
UN CUVANT ... INAINTE DE A VA DECIDE

CATE CEVA DESPRE SCHITUL ROMANESC PRODROMU

Stadiul trecut si actual pentru Sfantul Munte Athos

In conformitate cu CARTEA STATUTARA a Sfantului Munte Athos, din 10 mai 1924, sunt
stipulate urmatoarele:

 Capitolul I - Articolul 1:
o Muntele cel cu nume sfant al Athosului este constituit din douazeci de Sfinte Manastiri

suverane, imparatesti, patriarhale si stavropegice dispuse, conform traditiei
dintotdeauna, in urmatoarea ordine ierarhica:

1. Sfanta Manastire a Marei Lavre
2. Sfanta Manastire Vatoped
3. Sfanta Manastire Iviron
4. Sfanta Manastire Hilandar
5. Sfanta Manastire Dionisiu
6. Sfanta Manastire Cutlumus
7. Sfanta Manastire Pantocrator
8. Sfanta Manastire Xiropotamu
9. Sfanta Manastire Zografu
10. Sfanta Manastire Dochiariu
11. Sfanta Manastire Caracalu
12. Sfanta Manastire Filotheu
13. Sfanta Manastire Simonopetra
14. Sfanta Manastire Sfantul Pavel
15. Sfanta Manastire Xenofont
16. Sfanta Manastire Grigoriu
17. Sfanta Manastire Esfigmenu
18. Sfanta Manastire Rosikon (Sfantul Pantelimon)
19. Sfanta Manastire Stavronichita
20. Sfanta Manastire Constamonitu

o Toate celelalte asezaminte: schituri, chilii, sihastrii sunt dependinte ale fiecareia din
cele 20 de Sfinte Manastiri suverane. PS - acestea sunt si numerele de la masini actuale.

 Capitolul II - Articolul 14:
o Reprezentantii Sfintelor Manastiri ce alcatuiesc Sfanta Chinotita a Sfantului Munte

Athos sunt alesi de catre manastirile proprii, conform regulamentelor interioare, cel mai
tarziu in decursul primei jumatati a lunii ianuarie a fiecarui an, dintre faratii manastirii
in varsta de la 30 de ani in sus, care se disting prin viata neprihanita si intelepciune,
fiind preferati intotdeauna cei care poseda pregatire teologica si diploma de studii.

 Capitolul III - Articolul 28:
o Cele 20 de Sfinte Manastiri se impart in 5 tetrade, fiecare dintre ele exercita Epistasia o

data la 5 ani timp de un an, de la 1 iunie pana la sfarsitul lui mai. Pentru aceasta se
trimit anual de catre fiecare manastire din fiecare tetrada cate un reprezentant care
poseda anumite calitati asemanatoare celor stabilite si pentru reprezentantii manastirilor
(membri in Sfanta Chinotita). Aceste tetrade sunt urmatoarele:

o



1. Prima Tetrada:
 Marea Lavra
 Dochiariu

 Xenofont
 Esfigmenu

2. A doua Tetrada:

 Vatoped
 Cutlumus

 Caracalu
 Stavronichita

3. A treia Tetrada:

 Iviron
 Pantocrator
 Filotheu

 Simonopetra
4. A patra Tetrada:

 Hilandar
 Xiropotamu
 Sfantul Pavel

 Grigoriu
5. A cincea Tetrada:

 Dionisiu

 Zografu
 Rosikon (Sfantul Pantelimon)

 Constamonitu

 Capitolul V - Articolul 84:
o Cele 20 de Sfinte Manastiri se impart in chinoviale si idioritmice.
o Chinoviale sunt manastirile:

1. Dionisiu
2. Cutlumus
3. Zografu
4. Caracalu
5. Simonopetra
6. Sfantul Pavel
7. Xenofont
8. Grigoriu
9. Esfigmenu
10. Rosikon (Sfantul Pantelimon)
11. Constamonitu

o Idioritmice sunt manastirile:
1. Marea Lavra
2. Vatoped
3. Iviron
4. Hilandar
5. Pantocrator
6. Xiropotamu



7. Dochiariu
8. Filotheu
9. Stavronichita

 Articolul 85:
o Nu este permis ca o manastire chinovilala sa se transforme in idioritmica. Una

idioritmica se poate transforma in chinoviala prin hotararea Sfintei Chinotite...

 Articolul 100:
o Nu se permite sub nici un motiv vanzarea de proprietati in Sfantul Munte. Schimbul de

proprietati este posibil.

 Capitolul VIII - Articolul 129:
o Orice reparatie a unei dependinte necesita permisiunea scrisa a manastirii de care

apartine, iar orice constructie noua sau extinderea a unei constructii necesita
autorizatia Sfintei Chinotite, de competenta careia este si aprobarea planului noii
constructii sau extinderi, plan ce trebuie depus spre aprobare acesteia in mod
necesar.

o Orice alta constructie sau extindere facuta (in afara autorizarii) da Sfintei
Chinotite dreptul de a o demola.

 Articolul 133:
o Transformarea schiturilor in manastiri sau a chiliilor in schituri sau a colibelor in

chilii se interzice in mod absolut.
 Capitolul IX - Articolul 142:

o La Sfantul Munte, schiturile sunt in numar de 12 si se deosebesc in schituri chinoviale
si idioritmice.

o Schiturile chinoviale sunt urmatoarele:
1. Schitul Adormirea Maicii Domnului (Bogoroditza) - al Rusikonului;
2. Schitul Proorocul Ilie - al Pantocratorului
3. Schitul Prodromu - al Marii Lavre
4. Sfantul Andrei - al Vatopedului

o Schiturile idioritmice sunt urmatoarele:
1. Schitul Sfanta Ana - al Marii Lavre
2. Schitul Sfanta Treime - Cavsocalivei - al Marii Lavre
3. Schitul Sfantul Dimitrie - al Vatopedului
4. Schitul Prodromu - al Ivironului
5. Schitul Sfantul Pantelimon - al Cutlumusului
6. Schitul Nascatoarea de Dumnezeu (Nea Skiti) - al Sfantulului Pavel
7. Schitul Sfantul Dimitrie (Lacu) - al Sfantulului Pavel
8. Schitul Buna Vestire a Nascatoarei de Dumnezeu - al Xenofontului

 Articolul 149:
o Fiecare schit este condus de catre dicheu, consilierii si adunarea batranilor acestuia

 Capitolul XI - Articolul 171:
o In Sfantul Munte nu se permite nici o reparatie sau restaurare daca prin aceasta

se distrug sau se deterioreaza picturile vechi.
 Articolul 186:

o Se interzice, conform obiceiului dintotdeauna, intrarea in peninsula Sfantului Munte a
partii femeiesti (oameni sau animale).



Nu a contat ca in sute de ani romanii ar fi putut sa-si ridice manastiri. Din cauza credintei ca ortodoxia
inseamna si corectitudine am avut sute de voievozi care au ajutat toate manastirile deja existente.

Vestigii romanesti la Sfantul Munte Athos:

"Nici un alt popor proslavnic nu a facut atata pentru Athos, cat au facut romanii" (Porfir Uspenski).
Majoritatea voievozilor romani au contribuit la pastrarea actualelor manastiri, dupa cum urmeaza.
Probabil ca daniile au fost mai multe, dar acestea sunt recunoscute (in nici o ordine cronologica ci a
vestigiilor gasite personal):

 Vatopedu:
o turnul arsanalei - Stefan cel Mare - 1472
o biserica Sfantului Brau al Maicii Domnului - Neagoe Basarab

 Grigoriu:
o Stefan cel Mare
o Petru Rares

 Cutlumus:
o Nicolae Alexandru Basarab
o Vlaicu Voda
o Laiota Basarab
o Basarab cel Tanar
o Vlad Calugarul
o Vlad Inecatul
o Vlad Vintila
o Radu cel Mare
o Neagoe Basarab
o Alexandru cel Bun
o Nircea cel Batran
o Radu Mihnea

 Hilandar:
o Vlad Calugarul
o Stefan cel Mare
o Radu cel Mare
o Vlad Ţepeş
o Vlaicu Voda
o Radu de la Afumaţi
o Vlad Vintilă
o Radu Paisie
o Alexandru al II-lea
o Mihai Viteazul
o Simion Movilă
o Radu Şerban

 Filotheu:
o Vlad Calugarul
o Vlad Ţepeş
o Vlaicu Voda
o Radu de la Afumaţi
o Vlad Vintilă



o Radu Paisie
o Alexandru al II-lea
o Mihai Viteazul
o Simion Movilă
o Radu Şerban

 Dochiariu:
o Vlad Calugarul
o Alexandru Lapusneanu
o Ruxandra si Alexandru - Stefan cel Mare

 Rusikon (Sfantul Pantelimon):
o Vlad Calugarul
o Alexandru Lapusneanu
o Vlad Ţepeş
o Vlaicu Voda
o Radu de la Afumaţi
o Vlad Vintilă
o Radu Paisie
o Alexandru al II-lea
o Mihai Viteazul
o Simion Movilă
o Radu Şerban

 Zografu:
o Vlad Calugarul
o Stefan cel Mare
o Alexandru
o Neagoe Basarab
o Petru Şchiopu

 Caracalu:
o Ruxandra si Alexandru - Stefan cel Mare
o Petru Rares
o Alexandru Lapusneanu

 Pantocrator:
o Petru Rares

 Dionisiu:
o Petru Rares
o Alexandru Lapusneanu
o Radu cel Mare
o Ruxandra si Alexandru - Stefan cel Mare
o Petru Şchiopu

 Sfantul Pavel:
o Stefan cel Mare
o Constantin Brancoveanu
o Radu Calugarul
o Neagoe Basarab

 Esfigmenu:
o Radu Calugarul

 Xenofontes:



o Radu Calugarul
o Vlad Ţepeş
o Vlaicu Voda
o Radu de la Afumaţi
o Vlad Vintilă
o Radu Paisie
o Alexandru al II-lea
o Mihai Viteazul
o Simion Movilă
o Radu Şerban

 Simonopetra:
o Vlaicu Voda
o Radu Calugarul
o Vlad Ţepeş
o Vlad Călugărul
o Radu de la Afumaţi
o Vlad Vintilă
o Radu Mihnea
o Radu Paisie
o Alexandru al II-lea
o Simion Movilă
o Radu Şerban
o Mihai Viteazul

 Stavronichita:
o Radu Calugarul

 Iviron:
o Radu Mihnea
o Neagoe Basarab

 Xeropotamu:
o Radu Mihnea
o Alexandru

 Constamonitu
o Petru Rares

 MareaLavra:
o Neagoe Basarab
o Petru Şchiopu

 Schitul Prodromu:
 Grigore Ghica

Asadar, majoritatea voievozilor romani au ajutat Sfantul Munte Athos (aproape toate cele 20 de
manastiri existente astazi) in ideea ortodoxismului si nu a unei natii. Au considerat ca asa este firesc si
nu s-au concentrat asupra realizarii unei manastiri proprii. Dar cum orice fapta buna nu este rasplatita
... din acest motiv, noi nu am reusit sa avem o manastire la Muntele Athos (crezand ca nu natia
conteaza ci ortodoxismul) dar in realitate si catre zilele noastre s-a intamplat cu totul altfel. În Sfântul
Munte sunt 20 de mânăstiri, dintre care 17 sunt greceşti, una sârbească, una rusească şi una
bulgărească.



Românii n-au nici o mânăstire; au doar două schituri şi câteva chilii şi colibe răspândite pe tot
Muntele.

Numai cu privire la Schitul romanesc Prodromu de la Sfantul Munte Athos

Pe la anii 1360, in Manastirea Cutlumus (ctitorita de Alexandru Basarab) se aflau multi monahi
romani, incat aceasta manastire a purtat numele de "Marea Lavra a Tarii Romanesti".

Schitul Prodromu, actual:

Acesta se afla la capatul rasaritean al peninsulei Athos, numit Vigla, intr-un tnut pustiu, pietros si
bantuit de teribile furtuni. De aceea, in chip firesc a fost pus sub patronajul marelui pustinc Sfantul
Ioan Botezatorul, de unde si-a luat si numele de PRODROMU, care in limba greaca inseamna
Inaintemergatorul.

De aceea locul a fost din vechime indragit de pustnici, doritori de inalta vietuire duhovniceasca. Cand
Petru Athonitul a venit la Athos, prin aceste parti si-a ales salasuirea. Mai apoi cuviosul Athanasie,



intemeietorul Marii Lavre, tot aici si-a gasit pestera, care pana astazi sta marturie, in peretele
prapastios al Viglei.

1 - URANOPOLIS - Punct final transport
Romania - Grecia si locul de unde se va

pleca inapoi catre Bucuresti;
2 - DAFNE - Portul principal de la Muntele

Athos. Transport maritim;
3 - SCHITUL ROMANESC PRODROMU

- Locul de desfasurare a practicii

Nu de nevrednicie poate fi vorba, caci romanii, dincolo de daniile facute de-a lungul timpului tuturor
celor 20 de manastiri (pe unele chiar rezidindu-le in intregime) au fost, si sunt, o prezenta exemplara in
" Gradina Maicii Domnului ". Este atestat inca din sec. al XIX-lea ca vlahii ajungeau cu turmele lor
pana pe coastele Athosului, iar Manastirea Cutlumus - rectitorita de voievodul Nicolae Alexandru
Basarab catre anul 1360 si numarand foarte multi monahi de origine romana, a fost supranumita multa
vreme " Marea Lavra a Tarii Romanesti". Trebuie sa fie vorba - dupa cum spune (si) scriitorul Razvan
Codrescu - intr-un articol, mai degraba, sau de vitregia istoriei (care i-a impiedicat pe romani sa se
uneasca intr-un singur stat puternic si intr-o singura biserica autonoma), sau de o anume masura
(discretie) a manifestarilor noastre in lume (care, de pilda, pe plan religios, ne-a facut sa nu avem in
calendar, pana in sec. XX, sfinti canonizati de noi insine, desi toata istoria noastra este presarata cu
mari traitori si martiri ai dreptei credinte).

O lamurire edificatoare, in acest sens, este si aceea a Parintelui Petroniu Tanase - cu care am stat de
vorba desori, fostul STARET al schitului, care a spus ca: "Sihastrii din Carpati veneau la Athos,
fiindca gaseau aici conditii de viata sihastreasca, de viata pustniceasca, mai buna, mai deplina. De
aceea nu si-au intemeiat o manastire a lor, ci, cand s-a intamplat sa se stabileasca in manastiri de obste
(in chinovii) au trait impreuna cu ceilalti frati : - La Cutlumus, la Zograful, la Filoteu, la Karakalu etc.
Dar, in general, au trait viata sihastreasca, in chilii raspandite pe tot cuprinsul Athosului - dovada
faptul ca pana astazi exista astfel de chilii. Abia in sec. al XIX-lea, cand apar statele nationale, s-au
gandit si monahii romani aghioriti sa aiba un lacas al lor si, astfel, au intemeiat Schitul Prodromul.

Este de altfel graitor, pentru vocatia sihastreasca romaneasca a induhovnictilor romani, faptul ca primii
trei stareti de la Prodromu - Nifon, Damian si Ghedeon - s-au retras din staretie si si-au incheiat zilele
ca sihastri, in pesteri sau chilii din apropiere, iar cel dintai a refuzat cinstea de arhimandrit, ramanand
pana la capat simplu ieroschimonah si lasand un testament in care cheama cu precadere la nevointa,
pocainta si smerenie si, din care, iata spicuim si noi cateva indemnuri, cum ar fi: "Fratilor, aveti grija
de sufletele voastre, stiind ca aicea este vremea nevointelor, iar dincolo a platilor si cununilor, si ca



dupa trecerea acestei vieti nu mai foloseste la nimic pocainta. Sa aveti dragoste intre voi, sa fiti smeriti,
buni, ascultatori si lesne iertatori unii altora. Siliti-va din toate puterile sa paziti pacea dintre voi, iar
deasupra patimilor si gandurilor celor spurcate sa ne intrarmam cu postul, cu privegherea, si, mai mult
decat toate, cu aducerea aminte de moarte, gatindu-ne in tot ceasul de iesirea din viata aceasta si spre
intampinarea Domnului Iisus Hristos..."

Pe la anul 1337, cuviosul Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul, ce se nevoia mai sus
de Marea Lavră, pe dealul ce se numeşte Palama, a avut o vedenie minunată într-o noapte: „Ieşind
din chilie şi stând la rugăciune, văzu în partea dinspre răsărit, la locul ce se numeşte Viglă, o doamnă
şezând pe un tron precum cele împărăteşti, înconjurată de îngeri şi sfinţi, care tămâiau împrejur,
cântând şi închinându-se Împărătesei a toate. Şi întrebând cuviosul Marcu pe Sfântul Grigorie,
stareţul sau, ce va fi însemnând oare aceasta, i s-a tâlcuit că Maica Domnului voieşte ca în timpurile
mai de pe urmă să se ridice în acele părţi un locaş dumnezeiesc, spre slava Sfinţiei sale”. Pe locul
acesta se află astăzi schitul românesc Prodromu.

Încă din secolul al XIV-lea, aici au sihăstrit călugări români. În a doua jumătate a secolului al VIII-lea,
în peşterile de aici se nevoiau vreo zece sihaştri din Ţările Române, care şi-au construit câteva colibe şi
o mică biserică de piatră având hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”. La începutul
secolului al XIX-lea, aşezământul se numea Chilia Sfântului Ioan Botezătorul, Chilia Românească de
la Vigla Ianicopoli sau, mai apoi, Chilia Prodromu (Înaintemergătorul).

Calugarii romani, venind la Athos pentru o inalta vietuire duhovniceasca, au ajuns in chip firesc si la
Vigla. Pe la 1750, cativa monahi romani, sub povatuirea duhovniceasca a ieromonahului Macarie,
pusticeau la Paraclisul Sfantului Ioan Botezatorul, de la care mai apoi schitul si-a luat numele.

Nu s-au gasit insemne clare cu privire la intemeietorii acestui paraclis. Pe peretele sudic se afla
inscriptia "Reinnoit de ieromonahul Iosif Hiotul la 1754", ceea ce inseamna ca paraclisul este mult mai
vechi.

La desvelirile ulterioare a rezultat si alte marturii:



In jurul anilor 1800, la chilia Sfantului Ioan Botezatorul din Vigla se nevoiau 3 sihastrii romani: Iustin,
Patapie si Grigore. Ne-au ramas marturii despre duhovnicul Iustin ca era monah imbunatatit si sporit
mult in cele duhovnicesti.

In 1816 duhovnicul Iustin se duce la cei drepti iar urmasii lui cer de la Marea Lavra un act scris pentru
intemeierea Schitului Prodromu. La anul 1820 Marea Lavra da un act de intarire in 13 articole, in care
se stabilesc conditiile de functionare a noului schit si anume cum ca schitul este dependent de Marea
Lavra, va duce viata chinoviala, va avea egumen si pecete proprie si va respecta toate indatoririle fata
de Sfanta Manastire Marea Lavra, asemenea cu celelalte schituri athonite. Insa in anul urmator, 1821,
incepand tulburarile si greutatile legate de izbucnirea revolutiei grecesti, dorinta de a pune temelie
Schitului Prodromu nu s-a putut infaptui.

Monahii Patapie si Grigorie au plecat in Romania, luand cu ei actele de intemeiere a schitului, pe care
le-au depus la Manastirea Neamtului din Moldova, unde s-au stabilit si ei.Din cauza revolutiei, alti doi
monahi (Nifon si Nectarie de la Manastirea Horaita) o vor duce la indeplinire.

In anul 1851, rasumpara cu suma de 7000 lei Chilia Prodromu, care intre timp fusese deja data unor
calugari greci.

Manastirea Lavra intareste din nou actul precedent caruia ii mai adauga 3 articole, iar monahii Nifon si
Nectarie pornesc la strangerea de fonduri pentru construirea Schitului.



Se fac diverse demersuri la Mitropolitul Sofronie, domnitorul Grigore Ghica si la patriarhul Chiril si
acesta din urma emite sigiliul patriarhal in 1856.

In anul 1857 s-au pus temeliie bisericii centrale, toate lucrarile terminandu-se in 1866.

Biserica centrala este pictata in intregime in anii 1862-1863 de catre pictori veniti din Romania. In tot
acest timp s-au construit corpurile de nord si de vest.

Dupa Nifon a urmat la staretie ieromonahul Damian, in timpul caruia s-au construit corpurile din est si
sud, in zilele Regelui Carol I si patriarh al Constantinopolelui Iaochim al III-lea.

În anul 1820, pe când vlădica Veniamin Costachi era mitropolit al Moldovei, vechiul loc de nevoinţă al
monahilor români a fost ridicat la rangul de schit. Represiunile turcilor de după revoluţia greacă din
1821 a făcut ca vieţuitorii să se risipească, iar biserica şi chiliile să ajungă în ruină după 20 de ani de la
înfiinţarea aşezământului.

Refacerea schitului Prodromu s-a făcut între anii 1852-1866 de ieroschimonahii Nifon şi Nectarie.
Aceştia erau de metanie de la mănăstirea nemţeană Horaiţa. Cu ajutoare aduse din ţară, ei au ridicat
noua biserică şi trei corpuri de chilii. Sfinţirea bisericii cu hramul Botezul Domnului s-a făcut în anul
1860 de către arhiereul român Isaia Vicol, episcop de Roman. Primul stareţ al schitului a fost ctitorul
schitului – părintele Nifon Ionescu – care a adunat în jurul său 60 de ucenici.

Ctitoria schitului a fost recunoscută prin hrisoavele domneşti semnate de Grigorie Alexandru Ghica
al Moldovei, în data de 7 iulie 1853 şi de Carol I al României, în data de 19 iulie 1871.

Inainte de actualul schit, pe locul respectiv se inalta doar paraclisul Sfantului Ioan Botezatorul (care
dainuieste si astazi, fiind refacut de mai multe ori) atestat abia la anul 1754 cand "a fost reinoit de
monahul Iosif Hiotul " (cum aflam dintr-o inscriptie ce se afla pe peretele sudic al manastirii) dar
probabil datand inca din secolul anterior. De aici se trage si numele schitului - in greceste prodromos
inseamna inainte mergator – referindu-se, deci, la Sf. Ioan Botezatorul - care este ocrotitorul acestui
sfant asezamant. Icoana facatoare de minuni a Botezatorului - care cu privirea sa incruntata i-a izgonit
pe turci la anul 1821, este cea mai veche dintre icoanele ocrotitoare ale obstii. Pe la inceputul secolului
XIX se osteneau - pe langa acest paraclis - trei sihastri romani - duhovnicul Iustin cu ucenicii sai
Patapie si Grigorie - care sunt cei dintai care au avut de gand sa ridice acolo un schit " ca sa aiba si
Romanii un sfant lacas in Gradina Maicii Domnului, in care sa slujeasca in frumoasa limba
romaneasca." In acest moment paraclisul se afla in reabilitare din toate punctele de vedere. Se doreste
realizarea unor picturi interioare in momentul in care se vor finaliza toate aceste lucrari.Mai inainte de
a fi zidit ansamblul monahal Prodromu, pe actualul loc exista numai o micuta chilie si un paraclis
inchinat Sfantului Ioan Botezatorul. Paraclisul sfantului se mai gaseste si astazi la schit, in afara
zidurilor, inspre gradina, el fiind refacut de mai multe ori de-a lungul timpului. Paraclisul este atestat
pentru prima data abia in anul 1754. In acest paraclis, inchinat Sfantului Ioan Botezatorul, se pastreaza
icoana acestuia, recunoscuta ca facatoare de minuni.

Cerand, pentru aceasta, binecuvantarea Marii Lavre - manastirea intemeaiata de Sf. Atanasie
Athonitul, de care apartine schitul nostru - au primit-o in anul 1820. Din pacate, insa, proiectul nu s-a
putut indeplini atunci, ci numai cateva decenii mai tarziu, cand initiativa a fost reluata de moldovenii
Nifon si Nectarie, carora Marea Lavra le-a reinnoit aprobarea in anul 1851 si care, in anul 1856 au
dobandit si binecuvantarea Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol (sub autoritatea caruia se afla,
si astazi, Sfantul Munte), respectiv a Patriarhului Chiril. Domnitorul Moldovei Grigorie Ghica a
sprijinit inceperea lucrarilor cu 3000 de galbeni si a dat incuviintare sa se stranga ajutoare de la
poporul cel binecredincios.



Asa a luat fiinta schitul, mai intai pornind de la ceea ce astazi numim ARSANA, unde au ajuns toate
corabiile cu materiale si de unde s-au transportat pe locul actualului SCHIT, care astazi este in
intregime in restaurare - gratie atat staretului precedent (peste 35 de ani - Parintele Petroniu Tanase,
mort la 95 de ani) dar si a noului straet Parintele Athanasie Floroiu, care are o viziune mai ampla si
mai curajoasa asupra a ceea ce trebuie sa fie si in viitor Prodromu. In 2004, prin efortul depus de
UTCB, cu sprijinul unor parlamentari, s-a obtinut un ajutor anual de cca 250.000 de euro pentru
schit… Insuficient in mod normal dar cu ceea ce „pelerinii” mai lasa si cu alte danii s-au realizat si se
realizeaza (in lipsa coruptiei) multe…

Petroniu Tanase Athanasie Floroiu

Cu cele cinci icoane facatoare de minuni - dintre care cea mai vestita este Maica Domnului
Prodromita, "cea nefacuta de mana omeneasca", cu numeroasele lui sfinte moaste, cu impunatoarea
clopotnita, cu staretia, cu impunatoarea biblioteca, cu atelierele, cu sinodiconul (sala de reuniuni), cu
arhondaricul (casa de oaspeti), cu bolnita (spitalul), cu chiliile, cu marea cisterna subterana din schit
(dar si celelalte construite in ultimii ani in afara schitului cu peste 1000 m3 de apa) iar in ultimii ani cu
izvorul captat de la Crio Nero (Apa Rece), cu trapeza (sala de mese), cu anexele gospodaresti si cu
celelalte acareturi, alcatuiesc, asadar, o lume in sine, dupa o sfanta randuiala athonita, marturisind
exemplar, "Prezenta monahismului si spiritualitatii romanesti in Centrul Ortodoxiei" - dupa cum
spunea Prea Cuviosul Parinte Staret Petroniu Tanase (trecut intre cei sfinti la 22.02.2011) si continua
Prea Cuviosul Parinte Staret Athanasie Floroiu (ales staret la 06.02.2011). Parintele Athanasie se afla
ca vietuitor al schitului din 1977.

Prodromita este una dintre icoanele nefacute de mana omeneasca, ci anume zugravite in chip minunat,
prin dumnezeiasca randuire. Icoana a fost zugravita in chip minunat, in anul 1863, in Tara
Romaneasca. In acel an, Parintii Nifon si Nectarie, ctitorii Schitului Prodromu, din Sfantul Munte
Athos, mergand in tara pentru trebuintele schitului, aveau in inima lor o mare dorinta pentru o icoana a
Maicii Domnului, care sa fie asezata in biserica cea noua.

Cei doi ctitori - Nifon si Nectarie - au gasit un zugrav batran, Iordache Nicolau, din Iasi, cu care s-au
invoit sa le faca aceasta icoana Prodromita, dupa modelul primit de la parinti. Insa s-au tocmit ca sa
lucreze numai cu post si aspra randuiala. Iata ce scria el, in data de 29 mai 1863, despre zugravirea
icoanei cea cu dumnezeiasca minune savarsita, intr-o scrisoare pastrata in arhiva Schitului
Prodromu:"Eu, Iordache Nicolau, zugrav din orasul Iasi, am zugravit aceasta Sfanta Icoana a Maicii lui
Dumnezeu, cu insasi mana mea, si in vremea lucrului a urmat o minune preaslavita, in modul urmator:
Dupa ce am terminat vesmintele, dupa mestesugul zugravirii mele, m-am apucat sa lucrez fata Maicii
Domnului si a Domnului nostru Iisus Hristos; iar dupa ce am dat gata mana intaia si a doua, apucandu-



ma de noapte ca sa termin de zugravit, privind eu la chipuri am vazut ca totul a iesit dimpotriva, pentru
care foarte m-am mahnit, socotind ca mi-am uitat mestesugul. Si asa, facandu-se seara, m-am culcat
mahnit, nemancand nimic in ziua aceea, dar socotind ca a doua zi sculandu-ma, sa ma apuc mai cu
dinadinsul de lucru. Dupa ce m-am sculat a doua zi, mai intai am facut trei metanii Maicii lui
Dumnezeu, rugandu-ma sa-mi lumineze mintea, ca sa pot ispravi Sfanta Icoana; si cand m-am dus sa
ma apuc de lucru, o! preaslavite minunile Maicii lui Dumnezeu! S-au aflat chipurile terminate
desavarsit, precum se vede. Eu vazand aceasta minune, n-am mai indraznit a-mi pune condeiul pe ea,
fara numai am dat lustrul cuviincios, desi greseala am facut aceasta, ca sa mai dau lustru la o asemenea
icoana. Aceasta este povestirea acestei Sfinte Icoane."

Parintele Iulian de la Prodromu este unul dintre marii duhovnici romani. Ioan Lazar, precum se numea
mai inainte de a deveni ieromonahul Iulian, parintele s-a nascut la data de 8 ianuarie 1926, in
localitatea Vorona, judetul Botosani. Parintii sai, Ilie si Elisabeta, oameni simpli si credinciosi nu l-au
impiedicat pe tanarul Ioan sa imbratiseze viata monahala. Ca si parintele staret Athanasie Floroiu,
parintele Iulian a ajuns in schit in 1977.

Am incercat sa prezint in cateva randuri, ceea ce a fost, ceea ce este si, mai ales ceea ce speram ca o sa
fie Schitul Romanesc Prodromu din Sfantul Munte Athos - la care vin cu toata evlavia si bucuria,
pentru a se inchina, toti romanii savarsitori de pelerinaj in Gradina Maicii Domnului.

Si chiar daca lucrarile nu s-au incheiat INCA, si chiar daca zilnic se intampla „minuni”, prin grija
tuturor, incheierea lucrarilor de consolidare/prezervare, sub egida unor oameni „de bine” de la UTCB-
Facultatea de Constructii din Bucuresti,  o sa se intample „cu voia Domnului”, nu in mai mult sau mai
putin de cca 10 ani. Si atunci… schitul romanesc Prodromu o sa straluceasca pentru cel putin inca 100
de ani in muntele Athos ca o frumoasa ambasada a noastra, un lacas cu totul altfel decat toate celelalte
din munte…

Sunt foarte multe de vorbit ca martor ocular al transformarilor produse in ultimii 15 ani in schit. De la
vremea lampilor cu gaz la electricitate… De la mirosul si pericolul lor la liniste… O sa vina si vremea
in care caldura se va asigura centralizat, astfel incat calugarii sa capete din ce in ce mai mult timp
pentru „imbunatatire” in locul altor „ascultari”…asa cum s-a trecut de la mulari (catari) la masini, in
tot muntele.



Intre timp deja biserica are o noua invelitoare din tabla de plumb, se incearca realizarea unei
hidroizolatii perimetrale si un nou soclu, in concordanta cu aspectul intregii cladiri. S-au realizat
stabilizari ale „platiei” interioare care s-a rezolvat deja pe 50% din „gradina” interioara. In acest
moment „platia” exterioara este betonata si are sistematizarile necesare incluse. Urmeaza a se placa cu
lespezi de piatra, asa cum a existat inainte.

Corpurile sud, vest si est au fost in mare reabilitate urmand sa se continue la vest, est si apoi sa se
ceabiliteze complet corpul nord, Fata de lucrarile initiale din anii 80 orientate mai degraba spre
reabilitarea bisericii si mai putin pe restul corpurilor, acum se desfasoara actiuni concertate pe toate
corpurile schitului. Inclusiv pentru zonele de ateliere, exterioare schitului.

Zona de arhondaric si de trapeza deja au fost modernizate. Avand in vedere afluenta mare de pelerini
din ultimii ani, ajungandu-se deseori la 50-100 zilnic, s-a incercat rezolvarea reabilitarii zonelor de
cazare aferente.

Ca „restauratori” promitem ca viitoarea „fata” a schitului sa fie una a zilelor noastre, cu cladiri sigure
gravitational si seismic, restaurate in concordanta cu formele si alcatuirile initiale dar cu strictele
modernizari care sa inlesneasca viata monahala. Tot ceea ce s-a considerat in timp si s-a construit
suplimentar a trebuit sa capete forma si „haina” tipica schitului. La o prima vedere nimic nu o sa para
ca s-a schimbat…Parintii de acolo merita aceasta, fara indoiala… "Ambasada romaneasca" la muntele
Athos trebuie sa fie istorica si frumoasa, aducand prinosul nostru de recunostinta intemeietorilor.
Speram sa traim „finalizarea” lucrarilor in trup si spirit…

De fiecare data cand ajungem acolo trebuie sa intelegem ca ESTE O MARE CINSTE si ca tot ceea ce
se intampla atunci si acolo e unic si daruit specific pentru noi… sau pentru dumneavoastra alaturi de
noi…

Sarbatorile Schitului sunt dupa ritul vechi, cu exceptia Pastelui si a restului legat de Paste. La
Prodromu „Craciunul” este pe 7 ianuarie si „Sfantul Ion” pe 20 ianuarie (un decalaj de 13 zile)…

serica Centrala (actuala si reamenajata):





Osuarul:

In afara corpului est al Schitului, exista un mic cimitir si Osuarul (in care sunt adunate toate osemintele
calugarilor vietuitori)...

Fratele Petru, unul dintre ultimele morminte desvelite:

Oseminte:



\

Paraclisul Sfantului Ioan Botezatorul:

In acest moment se fac lucrari specifice de reabilitare si consolidare. Se doreste pictarea pe interior a
paraclisului, chiar daca initial nu a existat. S-au "cules" toate vestigiile existente si s-au reabilitat.
Pentru evitarea umezelii si igrasiei s-au efectuat lucrari specifice.



Corpul sud:



Curtea interioara:



Curtile exterioare:







.

Altele:





Cu privire la PRACTICA FCCIA-UTCB la Schitul Prodromu editia a III-a - 2019

Pentru prima data, in iulie 2017, o echipa de 7 studenti, cu ajutorul unor sponsori si al Schitului
romanesc, a participat la practica in afara tarii, in deplina siguranta si avand la indemana tot ajutorul
spre a fi ceva interesant si inedit. Experienta s-a repetat in 2018 si iata-ne la a III-a editie.

Ca o idee ulterioara, dar specifica, dupa aceasta perioada de practica, studentii au tinut legatura cu
parintii din Athos, fara sa fie obligati in vreun fel, ci doar din suflet. Concluzia generala este ca a fost
FOARTE FRUMOS, INSTRUCTIV, BARBATESC din toate punctele de vedere.

In 2019 NE PROPUNEM SA FIE a III-a "editie" a acestei practici, si care are in vedere experientele
precedente si este cu o saptamana mai lunga. Datele generale relativ la aceasta sunt urmatoarele:

 perioada de participare 01.07.2019-20.07.2019

 plecarea - luni 01.07.2019 ora 23:00 din curte facultatii noastre cu un microbuz special
inchiriat, cu sofer, 7 studenti si un cadru didactic (Daniel Stoica) - transportul dus-intors este
suportat de sponsori (asadar gratis pentru studenti)

 marti 2.07.2019 - se va ajunge la Uranopolis in jurul orei 11, cazarea in camere single, apoi
timp liber pentru odihna, plaja, baie in mare. In jurul orei 18, impreuna, cina (cazarea si cina
sunt suportate de sponsori);

 miercuri 3.07.2019 - dimineata in jurul orei 8:30 se elibereaza camerele si o sa mergem sa ne
ridicam "diamonitirele" (permisele de intrare in munte), apoi mergem catre salipa rapida



privata care are plecarea stabilita la 10:30. Dupa ce o sa ajungem la Dafne (portul principal de
intrare in Athos) o sa ne imbarcam intr-o masina speciala trimisa de la schit si care o sa ne
plimbe in diverse zone, in drum spre schit;

 4.07-19.07 - perioada de practica in care vor fi si perioade de practica propriu zise dar si vizite
la manastiri din Athos, la Arsana, etc.

 sambata 20.07.2019 - plecarea dis de dimineata din Prodromu pentru a ajunge spre tara.
Microbuzul ne va astepta la Uranopolis. Probabil ca o sa plecam pe la ora 11:30 si mergem spre
Romania. La ora 12:30 vom lua pranzul (de asemenea sponsorizat). O sa se ajunga la Bucuresti
in jurul orei 23:00.

TOTUL este suportat de UTCB-FCCIA (prin sponsori) si SCHITUL PRODROMU. In mod normal,
totul este astfel organizat incat studentii participanti nu trebuie sa plateasca absolut nimic, in strictul
necesar si fara "diverse" alte dorinte personale.

BAGAJUL - ca pentru a merge la "munte" in conditii de vara, trebuie sa fie 1(unul) de persoana, nu
foarte mare, dar sa contina chiar si un slip... pentru vizita la ARSANA (portul schitului) si Uranopolis.

CAZAREA - sigur ca din literatura de specialitate poate sa para "urata" dar in realitate, in cazul nostru,
o sa fie intr-o zona VIP cu maxim 2 persoane pe camera (1 camera - si asteptam idei) in rest 1
persoana/camera, curent, baie/dus/toaleta (una pe nivel la circa 3-4 camere, toate ale noastre). Avem la
dispozitie, inclusiv, o mica bucatarie cu frigidere, aragaz (pentru cafele si nu numai), etc...

CE ESTE DE VAZUT SI DE INTELES:

 Lucrari de reabilitare/consolidare pentru corpurile existente;
 Lucrari conexe corpurilor existente ca extensii si care nu trebuie sa afecteze corpurile vechi;

 Lucrari de fundatii, pereti structurali (din zidarie) si cadre din b.a.;
 Lucrari de tencuieli/fesce si picturi la cladirile existente (paraclise si biserica);
 Relevee si propuneri pentru cladiri istorice existente - Osuar, Arsana, etc;

 Vizite la manastiri si lacasuri din Muntele Athos, pentru intelegerea eforturilor aduse de
domnitorii romani si pentru comparatii cu Schitul romanesc Prodromu;

 Momente singulare, subiective, specifice pentru rugaciuni si crestere spirituala.


