
Voievozi români ctitori de cultură și apărători ai credinței  ortodoxe 

CTITOR = Persoană care suportă total sau parțial cheltuielile pentru ridicarea și înzestrarea unei biserici sau a 
unei mănăstiri; fondator al unei instituții, asociații. 

Voievozii au contribuit cu autoritatea lor la menţinerea specificului cultural şi spiritual românesc în condiţii 
foarte grele. La aceasta a contribuit şi organizarea administrativă, politic, militară şi judecătorească pe baze 
creștine. 

■  domnitorii români au fost sprijinitori ai  spiritualităţii creştine şi ai luptei pentru libertate şi s-au exprimat în 
sprijinirea şcolii în limba română a Bisericii Ortodoxe, tipărirea şi circulaţia cărţii religioase, înălţarea de edificii 
laice şi religioase. 

■  domnii români au contribuit în Peninsula Balcanică, Asia Mică şi Orientul Apropiat, la întreţinerea a 46 de 
şcoli ale comunităţilor ortodoxe; 

Dreptcredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt 

■  recunoscut de  Papa Sixtus al IV-lea ca ,,atlet al lui Hristos'' pentru apărarea creștinilor 

■  tradiţia populară i-a atribuit 44 lăcaşuri de cult. 

■  au fost identificate 32 lăcaşuri religioase printre care: Putna, Neamţ, Voroneţ, Tazlău, Dobrovăţ. În Muntenia a 
ridicat un aşezământ la Râmnicul Sărat.  

■  a ctitorit biserica din Peleac şi pe cea a mănăstirii Vlad din Transilvania, a făcut danii mănăstirii Zografos de 
la Muntele Athos. 

Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu 

■  epoca sa a consacrat un nou stil, cel brâncovenesc. 

 - a ridicat mănăstiri, Hurez, Brâncoveni, Mamul, Sf. Gheorghe Nou,  

■  a fondat noi aşezăminte la Făgăraş, Ocna Sibiului, Ismail, Constantinopol. 

■  cu sprijinul mitropolitului Antim Ivireanul a deschis tipografii la: Buzău, Bucureşti, Târgovişte, Snagov, 
Râmnic unde s-au tipărit 42 de cărţi în limba greacă şi 39 în limba română. 

A suferit moarte martirică împreună cu fiii săi. Anul 2014 este anul comemorativ al Sfinților martiri brâncoveni. 

Sfântul Voievod Neagoe Basarab 

■  susţinător de seamă a culturii din secolul al XVI-lea. 

■  a ridicat biserica episcopală de la Curtea de Argeş, lucrată în piatră şi marmură împodobită cu motive 
geometrice şi vegetale stilizate. 

■  au primit numeroase odoare, donaţii de bani şi cărţi comunităţile de la Ierusalim şi Constantinopol, de la 
Muntele Sinai şi Athos. 

■ „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, constituie una din cele mai de seamă opere ale 
literaturii româneşti vechi. 


