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Abstract

The meaning of our fulfillment in history is presented from the perspective of

our fulfillment as part of cosmic, universal Church. The promoting of the Roma-

nian values, which is encouraged by ones, but challenged by others, in the 18th

century, proved to be acceptable to God, this being seen from the fact that He gave

us a non-handmade icon, called Prodromita, fundamental milestone on the

road to our fulfillment. Prodromita was given first of all to those who are striving

in the promoting of the Romanian values. Unfortunately, Prodromita is less pre-

sented and therefore less known, fact that has negative consequences regarding

the fulfillment and the contentment of the Romanian people. Prodromita does

not isolate us by other nations, because the Good Lord gave to each nation non-

handmade icons, according to its specificity, but all of them having something in

common: the brightness of the Holy Spirit that is One and that unites us.

Keywords: history of the Church, Romanian values, Orthodox conscience, icon,

ecclesial culture

Introducere

~ntreaga crea]ie este destinat\ s\ devin\ Sfânta Biseric\ a Dom-

nului nostru Iisus Hristos, trupul Lui. ~n P\storul lui Herma ni se

spune c\ lui Herma Biserica `i apare ca o femeie b\trân\. ~ntrebând

acesta de ce este b\trân\, i se r\spunde c\ este b\trân\ deoarece

este f\cut\ `nainte de facerea lumii, iar lumea pentru ea a fost f\cut\,

pentru a deveni Biseric\. Totul este creat pentru a deveni Sfânta

Biseric\ universal\, care cuprinde totul, `n care avem jertfelnicul

cel mai presus de ceruri, `n care, dup\ modelul Domnului nostru

Iisus Hristos, totul [i fiecare `n parte este jertf\, jertfelnic [i jertfitor.

1 Prezentul studiu este dedicat `mplinirii a 150 ani de la pictarea icoanei Pro-

dromi]a, prin minune dumnezeiasc\, la Ia[i, `n 1863.
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Din acest punct de vedere, istoria `nseamn\ drumul `n timp, de

`mplinire a Universului ca Sfânt\ Biseric\. Fiecare moment de `mbi-

sericire [i de sporire `n aceast\ `mbisericire a crea]iei este un mo-

ment istoric. Fiecare eveniment de hristificare, de sfin]ire `ntru Dom-

nul a lumii, este o pagin\ de istorie `nscris\ `n Cartea vie]ii. Fiecare

clip\ de zidire a Sfintei Biserici cosmice este un moment de istorie

sfânt\, care va culmina cu intrarea `n ve[nicie a lumii.

Pornind de la aceste premise, rezult\ c\ fiecare neam `n parte,

fiecare popor trebuie s\-[i aduc\ contribu]ia la aceast\ zidire a ~m-

p\r\]iei Tat\lui, [i Fiului, [i Sfântului Duh, `n specificul lui. Sfin]enia

este una, dar se manifest\ `n mod distinct `n via]a fiec\rui popor. ~n

acest sens, [i poporul român, cu p\mântul [i cerul românesc, tre-

buie s\ se zideasc\ ca Sfânt\ Biseric\, ca Sfânt\ Biseric\ Ortodox\

Român\. {i aceasta este, astfel, o parte a ~mp\r\]iei Tat\lui, [i Fiului

[i Sfântului Duh, a Sfintei Biserici universale, sobornice[ti. Biserica

v\zut\, l\ca[urile de cult, sunt laboratoare de deschidere c\tre Sfânta

Biseric\ universal\, `n care se s\vâr[e[te Liturghia cosmic\, `n jertfel-

nicul cel mai presus de ceruri. Nu suntem chema]i s\ ne `nchidem

`n l\ca[urile de cult, `n biserici, ci s\ ne deschidem prin ele spre l\-

ca[ul care este chemat s\ fie tot cosmosul. De aceea [i românii, `n

sfin]enia [i specificul lor, trebuie s\ se zideasc\ ca parte a Sfintei

Biserici universale. Iar românii au intuit duhovnice[te acest lucru

[i, `n acest sens, au pictat pere]ii bisericilor [i `n exterior, `ntre care

Vorone]ul este cel mai cunoscut exemplu. Prin aceasta se arat\ c\

biserica-l\ca[ nu este f\cut\ s\ ne izoleze de lume prin zidurile ei,

ci zidurile ei sunt membrane prin care ne deschidem c\tre zidirea

Bisericii cosmice. De aceea, p\mântul ]\rii noastre a fost numit

„p\mânt cântând `n imagini” (Wilhelm Nyssen), „gr\din\ a Maicii

Domnului”. {i astfel, istoria noastr\ este o istorie ortodox\ român\, o

istorie adev\rat\ român\, `n m\sura `n care ne zidim ca parte a

~mp\r\]iei Domnului nostru Iisus Hristos, `n care cu to]ii, cu p\-

mântul [i cu cerul nostru românesc, suntem chema]i la [ederea de-a

dreapta P\rintelui ceresc. 

Plecând de la aceast\ perspectiv\, istoria noastr\ este foarte bine

descris\ prin pilda neghinei. ~n ogorul Domnului Iisus Hristos

sunt [i oameni care se aseam\n\ boabelor de grâu, care dau roade

bune, dar [i oameni care se aseam\n\ boabelor de neghin\, care dau

roade rele. Dar, a[a cum ne spune Domnul Iisus Hristos, nimeni
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nu are voie s\ mearg\ s\ smulg\ neghina, ci trebuie l\sat s\ se coac\

[i grâul, [i neghina, [i abia dup\ aceea grâul va fi pus `n hambare

(`n raiul lui Hristos), iar neghina va arde `n iezerul de foc. {i dac\

facem aceasta `n agricultur\, cu atât mai mult o vom face `ntre oa-

meni, deoarece dac\ s\mân]a de neghin\ nu se transform\ nicio-

dat\ `n s\mân]\ de grâu, `n cazul oamenilor, un om care ast\zi este

neghin\, mâine poate deveni grâu, [i invers. ~n via]a fiec\rui om

sunt momente când este mai mult sau mai pu]in grâu, dar [i mo-

mente când este mai mult sau mai pu]in neghin\. Mai mult decât

atât, cu cât cineva este mai mult grâu, de dorit grâu cât mai curat,

cu atât mai mult va scrie o pagin\ de istorie luminoas\, va pune o

c\r\mid\ trainic\ la Biserica lui Dumnezeu. Este o datorie sfânt\ a

fiec\ruia de a ne sili a fi cât mai luminos, dar [i `ntr-o continuitate

de virtute, `n procesul acesta de scriere a istoriei. Dar este [i de da-

toria istoricilor de a trece `n c\r]ile [i manualele de istorie aceste

momente de Duh Sfânt, c\utând ca nu cumva cele care sunt cele

mai sfinte pentru un neam s\ nu fie men]ionate, iar cele mai pu]in

curate s\ fie prezentate precum curate. Istoria are un `nalt nivel mo-

bilizator [i educativ, [i de aceea prezentarea istoriei adev\rate nu

este numai o datorie fa]\ de adev\r, dar [i o datorie fa]\ de popor,

care trebuie educat [i c\l\uzit dup\ cele mai frumoase modele. 

Astfel de model dumnezeiesc neprezentat de obicei `n pagi-

nile istoriei noastre este Prodromi]a – icoan\ nef\cut\ de mân\ [i

zugr\vit\ prin minune dumnezeiasc\. 

1. Cadrul istoric `n care apare Prodromi]a

Prodromi]a a fost zugr\vit\ prin minune dumnezeiasc\ `n noap-

tea de 28 iunie 1863, `n plin secol al Iluminismului, `n perioada

modern\. Este perioada `n care omenirea este `mpins\ spre for-

marea unei concep]ii de via]\ rupt\ de credin]a cre[tin\. 

Dac\ `n cre[tinism omul st\ cu privirea orientat\ `n primul rând

spre via]a ve[nic\, timpul [i spa]iul ap\rând odat\ cu crea]ia lumii

de c\tre Dumnezeu, Cel necreat, ve[nic [i de necuprins, `n peri-

oada modern\ materia este `nve[nicit\ [i, odat\ cu ea, [i timpul, [i

spa]iul devin ve[nice. Omul este rupt astfel de ve[nicia necreat\ [i

necuprins\ [i este introdus `n ve[nicia crea]iei, a timpului [i a spa-

]iului. Omul `ncepe s\ se mi[te, s\ vieze [i s\ existe nu `n Domnul,
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cum spune Sfântul Apostol Pavel, ci `n cele materiale, `n spa]iu [i `n

timp. De aceea, el `ncepe s\-[i raporteze via]a la cele create [i ma-

teriale. ~ndemnul kantian ~ndr\zne[te s\ cuno[ti! `l face pe om

`ncrez\tor `n propria ra]iune, lumina natural\ a ra]iunii fiind consi-

derat\ suficient\ pentru a cunoa[te crea]ia.

De asemenea, deschizând neamurile ochii asupra lor, mai mult

sau mai pu]in din perspectiva Domnului nostru Iisus Hristos, apar

momentele acestea, al constituirii statelor, dar [i al revolu]iilor, pre-

cum cea din 1848, urmând Revolu]iei franceze, din 1789, care, dac\

nu a eliminat, cel pu]in a alterat adev\ratul duh cre[tin. 

{i `n ]\rile române se manifest\ acest duh cu iz na]ional, pa-

triotic [i eliberator, uneori acestea nefiind `n]elese tocmai ortodox.

}\rile române, sub domniile fanariote, erau supuse unui duh de `n-

chinare, atât material, cât [i duhovnicesc, grecesc. Revolu]ia de la 1848,

unirea ]\rilor române[ti Moldova [i }ara Româneasc\ marcheaz\

aceast\ perioad\ prin personalit\]i precum: Nicolae B\lcescu, Mi-

hail Kog\lniceanu, Ana Ip\tescu, Alexandru Ioan Cuza.

De asemenea, prin Anton Pann, se introduce termenul de „ro-

mânire”, acesta vorbind de „românirea cânt\rilor biserice[ti”. Dac\

cercurile grece[ti sus]ineau c\ trebuie s\ se cânte muzica psaltic\

precum grecii, ceilal]i, `n frunte cu Anton Pann, sus]ineau nece-

sitatea „românirii” cânt\rilor, adic\ s\ fie cântate dup\ specificul

nostru românesc. Specificul românesc este scos `n eviden]\ `n mu-

zic\ [i de Ciprian Porumbescu, precum [i de al]i compozitori [i inter-

pre]i. De asemenea, `n literatur\ se manifest\ Junimea lui Titu Ma-

iorescu, având `n centrul activit\]ilor ei personalit\]i precum Mihai

Eminescu, Ion Creang\, I.L. Caragiale, Ioan Slavici etc., to]i c\utând

s\ scoat\ `n eviden]\ specificul nostru românesc.

Acelea[i eforturi se fac [i `n pictur\, `n iconografie. Dac\ `n

poezie se remarc\ Mihai Eminescu, `n iconografie [i `n pictur\ `l

avem pe Nicolae Grigorescu (1838-1907), asupra c\ruia vom z\-

bovi mai mult, pentru c\ preocup\rile cercet\rii de fa]\ vizeaz\,

`n primul rând, domeniul iconografiei.

Vorbind despre Nicolae Grigorescu, prietenul s\u, Alexandru

Vlahu]\ scrie: „~n opera lui se oglinde[te via]a lui. Toat\ via]a lui.

O via]\ mai simpl\, mai curat\, mai cucernic `nchinat\ artei [i mai

frumos tr\it\ `n prietenie cu natura nu se poate concepe. Dac\ vor-

bele n-ar avea nevoie de explica]ii, din dou\ vorbe ne-am `n]elege
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asupra personalit\]ii lui Grigorescu: sincer [i simplu, [i la o adic\

de una singur\: sincer”2. „Grigorescu r\mâne, `n primul rând, picto-

rul nostru na]ional, marele interpret al romantismului na]ional, cum

avea s\-l numeasc\ Octavian Goga. Profund ata[at de modul de via]\

[i de valorile spirituale ale neamului s\u, i-a `nchinat numeroase

poeme `n culori. A `nceput un nou capitol `n istoria picturii româ-

ne[ti [i a creat un adev\rat stil românesc `n art\: [coala noastr\ de

pictur\ dobânde[te, mai ales datorit\ lui, un caracter propriu, o vi-

ziune original\ (...). Cum spunea criticul [i istoricul de art\ Ionel Jianu,

de o pictur\ cu adev\rat na]ional\, având un profil original, nu

poate fi vorba decât `ncepând cu Nicolae Grigorescu. El a g\sit forma

cea mai potrivit\ pentru a reda portretul ]\ranului român [i frumu-

se]ea peisajului românesc, pentru a t\lm\ci `ntr-un grai nou, româ-

nesc, pe `n]elesul tuturor fondul comun al `ntregului popor (...).

Grigorescu a adus un cântec nou pe lume, cum atât de frumos spune

biograful s\u, Alexandru Vlahu]\. Dar acest cântec nu este numai

al s\u. ~n el r\sun\ [i doina, [i aleanul, [i dorul, [i optimismul, [i

`ncrederea `n via]\, [i dragostea pentru natur\ a ]\ranului român,

[i de aceea cântecul acesta `nsorit este al `ntregului nostru popor,

observa acela[i Ionel Jianu. ~n ceea ce prive[te originalitatea operei

[i importan]a ei pentru evolu]ia de mai târziu a artei române[ti, pre-

cum [i caracterul profund na]ional, rolul lui Grigorescu `n pictur\

a fost asem\nat cu cel al lui Eminescu `n poezie, al lui Caragiale `n

literatura dramatic\ [i al lui Enescu `n muzic\. Dincolo de valoarea

artistic\ impresionant\, crea]ia lui `nseamn\, deopotriv\, [i asumarea

unei datorii morale, aceea de a face onoare ]\rii `n care s-a n\scut

[i de a ridica la un nivel universal cultura româneasc\.”3

Cele spuse despre Nicolae Grigorescu acoper\ numai `n parte

chemarea [i voca]ia acestuia. El a fost chemat s\ fie apostol al nea-

mului, `n sensul cel mai propriu. A fost chemat s\ cânte cântecul P\s-

torului, ca s\ orienteze oile spre Domnul Iisus Hristos, spre Biserica

Lui. Adic\ s\ `mbine patriotismul nu numai cu o cur\]ie moral\, ci [i

cu sfin]enie. Ceea ce spun nu este prea mult, pentru c\ iat\ ce spune

el despre sine: „Se vede treaba c\ zugr\vitura era `n neamul nostru,

2 Via]a [i opera lui Grigorescu, `n col. „Pictori de geniu”, Editura Adev\rul,

Bucure[ti, 2009, p. 7. 
3 Ibidem, pp. 11-14.
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c\ mult `mi mai pl\ceau [i mie icoanele când eram mic. Pentru

mine, sfin]ii erau vii; stam cu sfial\ `naintea lor [i eram `ncredin]at c\

[i ei se uit\ la mine; m\ a[teptam s\-i aud vorbind, s\-i v\d mi[-

cându-se, ridicând mâna s\ m\ binecuvânteze”4.

Aceast\ stare `ngereasc\ o are pictorul [i la 15 ani. Spune el:

„Eram de cincisprezece ani, când me[terul care zugr\vea biserica de

la Zamfira m-a luat cu el ca s\-i fac sfin]ii de la catapeteasm\. Acolo

am cunoscut o fetic\ tot a[a cam de vârsta mea. Foarte frumoas\.

Avea ni[te ochi mari alba[tri [i-n toat\ figura o expresie dulce, de-o

cumin]enie `ngereasc\. {i, nu [tiu cum, c\ ne-am pomenit prieteni.

Seara, când ispr\veam de lucru, ne-ntâlneam `n gr\dina bisericii.

Era var\, lini[te, frumos ca `n vis. {i ne plimbam al\turi, ]inându-ne

de mân\, [i nu spuneam nimic. Dar eram a[a de ferici]i, cum numai

la vârsta aceea po]i fi. Când ne desp\r]eam, ne strângeam de mân\,

ne [opteam `nceti[or: Noapte bun\ [i ne dam `ntâlnire pe a doua

zi, tot la ceasul [i `n locul acela... Era pentru mine tot ce f\cuse

Dumnezeu mai frumos pe lume. {i nici nu mai puteam gândi la

altceva. Odat\, plecase zugravul la târg, [i se vede c\ se-ncurcase

la vreun chef, c-a lipsit dou\ zile. Ajunsese cu lucrul la turla cea

mare din mijlocul bisericii, unde mai r\m\sese de f\cut un serafim `n

cre[tetul bol]ii. ~mi ispr\vesc eu ce-aveam de f\cut [i m\ urc pe

schele, m\ coco]ez pe un scaun, ca s-ajung, [i cât voi fi lucrat eu

acolo nu [tiu, dar când dau s\ m\ dep\rtez pu]in ca s\ v\d ce f\cu-

sem, o dat\ aud, de la spatele meu, glasul jupânului: Bravo, m\

b\iete, s\ tr\ie[ti! E cel mai frumos `nger pe care l-ai f\cut tu. Leit\

M\riuca popii, dar parc\-i [i mai frumoas\ aici. F\r\ s\ vreau, f\-

cusem chipul de care tot sufletul meu era plin”5.

~l vedem pe N. Grigorescu, la doar 15 ani, nu numai `ntr-un pro-

ces de umanizare, de moralizare, ci `ntr-un proces de hristificare,

de `mbisericire, de via]\ a unui `nger `n trup. Procesul acesta conti-

nu\, atingând forma maxim\, la M\n\stirea Agapia (1858-1860). Aici

el caut\ nu numai s\ redea specificul ]\ranului român [i al peisa-

jului românesc, ci mult mai mult, vrea s\ redea chipul românesc

al Maicii Domnului6. Ceea ce [i reu[e[te, atât cât `i era cre[tine[te

4 Ibidem, p. 24.
5 Ibidem, p. 39.
6 Bogdan Cron], Icoanele lui Grigorescu, expuse la Ia[i, `n „Ziarul Lumina”,

sâmb\t\, 31 martie 2012, p. 1.
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posibil. A[adar, pân\ la aceast\ vârst\ el `mbin\ armonios sfin]enia

ortodox\ cu specificul românesc [i contribuie la zidirea Bisericii ro-

mâne[ti ca parte a Bisericii universale, pentru c\ „nu putem s\ nu

sesiz\m, a[a cum spuse IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovi-

nei, lumina cerului din arta religioas\ semnat\ de Nicolae Grigorescu”7.

Dar numai pân\ la vârsta de 20 de ani Nicolae Grigorescu `m-

bin\ armonios `mbisericirea [i românirea icoanelor [i a picturilor.

Dup\ aceea, Nicolae Grigorescu pleac\ la Paris [i este preocupat

de românirea picturii din portrete [i din peisaje, fiind destul de rupt

de via]a bisericeasc\.

Acesta este considerat punctul maxim al nivelului iconografic

românesc din aceast\ perioad\. Din p\cate, atât `n manualele de

istorie, cât [i `n cele de religie, Prodromi]a, de cele mai multe ori,

nici m\car nu este amintit\. 

2. Icoana Prodromi]a la Athos

Adev\ratul ctitor al Schitului românesc Prodromu de la Muntele

Athos este ieroschimonahul Nifon Ionescu8. El este cel care pune

bazele schitului, `n 1850, sfin]it apoi, `n 1860. 

„~n 1863, p\rin]ii ieroschimonahi Nifon [i Nectarie (...), plecând

s\ vin\ `n }ara Româneasc\ pentru trebuin]ele acestui schit, aveau

la inim\ dorin]a [i evlavia pentru o sfânt\ icoan\ mai `nsemnat\ [i de

minuni f\c\toare a Maicii lui Dumnezeu, care s\ fie spre mângâ-

ierea celor ce se vor afla `n acest sfânt loca[, dup\ cum mai toate

mân\stirile Sfântului Munte au câte o icoan\ f\c\toare de minuni.

Deci aflându-se p\rin]ii Nifon [i Nectarie `n ora[ul Ia[i, capital\

a Moldovei, au `nceput a cerceta acolo un zugrav mai iscusit [i cu

via]\ pl\cut\ lui Dumnezeu, care s\ le zugr\veasc\ o icoan\ a Maicii

lui Dumnezeu. {i din pronia dumnezeiasc\, au g\sit pe un zugrav

b\trân, cu numele Iordache Nicolau, care s-a `nvoit s\ le fac\ aceast\

sfânt\ icoan\ dup\ modelul ce i-au dat p\rin]ii. ~ns\ i-au pus [i `n-

datorire ca s\ lucreze cu post, adic\ de diminea]\ pân\ când va

fl\mânzi, neluând nimic `n gur\; iar dup\ mas\ s\ nu mai lucreze la

aceast\ sfânt\ icoan\, [i `ntr-acest fel s\ urmeze cu lucrul icoanei

7 Ibidem, p. 3.
8 Pr. Ioanichie B\lan, Patericul românesc, Gala]i, 1990, p. 48.
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pân\ la s\vâr[irea ei. {i-a primit numitul zugrav `nvoiala aceasta cu

toat\ mul]umirea [i evlavia, zicând doar c\ el nu poate lucra acum

ca mai-nainte, c\ a `mb\trânit [i-i tremur\ mâinile; iar p\rin]ii Ni-

fon [i Nectarie l-au mai `mb\rb\tat, zicându-i s\ se sileasc\ [i s\

aib\ credin]\ c\ `l va ajuta Maica Domnului. (...) {i mai departe

spune el `nsu[i: «Eu Iordache Nicolau, zugrav din ora[ul Ia[i, am

zugr\vit aceast\ sfânt\ Icoan\ a Maicii lui Dumnezeu, cu `nsu[i

mâna mea, la care a urmat o minune preasl\vit\ `n modul ur-

m\tor: Dup\ ce am ispr\vit ve[mintele, dup\ me[te[ugul zugr\velii

mele, m-am apucat s\ lucrez fe]ele Maicii Domnului [i a Domnu-

lui nostru Iisus Hristos; dup\ ce am dat mâna `ntâia [i a doua, de

noapte apucându-m\ ca s\ zugr\vesc des\vâr[it, privind eu la

chipuri cu totul au ie[it dempotriv\, pentru care foarte mult m-am

mâhnit, socotind c\ mi-am uitat me[te[ugul; [i a[a fiind, seara m-

am culcat scârbit, nemâncând nimic `n ziua aceea, socotind c\ a

doua zi sculându-m\ s\ m\ apuc mai cu deadinsul. Dup\ ce m-

am sculat a doua zi, mai `ntâi am f\cut trei metanii Maicii lui

Dumnezeu, rugându-m\ ca s\-mi lumineze mintea, s\ pot ispr\vi

sfânta ei Icoan\. {i când m-am dus s\ m\ apuc de lucru, o! prea-

sl\vite minuni ale Maicii lui Dumnezeu! S-au ar\tat chipurile drese

des\vâr[it, precum se vede, [i eu v\zând aceast\ minune n-am

mai adaos a-mi pune condeiul, f\r\ numai am dat lustrul cuvi-

incios, de[i cu gre[eal\ am f\cut aceasta ca s\ dau lustru la o ase-

menea minune. Aceasta este povestirea acestei sfinte Icoane».

Minunea aceasta s-a `ntâmplat `n noaptea spre 28 iunie [i, din

pricina pr\znuirii Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel pe 29 iunie, s-a

mutat slujba icoanei pe 12 iulie (...). {i `nsu[i mitropolitul Calinic

Miclescu, cu tot clirosul s\u, au v\zut sfânta Icoan\, [i crezând i s-au

`nchinat cu toat\ evlavia, minunându-se [i zicând: Cu adev\rat

mare dar ne-a d\ruit Maica lui Dumnezeu prin aceast\ minunat\

[i preasl\vit\ Icoan\ a sa. (...) {i a `nceput darul Maicii lui Dum-

nezeu a lucra prin aceast\ sfânt\ Icoan\ [i a face minuni multe, pe

care p\rin]ii nu le-au `nsemnat, fiind obosi]i de `mbulzeala poporu-

lui, care cerea ne`ncetat a li se citi paraclise [i aghiasme, `ncât nu

puteau s\ ]ie socoteal\ de cine cu ce se folose[te [i, mai ales, c\ erau

amenin]a]i de or\[eni de a le opri Icoana acolo, zicând c\ a lor este,

fiindc\ `n Ia[i s-a f\cut minunea, cu zugr\virea dumnezeie[tilor ei

fe]e. (...) P\rin]ii Nifon [i Nectarie (...) au ridicat cu gr\bire sfânta
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Icoan\ [i au plecat spre Sfântul Munte. (...) Dar se `n[tiin]ase [i Vod\

Cuza [i zicea: s\ se opreasc\ sfânta Icoan\, fiindc\ s-a f\cut minu-

nea `n ]ar\. (...) La plecarea p\rin]ilor Nifon [i Nectarie din Gala]i

cu sfânta Icoan\, aproape de pornire fiind, s-a f\cut fa]a sfintei Icoane

ca ghermesit, adic\ valuri de-a curmezi[ul obrazului, ca asudat\.

(...) {i a fost dus\ `n Sfântul Munte [i a[ezat\ `n biserica Schitului

Prodromu, f\când multe minuni (...).

M\rimea acestei sfinte Icoane este `n lungime de 4 palme [i ju-
m\tate, iar latul dup\ analoghie. Nu este f\cut\ dup\ nici una dintre
icoanele f\c\toare de minuni, ci este f\cut\ dup\ un nou plan al
zugravului. Fa]a ei este cum este culoarea grâului; nasul, gura, b\r-
bia sunt foarte potrivite la m\suri, iar ochii atât dar au, ca [i cum ar
soarbe inima privitorilor; cu toate acestea c\ut\tura este cu st\pânire;
[i, privind cineva cu `n]elepciune [i cu luare aminte `n fa]a acestei
sfinte Icoane, va vedea caracter de mare neam, amestecat cu o blân-
de]e, cu care arat\ c\ este `ns\[i Maica lui Dumnezeu `nchipuit\ pe
Icoan\ [i plin\ de Dar dumnezeiesc [i nu poate nimeni s\ o pri-
veasc\ f\r\ s\ nu simt\ `n inima sa dulcea]\ duhovniceasc\, bucurie
[i umilin]\, f\r\ numai de va fi vreun om prea `nd\r\tnic [i `ntunecat la
minte, ca s\ nu simt\ nimic din acestea, c\ numai din privirea ei se
`ncredin]eaz\ fiecare cum c\ nu este s\vâr[it\ de mân\ de om,
precum m\rturisesc [i str\inii care vin de o v\d, c\ nu st\ numai
`ntr-un chip sfânta ei fa]\, ci uneori se cam smole[te, alteori se `ng\l-
bene[te. Iar la privegherile cele de toat\ noaptea, la praznice `mp\-
r\te[ti [i mai ales pe 12 iulie, ziua ei de pr\znuire, atât este de ve-
sel\ [i voioas\, cum este un trandafir, `ncât privitorilor nu li se pare
c\ v\d chip, ci ca [i cum ar privi chiar pe adev\rata Maic\ a lui Dum-
nezeu. {i st\ `n stran\ `n mijlocul bisericii, cu podoabe `ncuviin]at\,
atr\gând ochii tuturor [i nes\]ioase priviri având. {i precum odini-
oar\ a v\zut-o Sfântul Dionisie Areopagitul, `n Sfântul Sion, asemenea
[i `n Sfântul Munte a v\zut-o, treaz fiind, `n dumnezeiasc\ vedenie,
Cuviosul Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul, [ezând pe scaun,
ca o ~mp\r\teas\, `nconjurat\ de `ngeri [i de arhangheli [i de to]i
cuvio[ii Sfântului Munte, sl\vind-o [i `nchinându-i-se ei, care avea
palate de aur `nalte, c\tre partea ce se cheam\ Vigla. ~n acest loc
acum, cu ajutorul ei, s-a f\cut Schitul Prodromu cu aceast\ biseric\,
`ntru slava Fiului ei, spre mântuirea monahilor români [i a tuturor
credincio[ilor ortodoc[i.”9

9 Mineiul pe iulie, EIBMBOR, Bucure[ti, 1984, pp. 129-132.
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Am redat mai sus Sinaxarul slujbei dedicat\ Sfintei Icoane

Prodromi]a, f\r\ a prezenta [i minunile relatate acolo, pentru a nu

lungi prea mult textul. Dintre acestea o voi prezenta doar pe cea

f\cut\ asupra lui Nectarie Protopsaltul (1808-1903). El cânta `n biseric\

ca „un `nger `n trup”. Era foarte blând, nevoitor `n post, rug\ciune

[i lacrimi. Era numit „Cucuzel Vlahul”, „Noul Cucuzel”, „Privighe-

toarea Sfântului Munte”, „Privighetoarea Moldovei”.

Via]a lui porne[te de sub acelea[i orizonturi ca ale lui Nicolae

Grigorescu. Era un copil dintr-o familie de ]\rani credincio[i, cu mai

mul]i copii, din Hu[i. Ca [i Nicolae Grigorescu, are un dar deosebit

de la Dumnezeu: Grigorescu spre pictur\, iar Nectarie spre muzic\.

{i a[a cum lui Nicolae Grigorescu i-a fost valorificat darul `n cadrul

bisericii, a[a [i Nectarie este luat de mic la Episcopia din Ia[i, ca s\

`nve]e muzica psaltic\. Ca [i Grigorescu uime[te pe to]i cu darul s\u.

De aceea ieromonahul Macarie, dasc\lul de psaltichie de la Mitro-

polia din Bucure[ti, a voit s\-l ia cu sine [i s\-l fac\ dasc\l [i pro-

topsalt. Dar Nectarie, neiubind cinstea [i slava acestei lumi, pleac\

la Sfântul Munte Athos. Aici drumurile celor doi tineri, foarte asem\-

n\tori ca via]\ [i talan]i primi]i de la Dumnezeu, se separ\. Nectarie

alege mai binele, iar Grigorescu numai binele.

„~ntr-adev\r, p\rintele Nectarie merge cu fratele s\u la chilia

Vigla de sub vârful Athosului, unde a petrecut 16 ani `n aspr\ nevo-

in]\, asemenea marilor siha[tri atoni]i. (...) Tot acolo, `n pustie, a

deprins cuviosul Nectarie `n chip des\vâr[it me[te[ugul cânt\rii

biserice[ti pe psaltichie. Fiind `nzestrat de Dumnezeu cu glas `n-

geresc, cânta a[a de minunat, cum nu mai cânta alt c\lug\r `n tot

Sfântul Munte. (...) Era chemat la praznice `mp\r\te[ti s\ cânte la

mân\stirile din Sfântul Munte, de la Ierusalim. (...) Când `ncepea

s\ cânte, pelerinii [i slujitorii se urcau pe str\ni [i prin galerii, (...) se

urcau pe ferestrele din afar\ s\-l asculte [i s\-l vad\ cântând (...).

A[a a petrecut cuviosul Nectarie `n chilia Vigla, cu fratele S\u Ata-

nasie, `n ne`ncetat\ rug\ciune, `n cânt\ri dumnezeie[ti [i `n mân-

gâierea Duhului Sfânt, pân\ `n anul 1862, când s-a sfin]it biserica

de la schitul românesc Prodromu. Apoi s-au a[ezat amândoi `n

schit. {i a r\mas schimonahul Nectarie `n Prodromu `nc\ 40 de ani,

pân\ la sfâr[itul vie]ii, f\când ascultare, cu mult\ smerenie, `mpreun\

cu to]i fra]ii [i p\rin]ii (...). Când a venit cuviosul Nectarie la schitul
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Prodromu, n-a aflat nici o cântare `n române[te, dup\ cum se cânt\

`n Sfântul Munte, [i `ndat\ s-a pus cu mult\ silin]\ [i a tradus toate

cânt\rile din grece[te `n române[te, iar pe unele le-a compus din

nou. Dup\ ce intra `n chilia lui, se apuca de scris [i de tradus cânt\ri

biserice[ti, care i se p\reau mai frumoase, pentru a `mpodobi Bise-

rica lui Hristos ca pe o adev\rat\ mireas\. Cât a tr\it cuviosul Nec-

tarie Protopsaltul la schitul Prodromu a scris Doxastarul la to]i sfin]ii

de peste an care au privegheri, precum [i la Triod [i Penticostar.

A mai scris stihiri la to]i sfin]ii, precum [i polielee, heruvice, axi-

oane [i chinonice. A scris `nc\ anixandarele mari [i mici [i a pus

prohodul Domnului pe psaltichie. Acestea sunt cele mai importante

contribu]ii ale schimonahului Nectarie la `mbog\]irea muzicii psal-

tice române[ti. De asemenea a format o [coal\ de psaltichie pentru

c\lug\ri, renumit\ `n tot Muntele Athos. (...) Despre cuviosul Nec-

tarie, când avea 70 de ani (`n 1889), cineva care l-a cunoscut perso-

nal spunea: «P\rintele Nectarie protopsaltul este de statur\ `nalt\,

om frumos [i pl\cut la fa]\, b\trân. Vocea sa este sonor\, dulce [i

lin\. Cântând, nu se observ\ nici o mi[care pe figura lui, a[a c\ s-ar

p\rea c\ nu este el cel care cânt\. Toate cânt\rile compuse de el

sunt line [i f\r\ figuri, dar `ntrunesc seriozitatea [i pl\cutul. De

aceea, ascult\torii nu se pot dezlipi de a-l auzi cântând. Modula]ia

vocii este a[a de des\vâr[it\ la el, `ncât, de[i are un volum de voce

puternic\, nu `ntrebuin]eaz\ `n cânt\rile biserice[ti decât atât cât

este necesar `n de[teptarea sim]ului religios prin cântare». (...) Spu-

neau ucenicii lui c\ p\rintele Nectarie avea mare evlavie c\tre

Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu. C\ci cu ajutorul ei a dobândit

darul rug\ciunii lui Iisus [i a `nv\]at `n chip des\vâr[it cântarea

bisericeasc\. Tot cu puterea ei a fost izb\vit de otr\vire [i de za-

vistia oamenilor [i a viclenilor diavoli. Pentru aceasta a compus `n

cinstea Maicii Domnului cele mai alese axioane, iar la praznicele ei

cânta ca un `nger de frumos.”10

Bine`n]eles c\ protopsaltul Nectarie o numea pe Maica Dom-

nului „Prodromi]a”, c\ci el vine la Schitul Prodromu `n 1862, iar `n

1863 este adus\ aici icoana Prodromi]a. Astfel, cuviosul Nectarie tr\-

ie[te patruzeci de ani la Prodromu sub acoper\mântul Prodromi]ei,

10 P\r. Ioanichie B\lan, op. cit., pp. 494-496.
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despre care afl\m urm\toarea minune: „Când p\rintele Nectarie

avea 90 de ani, i-a rânduit stare]ul pe monahul Arcadie s\-l `ngri-

jeasc\. ~ntr-o zi, fiindu-i ucenicul la ascultare, b\trânul st\tea `n chilie

[i compunea o stihir\ `n cinstea Maicii Domnului. Deodat\, vr\j-

ma[ul diavol a intrat la el `n chip de om `nfrico[at [i, apucându-l

cu mâinile de haine, l-a târât afar\ pe pietre, ca la doi km, pân\ la

malul m\rii, vrând s\-l `nece `n valuri. Dar cuviosul, cerând cu

lacrimi ajutorul Maicii Domnului, `ndat\ i-a ap\rut la liman Prea-

sfânta Fecioar\ Maria, `n chipul icoanei f\c\toare de minuni numit\

Prodromi]a. Atunci diavolul l-a l\sat [i s-a f\cut nev\zut. Dup\ un

ceas, l-a g\sit ucenicul z\când jos, zdrobit [i abia viu. Apoi, ridi-

cându-l, l-a dus la chilie [i l-a `ngrijit pân\ s-a f\cut s\n\tos. ~n vara

anului 1903, Cuviosul Nectarie Protopsaltul s-a str\mutat la ve[nicele

l\ca[uri, fiind `n vârst\ de 95 de ani, din care 75 de ani de nevo-

in]\ c\lug\reasc\. Ast\zi osemintele sale se odihnesc `n cimitirul

schitului Prodromu, iar sufletul lui cânt\ `n cer, cu sfin]ii, m\ririle

lui Dumnezeu”11.

Concluzii 

Am v\zut c\, la mijlocul secolului al XIX-lea, românirea a de-

venit un subiect foarte aprins. Pornindu-se de la românirea cânt\rilor

(Anton Pann), românirea a cuprins toate aspectele vie]ii poporului

român. Din p\cate, au fost [i oameni care s-au opus acestui proces.

Prin pronia Sa, Dumnezeu a f\cut ca specificul nostru românesc s\

fie dezvoltat, p\strat [i promovat, nu izolându-ne de celelalte po-

poare, ci unindu-ne cu to]ii, fiecare cu specificul lui [i `mbog\-

]indu-ne unii pe al]ii prin afirmarea identit\]ii fiec\ruia. Dumnezeu a

ar\tat c\ `ncurajeaz\ acest proces de românire prin faptul c\ i-a ajutat

pe cei care au realizat aceasta. Cuviosul Nectarie Protopsaltul, otr\-

vit de cei care nu `ncurajau românirea cânt\rilor, a fost vindecat `n

mod minunat de N\sc\toarea de Dumnezeu. Mai mult decât atât,

El ajut\ pe cei care c\utau s\ redea chipul românesc al Maicii Dom-

nului, precum este cazul lui Nicolae Grigorescu. Dumnezeu `i ajut\

pe ieroschimonahul Nifon s\ `ntemeieze `n Sfântul Munte un schit

românesc, iar acesta nu a mers s\ fac\ icoana Maicii Domnului la

11 Ibidem, p. 497.
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un grec, ci a mers la Ia[i, ca s\ o fac\ un român, ca s\ fie dup\ spe-

cificul nostru românesc. {i atunci, Maica Domnului a ar\tat c\-i

este pl\cut\ aceast\ c\utare a chipului românesc al ei [i a zugr\vit

icoana Prodromi]a prin minune dumnezeiasc\. {i icoana aceasta

româneasc\, f\r\ s\ se `nchid\, s\ se izoleze `n na]ionalism, ci punc-

tând specificul nostru românesc, se deschide [i se `mbog\]e[te din

leg\tura cu specificul altor popoare, c\rora [i lor Maica Domnului

le-a dat icoane pentru ei, nef\cute de mân\, zugr\vite `n specificul

fiec\rui popor. Un astfel de exemplu `l constituie icoana Maicii

Domnului nef\cut\ de mân\, dat\ lui Alipie, iconarul de la Lavra

Pecerskaia din Kiev, pentru a fi `ndrum\toare [i sprijinitoare a po-

porului rus, [i de aceea aceast\ icoan\ prezint\ chipul rusesc al

Maicii Domnului.

~n ceea ce prive[te procesul de românire, au existat diferite

forme [i trepte de `n]elegere a acestuia. Cea mai cunoscut\ este

românirea sus]inut\ de gruparea reprezentat\ de Alexandru Ioan

Cuza, Mihail Kog\lniceanu, Nicolae B\lcescu, Ana Ip\tescu, Mihai

Eminescu, Anton Pann, Nicolae Grigorescu, despre care am vorbit

mai sus. Este gruparea francofon\, urmând idealurile Revolu]iei fran-

ceze de la 1789. Prin aceasta se urm\re[te românirea `n primul

rând pe orizontal\. Se caut\ aflarea [i dezvoltarea specificului po-

porului român [i al naturii române din perspectiva bunului sim],

al con[tiin]ei. Ace[tia erau preocupa]i de românire, dar nu erau

preocupa]i de sfin]enie, de Ortodoxie, de mântuire. De aceea nu

erau [i practican]i ai vie]ii cre[tine, dup\ cum ardeau de dorul pa-

triotismului. Ei nu erau `ntotdeauna `n cele mai bune rela]ii cu

Biserica Ortodox\ [i nu erau persoane care s\ simt\ `n mod vital

necesitatea Sfintelor Taine, a sfintelor nevoin]e (post, rug\ciune etc.).

Putem vorbi de o românire natural\, o românire la nivelul con[ti-

in]ei, al bunului sim]. Este o românire bun\, [i aceasta este cea mai

cunoscut\, fiind cea mai prezentat\ de manualele de istorie. Fiind

de obicei singura prezentat\, este de multe ori considerat\ [i cea

mai `nalt\ form\ de românire care se poate realiza. {i atunci, su-

fletul copilului `[i `ndreapt\ toat\ evlavia spre acest gen de româ-

nire [i spre cei care au realizat-o. 

Exist\ `ns\ o românire mai `nalt\, mai bun\, pe care am putea s\

o numim „sfânta românire”, „românirea ortodox\”, „românirea mân-

tuitoare”. Ca reprezentan]i ai ei am men]ionat mai sus, `n aceast\
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perioad\, pe Sfântul Calinic de la Cernica, protopsaltul Nectarie,

ieroschimonahul Nifon Ionescu, zugravul Iordache Nicolau, mitro-

politul Veniamin Costachi [i mitropolitul Grigorie Dasc\lul. Ace[tia

au fost mistui]i de dorul de neam, de ]ar\, de p\mânt românesc,

dar, cel pu]in `n aceea[i m\sur\, de dorul de Dumnezeu, de Bise-

rica Lui. Ei au realizat c\ adev\rata `mplinire a unui popor nu se

reduce la bunul sim], la con[tiin]\, ci se realizeaz\ atunci când un

popor, o ]ar\, se constituie ca Biseric\ a Domnului Iisus Hristos,

se `mpline[te ca trup al Mântuitorului. Ei au `n]eles [i au trudit, `n

acest sens, ca s\ scrie istoria poporului `n forma ei cea mai curat\,

ca zidire a unui popor, a unui p\mânt, a unei ]\ri, zidire a acestora

ca Biseric\ a Dumnezeului Celui Viu. De aceea s-au nevoit atât `n

planul patriotismului, dar [i `n planul ortodox, rugându-se, pos-

tind, pustnicindu-se, mucenicindu-se, spovedindu-se [i `mp\rt\-

[indu-se, ca totul s\ se `mplineasc\ `n asem\narea cu Domnul Iisus

Hristos, `n sfânta românire. Este sfânta românire, istoria ortodox\,

cea mai adev\rat\ scris\ de to]i românii ortodoc[i, care se nevoiesc

[i ard pentru dragostea de Dumnezeu [i de neam, de ]ar\ [i popor.

Este istoria scris\ de cei cu suflet `ngeresc, „de copiii cu p\r b\lai,

care schimb\ vremea” (Ion Creang\). Ei realizeaz\ adev\rata is-

torie, pentru c\ sunt cu Dumnezeu [i Dumnezeu este cu ei. A[a este,

pentru c\ Prodromi]a a fost dat\ ca s\ ne arate Bunul Dumnezeu

pe cine iube[te cel mai mult [i spre ce trebuie s\ tindem noi cel

mai mult, spre ce trebuie s\ ne form\m `n primul rând evlavia.

Prodromi]a vine la protopsaltul Nectarie, la Nifon Ionescu, la zu-

gravul Iordache Nicolau [i la cei ca ei, care, `n cur\]ie, `n post, rug\-

ciune, metanii, spovedanii [i `mp\rt\[anii, slujesc lui Dumnezeu [i

]\rii. Aceasta nu `nseamn\ c\ erau f\r\ de p\cat. Pictorul Iordache

Nicolau gre[e[te imediat dup\ minunea cu Prodromi]a, dând cu luciu

pe icoan\, dup\ cum singur m\rturise[te. Dar se nevoiau unind

Ortodoxia [i românirea. Aceast\ sfânt\ românire este mai pu]in pre-

zentat\ `n manualele de istorie, iar uneori nu apare deloc. Este p\cat

aceasta, pentru c\ aici trebuie orientat\ `n primul rând formarea

evlaviei copiilor [i tinerilor no[tri. Mari traume [i dezorient\ri pro-

duce neprezentarea acestei sfinte româniri.

~ntre cele dou\ grup\ri [i orient\ri privind realizarea românirii au

fost [i sunt [i rela]ii bune, dar uneori [i rela]ii tensionate. Un exem-

plu de bun\ rela]ie este Sfântul Calinic de la Cernica. El semneaz\
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al treilea actul Unirii de la 1859. Astfel, sfântul `ndemna pe preo]i,

spunându-le: „A `nv\]a pe oameni s\ se iubeasc\ `ntre dân[ii, s\-[i

iubeasc\ patria, s\ jertfeasc\ orice interes pentru fericirea ei viitoare,

care este pentru voi [i copiii no[tri, este datoria noastr\”12. La rân-

dul lui, Cuza Vod\ `l iubea atât de mult pe Sfântul Calinic, `ncât `n

momentul `n care „ministrul de Culte Scarlat Cre]ulescu, sup\rat pe

Sfântul Calinic [i intrând `n audien]\ la domnitor, i-a spus: «M\ria

Ta, s\ isc\li]i decretul de suspendare a episcopului de Râmnic [i

darea lui `n judecat\, iar dac\ nu, s\-mi primi]i demisia.»”, domni-

torul i-a r\spuns: „«Demisia dumitale pot s\ o primesc, iar decretul

contra episcopului de R`mnic niciodat\ nu-l voi semna!». Apoi, cu

voce `nalt\, a strigat: «M\i Scarlate, acela, episcopul Râmnicului, Ca-

linic, este adev\ratul [i sfântul c\lug\r al lui Dumnezeu [i ca el altul

nu mai este `n toat\ lumea»”13. Exemple de rela]ie tensionat\ pot fi

v\zute `n Istoria Sfintelor M\n\stiri Neam]u [i Secu, scris\ de An-

dronic Popovici14.

Trebuie avut\ mare grij\ `n formarea unei evlavii autentice, bine

propor]ionat\ [i orientat\. }elul nostru este s\ ne constituim ca Bise-

ric\ româneasc\, ca Biseric\ na]ional\15, al\turi de Bisericile celor-

lalte neamuri, [i atunci ne vom `mplini ca popor, ca ]ar\. 

Sfânta Icoan\ Prodromi]a reprezint\ pentru noi un semn al dra-

gostei mari a Domnului nostru Iisus Hristos fa]\ de poporul român [i

fa]\ de `mplinirea noastr\. ~ntr-o perioad\ de renun]are la credin]\,

Maica Domnului ne d\ un reaz\m puternic pentru a r\mâne cre[tini,

ar\tându-ne nou\, românilor, cum trebuie s\ fim, spre ce trebuie

s\ tindem. 

P\rintele arhimandrit Clement Haralam, fost ostenitor la Schitul

românesc Prodromu din Muntele Athos, reliefa c\ aceast\ icoan\

este f\cut\ de un mirean, astfel ea devenind simbolul evlaviei po-

porului. Este adev\rat aceasta, dar mai bine spus ea este simbolul

`ntregului popor, cler [i mireni. Este simbolul acelor români care-[i

iubesc [i neamul, dar [i credin]a, dovedindu-le prin fapte [i pe

12 Sfin]i români [i ap\r\tori ai legii str\mo[e[ti, EIBMBOR, Bucure[ti, 1987, p. 537.
13 Pr. Ioanichie B\lan, op. cit., pp. 433-434.
14 Un fragment din aceast\ istorie `l g\sim [i `n Cartea ascult\rii, Editura

Cartea Ortodox\, Bucure[ti, 2011, p. 277.
15 P\rintele Galeriu, Ortodoxia [i Sufletul Românesc, Editura ASA, Bucure[ti,

2007, p. 145.
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unele, [i pe celelalte. Este steagul celor care v\d `mplinirea noastr\

`n istorie, `n constituirea noastr\ ca Biseric\ româneasc\, na]ional\,

parte a Bisericii lui Hristos. Faptul c\ unul dintre hramurile Paracli-

sului Catedralei Mântuirii Neamului este „Sfânta Icoan\ Prodromi]a”

ne `nt\re[te credin]a c\ Biserica noastr\ ne arat\, prin icoana Prodro-

mi]a, calea mântuirii neamului. De aceea ar trebui ca orice manual

de istorie româneasc\ s\ o prezinte ca reper al nostru, al românilor.

Acum, la `mplinirea a 150 de ani de la zugr\virea ei minunat\, este

necesar\ actualizarea ei `n con[tiin]a poporului român. Dac\ Bise-

rica noastr\ este hristocentric\ [i ecleziocentric\, [i statul român, care

tinde spre a se identifica cu Biserica, trebuie s\ devin\ un stat hris-

tocentric [i ecleziocentric. 

Prodromi]a este o manifestare a specificului ortodox românesc

`ntre celelalte popoare, `n Biseric\. Bunul Dumnezeu a dat icoane

nef\cute de mân\ fiec\rui popor ortodox, dup\ specificul lui. Dar

aceast\ specificitate nu ne separ\, nu ne izoleaz\, deoarece toate

icoanele au ceva `n comun: str\lucirea Duhului Sfânt, care este una,

unic\ [i ne une[te.


