pământ şi putem identifica în lumea acesta
prefăcuţii, falşii profeţi şi fariseii politici care se vâră în mod
dezgustător printre iniţiaţi. Această certitudine este dată de
faptul că eu cred în existenţa unor iniţiaţi în tainele
Domnului aşa cum au fost, de pildă, sfântul Nicodim şi
ucenici săi. Şi cum au fost mai târziu ucenicii ucenicilor săi.
Chiar Sfinţia Sa Maica Stareţă Ierusalima mi-a făcut mereu
impresia unei mari credincioase care degajă în jur o mare
putere Dumnezeiască pe care o simte doar cel cu har. Ceea
ce m-a uimit a fost faptul că, după trecerea a şase secole de
la urcarea în ceruri a Sfântului Nicodim, Sfinţia Sa apără cu
îndârjire poruncile lui, prin care ucenicii săi şi urmaşii lor
din veacurile ce s-au scurs, trebuiau să asigure şi să păstreze
liniştea şi mai ales atmosfera dumnezeiască din ctitoriile
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nicodimiene. Pentru Sfinţia Sa, a fost o luptă de o viaţă
întreagă ca să izoleze Sfânta Mănăstire Tismana de cele
lumeşti, să păstreze viaţa monahală aşa cum trebuie păstrată
ea: în tihnă şi rugăciune. Acest sentiment mi s-a consolidat
când am fost convins că Maica Stareţă Ierusalima considera
ca nu de turism neecumenic, gălăgios şi distractiv are nevoie
Sfânta Mănăstire ci de un loc de pelerinaj şi un loc de
adăpost pentru cei care-şi aleg o viaţă plăcută lui Dumnezeu.

Maica Stareţă Ierusalima privind echipa Salvamont Târgu – Jiu
lucrând în Peştera Sfântului Nicodim

Descoperirea spiritului nicodimian printre monahiile Sfintei
Mânăstiri, datorat conducerii ei ferme şi urmăririi
permanente a scopurilor pentru care a fost construit acest
sfânt locaş, a fost pentru mine o revelaţie. Din acel moment,
mi-am dedicat o parte din activitatea mea de consilier
recuperării terenurilor mânăstirii de pe Valea Tismanei,
luate cu japca de conducători vremelnici, ca un prim pas în
organizarea văii sfinte („locului sfânt” cum i se adresa
Dumnezeu Sfântului Nicodim) pentru turismul ecumenic şi
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întărirea oazei nicodimiene de credinţă adevărată din incinta
mânăstirii.
Prin Proiectul de Hotărâre înaintat în Consiliul Local
Tismana, căruia i-am anexat şi o hartă veche, am obţinut
acceptarea în Consiliul Local Tismana a faptului că
exproprierile de teren din vremurile comuniste au fost un act
arbitrar şi unilateral, semnătura conducerii Sfintei Mânăstiri
pentru cedarea terenului pentru aşa zisa Tabără de Creaţie
Tismana obţinându-se forţat, la un an după ce faptul era deja
consumat. Avizele regionale privind construcţia fuseseră
luate iar lucrările demaraseră. Proiectul de Hotărâre stabilea,
cu foarte puţine voturi contra, că autorităţile locale nu mai
pot emite acum, într-un regim democratic, pretenţii asupra
acelui teren care nu le-a aparţinut de drept ci doar,
vremelnic, de facto.
Ca urmare, Sfânta
Mănăstire Tismana
era îndreptăţită să-şi
ceară
drepturile
asupra terenului în
instanţă
judecătorească aşa
cum
au
fost
recuperate
după
1989 multe terenuri
ce fuseseră luate
abuziv.
Vedere din interiorul Peşterii
După ce dobândirea
Sfântului Nicodim
terenurilor
s-a
împlinit, a trecut în gestiunea mânăstirii şi vechiul hotel al
sindicatelor din domeniul energetic. Acesta ajunsese într-o
stare jalnică din cauza totalei lipse de subvenţii şi investiţii
în infrastructura sa depăşită moral. El a fost amenajat ca
arhondaric al mânăstirii, în incinta şi în curtea sa s-au
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interzis manifestările zgomotoase, apoi s-au construit anexe
noi, incinta Sfintei Mânăstiri fiind acum o oază de linişte
nefiind tulburată decât de micile grupuri vremelnice care se
abat să vadă ctitoria Sfântului Nicodim de la Tismana.

Peşteri de dimensiunea celei a lui Nicodim se
găseau destule în zona Pişătorilor
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LOCURILE SFINTE DE LA TISMANA ŞI
CELE DOUĂ ETAPTE ALE GĂSIRII LOR
Din capul locului trebuie spus că prin sintagma
„Locurile sfinte de la Tismana” înţelegem atât incinta
actualei mânăstiri, cât şi întreaga vale a Tismanei. Pentru că
dacă citim atent cartea despre Sfântul Nicodim, observăm că
acesta avea de găsit nu una, ci două ţinte. Prima era Valea
sfântă a Tismanei, aşa zişii „Pişători”, cu pâraiele lui
nenumărate ce ţâşneau din peşteri şi a doua ţintă, locul
exact, locul „bun” pentru lăcaşul mănăstirii atribuit prin
poruncă dumnezeiască cinstirii şi pomenirii Adormirii
Fecioarei Maria.
Are importanţă acest lucru? Vom vedea mai târziu,
că are! Să remarcăm deocamdată faptul că după
identificarea văii, sfântul poposeşte mai multe zile prin
peşterile acelei văi căutând ceva anume. Peşteri tip grotă de
tipul aceleia de la Stârmina şi unde Sfântul Nicodim s-a
stabilit în final, erau destule prin zonă pentru un adăpost bun
al cetei sale de călugări. Dar el căuta una anume, şi mai
ales, un loc de biserică anume. El venise la Tismana cu nişte
criterii numai de el ştiute. Ajungem la această concluzie
pentru că, după terminarea merindelor, el nu se întoarce
imediat cu ghidul său – un copil din Groşani - ca să-l ducă la
părinţi ci parcă aştepta o a doua viziune dumnezeiască care
şi vine după câteva zile de rugăciune dar cu porunca… de a
se întoarce la Vodiţa.
„Şi aşa sântul, socotindu-se şi mirându-se întru
sine ce se facă, îndată şi iarăşi, i s’a făcut descoperire Dzeească zicendu-i: Că acesta este cu adevărat locul de la
Pişători. Ce însă acum degrabu să te întorci la mânăstirea
ta Vodiţa, căci monachii, fraţii şi fiii tăi, sunt în mare
scârbă şi tânguire pentru lipsirea ta de acolo, neştiind ce
te-ai făcut; şi mergând să le aşezi Egumen desăvârşit în
163

locul tău, şi aşezendu-1 să'l înveţi cum să petreacă cu
fraţii întru dragoste. Şi iarăşi degrab să te întorci la locul
acesta, luând cu tine din monachii cei mai tineri şi mai
osârdnici cătră ascultare pentru mântuire. Şi viind fără de
zăbavă, să te apuci să cureţi locul şi să'mi înalţi sânt
jertfelnic cu mânăstire împrejur, întru cinstea şi
pomenirea Adormirei Maicii mele, precum ţ'am poruncit
întâi.”54
O întrebare imediată ne vine în minte: de ce a vrut
Ştefan Ieromonahul să lungească povestea relatând că
Sfântul Nicodim trebuie să se întoarcă la ai săi de la Vodiţa?
Desigur, în primul rând pentru ajutor dar e sigur că şi pentru
o consultare cu cei „mai osârdnici cătră ascultare pentru
mântuire”, adică acei ucenici iniţiaţi în tainele monahale.
Ce fel de consultare era aceea? Cercetările
ulterioare ale vieţii Sfântului Nicodim de la Tismana,
consemnate după apariţia primei sale biografii scrise de
ieromonah, vorbesc despre mişcarea isihastă din Sfântul
Munte Athos de care Sfântul Nicodim nu era străin.
Biografii recenţi au constatat că el era un iniţiat în tainele
mişcării isihaste şi pregătise o adevărată ceată de călugări
foarte hotărâţi în a-şi alege isihia ca mod de viaţă. Mai mult,
Sfântul Nicodim era în relaţii strânse şi secrete cu marii
iniţiaţi din Balcani, cel mai apropiat fiind patriarhul Eftimie
din Târnovo. E uşor de bănuit că Ştefan Ieromonahul ori era
în posesia scrisorilor intime dintre cei doi ori, cel puţin, ştia
secretul mişcării isihaste canalizând povestirea spre căutări
care scapă celui neavizat şi insistând pe anumite aspecte ale
biografiei fără să dezvăluiască secretul mişcării isihaste şi
nefăcând nici o referire la scrisorile intime cu patriarhul
bulgar. Scrisori, care au rămas netraduse până astăzi. Dacă
ar fi vorbit în vremurile acelea despre practicile isihismului
din exterior şi nu din interior ca practicant trebuind să
54
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păstreze secretul, ar fi riscat să fie luat în derâdere de cei
neavizaţi. Trebuie spus că aceste practici nu au fost şi nu
sunt înţelese, nici măcar în parte, fără clarificarea unor
noţiuni despre care laicii n-au cunoştinţă.
Isihasmul, asceza ortodoxă, este o silinţă benevolă si
o mişcare teologică prin care se încearcă readucerea minţii
în inimă, în urma răspândirii ei în lumea înconjurătoare. În
acest mod omul funcţionează normal fiziologic şi îşi
împlineşte scopul existenţei. Acest adevăr teologic
limpezeşte şi importanţa modului de viată isihast, precum şi
superioritatea sa fată de filosofia platonică conform căreia,
scopul vieţii umane este eliberarea minţii din trup, pe care-l
consideră drept temniţă a sufletului. Din contră, propriul
nostru efort rezidă în revenirea mintii în inimă, întrucât
trupul nu e o temniţă a sufletului, ci o lucrare pozitivă de
creaţie a lui Dumnezeu.
Fără îndoială că astăzi se cunoaşte rugăciunea
isihastă „„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine, păcătosul” şi rolul ei în faza de
racord spre revelaţia divină însă anumite verigi esenţiale
rămân încă ascunse laicului.
Tocmai de aceea trebuie să clarificăm scopul găsirii
celor două ţinte ale Sfântului Nicodim în Valea Tismanei şi
consultarea acestuia cu ceata isihastă de la Vodiţa.
Căutarea „locului sfânt” era desigur importantă dar
şi mai important era găsirea locului pentru practicarea isihiei
împreună cu partea cea mai fidelă a adepţilor „Rugăciunii
lui Iisus”55 din ceata Vodiţei. In ce priveşte conţinutul
rugăciunii, adaptat la isihie, mai mulţi autori au arătat,
începând din secolul XIV, superioritatea formulei, punând
în evidenţă toate virtuţile ei. Mai recent, se insistă mai
degrabă asupra puterii speciale a numelui Domnului deşi
sfatul practicării rugăciunii este destul de clar: „Când vei
55

Rugăciunea isihastă este o formă a acesteia
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învăţa să faci cum trebuie această rugăciune, sau mai bine
zis, când aceasta va intra în inimă, ea te va conduce la
scopul dorit, căci ea va uni mintea cu inima ta, va pune
capăt neorânduielii gândurilor tale si îţi va da puterea de a
ocârmui gândirile sufletului tău” (Sfântul Teofan Zăvorâtul).
Scopul
rugăciunii
isihaste este deci crearea
şi consolidarea unei
anumite stări a inimii.
Isihaştii athoniţi voiau să
ajute acest proces de
asimilare
interioară
printr-o tehnică psiho somatică. Cel mai vechi
teoretician cunoscut al
acesteia este monahul
Nichifor
(a
doua
jumătate a secolului
XIII). Pentru practicarea
Candelă foarte veche din Peştera
ei e presupusă o
lui Nicodim
pregătire morală: o
conştiinţă curată, lipsită de griji (amerimnia). Se cer apoi o
serie de condiţii exterioare: o chilie închisă, poziţia aşezată
pe un scăunel jos, sprijinirea bărbiei pe piept „întorcând
ochiul trupesc împreună cu mintea spre mijlocul pântecelui,
altfel zis spre buric”.
Exerciţiul însuşi cuprinde o rărire regulată a
respiraţiei (mai târziu se va spune că repetiţia formulei
trebuie sincronizată cu ritmul încetinit al respiraţiei), o
explorare mentală a sinelui visceral în căutarea locului
inimii si invocarea perseverentă a lui Iisus.
Dificilă si plină de întunecime la început, unificarea
mintii cu rugăciunea produce în curând bucurie, desfătări
negrăite, imunitate fată de atacurile vrăjmaşului, iubire
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crescândă de Dumnezeu, o mare lumină - numită mai târziu
„taborică”. (Thomás Spidlik, „Spiritualitatea Răsăritului
Creştin”, Trad. Diac. I. I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p.
353 – 355)
Ştefan
Ieromonahul
insistă
evident în căutările
Sfântului Nicodim, atât
pe găsirea arealului sfânt
de care auzise dar şi a
posibilelor
puncte
propice
amplasării
centrului de rugăciune,
considerându-le de mare
importanţă. Desigur că
isihia era o parte din
faza de început a lucrării
sale,
scopul
fiind
construirea
bisericii
închinate
Adormirii
Maicii
Domnului.
Dar
Acest vechi orificiu de lângă
Peştera (presupusă a fi a) lui
ca rudă cu basarabii,
Litovoi s-a dovedit a fi făcut
mulţi au presupus că
artificial
avea cunoştinţă de vre-o
veche bisericuţă a lor de
tot căuta cu atâta zel. Pe undeva, pe aici trebuia să existe
vreun semn. La Muntele Athos unde fusese protos se ştiau
multe şi nu se putea deci să fie ignorat faptul că papa
Grigore al IX-lea îi poruncise regelui Ungariei Bela al IVlea să distrugă toate bisericile din teritoriile „infectate de
eretici” . Mai mult, îl convinge să pornească cruciadă
asupra lui Ioan Asan al II-lea (1218-1241). Vom reveni
asupra acestui aspect.
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În povestirea sa, întotdeauna când Sfântul, în mersul
său spre locul zis Pişători, găsea un loc bun de mânăstire şi
credea că acela e locul cel căutat, noaptea i se arăta în vis
Dumnezeu care nu confirma acel loc. Penultimul popas a
fost în valea Aninoasa, după Moşia Vălarii.
„Şi când a vrut a se apuca şi acolo mai nainte a'şi
face kilie pentru şezut, îarăşi i s'au făcut vestire prin
descoperire D-zeească, zicându'i : „Nu aci, ci la Pişători,
precum ţi s'a poruncit întâi. Deci, mergi de aici tot pe apa
Jiului în sus, până ce vei da de alt rîu cu apă vie, ce i se
zice Tismeana.”
Apoi a urmat ultimul popas de la Groşani unde
primeşte pe neaşteptate vestea că e în apropierea locului
căutat.
„Aşa dar, auzind sântul de Pişatori, a cunoscut, că
din pronia Prea Milostivului D-zeu a tras de a tăbărît la
acea gazdă într'acea noapte, pentru ca să audă de Pişători
mai nainte de a întreba. Care pentru acesta sântul, în toată
noaptea aceia a dat slavă, lauda, şi mulţumită prea
milostivului D-zeu întru cămara inimii sale.”
Cu alte cuvinte, identificarea locului exact de
mănăstire şi găsirea întregului areal al Văii Tismanei era
important. De ce era important acel loc „unde curge apă
multă de sus de prin peşcerile munţilor şi de prin găurele
petrilor, de amendouă laturile ale rîului acestuia al
Tismeanei”?
Cercetările recente dovedesc că există pe Terra, în
anumite locuri lăsate de Dumnezeu, puternice puncte
energetice planetare care înlesnesc concentrarea maximă
într-o anumită direcţie a creierului omenesc. Nu se ştie
încă dacă ambientul este esenţial dar cu siguranţă un
mediu natural nepoluat, care păstrează ca prin minune
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atmosfera ozonată dinainte de ultima mare glaciaţiune 56
când flora şi fauna simţindu-se în largul ei avea proporţii
gigantice, este un element propice.
Starea de bine de pe Valea Tismanei a fost
remarcată mereu nu numai de botanişti dar şi de diferite
personalităţi istorice începând cu Paul de Alep în secolul
al XVII-lea, marii scriitori ai începutului de secol XX,
George Coşbuc şi Alexandru Vlahuţă dar şi Grigore
Alexandrescu care remarcând strălucirea cu totul aparte a
lunii privită din cerdacul mânăstirii a scris frumoasa sa
poezie „Răsăritul lunii. La Tismana”. Eu însumi, după o
serie de cercetări asupra fenomenului natural generat de
izvoarele carstice de pe Valea Tismanei, am publicat în
diferite cotidiene articole privind aceste izvoarele
carstice, o adevărată fabrică naturală de oxigen şi dioxid
de carbon generând atmosfera fără noxe de acum
milioane de ani.
Studii recente de medicină şi psihologie,
cercetările privind impactul mediului asupra omului, vin
să confirme funcţionarea perfectă a creierului şi mărirea
56

Cercetătorii americani studiind cenuşa din straturile de gheaţă de la
polul nord, au ajuns la concluzia că ultima mare glaciaţiune provocată
de mari erupţii vulcanice a avut loc cu puţin înainte de primele dinastii
ale faraonilor egipteni. Frigul şi întunericul provocat de cenuşa
vulcanică a erupţiilor solare de-a lungul istoriei au condus la apariţia
cultului soarelui (la egipteni zeul Ra), la dispariţia dinozaurilor şi a altor
specii de floră şi faună gigant.. Se pare că erupţiile vulcanice de astăzi
nu mai au aceiaşi forţă şi acelaşi efect. În plus, încălzirea globală nu sar datora poluărilor generale, ci unui anumit gen de poluare. În orice caz,
erupţiile din anul 2010 ale vulcanului islandez Eyjafjallajökull, au
condus la o răcire pe continentul european cu faze de încălziri
înăbuşitoare, ceea ce a distrus toate teoriile „ştiinţifice”. Evident că
numai Dumnezeu poate decide dacă pe pământ se vor conserva condiţii
propice vieţii sau ura, invidia, ateismul, sălbăticia morală a
conducătorilor şi prostia popoarelor de a-i accepta în fruntea lor, vor
face pe Creator să încerce o lume mai bună pe altă planetă.
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peste limitele normale a puterii de concentrare a unui
individ în zonele cu impact energetic. Aceasta a dus şi la
un avânt al cercetărilor ştiinţelor oculte, care deşi sunt
respinse de mediile academice, concluziile mai aparte
luate ca exemplu, sunt demne de trecut în revistă cu toate
că nu au de-a face în mod necesar cu mişcarea isihastă.
Este nevoie însă de exemplificare, deoarece prin
comparaţie cu o mişcare spirituală ocultă, ar putea
conduce la înţelegerea cât mai exactă a isihismului. Deci,
să detaliem.
TEORIA CELUI DE-AL TREILEA OCHI
Există printre cercetătorii mişcărilor masonice o
părere unanimă că s-a descifrat secretul ochiului masonic
printr-un organ intern al omului ale cărui caracteristici au
fost studiate încă din antichitate. Este vorba de glanda
pineală – numită aşa după forma sa de con de pin – care
se află exact în centrul
geometric
al
creierului.
Supranumit şi „al treilea ochi”,
glanda are ca suport osul
triunghiular aflat la baza
coloanei vertebrale. Grecii
antici, l-au numit sacru (Hieron
Osteon) şi i-au atribuit o
semnificaţie
deosebită,
el
arzând cel mai greu la
incinerarea corpului. La rândul
lor egiptenii, considerau osul
sacru ca fiind lăcaşul unei forţe supranaturale. Vechi
scrieri sanscrite consideră osul sacru ca un recipient al
apei vieţii, spirala lui (Kundalini, în sanscrită) apărând ca
un şarpe încolăcit. Tutankhamon, (Tutankhaton Tut170

ankh-Aton) faraon din dinastia a 18-a, conducătorul
Egiptului între anii 1333 î.Hr. - 1324 î.Hr., fiul
faraonului Amenhotep IV (Akhenaton) şi al reginei
Kiya, are plasat pe masca mortuară de aur acest şarpe
spirală (kundalin) trecând chiar prin capul lui. Marii
înţelepţi ai antichităţii simbolizau în acest mod energia
Kundalini considerând că conştientizarea ei în fiinţa
umană drept cunoaşterea supremă, o cunoaştere subtilă,
care era rezervată numai celor înzestraţi de divinităţi cu
un înalt grad de puritate şi sfinţenie.
Să fi auzit Ştefan Ieromonahul despre toate
acestea când a inclus în biografia Sfântului Nicodim de
la Tismana relatarea despre minunea şarpelui împietrit a
cărui urmă se vede şi astăzi pe stânca Stârminei la câţiva
metri de Peştera lui Nicodim? Numai Dumnezeu ştie!
Prin El s-a putut săvârşi şi aceea minune şi tot prin El s-a
putut transmite ieromonahului Ştefan în clipele sale de
rugăciune profundă, informaţii despre energia divină cu
care îl înzestrase Dumnezeu pe Sfântul Nicodim!
Şi simbolistica pineală (conul de pin sau brad)
este surprinzător de prezentă în lume printre marii iniţiaţi
ai Tainelor Dumnezeeşti. Zeul babilonian Thamus tine
în mâna sa un con. În Hinduism, zeiţa Shiva are părul
coafat ca un con, având încolăcit în jurul gâtului un şarpe
şi desenul celui de al 3 lea ochi, în mijlocul frunţii. În
Matei 6.22 Iisus spune: “Luminătorul trupului este
ochiul. Dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi
luminat. La Vatican, se poate vizita zona denumită
Curtea Conului, unde cea mai mare statuie are forma
unui con de brad iar lângă ea este amplasat un sarcofag
deschis, asemănător celui din Camera Regilor din marea
piramidă, sarcofag care este simbolul dispariţiei morţii şi
a tranziţiei către viaţa spirituală. Şi ce credeţi? Însuşi
papa are în vârful sceptrului său, un con de brad!
171

Toată această simbolistică reflectă vechi
cunoştinţe, care au fost ţinute în secret, cu străşnicie de-a
lungul mileniilor, departe de cei mulţi. Este evident că nar fi plăcut Domnului să i se deschidă vreo poartă cât de
mică spre grădina Lui. Există totuşi iniţiaţi în mintea
cărora îşi vâră diavolul coada. Ei se dedică descifrării
acestor secrete cu scuza că Dumnezeu a lăsat şi pe
Diavol
pentru a exista un echilibru în lumea
pământească şi cea nepământească, adică în univers.
Aceşti
trădători
ai
adevăraţilor
iniţiaţi
dezechilibrează însă lumea pentru că pun pe situri
Internet învăţătura dobândită cu trudă de alţii, neavând
curajul să-şi dezvăluie numele. Extragem dintr-un astfel
de site, ceea ce se cuvine. Adică nişte cunoştinţe pe care
ştiinţa, oricum, mai devreme sau mai târziu, le va
transmite laicului. Cercetările din această zonă de
convergenţă, dintre „cer şi pământ”, trebuie alese însă cu
mult discernământ! Iată extrasul:
„Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare
asupra expandării conştiinţei şi deschide accesul la toate
cunoştinţele universale. Această glandă se activează
după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de
ochi, deci în prezenţa întunericului. Ea emite apoi
melatonină, o substanţă care calmează sistemul nervos,
înainte de culcare.
Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de
meditaţie, transă, hipnoză, sau experienţe mistice.
Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanţă pe care
glanda pineală o secretă, dând un ultim impuls în
vederea deschiderii porţii spirituale. Această substanţă
este aceeaşi cu cea folosită în poţiunile şamanilor, fiind
extrasă din plante ca, yopo, sau ayahuasca, în scopul de a
face experienţe de dilatare a timpului, călătorii în timp,

172

călătorii în tărâmuri paranormale, întâlniri cu fiinţe
spirituale, etc.
În interiorul său, glanda pineală este umplută cu
apă, care în timp se calcifiază, datorită dietei greşite,
fluorului din pasta de dinţi, fluoritei din apă, sau
băuturilor carbogazoase. Simbolismul din Biblie,
referitor la semnul fiarei, situat pe frunte (punctul negru),
reprezintă situaţia când eşti prizonier în lumea materială,
fără a avea acces la cea spirituală, adică trăieşti în
întuneric, cum este cazul majorităţii oamenilor de pe
Pământ. Structura interioară a glandei este similară cu a
retinei ochilor, de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi,
sau ochiul spiritual.
Ea lucrează asemenea unui televizor, furnizând
imagini şi sunete, alimentate de imaginaţie. De aceea,
atunci când închidem ochii încă mai putem vedea
imagini, sau avem capacitatea de a vizualiza conştient,
folosindu-ne ochiul minţii. Desigur, nu tot ce apare în
creier este din cauza glandei pineale, doar când
călătoreşti în timp, când ai vise, aceasta făcându-se prin
interfaţa dintre cele două lumi. În absenţa luminii, în
jurul glandei pineale se formează un scut
electromagnetic, care are rolul de a o izola de toate
radiaţiile exterioare, din spaţiu-timp, în scopul de a
recepţiona informaţii din timp-spaţiu. Înăuntrul său, se
formează mici molecule de microclusteri, care se
transformă în unde, permiţând percepţia. Nu întâmplător
glanda pineală are cea mai mare concentraţie de sânge
din corp, ci pentru că are nevoie de multă energie, pentru
a se activa. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie să
devenim conştienţi şi să ne acceptăm în totalitate,
considerându-ne fiinţe divine.
Substanţele chimice psihotropice, au capacitatea
de a o deschide forţat şi de a-i accelera funcţionarea, însă
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câteodată, pot duce la blocarea ei, apărând dereglări.
Halucinaţiile apar ca urmare a lipsei de somn, când
melatonina este secretată în timp ce eşti treaz. Aceasta se
întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie. Glanda
pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă
hiperdimensională naturală.”57
Am dat acest exemplu pentru a se înţelege cât mai
exact marele zid care este între ştiinţă şi Dumnezeu. Din
anumite paragrafe ale lui, se vede că autorul
abandonează pista credinţei considerând-o o opţiune
personală, nu opţiunea lui Dumnezeu. De pildă, vorbind
de mult controversata glandă pineală el spune „În scopul
de a-i uşura deschiderea trebuie să devenim conştienţi şi
să ne acceptăm în totalitate, considerându-ne fiinţe
divine”. Ceea ce ar însemna că rolul lui Dumnezeu nu
mai există în această pseudo-ştiinţă iar cel ce se autoinvocă singur ca divinitate aidoma zeului egiptean
autocreat, este autorul însuşi!
Un lucru este evident: acest domeniu de cercetare
care aparţine ştiinţelor oculte adică al doctrinelor şi
practicilor secrete care au ca obiect fenomene tainice,
inaccesibile cunoaşterii obişnuite, nu este apanajul decât
al unora dintre puţinii aleşi ai lui Dumnezeu.
A DOUA ŢINTĂ A LUI NICODIM:
ÎNCHINAREA NOULUI JERTFELNIC
Aşadar, nedumeririle legate de prima ţintă a
Sfântului Nicodim, găsirea „Locului Sfânt de la
Tismana”, au fost clarificate. În plus, el avea nevoie de
un mediu adecvat pentru a practica isihismul şi l-a găsit
aici. Valea Tismanei era un puternic câmp energetic lăsat
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http://revolutiaiubirii.wordpress.com/category/glanda-pineala-altreilea-ochi/
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de Dumnezei iar liniştea şi întunericul peşterilor de aici
erau construite parcă anume de Dumnezeu pentru
Nicodim şi ceata lui. De ce a ales Dumnezeu locul acesta
nu putem şti dar ceva nepământesc se întâmplă aici,
oamenii îşi dau seama de acest lucru şi se adună ca la o
comandă divină. Păstorii din zonă se adună aici din cele
mai vechi timpuri într-un pelerinaj ales imediat după
coborârea vitelor de la munte. După 15 august, mijlocul
lunii, oamenii îşi pregătesc noul an ce va veni. (Să ne
reamintim că vechiul an bisericesc începea la 1
septembrie) Păstorii şi-au coborât de la munte oile,
vacile, măgarii, caii şi caprele şi înainte de a trece la
recoltarea ultimelor ierburi de leac înflorite, se adună în
Valea Tismanei într-o procesiune moştenită din generaţie
în generaţie. Procesiune care, ce păcat, după milenii se
abandonează ca de altfel şi traseele clasice făcute la pas,
din cauza exploziei mijloacelor de circulaţie.
O asemenea procesiune, pelerinajul sfânt făcut pe
jos de la Hobiţa la Tismana este descris cu lux de
amănunte de marele nostru sculptor Constantin Brâncuşi.
Pregătirea merindelor, „scoaterea ţoaleor de sărbătoare
din lada de zestre” cu o zi înainte, scularea cu noaptea în
cap, traversarea Dumbravei Tismana şi a Sârbşorilor din
„Comoară” şi până la coborârea în Valea Tismanei,
intrarea în defileu prin Aleea Tainelor, ivirea treptată din
şosea a turnurilor mănăstirii, zgomotul cascadei şi
trecerea pragului acestui sfânt lăcaş, erau pentru copilul
Brâncuşi adevărate minuni dumnezeeşti care l-au marcat
întreaga viaţă. Nu degeaba îşi intitula în glumă atelierul
lui de la Paris, Sfânta Mănăstire Tismana.
Astăzi, chiar şi localnicii merg la mănăstire cu
maşina personală. Vechea procesiune a fost uitată dar
merită să reamintesc traseul, pentru că el este foarte
important pentru înţelegerea faptului că aici au existat
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cutume religioase şi înainte de a întemeia Sfântul
Nicodim mânăstirea. Cu siguranţă că ele s-au menţinut
încă din perioada precreştină, pentru că traseul
pelerinajului trecea obligatoriu pe la cele trei izvoare ale
marilor peşteri sacre din defileu: Peştera Chihaia, Peştera
Furnia şi Peştera Mare de la mănăstire.
De remarcat că
la Peştera Chihaia 58
deşi
s-a
înfundat
demult prin prăvălirea
unui versant de deal
peste ea, pelerinajul la
ea se făcea şi pe la
mijlocul
secolului
trecut.
Poposeam
acolo, ne închinam şi
beam pe îndelete „apă
sfântă de pe vale”, aşa
cum
se
exprimau
Obiectiv strategic al lui Litovoi,
Peştera Furniei poate adăposti la
părinţii noştri. Apoi,
nevoie o companie întreagă
deşi
setea
fusese
potolită, urcam din
şosea circa 200 de metri la un izvor de lângă Peştera
Furniei ca să mai bem şi de acolo.59 Abia după această
procesiune urcam la mănăstire. De reţinut, că niciodată
când eram mic şi mergeam cu părinţii la bâlciul
mânăstirii, n-am sărit vreunul din aceste repere mergând
direct la mănăstire. Era un ritual, probabil obligatoriu, în
semn de respect pentru apa şi aerul pe care ni-l dădea din
58

După numele ing. silvic Chihaia care a amenajat aici un parc lângă
izvorul vechii peşteri
59
Lângă izvor se află un larg platou unde ni se povestea că fusese schitul
Sf. Anton şi chiar mormântul sfântului.
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belşug Dumnezeu prin acele izvoare carstice. Am amintit
şi mai înainte despre ele. Din studiul impactului acestor
izvoare carstice asupra mediului60 reiau un fragment:
„De-a lungul vremii, aproape că nu există vizitator
care să fi scris despre Tismana şi să nu fi remarcat senzaţia
de înviorare şi sănătate pe care o simţi imediat ce străbaţi
Valea Tismanei. Studiind atent fenomenul timp de mai mulţi
ani, îmi dau astăzi seama, că acele descrieri nu erau un act
de complezenţă ci o constatare venită din instinctul
fiecăruia, ca rezultat al unui fenomen natural inexplicabil
pentru oricare turist care venea aici.
Cea mai veche tentativă, după cărturarul Paul de
61
Alep , de a explica senzaţia imediată de „lume aparte” a
Văii Tismanei nu ne vine de la vreun biolog cum s-ar putea
crede ci de la un istoric: Nicolae Densuşianu. Cercetând
valea, acesta şi-a dat seama că un astfel de loc, în care te
simţi bine, era imposibil să nu fi fost remarcat de oameni
încă din preistorie. Densuşianu a găsit şi urme, printre care,
Columna Furniei (Mama), după el, cel mai valoros
simulacru megalitic de pe Valea Tismanei aflat pe versantul
estic al văii, lângă platoul păstrăvăriei mânăstirii.
Astăzi ascunsă de vegetaţie, interesanta figură
arhaică prelucrată primitiv în stâncă, o reprezenta pe zeiţa
mamă Bendis, a geto-dacilor. Similară zeiţei Arthemis a
grecilor, cultul ei există şi astăzi prin adorarea, în creştinism,
a Fecioarei Maria. Platoul din faţa megalitului era destinat
pentru ritualuri religioase dacice cu mult înainte de perioada
creştină. Cercetând „Tradiţiunile din judeţul Gorjiu”
Densuşianu scrie: „Din jos de Mânăstirea Tismanei pe
coasta orientală a vălei se află o figură arhaică sculptată în
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http://www.tomoniu.ro/opinii/natura/siga.htm
Pr. Dumitru Bălaşa şi prof. Toma Hrisant –„Mânăstirea Tismana –
Vatră străbună”, pag. 126, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1983
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stâncă pe marginea unei prăpăstii. Ea poartă la popor
numele de „Mamă”. 62
Deci, încă din studiul preistoriei Tismanei se
remarcă pârâul Furnia63, un adevărat cuptor de viaţă, de aer
pur şi sănătos provenit din cascadele carstice presărate de-a
lungul fundului prăpastiei. Alături, pe versantul vestic al
râului Tismana, se află renumitul platou numit de popor
„Pişători” unde curge pârâul Gurnia, pârâu geamăn cu
Furnia, precum şi vestita peşteră în care s-a odihnit pentru
prima oară Nicodim cel Sfinţit de la Tismana. În căutarea
locului sfânt, dătător de viaţă şi lecuitor de boli de care cu
siguranţă auzise, cuviosul Nicodim se nevoieşte mai întâi în
peştera Gurniei64. Povesteşte Ştefan Ieromonahul:
„Apoi dându-se jos din peşceră, a stătut pre piatră,
înaintea peşterii cei mari, unde este acum sânta mânăstire
zidita cu faţa catră resărit şi cu mânile ridicate catră
înălţime şi mintea şi okii sufletului către D-zeu, rugându-se
cu lacrămi, ca să-i descopere, în carea parte de loc voieşte
despre Resărit, sau despre Apus de opşte a-i înălţa sântul
jărtfelnic cu mânăstire, precum i s’a poruncit. Şi aşa
treimile stând în picioare ziua şi noaptea, neclătit rugânduse.
Iar a treia zi pre la miezul nopţii s’a pogorît lumină
preste sântul şi s’a făcut ca un stâlp de foc de la ceriu până
la pământ, şi glas din lumină, dicând către „.sântul. „Că
aicea, unde stai, este locul cel poruncit ţie de mai nainte, ca
să-mi înalţi mie jertfelnic întru cinstea şi pomenirea
Adormirei Maicei mele, cu mânăstire de adunare de
monahi, cu veţuire acelor, ce vor voi să se mântuiască. Şi
62

Nicolae Densuşianu – Dacia preistorică, Bucureşti, Editura „Arhetip”,
2002, pagina 188
63
Din latinescul FURNUS = cuptor
64
Peştera Gurniei are mai multe denumiri: Peştera Mânăstirii, Peştera
cea mare a Sfântului Nicodim sau Peştera Tezaurului
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darul, meu şi mila mea şi a Maicei mele, prin rugăciunile
tale nu va lipsi dintru acest locaş pânî în sfârşit, şi iată căţi dau ţie putere preste tote duchurile cele necurate, si să
tămădueşci cu darul meu toate boalele si toate neputinţele
din oameni, carii vor veni la tine, şi în lăcaşul tău acesta
cu credinţă”.
Acest pasaj din biografia lui Ştefan Ieromonahul este
tulburător! El ne conduce fără prea mult dubiu la faptul că
Sfântului Nicodim, în viziunile sale dumnezeieşti i se
poruncise nu numai să afle locul numit „La Pişători” ci şi să
identifice şi acest simbol sacru moştenit de la geto-daci care,
prin trecerea voluntară şi firească a popoarelor vlahilor la
creştinism, fusese închinat Sfintei Fecioare Maria.
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Columna sacră a geto-dacilor deasupra turnului cel mare al bisericii
mănăstirii. Imagine luată în 11 ianuarie 2010, orele 15

IDENTIFICAREA SIMBOLULUI SACRU AL
MAMEI
Să remarcăm întâi faptul că, în prima zi după venirea
lui cu ceata de monahi sârbi de la Vodiţa, Sfântul Nicodim
„a stătut pre piatră, înaintea peşterii cei mari, unde este
acum sânta mânăstire zidita, cu faţa catră resărit şi cu
mânile ridicate catră înălţime şi mintea şi okii sufletului
către D-zeu”
Spre care înălţime privise el spre răsărit şi cu mâinile
ridicate timp de trei zile pentru ca în a treia zi, noaptea, să
primească porunca ca aici „să-mi înalţi mie jertfelnic întru
cinstea şi pomenirea Adormirei Maicei mele”? Mergeţi în
faţa peşterii celei mari iarna când frunzele sunt căzute şi
priviţi spre răsărit pe deasupra turlei celei mari a bisericii
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construită în vremea lui Nicodim. Veţi rămâne uimiţi să
constataţi că priviţi exact la acel simulacru megalitic
identificat de istoricul Densuşianu sub numele „Mama”!
Dacă nu aveţi posibilitatea să mergeţi iarna la
Tismana, în faţa Peşterii Mânăstirii priviţi imaginea de mai
sus luată în data de 11 ianuarie 2010, la ora 15.
Acesta era marele secret al căutărilor Sfântului
Nicodim, poruncite lui de către Dumnezeu: reamenajarea
acestui loc sacru unde i se aduseseră de milenii jertfe
Dătătoarei de Viaţă Mama, pe pământ şi ridicarea unui nou
jertfelnic, mai mândru şi mai măreţ, dedicat acum cinstirii
şi pomenirii Adormirii Maicii Domnului! Aceasta era esenţa
vieţii de pământean a Sfântului Nicodim: să redescopere o
jertfă rămasă în adormire, un vechi simbol sacru al getodacilor pentru a construi un nou jertfelnic care va perpetua
la Tismana credinţa de-a pururi.
Acum, dacă tot aţi aflat secretul căutărilor Sfântului
Nicodim să mai dezvăluim şi alte amănunte. Iată-le:
Ucenicii lui Nicodim au plasat biserica mânăstirii
Tismana exact pe aliniamentul „Peştera Mare” – „Mama”,
vechiul simbol sacru al getodacilor;
Uşa „Peşterii lui Nicodim”, peşteră care se află pe
stânca Stârminei, este potrivită de aşa natură încât să se vadă
în întregime „Mama”;
Fereastra peşterii este amplasată şi ea astfel încât,
odată urcat pe patul de piatră al lui Nicodim să fie de
asemenea vizibilă „Mama”;
Există în popor credinţa că în Steiul Daiei,
denumirea actuală a columnei de piatră numită în vechime
„Mama” s-ar afla ascunsă o comoară a lui Nicodim;
Acolo se ajunge pe o potecă numită „Scara Mâţei” şi
odată urcat pe columnă, poţi supraveghea întreaga vale şi
poţi lua cele mai frumoase imagini ale mânăstirii;
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CONTINUITATEA SPAŢIULUI SACRU DE LA
TISMANA ÎN CREŞTINISM
Nu trebuie să ne imaginăm că viaţa religioasă
organizată în Valea Tismanei a încetat vreo perioadă de
timp aşa cum fals presupunea Ştefan Ieromonahul că din
cauza „răzmiriţelor”, după „ascunderea sântelor moaşce ale
Sântului, mânăstirea a stat „pustie mai mult de 30 de ani,
arsă” iar „Biserica cea mare sfărâmată până în pământ”.
Cercetările istoricului Alexandru Ştefulescu şi continuate de
istoricii interbelici, membri ai Academiei Române, au
infirmat acest lucru iar părerile lor noi le-am consemnat în
capitolul "Neconcordanţe de ordin istoric în cartea lui Ştefan
Ieromonahul".
Cercetările arheologice din anii 1970 au dat mai dat
şi un verdict cât se poate de elocvent: biserica cea mare a
Sfintei Mânăstiri Tismana este aceea construită în veacul al
XIV-lea cu fundaţia şi zidurile ei originale. O urmă de
îndoială rezidă doar în faptul că nu s-au gasit urme sigure a
unei construcţii din zid, mai vechi decât din acel secol, prin
faptul că mortarul identificat, sub zidurile bisericii construite
de Sfântul Nicodim, era insuficient pentru a se trage
concluzia că existase aici o biserică din zid din secolele
anterioare. Cu toate acestea, arheologii n-au exclus nici o
clipă faptul ca acel mortar ar putea proveni totuşi, din
fundaţia unei biserici din lemn. În plus, se justifica faptul că
puţinătatea mortarului şi a pietrei de construcţie a fundaţiei
putea fi explicată prin faptul că o parte din materialele de
construcţie puteau fi folosite foarte bine pentru noua
construcţie.
Din această expectativă se poate ieşi însă foarte uşor
luând în calcul cercetarea pluridisciplinară: ce afirmă clericii
şi istoricii? Un punct de vedere extrem de evident şi de
interesant aparţine mitropolitului Tit Simedrea. Acesta
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studiind cutumele organizării vieţii monahale în vremea
Sfântului Nicodim, susţine fără echivoc faptul că un
arhimandrit din secolul al XIV-lea, cu gând direct la
arhimandritul Nicodim de la Tismana, nu putea fi uns în
această înaltă funcţie decât dacă deţinea în jurisdicţia sa
două locuri de închinăciune: două mânăstiri sau două
biserici sfinţite.65
Ori, când patriarhul Filotei aruncase în anul 1346,
anatema asupra bisericii, patriarhului, ţarului şi poporului
sârb66 iar Sfântul Nicodim primise rangul de arhimandrit
datorită misiunii sale de împăcare a bisericii sârbe cu
Bizanţul, biserica cea nouă a Mânăstirii Tismana nu fusese
sfinţită. Ştefan Ieromonahul presupunea că Sfântul Nicodim
primise rangul înainte de 1360, pe când Nicodim era la
Athos dar el nu cunoştea cutuma deţinerii obligatorii a două
jertfelnice, amplasate în două locuri diferite. Acum, conform
pomelnicului mânăstirii Tismana care-l are trecut în capul
listei pe Vlaicu Vodă (1364-1377), e sigur acum că în anii
lui de domnie, pe locul Mânăstirii Tismana fiinţa un vechi
locaş sfinţit, înainte ca Dan I Vodă să sfinţească noul său
locaş din zid.
Nu mai este deci nevoie de o confirmare prin
săpături arheologice pentru stabilirea vechimii stratului de
mortar găsit în anul 1970 „în cantităţi insuficiente”. Vlaicu
Vodă (1364-1377) a dat, conform jurisdicţiei de atunci,
două mânăstiri spre nevoirea cetei Sfântului Nicodim şi spre
cinstirea înaltei sale funcţii! Iată cum adevărul iasă la iveală
peste ani putrezi şi n-a lăsat Dumnezeu ca idealurile
cruciaţilor să se împlinească prin „dispariţia”, ca să nu
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ca urmare a faptului că Ştefan Duşan proclamase pe mitropolitul
sârbesc, Ioanichie al II-lea ca patriarh sârbesc fără voia patriarhului
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zicem subtilizarea de către cei interesaţi, a hrisovului dat de
Vlaicu Vodă. Pentru că în mănăstire s-a păstrat pomelnicul
ctitorilor confirmându-l pe Vlaicu Vodă ca întâi donator prin
hrisov.
Sârbii, care deţin documente exacte, mai ales în
privinţa datei, afirmă că într-adevăr la 1375, patriarhul
Filotei a ridicat anatema şi a recunoscut patriarhia sârbă.
Aşadar, Sfântul Nicodim nu putea fi uns arhimandrit la 1375
când domnea Vlaicu Vodă, pe o mănăstire care va fi sfinţită
abia in anul 1378. Contradicţia nu poate fi explicată altfel,
decât prin faptul că la Tismana ar fi trebuit să existe
obligatoriu o biserică sfinţită mai veche, înainte de a
construi Sfântul Nicodim pe cea din zid sub Radu Vodă.
Chiar şi distrusă mai înainte de cruciaţi, poate ruine, poate
cârpită, poate din lemn, faptul că acolo a fost făcută Sfânta
Slujbă în vremea lui Vlaicu Vodă, faptul că acesta a
înzestrat cu odoare sfinte acel locaş prin hrisov domnesc,
faptul că Vlaicu era pus în capul listei pomelnicului
Mânăstirii Tismana pentru acest lucru, ne dă convingerea că
locul acela era sfinţit înaintea venirii Sfântului Nicodim aici.
Convingerea mai are două argumente în plus.
Primul: Paisie, patriarhul Ierusalimului, încă de la 3 iulie
1638 afirma că Tismana fusese fundată "de mult, ca de 400
de ani" 67. Cam prin anii 1200 deci! Al doilea, Alexandru
Ştefulescu pe când era directorul Muzeului din Târgu-Jiu,
găseşte trei documente datate din secolul al XIII-lea prin
care un conflict de proprietate cu Mânăstirea Tismana este
rezolvat după ce mânăstirea recunoaşte că cercetând
hrisoavele din Istambul ale domnitorilor „ai bătrâni”
reclamanţii au dreptate.
Istoricul Al. Ştefulescu mai susţinea că la începutul
domniei lui Vlaicu Vodă între anii 1364-1366 s-au construit
mai întâi biserici din lemn şi s-au făcut danii prin hrisov şi
67
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mai târziu ele s-au construit din zid deoarece, zice şi el, „cu
Vladislav (Vlaicu) Vodă (1364-1377) începe pomelnicul
mănăstirii, fratele lui Vlaicu, Radu Vodă asociat la domnie
din 1372, fiind al doilea în pomelnic”.
"Tot ceea ce se făcea danie mănăstirii Vodiţa s-a dat
şi Tismanei - scria istoricul - amândouă mănăstirile fiind sub
conducerea unuia şi aceluiaşi stareţ, Nicodim".
Aşa stând lucrurile, oare când fusese înălţat un locaş
sfânt, creştinesc, pentru prima dată la Tismana? Să cercetăm
evenimentele istorice ale vremii.

Cap. V. Istoria veacurilor dinainte de înfiinţarea
arhimandriei de la Tismana
INCURSIUNE ÎN CONJUNCTURA ISTORICĂ
SUD DUNĂREANĂ
În secolul al XII-lea, o răsturnare radicală a echilibrului de
forţe se produsese în Balcani. Asăneştii creaseră, la sud de
Dunăre, al doilea imperiu bulgar (1186-1394) iar hegemonia
bizantină fusese distrusă, asăneştii căutând să-şi întărească
imperiul cu ajutorul papei şi de ce nu, după cum vom vedea
mai târziu, chiar vizând scaunul imperial de la
Constantinopol. Dar a patra cruciadă, iniţiată în anul 1202
de către papa Inocenţiu al III-lea (1198-1216) sfârşită prin
prădarea Constantinopolului în 1204, înspăimântă pe ţarii
bulgari prin cruzimea cruciaţilor şi spurcarea scaunului
imperial de către prostituate bete.
În aprilie 1205, la numai un an de la întemeierea Imperiului
latin al Constantinopolului (1204-1261) armatele ţarului
bulgar Ioniţă Caloianul (Cel frumos) (1197-1207)
măcelăriră
trupele
primului
împărat
latin
al
Constantinopolului, Baudauin întâiul. Ioniţă îl prinse pe
acesta prizonier şi-l închise într-un turn unde Baudauin şi
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muri. Dar Ioniţă nu se opri aici. În anul 1207 ucise în luptă
şi pe conducătorul cruciaţilor Boniface de Montferrat.
Şi totuşi Ioniţă Caloianul primise coroana din mâinile papei
Inocenţiu al III-lea! Pentru infidelitatea lui, el trebuia
eliminat. Fusese un bun strateg dându-se de partea papei
când intuise procesul de eroziune şi dezagregare a puterii
bizantine. Indiciile deveniseră evidente în deceniile
anterioare din timpul revoltelor contra Bizanţului ale
predecesorilor săi Ioan Asan I (1188-1196) şi Petru Asan
(1196-1197) însă în acelaşi timp, descoperea din ce în ce
mai agresiv şi impulsul cuceritor al lumii latine spre Răsărit.
Simbolul în numele căruia s-a dirijat şi coordonat
expansiunea credinţei romano-catolice fiind cruciata, ca
expresie militară a acestei credinţe, lucrurile dădeau de
gândit în privinţa pioşeniei papale. Forţa cu care se acţiona,
veleităţile universale ale papalităţii, ajunsă acum la apogeul
prestigiului şi al mijloacelor ei de acţiune contra
ortodocşilor, nu era pe placul mai marilor Răsăritului
deoarece ei intuiau că ţelul final al papalităţii teocratice era
restaurarea unităţii creştine prin integrarea sub propria
îndrumare atât a Bisericii răsăritene cât şi a popoarelor încă
păgâne din estul continentului.
Mai mult, vastul efort de integrare era urmărit nu numai cu
mijloace militare dar şi cu cele ale misiunilor papale şi
persuasiunilor. Erau la modă acţiunile ordinelor călugărilor
cavaleri şi activitatea ordinelor călugărilor misionari. Produs
tipic al cruciatei, ordinele călugăreşti militare, îndeosebi cel
al cavalerilor teutoni, aveau să-şi asume un loc însemnat în
desfăşurarea cruciatei în Europa Răsăriteană. Ele erau
secondate de acţiunea altor ordine călugăreşti misionare,
dominicani (sau predicatori) şi franciscani (sau minoriţi). 68
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Aşadar, la sud de Dunăre lucrurile erau complicate, asăneştii
pendulând, în funcţie de interese, între puterea bizantină şi
cea latină, luându-şi uneori aliaţi vremelnici cumanii.69
Spunem vremelnici, pentru că nomazi fiind, luptau doar
când hoardele lor de animale erau retrase la iernat. Cum s-a
întâmplat în anul 1207, când cruciaţii au fost confruntaţi cu
acţiunea conjugată a grecilor din Asia Mica şi a vlahobulgaro-cumanilor lui Ioniţă. Tracia era din nou invadată,
iar cumanii înaintau spre Constantinopol, când, subit, aceştia
îi vestesc ţarului ca apropierea verii îi sileşte sa se înapoieze
în teritoriile nord-dunărene la vitele lor. Ioniţă ridică asediul
Adrianopolului neîndrăznind sa-1 continue fără acoperirea
lor.70
Moartea lui Ioniţă în fata Tesalonicului pe care îl asedia la 8
octombrie 1207, nu a pus capăt ameninţării pentru imperiul
cruciat din partea vlaho-bulgaro-cumanilor. În primăvara
anului 1208, urmaşul lui Ioniţă, Borilă, căsătorit cu văduva
cumană a predecesorului său îşi face apariţia în Tracia, în
fruntea oştii sale de vlahi şi cumani. Henric respinge atacul,
69

Ibidem, pag. 21. La subcapitolul "Cumanii — problemă a cruciatei"
autorul notează: "întrucît problema nu a fost percepută ca atare până
acum în istoriografie, tema nu dispune încă de o bibliografie
corespunzătoare însemnătăţii ei." El precizează însă că, înainte de
cucerirea Bizanţului de latini contactele între lumea apuseană şi cumani
nu au fost decît sporadice, şi ecoul lor în scrierile occidentale are
caracter excepţional, cumanii apărând fie în calitate de mercenari în
armata Imperiului bizantin, fie ca asociaţi ai statului vlaho-bulgar. După
evenimentele produse de cruciata a patra, cumanii sunt percepuţi ca o
componentă a forţei valaho-bulgare ostilă Imperiului latin, în faza
iniţială a existenţei acestuia, devenind o problemă a cruciatei, o
problema a Europei Apusene. În această situaţie, cumanii devin obiect
de preocupare fiind cuprinşi în două obiective ale Apusului: cruciata şi
misiunea de convertire. Îndeplinirea practică a acestei strategii, revenea
catolicismului maghiar.
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dar contraofensiva sa e oprită în munţi. La Filipopol însă,
spre care s-a îndreptat apoi germanul Henric, Borilă şi
oastea sa vlaho-cumană, au fost grav înfrânţi de cruciaţi în
iulie 1208.71
Noi înfruntări grele între Borilă şi Imperiul latin au avut loc
şi în anii următori dar războiul dintre acesta şi latini s-a
prelungit cel puţin până în 1211/1212; în ianuarie 1212,
împăratul Henric comunica „tuturor prietenilor săi" ştirea
succesului înregistrat împotriva celor patru adversari ai sai,
între care şi Borilă.72
Cîtiva ani după apogeul expansiunii a început şi involuţia
teritorială şi politică a Imperiului latin sub presiunea celor
trei mari adversari ai săi: statul grec din Epir, Imperiul de
Niceea si Regatul vlaho-bulgar sub Ioan Asan II. Eroziunea
a început din vest, dinspre statul epirot al cărui conducător
Teodor (c. 1215—1230) cucereşte un şir de poziţii latine,
între care importantele centre Serres (1222) si Tesalonic
(1224), extinzându-şi apoi acţiunea în Tracia. Sub Robert de
Courtenay (1221—1228), Imperiul latin pierde în favoarea
Niceei cea mai mare parte a posesiunilor sale asiatice. Ioan
Vatatzes, împăratul de Niceea, pătrunde chiar în Tracia,
unde însă interesele sale se lovesc de pretenţiile lui Teodor
al Epirului. Antrenat în acţiune de succesele celor doi
pretendenţi greci la succesiunea Constantinopolului şi mult
consolidat prin victoria câştigată la Klokotnitza împotriva
Epirului în 1230, Ioan Asan II, după încercarea eşuată de a
obţine pe cale diplomatică preponderenţa în Imperiul latin,
rupe şi el legăturile cu latinii şi intra direct în competiţie
pentru cucerirea capitalei.
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CONDIŢII PRIELNICE PENTRU AFIRMAREA NEAMULUI
BASARABILOR ŞI CONSOLIDAREA BANATELOR,
CNEZATELOR ŞI VOIEVODATELOR LOR

Situaţia complicată de la sud de Dunăre era favorabilă
neamului „Băsărăbeştilor” de la nord de Dunăre care avea
acum liniştea şi libertatea de a-şi consolida teritoriile lor
cneziale şi voivodale, banaturile şi banoveţele. Libertatea le
dădea basarabeştilor posibilitatea de a deveni , prin
închinarea tuturora unuia singur considerat de boierii
electori ca „os domnesc”, un stat între două mari puteri, cea
bulgărească şi cea ungurească. Pe cea ungurească încercau
s-o ţină deoparte prin acţiuni diplomatice declarându-se
vasali dar având tot timpul sentimentul legitimităţii trăirii
într-un spaţiu ortodox al unei populaţii de origine latină.
Această identitate latină, rămasă singulară în Balcani după
marea schismă, a dat vlahilor puterea de a se uni în jurul
vechii dinastii basarabeşti în scopul izbândirii unei mişcări
întemeietoare de ţară. Oricât catolicism s-ar fi vrut a se
planta în teritoriile valahe prin mitropolii, mânăstiri, biserici
sau centre misionare călugăreşti, o barieră de netrecut se
punea în calea ungurimii, coadă de topor a papalităţii: limba
vorbită de valahi. Regatul maghiar şi papa de la Roma
stabileau degeaba normele strângerii de dări prin părţile
valahe. Ele priveau cu jind cum preoţii „schismatici”
înţelegând limba romanică a valahilor, strângeau bănet
dintr-un cnezat mic cât ar fi strâns preoţii catolici din tot
regatul maghiar.
Altfel decât prin bănet, cum s-ar fi eliberat Bărbat din
ghearele ungurimii? Se ştie bine câte bijuterii şi aur a oferit
Basarab pentru ca regele ungur să lase în pace Severinul!
Zecile de kilograme de aur au fost refuzate însă de unguri
fără să se gândească măcar un pic ce sentimente îi animau
pe valahi în strângerea lor. Aveau s-o afle la Posada.
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În anexa privind genealogia Basarabilor am pus acum
câţiva ani, în capul listei pe Negru Vodă (1215-1241). Apoi,
mai recent, am adăugat – Boierul. O dată cu apariţia acestui
volum dau formula finală – Boierii. Adică toţi conducătorii
aleşi de boieri în anumite teritorii ale vlahilor între anii
1215-1241. Părerile contrare pe forumuri actuale Internet ale
unor „istorici” de conjunctură, adunaţi acolo ca să dezbată
întemeierea Ţării Româneşti, trebuie abandonate. Pentru că
unele dezbateri nu sunt decât un apendice de vechi război
între catolicismul maghiar şi ortodoxia valahilor. Se duce un
război zadarnic cu „descălecarea” lui Negru Vodă din
Ardeal, eu spunând demult că nu prin descălecat de o zi se
întemeiază o ţară. Sau prin avansarea ideii că a venit un
migrator ca să ne-o facă, astea sunt copilării! Invenţiile astea
se lansează pentru că e mai bine să duci războiul împotriva
unuia singur. E mai simplu să-i negi existenţa ori să îi pui în
cârcă originea vreunui popor migrator decât să recunoşti că
valahii existau înaintea ungurilor şi că aveau vechile lor
cutume în alegerea conducătorului. tocmai pentru ca acesta
să nu fie străin de neamul lor.
Istoricul Dimitre Onciul trebuie reabilitat. El spunea: „ …cu
un cuvânt, lui Negru Vodă se atribue de tradiţie toate
faptele si monumentele vechi din partea resariteana, ai
căror diferiţi autori s'au şters ca persoane reale din
amintirea poporului. Astfel, Negru Vodă al tradiţiei
populare se înfăţişează nu ca una şi aceeaşi persoană, ci ca
personificare poetică a originilor, representând nu pe un
sigur fundator al diferitelor fundatiuni, ci pe diferiţi
fundatori cu nume necunoscute tradiţiei si numiţi toţi
deopotrivă Negru Vodă”73.
Tema primului şi singularului întemeietor, Negru Vodă a
căzut, părerile având în centru acest nume legendar aparţin
73
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trecutului. Negru Vodă nu e un personaj ci reprezentarea
într-un teritoriu dat al unui neam băsărăbesc, apendice al
vechii caste băsărăbeşti din antichitate. El este alesul - din
tot neamul băsărăbesc - al boierilor din Ardeal care sătui de
misionarii papali trec Cârpaţii74 pentru a strânge dările
valahilor şi pentru a întemeia aceea veche biserică din
Câmpulung datată 1215. Tot el, Negru Vodă este acel boier
sibian care vine pe Olt ca să întemeieze biserici noi, apoi
Cotmeana. Tot Negru Vodă este şi boier Litovoi (Lytuon)
care descinde din munţii lui întinşi până la Haţeg ca să
sfinţească biserică la Tismana. Această ipoteză de a privi
acest feomen al întemeierii este foarte importantă. Iată cum
o explică Onciul:
„Negru Voda al traditiei, ca personificare a originilor la
Negrii-Români în partea din rcsarit de Olt numita Vlachia
neagra, este domn român venit din alta parte, dar nu din
Oltenia ; el întemeeaza statul român în partea resariteana a
Terii Românesti, dar nu dinastia; lui închinându-se
Basarabii din Oltenia, care-i urmeaza ca dinastie, el devine,
în acest înteles, sl întemeietorul statului a toata Teara
Româneasca. Aceste criterii constituesc nota lui esentiala cu
privire la întemeiarea statului. Asa fiind, fondul istoric al
traditiei despre întemeietorul Negru Voda cata sa
întruneasca toate aceste criterii. Ca întemeietor al statului.
Negru Voda ar mai urma sa represente, ca cel dintâiu fapt
personificat în traditie prin dînsul, un fapt anterior
74

Cârpaţi - nume mult mai apropiat de realitate folosit de Radu-Rosetti
în 1905. Carpii, tribul dacic format din populaţia fugită peste munţii din
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a „cârpi la loc” vechiul teritoriu dacic. Astfel, atacurile repetate ale
dacilor liberi împotriva imperiului roman întinse până la Malva, capitala
Daciei Malvensis au dus in final la retragerea aureliană. După
distrugerea totală a Malvei de către dacii liberi în anul 242, aceasta nu sa mai refăcut niciodată.
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voevozilor Terii Românesti constatati prin documente dupa
Asanesti.
Domn român, venit aci din alta parte, si nu din Oltenia;
domn care întemeeaza aci statul, dar nu dinastia; domn
caruia se închina Basarabii olteni, fosti înainte de dînsul si
urmasi dupa el : Negru Voda, ca personificare a întemeierii
statului, representa în traditie, din toate punctele de vedere,
domnia Asanestilor în Teara Româneasca, immediat
precedenta voevozilor constatati în urma, domnie care, din
scurta ei durata de abia jumatate de secul, n'a lasat alta
amintire în memoria poporului. In deosebi, închinarea de
buna voie a Basarabilor, bine înteles ca unui domn mai
puternic si totodata protector, nu s'ar putea raporta decât la
puternicii împerati Asanesti ai Românilor si Bulgarilor,
restauratorii vechilor legaturi dintre banatul oltenesc si
fostul imperiu bulgar. Basarabii din Oltenia urmând apoi
dupa Asanesti în partea din resarit de Olt, considerata dela
domnia Asanestilor ca partea principala a Terii Românesti,
vechiul lor banat oltenesc a pastrat autonomia sa de mai
înainte si în noul stat, în a carui organisatiune banatul
autonom al Craiovei s'a mantinut pâna la începutul
secuiului nostru. Aceasta veche si atât de lung timp pastrata
organisatiune pune în afara de îndoeala preponderanta
partii resaritene în stat înca pe când Basarabii domnea
numai în Oltenia. In nici un cas, aceasta preponderanta a
partii resaritene nu i s'ar fi putut da mai în urma de
Basarabii olteni însisi; ea emana dela o domnie anterioara
lor în aceasta parte, cum arata sl traditia despre închinarea
Bas arabilor; închinarea vechilor domni ai Olteniei, care
dau apoi statului întreg dinastia, sub suprematia unui
emigrat «herteg de Amlas si Fagaras», care ar fi întemeiat
statul, dar nu dinastia, de altmintre absolut neexistent în
istorie asa cum îl presenta cronicele noastre, n'ar avea nici

192

un înteles. Ea este explicabila numai cu privire la domnia
Asanestilor.”75
Aşadar între cruciada a patra şi tăvălugul imperiului mongol
din anul 1241 se produce o emancipare a neamului
băsărăbesc, diversele sale ramuri răspunzând cruciadei prin
tendinţe de independenţă, eliberându-se treptat de
convenţiile religioase, morale şi sociale provenite din apus.
Cruciadele şi prozelitismul catolic - indiferent de forma prin
care ar fi fost pus în practică, prin dărâmarea lăcaşelor de
cult” schismatice”, prin înfiinţarea de biserici catolice, de
mitropolii catolice, de oraşe ale cavalerilor teutoni76, prin
donaţii date cavalerilor ioaniţi77 - nu au estompat ortodoxia
printre valahi. Din contră, a fost principala cauză pentru care
acel Negru Vodă basarabesc şi acel Bogdan descălecător
trec Cârpaţii78 pentru a cârpi ţările din vechiul teritoriu al
Daciei.
Acţiunea de prozelitism al ungurilor prin construcţia de
biserici catolice a avut ca efect reacţiunea cât se poate de
normală a voievozilor valahi de a construi şi ei biserici
ortodoxe şi chiar episcopii. Când Lytuon (Litovoi) constată
construcţia bisericii catolice din Haţeg 79, una ortodoxă construită din lemn ca toate casele din Podişul Getic - este
construită şi la Tismana, o zonă a ţării Lytua mult mai
liniştită decât cea de peste munţi. Acolo, în Haţeg, o biserică
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76

193

ortodoxă a putut fi construită abia în secolul XVI spun
arheologii80.
Iată cum cercetarea interdisciplinară dă ca sigură existenţa
unei biserici ortodoxe la Tismana în vremea lui Lytuon
(Litovoi). Nu a existat voievodat fără nişte reguli prestabilite
sau voievodat fără funcţii administrative, judecătoreşti,
legislative sau militare, toate actele ungureşti, inclusiv
Diploma Cavalerilor Ioaniţi din anul 1247 confirmând acest
lucru, deşi unii spun că e un fals 81 care este bun numai
pentru faptul că ne confirmă nouă nişte conducători valahi
existenţi atunci. În plus, trebuia să existe o biserică
deoarece domnia unui voievod era considerată de origine
divină. După unii istorici recenţi, în timpurile lui Litovoi
(1247-1279), ale fratelui său Bărbat (1279-1290) şi ale lui
Tihomir (1290-1310) - ginerele lui Bărbat după fiica
acestuia, Ana -, domniile de rang inferior nu se confirmau
de mitropolit ci de acei „episcopi schismatici” de care
vorbea papa82. Aceştia zic că adevărata domnie, aceea
instituţie centrală reprezentată de domnul unei ţări ia fiinţă
abia în timpul lui Basarab întemeietorul care prin ungerea şi
încoronarea sa de către un mitropolit, domnului i se dădea
titlul IO = Ioanes - ”cel ales de Dumnezeu” şi “domn din
mila lui Dumnezeu”, titulatură confirmată de toţi boierii prin
puparea mâinii domnului. Vom reveni.
Au existat oare acei „episcopi schismatici” de rit bizantin,
de rit grec, în orice caz ortodocşi, capabili să ungă cu mir şi
să dea şi ei, o împuternicire împreună cu boierii, un sigiliu
sau chiar un titlu cnezial sau voievodal acelor conducători
80

idem 24
În Diploma Ioaniţilor din 1247 regatul maghiar le dădea acestora
teritorii care s-au dovedit ulterior că nu le stăpânea. Acelaşi lucru se va
întâmpla şi cu hrisovul lui Huniade din 1444 care întărea Mânăstirii
Tismana teritorii care nu erau ale lui.
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Scrisorile papale de la 25 octombrie 1234 şi 4 noiembrie 1234, ale
papei Grigorie IX
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locali, acelor majores terres, mai mari ai pământului? Cu
siguranţă că da şi vom vedea de ce.
ORTODOXIA DUPĂ MAREA SCHISMĂ
Există acum numeroase cercetări conjugate ale
clericilor şi ale istoricilor români, care dovedesc că
ortodoxia în teritoriile valahe a rămas neclintită şi s-a
dezvoltat ca o fiinţă vie încă de la traducerea primei biblii
creştine de către gotul Uffila. Principalele scrieri
doveditoare le veţi descoperi chiar aici prin paragrafele
inserate în această lucrare şi confirmate de notele de subsol
doveditoare, conducând la titluri de cărţi cu valoare de
document.
Însă cel mai elocvent lucru în privinţa acestei
identităţi ortodoxe, cu totul aparte, între imperiile maghiar,
bulgar şi mongol este faptul că mai marii pământurilor
valahe erau văzuţi ca trimişi ai Domnului pe pământ, cu
drept de viaţă şi de moarte al tuturor supuşilor. Inclusiv
boierimea! Amintiţi-vă de hrisoavele de danie către
Mânăstirea Tismana unde porunca dată boierilor era clară:
„că de nu, nu veţi plăti cu bucatili, ce numai cu capitili”.
Conducătorii feudali din evul mediu nu semănau
deloc cu conducătorii politici de astăzi puşi pe căpătuire în
dauna poporului împreună cu o gaşcă de partid. Ei donau
pământ pentru întemeiere de sate, donau vite şi unelte iar
strângerea de dări pentru domn era ceva normal. Domnul se
bucura de cea mai înaltă apreciere, numele lui provenea din
latinescul „dominus”, adică stăpânul recunoscut al ţării,
căruia i se închinau boierii, în calitate de vasali iar în
ceremonialul înscăunării un rol important îi revenea
închinării, manifestată prin sărutarea mâinii de către boieri.
Aşa stând lucrurile, în teritoriile valahe ortodoxia era
cu totul deosebită de cea a altor popoare dependente de
195

Bizanţ. Ea se baza pe o credinţă puternică în Dumnezeu şi în
domn - trimisul acestuia pe pământ – şi în consecinţă, rolul
bisericilor şi al episcopiilor ortodoxe era imens.
Nici o biserică de alt rit sau vreo episcopie străină nu
putea să se impună valahilor iar pretenţiile istoricilor unguri
cum că primii domnitori ai Ţării Româneşti, de pildă
Basarab sau fiul său Nicolae Alexandru ar fi trecut la
catolicism este cel puţin hilară. Se ştie bine că acel Negru
Vodă din Câmpulung a luat de soţie o catolică dar a pus-o
să-şi facă „closterul” ei, biserica ei catolică, alături de
biserica ortodoxă a domnului. Adică, fiecare şi-a păstrat
credinţa, nici Basarab trecând la catolicism, nici soţia
unguroaică la ortodoxism. De tot râsul rămân ca „probe
evidente”, micile înţelegeri ale domnilor valahi cu catolicii,
considerate trecere la catolicism ale primilor noştri
domnitori. Ce catolic să fi fost oare Nicolae Alexandru
(1352-1364) dacă el s-a luptat pentru întemeierea primei
Mitropolii a Ţării Româneşti, în anul 1356, pentru că taicăsău întărindu-şi ţara n-avusese timp să se ocupe?
Frânturilor de documente aduse ca probe de
diversionişti în teza lor privind catolicismul valah (sic!), le
punem în faţă scrieri de mare întindere şi precizie. Se poate
compara un paragraf mărunt sau o definiţie a unui cuvânt
dintr-o enciclopedie străină, cu lucrarea Dr. Grigor Pop Istoria Transilvaniei, Editura "George Bariţiu", 1997, ClujNapoca?
Există astăzi la îndemână şi reţeaua Internet, ca o
mare oportunitate de a afla adevărul. Şi nu de oriunde!
Există situri ale unor instituţii de stat aparţinând clerului şi
unde lucrează cei mai avizaţi cercetători dintr-o patriarhie
sau mitropolie românească. Ce afirmă ei despre biserică
după marea schismă?
În secolele XI-XIV exista o "episcopie a vlahilor" în
sudul Dunării (pe teritorii aparţinătoare azi Bulgariei şi
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Iugoslaviei), iar după 1185-1186 a luat naştere o
Arhiepiscopie vlaho-bulgară la Târnovo, în cadrul statului
"vlaho-bulgar" de la Târnovo, creat atunci83.
Să luăm încă şi un paragraf dintr-o lucrare a
Patriarhului Iustin Moisescu 84 unde se distinge clar că în
teritoriile valahe existau biserici de rit grecesc, adică ale
valahilor, cu egumeni latini , adică valahi şi care erau mult
râvnite de Inocenţiu al III-lea. Mai mult, acesta considera că
ar fi bine să se construiască chiar şi episcopate păstorite de
acei „latini”:
„În anul 1204 se face cel dintâi pas pentru atragerea
românilor la Biserica papală, prin sârguinţa regelui maghiar
Emeric, care înştiinţează pe Inocenţiu III că "unele biserici
ale călugărilor greci" (adică ortodocşi) din regatul său "se
ruinează de tot prin lipsă de grijă" a episcopilor diecezani şi
a dezbinării acelor greci. Ca atare îi cere "cu stăruinţă...să se
înfiinţeze un episcopat din sânul aceloraşi" (greci), care să
fie supus nemijlocit papei, sau să fie aşezaţi în acele
mănăstiri egumeni latini, prin râvna cărora să se poată
îndrepta starea lor. Drept aceea, la 16 aprilie 1204, Inocenţiu
III porunceşte episcopului catolic Simeon de Oradea şi
stareţului mănăstirii Beli din eparhia Vesprim "ca mergând
la pomenitele biserici" să cerceteze "adevărul" şi să vadă
"dacă starea acelor mănăstiri poate fi îndreptată de călugării
greci, sau dacă s-ar putea înfiinţa un episcopat în frunte cu
unul din ei, cu învoirea episcopilor diecezani" şi care să fie
supus nemijlocit scaunului papal”.
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Autorul se bazează aici pe documente certe85. Cine
mai poate pune la îndoială astfel de documente decât cei
care n-au intrat cu anii într-un muzeu sau bibliotecă?
Să vedem însă ce s-a întâmplat după marea
schimbare de forţe ca urmare a celei de-a patra cruciade:
„Peste un an însă, la 3 mai 1205, papa Inocenţiu III
răspunde arhiepiscopului de Calocea, că în urma înştiinţării
lui, s-a aflat că "pe pământul fiilor cneazului Bela se află un
oarecare episcopat pe care, cum nu e supus niciunei
mitropolii", vrea să-l aducă la ascultarea scaunului apostolic,
şi să-l aşeze sub jurisdicţia bisericii din Calocea. Ca atare,
papa îi scrie că îi încuviinţează cererea de mai sus,
îndemnându-l însă "să fie cu băgare de seamă ca acel
episcopat să nu fie cumva supus Bisericii din
Constantinopol", care "s-a reîntors de curând la unitatea
scaunului apostolic" şi prin urmare nu vrea "s-o lipsească de
dreptul ei86"
Din sentimente de neapartenenţă la neamul slav,
Ioniţă trecuse vremelnic de partea Romei dar văzând de ce
sunt în stare cruciaţii a revenit la vechiul său statut.
„La 25 octombrie 1234 papa Grigorie IX îndemna pe
prinţul maghiar Bela, ca urmând pilda regilor Ungariei, să-şi
ţină făgăduiala de a clădi şi înzestra cu cele de trebuinţă
biserica episcopiei cumane87.
Aici, papa îndemna clerul maghiar la înfiinţarea şi
sprijinirea episcopiilor cumane88 degeaba. Cum aceştia erau
85
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nomazi umblând cu hergheliile lor prin stepe, numai treaba
aia n-o aveau ei! Episcopia cumană a existat deci mai mult
prin acte decât în realitate, cumanii mergând şi ei la biserică,
dacă mergeau, pe unde se nimerea.
„De bună seamă că stăruinţele scaunului papal,
pentru această bună chivernisire a treburilor bisericeşti din
episcopia cumanilor, stau în strânsă legătură şi cu ştirile
primite atunci la Roma, că în eparhia de la poalele
Carpaţilor se iviseră "nişte pseudo-episcopi de ritul
grecesc", adică ortodocşi şi care pricinuiau mare sminteală
printre credincioşii catolici, cumani, saşi şi unguri, care
venind din Ungaria se aşezaseră şi se amestecaseră printre
ei, făcându-se una cu poporul valahilor. Apoi ei dispreţuiau
pe episcopul lor cuman şi toate tainele le primeau de la acei
"episcopi schismatici". Ca să împiedice asemenea "primejdii
sufleteşti" şi pentru ca "valahii...care au rituri şi obiceiuri
deosebite" să nu mai meargă nici ei la aceşti episcopi
ortodocşi, papa Grigorie IX scrie din nou, la 14 noiembrie
1234, prinţului ungar Bela, arătându-i toate aceste lucruri şi
îndemnându-l să-şi ţină jurământul făcut chiar în acel an, că
va sili pe acei "falsos christianos" din regatul său - e vorba
de ortodocşi - să dea ascultare Bisericii romane, fiindcă nu
se cade ca el să îngăduie în crăiia lui pe toţi aceşti
schismatici. Totodată papa Grigorie IX arată prinţului Bela,
că a poruncit episcopului cuman să aşeze peste aceşti valahi
un episcop-vicar din naţia lor, deprins cu obiceiurile şi limba
lor, căruia Bela, potrivit făgăduielii ce dăduse, urma să-i
pună la îndemână venituri îndestulătoare din dijmele ce
încasa de la români89”.
Toate acestea au fost însă visuri ale papalităţii şi ale
regatului ungar. Curând tăvălugul tătar avea să distrugă
89

I. Lupaş, A existat în Transilvania episcopie ortodoxă înainte de
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199

aproape complet regatul maghiar. Trecut prin foc şi sabie,
cu satele arse şi cu oaste rămasă de doar 10 000 de suflete
regatul maghiar era în agonie şi dacă tătarii nu s-ar fi
molipsit de ciumă, astăzi aveam în centrul Europei, Tătaria
nu Ungaria. Vremurile grele abătute peste preconizata
episcopie a cumanilor prin năvălirea tătarilor au făcut ca
porunca papei să nu poată fi împlinită multă vreme. Timp de
aproape un secol neamul băsărăbeştilor vor avea linişte
pentru acei "pseudo-episcopi", adică vlădici ortodocşi, „care
n-au încetat să împărtăşească Sfintele Taine chiar şi acelor
băjenari catolici unguri şi secui, care, trecuţi dincoace de
Carpaţi, se făcuseră una cu locuitorii de aici, "care se
numesc români"90.
În consecinţă, ortodoxia n-a încetat o clipă în
teritoriile valahe şi cu siguranţă că şi în Valea Tismanei o
biserică a voievodatului lui Litovoi funcţiona, asigurând
păstorilor din plaiurile Padeşului, Tismanei şi Brădicenilor
continuitatea vieţii spirituale de aici semnalată de istoricul
Nicolae Densuşianu. Modelul de la Tismana este edificator
asupra felului cum populaţia Carpaţilor Getici a trecut
paşnic şi simplu de la vechile practici păgâne antecreştine la
învăţătura Domnului Nostru Iisus Hristos.
CUTUME BASARABEŞTI CARE AU CONDUS
LA ÎNTEMEIERE DE ŢARĂ
- Paragraf inclus aici din viitoarea mea carte
„Neamul întemeietor al lui Basarabă”, vol. II Lytuon (Litovoi), Bărbat, Ioan, Farcaş şi Bălu
(Belu) din Banat, conducătorii celor cinci judeţe amintite în
diverse documente istorice, aparţineau unei monarhii
ereditar – elective şi înainte de a se cristaliza definitiv
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dinastia Basarabilor în Tara Românească sau dinastia
Muşatinilor în Moldova.
Istoricii mai vechi, ca Dionisie Fotino, M.
Kogălniceanu şi B. P. Hasdeu sunt unanim de acord că
neamul basarabilor s-a divizat în câteva mari ramuri. După
Fotino91, cea mai puternică ramură s-a dovedit a fi aceea din
fruntea valahilor strămutaţi în Moesia sub împăratul
Aurelian, care trecând Dunărea spre judeţul Mehedinţi, au
ocupat teritoriul celor din cinci judeţe dintre munţi, Olt şi
Dunăre punând în fruntea lor pe Basarab, care l-au numit
ban adică domn în slavoneşte. Acest teritoriu numit Banat,
era condus de ban care a avut tronul la Turnul lui Severin,
apoi moştenitorii l-au mutat la Strehaia şi în fine, la Craiova
unde unul din ei face Banatul Craiovei. Aceşti banoveţi,
adică fii de ban se trag din familia banului care-şi avea
locuinţa la Banoviţa, sat pe malul pârâului Topolniţa, în faţă
cu Cerneţiul şi nu departe de Severin, unde banul îşi avea
tronul.
Tot de numele familiei Basarab se leagă şi orăşelul
din Moesia, Bassaroviţ, aflat între Dunăre şi Morava şi între
Ruşava şi Egete sau Fetislamiu.
Demnitatea de ban era foarte veche, la fel cu aceea
din Banatul Timişoarei din Ungaria unde şi acolo se găseau
bani şi care, la rândul ei, însemna tot una cu comitele,
cârmuitorul unui comitat german.
Familia Basarabilor trebuie să fi fost şi ea foarte
veche, deoarece, spre deosebire de obiceiurile din evul
mediu, Fotino afirmă că în secolele de după retragerea
aureliană banul „urma în aceeaşi familie după moştenire,
afară de cazuri extraordinare, şi era cel dintâi în grad după
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domn, având dreptul moştenirii, la nevoie, şi asupra tronului
domniei” 92.
Ori, puterea voievodală ca şi puterea domnească în
feudalism, se transmitea după principiile electivo-ereditare,
esenţial fiind ca cel care moştenea tronul să fie de “os
domnesc”, ca să poată fi ban, banoveţ, cneaz sau voievod
peste anumite cnezate. În plus, puterea devenind şi electivă,
chiar şi rude îndepărtate sau fii nelegitimi ai voievodului
puteau deveni voievozi. La începutul acestor mici
formaţiuni prestatale, nu mitropolitul făcea ungerea şi
încoronarea ca în cazul domnitorilor de ţară, ci alte înalte
feţe bisericeşti împreună cu boierii care aveau drept de
judecată pe moşia lor şi făceau parte din sfatul
conducătorului. În aceste cazuri, după oficierea juridică şi
religioasă actele voievodale erau pre-intitulate IO dar cu
semnificaţia ιω=”Noi” (ΙΩ cu majuscule), titlul venind pe
filiera slavă, consemnând împuternicirea cneazului de către
un înalt for local reprezentativ.
În Valahia, regula era o imitare la scară mai mică
pentru conducătorii de grad inferior ai unui imperiu, cum ar
fi fost de pildă al imperiului valaho-bulgar de unde ne vine
şi cutuma. Onciul spune: „Ca urmasi ai Asanestilor, domnii
Terii Românesti, si dupa ei si cei ai Moldovei, voind sa
exprime suveranitatea lor, se numea toti „Ioan”, prescurtat
Io, Acest nume domnesc, pus înaintea numelui personal,
este mostenit dela primul loan al imperiului româno-bulgar,
numit si loanita sau Caloioan, care cel întâiu a fost
recunoscut de statele europene ca suveran al Românilor si
Bulgarilor, fiind încoronat ca rege de legatul Papei dupa
uniunea bisericeasca cu Roma (1204). Tot asa si urmasii
Asanestilor în Bulgaria se numea loan^ întocmai ca domnii
92

Dionisie Fotino – Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţărei
Muntenesci şi Moldovei, Bucuresci, 1859, reeditare Editura Valahia,
2008, pag. 112

202

nostri. In mod analog, si domnii Serbilor se numea Stefan,
dupa întemeietorul statului serbesc^ Stefan Nemania. Este
acelasi us ca la împaratii romani, care si ei se numea toti
Cesar dupa întemeietorul monarchiei. Deasemenea sl
institutiunile de origine byzantina-bulgara ale principatului
Terii Românesti, transplatate de aci si în Moldova, arata
legatura cu imperiul româno-bulgar al Asanestilor. Daca
statul ar fi fost întemeiat din regatul ungar, institutiunile lui
ar trebui sa arete urmele originii sale ungurene, care urme
însa nu se gasesc.”93
Pildele, noile rânduieli şi principiile de drept din
jurul voievozilor predecesori lui IO (Ioan(Ioanes-pe filiera
bizantină)) Basarab, văzuţi de istoricii de la sfârşitul sec.
XIX şi începutul secolului XX sub un singur personaj
legendar Negru Vodă, sunt edificatoare pentru a clarifica
fenomenul predecesor întemeierii Tării Româneşti.
Unii istorici zic că boierii cei vechi deciseseră că
acela va fi demn de a purta numele Basarab, rezervat de
regulă castei conducătoare, doar dacă el va putea întemeia
ţară nouă. Dacă nu, urmaşii lui care vor fi unşi cu titlul IO trimişi ai lui Dumnezeu pe pământ cu drept de viaţă şi de
moarte asupra supuşilor.
De aici vine confuzia ce s-a făcut mereu în
istoriografia secolului XX, asupra lui Tihomir, tatăl lui IO
Basarab, precum că el ar fi fost Negru Voievod întemeietor
de ţară. A fost într-adevăr un unificator - definitivând unirea
tuturor valahilor fiul său Basarab - dar asta a fost în anul
1290 nu la începutul secolului când unificatorul Negru Vodă
este probabil să fie fie Ioniţă, fie Borilă, fie Ioan Asan II. Iar
inscripţia de pe Biserica din Câmpulung „ιω” nu însemna
numai IO (Ioan(es)) alesul lui Dumnezeu, ci ιω=”Ioan” titlul
cnezial „chinezial” - cum ziceau Dionisie Fotino şi Mihail
Kogălniceanu - al lui Negru Vodă. Mai precis, acel Negru
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Vodă dinaintea venirii tătarilor era şi alesul lui Dumnezeu
pe pământ, confirmat cu acest titlu de mitropolit, uns de
acesta cu sfântul mir şi totodată confirmat de toţi boierii prin
închinare şi sărutarea mâinii.
Două întrebări ne vin imediat în minte înainte de o a
treia, care vine implicit, privind clarificarea originii lui
Negru Vodă.
Prima, de unde mitropolit ortodox, când mitropolia
Ţării Româneşti se înfiinţează abia în anul 1356, în timpul
lui Alexandru, fiul întemeietorului IO Basarab? Mitropolit
ortodox exista. S-a arătat în capitolul anterior că „după
1185-1186 a luat naştere o Arhiepiscopie vlaho-bulgară la
Târnovo, în cadrul statului "vlaho-bulgar" de la Târnovo,
creat atunci”. In consecinţă, teza lui Onciul privind
identitatea Negru Vodă – Ioniţă Caloianul nu e de neluat în
seamă mai ales că acesta se intitula domn al „Bulgariei şi
Valahiei”.
A doua întrebare este dacă Valahia exista ca teritoriu
aparte dacă nu ca stat. Onciul dă şi aici o explicaţie foarte
clară:
„Urmasii lui Petru si Asan poarta titlul de «împarati
ai Bulgarilor si Românilor» sau ai "Bulgariei şi Vlachiei";
în strainatate li se recunoaste titlul de «Regi ai Bulgarilor si
Românilor» sau ai "Bulgariei si Vlachiei". Deasemenea si
archiepiscopul de Târnova are titlul de «Archiepiscop
Primat a toata Bulgaria şi Vlachia.
Din aceasta titulatura reiese ca imperiul românobulgar al Asanistilor se compunea din doue teri deosebite
dupa nationalitate: Bulgaria si Vlachia, Bulgaria, fiind
numita mai întâiu, se înfatiseaza ca teara principala; ea este
Bulgaria dintre Dunare si Balcan, unde se afla si capitala
imperiului, Târnova.
Deci Vlachia imperiului româno-bulgar, vecina cu
Ungaria, nu putea fi decât la nordul Dunarii, adeca Teara
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Româneasca. Aceasta se confirma si prin marturia unui
calugar frances, trimes în misiune la Tatari în anul 1253.
Vorbind de terile tributare Tatarilor, el numeste între
acestea, în ordine dela meaza-noapte spre meaza-zi,
Valachia lui Asan, apoi Bulgaria ; iar când, mai în urmă,
înşiră ţerile în ordine inversă, dela Constanţinopol spre
mează-noapte, el numeşte mai întâiu Bulgaria, apoi
Valachia. Valachia lui Asan, după cum rasultă de aci, fiind
situată la mează-noapte de Bulgaria şi vecină cu Ungaria,
ea nu poate fi decât Ţeara Românească, numită şi mai apoi
Valachia până în zilele noastre.”94
Şi în sfârşit, o ultimă întrebare: cum se împacă
istoriografia noastră cu ipoteza întemeierii Ţării Româneşti
de către un bulgar? Hasdeu întâi, apoi Onciul, dar şi alţi
istorici ai secolului XX, membrii ai Academiei Române,
afirmă că neamul asăneştilor era de origine „română” adică
vlahă:
„loanita, fratele mai mic al lui Petru si Asan, care le
urma în domnie, se recunoaste chiar el însusi, în
corespondenta sa cu Papa Inocentiu III, ca fiind de „origine
romană”. Deci în zadar unii istorici slavi cauta sa reclame pe
Asanesti pentru nationalitatea lor, facându-i Bulgari.
Nationalitatea româna a Asanestilor este în afara de
îndoeala”95.
Va să zică, Onciul şi alţi istorici se văitau la
începutul secolului trecut că istoricii bulgari i-au „bulgărit”
pe asăneşti. Dar ce să mai zică ei astăzi dacă ar învia şi ar
vedea moda „cumană” declanşată pe Internet de surferi
unguri în care au căzut ca musca-n lapte şi surferi români
mai tinerei, şcoliţi în liceele de astăzi cu istoria făcută praf şi
predată în maghiară sub Băsescu-Voievod? După câţiva ani
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de considerare a diversiunilor djuvariste respinse de mine 96,
wikipediştii români stau şi privesc acum năuciţi la harta cu
Imperiul Bulgar executată pe Wikipedia bulgară. Dacă
wikipediştii români ar fi pus la bibilografie cartea mea şi nu
a „reputatului” Djuvara, ar fi aflat leacul pentru a contracara
pe istoricul bulgar prin admiterea neamului basarabilor în
istorie şi nu a izgonirii lor, a nerecunoaşterii lui
Bezeramban, Lytuon (Litovoi), Seneslav, Bărbat, Tihomir
ca basarabi. Nu prin impunerea unei idei după principiul
„cine e mai şef la wikipedia” se face istorie. Aşa cum
spuneam în cartea amintită, e plin acel site de medaliaţi, mai
abitir ca mereşalii lui Stalin sau ai lui Hitler.
Istoricul, cel cu hărţile, printre care una în care nu
există decât bulgari prin Balcani, din Ungaria şi Polonia
până hăt departe în Grecia97, nu e un fitecine! Este
profesorul Ian Mladjov de la University of Michigan, SUA
şi pentru contracararea hărţii lui, nu ne trebuie război pe
wikipedia ci un mare simpozion balcanic al istoricilor de
elită. Cu tot riscul. E clar că fiecare istoric din Balcani ar
trage spuza peste ţara lui dar în final ceva bun tot ar ieşi.
Barem un consens în privinţa titlurilor recunoscute în evul
mediu atât de Bizanţ cât şi de Roma.
Închinarea la un singur voievod a tuturor banilor,
banoveţilor 98, cnezilor stăpâni peste un cnezat şi a
voievozilor stăpâni pe mai multe cnezate este legată de
titlul IO şi aici fiecare istoric a avut interpretarea lui în
această privinţă. Mai accentuată sau chiar ignorată, in
funcţie de ţinta la care dorea să ajungă. Ori. taina aceasta
trebuie să fie dezlegată.
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primul banat (domnie) al Basarabilor din vechiul Terra Zeurini, Banatul
Craiovei era condus de un moştenitor al lui Basarab.
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Pentru că moda împopoţonării cu titluri mari, cât mai
multe şi peste cât mai întinse teritorii, nu vine doar din evul
mediu, e o regulă universal valabilă. De la regii unguri
înşirând stăpânire pe câte opt sau zece teritorii până la
Ceauşeasca, titlurile pompoase au fost o obsesie pentru
fiinţa omenească inclusiv neamul basarabilor.
Sesizând aceasta, treptat, după întemeiere, a fost
interzisă de către boierii electivi şi folosirea abuzivă a
numelui Basarab. Să vedem ce ne spune B.P. Hasdeu99 care
observând normele noi în atribuirea numelui Basarab, nu
intuieşte originea fenomenului şi i se pare curioasă cauza
monopolului acestui nume dar o descrie cât se poate de
exact:
„O cauză foarte curioasă a concurs a face ca
numărul cel mare al Basarabilor să fie aşa-zicînd învăluit
începînd chiar din secolul XIV. Se pare că era un obicei ca în
fiecare familie din acest neam numai unul din fraţi sau
veri să poarte numele Basarabă, şi încă să-l poarte în locul
numelui său de botez. Acest obicei se învederează mai întîi
la Basarabii din Haţeg, cari apar în istorie în secolul XIV
şi - după cum am văzut mai sus - există acolo pînă astăzi. În
secolii XIV şi XV ei stăpîneau, între altele, în însuşire de
„chinezi" satul Rîuşor. Actul din 1398 numeşte trei fraţi:
„honestos viros Janustinum et fratres suos Bassarabe et
Custe Knesios de Riuşor", şi mai jos: „saepedicti Knesi
Janustinus, Bassarabe et Custa" (Fejer, Cod. dipl. Hang. X,
8, 447-8); numai fratele al doilea poartă numele de
Basaraba fără nici o indicaţiune a numelui de botez. Actul
din 1435 constată că chinezii de atunci din Rîuşor, Costa,
Standul şi Volcul popă, au trădat Ungaria trecând în
Moldova, şi transmite chine-ziatul în partea „Nobilium
Michaelis et Bazaradac Joannis filiorum quondam Joannis
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de dicta Ryusor" (Fejer, XI, 504). Toţi cei menţionaţi, trei
fugiţi şi trei rămaşi, erau din aceeaşi familie chinezială a
Basarabilor din Rîuşor, fraţi şi veri; totuşi, numai unul din
şease se numeşte Basaraba şi iarăşi un frate al doilea, al
cărui nume de botez ne rămîne necunoscut. Fără îndoială,
avem denaintea noastră un obicei, un obicei pe care
întrucâtva îl putem urmări în aceeaşi epocă şi la Basarabii
din Ţară Românească.”
Apoi la pagina 358, Hasdeu spune: „În Ţara
Românească urmările acestui fenomen au fost mult mai
însemnate de cum puteau ele să fie în Haţeg. Din dată ce
stăpînul ţărei monopoliza numele Basaraba, boierii din
„neamul băsărăbesc" erau siliţi a lua alte porecle, din
cauza cărora cu timpul li se uite originea şi putea să se pară
că Basarabii cei foarte mulţi de altădată s-au stins aproape cu
totul. Era şi mai rău cînd veneau la putere „Drăculeştii":
atunci oricine şi-ar fi zis Basaraba era expus a fi privit ca din
ramura cea vrăjmaşă a „Dăneştilor". Astfel s-a întîmplat că
în secolul XVII căutai pe adevăraţii Basarabi şi nu-i mai
găseai, căci Basarabii - după cum observă foarte bine
patriarcul constantinopolitan Dositeiu în prefaţa la Biblia din
1688: „cându era boîari, pentru zavistiia stăpânitorilor celor
tirani să chema cu altu nume".
O LOVITURĂ DECISIVĂ DATĂ
DIVERSIONIŞTILOR INTERNET
- Paragraf inclus aici din viitoarea mea carte
„Neamul întemeietor al lui Basarabă”, vol. Il Clarificarea regulilor stabilite în teritoriile valahe de
neamul băsărăbesc, format din familii înrudite cu „Zarabii”
vechea castă basarabească din timpurile imperiului roman
pune capăt speculaţiilor care se fac pe Internet de tipul „de
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unde basarabi înainte de Basarab întemeietorul?”. Această
sintagmă diversionistă şi care m-a făcut să replic ”Păi, din
căruţa istoriei nene!” în cartea „Neamul întemeietor al lui
Băsărabă100” nu se mai poate susţine. Adevărul iese încet,
încet la iveală pentru că s-a mondializat şi istoria. Am putea
aduna aici o listă lungă de relatări ale istoricilor din lumea
largă privitor la casta basarabilor din anticitate şi neamul
basarabilor în evul mediu. A făcut-o cel mai bine B. P.
Hasdeu101 dar si Universitatea din Bucureşti care a scos pe
Internet la liber cărţi doveditoare102 la rolul basarabilor în
organizarea teritoriilor româneşti din cele mai vechi timpuri
şi până în epoca modernă şi contemporană
Iată de ce lupta seculară a cărturarilor ungurimii,
care s-a dat şi se mai dă şi astăzi sporadic pe Internet, nu
mai reprezintă decât o reminiscenţă a războaielor din
secolele trecute.
În jurul unor teme de istorie pentru care s-au ţesut
mereu discreditări s-a ridicat acum o barieră de netrecut. Ea
este construită pe nişte axe ale poporului român, intangibile
pentru alte naţiunile vecine! În mare, ele sunt:
- întemeierea Ţării Româneşti n-a fost rezultatul
acţiunii a câtorva domnitori Basarabi descendenţi din nu ştiu
ce migratori ci a fost un fenomen de durată;
- teritoriile valahe au fost conduse dintotdeauna mai
întâi, în antichitate, de o castă domnitoare a basarabilor, apoi
în feudalism de ramuri ale unei familii domnitoare a
basarabilor, conducătorii diverselor formaţiuni prestatale
fiind aleşi pe criterii dinastice stabilite încă din epoca
romană şi cu nuanţe specifice zonei;
- cheia păstrării identităţii proprii de-a lungul
întregii perioade a migraţiilor şi până la întemeierea unui
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stat propriu a fost limba romanică a valahilor contopită
benevol cu a slavilor din cauza obiceiurilor foarte apropiate
legate de viaţa ţărănească legată de pământ, slavii nefiind
migratori dispuşi la jaf ca majoritatea nomazilor veniţi din
stepele asiatice.
Dacă în timpurile romane ne-am păstrat identitatea
prin religia noastră monoteistă net superioară miriadei de zei
ai Romei, în vremea migraţiilor arma noastră a fost limba şi
creştinismul adoptat benevol şi spontan de întreaga
populaţie dintre Tisa şi Nistru, ţara Cârpaţilor, adică ţară
mereu ruptă de alţii şi continuu cârpită de noi până şi în
zilele noastre, basarabenii fiind separaţi de trupul dacic.
TISMANA ŞI BASARABII
Misionarii dominicani care pornind din noua cetate a
Severinului, „predicau în mijlocul Românilor din judeţele
oltene” cum spune N. Iorga n-aveau tocmai ce le trebuia mai
mult: experienţa luptei pentru libertate şi dialogul cu
populaţia în limba ei, singura folosită în teritoriile valahe.
Banii, banoveţii, cnezii şi voievodatele cneziale dinainte de
Basarab Întemeietorul erau conştienţi de acest mare obstacol
al străinilor şi îşi alegeau strategiile cu multă diplomaţie.
Regula era valabilă în toate teritoriile unde exista şi
populaţie valahă. Când papa Grigore al IX-lea îl convinge
pe regele Ungariei Bela al IV-lea să pornească cruciadă
asupra lui Ioan Asan al II-lea (1218-1241) al cărui teritoriu
era „infectat de eretici” şi ajuta „schismaticii” ţarul bulgar
scăpă prin acţiuni diplomatice iar cruciada nu mai fu pusă în
practică.
Tot aşa, când regele Bela puse stăpânire pe zona
Tismana – Severin, „schismaticul” voievod, care-o fi
păstorit zona în vremea aceea, fu nevoit să promită şi el ceva
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noilor stăpâni din acest „Banat al Severinului”.
Documentele scriu că la cruciada contra lui Asan al II-lea
participau şi valahi. E de presupus atunci că „schismaticul”
voievod din acest banat şi-a păstrat teritoriul intrând în
cruciadă alături de regele maghiar.
Cine să fi fost acel voievod care pendula diplomatic
între două imperii, la fel cum pendula ţarul bulgar între
Bizanţ şi cruciaţi?
Poate o fi fost chiar acel Ban Bezeram predecesor al
lui Lytuon (Litovoi), care-şi întărea cnezatul său, numit de
unguri Ţara Lytua şi avea puterea să-şi încropească o oaste
care să ţină piept mongolilor conform cronicii ruse
Voskresenskaia. Chiar şi
cronica persanului Ulah al
Raşid evidenţiază pe acest
„Bezeramban”
din
Ţara
„Ilaout” neţinând cont de
faptul că la valahi titlul se
pune înaintea numelui. Deci,
nu „Bezeramban” ci „Ban
Bezeram”, nu „Saraba Ban”
ca „Bathu Han” ci „Ban
Peştera Gurniei nu a
Saraba” ca Hasdeu, poate
adăpostit doar pe basarabii
având dreptate chiar şi
Litovoi sau pe Sfântul
Nicodim ci şi tezaurul
istoricii sârbi cu explicaţia lor
statului român în timpul
„Ban”=Domn
şi
celui de-al II-lea război
„Sarab”=rege.
Da,
Basarab
mondial
chiar era pentru valahi
Domnul Rege! Basarabii erau
respectaţi ca nişte regi de îndată ce Lytuon (Litovoi) fu
încurajat de însăşi regii unguri să-şi întărească cnezatul
deoarece putea să le dea o mână de ajutor când la
campaniile din sudul Dunării când la est unde plutea
ameninţarea hoardelor tătare.
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În orice caz, din lupta contra tătarilor, Lytuon
(Litovoi) se alese cu recunoaşterea definitivă a regilor
unguri ce introduseră în Diploma Cavalerilor Ioaniţi de la
1247, celebra lor frază „afară de teritoriul cnezatului
voievodului Lytuon (Litovoi), pe care îl lăsăm olaţilor aşa
cum l-au stăpânit aceştia şi până acum”.
BISERICĂ LA TISMANA - O NECESITATE A
NEAMULUI BASARABILOR
Urmărind toate aceste coordonate istorice, ne dăm
seama acum că locaşul sfânt, - probabil o biserică din lemn
– n-avea cum să nu existe pe Valea Tismanei în timpul
cnezatului lui Litovoi şi constituia poate chiar un bastion al
basarabilor.
Dacă Sfântul Nicodim căuta la Tismana ceva, atunci
cu siguranţă căuta şi vechea biserică, de aici, fie şi doar
pentru simplul motiv că organizarea bisericească urma
întotdeauna pe cea politică. Existau banate, cnezate şi
voievodate, documentele spun că existau şi biserici. Poate că
la Tismana biserica n-a fost distrusă ca „schismatică”, prea
era ascuns locul. Ceea ce este sigur însă, este faptul că
locaşul de cult trebuia neapărat întărit de îndată ce şi
voievodatul se întărise. Poate că el nu mai putea face faţă
nevoilor. Scrisorile venite regilor unguri din partea Romei
atrăgeau mereu atenţia că în voivodatele valahe ortodoxia se
fortifica. L-ar fi certat papa pe Bela al IV-lea degeaba (la 14
nov. 1234) că popoarele (populi) numite vlahi (Walati),
„primesc toate tainele bisericeşti” de la „pseudoepiscopi” de
rit grec? Conducătorii acelor „popoare” cu episcopi pe lângă
ei nu erau alţii decât Lytuon (Litovoi), în Terra Litua şi fraţii
lui Seneslav, în stânga Oltului şi Bărbat în zona Jiului şi alte
câteva cnezate mai mici. Care era situaţia lor înainte de a se
decide un vast proiect de construire a unor bastioane ale
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ortodoxiei de-a lungul Carpaţilor, printre care Vodiţa şi
Tismana erau pintenii păstrării ortodoxiei în Banatul
Severinului?
Seneslau, cârmuia la stânga Oltului iar Bărbat ţinea
şi teritorii oltene de lângă Jiu, pe care ar fi vrut să le extindă,
altfel nu se explică de ce şi-ar fi căsătorit fiica sa Ana, cu
Tihomir (1290-1310), cneaz de peste Dunăre din neamul lui
Constantin Tiş (Tih în bulgară) (1257-1277).
Cu ajutorul lui Tihomir, care prin istoria familiei sale
domnitoare la sud de Dunăre putea emite pretenţii de „vechi
os domnesc” Bărbat spera la un sprijin din partea
puternicilor ţari bulgari pentru stăpânirea sa asupra tuturor
cnezatelor din dreapta Oltului.
Cine era Tihomir Tih (Thocomerius în actele latine
ale regatului maghiar)? Străbunicul său, Tihomir, fusese
căpitan al armatei bulgare, cunoscut pentru înţelepciunea şi
curajul său din timpul revoltei lui Petru al II-Delian din anul
1040, care s-a răsculat împotriva stăpânirii bizantine asupra
Bulgariei. El se pretinsese neam cu regele Samuil făcând
parte din dinastia Kometopouli103 dar bulgarii printr-o
discuţie publică provocată de Petru II Delian, îl dovediră îl
judecară şi aruncară în el cu pietre ca nefiind de spiţă
bulgară ci de neam valah. Era un atu pentru strănepotul lui
din veacul al XIII-lea, Tihomir Tih pentru căsătoria cu fiica
lui Bărbat dându-i astfel legitimitatea de a fi ales mai mare
peste cele cinci judeţe din dreapta Oltului. Era un atu pentru
că, în sfârşit, după atâtea secole de războaie, valahii vedeau
revenind în teritoriile valahe un vechi os domnesc al
Basarabilor care mai rămăseseră prin Moesia. Venise
vremea ca toţi basarabii din dreapta şi din stânga Oltului să
103

Dinastia Kometopouli: Samuel (997 - 6 octombrie 1014). Gabriel
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Petru al II-Delian (1040-1041), Petru al III-lea (Constantin Bodin)
(1072)
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se închine unui singur domn. Mai ales că tatăl său
Constantin Tih (Tiş) (1257-1277) dusese şi el mari bătălii cu
ungurii pentru partea de Banat al Severinului de la sud de
Dunăre. Pe de altă parte, Mitso Assen (1256-1263) care
stăpânea partea estică a Bulgariei îl contesta şi el pe
Constantin Tih ca făcând parte din dinastia asenilor104 la fel
cum fusese contestat şi străbunicul său în veacul al XI-lea.
Cu toată lupta sa pentru asigurarea liniştii
(Supranumele TIH = Pacificul) în regatul bulgar,
nenumăratele incursiuni ale Hoardei de Aur tătaro-mongole,
precum şi prelungite şi costisitoare războaie, duc la
instabilitate economică în regat şi la război civil. Porcarul
Ivailo, devine lider al nemulţumiţilor. Constantin TIH
porneşte cu armata împotriva insurgenţilor dar a fost învins
şi ucis în carul său în anul 1277.105 Constantin Tih
(Pacificul) a fost căsătorit cu Irina Laskarina Asenina. În
1269 s-a căsătorit cu nepoata lui Mihail al VIII Paleologul,
Maria Palaiologina Cantacuzina, cu care are un fiu, Mihail
II Asen.
În 1276, Maria Palaiologina Cantacuzina se
căsătoreşte cu criminalul soţului ei, Ivailo (1277-1279).
Regina Maria din dinastia Paleulogilor a provocat mari
scandaluri politice şi a iniţiat misiuni în Ierusalim şi Egipt.
A tratat cu tătarii şi cumanii şi a tras sfori printre
pretendenţii la tron, dinastia asăneştilor fiind înlocuită în
Bulgaria cu neamul terterilor106.
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Neamul asăneştilor - după Hasdeu tot o ramură a
basarabilor 107- va continua domniile în teritoriul nord
dunărean, boierii recunoscând pe fiul lui Constantin Tih,
Tihomir (TIH – Pacificul la bulgari, Thocomerius la unguri)
(1290-1310) ca „os domnesc”, „din două părţi” prin
căsătoria cu Ana, fiica lui Bărbat, fratele lui Litovoi108.
Însuşirea de teritorii prin căsătorii era o modă în evul
mediu. De pildă, şi Litovoi îşi întăreşte poziţia căsătorinduşi fiica Elena cu Ştefan Miliutin (1282-1321) fiul lui Ştefan
Uroş II. Din încuscrirea cu sârbii, Litovoi se alege cu
Tesalia, un nou teritoriu, practic un loc de refugiu strategic
când avea conflicte cu ungurii. Este perioada celor trei
Valahii existente în anul 1265: Marea Valahie, la stânga
Oltului, mica Valahie la dreapta Oltului şi Valahia Tesalia în
nordul Greciei.
Lytuon (Litovoi) şi Bărbat au fost primii mari
voievozi care s-au opus regatului maghiar pe calea armelor,
consfinţind astfel prima mare mişcare de independenţă
totală inaintea celei de la 1330 care va pecetlui definitiv
independenţa valahilor. Conflictul dintre Lytuon (Litovoi)
şi trimisul regelui ungar, magistrul George, nu s-a creat doar
din cauza „neplatei tributului cuvenit regelui pentru acea
parte” aşa cum se spune mereu fals în documentele ungare.
al III (1323-1330) Stefan Ioan (1330), Alexandru Ivan (1331-1371),
Shishman (1371-1395, rege al Regatului Turnovo), Ivan Sratsimir
(1356-1396, rege al Regatului Vidin)
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Realitatea este că voievodatul de la răsărit de Olt
devenise tributar tătarilor pe la 1254 iar Litovoi când porni
extinderea voievodatului peste Olt, trebuia să cucerească
accea parte de la tătari. Era clar însă, că el cucerea aceea
parte nu ca ţară dependentă de Ungaria ci ca teritoriu valah
recucerit de el prin forţa armelor. Pretenţia regelui ungur săi dea lui tributul pe de-a gata, total nemeritat, era absurdă.
Gâlceava se lăsă în 1273109 cu uciderea lui Litovoi într-o
ambuscadă la Râul Bărbat, întinsă de magistrul George şi
obţinerea de bani de la Bărbat. Peste puţin timp, neavând
încotro, documentul din anul 1288 întocmit cu vinovăţie de
magistrul George însuşi, numeşte pe Bărbat, fratele lui
Lython, cu atributul Voevodul Litua. El prelua voivodatul
către 1279110 la 1276 gasind în Haţeg pe Petru111.
Ocupând (pe la 1272) partea de la răsărit de Olt,
Litovoi, până atunci numai voevod al Olteniei, uneşte
ambele voevodate într-un singur stat. Astfel, basarabii din
Oltenia Litovoi şi fratele lui Bărbat, devin „primii
întemeietori ai principatului a toată Ţeara Românească” 112.
Aşadar, consideră Onciul, „aceasta este în monumentele
istoriei noastre, cea dintâiu luptă a Românilor pentru
independenţă de Ungaria. Ea se repetă în urmă adeseori,
până ce şi Români şi Unguri trebue să se închine
Turcilor113”. Primul ce repetă lupta este Basarab, la Posada
(1330), când după o strălucită victorie, nu se va mai opri
decât în bugeacul Basarabiei.
Datorită acestor lupte întemeietoare, nici Litovoi,
nici Basarab nu se prea îngrijiseră de întărirea vechilor lor
109
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biserici. Mai ales cea din lemn de la Tismana, construită de
tatăl lui Litovoi, numit de cronicarul persan „Bezeramban”
adică „Ban Bezeram”.
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O va face Vladislav Vodă, tânăr ban al Severinului,
fiul marelui Io Basarab, când va ajunge întâiul domn care dă
danii (hrisovul de la 1364) bisericilor sale cele mai
importante, bastioane ale ortodoxiei: Vodiţa şi Tismana.
Litovoi ar fi trebuit să facă el acest lucru dar muri ca
un erou în conflictul cu ungurii din anul 1273. Destinul a
făcut deci ca fratele lui, noul voievod al Ţării Litua, Bărbat,
să ia conducerea Micii Valahii până în anul 1290, pentru ca
în final să o dea ginerelui său Tihomir. Apoi fiul său
Basarab, recunoscut de toţi boierii ca „os domnesc” luă în
stăpânire ambele teritorii din jurul Oltului înfăptuind un nou
teritoriu, numit în cronicile ungureşti Terra Transalpina iar
în cele greceşti Ungro-Vlahia. Va fi pasul decisiv spre
Întemeierea Ţării Româneşti
CONCLUZII DE FINAL ALE AUTORULUI LA
ACEST VOLUM
Despre vechea biserică din secolele anterioare venirii
Sfântului Nicodim pe Valea Tismanei, cercetările istorice de
tipul acestei scrieri, pentru care s-au cercetat sute de
documente şi situri, vor da definitiv verdictul. Multe lucruri
nu se ştiau, de pildă, despre locul acelui simbol sacru după
care căuta Sfântul Nicodim şi pe care-l identificase istoricul
Densuşianu în anul 1900, ca probă a unei vieţi spirituale pe
Valea Tismanei, nu se mai ştia nimic. L-am căutat nu trei
zile ca Sfântul Nicodim ci ani în şir fotografiind toate
columnele calcaroase din jur, dar nu mi-au folosit la
identificare. Până când, într-o seară, recitind a nu ştiu câta
oară cartea lui Ştefan Ieromonahul, mi-au atras atenţia
sintagmele amintite mai sus: „a stătut pre piatră, înaintea
peşterii cei mari” şi „cu faţa cătră resărit şi cu mânile
ridicate cătră înălţime”. A doua zi am plecat la mănăstire şi
cu toate că vegetaţia acoperea întregul versant vestic al
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Eronilor columna se distingea. Nu suficient de bine dar în
luna ianuarie, i-am făcut din nou fotografii cu pădurea
dimprejur lipsită de vegetaţie şi într-o zi cu soare, fără
zăpadă. Imaginile erau concludente!
Să sperăm că românul, aşa cum bine îl cunoaştem cu
imaginaţia sa, nu se va apuca acum să caute în Steiul Daiei
după vreo comoară aşa cum au făcut-o alţii în Steiul Coziei
sau în Dealul Tihomirului de la Sohodol. Ar fi păcat de acel
loc sacru! Stârnirea unei furtuni a căutătorilor de comori pe
Valea Tismanei cu siguranţă că ar strica şi cadrul natural şi
liniştea acestui loc sfânt ocrotit cu atâta grijă de conducerea
mânăstirii.
Să lăsăm deci cercetătorii avizaţi să întreprindă
investigaţii legale şi conform normelor de mediu.
Cercetările mele inedite privind zona Văii Tismanei
trebuie însă continuate, deoarece zona Tismana, este un
punct geografic natural, de mare încărcătură energetică,
despre care s-a scris mereu şi în care s-au petrecut multe
întâmplări de factură istorică şi mai ales de factură
religioasă!
Sper să am în acest demers cultural, sprijinul tuturor
instituţiilor de stat implicate.
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Anexa 1. Banate, cnezate şi voievodate în sec. XIII - XIV
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Anexa 2. Genealogia familiilor domnitoare din ţările de la
sud de Dunăre.
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NOTE
i

Aici Ştefan Ieromonahul greşeşte, Lazăr nu a fost împărat ci cneaz
(prinţ) între 1374 şi 1389 când moare în lupta de la Câmpia Mierlei.
După moartea marelui ţar Duşan, jupanii se făcură fiecare stăpân pe
provincia lor. Serbia se fărâmă şi mai tare după moartea, în împrejurări
obscure, a lui Uroş (1371) tocmai când primejdia turcească era la porţile
Serbiei. Atunci, dintre toţi jupanii, se ridică marele luptător pentru
creştinătate, cneazul Lazăr, fiul lui Pribaţ, logofătul lui Ştefan Duşan. El
n-a fost niciodată rege, ci unul din cnejii care-şi împărţiseră imperiul
sfărâmat, cnezatul său având capitala la Cruşevaţ pe Morava.
ii
Iată hrisovul dat atunci: „Pentru că eu, cel în Cristos Dumnezeu bine
credinciosul Voevod Vladislav, cu mila lui Dumnezeu Domn a toată
Ţara Românească, am binevoit după îndemnare dumnezeiască a înălţa
mănăstire la Vodiţa, în numele marelui şi purtătorului de Dumnezeu,
Antonie, ascultând pe cinstitul între călugări Nicodim, mai vârtos, dela
Domnia Mea cheltuială şi daruri, iar cu munca lui Kyr Nicodim şi a
fraţilor lui, am zidit si am zugrăvit; şi pe cât a adus vremea, aici am
dăruit, tetraevangheliul, ferecat cu argint şi aurit, cădelniţă de argint,
vase sfinte de argint, odăjdii preoţeşti de mătase o pereche,
catapeteasmă de adamască, cât trebuie bisericii, epitrahil şi rucaviţe de
mătase cu vergi purpurii.
Apoi, satul Jidovştiţa, slobod, de toate dările şi slujbele domneşti şi de
oaste, şi peste tot ohabă, şi de la satul Costeni până la Topolniţa, câte
vor fio gălete, şi pe dunăre de la opt vârşii, venitul domnesc, şi toată
vâltoarea din mijloc cu toate, şi Dunărea de la cataracta Nucului, ce
duce la podul cel mai de sus la Ruşava, şi Vodiţa cea mare pe
amândouă laturile cu nucii şi cu livezile şi cu Ţerovăţul cu siliştea
Bahnei. După acestea toate, la fiecare praznic al sf. şi purtătorului de
Dumnezeu, Antonie, 1000 de perperi* din casa Domniei mele şi
săracilor să împartă 300 perperi, 12 burdufi de brânză şi 12 caşuri şi o
majă de ceară, şi 12 perechi de haine, şi 12 părechi de încălţăminte şi
12 paturi. Acestea toate aşezându-le şi dăruindu-le pe fiecare an din
casa Domniei Mele, iarăşi am aşezat Domnia Mea, după sfat, ca, după
moartea lui Kir Nicodim să nu fie nici un Domn, volnic să pună în locul
acela stareţ, nici arhiereu, nici careva altul ci cum va zice Kir Nicodim
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şi cum va aşeza, aşa să ţină, care sunt acolo călugări, şi ei singuri să-şi
pună stareţ.
Şi aceste toate rog pe toţi urmaşii, ca să nu schimbe nimic; care se va
încerca să schimbe acestea sau ceva din ele, pe acela să-l bată Domnul
Dumnezeu şi prea cinstita sa maică şi sf. şi marele purtătorul de
Dumnezeu Antonie, şi aici în veacul viitor. Amin
Io Vladislav Voevod, cu mila lui Dumnezeu, Domn.”
(* perperi româneşti, imitaţie după cei bizantini. 1 perper = 24 bani)
iii

Ultima ediţie a celor doua acte patriarhale din 1359 in FHDR, IV,
volum întocmit de Haralambie Mihaescu, Radu Lazarescu, NicolaeŞerban Tanasoca, Tudor Teoteoi, Bucureşti, 1982, p. 196-203.
Înfiinţarea primei mitropolii ortodoxe a Unglovlahiei, prin transferarea
lui Iachint de la Vicina, s-a bucurat de o foarte mare atenţie în rândul
specialiştilor.
iv

Despre înfiinţarea celui de al doilea scaun mitropolitan al Ţarii
Romaneşti cu sediul la Severin, vezi M. Pacurariu, Istoria Bisericii
Ortodoxe Romane, ed. a II-a, vol. 1, Bucureşti, 1991, p. 252-262 (cu
bibliografia problemei). In ceea ce priveşte cauzele acestei dublări,
dincolo de înaintata vârstă a mitropolitului Iachint, "spectaculoasa"
creştere a populaţiei ţării, prozelitismul catolic în zonă sau consecinţa
asocierii la tron a lui Radu I de catre Vladislav Vlaicu (ultima sugerata
de P. S. Nasturel, Autour de la partition de la Metropole de
Hongrovalachie (1370), in BBRF, 1977-1978, p. 293-326), trebuie sa
avem în vedere înca cel puţin două aspecte. Primul îl reprezintă
îngrijorarea Patriarhiei ecumenice de a nu pierde controlul spiritual în
această zonă în faţa ofensivei catolice în condiţiile în care împăratul
bizantin Ioan al V-lea Paleologul aderase, în 1369, la unirea cu Roma în
speranţa obţinerii unui ajutor în faţa pericolului otoman, iar Vladislav I
Vlaicu a recunoscut în acelaşi an liberul exerciţiu al credinţei catolice în
Ţara Românească (actul din 25 noiembrie 1369, în DRH, B, I, p. 13).
Cel de-al doilea motiv decurge din schimbările de ordin politic ce au
avut loc în această perioadă: preluarea de către Ludovic I al Ungariei, în
1370, după moartea lui Cazimir cel Mare, a coroanei polone, fapt ce a
dus la o manifestare tot mai evidentă din partea regatului ungar a
tendinţelor hegemonice în această zonă. In aceste condiţii, este cu atât
mai explicabilă dorinţa domnului Ţării Româneşti de a obţine numirea
unui mitropolit în zona Severinului, teritoriu revendicat de regalitatea
maghiară (S. Papacostea, Geneza statului, p. 56-60, 113-130).
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v

Succesiunea titularilor scaunului mitropolitan al Ungrovlahiei la
sfârsitul sec. al XIV-lea şi începutul celui următor nu este pe deplin
lămurită. Una din problemele cele mai dezbătute este aceea a
momentului dispariţiei lui Antim Critopol şi a stabilirii succesorului său.
In acest sens, vezi M. Pacurariu, Listele cronologice ale ierarhilor
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1975; idem, Istoria Bisericii
Ortodoxe Romane, I, p. 263-272 (în ambele studii se regăseşte
cronologia stabilită de N. Dobrescu şi acceptată şi de P. P. Panaitescu în
lucrarea de faţa). O cronologie diferită la P. S. Nasturel (Autour de la
partition, p. 312-313), care consideră că Antim a încetat în viaţă în jurul
anului 1392, scaunul mitropolitan fiind ocupat de un enigmatic Ieremia,
cel căruia în 1401 patriarhul " Matei I i se adresa cu titlul de "exarh a
toată Ungaria şi a plaiurilor".
vi

In condiţiile în care sursele documentare lipsesc, iar acordul formal al
Patriarhiei ecumenice în numirea mitropoliţilor Ungrovlahiei, întradevăr pentru perioade mult mai târzii decât cea în cauză, este atestat
documentar, atribuirea acestei "reforme" lui Mircea cel Bătrân rămâne o
simplă ipoteză. Amintim de exemplu acordul Patriarhiei de
Constantinopol în cazul caterisirii mitropolitului Ştefan I de către Matei
Basarab, deci într-o epocă în care Patriarhia ecumenică nu mai avea
mijloace de a-şi impune autoritatea. Detalii : privind relaţiile dintre
puterea laică şi cea religioasă în epoca lui Mircea cel Bătrân la A.
Sacerdoteanu, Mircea cel Bătrân şi biserica ortodoxă a Ţării sale, în
BOR, XCV, 1968, nr. 3-5, p. 100-106.
De asemenea, în legatură cu relaţiile dintre scaunul mitropolitan al Ţării
Româneşti şi Constantinopol, credem că termenul adecvat este cel de
autonomie şi se explică prin condiţile grele în care Patriarhia Ortodoxă a
supravieţuit după dispariţia Bizanţului (1453).
vii

Recunoaşterea lui Iosif ca mitropolit al Moldovei de către Patriarhie,
după o lungă perioadă conflictuală, s-a făcut într-un context politic
nefavorabil Bizanţului, tot mai ameninţat de otomani, şi în care
împăratul a avut un rol decisiv, în speranţa realizării unui front
antiotoman în cadrul căruia cele două state româneşti urmau să aibă un
rol important.
In problema apariţiei mitropoliei Ortodoxe a Moldovei şi a lungului
conflict bizantino-moldovean în jurul canonicităţii lui losif I se pot
consulta: V. Laurent, Contributions a 1'histoire des relations de 1'Eglise
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byzantine avec 1'Eglise roumaine au debut du XVe siecle, în BSHAR,
26, 1945, p. 165-184; idem, Aux engines des 1 'Eglise de Moldavie. Le
metropolite Jeremie et 1'eveque Joseph, în REB, V, 1947, p. 158-170;
Al. Elian, Moldova şi Bizanţul în secolul al XV-lea, în vol. colectiv,
Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964,
p. 97-179 (cu discutarea tradiţiei privind legăturile lui Alexandru cel
Bun cu Bizanţul); Ştefan S. Gorovei, Aux debuts des rapports moldobyzantins, RRH, XXIV, 1985, nr. 3, p. 183-207; idem, La începutul
relaţiilor moldo-bizantine: contextul întemeierii Mitropoliei Moldovei,
în vol. Românii în istoria universală, III/l, lasi, 1988, p. 853-879;
Ciprian Zaharia, Iosif I Muşat, întaiul mare ierarh român, Bucureşti,
1987 (vezi şi observaţiile lui Ştefan S. Gorovei din AHAI, XXV/1,
1988, p. 547-560); Ş. Papacostea, Întemeierea mitropoliei Moldovei:
implicaţii central şi est-europene, în vol. Românii în istoria universală,
III/l, p. 525-541; idem, Byzance et la creation de la "Metropole de
Moldavie", în EBPB, II, Bucureşti, 1991, p. 133-150; Răzvan
Theodorescu, Implicaţii balcanice ale Începuturilor Mitropoliei
Moldovei, în vol. Românii în istoria universală, III/l, p. 543-566; M.
Păcurariu, op. cit, p. 273-285; Ştefan Andreescu, Mitropolia de Halici şi
episcopia de Asprokastron. Cateva observaţii, în vol. Naţional şi
universal în istoria românilor. Studii oferite prof. dr. Şerban Papacostea
cu ocazia împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1998, p. 125-136.
viii

Despre acest epitet în titulatura mitropoliţilor Ungrovlahiei, vezi N.
Şerbanescu, Titulatura mitropoliţilor, jurisdicţia, hotarele şi reşedinţele
mitropoliei Ungrovlahiei, în BOR, LXXVII, 1959, nr. 9-10, p. 710-711.
Acordarea acestui titlu mitropolitului muntean prin care jurisdicţia îi era
extinsă şi asupra ortodocşilor din regatul ungar ce nu aveau o ierarhie
proprie (vezi Al. Elian, Legăturile Mitropoliei Ungrovlahiei cu
Patriarhia din Constantinopol şi cu celelalte biserici ortodoxe, în
ibidem, p. 908), trebuie pusă în legătura cu acordul din 1396 dintre
Ungaria şi Patriarhie ce urmărea declanşarea unei vaste acţiuni
antiotomane, acord urmat de o "relaxare confesională"; pentru contextul
politic ce a dus la încheierea acestui acord, vezi Ş. Papacostea, Byzance
et la croisade au Bas-Danube a la fin du XIV-e siecle, în RRH, XXX,
1991, nr. 1-2, p. 3-21.

229

