Antim Ivireanul
- cărturar şi tipograf Cărţi vechi aflate în colecţiile
Bibliotecii Naţionale a României

Antim Ivireanul (1650?-1716)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1650 – anul presupus al naşterii lui Antim, în Iviria (Georgia de astăzi)
Rob la Constantinopol
Egumen la mănăstirea Cetăţuia din Iaşi
1691-1694 – tipograf în Bucureşti, la Tipografia Domnească
1694 – Antim se mută la mănăstirea Snagov
1696-1704 – egumen al mănăstirii Snagov
1701-1705 – revine la Bucureşti, continuând imprimarea cărţilor la Tipografia Domnească
1705-1708 – episcop de Râmnic
1708-1716 – Mitropolit al Ţării Româneşti. Antim mută tipografia la Târgovişte.
- 1713 – începe construirea mănăstirii Antim, după planurile mitropolitului Antim Ivireanul
- 1714 – Constantin Brâncoveanu este decapitat la Constantinopol, împreună cu cei patru fii
- 1714-1715 – tipografia lui Antim este transferată de la Târgovişte la Bucureşti
1716 – în luna septembrie, Antim Ivireanul este arestat din ordinul domnitorului Nicolae Mavrocordat
şi caterisit prin dispoziţie patriarhală. Este ucis de ostaşii turci care îl însoţeau în exil la mănăstirea Sf.
Ecaterina de la Muntele Sinai. Trupul său a fost aruncat în râul Tungia
1886 – este tipărită prima ediţie a Didahiilor
1966 – Patriarhia Ecumenică ridică anatema şi caterisirea ce fuseseră aruncate asupra lui Antim
1992 – Sfântul Sinod îl trece în rândul sfinţilor pe Antim Ivireanul, cu prăznire pe 27 septembrie.

Tipografia Domnească din Bucureşti
1691-1694
În perioada 1691-1694, Antim activează ca tipograf la Tipografia Domnească din Bucureşti,
unde tipăreşte cinci titluri, dintre care două în limba greacă, unul cu text paralel în greacă şi
română şi unul în slavonă:
•
•
•
•
•

Vasile Macedoneanul. Capitole îndemnătoare, 1691 (limba greacă)
Slujbele cuvioasei Parascheva şi a lui Grigorie Decapolitul, 1692 (limba greacă)
Evangheliar greco-român, 1693 (limbile greacă şi română)
Psaltire, 1694 (limba română)
Psaltire, 1694 (limba slavonă)

Titlurile marcate cu roşu se regăsesc şi în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României

Vasile Macedoneanul. Capitole
îndemnătoare. Bucureşti:
Tipografia Domnească, 1691
Tipar negru, pe două coloane, în limba
greacă.
A lui Vasilie Macedoneanul, împăratul Grecilor,
Capitole îndemnătoare şase zeci şi şase, către fiul
său Leon Înţeleptul şi împărat tot al Grecilor,
având acest acrostih: Vasilie întru Hristos regele
Grecilor către scumpul său fiu şi co-rege Leon.
Care prin hotărârea prea luminatului, prea
înălţatului şi prea maiestuosului stăpân şi domn
a toată Ungrovlahia, Domnului Domn Ioan
Constantin Basarab Voevod, acum întâi au fost
traduse prin perifrază în limba modernă
grecească de către Hrisant Notara, ieromonahul
Peloponesianul şi arhimandritul prea sfântului şi
domnescului mormânt, şi s-au tipărit cu
cheltuiala şi tot din porunca înălţimei sale, şi cu
îndreptarea tot a pomenitului Hrisant, în
renumitul oraş al Ungrovlahiei Bucureşti. În
anul mântuirii 1691 în luna Octombrie, de către
Antim Ieromonahul
(Traducerea titlului conform BRV)

Vasile Macedoneanul. Capitole îndemnătoare. Bucureşti: Tipografia Domnească, 1691

Pagină cu însemnare manuscrisă a lui Antim Ivireanul

Vasile Macedoneanul. Capitole îndemnătoare. Bucureşti: Tipografia Domnească, 1691

Pagina cu stema şi versurile dedicatorii

Slujbele cuvioasei Parascheva şi ale
cuviosului Grigorie Decapolitul.
Bucureşti: Tipografia Domnească,
1692
Tipar negru, cu 27 de rânduri pe pagină.
Ornamentată cu iniţiale şi viniete. Text în
limba greacă.
Slujbele cuvioasei noastre maici Parascheva cea
Nouă şi a cuviosului nostru părinte Grigorie
Decapolitul, precum şi a sărbătorilor premergătoare
Intrării în Biserică a prea Sfintei Născătoare de
Dumnezeu, căci cade în aceeaşi zi cu sărbătoarea
sfântului . Tipărite din porunca şi cu cheltuiala prea
luminatului, prea renumitului şi prea creştinului
Ioan Constantin Basarab Voevod a toată
Ungrovlahia, ca să se serbeze strălucit amintirea lor
pe fiecare an în această de Dumnezeu iubită domnie
a Ungrovlahiei. În Bucureştii Ungrovlahiei, 1692
în luna iunie. De prea smeritul dintre ieromonahi
Antim Ivireanul
(Traducerea titlului conform BRV)

Slujbele cuvioasei Parascheva şi ale
cuviosului Grigorie Decapolitul.
Bucureşti: Tipografia Domnească,
1692

Evanghelia greco-română. Bucureşti:
Tipografia Domnească, 1693
Sfânta şi Dumnezăiasca Evanghelie Elinească şi
rumânească, acuma întâiu alcătuită întramândoao
limbile, şi după greceasca ai bisearicii orânduială
aşezată. Cu a bl[a]gocistivului, prea luminatului şi
a mare cuviinţatului domnu şi oblăduitoriu a toată
Ugruvlahiia, Ioan Costandinŭ Băsărabă Voevod,
poruncă şi cheltuială, spre cea de opşte a
pravoslavnicilor folosinţă. Îndireptândŭ cârma
pravoslavii prea sfinţitul Mitropolit Chir Theodosie
în anul mântuirii 1693. Şi sau tipăritŭ întru sfânta
Mitropolie a Ugrovlahii.

Tipar negru şi roşu, cu text paralel în limbile
greacă şi română, pe două coloane. Titlul
este încadrat într-o gravură de tip poartă,
având pe colţuri imaginile celor patru
evanghelişti, în partea superioară, central,
Iisus Hristos binecuvântând, iar în partea de
jos, sfinţii Constantin şi Elena. Pe verso se
află stema Ţării Româneşti, încadrată de o
compoziţie amplă, purtată de doi îngeri. În
partea superioară se află coroana, susţinută
de două sirene. Cu patru xilogravuri în plină
pagină, reprezentându-i pe cei patru sfinţi
evanghelişti.

Evanghelia greco-română. Bucureşti:
Tipografia Domnească, 1693
Stema Ţării Româneşti

Evanghelia greco-română. Bucureşti:
Tipografia Domnească, 1693

Sfântul apostol şi evanghelist
Ioan Teologul, xilogravură

Evanghelia greco-română. Bucureşti:
Tipografia Domnească, 1693
Xilogravuri reprezentându-i pe sfinţii
evanghelişti Luca şi Matei

Evanghelia greco-română. Bucureşti:
Tipografia Domnească, 1693

Sfântul evanghelist Marcu
Xilogravură de Antim Ivireanul
Legătură de epocă, având imaginile celor
patru evanghelişti pe colţuri şi medalion
central cu scena Răstignirii

Psaltire. Bucureşti: Tipografia
Domnească, 1694
Psaltirea
a prorocului
şi înpăratului D[a]v[i]dŭ ,
cu m[o]l[i]tve la toate Cathizmele. Şi cu
pashalii de 50 de ani. După orânduiala
grecească. Şi la săvârşitŭ exapsalmu.
Acum întâi tipărită pre limba rumânească.
Cu porunca şi toată cheltuiala, a prea
luminatului şi înălţatului Domnŭ şi
oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească.
Ioanŭ Costandinŭ B. B. Voevod
Purtândŭ cârma pravoslaviei,
prea sfinţitul mitropolit chir Theodosie.
Tipăritu sau, în tipografia domnească
În sfânta Mitropolie în Bucureşti

În anul dela zidirea lumii 7202
iară de la mântuire 1694
Tipar negru, cu alfabet chirilic, cu 29 de
rânduri pe pagina încadrată într-un
chenar din linii. Textul este ornamentat
cu frontispicii, iniţiale, şi viniete.

Psaltire. Bucureşti: Tipografia
Domnească, 1694

„Verşuri politice, 8 asupra stemei prea
Luminatului şi înălţatului Domnŭ
Io Costandinŭ Băsărabŭ Voevodŭ

Prea luminata stemă a ţărăi rumâneşti,
Cu carea s-au încoronat veachii băsărăbeşti.
Bl[a]gocistivului domnŭ Costa[n]din s-au dăruit
Că den fericită a lor sămânţă s-au odrăslit.
Şi bunele lor fapte, cât poate le plineaşte,
Şi ţara despre toţi vrăjmaşii o păzeaşte.
Dea-i D[u]mnezău ani mulţi cu pace să
stăpânească.
Fericitul lui nume ca lui D[a]v[i]dŭ să trăiască.
Al măriei tale mai micŭ rugătoriu smeritul
Întru iermonahi Anthimŭ Ivireanul”

Stema Ţării Româneşti şi versurile
politice semnate de Antim Ivireanul

Psaltire. Bucureşti: Tipografia Domnească, 1694

Xilogravură reprezentându-l pe proorocul David, datată 1694
De jur împrejur, textul: „Mânile meale au făcut organe şi deagetele meale au închieiat psaltirea”.

Tipografia de la Snagov
1696-1701
În anul 1694 Antim se mută la Mănăstirea Snagov, al cărei egumen va fi în perioada 1696-1704.
Timp de doi ani, până va fi atestat oficial, el se va ocupa de reparaţiile mănăstirii pe care o găsise într-o
stare avansată de degradare, şi va pregăti instalarea noii tipografii. Dintre cei care vor fi iniţiaţi aici în
meşteşugul imprimării cărţilor, merită menţionaţi Mihai Iştvanovici şi Gheorghe Radovici.

Mănăstirea Snagov. Carte poştală ilustrată din colecţiile Bibliotecii Naţionale a României, Cabinetul de Fotografii

Egumen al mănăstirii Snagov
1696-1704
... „Nici mănăstirea Sneagovului o am
luat-o cu de-a sila. Iară ce am lucrat în 7
ani [1694-1701], ce am făcut acolo (nu
atâta din venitul casei, cât din sudorile feţii
mele), lucrurile acelea mărturisesc la toţi, şi
măcar că măriia ta nu pohtiiai să es de
acolo, iar cine au fost pricinuitorii eşirii
mele vor da seama înaintea lui Dumnezeu;
iară încailea am eşit cu cinste şi nimenea nu
mi-au luat seama, căci să vedea că am făcut
şi am adaos, iară n-am stricat, iar nici
datorie n-am lăsat.”
Antim Ivireanul
Fragment din scrisoarea din 13 ianuarie 1712,
adresată lui Constantin Brâncoveanu
(Antim Ivireanul. Opere. Bucureşti: Minerva,
1972, p. 227)
Mănăstirea Snagov. Carte poştală ilustrată din colecţiile
Bibliotecii Naţionale a României, Cabinetul de Fotografii

Tipografia de la Snagov
1696-1701
Până în anul 1701, când se întoarce la Bucureşti, Antim va avea o bogată activitate tipografică,
materializată în publicarea a 16 cărţi: 7 în greacă; 6 în română; 1 în slavonă şi română; 1 în
greacă şi arabă:

1. Slujba sfinţilor Constantin şi Elena, 1696 (română şi slavonă) – tiparită de Mihai Iştvanovici
care semnează şi prefaţa, menţionându-l pe Antim în calitate de dascăl în ale tipografiei;
2. Anthologhion, 1697 (limba greacă);
3. Ioan Cariofil. Manual despre câteva nedumeriri, 1697 (limba greacă);
4. Gheorghe Maiota. Discurs panegiric, 1697 (limba greacă);
5. Meletie Smotriţki. Dreapta alcătuire a gramaticei slavoneşti, 1697 (limba slavonă);
6. Evanghelie, 1697 (limba română);
7. Acatistul Maicii Domnului, 1698 (limba română) – exemplar unic în Biblioteca Sfântului Sinod
8. Maxim Peloponezianul. Carte sau lumină cu drepte dovediri din dogmele besericii răsăritului asupra
dejghinării papistaşilor, 1699 (limba română)
9. Mărturisirea credinţei ortodoxe; Expunere despre cele trei virtuţi, 1699 (limba greacă)
10. Poveste de jale, [1696-1699] (limba română) – nu se păstrează niciun exemplar. Titlul este
cunoscut doar dintr-o copie manuscrisă
11. Învăţături creştineşti, 1700 (limba română) – tipograf Gheorghe Radovici
12. Floarea darurilor, 1700. (limba română)
13. Psaltire, 1700 (limba greacă)
14. Liturghier grecesc şi arăbesc, 1701 (limbile greacă şi arabă)
15. Sevastos Kyminitis. Eortologhion, 1701 (limba greacă)
16. Ioan Comnen. Proschinatarul sfântului munte al Atonului, 1701 (limba greacă) – tipografia lui
Antim Ivireanul
Titlurile marcate cu roşu se regăsesc şi în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României

Evanghelie. Snagov: Tipografia
Domnească de la Mănăstirea
Snagov, 1697
Sfânta şi Dumnezeiasca
Evanghelie
Cu voia prea luminatului, şi înălţatului
Domnŭ, şi oblăduitoriu
atoată ţara Rumânească, Io
Constandinŭ B. Voevod.
Şi cu porunca purtătoriului Pravoslaviei
prea sfinţitul Chir Theodosie Mitropolitul
atoatei ţări Rumâneşti, şi
Exarhu plaiurilorŭ

Acumŭ adoaoră tipărită şi diorthosită
mai cu multă nevoinţă.
În sfânta Mănăstire în Sneagovŭ
La anulŭ dela spăseniia lumii 1697.
De smeritul întru ermonahi
Anthimŭ Ivireanulŭ
Volum de 3 file nenumerotate şi 180 f.
numerotate cu cifre chirilice. Tipar negru şi
roşu cu text pe două coloane încadrate în
chenare din linii, ornamentat cu frontispicii,
iniţiale şi viniete. Volumul cuprinde patru
xilogravuri în plină pagină, reprezentându-i
pe sfinţii evanghelişti, aceleaşi din
Evangheliarul greco-român, Bucureşti, 1693.

Evanghelie. Snagov: Tipografia Domnească
de la Mănăstirea Snagov, 1697

Sf. Evanghelist Matei. Xilogravură
Pe pagina alăturată, în partea de jos, semnătura în tuş negru „Stanca Candacozina”

Evanghelie. Snagov: Tipografia
Domnească de la Mănăstirea
Snagov, 1697
„Slavă, cinste şi închinăciune celui în Troiţă unuia Dumnezău.
Care ne-au ajutatŭ după începutŭ de am ajuns şi sfârşitulŭ.
Iară cei ce vă veţi întâmpla a citi bucuraţi-vă în Domnulŭ, şi vă
rugaţi pentru mine, şi ce greşală veţi afla îndreptaţi cu Duhulŭ
blândeaţelorŭ ne puindu-ne în ponosŭ. Că pre cum iaste cu
neputinţă omului a nu păcătui, într-acestaş
chipŭ şi Tipografului a rămânea
fără de greşală

Tipăritu-s-au în anulŭ de la spăseniia lumii 1697
De smeritul întru Ermonahi
Anthimŭ Ivireanulŭ”
„Pre cum cei streini dorescŭ moşiia să-ş vază,
Cândŭ sântŭ într-altă ţară de nu potŭ să şază.
Şi ca cei ce-sŭ pre Mare, bătuţi de furtună
Şi roagă pre Dumnezăŭ de linişte bună.
Aşa şi Tipografulŭ de-a cărţii sfârşire,
Laudă ne-ncetată dă şi mulţemire.”

Ultima pagină, cuprinzând nota pentru iertarea greşelilor
de tipar, succesiunea caietelor şi versuri.

Maxim Peloponezianul.
Carte sau lumină. Snagov: Tipografia
Domnească de la Mănăstirea Snagov,
1699
Carte sau lumină
Cu dreapte dovediri
din dogmele Besearicii Răsăritului, asupra
dejghinării Papistaşilor, descoperită
şi aşezată de prea învăţatulŭ ieromonah
Maximŭ Peloponiseanulŭ.
Acumŭ întâiu tipărită pre limba Rumânească,
cu porunca şi toată cheltuiala prea Luminatului
şi înălţatului Domnŭ şi oblăduitoriu
atoată Ţara Rumânească
Ioannŭ Constandinŭ
B. B. Voevodŭ.
Purtândŭ cârma Pravoslaviei, Prea
Sfinţitul Mitropolit Chir Theodosie.
Şi sau tipăritŭ în Tipografiia Domnească
în sfânta mănăstire în Sneagov.
La anulŭ mântuirii lumii 1699,
în luna lui Aprilie.
De smeritul întru ieromonahi Anthim Ivireanul.
Pentru ca să se dea darŭ pravoslavnicilorŭ.

Maxim Peloponezianul. Carte sau lumină. Snagov:
Tipografia Domnească de la Mănăstirea Snagov, 1699
„... Că pentru aciasta şi aciastă cărţulue a fericitului Maximŭ mulţi au vrut să o oprescă să nu să
tipărească, pentru căci grăiaşte adevărulŭ descoperit, doveditŭ şi lămurit...”
Carte sau lumină. Snagov, 1699, f. 3 r-v.

Stema şi versurile dedicatorii. Începutul prefeţei.

Petru Movilă, mitropolit al Kievului.
Mărturisirea credinţei ortodoxe;
Macri, Visarion. Expunere despre cele trei
virtuţi. Snagov: Tipografia Domnească
de la Mănăstirea Snagov, 1699
Două lucrări tipărite împreună, având pagini
de titlu distincte.
Mărturisirea credinţei ortodoxe a Bisericei universale
şi apostolice a Răsăritului, şi Expunerea
introductivă despre cele trei virtuţi, a Credinţei,
Nădejdei şi Dragostei. Tipărită din îndemnul şi cu
cheltuiala prea piosului, prea strălucitului şi prea
luminatului Domn şi Egemon a toată Ungrovlahia,
Domnul Domn Ioan Constantin Basarab, Voevod
Brâncoveanu, pentru folosul creştinilor ortodocşi; pe
când era arhiereu al prea sfintei Mitropolii a
Ungrovlahiei prea sfinţitul şi de Dumnezeu alesul
Mitropolit, Domnul Domn Teodosie. În respectata
mănăstire a Intrării în Biserică a Născătoarei de
Dumnezeu, ce se zice a Snagovului. În anul 1699,
în luna Fevruarie. De cel mai mic între ieromonahi
Antim din Ivir
(Traducerea titlului conform BRV)
Petru Movilă, mitropolit al Kievului.
Mărturisirea credinţei ortodoxe. Pagina de titlu.

Petru Movilă, mitropolit al Kievului.
Mărturisirea credinţei ortodoxe;
Macri, Visarion. Expunere despre cele
trei virtuţi. Snagov: Tipografia
Domnească de la Mănăstirea Snagov,
1699
Expunere introductivă despre cele trei virtuţi, a
Credinţei, a Nădejdei, şi a Dragostei. Tipărită din
îndemnul şi cu cheltuiala prea piosului şi prea
strălucitului şi prea luminatului Domn şi Egemon a
toată Ungrovlahia, Domnul Domn Ioan Constantin
Basarab Voevod Brâncoveanu pentru folosul
creştinilor ortodocşi, pe când era Arhiereu al prea
sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei preasfinţitul şi de
Dumnezeu alesul Mitropolit, Domnul Domn Teodosie.
În respectata Mănăstire a Intrării în Biserică a
Născătorei de Dumnezeu, ce se zice a Snagovului. În
anul 1699 în luna Fevruarie, de cel mai mic între
ermonahi Antim din Ivir.
(Traducerea titlului conform BRV)

Macri, Visarion. Expunere despre cele trei virtuţi.
Pagina de titlu cu ex-libris ştampilă, în tuş
violet, al lui Demostene Russo.

Floarea darurilor. Snagov : Tipografia
Domnească de la Mănăstirea Snagov, 1700
Floarea darurilor
Carte foarte frumoasă şi de folosŭ fieşte căruia creştinŭ,
carele va vrea să se înpodobească pre sine cu bunătăţi.
De pe Grecie scoase pre Rumânie în zilele prea
luminatului domn Ioann Constandinŭ Băsarabă
Voevod.
Cu bl[a]gosloveniia prea sf[i]nţitului Mitropolitului
Chirŭ Theodosie.
Cu îndemnarea şi cu cheltuiala dumnealui Constandinŭ
Păh Sarachinŭ. S[i]nŭ Gheorghie dohtorulŭ
Criteanulŭ.
Şi sau tipărit în sf[â]nta mănăstire în Sneagovŭ. Vă
leato 7208. M[ese]ţ[a]ŭ Iu.
De smeritul Ieromonah Anthim Ivireanul

Exemplarul Bibliotecii Naţionale nu are pagina de titlu. Pe f. 6v.,
ştampila cu textul: „Pecetia Schitului Cernichi. 1819”

Floarea darurilor. Snagov, 1700, p. 1
Începutul primului capitol: „Pentru dragoste”

Floarea darurilor. Snagov : Tipografia Domnească de la Mănăstirea Snagov, 1700

Pentru dragoste
Păcatul pizmii
Pentru bucurie
Păcatul întristării
Pentru pace
Păcatul mâniei
Pentru milostenie
Păcatul nemilostivirii
Pentru îndurare
Păcatul scumpeatii
Pentru îndreptare
Păcatul mângâiarii ficleane
Pentru înţelepţie
Păcatul nebuniei
Pentru dreptate
Păcatul nedreptăţii
Pentru întărirea dreaptă

CAPETELE ACEŞTII CĂRŢI

Păcatul înşălăciunii
Pentru adevărulŭ
Păcatul minciunii
Pentru puteare
Păcatul teamerii
Pentru bărbăţia sufletului
Păcatul înălţării
Pentru întărire
Păcatul neîntărirei
Pentru socotinţă
Păcatul nesocotinţei
Darul înţelepţiei smerite
Păcatul trufiei
Pentru darul ajunării
Păcatul nesaţiului
Pentru feciorie
Păcatul curviei
Pentru măsurare.

Psaltire. Snagov: Tipografia
Domnească de la Mănăstirea Snagov,
1700
Psaltirea Prorocului şi Împăratului David,
având la sfârşitul ei adaus cei şase psalmi şi
apodipnul mic, întâia oară din nou tipărită în
acest format, prin ordinul şi cheltuiala prea
binecredinciosului şi prea înaltului Domn şi
Stăpânitor a toată Ungrovlahia, Domnul Domn
Ioan Constantin Basarab Voevod, pe când era
arhiereu al Ungrovlahiei prea sfinţitul şi de
Dumnezeu alesul Mitropolit, Domnul Domn
Teodosie, spre obşteasca întrebuinţare a bisericilor
lui Christos şi spre folosul Ortodocşilor.
În sfânta Mănăstire a Intrării în Biserică a
Născătoarei de Dumnezeu, a Snagovului, în
anul 1700 în luna Iunie.
De Antim ieromonahul din Ivir
(Traducerea titlului conform BRV)

Tipar negru. Paginile sunt încadrate de chenare
cu flori. Textul este ornamentat cu viniete,
fleuroane şi o iniţială xilogravată la începutul
cărţii. Pe v. f. de titlu se află stema Ţării
Româneşti. Pe v. f. [2] este o gravură datată
1694, reprezentându-l pe împăratul David.

Psaltire. Snagov: Tipografia Domnească de la Mănăstirea Snagov, 1700

Stema Ţării Româneşti , xilogravură

Psaltire. Snagov: Tipografia Domnească de la Mănăstirea Snagov, 1700

Xilogravură datată 1694 reprezentându-l pe împăratul David, imprimată
anterior în Psaltirea românească tipărită la Bucureşti în anul 1694 şi în
Antologhionul grecesc din 1697.

Liturghier grecesc şi arăbesc.
Snagov: Tipografia Domnească
de la Mănăstirea Snagov, 1701
În anul 1701, în Tipografia
Domnească de la Snagov se tipărea
un Liturghier cu text paralel în
limbile greacă şi arabă, spre folosul
ortodocşilor arabi. Acesta cuprinde
serviciul liturghiei după tipicul
Bisericii Ortodoxe în greacă şi arabă,
iar rugăciunile numai în arabă.
Tipar negru şi roşu, pe două
coloane, cu textul grecesc la stânga
şi cel arăbesc la dreapta, ornamentat
cu viniete, frontispicii şi xilogravuri.

Liturghier grecesc şi arăbesc. Snagov, 1701
Pagina de titlu

Liturghier grecesc şi arăbesc.
Snagov: Tipografia Domnească
de la Mănăstirea Snagov, 1701
„S-a tipărit această prea folositoare de suflet

sfântă Liturghie acum penru întâia oară în
limba eleno arabică, din porunca şi cu
cheltuiala prea binecredinciosului, prea
strălucitului şi prea blândului domn şi
stăpânitor a toată Unghrovlahia, Domnul
Domn Ioan Constantin Basarab Voevod. De
Antim ieromonahul din Iviria. Prin corectarea
numai a uneia din limbi, a celei greceşti, de
Ignatie Ieromonahul Fityanu din Haldea. În
sfânta mănăstire a Intrării în Biserică a
Născătorei de Dumnezeu, Snagov. În anul
mântuirii 1701, în luna Ianuarie”
(Traducerea epilogului grecesc conform BRV)

Liturghier grecesc şi arăbesc. Snagov, 1701
Sfântul Disc

Liturghier grecesc şi arăbesc.
Snagov: Tipografia Domnească
de la Mănăstirea Snagov, 1701

Liturghier grecesc şi arăbesc. Snagov, 1701
Sfântul Ioan Gură de Aur, xilogravură

Sevastos Kyminitis. Eortologhion.
Snagov, 1701
Eortologhiu în care se tratează unele
chestiuni: despre certitudinea cronologiei,
despre toate sărbătorile şi teoriile lor,
despre sfânta Paschă, despre unele canoane
bisericeşti, despre minologiul cel mai scurt;
lucrat de prea înţeleptul dascăl al
Academiei din Bucureşti Domnul Sevastos
Kyminitis şi afierosit prea strălucitului şi
prea înălţatului domn şi stăpânitor a toată
Ungrovlahia, Domnul Domn Ioan
Constantin Basarab Voevod, pe vremea
când era archiereu Preasfinţitul Mitropolit
al aceleiaşi Ungrovlahii Domnul Domn
Teodosie, şi acum întâiu tipărit de Antim
Ieromonahul, tipograful din Iviria; iar
corectat de prea învăţatul între ieromonahi
Ignatie Fytianu.
În mănăstirea Snagovului, 1701, în luna
Iunie
(Traducerea titlului conform BRV)
Sevastos Kyminitis. Eortologhion. Snagov, 1701
Pagina de titlu

Sevastos Kyminitis. Eortologhion.
Snagov, 1701

Stema Ţării Româneşti şi versurile doctorului Ioan
Comnen adresate lui Constantin Brâncoveanu

Începutul scrisorii de dedicaţie a Ieromonahului Antim
Ivireanul, adresată lui Constantin Brâncoveanu

Bucureşti – Tipografia Domnească
1701-1705
În anul 1701 Antim revine în Bucureşti, aducând cu sine materialul tipografic de la
Mănăstirea Snagov, al cărei egumen continuă să fie până la data de 21 mai 1704. Îşi
instalează tiparniţele la Mitropolie, unde va continua să tipărească până la numirea sa ca
episcop de Râmnic, în 1705.
În această perioadă va publica următoarele titluri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ştefan Brâncoveanu. Cuvânt panegiric la marele Constantin, 1701, 1702 (limba greacă)
Ştefan Brâncoveanu. Cuvânt panegiric la martirul Ştefan, 1701, 1702 (limba greacă)
Slujba cuvioasei Matrona Hipolita, 1702 (limba greacă)
Ceaslov grecesc şi arăbesc, 1702 (limbile greacă şi arabă)
Noul Testament, 1703 (limba română)
Acatist, 1703 (limba română)
Sevastos Kyminitis. Învăţătură dogmatică a bisericii răsăritului, 1703 (limba greacă)
Serviciul sfinţirii bisericii, 1703 (limba greacă)
Ştefan Brâncoveanu. Cuvânt panegiric la adormirea Născătoarei, 1703 (limba greacă)
Ceaslov, 1703 (limbile slavonă şi română)
Radu Brâncoveanu. Cuvântare la patima cea de lume mântuitoare, 1704 (limba greacă)
Plutarch. Paralele greceşti şi romane, 1704
Slujba sfântului Visarion, 1705 (limba greacă)

Titlurile marcate cu roşu se regăsesc şi în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României

Noul Testament. Bucureşti: Tipografia
Domnească, 1703
Noulŭ Testamentŭ
Acumŭ întâi tipăritŭ
întracesta chipŭ, pre limba
Rumânească.
Cu porunca şi cu toată cheltuiala Prea luminatului,
şi înălţatului, iubitoriului de Hs. Domnŭ şi
oblăduitoriu atoată ţara
Rumânească,
Io Constandinŭ,
B. Basarabu Voevodŭ.
Cu blagosloveniia Prea sfinţitului Mitropolitŭ,
şi exarhulŭ plaiurilorŭ,
Chir Theodosie.
Şi sau tipăritŭ
în tipografiia domnească, în oraşulŭ Bucureştilorŭ.
La anulŭ Mântuirii 1703
De smeritulŭ întru ieromonahi Anthimŭ Ivireanulŭ.
Tipar negru, cu alfabet chirilic, ornamentat cu
frontispicii şi viniete. Pe versoul foii de titlu se
află stema Ţării Româneşti, cu iniţialele
domnitorului Constantin Brâncoveanu.
Noul Testament. Bucureşti, 1703
Pagina de titlu

Noul Testament. Bucureşti:
Tipografia Domnească, 1703

„Patru sînt râuri denŭ Raiu ce cură,
Pre cumŭ grăiaşte sfânta scriptură.
Patru Evanghelii den Ceriu ne tună,
Şi la credinţă pre toţi adună.
Patru sîntŭ seamne tot îndoite,
Şi ale ţărâi, foarte slăvite.
Cu care seamne să-ncoronează,
Domnul Constandin tot omul crează,
Ce să numeaşte şi Băsărabă,
Dea-i Domnulŭ viaţă multă să aibă.”

Noul Testament. Bucureşti, 1703
Stema Ţării Româneşti şi versurile dedicate lui
Constantin Brâncoveanu, atribuite lui Antim Ivireanul

Sevastos Kyminitis. Învăţătură dogmatică
a bisericii răsăritene. Bucureşti, 1703
Învăţătură dogmatică a prea sfintei Biserici răsăritene şi
universale cuprinzând în mod special trei chestiuni.
Întâi, Când se transformă sfintele trupul şi sângele lui
Hristos.
Al doilea: Că Născătoarea de Dumnezeu a fost supusă
păcatului strămoşesc.
Şi al treilea: Că părticelele nu se prefac în corpul şi
sângele lui Hristos.
Compusă de prea învăţatul profesor Domnul Sevastos
Trapezuntiul Kyminitis şi afierosită Prea sfinţitului
Stăpân Domnului Domn Dositeiu Patriarhul sfintei
cetăţi a Ierusalimului şi a toată Palestina.
Pe când era Domn Prea Înălţatul Domnitor Domn
Ioan Constantin Basarab Voevod a toată Ungrovlahia.
Şi acum întâi publicată cu cheltuiala prea nobilului şi
prea învăţatului boier Postelnicul Domnul Gheorghe
Castriotul, spre a se da în dar Ortodocşilor.
În Bucureştii Ungrovlahiei. În anul de la naşterea
Domnului 1703, luna Septembrie
(Traducerea titlului conform BRV)
Învăţătură dogmatică a bisericii răsăritene. Bucureşti, 1703
Începutul cuprinsului
Exemplarul Bibliotecii Naţionale nu are pagina de titlu

Serviciul sfinţirii bisericii. Bucuresti :
Tipografia Domnească, 1703

Pagina de titlu şi fila de gardă cu însemnări manuscrise în slavonă.
Exemplar cu ex-libris Demostene Russo

Serviciul sfinţirii bisericii. Bucuresti :
Tipografia Domnească, 1703

Deisis. Xilogravură

Episcop de Râmnic
1705-1707
Pe data de 16 martie 1705, Antim Ivireanul este numit episcop de Râmnic în urma caterisirii
episcopului Ilarion, care fusese acuzat de grave abateri de la canoane.
La Râmnic, luând cu sine şi utilajul tipografic ce îi aparţinea, Antim iniţiază traducerea şi tipărirea
cărţilor liturgice de bază, în limba română.
În această perioadă, prin îngrijirea lui, se vor imprima următoarele cărţi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antologhion. Râmnic, 1705 (limbile română şi slavonă)
Tomul bucuriei. Râmnic, 1705 (limba greacă)
Învăţătură pe scurt pentru taina pocăinţii. Râmnic, 1705 (limba română)
Molitvenic. Râmnic, 1706 (prima parte cuprinde un Liturghier – atât liturghierul, cât şi
molitvenicul sunt primele traduceri integrale în limba română ale acestor cărţi, traducerea fiind
făcută chiar de Antim) (limba română) – cu prefaţa lui Mihai Iştvanovici dedicată lui Antim
Octoih. Râmnic, 1706 (limbile română şi slavonă) – tipărit de Mihai Iştvanovici
Gheorghe Maiota. Cuvânt la patima Domnului, 1706 (limba greacă) – tipărit de Mihai Iştvanovici
Radu Brâncoveanu. Cuvânt panegiric la Sf. Niculae, 1706 (greacă) – tipărit de Mihai Iştvanovici
Gheorghe Maiota. Cuvânt la patima Domnului, 1707 (limba greacă)

Titlurile marcate cu roşu se regăsesc şi în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României

Anthologhion adecă Floarea cuvintelor.
Râmnic : În Sfânta Episcopie a Râmnicului,
1705
ANTHOLOGHION
ADECĂ FLOAREA CUVINTELOR
Care cuprinde în sine toată slujba ce i să cuvine lui
a sfintei besearici, peste totŭ anulŭ.
Acumŭ întâiu întracesta chipŭ tipăritŭ, şi aşezatŭ
după celŭ Grecescŭ.
În zilele prealuminatului şi înălţatului Domnŭ, şi
oblăduitoriu atoată Ţara Rumânească,
Ioannŭ Constandinŭ B. Basarab Voevod.
Cu osârdiia şi cu toată chieltuiala preacinstitului de
bunŭ şi mare neamŭ a lui Mihai Cantacuzino v[e]l Spatar, spre cea de obşte a besearicilor lui Hs. trebuinţă, şi alŭ Pravoslavnicilor folos.
Cu blagosloveniia preasfinţitului Mitropolit Chir Theodosie.
În sfânta ep[i]scopie a Râmnicului.
La anul dela zidirea lumii 7213.
Prinŭ osteneala iubitoriului de D[u]mnezeu Chir Anthimŭ Ivireanulŭ Ep[i]scopulŭ Râmnicului
Tipar negru şi roşu, pe două coloane, ornamentat cu viniete şi
fleuroane. Pagina de titlu este încadrată de un chenar de
compoziţie tipografică, având în partea de jos stema spătarului
Mihail Cantacuzino (acvila bicefală cu coroană si iniţialele MH
CT) într-un medalion rotund, susţinut de doi lei.

Tomul bucuriei. Râmnic : În Sfânta
Episcopie a Râmnicului, 1705
TOMUL BUCURIEI
în care se cuprind epistolele lui Fotie preasfinţitului
Patriarh al Constantinopolului, sfântul şi ecumenicul
sinod al optulea, unele însemnări la acest sinod, Cele
împotrivitoare la primatul Papei Romei ale lui Nicolae
Doctorul filosof, Cuvântul lui Meletie al Alexandriei
asupra primatului Papei, Dialogul ieromnimonului
monah asupra altui oarecare monah contra Latinilor.
S-a tipărit în Episcopia Râmnicului, pe când era
Domn prea piosul, prea strălucitul şi prea înălţatul
Domn şi Egemon a toată Ungrovlahia, Domnul
Domn Ioan Constantin Basarab Voevod. Prin
cheltuiala şi îngrijirea prea fericitului şi prea sfântului
Patriarh al Ierusalimului şi a toată Palestina, Domnul
Domn Dositeiu, de către prea iubitorul de Dumnezeu
şi învăţatul Episcop al Râmnicului, Domnul Antim
din Ivir. În anul 1705, în luna Septemvrie
(Traducerea titlului conform BRV)
Tomul bucuriei. Râmnic, 1705
Pagina de titlu

Mitropolit al Ungrovlahiei
1708-1716
În anul 1708, mitropolitul Teodosie îşi dă obştescul sfârşit după o lungă păstorire (16681672 şi 1679-1708), recomandându-l ca succesor prin testamentul său pe episcopul de
Râmnic. Astfel, pe 22 februarie, Antim este înscăunat mitropolit.

„Mitropoliia n-am luat-o cu sila, nici cu mite, nici cu rugăciuni.
Facă-mi Dumnezeu răsplătire de va fi urmat vreuna de acestia, ci
aşa au fost plăcut înaintea stăpânului Dumnezeu [...]
Între altele să cuvintează şi aceasta cum că sînt strein şi nu s-au
cuvenit să fiu eu mitropolit. În Hristos sîntem toţ una. Şi apoi n-am
fost numai eu episcop şi mitropolit strein în Ţara Românească, ci au
fost şi alţii, mulţi, precum să văd în condice şi precum să politiceşte
în toată beserica, precum şi domni au stătut şi de ţară şi streini, ca şi
în toată lumea [...]”
Antim Ivireanul
Fragment din scrisoarea din 13 ianuarie 1712, adresată lui Constantin
Brâncoveanu
(Antim Ivireanul. Opere. Bucureşti: Minerva, 1972, p. 228; 231)

Tipografia de la Târgovişte
1708-1715
În timpul păstoririi sale, mitropolia va avea două sedii: unul la Bucureşti şi altul la Târgovişte, unde
Antim îl însoţea pe domnitorul Constantin Brâncoveanu în lunile de vară. Aici va transfera utilajul
tipografic de la Râmnic. Activitatea de imprimare se reia, astfel, în acest oraş, după o pauză de 57
de ani.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviciul bisericesc. Târgovişte, 1709 (limba greacă)
Învăţătură bisericească. Târgovişte, 1710 (limba română)
Slujba Sfintei Ecaterina şi Proschinatarul Sfântului Munte. Târgovişte, 1710 (limba greacă)
Panoplia dogmatică. Târgovişte, 1710 (limba greacă)
Octoih. Târgovişte, 1712 (limba română)
Catavasier. Târgovişte, 1713 (limbile română, slavonă şi greacă în alfabet chirilic)
Liturghii. Târgovişte, 1713 (limba română)
Molitvenic. Târgovişte, 1713 (limba română)
Pilde filosofeşti. Târgovişte, 1713 (limba română)
Maxime filosofice. Târgovişte, 1713 (limba greacă)
Hrisovul lui Ştefan Cantacuzino pentru abrogarea văcăritului. Târgovişte, 1714 (limba română)
Antim Ivireanul, mitropolit. Capete de poruncă. Târgovişte, 1714 (limba română)
Catavasier. Târgovişte, 1714 (limba română)
Ceaslov. Târgovişte, 1714 (limbile română şi slavonă)
Ciasoslov. Târgovişte, 1714 (limba română)
Hrisant, patriarh al Ierusalimului. Despre oficii, clericii şi dregătoriile bisericeşti. Târgovişte,
1715 (limba greacă)
Titlurile marcate cu roşu se regăsesc şi în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României

Octoih. Târgovişte : În Sfânta
Mitropolie a Târgoviştii, 1712

Octoihŭ,
Acumŭ întâi tălmăcit pre limba rumânească, spre înţeleagerea de obşte,
şi tipăritŭ
Întru al 24 de an, a înălţatei domnii a prea Luminatului oblăduitoriu
atoată Ţara Rumânească,
Ioann Constandin B. Basarabŭ Voevod,
Cu toată chieltuiala prea sfinţitului
Mitropolitŭ alŭ Ungrovlahiei,
Chir Anthimŭ Ivireanulŭ.
În sfânta Mitropolie,
a Târgoviştii.
La anul dela Hs, 1712.
De Gheorghie Radoviciŭ

Octoih. Târgovişte, 1712
Pagina de titlu

Liturghii. Târgovişte : În Sfânta
Mitropolie a Târgoviştii, 1713
DUMNEZEEŞTILE ŞI SFINTELE
LITURGHII.
A celorŭ întru sfinţi Părinţilorŭ
noştri a lui Ioanŭ Zlatoustŭ, a lui Vasilie celŭ Mare, şi a Prejdesştenii,
acum întâi tipărite.
Întru alŭ 25 de an, a înălţatei Domnii a prea Luminatului oblăduitoriu
a toată Ţara Rumânească,
Ioann Constandin B. Basarabŭ Voevod,
Cu toată chieltuiala prea sfinţitului
Mitropolitŭ alŭ Ungrovlahiei,
Chir Anthimŭ Ivireanulŭ.
În Sfânta Mitropolie a Târgoviştii.
La anulŭ dela Hs. 1713
De Gheorghie Radovici

Liturghii. Târgovişte, 1713
Pagina de titlu

Liturghii. Târgovişte : În Sfânta
Mitropolie a Târgoviştii, 1713

Vinietă cu elemente vegetale şi
îngeri, cu iniţialele M. E.

Prima filă a Liturghiei: Rânduiala Diaconiei
Pagină cu frontispiciu fitomorf

Molitvenic. Târgovişte : În Sfânta
Mitropolie a Târgoviştii, 1713
EUHOLOGHION
adecă
M[O]LITV[E]NIC.
Acumŭ adoaora tipăritŭ, după
rânduiala celui grecescŭ.
Întru alŭ 25 de an, a înălţatei Domnii a prea Luminatului oblăduitoriu
atoată Ţara Rumânească,
Ioann Constandin B. Basarabŭ Voevod,
Cu toată chieltuiala prea sfinţitului
Mitropolitŭ alŭ Ungrovlahiei,
Chir Anthimŭ Ivireanulŭ.
În sfânta Mitropolie a Târgoviştii.
La anul dela Hs, 1713
De Gheorghie Radoviciŭ

Molitvenic. Târgovişte, 1713
Pagina de titlu

Pilde filosofeşti. Târgovişte, 1713
P I L D E
FILOSOFEŞTI
Depe limba grecească tălmăcite
Rumâneaşte.
Carele cu cucerie sau închinatŭ,
prea luminatului oblăduitoriu
Ţării Româneşti
Ioannŭ Constandinŭ Basarabŭ
Voevodŭ.
Fiind Mitropolit chir Anthimŭ,
Ivireanulŭ.
De Chir Manul al lui Apostoli,
Cu acăruia cheltuială acum întâi
sau tipărit în Târgovişte.
La leat 7221

Pilde filosofeşti. Târgovişte, 1713
Pagina de titlu

Antim Ivireanul, mitropolit al
Ţării Româneşti. Sfătuiri
creştine-politice. Bucureşti, 1715

Sfătuiri creştine-politice
către Prea Credinciosul şi Prea
Înălţatul Domn şi Stăpânitor a
toată Ungrovlahia, Domnul Domn
Ioan Ştefan Cantacuzino Voevod,
De Prea Sfinţitul şi alesul de
Dumnezeu Mitropolit, Domnul
Domn Antim din Ivir.
De curând tipărite cu câteva
rugăciuni folositoare sufletului pentru
întreaga săptămână,
în prea sfânta Mitropolie în
Bucureşti.
În anul mântuirii 1715

Antim Ivireanul
Sfătuiri creştine-politice, Bucureşti, 1715
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Antim Ivireanul, mitropolit al Ţării Româneşti. Sfătuiri
creştine-politice. Bucureşti, 1715

Stema Domnitorului Ştefan Cantacuzino

În luna septembrie a anului 1716, Antim
Ivireanul
este
arestat
din
ordinul
domnitorului Nicolae Mavrocordat şi
caterisit prin dispoziţie patriarhală. Ucis de
soldaţii ce îl însoţeau în exil la Muntele Sinai,
acesta a fost canonizat de către Sinodul
Bisericii Ortodoxe Române şi este prăznuit
în fiecare an pe data de 27 septembrie.

Antim Ivireanul, mitropolit al Ţării Româneşti
Pictură murală de la Mănăstirea Govora

„Las cu blestem şi aceasta: să aibă datorie tipograful să înveţe meşteşugul
tipografiei unul după altul, pentru ca să nu piară acest meşteşug din ţară, nici
să se părăsească lucrul cărţilor pentru folosul ţărîi şi pentru ajutoriul casei.”
Antim Ivireanul, mitropolit al Ţării Româneşti
Aşezământul Mănăstirii Antim. Cap 17: Pentru tipografie
(Antim Ivireanul. Opere. Bucureşti: Minerva, 1972, p. 336)
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