
Sf. Ierarh Antim Ivireanul – 
 cel mai de seamă tipograf din Ţările Române,  

la sfârşit de secol XVII şi început de secol XVIII 
 

 

 
 Considerat cel mai de seamă mitropolit al Ţării Româneşti din toată istoria ei, 

Sfântul Antim Ivireanul rămâne în memoria Bisericii noastre ca o personalitate de o 

complexitate rar întâlnită. Tipograf, arhitect de biserici, caligraf, sculptor, predicator fără 

egal, cunoscător al multor limbi străine, mitropolitul de origine georgiană s-a dovedit în 

acelaşi timp a fi un bun chivernisitor al Bisericii, cu spirit filantropic şi aplecare spre 

nevoile credincioşilor pe care i-a păstorit. Meritele lui sunt cu atât mai mari, cu cât el n-a 

fost român. 

 Majoritatea tipăriturilor semnate de Antim indică limpede faptul că autorul era din 

Iviria, denumirea veche a Georgiei. Însuşi Antim se numeşte pe majoritatea cărţilor 

tipărite sau traduse Antim Ivireanul. El a fost socotit până la moarte ca unul care 

aparţinea acestei ţări din mijlocul Caucazului. Există de asemenea o menţiune făcută de 

Anton Maria Del Chiaro, fostul secretar al lui Constantin Brâncoveanu, care vorbeşte în 

"Revoluţiile Valahiei" despre originea georgiană a lui Antim şi despre unele evenimente 

dintru începuturi ale prezenţei lui aici. A păstrat legătura cu ţara de origine, a trimis acolo 

pe unul din ucenicii lui în ale tipografiei, Mihail Iştvanovici (Ştefan), ca să tipărească 

două sau mai multe cărţi în georgiană. Le-a trimis acolo, împreună cu o tiparniţă, cu 

material tipografic lucrat de mâna lui Antim, el însuşi fiind un mare creator de literă 

tipografică. Apoi, se poate spune că toată atmosfera din jurul lui a fost aceea a sublinierii 

apartenenţei lui georgiană. 

  Începuturile vieţii lui ne sunt puţin cunoscute. Născut în jurul anului 1650, din 

părinţii Ioan şi Maria, tânărul Andrei (numele primit la botez), a căzut rob la turci. 

Eliberat din robie, a trăit în preajma Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, unde a 

deprins de tânăr sculptura, pictura, caligrafia şi limbile greacă, arabă şi turcă. În jurul 

anului 1690, domnitorul Constantin Brâncoveanu l-a adus în Ţara Românească, aceasta 

devenind a doua sa patrie. Aici a găsit un spaţiu cultural propice, unde se întâlneau şi 

activau, sub patronajul domnitorului brâncovean, străluciţi oameni de cultură italieni şi 



greci, alături de renumiţi cărturari şi ierarhi români ortodocşi. Brâncoveanu s-a înconjurat 

de un grup de cărturari distinşi, reputaţi în tot sud-estul continentului şi în Orientul 

apropiat. Între ei s-au numărat Sevastos Kiminites, fost profesor şi rector la Marea Şcoală 

a Patriarhiei Ecumenice, Ioan Cariofil, şi el fost profesor şi rector la aceeaşi Mare şcoală 

a Patriarhiei, Ion Comnen, medic şi filosof, Iacob Pylarino, medic, contele Bartolomeo 

Ferrati, un medic excelent practician, înveşmântat cu o eleganţă uimitoare şi 

îmbucurătoare pentru ochii bucureştenilor, Manu Apostol, om de afaceri preocupat să 

investească în tipărirea cărţilor, Ion Românul, un pseudonim sub care se ascundea 

secretarul italian Giovanni Candido Romano, Antonio Maria de Chiaro, agerul secretar 

adus după 1709 tocmai din Florenţa, medicii Evanghelista Marignazzi, un bun practician, 

devenit ulterior medic al ţarului, şi Mihail Schendos van der Beck, aromân în pofida 

numelui, preocupat de medicină şi bogăţiile Olteniei.  

 În rândul acestora se număra şi cărturarul Antim Ivireanul. 

 În anul 1691, a ajuns conducătorul tipografiei din Bucureşti. În anul 1696, era 

egumen al Mănăstirii Snagov, unde a întemeiat o nouă tipografie şi a desfăşurat o bogată 

activitate tipografică timp de cinci ani. Şi-a continuat lucrarea tipografică în Bucureşti, 

între anii 1701-1705. În anul 1705 a fost ales episcop al Râmnicului. La începutul anului 

1708, a fost ales mitropolit al Ţării Româneşti, păstorind pe credincioşii români din acest 

principat românesc până în anul 1716. 

 

Elemente de istorie culturală privind difuzarea operei tipografice 

 a lui Antim Ivireanul 

 

 La Bucureşti exista o tipografie înfiinţată de mitropolitul Varlam al Ţării 

Româneşti, unde în anul 1688 iese de sub tipar Biblia tălmăcită, printre alţii, de fraţii 

Radu şi Şerban Greceanu. Până în toamna anului 1691 fuseseră tipărite aici 8 cărţi. Aici 

începe să lucreze smeritul între ieromonahi Antim. Că a deprins rosturile meseriei la 

Constantinopol sau în ţară, pe lângă Mitrofan, fostul episcop de Huşi, nu se prea ştie, iar 

opiniile sunt împărţite. În orice caz, este mai puţin probabil că a ucenicit la Buzău şi cu 

atât mai hazardate sunt presupunerile despre Moscova sau Kiev, ori Veneţia. Logic pare 



ca domnitorul Brâncoveanu să fi adus în ţară un tânăr despre a cărui pricepere în arta 

tipografică începuse să se vorbească. 

 În decursul unui sfert de veac (1691-1716) a tipărit sau a supravegheat tipărirea a 

63 de cărţi, dintre care 39 au fost lucrate de el însuşi. După limba în care au apărut, 30 

erau în greceşte, 22 în româneşte, una în slavoneşte, 6 slavo-române, 2 greco-arabe, una 

greco-română şi una greco-slavo-română. După locul de apariţie, aceste lucrări pot fi 

clasificate în felul următor: 21 la Bucureşti, 15 la Snagov, 9 la Râmnic şi 18 la 

Târgovişte. Tipăriturile prezintă o mare diversitate: cărţi de slujbă, cărţi biblice, cărţi de 

doctrină teologică ortodoxă, cuvântări bisericeşti, cărţi de învăţătură pentru preoţi, lucrări 

de filosofie etc. Dintre numeroasele lucrări tipărite putem menţiona: Mărturisirea 

ortodoxă a lui Petru Movilă (1699), Învăţături creştineşti (1700), Floarea darurilor (1701), 

Noul Testament (1703), Tomul bucuriei (1705), Pilde filosofeşti (1713), Sfătuiri creştine-

politice către domnitorul Ştefan Cantacuzino (1714-1716).  

 Pentru credincioşii Patriarhiei Antiohiei a tipărit un Liturghier greco-arab (1701) 

şi un Ceaslov greco-arab (1702), fiind primele cărţi tipărite în arabă. Prin activitatea sa 

tipografică, el a sprijinit şi pe credincioşii de limbă greacă şi georgiană, Ortodoxia 

românească ridicându-se astfel la un prestigiu deosebit în rândul popoarelor ortodoxe. 

Există chiar şi o dispută legată de introducerea tiparului în Orient, necunoscându-se exact 

cine a introdus tiparul acolo: Mitropolitul Antim Ivireanul sau călugării iezuiţi? 

  Pe când coordona activitatea tipografică la Mănăstirea Snagov, a deprins cu 

meşteşugul tiparului şi pe o seamă de ucenici, dintre care cel mai de seamă a fost Mihail 

Ştefan (Iştvanovici), care spunea despre Antim Ivireanul că era desăvârşit în toate 

meşteşugurile. El a tipărit mai târziu cărţi la Alba Iulia şi chiar în ţara natală a lui Antim, 

adică în Iviria. În jurul tipografiilor de la Bucureşti, Snagov, Râmnic şi Târgovişte s-au 

grupat şi un număr de corectori, gravori şi traducători care au format o adevărată „lume a 

cărţii“ interesată în munca filologică, hrănită mai ales de confruntarea versiunilor în 

vederea realizării unei corecte versiuni româneşti şi, deci, în acurateţea termenilor. În 

viaţa conceptelor s-a format astfel o adevărată mişcare intelectuală. 

 După anul 1701, a sprijinit pe credincioşii ortodocşi din Şcheii Braşovului prin 

scrisori de îmbărbătare şi hirotonind pe unii preoţi pentru biserica lor. Sprijinul lui este 

evidenţiat şi prin existenţa unor antimise în Transilvania, cu semnătura mitropolitului 



Antim, unul dintre acestea fiind expus şi în muzeul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului 

şi Sătmatului, care îi poartă numele. 

 Cărţile lui Antim, cele care se adresau lumii ortodoxe, în general, au fost difuzate 

pe o scară foarte largă, pe măsură ce au fost tipărite. Au fost dăruite popoarelor ortodoxe, 

Constantinopolului, Ierusalimului, Siriei, unde erau greci mulţi. Cartea românească 

tipărită de Antim a fost difuzată în Ţara Românească în primul rând, dar şi în 

Transilvania şi Moldova. Sunt cărţi numeroase din tiparul lui Antim care se găsesc astăzi 

răspândite prin Transilvania, mai ales că Brâncoveanu era şi conducătorul şi cel care 

îndruma într-un fel viaţa religioasă a românilor din Ardeal. Când în Transilvania erau 

frământări teribile legate de tendinţele de uniaţie, Brâncoveanu l-a trimis la Alba Iulia pe 

Mihail Ştefan (Iştvanovici), ucenicul lui Antim, cu o tiparniţă, iar acesta a tipărit acolo un 

Chiriacodromion, o carte de învăţătură, şi un Bucvar, un abecedar.  

  Pe urmă, multe cărţi au fost difuzate în Moldova. Aici nu era un tipar în această 

epocă, pentru că ultimul domnitor de acolo cu preocupări culturale a fost Duca Vodă, 

care şi-a încheiat treburile până la Antim. Ultimele cărţi s-au tipărit în Moldova sub 

mitropolitul Dosoftei, iar după el s-a produs un mare gol în cultura moldovenească.  

 

Importanţa tipăriturilor lui Antim Ivireanul 

 în statornicirea limbii române în Biserica noastră 

 

 Sunt câteva cărţi tipărite de Antim Ivireanul pe care le putem socoti de o valoare 

deosebită pentru curăţirea limbii române, pentru statornicirea limbii literare româneşti. 

Didahiile sunt un monument de limbă românească. Nu este o limbă mai curată folosită de 

cineva vreodată ca acea folosită de Antim în Didahii. 

 ”Didahiile” evidenţiază în mod deosebit contribuţia sa remarcabilă la limba 

română. Criticul literar George Călinescu, în a sa Istorie a literaturii române (Bucureşti, 

1968, p. 19), notează că „Antim e un orator excelent şi un stilist desăvârşit, are darul de a 

izbi imaginaţia, are suavitate şi exaltare lirică“. În tratatul de Istoria literaturii române 

(Bucureşti, 1962, p. 419), redactat de o Comisie a Academiei Române, se arată că 

„niciodată până atunci nu le-a fost dat celor de faţă, domn, boieri, episcopi şi preoţi, să 

asculte un cuvânt mai cald, mai înălţător, mai poetic, mai elocvent, ca cel pe care 



georgianul Antim l-a pronunţat în româneşte. Procedeele sale stilistice, comparaţiile şi 

metaforele, imaginile plastice şi epitetele îl aşază printre marii scriitori ai literaturii 

noastre medievale“. Mihail Sadoveanu consideră limba vorbită de Antim „poate cea mai 

frumoasă dintre a tuturor cărturarilor epocii“. 

  Antim Ivireanul a curăţat limba română de zgura slavonismelor şi a grecismelor, 

întrucât nu era amator de limbă greacă, însă nu a avut ce face deoarece la curtea lui 

Brâncoveanu veneau tot timpul ierarhi greci şi a fost nevoit să tipărească cărţi şi pentru 

ei. Sunt câteva cărţi monumentale. Evangheliarul tipărit de el la 1696, o psaltire superbă 

cu o limbă românească de toată frumuseţea şi Molitvelnicul de la Râmnic din 1706, o 

carte fundamentală pentru limba românească. Acest Molitvelnic este scris într-o limbă 

superbă şi se foloseşte şi astăzi în bisericile noastre. Limba română folosită în 

Liturghierul din anul 1713 este foarte apropiată de cea de azi.  

 Mitropolitul cărturar Antim Ivireanul, prin cărţile pe care le-a tipărit, a facilitat 

astfel introducerea limbii române, înlocuirea limbii slave cu cea românească în Biserică. 

A eliminat limba greacă din Biserică. El a avut certuri îngrozitoare cu Hrisant Notaras pe 

tema aceasta, pe tendinţa de subjugare a Bisericii Româneşti sub autoritatea altor 

patriarhii. Hrisant a cerut ca numele lui Antim să nu fie pomenit la slujbele religioase, dar 

Antim, deşi era numai mitropolitul ţării, şi nu patriarh, a luptat pentru apărarea 

prerogativelor Bisericii sale. A fost un luptător pentru popor, pentru păstrarea neştirbită a 

Bisericii nesubjugate. Pe lângă toate acestea, marele nostru ierarh şi-a dorit ca Liturghia 

să fie accesibilă poporului. 

 Dacă la mijlocul secolului al XVII-lea, erau tipărite în limba română rânduielile 

tipiconale, în ultimele două decenii ale aceluiaşi secol erau introduse lecturile biblice în 

limba română, textul liturgic al cărţilor de cult a fost tradus şi tipărit în limba română abia 

în timpul păstoririi lui Antim Ivireanul. În perioada episcopatului la Râmnic, a dat la 

lumină Liturghierul (prima ediţie în Ţara Românească) şi Evloghionul (Molitvelnicul), în 

limba română, în anul 1706. Ajungând mitropolit, a tradus în româneşte şi a tipărit, la 

Târgovişte, Psaltirea (1710) Octoihul (1712), Liturghierul (1713) şi Molitvelnicul (1713), 

în a doua ediţie, apoi Catavasierul (1714) şi Ceaslovul (1715). Astfel, prin cărţile sale de 

slujbă în limba română, „datina străină a primit o lovitură de moarte“, după cuvântul lui 

Nicolae Iorga. 



 

Ultimii ani de viaţă, martiriul şi canonizarea marelui mitropolit 

 

 După numirea primului domn fanariot, Nicolae Mavrocordat, în 1716, au început 

zile grele pentru bătrânul mitropolit. Învinuit că a intrat în legătură cu austriecii şi că ar fi 

uneltit împotriva domnului a fost închis în temniţa palatului. A fost ţinut acolo mai multe 

săptămâni, cerându-i-se demisia. Refuzând să o dea, Mavrocordat a cerut patriarhului din 

Constantinopol să-l caterisească, lucru pe care acesta l-a şi făcut. În sentinta de caterisire i 

s-au adus felurite învinuiri nedrepte, între care şi aceea că s-a ridicat împotriva 

"puterniciei împărăţii" turceşti, pe baza cărora a fost scos din rândul arhiereilor şi 

călugărilor, urmând să fie închis pe viaţă în Mănăstirea Sf. Ecaterina din Muntele Sinai. 

Această pedeapsă n-a mai ajuns să o facă, pentru că ostaşii care îl însoţeau spre Muntele 

Sinai l-au măcelărit, aruncându-i trupul în râul Tungia, lângă Adrianopol. Moartea lui s-a 

întâmplat în toamna anului 1716. În felul acesta şi-a sfârşit viaţa muceniceşte, la fel ca 

binefăcătorul său, domnitorul Constantin Brâncoveanu. Sentinţa de caterisire a fost 

ridicată de Sinodul patriarhal, condus de patriarhul ecumenic Athenagoras, abia la 8 

martie 1966. 

 Aşadar, mitropolitul Antim Ivireanul şi-a pus toate cunoştinţele, râvna şi 

priceperea în slujba Bisericii şi a credincioşilor români, care-l primiseră cu atâta dragoste. 

Tipograf, autor de lucrări originale, traducător al cărţilor de slujbă în româneşte, 

predicator şi păstor de suflete, artist, ctitor de lăcaşuri sfinte, sprijinitor al Ortodoxiei şi al 

românilor transilvăneni, Antim Ivireanul este una din figurile cele mai luminoase din 

trecutul Bisericii si al ţării noastre, putând fi considerat un răspuns al întregii Ortodoxii la 

avântul Reformei protestante şi a Contrareformei catolice din Apus. 

 Toate acestea au constituit motivele evidente pentru care Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 20 iunie 1992, a hotărât ca marele ierarh 

Antim să fie trecut în rândul sfinţilor, iar prăznuirea lui să se facă în fiecare an în ziua de 

27 septembrie. 

Pr. Dr. Cristian Ştefan 
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Dintre cărţile tipărite sub îndrumarea Sf. Antim Ivireanul, cele mai 

remarcabile sunt: 

• Învățăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon (1691, 

limba greacă) 

• Slujba Sf. Paraschiva și a Sf. Grigorie Decapolitul (1692, limba 

română) 

• Evangheliarul greco–român (1693) 

• Psaltirea (1694, limba română) 

• Antologhionul (1697) 

• Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă (1699) 

• Proschinitarul Sf. Munte Athos (1701, limba greacă), 

• Liturghierul greco-arab (1701, prima carte tipărită cu caractere 

arabe din lume) 

• Evanghelia (1697) 

• Acatistul Născătoarei de Dumnezeu (1698) 

• Carte sau lumină (1699) 

• Învățături creștinești (1700) 

• Floarea darurilor (1701) 

• Noul Testament (1703) 

• Tomul bucuriei, (1705, limba greacă) 

• Liturghierul și Evhologhionul (1706) 

• Învățătură pe scurt pentru taina pocăinţei (1705, lucrare originală) 

• Învățătură bisericească la cele mai trebuincioase și mai de folos 
pentru învățătura preoților (1710, lucrare originală) 

• Capete de poruncă la toată ceata bisericească, pentru ca să păzească 
fieștecarele din preoți și din diaconi deplin și cu cinste datoria 
hotarului său (1714, lucrare originală) 

• Psaltirea (1710) 

• Octoihul (1712) 

• Liturghierul (1713) 

• Evhologhionul (1713) 

• Catavasierul (1714) 



 


