
Mitropolitul Antim Ivireanul 

 

 

- Se naste prin 1650 (aprox.) în Iviria; 

- Este luat in robie si dus in Constantinopol unde invata sculptura in lemn, pictura, broderia si 

limbile greaca, araba si turca 

- Este rascumparat de Patriarhia Ecumenica din Constantinopol; 

- în 1680 înfiinţată tipografia grecească la mănăstirea Cetăţuia din Iasi unde invata arta 

tipografica de la ieromonahul Mitrofan 

- La Iaşi, Antim îl va fi cunoscut şi pe mitropolitul Dosoftei şi va fi mişcat de patriotismul operei 

sale culturale pentru românizarea cultului în Biserica Moldovei şi va fi şi el câştigat pentru 

această luptă pe care o va desfăşura în Ţara Românească. Amintim că la Bucureşti, în 1694, 

Antim a tipărit o Psaltire „care e, practic, identică cu cartea lui Dosoftei din 1680, prezentând 

foarte puţine modificări”. Argumentarea adusă de Dosoftei în prefaţa Liturghierului său din 

1679 în Cuvânt către toată seminţia rumânească pentru justificarea slujirii liturghiei în limba 

română este întocmai folosită şi de Antim în prefaţa Evhologhionului tipărit la Râmnic în 

1706, care cuprinde în primul volum Liturghierul. Cei doi ierarhi cărturari se găsesc astfel 

uniţi prin opera lor, închinată culturii şi Bisericii Ortodoxe Române, prin care se desăvârşea 

iniţiativa diaconului Coresi. 

- In 1690 la recomandarea patriarhului Ierusalimului Hrisant Notara, Antim este adus in Tara 

Romaneasca de catre domnitorul Constantin Brancoveanu; 

- Lucreaza la tipografia din Bucuresti alaturi tot de Mitrofan; 

- 1696 – intemeiaza o tipografie la M-rea Snagov, fiind si egumen al manastirii; 

 Tipareste 15 carti din care 5 in romana; 

 Liturghierul greco-arab (1701) pentru credinciosii din Antiohia Siriei; 

 Isi face ucenici – Mihail Stefan (cel mai important) care va tipari si la 

Alba Iulia si in Iviria; 

- 1701 – se intoarce in Bucuresti 

 Tipareste alte 15 carti 

 Ceaslovul greco-arab (1702) 

 Noul Testament in romaneste (1703) 

IERARH 

- 1705 este ales episcop de Râmnic; 

- Mută tipografia sa de la Snagov la Râmnic unde tipareste 9 carti; 

- In 1708 este ales Mitropolit al Tarii Romanesti la recomandarea fostului mitropolit Teodosie; 

- Întemeiaza o noua tipografie la Târgoviște unde tipareste 18 carti din care 11 in romana; 

- Introduce pentru totdeauna limba romana in cultul divin; 

- 1715 muta tipografia din Targoviste in Bucuresti; 

- Infiinteaza o noua tipografie la M-rea Tuturor Sfintilor ctitorita de el; 

- A tiparit in Tara Romaneasca in total 63 de carti (38 de el insusi); 

- A scris urmatoarele carti: 

 Învățătură pe scurt pentru taina pocăinței (Râmnic, 1705); 



 Învățătură bisericească la cele trebuincioase și mai de folos pentru 

învățătura preoților (Târgoviște, 1710); 

 Capete de poruncă în toată ceata bisericească (Târgoviște, 1714); 

 Sfătuiri creștine politice către domnitorul Ștefan Cantacuzino (București 

1715). 

 Didahiile – carte de predici 

- Ilustrează tipăriturile sale cu gravuri lucrate de el; 

- O lucrare in manuscris cu 503 portrete în medalion cu diferite personaje biblice intitulata 

Chipurile Vechiului si Noului Testament; 

- Mitopolitul Antim Ivireanul s-a ingrijit indeaproape si de romanii ortodoxi din Transilvania. 

Inca din anul 1699, pe cand era numai tipograf, a trimis la Alba Iulia pe ucenicul sau Mihail 

Stefan, care a tiparit acolo doua carti pentru folosul sufletesc al credinciosilor transilvaneni. 

Dupa dureroasa dezbinare petrecuta sub Atansie Anghel, in 1701, mitropolitul Antim a trimis 

in numeroase randuri scrisori de imbarbatare catre romanii din Scheii Brasovului, 

indemnandu-i sa ramana statornici in dreapta credinta, hirotonind preoti și diaconi pe seama 

bisericii lor . 

- Aratam mai sus ca a tiparit carti de slujba pentru credinciosii arabi din Patriarhia Antiohiei, 

precum si pentru credinciosii de limba greaca. A staruit pe langa Constantin Brancoveanu sa 

ajute compatriotii sai din Georgia la tiparirea de carti de slujba in limba lor, trimitand acolo 

pe ucenicul sau Mihail Stefan, care a tiparit la Tibilisi cateva carti in limba georgiana. 

MOARTEA 

- In 1712 domnul Constantin Brancoveanu i-a cerut demisia din scaun, dar vladica Antim a 

intocmit doua aparari scrise; 

- si-a continuat activitatea pana la moartea muceniceasca a lui Brancoveanu (1714) si apoi 

sub urmasul sau, Stefan Cantacuzino (m. 1716); 

- domnitorul fanariot Nicolae Mavrocordat il trimite in exil la Manastirea Sfanta Ecaterina 

din  Muntele Sinai dupa ce a uneltit caterisirea sa si scoaterea lui din monahism; 

- la 22 septembrie 1716 este ucis pe drum de soldati iar trupul sau aruncat într-un afluent 

al Mariţei, anume Tungia, care trece prin Adrianopol şi se varsă în golful Enos din Tracia. 

Testamentul lui Antim Ivireanul - 20 iulie 1715 

- Să se facă milostenie la săraci în toate duminicile.  

- Să aibă oarecare milă în toate sîmbetele cei ce vor fi în temniţă.  

- Să se îmbrace în ziua de joia mare trei săraci şi trei fete sărace.  

- Să se înzestreze pe an o fată săracă a doua zi de sfântul Dimitrie.  

- Să se odihnească în trei zile străinii nemernici (săraci) cu mâncare şi cu sălăşluire preste 

toată vremea.  

- Să se îngroape cu cheltuiala casei săracii ce-i scot prin uliţe morţi, cerşind milă pentru 

îngroparea lor.  

- Să se hrănească trei copii ce ar învăţa carte, şi dascălul lor să-şi ia plata ostenelei din 

mănăstire...  

- Să se ţie două tipografii, una grecească şi românească, pentru folosul obştei şi pentru 

agoniseala casei. 


