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NOTA TRADUCĂTORILOR

Frumoasele scrieri ale Sfântului Ierarh Nicolae Velimi-
rovici, „Gură de Aur al Serbiei,” după cum l-a numit 
Sfântul Iustin Popovici, aduc de fiecare dată bucurie or-
todocșilor români prin bogăția lor patristică și prin în-
demnul viu la dobândirea sfințeniei. 

Evlavia noastră față de scrierile sale împlinește deja 
opt decenii.1 Din 1939 și până astăzi, multe dintre opere-
le sale au cunoscut cel puțin o ediție în limba română. 
Având un stil aparte, care împletește proza cu poemul, 
rugăciunea cu raționamentul, citarea Sfinților Părinți cu 
tâlcuirea Sfintei Evanghelii, traducerea cărților sale se 
aseamănă cu un urcuș continuu pe calea pildelor și a 
simbolurilor. 

1 Prima traducere a Sfântului Nicolae Velimirovici în limba ro-
mână s-a petrecut în anul 1939, prin strădania lectorului de 
limbă sârbă al Universității din București, Bogoliub L. Pisarov. 
El a tâlcuit cartea Cugetări despre bine și rău, publicată la 
Tipografia Cugetarea, cu o prefață scrisă de către Gala 
Galaction. Despre virtuțile și „limitele tehnice” ale acestei pri-
me traduceri, vezi nota redacției în Gânduri despre bine și rău, 
Sfântul Nicolae Velimirovici, Predania, București, 2009, pp. 6-7. 
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Desigur, cele mai multe dintre cărțile sale au fost scri-
se în frumoasa limbă sârbă, dar altele au apărut fie în 
germană,2 fie în engleză.3 Este și cazul cărții Viața Sfântului 
Sava, lucrare publicată în anul 1951, în Statele Unite ale 
Americii,4 tradusă la noi în anul 2004.5

La șapte decenii de la publicarea ei și la șaptespre-
zece ani de la prima apariție în limba română, era nece-
sară o nouă traducere, în conformitate cu originalul en-
glezesc al Sfântului Nicolae Velimirovici.6 Meritele 
doamnei Maria-Elena Ganciu, traducătoarea ediției din 
2004, sunt nenumărate și de multe ori ne-am întâlnit în 
muzicalitatea expresiilor și a frazelor, dar, întrucât textul 
suport folosit de domnia sa este o traducere după o 

2 Trimitem aici, în primul rând, la teza sa de doctorat în 
Teologie, Der Glaube an die Auferstehung Christi als Grunddogma 
des apostolischen Kirche (Berna, 1910).
3 Astfel de cărți timpurii au fost publicate în perioada misiu-
nilor sale în Marea Britanie și în SUA. Vezi pentru aceasta 
Slobodan G. Markovich, Activities of Father Nikolai Velimirovich 
in Great Britain during the Great War, în Balcanica XLVIII, 
Belgrad, 2017, pp. 143-190. 
4 În prima parte a acelui an, Sfântul Nicolae încă mai preda la 
Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Sava din Libertyville, 
Illinois. Spre sfârșitul anului, a plecat la Mănăstirea rusească 
Sfântul Tihon din South Canaan, Pennsylvania, unde a fost 
profesor și apoi rector al Seminarului teologic de acolo. 
5 Episcopul Nicolae Velimirovici, Viața Sfântului Sava, Editura 
Epifania, Alba Iulia, 2004, în traducerea și redactarea doamnei 
Maria-Elena Ganciu.
6 Nikolai Velimirovich, The life of Saint Sava, Publisher Eastern 
Orthodox Diocese, Libertyville, 1951.
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versiune prescurtată în germană7 a originalului engle-
zesc, întoarcerea la ediția princeps din 1951 reprezintă o 
datorie sufletească a Editurii Predania și un prilej minu-
nat de reîntâlnire a cititorului român cu acest sfânt. 

Cu cinci ani înaintea plecării sale la Domnul, din pă-
mântul Americii, Sfântul Ierarh Nicolae alcătuiește mi-
nunata viață a primului arhiepiscop sârb, Sfântul Sava, 
spre a le reaminti urmașilor săi că acesta râvnea să facă 
din ei „un popor de sfinți.” 

Fiind un testament duhovnicesc pentru creștinii de 
astăzi, cu gândul la sfântul povățuitor și mijlocitor al său 
la Ceruri, Arhiepiscopul Sava, Sfântul Nicolae le dedică 
această aghiografie părinților săi, Dragomir și Katarina, 
dascălii lui în „simplitate și evlavie,” prin care a rămas 
nedespărțit de neamul și de pământul său. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți sfinții Săi din 
această carte, Sfântului Nicolae Velimirovici pentru aju-
tor, Părintelui Episcop Emilian Crișanul, pentru părin-
teștile binecuvântări, precum și soților Ionuț și Sladjana 
Gurgu pentru diortosirea cărții. 

Ana și Daniel Mazilu

7 Această traducere, Das Leben des heiligen Sava, a fost realizată 
de către teologul Michael Schulte în anul 1998, „cu prilejul îm-
plinirii a opt sute de ani de la întemeierea Mănăstirii Hilandar 
din Sfântul Munte Athos.”
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CUVÂNT ÎNAINTE

Viețuit-a, odinioară, un tânăr domn foarte înțelept, bogat 
și chipeș. Toate ușile desfătărilor și împlinirilor lumești 
îi erau larg deschise. Dar ceva din lăuntrul său îl înde-
părta de toate acele lucruri pe care milioane și milioane 
de oameni le îndrăgesc foarte. A lepădat toate deșertă-
ciunile și ispitele lumești și a fugit într-o zi, fără știrea 
nimănui, departe de curtea împărătească, așezându-se 
într-un loc pustiu, ca un sărac nevoitor străin ce căuta 
doar desăvârșirea sufletească, prin împlinirea voii lui 
Dumnezeu. 

După mulți ani, acest domn pământean, călăuzit de 
mâna lui Dumnezeu, s-a întors din pustie în țara sa ca 
Întâi-stătător al Bisericii și povățuitor duhovnicesc al 
neamului său pentru totdeauna. Neavând copii ai săi a 
ajuns, de-a lungul veacurilor, călăuza duhovnicească a 
milioane și milioane de suflete. 

Aceasta s-a petrecut acum mai bine de șapte veacuri 
și jumătate. Făclia luminii duhovnicești pe care a aprins-o 
printre ai săi luminează încă, iar numărul fiilor lui du-
hovnicești sporește necontenit. El a fost gingaș, dar 
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îndrăzneț; neobișnuit de frumos, dar smerit; mult-oste-
nitor, dar blând; de oameni-iubitor, dar și mai mare iu-
bitor de sihăstrie. A deprins meșteșugul viețuirii în două 
lumi deodată – o aleasă pildă, îndrăgită de mulți. 

În vremea noastră, urmașii săi ridică lăcașuri sfinte 
și le închină numelui său, din evlavie pentru el, pe toate 
cele cinci continente ale lui Dumnezeu, unde au fost îm-
prăștiați de o lovitură a sorții.

Povestea acestui minunat domn este înfățișată în 
această carte. 
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NEMANIA

Pe tatăl eroului acestei cărți îl chema Nemania. Nume 
biblic, nemaiîntâlnit vreodată printre creștinii sârbi, cel 
puțin printre cei din neam ales, prinți, jupani, voievozi. 
Aceștia toți purtau de obicei nume tradiționale precum: 
Mutimir, Vlastimir, Ceaslav, Voislav, Bodin, Dragomir, 
Zavida, Tihomir și altele – nume vechi slavone, dar cu 
înțelesuri limpezi și frumoase. 

Este un nume pe măsura trudei sale desăvârșite ca 
întregitor al unui neam și întemeietor al unui stat națio-
nal. Meșterii omonimului său biblic, Neemia, care au re-
înălțat zidurile Ierusalimului, cu îngăduința marelui îm-
părat persan Artaxerxes, „cu o mână lucrau, iar cu cealaltă 
țineau sabia,” /Neemia 4, 17/ după cum li se poruncise, 
gata să-și înfrunte asupritorii. Tot astfel și Nemania a fost 
nevoit să zidească și să se apere în același timp până la 
sfârșitul domniei sale. 

Potrivit cronicilor vremii, Nemania s-a născut în anul 
1113 și a murit în 1199. A trăit aproape un secol, cam ju-
mătate din acesta ostenindu-se și războindu-se pentru 
unitatea poporului sârb și a țării sale. A văzut lumina 

Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Ras. ▶
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zilei în Ribnița, în apropierea vechii localități Diocleea, 
luând mai întâi botezul romano-catolic la o biserică din 
preajmă, iar mai apoi primind sfântul botez ortodox în 
biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Ras. Tatăl 
său era Zavida, unul dintre voievozii sârbi, ocârmuitor 
peste voievodatul cu capitala la Diocleea, actuala 
Podgorița din Muntenegru. Descendența și relațiile de 
sânge cu marii voievozi sârbi Desa, Uroș, Vukan și Bodin 
nu ne sunt cunoscute. Numele său a rămas în istorie nu-
mai datorită faimei fiului său, Nemania. 

După ce Zavida s-a săvârșit, Nemania a moștenit 
partea cea mai de răsărit a voievodatului părintesc, de la 
Ras până la Niș, cuvenită lui prin testament. Celelalte 
trei părți au fost moștenite de frații săi Tihomir, Miroslav 
și Strațimir. Dar cei patru frați nu s-au mulțumit cu ceea 
ce primiseră. Și fiecare avea motivele lui. În timp ce frații 
săi doreau, mânați de iubirea de sine, să capete unii de 
la alții pământuri, înainte-văzătorul Nemania cugeta la 
întregirea poporului sârb într-un stat care să-i unească 
pe toți. La numărul voievodatelor deja existente, s-au 
adăugat și cele apărute după moartea lui Zavida. Și ast-
fel lucrurile s-au înrăutățit. Fiecare dintre aceste state 
neatârnate, dar mici, era necontenit în primejdie de a că-
dea pradă vecinului mai puternic. Nemania dorea să 
pună capăt acestei stări. 

Pentru a-și putea atinge idealul unirii tuturor sârbi-
lor într-un singur stat apt să se apere și să se desăvârșeas-
că din punct de vedere cultural, Nemania a dus lupte 
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grele atât cu vrăjmașii din lăuntru cât și cu cei din afara 
hotarelor. Bătălia sa internă a dus-o împotriva fraților săi 
și a rudelor sale mai mărginite la minte, iar cea externă 
împotriva majorității statelor vecine, mari și mici. S-a 
războit cu toți cei care nu i-au împărtășit idealul, uneori 
izbândind, alteori nu. Odată a fost înfrânt de frații săi și, 
asemenea lui Iosif din Vechiul Legământ, aruncat într-o 
fântână adâncă. Fiind însă izbăvit printr-o minune de 
Sfântul Gheorghe, și-a putut continua lupta. La prima 
biruință ce a urmat, i-a silit pe doi dintre frații săi să se 
predea și i-a legat prin jurământ să i se supună, în vreme 
ce Tihomir, al treilea frate și cel mai în vârstă, a pierit în 
luptă. Astfel tetrarhia a fost desființată. Nemania a ajuns 
singurul conducător al voievodatului părintesc. Miroslav 
și Strațimir i-au rămas credincioși până la moarte. 

Nemania s-a îndreptat apoi spre dușmanii săi cei din 
afară. Și iarăși ba cu izbânzi, ba cu înfrângeri. A luptat 
împotriva Bizanțului, Ungariei, Dubrovnicului, Bulgariei 
și cruciaților. Fără a ne lungi, putem spune că în cele din 
urmă a reușit să întemeieze un stat sârb care se întindea 
de la Marea Adriatică până la Sofia și Pernik. 

Nemania era un luptător de primă mână. Și ca mulți 
alți luptători, era un bărbat cu o credință tare. De câte 
ori avea parte de odihnă, între bătălii, ridica biserici, iar 
unele dintre ele sunt adevărate minunății. Cununa cti-
toriilor sale, care dăinuiește până astăzi, este Studenița. 
Celelalte sunt: biserica „Stâlpii Sfântului Gheorghe – 
Djurdjevi Stupovi” pe râul Lim, biserica Sfântul 
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Arhanghel Mihail în Scopie (Macedonia), biserica 
Sfântului Pantelimon în Niș, precum și biserica Maicii 
Domnului și a Sfântului Nicolae în Kossanița. Pe lângă 
aceste ctitorii, Nemania după marea sa milostivire creș-
tinească, obișnuia să trimită bogate daruri Mănăstirii 
Maicii Domnului „Everghetis – Binefăcătoarea” din 
Constantinopol, bisericii Sfântului Dimitrie din Salonic, 
a Sfinților Apostoli din Roma, a Sfântului Nicolae din 
Bari, a Sfântului Ioan de la Iordan, a Sfântului Theodosie 
din Palestina, bisericii Sfintei Învieri din Ierusalim și mul-
tor altor biserici. În Răsărit ca și în Apus era binecunos-
cută dărnicia sa față de cei sărmani și nevoiași. Mare lup-
tător pentru țara sa și om milostiv al lui Dumnezeu a fost 
Nemania!

Ce impresie le făcea Nemania celor din vremea sa? 
Aceea a unui om foarte înțelept. Când împăratul Manuel 
al Bizanțului l-a întâlnit pe Nemania pentru prima oară 
la Niș, „s-a minunat de înțelepciunea tânărului bărbat.”8 
Doi cronicari de seamă l-au înfățișat pe Nemania așa cum 
îl văzuseră întemnițat la Constantinopol. Eustatie lăuda 
vitejia împăratului Manuel prin care „a izbândit a supu-
ne viteazul popor sârb și pe conducătorul lor, renumitul 
Nemania.” Apoi grăit-a: „M-am minunat privindu-l pe 
Nemania; mai mare de stat decât oamenii obișnuiți, foar-
te voinic și arătos.” Și Manase, al doilea cronicar, l-a 

8 Fiul împăratului Ioan Comnenul, numit „Ioan cel Bun” (1118-
1143), Manuel Comnenul a fost ultimul împărat al Bizanțului 
din dinastia Comnenilor (1143-1180).
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descris pe Nemania tot așa, ca un om voinic: „Barbarul 
este un bărbat lat în umeri și chipeș; el era podoaba ala-
iului biruitor al împăratului, chiar dacă poporul din 
Constantinopol l-a întâmpinat cu ocări.”9 

Descrierile de mai sus se potrivesc cu chipul lui 
Nemania zugrăvit în multe mănăstiri din Serbia, din 
Sfântul Munte Athos și Bulgaria. Chiar dacă peste tot 
Marele Jupan este înfățișat ca un bătrân călugăr de peste 
optzeci de ani, el își păstrează aceleași trăsături dintot-
deauna, de bărbat impunător și puternic.

9 Vezi Konstantin Jirechek, Istoria sârbilor, vol. I, cap. V.
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