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I. CRONOTOGIA EVENIMENTELOR

I.r. intemeierea schitului Prodromu

Actele fondalionale din anii r8zo gi r85z gi singhiliul patriarhal
din anul 1856 consfinleau dreptul de infiin;are a schitului romA-
nesc Prodromu pe teritoriul ministirii grecegti Marea Lavri din
Muntele Athos.

in luna iunie r8zo, Marea LawI a eliberat bitrAnilor monahi Patapie
gi Grigorie un act privitor la prefacerea chiliei Ianicopole in schit chino-
vial, hotirAnd ca fosta chilie existenti pAni atunci si se transforme, ince-
pAnd din acel an, in schit al ,,binecinstitorului neam al moldovenilor"6.
Actul nu a avut efecte imediate, deoarece, la scurt timp, Patapie a murit,
iar Grigorie s-a intors la ministirea Neam! din Moldova.

DupI descoperirea actului de la rSzo la ministirea Neam!, domni-
torul Moldovei Grigorie Al. Ghicaz si mitropolitul Sofronie Miclescus
au luat ini;iativainfiinflrii schitului si au scris ministirii Marea Lavri,
solicitAnd acesteia acordul ca monahii Nifon gi Nectarie, veniqi mai
inainte la Muntele Athos gi care cumplraserl din nou acea chilie, s-o

6 Irinarh $I$MAN, Scrierea Monastirilor Sfflntului Munte Athos gi vie;ile sfinfilor
sfin;i;i aici, Tom II, Schitul Prodromu, 19o6 (lucrare in manuscris), p. 72. art. r. Schitul
cu hramul SfAntul Ioan Botezitorul urma si r5mAni sub ascultarea ministirii Lawa.
Superiorul schitului, romAn de origine, ales de obqtea schitului, urma sd se povifu-
iasci cu conducerea ministirii. Forma viefuirii monahale era cea de obgte. in cazul
cregterii num5rului monahilor, schitul se putea extinde. Se prevedea, de asemenea,
ascultarea pe care obstea romAneasci trebuia si o arate ministirii gecetti (art. 6).
Pustnicii care triiau in afara schitului urmau si treaci sub ascultareadirecti a Lawei,
devenind qi contribuabilii acesteia. Monahii care nu se puteau adapta la viaga de obqte
gi doreau via!5 sihlstreasci, primeau voie din partea minlstirii si se retragl in sihis-
trii, rdmAnAnd insi supugi acesteia (art. 9.). Orice plecare avreunui cilugir in lume,
Pentru nevoile schitului, presupunea o aprobare prealabil5 din partea minlstirii (art.
ro). Toate odoarele, vegmintele liturgice Ei cd4ile care se giseau in schit nu aveau voie
si fie instriinate sau inzugite de weo persoani privati. in cazul decesului weunui
monah, superiorul schitului trebuia si plSteascS mindstirii, ro lei, pentru patruzeci
de liturghii ce urmau si fie sivArgite pentru sufletul rdposatului.

z GrigorieAl. Ghica: domnitoral Moldovei (mai 1849 - octombrie 1853; octom-
brie 1854 - iunie 1856).

8 Sofronie Miclescu: mitropolit al Moldovei (185r-186r).
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poatl transforma in schit chinovial romanesc. Laz4 septembrietS12,
a fost intocmit un al doilea act intre Lavri qi monahii menfionafi, care

prevedea acest drept pentru monahii romani.
in luna iulie 1856, Patriarhia Ecumenici i9i exprima acordul pen-

tru intemeierea schitului.

I.z. Ajutoare romAnegti pentru schitul Prodromu

Pentru construirea bisericii ;i a clSdirilor schitului au fost trimise,
de la inceput, numeroase ajutoare financiare din partea autoritililor
de stat qi bisericeqti din Moldova gi Muntenia, in frunte cu domnitorul
Grigorie A. Ghica al Moldovei gi caimacamul Alexandru D. Ghica al

firii RomAnestis gi cu mitropoliqii celor doui giri romAnegti, Calinic

Miclescu al Moldovei";i Nifon Rusaili al Jirii RomAnegti".

La 7 iulie 1853, domnitorul Moldovei Grigorie A. Ghica a dotat
acest schit cu 3.ooo de galbeni, depunAnd banii in casa Epitropiei Sf.

Spiridon din lagi, cu hotirArea de a se da schitului un procent anual

din aceasti sumi. La r5 martie 1857, mitropolitul Jirii RomAneqti,

Nifon Rusail5 igi exprima acordul pentru acliunea monahilor athonili
Nifon gi Nectarie de la Muntele Athos de strAngere de ajutoare pen-

tru schit", menqionind gi doringa celor zo de viefuitori romAni de la

sAlexandru D. Ghica: domnitoral !5rii RomAneEti (aprilie l,834- octombrie
r84z) gi caimacam (iulie 1856 - octombrie 1858).

,. Calinic Miclescu: mitropolit al Moldovei ( i865-r875 ) qi mitropolit primat al

Ungrovlahiei (1875-1886).

" Nifon RusIilS: mitropolit al Jdrii RomAneqti (r85o-r875; din anul 1865 a fost

mitropolit primat).
- Chestiunea Schitului Romdnesc Chinovial al Sf. Ioan Botezdtorul din Sftntul

Munte Athos, ldmuritd dupd acte qutentice de ieromonahul Dsmian, stare;ul Schitului,
Bucuregti r}g, pp. r3-r5: ,,Acum dar, nu ne rimAne alt decAt a ne nevoi cu toati pute-

rea la lucrul acesta, la care Dumnezeu a binevoit a ne milui gi nddijduim la ajutorul
lui Dumnezeu c5, cu rugiciunile gi binecuvAntirile inalt Prea Sfin;iei Voastre 9i cu

ajutorin(ele efsevioqilor fragilor nogtri romAni, se va ridica in acest sfAnt loc, un lica;
lui Dumnezeu, in numele unei nafii, unde si putem a in5lla slavoslovii lui Dumnezeu,

curat numai in limba strimogilor noqtri, pe care de atAtea veacuri au dorit-o sihaEtrii

romAni". Din aceasti scrisoare afl5m gi cI in luna ianuarie a acelui an, a fost pusi teme-
lia noii biserici gi cI exista doringa construirii unor clddiri noi trebuitoare unei chinovii.
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Muntele Athos de a transforma chilia Ianicopole in schit de chino-
vie ,,prin gtirea gi dezlegarea Patriarhiei larigradului",:. in anul rg57,
caimacamul Alexandru D. Ghica ii indemna pe romanii din lara
Romaneasci si sprijine schitul'a, aproband gi suma de r5.ooo lei pen-
tru constructia bisericii acestuia's. in urmitorii doi ani, se stranse,
doar din Jara RomAneascS, suma de 4.226 de galbeni . La z6 mai 1862,
superiorul chinoviei Prodromu il ruga din nou pe mitropolitul Nifon
pentru ajutoare financiare'6. Banii adunafi din Romania pani in anul
t866 depigeau o suti de mii galbeni'2.

,,Noua biserici cu patronul Botezul Domnului se zidi in marmurl
ciopliti, se acoperi cu plumb, ugile gi ferestrele i se ficuseri cu stalpi
de marmuri lustruit5. Se frcuseri gi cei rz stalpi din afarr, iar zugri-
veala, catapeteasma;i toate cele dinlSuntru ale sfantului a;ezimant
se ficurr deopotrivi cu zidirea. De asemenea, cetatea se ficu cu 12o
chilii pentru piringi gi marele trapez pentru rzo persoane"'s. Sfingirea

': 3o aprilie 1857. Irinarh $I$MAN, scriereq Monastirilor sfantului Munte Athos,
p.16.

'a Irinarh$I$MAN, ScriereaMonastirilor SfhntuluiMunteAthos,p. gr:,,Ordonim
tuturor agengilor publici ai capitalei Bucureqti, ca ori in ce ceas se va prezenta mona-
hul Isaia gi Agatanghel cu condica ce poartS, a ii conduce din casd in casi prin toate
mahalalele pentru a aduna de la evlaviogii cetdleni darurile ce vor binevoi a da la
construirea bisericei romAne din Sfhntul Munte, firl a le pretinde nici cel mai mic
rabat sau plati. Dat in Bucureqti, anul 1857 Maiu r5, CaimacamAlecsandru Ghical

's Chestiunea Schitului Romdnesc Chinovial al Sf. Ioan Botezdtorul din Sfdntut
Munte Athos, p. :l7.

'6 Chestiunea Schitului Romdnesc Chinoviql at Sf, Ioan Botezd.torul din Sfilntul
Munte Atho,t p. 19: ,,ca un pirinte adevrrat gi cap a Bisericii, silili-vr a o ajuta cat
vd este posibil, indemnand Ei pe toqi compatrioqii a o impodobi gi a-i hotiri venit
anual dupi puterea firii noastre, cu care si se poati susqine spre gloria gi onoarea
Principatelor Unite, crci la din contri, va rrmane pirisitr in mainile grecilor".

r7 vICToR ieromonahul gi GHEDEON ieromonahul, Memoriu qi informa-
qiuni in scurt extrase din acte autentice in chestia Schitului Chinoviu RomAnesc
Prodromu din sfantul Munte Athos fagi cu minrstirea greceascr Lavra qi a doul
unelte putrede in persoana lui Nifon si Nectarie, care din nenorocire de mulgi ani
s-au aliat cu grecii gi cate o dati gi cu rugii, voind a desfiinla chinoviul romAnesc gi
a-l reduce la un metoc grecesc sau rusesc dupd cum probim cu actele in mani ori-
unde ar fi necesitate, Bucuregti, 1882, in AMAE, Fond Constantinopol, Dosar 277,
text tipirit. DOC. zoz.

'8 Chestiuneq. Schitului Romdnesc Chinoviql al Sf. Ioan Botezdtorul din Sftntul
MunteAthos, p.24.
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bisericii schitului a fost sivArgiti la zr mai 1866 de citre arhiereul

roman Isaia DiocliasVicol, superiorul mlnlstirii Golia din laqi, trimis
de mitropolitul primat al RomAniei Nifon, prin ordin al Consiliului
de Minltri ;i avAnd acordul Patriarhiei Ecumenice. La sfingire lua-

seri parte zoo de credinciogi venili special pentru acest eveniment din
RomAnia's. in acel an triiau la Prodromu aproximativ roo de monahi

din toate provinciile romanegti.

I.3. inceputul neinfelegerilor

in anii in care la Muntele Athos au fost ridicate biserica ;i cl5di-

rile schitului Prodromu, in Principatele RomAne a avut loc un eve-

niment politic cu consecinfe fundamentale pentru istoria romAnilor:

Unirea de la z4 ianuarie 1859. Noul stat nafional romAn modern pri-

mea numele de RomAnia (186r), incepAnd, acum, un proces inde-

lungat pentru unificarea sa politici, sociali, economici, culturalS 9i

bisericeasci.
Evenimentul politic a avut urmeri 9i asupraviefii administrative a

comunitlqii schitului romAnesc de la Muntele Athos. O primi adap-

tare la noile realitigi politice romAneqti din lari a constituit-o schim-

barea numelui sigiliului schitului din,,moldovenesc" in,,romAnesc".

La zr martie 1869, membrii comunitSlii monahale de la Prodromu

se adresau Ministrului de Externe al RomAniei Dimitrie Ghica, depu-

nAnd vechiul sigiliu care purta numele SfAntului Ioan Botezitorul
gi inscripqia ,,Pecetea Schitului Moldovenesc din SfAntul Munte al

Lawei" (doc. +). Trei ani mai tArziu, la 19 iunie r87r, Principele dom-

nitor Carol I al RomAniei didea gi un hrisov in acest sens schitului,

recunoscAndu-lca o chinovie romAneasci 9i asigurAndu-lde protecfia

firii, in cazuri necesare'o.

,e VICTOR ieromonahul qi GHEDEON ieromonahul, Memoriu 9i informa;iuni

tn scurt extrs.se din acte autentice tn chestia Schitului Chinoviu Romflnesc Prodromu

din Sfhntul Munte Atho s, Bucuregti, 1882, DOC. zoz.
," Chestiunea Schitului Romilnesc Chinovial al Sf. Ioan Botezdtorul din Sfdntul

Munte Athos, pp. z6-27:,,intirim Ei noi cele intirite de repaosatul domn Grigorie

Al. Ghica gi recunoaqtem acest chinoviu de comunitate romAni spre a se bucura pe
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Aceste prime modificiri aplrute in viala administrativi a schi-
tului gi intreprinse, probabil, la solicitarea monahilor romAni care
proveneau din toate provinciile romAnesti, nu au fost pe placul supe-
riorului Nifon gi ale monahului Nectarie, originari din Moldova, care
urmireau folosirea, in continuare, a numelui de,,moldovenesc" pen-
tru schit, gi nu de ,,romAnesc", gi favorizarea monahilor originari din
Moldova in defavoarea celor provenili din celelalte provincii istorice
romAnesti".

in contextul neinlelegerilor, care deveneau tot mai acute, cei doi
monahi s-au retras in Moldova. Timp de trei ani, au adunatveniturile
schitului, oprindu-le pentru ei gi netrimigAnd comunitSlii niciun ban.
in anii 1868-187o, superiorul Nifon gi-a scris trei demisii". in urmS-
torii ani, la iniliativa Ministerului Cultelor gi Instrucfiunii Publice,
monahilor separatigti Nifon gi Nectarie li s-au intentat unele procese
pentru retrocedarea banilor gi documentelor schitului, pe care le-au
luat cu ei in Moldova, incheiate insi firi succes.

in noua situalie creatS, la r5 august r87o, comunitatea monahali
de la Prodromu, avAnd aprobarea mitropolitului Primat Nifon gi a

deplin de protecfiunea legilor firii; iar in sigiliul s5u in locul cuvintelor ,,Pecetea
schitului moldovenesc" se va zice ,,Sigiliul chinoviului romAn".

" ,,A fost o mare dificultate a se face aceasti schimbare gi la Patriarhie, din cauza
timpurilor de atunci. Aceastl cerere, insi, precum nu a plScut Patriarhiei, nu a pl5-
cut nici pirintelui Nifon gi de aici s-a inceput in Muntele Athos cearta dintre mol-
doveni gi munteni". Rispunsul Ministrului Cultelor gi Instrucfiunii Publice Dimitrie
Sturdza la interpelarea deputatului Nicolae Ionescu, in Camera Deputalilor, la data
de z6 martie 1887. A se ve dea Dezbqterile Adundrii Deputafilor, z6 mai 1887, p. r.248.

" intr-una din aceste demisii scria urmltoarele: ,,Eu, smeritul ieroichimo-
nah Nifon, dau blagoslovenie prin acest inscris tuturor pirinfilor gi fralilor, care
i-au adunat Dumnezeu in chinovicescul schit moldo-romAnesc din SfAntul Munte
Athon, cu hramul Botezul Domnului, ciruia prin ajutorul lui Dumnezeu gi a Prea
Curatei Maicii sale s-a pus temelie de mine picltosul si cu strAngerea milosteniei
din Principatele Unite s-a srvargit gi s-a sfingit la anul 1866, luna lui mai zr, si fiindc5
eu imi cunosc neputintele gi slSbiciunile gi voiesc de aici inainte $ me hnigtesc ca
sd mI pot ruga lui Dumnezeu s5-mi ierte plcatele mele, cAte am gresit inaintea lui
;i inaintea sfinqiilor voastre, si mi iertati cAt v-am gregit cu lucrul si cu cuvAntul si
din partea mea Dumnezeu si vi ierte pe tofi si in veacul de acum qi in cel ce va sI
vie; 9i si ave! blagoslovenie gi si vd alegeli igumen pe altul, ci eu de acum nu mai
pot si fiu". Yezi Chestiuneq Schitului Romdnesc Chinovial al Sf. Ioan Botezdtorul din
Sjhntul Munte, p.22.
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