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Dr. Lucian DINDIRICĂ1

O FILĂ DE ISTORIE ECLESIASTICĂ 
ROMÂNEASCĂ: MITROPOLITUL NIFON 

CRIVEANU

Pe 7 noiembrie 1939 Carol al II-lea semna un decret 
prin care se reînfiinţa vechea Mitropolie a Severinului2, 
eparhie ce a continuat să existe în conştiinţa poporului şi a 
Bisericii muntene3. La baza deciziei regale s-au aflat demer-
surile întreprinse de prim-ministrul Constantin Argetoianu, 
Gheorghe Tătărăscu, Virgil Potârcă, Constantin Potârcă (fost 
primar al Craiovei), Richard Franasovici, Alexandru Bărcăcilă, 
Tilică Ioanid și Constantin Basarab-Brâncoveanu, impor-
tanţi oameni politici olteni sau Pamfil Șeicaru și arhitectul 
G.M. Cantacuzino. Discuţiile avuseseră loc la Drobeta-Turnu 
Severin, cu ocazia serbărilor prilejuite de sărbătorirea cente-
narului nașterii primului rege român, Carol I (1839-1914), 
desfășurate pe 9 mai în cursul aceluiași an – reală reparaţie 
morală şi istorică i-au îndreptăţit pe istorici şi oamenii de 
seamă ai acestui ţinut să prezinte reînfiinţarea acestei Mitro-

polii ca fiind rânduită de Dumnezeu şi dorită de oameni4.
Prin decretul semnat de Carol al II-lea, în chiar primul 

articol este menţionat numele pe care-l va purta noua insti-
tuţie eclesiastică – Mitropolia ortodoxă-română a Olteniei, 
Râmnicului și Severinului – ca să fie cât mai vie amintirea atât 
a Mitropoliei Severinului cât şi a Episcopiei Râmnicului5. Ca 
sufragane avea Arhiepiscopia Craiovei (înfiinţată tot acum), 
cu întindere peste toate judeţele Olteniei – Vâlcea, Romanaţi, 
Dolj, Gorj și Mehedinţi – dar și Episcopia Argeșului (Mănăs-
tirea Argeșului care funcţionase până atunci ca și Catedrală 
Episcopală, urmând a fi cripta familiei regale a României). 
De asemenea, urma să aibă un Arhiereu vicar cu titlul de 
„Râmniceanul”, Arhiepiscopul Craiovei era și Mitropolit al 
Olteniei, cu reședinţa la Craiova, iar Biserica „Sf. Dumitru” 
devenea catedrala arhiepiscopală.

Patriarhul Nicodim al Bisericii Ortodoxe Române îl 
deleagă pe Episcopul Irineu Mihălcescu, Vicar al Mitropo-
liei Olteniei, pentru a ocupa, ca locţiitor, scaunul, de-acum 
vacant, de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei.  
Ceremonia de înscăunare a acestuia s-a desfășurat la 12 
noiembrie 1939, la Craiova, cu deosebit fast6. Prin articolul 4 
al Decretului-Lege nr. 3997 se desfiinţa Episcopia Râmnicului 
care avea să creeze pe parcurs anumite nemulţumiri la nivelul 
clerului local şi al credincioşilor vâlceni7. Cu toate acestea, 
decizia de reactivare a mitropoliei oltene în vechea reşedinţă 
a banilor a fost primită foarte bine fiind considerată ca una 
din înfăptuirile cele mai scumpe sufletului lor8.

În cursul aceleiași luni este convocat Congresul Naţi-
onal Bisericesc pentru alegerea mitropoliţilor Moldovei9 și 
Olteniei. Pe 30 noiembrie este ales ca Mitropolit titular al 
Olteniei, Episcopul de Huși, Nifon Criveanu. Va fi primul și 
singurul mitropolit care va păstori la Craiova întrucât, a fost 
şi el pensionat la ordin şi s-a aflat, până la moarte sub suprave-
ghere într-o casă parohială din Bucureşti10. Nefiind pe placul 
guvernului dr. Petru Groza este îndepărtat din scaun după 
ce prin Decretul nr. 92 din 20 aprilie 1945 este desfiinţată 
Mitropolia Olteniei, prima eparhie românească ce a căzut 
victimă unei practice devenită curentă în perioada comunistă, 
şi anume desfiinţarea eparhiilor cu scopul îndepărtării ierar-
hilor neagreaţi de către autorităţi şi înlocuirea lor cu ierarhi 
obedienţi11.

Nifon Criveanu se născuse la 20 februarie 1889, la Slăti-
oara, fiind al șaselea din cei zece copii ai familiei învăţăto-
rului Ilie Criveanu, primind la botez numele de Grigore. 
Urmează ciclul primar în comuna natală, din judeţul Roma-
naţi, azi judeţul Olt. Între 1902-1910 urmează cursurile Semi-
narului Central din București. Continuă studiile din domeniul 
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teologiei absolvind facultatea de profil din capital Vechiului 
Regat în 1914 ca șef de promoţie. După căsătorie, în aprilie 
1916, este hirotonit preot ajutător pe seama bisericii Lucaci 
din București pentru ca șase ani mai târziu să fie numit paroh 
la biserica Popa Soare, unde a avut nenorocirea să-şi piardă 
soţia foarte de timpuriu […] a căzut în melancolie şi resemnare. 
S-a singularizat într-o vieaţă de pustnic, dedicându-se exclusiv 
creşterii unicei sale fiice, fructul şi amintirea unei căsnicii feri-
cite12. Remarcându-se încă din timpul studenţiei prin publi-
carea mai multor lucrări13, la recomandarea facultăţii, Patri-
arhia Română îi acordă o bursa de studii la Montpellier și 
Paris, pentru trei ani, între 1924-192614. 

La finalizarea studiilor și la reîntoarcerea în ţară, la propu-
nerea Patriarhului Miron Cristea, este numit, la începutul 
anului școlar 1926, profesor și director al Seminarului Nifon 
Mitropolitul. Apropierea sa de Patriarhul României îl ajută să 
urce foarte rapid treptele ierarhiei bisericești. La îndemnul şi 
stăruinţa lui Miron Cristea este tuns în monahism pe seama 
Mănăstirii Cernica cu numele de Nifon în luna mai a anului 
1927, pentru ca în septembrie 1928, de-acum deja arhiman-
dritul Nifon Criveanu, să acceadă la funcţia de vicar al Episco-
piei Râmnicului și Noului Severin, ziua de 17 februarie 1929 
aducându-i și hirotonirea în arhiereu15. Aici preia conducerea 
Tipografiei Cozia, pune bazele unei edituri care a răspândit 
într-un număr foarte mare cărţi pentru popor, lucrări cu 
subiecte religios-morale, hagiografice, dar și de comba-
tere a diferitelor denominaţiuni creștine apărute în zonă. 
Ca arhiereu vicar s-a îngrijit și de sectorul educaţional-reli-
gios al eparhiei vâlcene, în speţă Seminarul Sf. Nicolae din 
Râmnicu-Vâlcea și Școala de cântăreţi de la Cozia, contri-
buind la îmbunătăţirea performanţelor din cele două școli. 
În plan personal din cauza firii capricioase a superiorului său 
chiriarh (Episcopul de Râmnic, Bartolomeu Stănescu – n.n.), 
a dus o vieaţă aspră, plină de privaţiuni şi nelinişte sufletească, 
care i-a pus în valoare întreaga comoară de virtuţi şi a ridicat 
prestigiul personalităţii sale pe culmi nebănuite16. În această 
perioadă publică o nouă lucrare: Cugetări şi maxime pentru 
viaţă17. 

Patru ani mai târziu, pe 19 octombrie 1933 este ales de 
către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca episcop 
la Episcopiei Hușilor, ca pe cel mai vrednic din ai săi arhierei, 
cu rangul de prinţ al Bisericii, învestit legal de către Carol al 
II-lea pe 9 martie 1934, iar 2 zile mai târziu, pe 11 martie, 
are loc întronizarea cu un fast deosebit, cum rar se pomeneşte 
în analele Bisericii române ortodoxe în prezenţa ministrului 
Instrucţiunii, Cultelor și Artelor, dr. Constantin Angelescu. 
În momentul în care i-a fost încredinţată cârja episcopală de 
către rege, în cuvântul său, Carol al II-lea își exprimă satis-
facţia faţă de alegerea făcută de Sinod, misiunea tânărului 
episcop urmând a nu se rezuma exclusiv la opera misionară, 
tot lui revenindu-i și îndatorirea de a propaga sentimentul 
naţional în această zonă a ţării: sunt fericit, că la Episcopia pe 
la care a trecut şi un Melchisedec, să am un om de cultură, care 
va putea astfel să ajute la răspândirea şi întărirea culturii româ-
neşti în ţinutul Huşilor18. 

Ca ierarh și-a dovedit competenţele în toate domeniile 
pe care le avea în responsabilitate: a înfiinţat cantine sociale 
și a sprijinit personal așezămintele școlare, culturale, sociale 
și monahale existente pe cuprinsul eparhiei (financiar sau 
cu produse lemnoase și alimentare), a restaurat catedrala 
episcopală, a spălat pictura acesteia, a construit o clopotniţă 

și un stabiliment pentru personalul angajat și a reamenajat 
peisagistic zona în care se afla lăcașul de cult. De asemenea, 
a construit o fabrică de lumânări și o seră de flori.

S-a implicat activ în educarea religioasă și revenirea la 
Ortodoxie a enoriașilor care aderaseră la culte neoprotes-
tante. A tipărit o revistă – Credinţa Strămoşească – și ca misi-
onar, prin exemplul personal a convertit 3.500 de neoprotes-
tanţi şi stilişti din numărul total de 5.900 existenţi în eparhie. 
În domeniul bisericesc a înfiinţat 250 de biblioteci parohiale, 
o revistă a episcopiei (Cronica Huşilor) și mai multe coruri la 
biserici. Cum păstorea 300 de preoţi care slujeau în 450 de 
biserici, s-a îngrijit ca slujitorii să se ridice la nevoile momen-
tului. 124 au devenit licenţiaţi, iar din punct de vedere al 
clădirilor în care se efectuau slujbe religioase, înainte de 
plecarea de la Huși, situaţia era următoarea: 145 de biserici 
au fost zidite și renovate, 29 erau încă în construcţie iar 16 în 
restaurare19. 

Așa cum aminteam, la 7 noiembrie 1939, Regele Carol 
al II-lea, semna un Decret-Lege – întrucât nu se încheiase 
vacanţa parlamentară – care reactiva vechea Mitropolie a 
Severinului sub titulatura de „Mitropolia Olteniei, Râmni-
cului și Severinului” cu reședinţa la Craiova. În Însemnările 
sale zilnice, prim-ministrul de la acea vreme, Constantin 
Argetoianu, consemna: am văzut şi pe Patriarhul (Nicodim 
Munteanu – n.n.). M-am înţeles cu el pe chestiunea Mitropo-
liei din Craiova şi mi-a promis tot concursul ca să vindecăm pe 
popi de politică. Va convoca Sfântul Sinod pentru a îndruma 
acţiunea. Mă iubeşte. Ne înţelegem bine20.

În 29-30 noiembrie 1939, Congresul Naţional Biseri-
cesc se întrunește la București pentru alegerea unor titulari 
pentru scaunele vacante de Mitropolit al Moldovei și Sucevei 
(rămăsese vacant prin alegerea lui Nicodim Munteanu ca 
Patriarh) și nou înfiinţatului scaun de Mitropolit al Olteniei, 
Râmnicului și Severinului. În urma scrutinului desfășurat pe 
29 noiembrie 1939, arhiereul Irineu Mihălcescu-Râmniceanu, 
locţiitor de arhiepiscop al Craiovei, este votat ca Mitropolit al 
Moldovei și Sucevei21. A doua zi, pe 30 noiembrie 1939, cu o 
majoritate sdrobitoare, de 120 de voturi din totalul de 147 […], 
Prea Sfinţitul Episcop Nifon Criveanu al Huşilor, a fost ales de 
înaltul for bisericesc (Colegiul Electoral pentru Biserică – n.n.) 
Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, Râmnicului şi 
Severinului. 

Pentru contemporani, alegerea lui Nifon Criveanu ca 
titular al scaunului de la Craiova, a părut cel puţin providen-
ţială: a fost trimis prin voinţa divină să arhipăstorească poporul 
oltean şi să tragă brazdă nouă în ogorul credinţei strămoşeşti, 
spre a asvârli cu vrednicie şi îmbelşugare sămânţa adevărului 
creştin ortodox peste capetele drept credincioşilor, întărind 
nădejdea în vigoarea şi viitorul Neamului22.

În alocuţiunea rostită cu prilejul aflării rezultatului  votului, 
Vlădica Nifon s-a arătat profund conștient de greutăţile unui 
nou început, de responsabilitatea care îi revenea: marea şi 
greaua răspundere la care sunt chemat, o primesc cu cutremur, 
dar şi cu credinţă în Dumnezeu. Cu cutremur, pentru înălţimea 
scaunului mitropolitan pe care mă urcaţi, pentru însemnătatea 
istorică a arhipăstoririi primului mitropolit al nou înfiinţatei 
Mitropolii […] cu cutremur pentru marea răspundere ce voiu 
avea înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor de a fi păstorul şi 
părintele spiritual a peste 1.500.000 credincioşi […] mă leg 
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor sa slujesc Bisericii cu 
credincioşie şi râvna, păzind cu sfinţenie dreapta credinţă; iar 
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Ţării să îi slujesc ca unui altar al Neamului23.
Discursul Mitropolitului Nifon a făcut o impresie foarte 

bună în rândul intelectualilor români contemporani. De 
pildă, în numărul din 2 decembrie 1939, Nicolae Iorga 
publică în Neamul Românesc un editorial cu titlul Un mare 
discurs bisericesc şi un Ierarh de mari speranţe, din care 
spicuim: noul Episcop al Craiovei şi Severinului n-a presintat, 
în programul său, un singur gând, n-a întrebuinţat un singur 
cuvânt care să nu corespundă perfect adevăratei sale misiuni 
[…] N-a făcut acea paradă de erudiţie de care unii dintre noi, 
şi nu puţini, au dreptul să zâmbească. N-a ridicat tonul ca la o 
adunare de mireni uniţi prin anumite interese comune. A vorbit 
ca un cleric smerit, legat prin chemarea sa pe lume, şi totodată 
ca un cetăţean curajos care îşi dă seama de greutăţile ce apasă 
asupra ţării şi de elementele de duşmănie ce se mai păstrează. 
Nifon Criveanu, până acum episcop de Huşi, e un cleric de mari 
speranţe, şi, când va fi nevoie de judecat oamenii ni vom aminti 
discursul său de acuma24. 

Prin decret regal, în 5 decembrie 1939, Regele recunoaște 
alegerea Sfântului Sinod iar pe 12 decembrie 1939, are loc, în 
sala Tronului de la Palatul Regal, învestirea oficială a lui Nifon, 
ca întâistătător al Bisericii oltene. Regele Carol al II-lea face 
oficiile de recunoaștere a alegerii Sinodului prin înmânarea 
cârjei arhiepiscopale. În discursul său, Suveranul român își 
manifestă mulţumirea faţă de activitatea desfășurată în acea 
parte a Moldovei de mijloc, realizări care nu ţineau doar de 
Biserică ci și de întărire românească şi de solidaritate naţio-
nală. Cu acest frumos renume te aşezi azi în scaunul mitropo-
litan al Olteniei şi tocmai din această cauză a fost pentru mine 
o bucurie să îţi încredinţez astăzi această Cârjă Episcopală. Şi 
Înalt Prea Sfinţia Ta eşti un cărturar, sunt deci convins, că noua 
înălţare ce se aduce Craiovei, făcând o reşedinţă mitropolitană, 
va ridica acest colţ de ţară şi pe acest tărâm al culturii româ-
neşti, tărâm atât de necesar pentru întărirea României printre 
neamurile civilizate25.

Mișcat de discursul Regelui Carol al II-lea, ierarhul Nifon 
oferea, în cuvântarea sa de răspuns, sincere asigurări cu 
privire la rolul activ pe care trebuie sa-l îndeplinească insti-
tuţia bisericii creștine, totodată încredinţându-și monarhul 
de truda și râvna pe care le va închina Patriei noastre scumpe, 
unde fiecare bun Român se cade să aducă tot ce are mai bun 
şi mai ales în fiinţa lui, toate puterile sale de lucru, toată price-
perea sa, tot sprijinul de servire şi de jertfă26.

În 21 decembrie 1939 are loc înscăunarea primului 
Mitropolit al Olteniei, Râmnicului si Severinului în Catedrala 
„Sfântul Dumitru” din Craiova, de acum Catedrală Mitropo-
litană. 

Că întronizarea lui Nifon a fost cel mai important eveni-
ment petrecut in Craiova acelor ani, o demonstrează impli-
carea tuturor factorilor de decizie ai autorităţilor locale, jude-
ţene și ţinutale. S-au tipărit mii de publicaţii, broșuri, invitaţii 
și alte materiale de înștiinţare a evenimentului, distribuite în 
întreaga Oltenie. A fost contractată și o firmă pentru amplifi-
carea sunetului așa încât toţi participanţii de pe străzile adia-
cente Catedralei să poată auzi desfășurarea slujbei. Solem-
nitatea manifestărilor de anvergură anunţate, a asigurat o 
participare masiva a populaţiei. Totul a început în gara din 
Craiova unde mai marii Craiovei și Olteniei au întâmpinat 
delegaţia oficială al cărei membru de onoare era chiar Mitro-
politul Nifon; din delegaţie mai făceau parte: Constantin 

Argetoianu, acum consilier regal, Ion Nistor, ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice și Artelor, Grigorie, Episcopul 
Argeșului, dr. Nicolae Lupu și Stancu Brădișteanu, secretar 
general la Ministerul Cultelor. Întâmpinat cu pâine și sare de 
primarul din Bănie, Mitropolitul este prezentat de către rezi-
dentul regal, tuturor autorităţilor civile și militare din Oltenia. 
Încadrat de escadroanele Regimentului 1 Călărași, alaiul a 
pornit pe principalul bulevard care face legătura între gara 
Craiova și Catedrala Mitropolitană, de-a lungul traseului mii 
de oameni aclamându-i pe distinșii oaspeţi. După slujba de 
întronizare, a avut loc o recepţie la Palatul Rezidenţial (actu-
alul Palat Administrativ) și o agapă în Sala Maură a restauran-
tului Minerva din Craiova. Cu această ocazie, Regele Carol al 
II-lea al României, i-a conferit Mitropolitului Nifon decoraţia 
„Coroana României” în grad de „Mare Cruce”27. 

A păstorit până în 20 aprilie 1945, în vremuri grele, 
marcate de cel de-al doilea Război Mondial, iar spre final, 
odată cu instalarea primului guvern comunist condus de 
către dr. Petru Groza, Mitropolitul Nifon este pensionat 
forţat, prin desfiinţarea Mitropoliei, unicul scop al acestei 
mișcări fiind înlăturarea lui din viaţa publică. Acestea veneau 
ca o pedeapsă pentru activitatea misionară a celor aproxi-
mativ 150 de preoţi olteni trimiși în Transnistria, între 1941 
și 194328. În cei peste 5 ani cât a condus Mitropolia olteană, 
Nifon Criveanu a înfăptuit o operă social-filantropică de 
anvergură, concretizată prin ajutorarea populaţiei sărace, 
precum și prin înfiinţarea de cantine sociale și școlare 
pe lângă parohii și școli. Apelurile privind strângerea de 
fonduri pentru armata ţării, sprijinirea spitalelor românești 
de campanie, înfiinţarea de orfelinate destinate copiilor 
orfani ai căror părinţi muriseră pe front și, nu în ultimul rând, 
constituirea mai multor fonduri inalienabile, din veniturile 
cărora erau sprijiniţi elevii săraci (în comunele Slătioara și 
Brezoi), reprezintă tot atâtea reușite. 

În plan misionar-bisericesc, a înfiinţat cercuri de studii 
religioase, reviste de specialitate și pentru popor, s-au tipărit 
cărţi de rugăciuni pentru credincioși dar și pentru ostași, 
pastorale, iconiţe și calendare. De asemenea, mitropolitul 
Nifon s-a îngrijit de dezvoltarea culturală a poporului de 
la sate. A înfiinţat sau reînsufleţit cămine culturale și coruri 
bisericești sub președinţia preotului, cântăreţului sau a 
unui învăţător din sat; în doar 3 ani, bilanţul suna astfel: 712 
cămine culturale, 458 coruri bisericești și 1.054 de biblio-
teci parohiale cu peste 250.000 de volume și 52.571 cititori. 
În timpul păstoririi sale, au fost reparate 342 de biserici și 
construite alte 32, s-au redeschis două mânăstiri de maici, 
dar s-au și restaurat și întreţinut monumente arhitecturale 
din întreaga Oltenie.

Un eveniment aparte care merită reţinut este implicarea 
Mitropolitului Nifon în protejarea evreilor craioveni în peri-
oada rebeliunii legionare din 1941: l-a însărcinat pe preotul 
bisericii Madona Dudu să asigure paza sinagogilor din oraș 
pentru protejarea comunităţilor evreiești. Mai mult chiar, 
evreii craioveni au fost ascunși în subsolul monumentalei 
biserici, unde li s-a asigurat strictul necesar29.

O grijă deosebită a acordat-o românilor din teritoriile 
transnistrene care fuseseră ocupate de Armata Roșie și, în 
care, mai mult ca niciodată, trebuia reactivat sentimentul 
naţional dar și cel creștin. Prin aportul celor 150 de preoţi 
și călugări care au lucrat în stagii de câte 5-6 luni, totalizând 
un număr de 18.671 de zile, la 5 aprilie 1943, rezultatele 
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acestor eforturi religioase și umanitare se regăsesc în repa-
rarea și restaurarea a 93 de biserici, construirea a patru noi, 
redeschiderea a 20 de case de rugăciuni, împrejmuirea cu 
zid sau gard a 25 de biserici și a 27 de cimitire, ridicarea a 38 
de troiţe, înfiinţarea a șase dispensare, a 58 de cămine cultu-
rale, a 19 biblioteci, 20 de parohii precum și înfiinţarea a 21 
de cantine școlare. De asemenea, bisericile din Transnistria 
au fost dotate cu obiecte de cult, veșminte preoţești, cărţi de 
ritual, cărţi de rugăciune, cărţi și broșuri religioase, iconiţe, 
cruciuliţe și calendare de perete, pentru întreţinerea lăca-
șelor de cult și activităţilor culturale. Suma tuturor acestor 
donaţii este una foarte mare pentru acele vremuri și anume 
1.080.130 de lei30.

Între 20 iulie și 3 august 1942, Mitropolitul Nifon s-a 
deplasat personal în Transnistria pentru a se informa asupra 
modului în care își desfășura misiunea preoţimea olteană. 
Cu această ocazie, a săvârșit mai multe pomeniri la cimitirele 
din zona Odessei, a sfinţit șase biserici și a hirotonit preoţi și 
diaconi în 12 localităţi31.

Pentru a putea înţelege mai ușor de ce Mitropolitul Nifon 
era incomod regimului instalat la 6 martie 1945, trebuie 
revăzute câteva din acţiunile sale din perioada 1940-1944: 
după rapturile teritoriale din 1940, a găzduit 187 de clerici 
iar în 1944 a sprijinit încadrarea în parohiile Olteniei a 594 de 
preoţi, opt diaconi și 297 de cântăreţi bisericești puși pe fugă 
de trupele sovietice care avansau pe teritoriul basarabean32.

Îndepărtat brutal din scaun, se refugiază în comuna 
natală, iar apoi la fiica sa la București. De-a lungul anilor, 
după mai multe memorii, află și cauzele îndepărtării sale: 
Emil Bodnăraș, secretarul general al Președinţiei Consiliului 
de Miniștri, i-a reproșat că se bucura de atenţiunea Mareşa-
lului I. Antonescu, că a evitat guvernul Petru Groza și nici nu a 
devenit colaborator al noului regim; prim-ministrul Dr. Petru 
Groza, i-a imputat propaganda antisovietică din Transnistria, 
unde fusese cu sute de preoţi. După ce, în cadrul unei predici 
din 22 mai 1949, a acuzat regimul comunist de ură sălbatică 
faţă de oameni, de decădere morală şi socială cum nu s-a mai 
văzut la noi, şi apoi în loc de libertate şi iubire avem teroare şi 
lagăre, va deveni un dușman al noului regim care trebuia 
supravegheat și monitorizat în permanenţă33.

Deși aflat sub supraveghere informativă permanentă, 
Nifon Criveanu mergea, fără să ceară aprobare, în fiecare vară 
la Curtea de Argeș unde lua masa la comun – cu toţi cei aflaţi 
la odihnă, voia să fie cât mai neobservat. Preotul Ioan Ioani-
cescu, pe atunci diacon la Curtea de Argeș, acum pensionar 

la Craiova, în însemnările sale încă nepublicate, își amintește 
momentele în care se afla la o porţie de vorbă cu Înaltul Nifon, 
care, fiind izolat şi însingurat, el simţea nevoia să stea de vorbă 
cu oricine. Întins pe spate, pe iarbă, aşa precum omul de la 
ţară, el asculta cu ochii închişi tot ce sporovăiam eu. Călugărul 
Clement îi atrăsese atenţia tânărului diacon că, prin insisten-
ţele sale și prin conversaţiile purtate, nu cumva să-l supere și 
să pară că-l ispiteşte cu ceva. Avea un chip frumos, la cei 60 de 
ani pe care îi trăise, cu barba albă, cu o privire caldă, bună, cu o 
voce baritonală, profundă. În ziua în care preotul Ioanicescu 
trebuia să i-o prezinte ierarhului pe soţia sa, a aflat că Mitro-
politul Nifon a fost nevoit să se întoarcă la București: bietul 
bătrân uitase să-şi anunţe plecarea la cerberii care-l supra-
vegheau şi a trebuit să revină acasă… Doamne, ce vremuri 
trăiam! Bietul bătrân!34.

În anii 50, Patriarhul Justinian îi permite Mitropolitului 
Nifon să slujească la biserica Domniţa Bălașa și, pentru că era 
considerat viitorul patriarh al României după căderea comu-
nismului, i-a solicitat ca atunci când acest lucru se întâmpla 
să îi întoarcă bunăvoinţa35. Contemporanii l-au gratulat cu 
cuvinte mari, încă din perioada vieţii sale fiind socotit cel mai 
vrednic mitropolit al ţării, la vremea aceea pentru activitatea 
prodigioasă desfășurată în calitatea sa de mitropolit al Olte-
niei36.

A murit într-o zi de duminică, îmbrăcat în veșmintele 
arhierești, după ce a rostit predica săptămânală la finalul 
slujbei oficiată la Schitul Maicilor din București. 

Fostul mitropolit al Olteniei, Teofan Savu, actual mitro-
polit al Moldovei și Bucovinei și-a dorit mutarea rămăși-
ţelor lui Nifon Criveanu în cripta ierarhilor din catedrala din 
Craiova. Fiica şi nepoţii săi, însă, au refuzat să-i mai tulbure 
somnul marelui mitropolit37.
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