
Testamentul Maicii Teofana
Mama lui Mihai Viteazu

La Sfânta Mânåstire Cozia, în pronaos, lângå mormântul lui Mircea cel Båtrân, este si
mormântul Maicii Teofana. Am gåsit pe internet testamentul ei si må bucur så-l pot face
cunoscut celor care sunt, într’un fel, fiii mei duhovnicesti. Dupå tragica moarte a lui
Mihai Viteazul si dupå exilul doamnei Stanca si al copiilor ei, Tudora, mama sa, se
cålugåreste la Cozia, care era un loc de liniste si de pazå pentru cei necåjiti sau
prigoniti:

„Eu, roaba Domnului Isus Hristos, cålugårita Teofana, muma råposatului Mihail voevoda
din Teara Româneascå, vietuit-am viata cestii lumi desartå... si înselåtoare... si am
petrecut lumeaste destul, în tot chipul în viata mea, pânå ajunsu si la neputinta
båtrâneatelor meale si la slåbiciunea mea, în sfânta mânåstire, în Cozia la låcuinta
sfintei troite si la råpausul råposatului Mircea voevoda. ªi tråiiu de ajunsu si luaiiu si
sfântul cin cålugåresc derept plângerea påcatelor meale. Acus må ajunse si vestea de
såvârsirea zilelor drag fiiului mieu Mihail voevod de såråcia doamna sa si a coconilor
domniei lui prin tåråle stråine. Fuiu de plângere si de suspine ziua si noaptea. Dupå
aceea, cu vrearea si cu ajutoriul Domnului din ceriu si cu rugåciunea cinstitilor pårinti în
zi si în noapte si plângerea mea si suspinele såråciei lor din tåråle stråine doarå sventia
lui din naltul ceriului au auzit si s’au milostivit de i-au scos din tåråle stråine în teara de
mostenire. Si mai vârtos au cugetat la svânta mânåstire în Cozia pentru båtrâna si
jalnica lor maicå. ªi deacå så adunarå unii cu altii, mare plângere si suspin fu întru ei de
jalea fiiu såu Mihail voevod si pentru patima lor ce-au påtimit prin tåråle stråine doamna
Stanca si fiiusåu Ion Nicola voevoda si fiiesa doamna Florica. Fu dupå aceea întrebarea
întru jale, cine cum au petrecut. Gråi doamna Stanca: cum am påtit noi, maicå, så nu
patå nime din ruda noastrå. Darå molitva ta, maicå, cum ai petrecut? Maica zice: cu
mult foc de moartea fiiu mieu si de jalea domniilor voastre, iarå de cåtre svanta
mânåstire, am har dragului Domn din cer si multumesc pårintilor din svânta mânåstire
c’am avut pace, råpaus si cåutare de molitvele lor la nevoi a mea. Ziserå domnia lor:
multumim si noi molitvelor lor pentru molitva ta cåci ai avut cåutare de ei. Zise Maica
Teofana: pentru aceea, featele meale am fågåduit sventei mânåstiri doao sate în
Romanati: Fråsineiu si Studenita pentru sufletul råposatului Mihai voevod si pentru
sånåtatea fiiusau Nicolei voevod si pentru pomeana noastrå si a tot neamului nostru så
fiu pomeniti la toate sventele pomeni, ci si dumnezeeasca liturghie, în vecie. Domnia lor
ziserå: Noi bucuroase, cum ti le-au dat råposatul Mihail voevod, volnicå esti, fie date si
de noi si de Nicola voevod si de tot neamul nostru, în vecie, pentru pomeanå, ca sa aibi
molitva ta si de icea înainte milå si cåutare pânå la moarte de molitvele lor.

Maica Teofana a fost înmormântatå în anul 7114 de la Adam, adicå 1605-1606 de la
Hristos. Piatra i-a fost puså de nepotii ei, doamna Florica si Nicolae Påtrascu.

O, dulcea limbå româneascå!
Preot Gh. Calciu


