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In the Romanian cultural climate of the late seventeenth century and early eighteenth century, the creative 

and typographical activity of Anthim the Iberian (Romanian: Antim Ivireanul), marks a turning point in the 

evolution of the Romanian cultural mentality. The outlander of a Georgian origin, the owner of a productive 

thinking, assimilates, till the identification, the native peculiar customary and using the Oriental resources of 

his culture, of arts tradition in which he revealed himself, succeeds to enlighten an epoch, becoming a 

perpetual reference in the history of the Romanian spirit, in the Romanian language and in the general 

cultural act augmentation. This article, suggesting an incursion in the world of the man and the artist, 

Anthim the Iberian, aims to illustrate the modalities used by him – an outlander – to impact the Romanian 

cultural mentality, the contribution to the spirituality, to the Romanian language and culture, through his 

clerical and scholarly mission, from a dichotomous perspective, that of “the inner wisdom” and that of the 

”external wisdom”.  
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