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Diac. Alexandru Briciu

l născut la 9 iunie 1986, în Pitești, județul Argeș;
l  absolvent al Seminarului Teologic Sfântul Voievod 

Neagoe Basarab din Curtea de Argeş, promoţia 2006; 
l  absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian 

Patriarhul din București: licență – 2010, cu lucrarea 
„Principii pastorale în Învățăturile lui Neagoe Basarab 
către fiul său Theodosie”, elaborată sub coordonarea 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române); master – 2012; doctor – 2016; 

l  teza de doctorat a fost elaborată sub coordonarea 
regretatului preot profesor Adrian Gabor († 2 iunie 
2017) și publicată la Editura Andreiana din Sibiu cu 
titlul Mitropolitul Antonie Plămădeală, diplomat creștin. 
Contribuții la dezvoltarea dialogului teologic internațional;

l  autorul volumelor Mitropolitul Antonie Plămădeală, 
promotor al culturii prin cult, Brăila, Ed. Istros a 
Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017 și Patriarhul Justinian 
în lumina vremurilor. Interviuri comemorative, București, 
Ed. Trinitas, 2019;

l  redactor-șef al cotidianului Ziarul Lumina al Patriarhiei 
Române, în paginile căruia a debutat în ianuarie 2009;

l  hirotonit diacon pe seama bisericii cu hramurile 
Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfânta Cuvioasă 
Parascheva – Parohia Parcul Călăraşi, Protoieria Sector 
II Capitală, la data de 3 martie 2019.
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Cuvânt înainte

Pomenirea și re-pomenirea marelui domn Neagoe 
Basarab, la o jumătate de mileniu de la trecerea sa în eter-
nitate, fac parte din „datoria vieții noastre”, cum ar fi spus 
marele istoric Vasile Pârvan. Lucrarea de față a diaconului 
dr. Alexandru Briciu se înscrie în această datorie de cre-
dință, dar și de suflet și de minte din partea românilor.

Neagoe Basarab a trăit într-o perioadă de primenire 
a lumii, de schimbări fundamentale la nivelul cunoaște-
rii, de expansiune europeană în urma marilor descoperiri 
geografice, de redimensionare a Europei Occidentale și 
Centrale în urma Reformei protestante, de asalturi asu-
pra Republicii Creștine venite dinspre Imperiul Otoman. 
Acest vrednic voievod al Țării Românești a ajuns pe tron 
într-un timp cu domnii și vieți scurte, pentru că „nu erau 
vremile supt oameni, ci bietul om supt vremi”. Și-a înce-
put domnia la 1512 și s-a stins în 1521, adică în urmă 
cu cinci secole. În acel an, boierul Neacșu din Câmpu-
lung scria o epistolă secretă, în limba română, lui Hans 
Benkner, judele Brașovului, informându-l în legătură cu 
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mișcările amenințătoare ale turcilor la Dunăre. Nimeni 
nu știa atunci că acest înscris avea să fie primul text păs-
trat integral până astăzi, elaborat în limba română. 

Se pare că domnul Neagoe a fost Basarab doar cu 
numele, fiind, de fapt, fiul marelui vornic Pârvu Craiovescu. 
Doamna sa era Despina (Milița), din dinastia sârbească 
Brancovici. Suveranul s-a angajat, alături de Ștefăniță 
(Ștefan al IV-lea) al Moldovei, nepotul lui Ștefan al III-lea 
cel Mare și al doamnei Maria Voichița, fiica lui Radu cel 
Frumos, într-o coaliție antiotomană condusă de papă și a 
încercat să aibă relații diplomatice statornice cu Veneția. A 
protejat prin donații de preț Ortodoxia (supusă otomani-
lor) din sud-estul Europei (de la Sfântul Munte, mai ales), 
de la Ierusalim și de la Muntele Sinai. A tipărit în 1512 un 
Tetraevanghel în slavonă, a treia carte ieșită de sub teas-
curile din Țara Românească. A fost ctitorul bisericii epis-
copale de la Curtea de Argeș, sfințită în 1517, în prezența 
Patriarhului Ecumenic de la Constantinopol. Este autorul 
„Învățăturilor” către fiul său Teodosie, un adevărat tratat 
politic de conduită a guvernării, cu un rol similar, în Țara 
Românească, aceluia avut de „Principele” lui Machiavelli în 
Italia. În timpul lui Neagoe Basarab, Țara Românească se 
afla sub suzeranitatea Imperiului Otoman, dar acționa ca 
un stat creștin din familia europeană, care se mișca în ambi-
anța unei Renașteri timide, cu opere de artă somptuoase, 
cu promovarea unor cărți de teologie, de teorie a puterii și 
de înțelepciune, militând pentru dialogul european între 
catolici și ortodocși. Neagoe Basarab s-a străduit să-și țină 
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rangul de suveran, de uns al lui Dumnezeu, pentru ca Țara 
și Biserica sa „să nu fie spre batjocură limbilor străine”. A 
reușit în mare parte.

Neagoe Basarab și-a jucat rolul de domn cu toate fibrele 
ființei sale, cultivând intens sentimentul dinastic, continui-
tatea domniei și pregătirea urmașilor pentru viitor. A fost 
supranumit „Marc Aureliu al Țării Românești”, principe 
în înțeles european, artist și filosof (Bogdan Petriceicu 
Hasdeu), dar și suveran cu trăsături împărătești (Nicolae 
Iorga). Rămâne în istorie printr-o activitate culturală dura-
bilă, încununată prin edificii deopotrivă de piatră și de zid, 
dar și de înțelepciune. Tratatul de diplomație cunoscut 
cu titlul de „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său 
Teodosie“ arată temeinicia unei culturi și tradiția unei școli 
de gândire politică românească de inspirație bizantină. 
Cercetat încă din secolul al XIX-lea de către mari istorici 
și filologi, deopotrivă români și străini, pomenitul tratat 
își conservă încă surprizele și își așteaptă studioșii pentru 
relevarea cât mai multor fațete ale sale. O linie mai recentă 
de gândire confirmă paternitatea domnului Neagoe asu-
pra textului inițial, elaborarea sa, într-o primă formă, în 
chip de epistole destinate fiului Teodosie, aflat ostatic la 
Constantinopol, și circulația acestor texte de la Târgoviște 
spre capitala imperială și retur. 

Lucrarea de față tratează principiile spirituale și soci-
ale care se desprind din „Învățături”, merge pe urmele 
antecesorilor – unii dintre ei celebri – și reanalizează 
datele, scoțând la lumină adevărate grăunțe de mărgăritar. 
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Mișcându-se în ambianța unor patriarhi ecumenici pre-
cum Pahomie, Teolipt și Nifon al II-lea, în cercurile unor 
teologi de marcă ai Răsăritului ca Manuel de Corint și 
Gavriil, protosul (cârmuitorul) de la Muntele Athos, dom-
nul Țării Românești și-a îndeplinit pe deplin misiunea de 
apărător al Ortodoxiei și de promotor al Bizanțului după 
Bizanț. Autorul cărții, diaconul dr. Alexandru Briciu, 
este un fin cunoscător al epocii istorice tratate, al istoriei 
medievale a românilor și al teologiei ortodoxe. Plecând de 
la premisa că domnii români medievali erau deopotrivă 
capi politici și religioși și că-și trăgeau sursa puterii de la 
Dumnezeu, în urma ungerii și încoronării, cercetătorul 
portretizează în această carte un conducător lumesc și 
duhovnicesc în același timp, pătruns de importanța misi-
unii sale, ctitor de monumente văzute și nevăzute, păstor 
de oameni și de țară, lăsător de moștenire trainică, convins 
de faptul că „cine învățăturei sălașul ridică sieș ridică săla-
șul... de fieru și aramă, care furul nu va fura, nice vântul va 
strica, nice apa va neca”. Din paginile cărții se desprinde 
personalitatea unui domn încununat de harul credinței și 
animat de oblăduirea turmei pe calea mântuirii, ocrotitor 
al Bisericii, al ceremonialului creștin și al teologiei. Auto-
rul reușește să-și împlinească menirea cu brio, conturând 
o fațetă mai puțin studiată a „Învățăturilor” și, în același 
timp, a personalității unui domn român trecut de Biserica 
Ortodoxă Română între sfinți în calendar. 

Acad. Ioan-Aurel Pop
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