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Sfântul Neagoe Basarab -
Voievodul isihast al Țării Românești

1481 - 1521



Viața Sfântului Neagoe Basarab

• Binecredinciosul voievod Neagoe Basarab s-a născut în ultimul 
sfert al veacului al XV-lea, probabil în 1481 sau 1482. Tatăl său 
era din neamul Basarabilor, iar mama sa era din familia 
Craioveștilor. 

• La urcarea sa pe tron, în 1512, el și-a revendicat descendența 
din domnul Țării Românești Basarab cel Tânăr fiul lui Basarab II 
și nepotul lui Dan al II-lea (1420-1431). 

• Neagoe a fost unul dintre cei patru copii ai părinților săi. Înrâurit 
de credința mamei sale, el a deprins din fragedă vârstă 
învățăturile mântuitoare si virtuțile creștine.

• Mănăstirea Bistrița din Oltenia, ctitorie a străbunicilor săi, a 
devenit școală duhovnicească pentru evlaviosul Neagoe. Voia 
lui Dumnezeu a făcut ca în acele vremuri la Mănăstirea Bistrița 
să fie retras marele între patriarhi, Nifon al Constantinopolului, 
chemat în Țara Românească pe la anul 1502, de voievodul 
Radu cel Mare pentru a reorganiza și întări viața bisericească.



• În 1504 s-a căsătorit cu fiica despotului sârb Iovan Brancovici, 
Despina Doamna (sau Milița), cu care a avut șase copii: Ion, Petre 
și Anghelina (morți înainte de vreme), Teodosie, Ruxandra și 
Stana. 

• A ajuns la ranguri înalte în structurile statale ale Țării Românești. 
Astfel, este numit succesiv în funcțiile de postelnic la 28 ianuarie 
1501, mare postelnic (decembrie 1501 - 19 iunie 1509) și mare 
comis (24 aprilie 1510 - 28 noiembrie 1511). 

• După ce a ajuns pe tronul Țării Românești (23 ianuarie 1512), 
Neagoe Basarab a încurajat dezvoltarea comerțului și a 
meșteșugurilor, iar pe plan diplomatic a încercat să mențină relații 
de prietenie cu Ungaria.

• A practicat o politică de echilibru, căutând să contrabalanseze 
suzeranitatea turcească prin legături diplomatice cu puterile 
creștine. 

• A încercat de pildă să stabilească relații diplomatice cu Veneția și 
Roma, și chiar să medieze conflictul dintre creștinii ortodocși și 
catolici. Continuă viziunea și obiectivele politice inițiate de Ștefan 
cel Mare și încearcă să devină parte a unei coaliții a statelor 
răsăritene împotriva Imperiului Otoman



• În anul 1519 Neagoie Basarab împreună cu Ștefan al IV-lea 
trimit un singur ambasador la Vatican prin intermediul căruia 
"Basarab și aleșii săi fii Theodosie și Petru și urmașii săi și 
Ștefan și fiii săi" promiteau că vor participa alături de ceilalți 
principi creștini și de papă la "sfânta expediție împotriva lui Selim
I, tiranul turcilor". Țara rămâne pe perioada domniei lui vasală 
Imperiului Otoman.

• Neagoe Basarab a făcut donații generoase mănăstirilor ortodoxe 
(în Țara Românească, în țările din Balcani, Patriarhiei 
Ecumenice, lăcașurilor de cult din Ierusalim și de la Muntele 
Sinai). 

• În timpul domniei sale a fost construită Mănăstirea Curtea de 
Argeș.

• În 1512 ieromonahul Macarie tipărește un Tetraevanghel slavon 
la Târgoviște cuprinzând cele patru evanghelii așezate în 
ordinea canonică: Matei, Marcu, Luca și Ioan. 

• Este ctitorul complexului monahal și al bisericii monument din 
Curtea de Argeș (1517). Pe lângă multe alte ctitorii a reedificat 
biserica de la Argeș care era căzută în ruină "ca sa nu fie spre 
batjocură limbilor străine.



• Neagoe Basarab este autorul uneia dintre cele mai vechi 
capodopere ale literaturii vechi sud-est europene, Învățăturile lui 
Neagoe Basarab către fiul sau Teodosie, scrisă în slavonă, dar 
tradusă după cum s-a speculat de Udriște Năsturel în română 
cândva pe la jumătatea veacului al XVII-lea.

• Prin condeiul său, Neagoe Basarab, în „Învățăturile” sale către 
fiul său Teodosie, așternu pe hârtie nu numai principii de 
guvernare politică a statului, principii morale de educare a 
tineretului, ci și principii de îmbunătățire spirituală, care oferă celor 
ce le vor urma moștenirea adevăratelor valori, cele duhovnicești. 
Această monumentală lucrare a fost creată între anii 1519-1521.

• În volumul „Monumenta Romaniae Vaticana” apărut în 1996, Ion 
Dumitriu-Snagov a comentat un manuscris aflat în Biblioteca 
Vallicelliana di Roma, aducând dovezi referitoare la faptul că 
„învățăturile” lui Neagoe Basarab au fost plagiate pentru Ivan cel 
Groaznic.

• Plagiatul a fost executat de Teodor Mamalachos, ambasadorul lui 
Ivan cel Groaznic la Constantinopol, cu scopul ca acest document 
sa constituie o „întărire” doveditoare a înaltei culturi, moralități și 
viziuni princiare a lui Ivan cel Groaznic în procedura de 
recunoaștere oficială ca împărat de către Patriarhul 
Constantinopolului. 



“ Să nu ne împărtăşim 
gândurile noastre 
peste tot.



“ Să ierţi pe vecinul tău 
dacă-ţi este voia ca să ţi 
se ierte ţie mai mult.



“ Și precum viermele și volbura se 
înfășoară pe pom și-l usucă și nu 
face rod, așa, fiul meu, și trufia strică
rodul cel bun.



“ Vezi mila lui Dumnezeu, vezi dragostea 
lui cu carea au iubit pre noi! Vezi darul 
lui cu care ne-au daruit! Cat iaste de 
multa multimea milelor tale, Doamne! 
Ca au urcat firea noastra cea 
omeneasca mai deasupra decat toate 
puterile céle ceresti....



„Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului 
românesc, ctitor de lăcaşuri sfinte, prieten al 
Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat de Duhul Sfânt 
şi mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, 
roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască 
sufletele noastre!”

„Pe cel ce a strălucit ca o lumină în toate laturile 
Ortodoxiei, măritul voievod Neagoe Basarab, să-l 
lăudăm cu inimi curate şi să-l cinstim ca pe un 
adevărat dregător creştin şi învăţător inspirat de 
Duhul Sfânt al neamului românesc, zicându-i cu 
bucurie: Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, 
rugător fierbinte pentru sufletele noastre!”

Troparul și Condacul Sfântului Neagoe Basarab


	Slide Number 1
	Sfântul Neagoe Basarab - �Voievodul isihast al Țării Românești
	Viața Sfântului Neagoe Basarab
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Să nu ne împărtăşim gândurile noastre peste tot.
	Să ierţi pe vecinul tău dacă-ţi este voia ca să ţi se ierte ţie mai mult.
	Și precum viermele și volbura se înfășoară pe pom și-l usucă și nu face rod, așa, fiul meu, și trufia strică rodul cel bun.
	Vezi mila lui Dumnezeu, vezi dragostea lui cu carea au iubit pre noi! Vezi darul lui cu care ne-au daruit! Cat iaste de multa multimea milelor tale, Doamne! Ca au urcat firea noastra cea omeneasca mai deasupra decat toate puterile céle ceresti....
	Slide Number 11

