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Dascăl neîntrecut al pocăinței și al fi-
lantropiei, ierarh înțelept și bun litur-
ghisitor, om de carte și de arte, Sfântul 

Ierarh Martir Antim Ivireanul (aprox. 1650-1716), 
Mitropolitul Ungrovlahiei (1708-1716), reprezintă 
una dintre cele mai slăvite personalități românești, 
a cărei viață mistică și publică ne-a fost doar parțial 
descoperită de sub vălul smereniei Sfântului de pro-
nia lui Dumnezeu.

Cuvintele ierarhului cărturar Antim împodo-
besc de mai bine de trei veacuri nu numai gândirea 
credincioșilor creștin-ortodocși și slujirea liturgică 
în Biserica noastră naţională, ci și limba română – 
cel mai cuprinzător tezaur al sufletului românesc. 
Această limbă a neamului, pe care mitropolitul 
Teodosie (predecesorul lui Antim) o considera 
„proastă și săracă”, a introdus-o Sfântul Antim (care 
nu era român de sânge) în slujbele liturgice, căutând 
să facă accesibile oamenilor tainele cunoașterii și slu-
jirii lui Dumnezeu, taine care până la el erau rostite 
preponderent în limbile slavonă și greacă. Înțeleptul 
mitropolit a reușit valorificarea supremă a cuvintelor 
românești, prin articularea lor în construcții literare 
pline de expresivitate teologică și sensibilitate poeti-
că. Cercetătorii care au studiat îndeaproape calităţile 
limbii utilizate de „genialul Antim al Ungrovlahiei”1 
au ajuns la concluzia comună potrivit căreia Sfântul 
Antim poate fi numit, pe drept cuvânt, ctitor al 
limbii liturgice româneşti şi fondator al limbii române 
literare, alături de alți mari cărturari români.

Dar strălucirea Sfântului Antim Ivireanul nu 
se oprește în interiorul granițelor Țării Românești. 
Cu ajutorul financiar al Sfântului Constantin 
Brâncoveanu, Voievodul Țării Românești (1688-
1714), tipărirea de cărți în limbile popoarelor 
ortodoxe cucerite de turci (greci, slavi – bulgari și 
sârbi –, arabi, georgieni) a fost principala sa lucrare 

1) Arhiereul Ghenadie Craioveanul, Condica sfântă a 
Mitropoliei Ungrovlahiei, publicată după original, Tipo-
litografia Cărților Bisericești, București, 1886, p. 104, n. 166.

Unrivalled teacher of repentance and philan-
thropy, wise hierarch and good celebrant, scholar 
and artist, the Holy Hierarch Martyr Anthim the 
Iberian (approx. 1650-1716), Metropolitan of 
Wallachia (1708-1716), is one of the most glorious 
Romanian personalities whose mystical and public 
life have been, by God’s providence, partially uncov-
ered from behind the veil of his humility.

For over three centuries, the words of the hier-
arch and scholar Anthim have been embellishing not 
only the thinking of the faithful Orthodox Christians 
or the liturgical ministry in the Romanian Church 
but also the Romanian language itself – which is the 
most comprehensive treasure of the Romanian soul. 
This language, considered “poor and simple” by 
Metropolitan Theodosius (Anthim’s predecessor),  
was introduced by Saint Anthim (even though he 
was not born in Romania) into the liturgical service, 
seeking to make the mysteries of knowing and serv-
ing God (formerly uttered mostly in Greek and Old 
Slavonic) accessible to people. The wise Metropolitan 
managed to use the words of the Romanian lan-
guage to the full, by composing them into literary 
patterns of high theological expression and poetic 
sensitivity. The researchers who have closely studied 
the qualities of the Romanian language used by “the 
genius Anthim of Ungro-Wallachia”1 have agreed 
that he could rightly be considered – together with 
some other Romanian scholars – the founder of the 
Romanian liturgical and literary language.

Saint Anthim the Iberian’s brilliance is not lim-
ited inside the Romanian borders. Financially sup-
ported by Saint Constantin Brâncoveanu, Prince of 
Wallachia (1688-1714), Saint Anthim printed books 
in the languages of the Orthodox nations who were 
conquered by the Turks (Greeks, Slavs – Bulgarians 
and Serbs –, Arabs and Georgians). This activity 

1) Ghenadie, Bishop of Craiova, The holy Registry of the 
Metropolis of Ungro-Wallachia, published after the original, 
“Tipo-litografia Cărților Bisericești” Publishing House, 
Bucharest, 1886, p.104, n.166).

Prefață / Preface
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de întărire a Bisericii celei prigonite în spațiul din 
estul Europei, din Asia Mică și nordul Africii. Pentru 
aceasta îl putem cinsti, ca și pe dascălii Bisericii din 
veacul de aur (al IV-lea) al teologiei creștine, drept 
stâlp al Ortodoxiei.

Cercetările întreprinse de noi în ultimii ani au 
adus la lumină, treptat, detalii din biografia neștiută 
a Sfântului Antim și nu putem considera încheiate 
încă investigațiile printre scrierile medievale ro-
mânești, georgiene, grecești și turcești. În cele ce 
urmează, prezentăm succinct viața și activitatea 
marelui mitropolit cărturar și martir2, evidențiind 
ipotezele și rezultatele studiilor noastre precum 
și ale altor cercetători de dinaintea noastră (fără 
să insistăm asupra informațiilor deja cunoscute și 
publicate). Ne asumăm, astfel, și riscul de a greși 
uneori, acolo unde intuițiile și deducțiile noastre 
nu sunt confirmate documentar. De aceea și această 
expunere biografică poate fi îmbunătățită continuu. 
Nădăjduim că vor urma și alți căutători care vor 
prelungi cercetările pe fronturile deschise de noi și 
vor aduce în viitor mai multe lămuriri. Totodată, 
manifestându-ne recunoștința pentru înaintașii 
noștri, ne cerem iertare cititorilor pentru greșelile, 
lipsurile și imperfecțiunile existente în precedentele 
noastre studii și articole.

 Momentele principale din viața Sfântului 
Antim Ivireanul au fost frumos reprezentate – în 
anul omagial 2016 – de către Gina-Maria Pilipovic în 
icoana-acatist aflată în patrimoniul Sfintei Mănăstiri 
Antim, pe care noi le publicăm, cu acordul autoarei, 
în prezentarea de față. Scenele iconografice vin să 
completeze, așadar, expunerea narativă și o fac mai 
accesibilă. De asemenea, am mai inserat câteva 
icoane și imagini care aduc explicitări suplimentare 
referitoare la talentul artistic multivalent al Sfântului 

2) Prezentarea pe scurt a vieții și lucrării mântuitoare a 
Sfântului Antim Ivireanul a fost realizată pornind de la arti-
colul pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, „Un nou sfânt al Bisericii 
noastre, Mitropolitul Antim Ivireanul”, în volumul Antologie 
aghiografică românească, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 
1994, pp. 211-214 și de la schița biografică realizată de acad. 
Gabriel Ștrempel, în volumul Sfântul Antim Ivireanul, Didahii, 
Editura Basilica, București, 2010, pp. 43-50. 
   Textul de față reprezintă o variantă revizuită a studiului 
„Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării 
Românești (1798-1716). Viața și activitatea sa pastoral-misi-
onară” publicat în volumul Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, 
Editura Basilica, București, 2016, pp. 9-30

became his main work of reinforcing the persecuted 
Church  in South Eastern Europe, Asia Minor and 
North Africa. For all these achievements, we can 
consider Saint Anthim a pillar of the Orthodoxy, 
similarly to the Church teachers in the golden cen-
tury (4th century) of the Christian theology.

Our research in recent years gradually brought 
to light details of Saint Anthim’s unknown biogra-
phy, and the investigations among the Romanian, 
Georgian, Greek and Turkish medieval writings can 
not be considered complete yet. In what follows, we 
briefly present the life and activity of the great schol-
ar and martyr Metropolitan2, highlighting the as-
sumptions and results of our studies as well as those 
of other researchers before us (without insisting on 
the information already known and published). We 
also assume the risk of mistaking, the times where 
our intuitions and deductions are not documentary 
confirmed. That is why this biographical exposure 
can be continually improved. We hope there will be 
other seekers who will prolong our started research 
and bring more clarifications in the future. At the 
same time, by showing gratitude to our forefathers, 
we ask forgiveness from our readers for the mistakes, 
shortcomings and imperfections in our previous 
studies and articles.

The main sequences of Saint Anthim the 
Iberian’s life, that we use with the author’s agreement 
in this presentation, were beautifully represented by 
Gina-Maria Pilipovic – for the 2016 commemora-
tive year – in the akathist-icon held in the patrimony 
of Saint Anthim Holy Monastery. The iconographic 
scenes come to complement the narrative exposition 
and make it more accessible. We have also inserted 
some icons and images that bring additional explana-
tions regarding Saint Anthim’s multi-valent artistic 

2) The brief presentation of the life and divine activity of Saint 
Anthim was built starting from Fr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu’s 
article, “A new saint of our Church, Metropolitan Anthim the 
Iberian”, in the volume Romanian Hagiographic Anthology, 
The Metropolis of Oltenia Publishing House, Craiova, 1994, 
pp. 211-214 and from the biographical sketch made by Acad. 
Gabriel Ştrempel in the volume Saint Anthim the Iberian, 
Homilies, “Basilica” Publishing House, Bucharest, 2010, pp. 
43-50.
    This text is a revised version of the study “Holy Hierarch 
Martyr Anthim the Iberian, Metropolitan of Wallachia (1708-
1716). His life and pastoral-missionary activity” published 
in the volume Saint Anthim the Iberian, Letters, “Basilica” 
Publishing House, Bucharest, 2016, pp. 9-30
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Antim precum și la contextul cultural al epocii  
brâncovenești.

 Ne exprimăm speranța că prezentarea noastră 
va isca în cititori nu numai recunoștința și evlavia 
față de eruditul și smeritul ierarh martir Antim 
Ivireanul, ci, luându-l drept model, și sporirea 
râvnei în viața duhovnicească și în mărturisirea 
credinței creștine într-o societate tot mai confuză 
și mai desacralizată. Astfel, prin lumina credinței, a 
cuvintelor și a faptelor noastre bune, vom dovedi și 
noi că suntem ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos 
și ai Sfântului Antim.

 

talent and the cultural context of the Brâncoveanu 
era.

We express the hope that our presentation will 
arise in the reader not only gratitude and piety to the 
erudite and humble Hierarch Martyr Anthim the 
Iberian but also, taking him as a model, will increase 
the zeal for the spiritual life and for confessing the 
Christian faith in a more and more confused and 
desecrated society. Thus, through the light of our 
faith, words and good deeds, we also will prove to 
be disciples of the Saviour Jesus Christ and of Saint 
Anthim.

Arhimandrit Mihail Stanciu 
Sfânta Mănăstire Antim, București 

27 septembrie 2018
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Despre originea sa georgiană vorbește 
însuși Sfântul Antim când se semnea-
ză pe cărțile tipărite sau coordonate 

de el: „smeritul între ieromonahi Antim Ivireanul” 
sau „Antim ieromonahul, georgian de neam” sau 
„Antim ieromonahul, tipograful din Iviria”, „Antim 
Ivireanul, episcopul Râmnicului”, „Mitropolit al 
Ungrovlahiei, Antim Ivireanul”3, precum și în pisa-
nia bisericii Mănăstirii Tuturor Sfinților, ctitorite de 
el (Ἀνθίμου Οὐγγροβλάχων, τοῦ ἐξ Ἰβήρων – Antim  
al Ungrovlahiei, cel dintre ivireni). Însuși blazonul 
lui conține reprezentarea 
unui melc cu coarnele spre 
cer, încadrat de patru litere  
A I M U, care sunt inițialele ti-
tulaturii sale – „Antim Ivireanul 
Mitropolitul Ungrovlahiei”. De 
asemenea, originea lui georgia-
nă este afirmată și de către uce-
nicii săi în arta tiparului: Mihail 
Iștvanovici, Gheorghe Radovici 
și Dionisie Floru, iar cărturarii 
greci (prezenți nu doar la curtea 
lui Vodă Brâncoveanu, ci și oste-
nitori la tipografia Mitropoliei și 
la Academia Domnească din București) – Mitrofan 
Grigoras din Dodona, Gheorghe Hrisogon din 
Trapezunt și Marcu Porfiropol din Cipru, precum 
și secretarul domnesc, italianul Anton Maria Del 
Chiaro –, au lăsat posterității cuvinte elogioase la 
adresa înțeleptului și talentatului mitropolit Antim 
din Iviria.

Neatestată documentar, data nașterii sale 
nu o cunoaștem precis. Estimările cercetătorilor, 
pe baza singurei mărturii a Sfântului Antim, ne 
oferă anii 1640-1650 ca perioadă aproximativă 
a nașterii sale. În cele două scrisori de apărare ale 
sale către Constantin Brâncoveanu, din 13 ianuarie 
și 3 februarie 1712, mitropolitul Antim îi cere milă  

3) Cf. pr. Niculae Șerbănescu, „Antim Ivireanul tipograf ”, în 
rev. BOR, nr. 8-9/1956, pp. 701-749.

Saint Anthim himself confirmed his Georgian 
origin when he signed on the books he had printed 
or coordinated: “the most humble of the hieromonks, 
Anthim the Iberian” or “Hieromonk Anthim, from 
Georgia” or “Hieromonk Anthim, typographer from 
Iberia” or “Anthim the Iberian, Bishop of Râmnic”, 
“Anthim the Iberian, Metropolitan of Ungro-
Wallachia”3. This fact is also mentioned in the votive 
inscription of All Saints Monastery’s church which 
was founded by Anthim in Bucharest (Ἀνθίμου 
Οὐγγροβλάχων, τοῦ ἐξ Ἰβήρων – Anthim of Ungro-

Wallachia, of the Iberians). His 
own emblem contains the rep-
resentation of a snail with tenta-
cles pointing to the sky, framed 
by four letters A I M U which 
come from his initials – “Anthim 
the Iberian  Metropolitan 
of Ungro-Wallachia”. Saint 
Anthim’s Georgian origin has 
also been mentioned by his 
disciples in the art of printing: 
Mihail Iștvanovici, Gheorghe 
Radovici and Dionisie Floru, by 
the Greek scholars (who were 

not only present at Prince Brâncoveanu’s court but 
also working at the Metropolis typography and at 
the Princely Academy of Bucharest): Mitrofanis 
Grigoras of Dodona, Gheorghios Hrysogonos of 
Trebizond and Markos Porfyropoulos of Cyprus, as 
well as by Anton Maria Del Chiaro, the Italian sec-
retary of Constantin Brâncoveanu. All of them left 
for the posterity laudatory words about the wise and 
talented Metropolitan Anthim from Iberia.

There is no document which can accurately 
attest Saint Anthim’s date of birth. Based on his 
only personal testimony, some researchers have sug-
gested the years 1640-1650 as his approximate birth 

3) Fr. Nicholas Șerbănescu, “Anthim the Iberian, typogra-
pher”, in mag. BOR (Romanian Orthodox Church magazine), 
no. 8-9/1956, pp. 701-749.

Personalitatea Sfântului Antim / Saint Anthim’s personality
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domnitorului pentru „bătrânețile mele și neputin-
țele ce am”4, deci putem înțelege că în 1712 Antim 
era înaintat în vârstă și sub povara bolilor și a nepu-
tințelor. Dacă presupunem că avea cam 60-70 ani, 
vârsta medie a bătrâneții, atunci putem conchide că 
s-a născut pe la anii 1640-1650.5

O veche tradiție orală locală afirmă că locul 
nașterii și al copilăriei sale este localitatea Ude 
(situată în regiunea Meskheti, din sudul provinciei 
Samtskhe, aproape de granița cu Turcia), pe atunci 
mare și dezvoltată, având o biserică veche din 
secolul XII și o școală. Numele lui de familie ar fi 
Khurtsidze, familia sa fiind veche și aristocratică, 
lucru care i-a și permis să aibă acces la o educație in-
telectuală, artistică și tehnică. Din acest orășel, Ude, 
care devenise un fel de centru regional, bande de 
hoți locali furau adesea tineri și tinere și-i vindeau 

4) Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, Editura Basilica, 
București, 2014, p. 84.
5) Anul 1650 (acceptat până acum ca an de naștere al Sfântului 
Antim) nu este confirmat de niciun document istoric, ci repre-
zintă doar o ipoteză formulată prima oară de Teodor Cerbuleț 
(în 1939) și propagată apoi de majoritatea cercetătorilor.

date period. In his two defensive letters addressed 
to Constantin Brâncoveanu on the 13th of January  
and the 3rd of February 1712, Metropolitan Anthim 
asks the Prince for mercy for “my old age and 
weaknesses”4, therefore we can suppose that in 1712 
Anthim was aged and under the burden of illness 
and infirmities. If we assume that Anthim was about 
60-70 years old, the average of the old age, we can 
conclude that he was born around the years 1640-
16505. 

An ancient oral local tradition states that his 
birth and childhood place is the town Ude (located 
in the Meskheti region, in the South of the Samtskhe 
province, near the Turkish border). Ude was  then 
a large and developed town, with an old church dat-
ing from the 12th century and a school. Saint Anthim’s 
family name is supposed to be Khurtsidze, of an old 

4) Saint Anthim the Iberian, Letters, “Basilica” Publishing 
House, Bucharest, 2014, p. 84.
5) The year 1650 (accepted until now as Saint Anthim’s birth 
date) has not been confirmed by any historical document, 
being only a hypothesis first formulated by Teodor Cerbuleț (in 
1939) and propagated afterwards by most of the researchers.

Nașterea Sfântului Antim / Saint Anthim’s birth
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apoi turcilor, care veneau în târgul de pe valea râului 
Vardzia să aleagă și să cumpere sclavi pentru diverși 
boieri otomani6. Numele lui de botez era Andrei7, 
iar numele părinților săi după trup8 sunt Ioan și 
Maria. De la ei Andrei-Antim a primit atât viața, 
cât și buna educație creștină, pentru care le-a rămas 
recunoscător mereu9.

Anton Maria Del Chiaro afirmă că mitropo-
litul Antim a fost „sclav în tinerețe”10, iar ucenicul 
său, Mihail Iștvanovici, arată că tânărul Andrei a 
fost răpit din sânul familiei de către unii compa-
trioți de-ai lui, care l-au vândut turcilor11 și așa a 
fost el scos din țara sa natală: „Precum oarecând, din 
purtarea grijii dumnezeiești, prea frumosul Iosif, 
prin vinderea fraților lui ismailitenilor, înstreinat au 
fost de părinţi și de ţara lui în pământul Eghipetului 
(iubitoriule de Dumnezeu părinte), ca acolo să fie 
păzit spre hrana vremii celor șapte ani ai foametii, 
întru folosirea a multe noroade, iar mai vârtos 
pentru norodul cel credincios, adică pentru tatăl lui 
Israil. Așa acea purtare de grijă dumnezeiască, și pre 
iubirea ta de Dumnezeu, ca pre un mărgăritariu 
scump, legat cu aur, întru vindere oarecând fiind 
prețuit, și din ţara ta scos, și în partea locurilor 
noastre adus și nemerit, ai strălucit ca o rază lumi-
noasă. (…) O, minune, și dumnezeiasca purtare de 
grijă și descoperire, cum de multe ori cu cei robiţi și 
legaţi s-au arătat slobozirea și descoperirea mântuirii 
a mulţi!”12.

Del Chiaro spune că Antim „era dăruit cu 
însușiri atât de rare, încât știa să facă în chip mi-
nunat orice meșteșug, mai ales sculptură, desene 
și broderii”13, „pe care, având în vedere influențele 
orientale georgiene în broderii și ornamentații, se 

6) Conform discuțiilor noastre din mai 2008 și iunie 2015 cu 
mitropolitul georgian Theodor de Akhaltzikhe.
7) Anton Maria Del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, Editura Viaţa 
Românească, Iași, 1929, p. 152.
8) După cum găsim în pomelnicul său personal, pe care l-a 
scris în Aşezământul Mănăstirii Tuturor Sfinților.
9) Facem și remarca aceasta: întrucât îi trece pe pomelnic la 
Sfânta Liturghie, atunci înseamnă că părinții lui erau botezați 
creștin-ortodox, deși locuiau într-o țară aflată sub presiunea și 
chiar persecuția musulmană.
10) Anton Maria Del Chiaro, Revoluțiile..., p. 67.
11) Vezi și Gabriel Ștrempel, Antim Ivireanul, Editura 
Academiei Române, București, 1997, p. 161.
12) Evhologhion, adecă Molitvelnic, vol. I și II, Râmnic, 
1706, aflat la Biblioteca Academiei Române, Fondul de Carte 
Românească Veche, cota 150A, f. 2v-3.
13) Anton Maria Del Chiaro, Revoluțiile..., p. 153.

aristocratic family, a position that gave  him  access 
to an intellectual, artistic and technical education. 
From Ude, which had become some kind of a region-
al centre, gangs of local robbers were often capturing 
young men and women and then sell them to the 
Turks who used to come to the slave trade from the 
Valley of the Vardzia River to choose and buy people 
for various Ottoman dignitaries6. Saint Anthim’s 
was given the name Andria (Andrew) at Baptism7. 
His biological parents8 were John and Mary. They 
gave  life to Andria-Anthim and also provided him 
a good Christian education for which he remained 
grateful his entire life9.

Anton Maria Del Chiaro states that Anthim 
was “a slave in his youth”10 and his disciple Mihail 
Iștvanovici mentions that young Andria was 
kidnapped from his family by some of his coun-
trymen who sold him to the Turks11 and so he was 
taken out of his homeland: “as once upon a time, by 
God’s care, the most handsome Joseph, being sold by 
his brothers to the Ishmaelites, estranged from his 
parents and country in the land of Egypt (O, God-
worshipper father), to spend there the seven years of 
starvation, being of use to many people and mostly 
to the faithful people, namely for Israel’s father. As 
then, the divine caring has taken you – God-lover 
– out of your country like an expensive diamond, 
gilded with gold, once valued to be sold and to our 
land brought and settled, where you shone like a 
bright ray.(...) Oh, miracle and divine care and reve-
lation, how often the captives and bounded revealed 
the liberation and salvations of many!”12

6) According to our discussions with the Georgian 
Metropolitan Theodor Akhaltzikhe, in May 2008 and June 
2015.
7) Anton Maria Del Chiaro, The Revolutions of Wallachia, 
“Viața Românească” Publishing House, Iași, 1929, p. 152.
8) To be found in Anthim’s personal diptych, mentioned in 
The Settlement of All Saints Monastery.
9) We make the following remark: the fact that Saint Anthim 
listed his parents to be mentioned at the Divine Liturgy means 
that they were baptised as Orthodox Christians, even if they 
were living in a country under Muslim pressure and even 
persecution. 
10) Anton Maria del Chiaro, The Revolutions..., p. 67.
11) Also see Gabriel Ștrempel, Anthim the Iberian, Romanian 
Academy Publishing House, Bucharest, 1997, p.161. 
12) Euchologion or Molitvas Book, vol. I and II, Râmnic, 1706, 
Romanian Academy Library, Romanian Ancient Book Fund, 
call no. 150A, p. 2v-3.



14       

poate să le fi învăţat chiar încă înainte de a cădea 
rob”14, adică din copilărie și tinerețe. Datorită acestor 
talente artistice precum și înțelepciunii și viței sale 
nobile, tânărul Andrei a fost vândut ca „un mărgări-
tariu scump, legat cu aur”15 și nu în anonimatul unui 
lot de sclavi16.

Că a fost luat rob de turci (nu de perși) ne-o 
dovedește și „aversiunea pe care a avut-o, de-a lungul 
întregii sale vieți, față de Poarta Otomană și (asta) 
explică în parte afinitatea lui față de poporul român, 
care era asuprit de aceeași tiranie”17. Nu știm exact 
cât timp a stat el rob printre turci, însă tot analogia 
cu Iosif („de multe ori cu cei robiţi și legaţi s-au arătat 
slobozirea și descoperirea mântuirii a mulţi”18) ne 
face să înțelegem că tânărul Andrei nu a stat puțină 
vreme, ci câțiva ani buni (probabil 10-15).

14) Gianina Picioruș, Antim Ivireanul, avangarda literară a 
paradisului, Editura Teologie pentru azi, București, 2010, p. 18.
15) Vezi nota 12.
16) Această idee este frumos dezvoltată la Gianina Picioruș, 
Antim Ivireanul..., pp. 17-18.
17) Mihail-Gabriel Popescu, Mitropolitul Ungrovlahiei, Antim 
Ivireanul, cârmuitor bisericesc şi propovăduitor al Evangheliei. 
Teză de doctorat, București, 1969, p. 11.
18) Vezi nota 12.

Del Chiaro states that Anthim “was gifted 
with so rare qualities, that he could marvellously 
do any craft, especially sculpture, drawing and 
embroidery”13, qualities “that, given the eastern 
Georgian influences in embroidery and ornamen-
tation, might have been acquired even before he 
became a slave”14, that is in his childhood and youth. 
Thanks to those skills, his wisdom and noble origin, 
young Andria was sold as “an expensive diamond, 
gilded with gold”15 and not together with a lot of 
anonymous slaves16.

 “The aversion that Saint Anthim had mani-
fested towards the Sublime Porte throughout his 
entire life, which also partly explains the affinity to 
the Romanian people, who were oppressed by the 
same tyranny”17 proves that he was taken captive by 

13) Anton Maria Del Chiaro, The Revolutions..., p. 153.
14) Gianina Picioruș, Anthim the Iberian, the literary 
avant-garde to Paradise, “Teologie pentru azi” Publishing 
House, Bucharest, 2010, p. 18.
15) See footnote 12.
16) This idea is nicely developed by Gianina Picioruș in 
Anthim the Iberian..., pp. 17-18.
17) Mihail-Gabriel Popescu, Metropolitan Anthim the Iberian 
of Wallachia, church mentor and preacher of the Gospel. 
Doctoral thesis, Bucharest, 1969, p. 11.

Vinderea și luarea în robie a Sfântului Antim / Saint Anthim’s sale and enslavement
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Deși nu se știe precis când și unde s-au întâlnit, 
probabil pe la anii 1680-1685 (pe când avea 30-40 
ani), Andrei Ivireanul a fost eliberat din robie prin 
răscumpărare (plata unor bani) de către patriar-
hul Dosithei Notara al Ierusalimului, care l-a luat 
ucenic apropiat și l-a tuns în monahism cu numele 
Antim (gr. „Άνθιμος” înseamnă „înflorit”). Faptul că 
a devenit călugăr aghiotafit (gr. „αγιοταφίτης” – cu 
metania la Sfântul Mormânt) este confirmat de pa-
triarhul Hrisant Notara, nepotul lui Dosithei, într-o 
scrisoare19 din decembrie 1709, destinată sfetnicului 
Ianache Văcărescu. Fără să dea alte detalii de timp 
și spațiu, patriarhul Hrisant Notara scrie: „cel de 
faţă, kyr Antim, care fiind [răs]cumpărat cu banii20 
Sfântului Mormânt și primindu-și libertatea de la 
răposatul [Dosithei], scriind noi scrisoarea sa de 
iertare”21. Tot în scrisoarea către Ianache Văcărescu, 

19) Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, pp. 41-63.
20) Banii Sfântului Mormânt proveneau în cea mai mare parte 
tot de la domnitorii români, care făcuseră nenumărate danii, 
deci iată că Dumnezeu, în purtarea Lui de grijă nepătrunsă 
de mintea omului, a rânduit ca Antim să aducă roadele cele 
mai multe pentru poporul român, dovedindu-și prin aceasta 
recunoștința și râvna pentru cei care l-au ajutat și susținut.
21) Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, pp. 49-50. Născut la 
1663, Hrisant Notara nu putea fi un copil când a redactat 

the Turks (not by the Persians). We do not exactly 
know how long he was a slave under the Turks, 
but the analogy with Joseph (“often the captives 
and bounded revealed the liberation and salvations 
of many”18) makes us surmise that young Andria’s 
captivity lasted a long time (probably 10-15 years).

 Although it is not precisely known when and 
where they met – most probably in the years 1680-
1685 (when he was about 30-40 years old) – Andria 
the Iberian was released from captivity through 
redemption (payment of money) by Patriarch 
Dositheus of Jerusalem, who took him as a close 
disciple and tonsured him into a monk with the 
name Anthim (gr. “Άνθιμος” means “blooming”). 
The fact that he became a hagiotaphite monk (gr. 
“αγιοταφίτης” – who took the vows at the Holy 
Sepulchre) is confirmed by Patriarch Chrysanthus, 
nephew of Dositheus, in a letter19 from December 
1709 to the court-counsellor Ianache Văcărescu. 
Without giving further details about time and space, 
Patriarch Chrysanthus wrote: “and this Kyr Anthim 
that had been bought with the Holy Sepulchre’s 

18) See footnote 12.
19) Saint Anthim the Iberian, Letters, pp. 41-63.

Răscumpărarea Sfântului Antim / Saint Anthim’s redemption
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patriarhul Hrisant mai scrie, referitor la Antim: „a 
plecat de la metania lui”, „a dezertat de la Sfântul 
Mormânt”, „apostat de la metania lui”, „prietenul 
aghiotafit”22. Această repetiție arată limpede faptul 
că Andrei-Antim Ivireanul a primit tunderea 
în monahism și metania de călugăr la Sfântul 
Mormânt din Ierusalim23, fiind hirotonit ieromo-
nah de către patriarhul Dosithei Notara24.

Pregătirea istorică, literară, teologică și ști-
ințifică25 a mitropolitului Antim, precum și limba 
greacă folosită de el, ne conduc la ideea că el a avut 
parte de o pregătire intelectuală sistematică și pe 
aceasta a putut-o dobândi fie în mediul cultural al 
Patriarhiei din Constantinopol26 (unde și patriarhul 
Dosithei a înființat, în anul 1680, „vestita bibliotecă 
a Metocului Sfântului Mormânt”27), fie într-o mă-
năstire grecească (din Imperiul Otoman, poate chiar 
de la Ierusalim) sau românească (cel mai probabil 

scrisoarea de iertare, deci acest lucru, presupunem noi, s-a 
petrecut în vara lui 1685, când patriarhul Dosithei Notara a 
fost la Ierusalim cu ocazia renovării Mănăstirii „Sfântul Sava” 
și a mănăstirilor georgiene din Țara Sfântă. Acest eveniment 
era o ocazie de întrunire la Ierusalim a multor georgieni din 
împrejurimi, moment în care s-ar fi întâlnit patriarhul Dosithei 
cu Andrei Ivireanul, pe atunci încă rob la o familie de dregători 
turci, unde a deprins și limba arabă.
22) Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, pp. 54, 56, 60, 63.
23) Această ipoteză este credibilă și datorită faptului că, la 
finalul vieții, mitropolitul Antim a fost condamnat de un Sinod 
al Patriarhiei Ecumenice la exil pe viață la Mănăstirea Sfânta 
Ecaterina, de pe Muntele Sinai, mănăstire care aparținea juri-
dic de Sfântul Mormânt.
24) Spunem asta deoarece în urma „dezertării de la Sfântul 
Mormânt” și a integrării lui Antim în Biserica Românească, 
în ascultarea deplină de mitropolitul Teodosie (credem că în 
vara anului 1694, când a fost numit egumen la Snagov), patri-
arhul Dosithei (care se considera un „hipermitropolit” și dorea 
grecizarea Bisericii românești) ar fi vrut, „după canoane ale 
sfintelor sinoade și după dreptul bisericesc” să-l caterisească 
(Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, pp. 54-55).
25)  Așa cum reiese din frumoasele expuneri ale Chipurilor 
Vechiului şi Noului Testament, unde Antim prezintă nu numai 
persoane și evenimente biblice, ci și personalități și învățături 
din lumea profană.
26) Deși majoritatea cercetătorilor susțin, fără temeiuri 
documentare, că Antim a stat vreme îndelungată la Patriarhia 
din Constantinopol, noi avansăm ipoteza că Antim a stat doar 
câteva luni (cel mai probabil între toamna lui 1685 și primăvara 
lui 1686), misiunea lui prioritară fiind de a deprinde și pro-
mova tiparul, iar aceasta o putea face doar în Țările Române, 
unde tiparul nu era socotit ilegal și existau tipografii susținute 
financiar de domnitori și boieri locali.
27) Pr. Dumitru Stăniloae, Viața şi activitatea patriarhului 
Dosithei al Ierusalimului şi legăturile lui cu Țările Româneşti. 
Teză de doctorat în Teologie, Institutul de Arte Grafice și 
Editura „Glasul Bucovinei”, Cernăuți, 1929, p. 22.

money20 got freed by the late [Dositheus]   and whose 
forgiveness letter we wrote”21. In the letter to Ianache 
Văcărescu, Patriarch Chrysanthus also states that 
Anthim “left from the monastery where he took 
the vows”, “deserted from the Holy Sepulchre,” is 
“an apostate from the monastery where he took the 
vows”, “hagiotaphite friend”22. This repetition makes 
clear that Andria-Anthim the Iberian received 
the monk’s tonsure and took the vows to the Holy 
Sepulchre in Jerusalem23, being ordained hiero-
monk by Patriarch Dositheus Notara24.

The historical, literary, theological and 
scientific background25 of Metropolitan Anthim 
and the Greek language he used, support the idea 
that he received a thorough intellectual training 
within the Patriarchate of Constantinople26 (where 
Patriarch Dositheus founded in 1680 “the famous 

20) The income of the Holy Sepulchre came in a great measure 
from the Romanian rulers who had made countless donations. 
The care of God, inscrutable for the human mind, made possi-
ble for Saint Anthim to help the Romanian people, proving his 
gratitude and eagerness for those who helped and supported 
him.
21) Saint Anthim, Letters, pp. 49-50. Born in 1663, 
Chrysanthus Notara could not have been a child when he 
wrote the letter of forgiveness. We suppose this happened in 
the summer of 1685 when Patriarch Dositheus Notara was 
in Jerusalem on the occasion of the renovation of Saint Sava 
Monastery and the Georgian monasteries in the Holy Land. 
This event was a chance of meeting in Jerusalem for many of 
the Georgians nearby and at this point Patriarch Dositheos 
could have met Andrei, who was a slave at a family of Turkish 
dignitaries where he also learnt Arabic.
22) Saint Anthim, Letters, pp. 54, 56, 60, 63.
23) This hypothesis is credible also because at the end of 
his life Anthim was sentenced by a Synod of the Ecumenical 
Patriarchate to live in exile for his entire life at the Monastery 
of Saint Catherine on Mount Sinai, which legally belonged to 
the Holy Sepulchre.
24) We say this because after Anthim’s “desertion from the 
Holy Sepulchre” and his integration in the Romanian Church, 
in total obedience to Metropolitan Teodosie (we believe this 
happened in 1694, when he became the Abbot of Snagov), 
Patriarch Dosithei (who thought of himself to be a “hyper-met-
ropolitan” and wanted to turn the Romanian Church into a 
Greek one) would have wanted to defrock him, “according 
to the canons of the Holy Synods and to the ecclesiastic law” 
(Saint Anthim, Letters, pp. 54-55).
25) As it’s seen in the beautiful exposure of the Characters 
from the Old and New Testament, where Anthim presents not 
only Biblical persons and events, but also personalities and 
teachings from the profane world.
26) While most researchers argue without documenta-
tion that Anthim stayed a long time at the Patriarchate of 
Constantinople, we advance the hypothesis that he only stayed 
there for a few months (most probably between autumn 1685 
and spring 1686); his priority mission was to learn and promote 
the printing craft that he could acquire only in the Romanian 
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la Cetățuia din Iași și la Sfântul Sava din București), 
unde a viețuit și chiar a stărețit.

Deci, în toată această perioadă de ședere în 
Imperiul Otoman, fie ca rob, fie ca om liber, Andrei-
Antim și-a dezvoltat, precum Iosif în anii robiei lui, 
multe din darurile (cunoaștere teologică și științifi-
că, limbi străine: turca, araba, greaca) și deprinderile 
sale artistice. Deși nu a fost ușor pentru sufletul lui 
să suporte umilințe, suferințe, invidii și orgolii, dorul 
de părinți, de țară și de Biserică, totuși, prin aceste 
grele experiențe, Dumnezeu l-a întărit în smerenie și 
răbdare, pregătindu-l pentru misiunea de a fi păstor 
al credincioșilor și propovăduitor al mântuirii aduse 
de Domnul nostru Iisus Hristos.

 Monahul Antim a venit mai întâi la 
Mănăstirea Cetățuia, de lângă Iași (probabil împre-
ună cu patriarhul Dosithei, în primăvara lui 1686)28, 
unde a început să învețe limba română și slavonă sub 
îndrumarea starețului Macarie ieromonahul, căruia 
i-a și succedat la egumenie și căruia Antim îi poartă 
o veșnică recunoștință29. Însuși Hrisant Notara 
menționează că ieromonahul Antim „a fost egumen 
la Cetăţuia, la Iași”30. Faptul că a fost mai întâi în 
Moldova ni-l confirmă și prezența, în primele cărți 
românești tipărite de Antim (Evangheliarul greco-ro-
mân, din 1693 și Psaltirea, din 1694) a câtorva fo-
netisme moldovenești („Dumnezău”, „Dumnezăire”, 
„dumnezăesc”, „dumnezăești”, „sînguri”, „puțînă”)31, 
la care el avea să renunțe mai târziu.

 Noi avansăm și ipoteza că, în vara lui 1686, 
chiar dacă pentru puțină vreme, Antim l-a întâlnit 
pe mitropolitul Dosoftei al Moldovei, de la care a 
preluat și râvna pentru tipărirea de cărți în limba 
poporului, spre folosul cât mai multor credincioși.

28) Cf. arhim. Irineu Delidimou, „Introducerea” cărții Ιστορία 
περί τών εν Iεροσολύμοις πατριαρχευσάντων διηρημένη εν 
δώδεκα βιβλία (Istoria patriarhilor Ierusalimului împărțită 
în douăsprezece cărți), Editura Βασ. Ρηγόπουλου, Tesalonik, 
1982, p. XVIII.
29) Fiind trecut pe pomelnicul Mănăstirii Tuturor Sfinților, 
alături de părinții lui, Ioan și Maria, și de mitropolitul Teodosie 
al Țării Românești.
30) Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, p. 53. La 18 iulie 1689 este 
atestat, într-un contract de schimb, printre martori, „egumenul 
de Cetățuie, Antim” – Ioan Caproșu, Documente referitoare 
la istoria oraşului Iaşi, Volumul II. Acte interne (1661-1690), 
Editura Dosoftei, Iași, 2000, p. 580, Documentul 658.
31) Cf. Gianina Picioruș, Antim Ivireanul..., p.18.

library of the Holy Sepulchre’s Metochion”27), in a 
Greek monastery (in the Ottoman Empire or even 
in Jerusalem) or in a Romanian monastery where 
he lived and even administered (most probably at 
Cetățuia in Iassy and Saint Sava in Bucharest).

So, during his time in the Ottoman Empire, 
as a slave or as a free man, Andria-Anthim devel-
oped – like Joseph during his own slavery – many 
gifts (scientific and theological knowledge, foreign 
languages: Turkish, Arabic, and Greek) and artistic 
skills. Although it was not easy for his soul to endure 
humiliation, suffering, jealousy and pride, while 
missing his parents, his country and the Church, 
however, through these tough experiences, God 
strengthened him in humility and patience, prepar-
ing him for the mission of being a shepard of the 
believers and a preacher of salvation through our 
Lord Jesus Christ.

 Monk Anthim first came to Cetățuia 
Monastery, near Iassy (probably together with 
Patriarch Dositheus, in the spring of 1686)28. 
There he started to learn Romanian and Old 
Slavonic under the guidance of Abbot Macarius the 
Hieromonk, whom he succeded and to whom he 
remained forever grateful29. Chrysanthus himself 
mentions that Hieromonk Anthim “was Abbot 
of Cetățuia, in Iassy”30. The fact that Anthim 
initially stayed in Moldova is confirmed by the 
presence in the first Romanian books printed by 
him (The Greek-Romanian Gospel Book in 1693 and 
The Psalter in 1694) of a few phonetic Moldovan 
terms (“Dumnezău”, “Dumnezăire”, “dumnezăesc”,  

Principalities, where printing was not considered illegal and 
was financially supported by local sovereigns and boyars.
27) Fr. Dumitru Stăniloae The life and work of Patriarch 
Dositheus of Jerusalem and his connections with the Romanian 
Principalities, Doctoral thesis in Theology, Institute of Graphic 
Arts and “Glasul Bucovinei” Publishing House, Chernovtsy, 
1929, p. 22.
28) Archim. Irineu Delidimou, “Forward to” Ιστορία περί τών 
εν Iεροσολύμοις πατριαρχευσάντων διηρημένη εν δώδεκα βιβλία 
(The History of the Patriarchs of Jerusalem in twelve parts), Βασ. 
Ρηγόπουλου Publishing House, Tesalonik, 1982, p. XVIII.
29) He is mentioned in the diptych of All Saints Monastery in 
Bucharest, together with Anthim’s parents John and Mary and 
also with Theodosius, Metropolitan of Ungro-Wallachia, 
30) Saint Anthim, Letters, p. 53. On the 18th of July 1689, 
“Cetățuia Abbot, Anthim” is mentioned in a trade agreement, 
among witnesses – Ion Caproşu, Documents relating to the 
history of Iassy, Volume II. Internal documents (1661-1690), 
“Dosoftei” Publishing House, Iassy, 2000, p. 580, Doc. 658.
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La îndemnul patriarhului Dosithei Notara 
al Ierusalimului, Antim (deja ieromonah) a venit 
apoi în Țara Românească (după vara lui 1689), 
pentru a lucra la împlinirea planului lui Dosithei 
de a apăra Ortodoxia prin tipărirea cărților de cult 
și de cultură creștină, inițiativă susținută material 
mai ales de Domnitorul Binecredincios Constantin 
Brâncoveanu. Hrisant Notara menționează, în 
scrisoarea către sfetnicul Ianache Văcărescu: „Și, 
văzându-l iscusit, iarăși prin voinţa răposatului stă-
pân [Dosithei] am vorbit cu kyr Mitrofan, episcopul 
Buzăului, să îl înveţe tipografia, târguindu-se să îi 
plătim și două sute de groși (și astfel, datorită nouă, 
a venit acolo [la București] și a devenit cunoscut și a 
ajuns cel ce este acum)”32. Deci Antim a devenit uce-
nic-tipograf al episcopului Mitrofan (fost episcop 
al Hușilor și viitor episcop de Buzău, cel care a tipărit 
Biblia de la Bucureşti, în 1688), desăvârșindu-și 
meșteșugul tiparului, deprins, la nivel elementar, la 
Iași. În prefața Eortologhionului, tipărit la Snagov, 
în 1701, Antim Ivireanul scria cu smerenie despre 
vocația sa principală: „Deci eu, fiindcă nu am și altă 
putere spre ajutorul aproapelui decât ocupațiunea 
tipografiei, n-am lipsit și nu voi lipsi vreodată ca să 
folosesc, după putința mea, pe frații în Hristos ai 
mei, tipărind deosebite cărți de suflet folositoare și 
mântuitoare”33.

Nu știm precis când, dar aici, la București, 
ieromonahul Antim l-a întâlnit prima oară pe 
Constantin Vodă Brâncoveanu (probabil prin 
anul 1690) și între ei s-a înfiripat o relație de adâncă 
prețuire reciprocă, după cum menționează Mihail 
Iștvanovici în Prefața Evhologhionului din 1706: 
„Aici în ţara noastră, nu ca acel eghiptenesc Farao, 
ci cel blând aseamene lui David, Prealuminatul zic și 
înălţatul nostru Stăpân și Domn Ioann Constandin 
B. B. Voevod aflându-te, și văzându-te pre iubirea ta 
de Dumnezeu, și cercetându-ţi ascuţita minte, te-au 
aflat vreadnic și iscusit...”34.

32) Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, p. 52.
33) Sfântul Antim Ivireanul, Scrieri, editura Basilica,  
București, 2011, pp. 151-152.
34) Lucrul acesta este evidențiat prima oară de Doru Bădără, 
în Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul 
secolului al XVIII-lea, Editura Istros, Brăila, 1998, p. 113. Vezi 
și Gianina Picioruș, Antim Ivireanul..., pp. 25-27.

“dumnezăești”, “sînguri”, “puțînă”)31, to which he 
would later give up.

 We also advance the hypothesis that in 
the summer of 1686 Anthim met Dosoftei, the 
Metropolitan of Moldavia, from whom he acquired 
the eagerness for printing books in the language of 
the people, for the benefit of more believers.

At the instigation of Patriarch Dositheus of 
Jerusalem, Anthim (already a hieromonk) went 
then to Wallachia (after the summer of 1689) to 
fulfil Dositheus’ plan to defend the Orthodoxy, by 
printing religious and cultural Christian books. This 
initiative got material support especially from the pi-
ous Prince Constantin Brâncoveanu. In a letter to the 
court-counsellor Ianache Văcărescu, Chrysanthus 
mentioned: “And, seeing him skilful, again by the 
will of our late master [Dositheus], I spoke to Kyr 
Mitrofan, Bishop of Buzau, to teach him typography, 
who bargained us to pay him two hundred groşi 
[silver coins]... (and thus, due to us, he arrived [in 
Bucharest] and became known and got where he is 
now)”32. Thus Anthim became an apprentice-ty-
pographer of Bishop Mitrofan (former Bishop of 
Huşi and future Bishop of Buzau, who printed the 
Bible in Bucharest in 1688) and perfected the art of 
printing which he had elementarily learned in Iassy. 
In the preface to the Eortologion printed in Snagov 
in 1701, Anthim the Iberian wrote with humility 
about his main vocation: “So, because I have no 
other power to help my neighbour than typography,  
I’ve never failed and I will never cease to help my 
brothers in Christ, the way I can, by printing useful 
and soul saving special books”33.

We do not know precisely when, but it was 
in Bucharest that Hieromonk Anthim first met 
Prince Constantin Brâncoveanu. They developed 
a relationship of deep mutual appreciation, as 
Mihail Iştvanovici stated in the foreword of the 
Euchologion book in 1706: “Here in our country, un-
like the Egyptian Pharaoh but gentle as King David, 
I say our Most enlightened and His Highness Master 
and Lord, Prince Ioann Constandin B.B., getting to 

31) Gianina Picioruș, Anthim the Iberian..., p. 18.
32) Saint Anthim, Letters, p.52.
33) Saint Anthim, Writings, “Basilica” Publishing House, 
Bucharest, 2011, pp. 151-152.
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Faptul că Antim îl socotește mereu pe dom-
nitorul Constantin Brâncoveanu binefăcătorul 
său35, iar pe mitropolitul Teodosie îl pomenește ca 
părinte ocrotitor ne dovedește că amândoi au avut 
încredere în el, l-au iubit încă de la început, de aceea 
l-au și susținut, nu doar la tipărirea cărților, ci și la  

35) „al mieu de bine făcător și milostiv stăpân”, în Prefața 
Psaltirii din 1694.

know you and seeing your love for God and your 
sharp mind, he found you devoted and skilful... “34.

34) This is mentioned for the first time by the Romanian 
author Doru Bădără in The Romanian printing at the end of 
the 17th century and the beginning of the 18th century, “Istros” 
Publishing House, Brăila, 1998, p. 113. See also Gianina 
Picioruș, Anthim the Iberian..., pp. 25-27.

Cea dintâi întâlnire a Sfinților (Întâlnirea cu Brâncoveanu) / The Saints first meeting (Anthim meets Brâncoveanu)
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avansarea pe cele mai înalte trepte și răspunderi 
ecleziale (stareț, episcop și mitropolit). De aseme-
nea, și patriarhul Dosithei l-a valorificat pe Antim 
la maximum, tipărind în grecește cărți teologice 
foarte importante. Căci prin Academia Domnească 
(unde predau mulți profesori greci) și prin tipogra-
fia lui Antim, Bucureștiul devenise atunci „centrul 
Ortodoxiei, de unde cărțile puteau pleca atât spre 
Grecia, cât și spre sudul sau estul slav sau spre răsă-
ritul ortodox grec, arab și georgian”36.

Monah aghiotafit, ager la minte și priceput 
în artele frumoase, Antim a fost adus de Hrisant 
Notara în București (la porunca lui Dosithei) ca să 
învețe meșteșugul tiparului, dar și ca să folosească 
prin talentele sale comunitatea eclezială de limbă 
greacă (nu doar a 
Sfântului Mormânt, 
ci a întregului spațiu 
bizantin și levantin). 
Prezența sa nu era una 
ștearsă37, iar înțelepciu-
nea și artele pe care le 
dobândise cu trudă și 
ascultare la Mănăstirea 
Cetățuia și la tipografia 
lui Mitrofan au con-
firmat dar au și stârnit 
așteptări ierarhului său 
– patriarhul Dosithei 
Notara (precum și 
nepotului lui, Hrisant). 
Așa că, fiind și om de 
mare încredere al lor, 
Antim a fost închinovi-
at, cum și era de așteptat 
la Mănăstirea Sfântul 
Sava, unde funcționa și 
Academia Domnească. 
Mai mult decât atât, 
considerăm noi, iero- 
 

36) Gianina Picioruș, Antim Ivireanul..., p. 39.
37) Om tăcut și delicat, răbdător și înțelept, rugător și munci-
tor, Antim nu făcea nimic doar demonstrativ, nu avea vanitate 
și nici avere personală, dedicându-se integral lui Dumnezeu 
și Bisericii Lui. Prin aceste virtuți care radiau firesc din el, 
Antim se făcea apreciat de către cei din jur, ajungând să smulgă 
cuvinte de laudă și de la mari personalități ale Ortodoxiei din 
vremea sa.

The fact that Anthim always deems Prince 
Constantin Brâncoveanu his benefactor35, and re-
members Metropolitan Theodosius as his guardian 
parent proves that both of them trusted him, loved 
him from the very beginning, and thus supported him 
not only to print books, but also to advance on the 
highest levels and ecclesiastical responsibilities (ab-
bot, bishop and metropolitan). Likewise, Patriarch 
Dositheus has also fully used Anthim’s abilities, by 
making him print very important theological books 
in Greek. Due to the Princely Academy and Anthim’s 
Typography, Bucharest had then become “the centre 
of Orthodoxy, from where books could be sent 
to Greece and to the southern and eastern Slavic 
area or to the Greek, Arabic and Georgian Eastern 

Orthodox lands”36.

Agile minded 
and skilled in fine arts, 
the hagiotaphite monk 
Anthim was brought to 
Bucharest by Chrysanthus 
Notara (at Dositheus’ 
command) to learn the 
art of printing, but also 
to use his talents in help 
of the Greek ecclesial 
community (not only of 
the Holy Sepulchre, but 
of the entire Byzantine 
and Levantine space). His 
presence was not fade37 
and the wisdom and arts 
he had acquired with 
hard work and obedience 
at Cetățuia Monastery 
and at Mitrofan’s printing 
house, confirmed but also 
aroused expectations from 
his hierarch – Patriarch 
Dositheus Notara (as well 

35) “my benefactor and merciful master” in the Preface to The 
Psalter in 1694.
36) Gianina Picioruș, Anthim the Iberian..., p. 39.
37) Silent and delicate, patient and wise, praying and 
hard-working, Anthim was not doing anything only on the 
surface, had no vanity and no personal wealth, dedicating 
himself entirely to God and His Church. Through these virtues 
radiating naturally from him, Anthim was appreciated by 
those around him, deriving words of praise also from great 
personalities of the Orthodoxy in his day.

Sfântul Antim trudind ca tipograf /  
Saint Anthim working hard as a typographer
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as from his nephew, Chrysanthus). So, being a man 
of their great trust, Anthim was put, as was to be ex-
pected, at Saint Sava Monastery, where the Princely 
Academy also functioned. Moreover, we consider 
that Hieromonk Anthim the Iberian also became 
the abbot of this famous monastery assigned to the 
Holy Sepulchre, probably at the same time when he 
took the lead of the printing press in the summer of 
1691. Our hypothesis is confirmed by a document38 
dated 12th of December 7202 (1693), which states 
that Prince Constantin Brâncoveanu gives “our hon-
est and holy father kyr Dositheus, Patriarch of Saint 
Jerusalem” a stone church in Călinești-Prahova, “a 
house with a cellar and a vineyard on the hill, with two 
stânjeni [old measure units] of land.” The caregiver 
(administrator) of these goods “was to be Anthim, 
Abbot of Saint Sava Monastery39 in Bucharest. The 
income was to be collected by father Anthim for his 
own account and for the Holy Sepulchre”40.

We can imagine that during those years, ex-
cept for the spring-summer of 1694 (when perhaps 
Anthim’s grievances surpassed the critical level and 
wanted to leave there), Anthim was a good abbot of 
Saint Sava Monastery, a good spiritual father and a 
good householder, who collaborated with Patriarch 
Dositheus Notara and his “right hand (τὸ δεξί του 
χέρι)”41, Chrysanthus Notara. We ask ourselves, 
however, the justified question: what made Anthim 
leave from obeying the Patriarch of Jerusalem? The 
answer is not easy to give, but we believe that for a 
man like Anthim, used to physical and mental diffi-
culties and intolerant of hypocrisy and injustice, the 
decision was justified. He probably saw some abuses 
that left him disgusted, perhaps he became tired of 
the total obedience that the Greek hierarchs were 

38) This kingly book was given to the Abbot Anthim by 
Prince Brâncoveanu to confirm the offering that would “help 
and strengthen him into the ages” – The National Archives, 
Manuscript 705, p. 22r (also see The Chancellorship’s register 
(1692-1714), printed by Melentina Bâzgan, “Paralela 45” 
Publishing House, Piteşti, 2009, p. 25, document 27).
39) In the documents of that time (chronicles, letters,  parch-
ments) there is no mention of another Anthim to be noticed in 
the ecclesial and cultural world in Bucharest.
40) Toma G. Bulat, “The benefactions of Constantine Vodă 
Brâncoveanu for the Orthodox Orient”, in mag. BOR, no. 
9-10/1964, p. 932.
41) Pinelopi Stathi, Χρύσανθος Νοταράς, Πατριάρχης 
Ιεροσολύμων: Πρόδρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 
(Chrysanthus Notara, Patriarch of Jerusalem – precursor of the 
Greek enlightenment), Athens, 1999, p. 61.

monahul Antim Ivireanul a devenit și egumen al 
acestei faimoase mănăstiri închinate Sfântului 
Mormânt (Sfântul Sava), probabil odată cu pre-
luarea conducerii tipografiei, în vara anului 1691. 
Ipoteza noastră se confirmă printr-un document38 
datat 12 decembrie 7202 (1693) prin care este adeve-
rit că domnitorul Constantin Brâncoveanu dăruiește 
„cinstitului și preasfințitului părintelui nostru kyr 
Dosoftăio, patriarh Sfântului Ierusalim” o biserică 
de piatră în Călinești-Prahova, „o casă cu pivniță și 
o vie în deal, cu 2 stânjeni de moșie”. Purtătorul de 
grijă (administrator) al acestor bunuri „urma să fie 
Antim egumenul de la mănăstirea Sfântul Sava39 din 
București (...). Venitul îl va strânge părintele Antim 
«pre seama lui» și a Sfântului Mormânt”40.

Putem să ne imaginăm că în acești ani, mai 
puțin în primăvara-vara lui 1694 (când probabil 
nemulțumirile lui Antim au depășit nivelul critic și 
voia să plece de acolo), Antim a fost un bun egu-
men al Mănăstirii Sfântul Sava, un bun duhovnic 
și un bun gospodar, care a colaborat cu patriarhul 
Dosithei Notara și cu „mâna lui dreaptă (τὸ δεξί του 
χέρι)”41, Hrisant Notara. Ne punem, însă, întrebarea 
justificată: ce anume l-a făcut pe Antim să plece de 
sub ascultarea patriarhului Ierusalimului? Răspunsul 
nu este ușor de dat, dar pentru un om ca Antim, 
încercat cu greutăți fizice și sufletești și intolerant cu 
ipocrizia și nedreptatea, decizia credem că i-a fost 
justificată. Probabil că a văzut niște abuzuri acolo 
care l-au scârbit, probabil că s-a săturat de obediența 
totală pe care o pretindeau ierarhii greci de la el, deși 
despre aceste nedreptăți el nu a vorbit niciodată42…

38) Această carte domnească i-a fost dată egumenului Antim 
de către Vodă Brâncoveanu spre adeverirea daniei care „să-i fie 
de ajutor și întărire în veaci” – Arhivele Naționale, Manuscrisul 
705, f. 22r (vezi și Condica Marii Logofeții (1692-1714), tipărită 
de Melentina Bâzgan, Editura Paralela 45, Pitești, 2009, p. 25, 
Documentul 27). 
39) În documentele vremii (cronici, scrisori, hrisoave) nu este 
menționat un alt Antim care să se fi „impus” lumea eclezială și 
culturală din București.
40) Toma G. Bulat, „Daniile lui Constantin Vodă Brâncoveanu 
pentru Orientul ortodox”, în rev. BOR, nr. 9-10/1964, p. 932.
41) Pinelopi Stathi, Χρύσανθος Νοταράς, Πατριάρχης 
Ιεροσολύμων: Πρόδρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 
(Hrisant Notara, Patriarhul Ierusalimului – precursor al ilumi-
nismului neoelen), Atena, 1999, p. 61.
42) Antim nu s-a semnat niciodată „Antim Aghiotafitul” nici 
măcar pe primele cărți grecești tipărite de el, ci „Ivireanul”, 
și prin aceasta arătând că nu rezona cu ethosul grecesc al 
Patriarhiei de Ierusalim și al Frățiilor aghiotafite.
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claiming from him, though he had never spoken of 
these unjust things42...

Hieromonk Anthim started obeying 
Theodosius, the Metropolitan of Wallachia, and for 
his high spiritual life, showed also in his printing and 
cultural activity, he was first appointed Abbot of 
Snagov Monastery in the summer of 1694, where 
he stayed for 7 years, then he was elected bishop 
of Râmnic on the 16th of March 170543. On the 
22th of February 1708 (the Sunday of Orthodoxy) 
Anthim was enthroned Metropolitan of Wallachia 
(according to the testamentary disposition of 
Metropolitan Theodosius Veștemeanul, his protec-
tor and predecessor, in the presence of the Patriarchs 
of Alexandria and Jerusalem, Saint Gherasimos 
Pallada și Chrysanthus Notara. For eight and a half 
years, Metropolitan Anthim the Iberian had put his 

42) He never signed himself with “Anthim the Hagiotaphite”, 
not even on the first Greek books he printed, instead he used 
“the Iberian”, thus showing that he did not resonate with 
the Greek ethos of the Patriarchate of Jerusalem and the 
Hagiotaphite Brotherhoods.
43) and enthroned the next day, on Saint Alexie’s Day.

Antim ieromonahul a intrat, așadar, sub ascul-
tarea mitropolitului Teodosie al Țării Românești și, 
pentru viaţa sa duhovnicească sporită, oglindită și în 
activitatea sa tipografică și culturală, a fost mai întâi 
numit stareț al Mănăstirii Snagov, în vara anului 
1694, unde a lucrat vreme de 7 ani, apoi a fost ales 
episcop la Râmnicu-Vâlcea la 16 martie 170543, 
iar la 22 februarie 1708 (în Duminica Ortodoxiei), 
Antim a fost întronizat mitropolit al Ungrovlahiei 
(conform dispoziției testamentare a predeceso-
rului și ocrotitorului său, mitropolitul Teodosie 
Veștemeanul) de către patriarhii Alexandriei și 
Ierusalimului, Sfântul Gherasim Pallada și Hrisant 
Notara. Timp de opt ani și jumătate, mitropolitul 
Antim Ivireanul și-a pus sufletul, priceperea și ener-
gia pentru turma cea cuvântătoare a Bisericii Țării 
Românești.

Înflăcărat patriot și luptător împotriva asupri-
rii turcești și a complicității fanarioților la împilarea 
poporului român, în urma unei revolte eșuate, la 10 
septembrie 1716, mitropolitul Antim a fost acuzat 

43) și înscăunat a doua zi, de Sfântul Alexie.

Sfântul Antim stareț al Mănăstirii Snagov /  
Saint Anthim Abbot of Snagov Monastery (1694-1701)

Hirotonirea Sfântului Antim ca episcop de Râmnic  /  
Saint Anthim Bishop of Râmnic (1705-1708) 
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Întronizarea Sfântului Antim ca mitropolit al Ungrovlahiei  /  
Saint Anthim enthroned Metropolitan of Wallachia (1708-1716)

„(...) Şi mă rog bunătăţii Lui şi iubirii Sale de oameni să-mi luminéze mintea ca să poci propovedui cuvântul ade-
vărului şi să-mi întărească inima întru frica Lui, ca să pociu păstori cuvântătoarea turma Lui cea aleasă (...)” *

“(...) And I pray to His goodness and His love for people to enlighten my mind so that I can preach the word 
of truth and strengthen my heart in His fear, so that I can guide the speaking flock that He had chosen (...)” *

* din „Aceasta o am zis când m-am făcut mitropolit”, Sfântul Antim Ivireanul, Didahii, p. 56 / 
 from  “That is what I’ve said when I became Metropolitan”, Saint Anthim the Iberian, Homilies, p.56
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soul, skill and energy for the speaking flock of the 
Church of Wallachia.

 Anthim was an ardent patriot and fighter 
against the Turkish tyranny and the Phanariote 
complicity in oppressing the Romanian people. On 
the 10th of September 1716, after a failed revolution, 
he was accused of treason, arrested and tortured 
on the order of Nikolaos Mavrokordatos (the first 
Phanariot ruler). Refusing to resign as ordered, the 
old scholar Hierarch Anthim the Iberian was hastily 
and unfairly defrocked by a synod of the Ecumenical 
Patriarchate (condemned for rebellion against the 
Turks44 and witchcraft) and sentenced to live in exile 
for life at Saint Catherine’s Monastery on Mount 
Sinai. But Anthim never reached that destination. 
On the way, in the last days of September 1716, after 
many humiliations, the Turkish soldiers murdered 
him (most likely on the order of the vizier who lived 
in Adrianople)45 and threw his butchered remains 

44) Sometimes the Greek Phanariot noblemen or hierarchs, 
became the lawyers of the Sublime Porte when they had to pro-
tect their privileges and vain interests, citing various biblical 
arguments at their will. If this entire kingdom belongs to God, 
then why did the Greeks (the whole nation, laity and clergy) 
rebelled against the Turks in 1821 and even became heroes for 
that rebellion? Why did the Greek patriarchs and hierarchs did 
not continue to suffer the “powerful Turkish Empire” based on 
the same arguments they brought to Saint Anthim’s conviction?
45) A cruel and vindictive man, Nikolaos Mavrokordatos sent 
Saint Anthim to the Turks, who killed him on their territory 
(the Bulgarian area was a pashalic) not only as a punishment 

de trădare, arestat și torturat la ordinul lui Nicolae 
Mavrocordat (primul domnitor fanariot). Refuzând 
să-și dea demisia, deși era forţat, eruditul și bătrâ-
nul ierarh Antim Ivireanul a fost caterisit în grabă 
și pe nedrept de sinodul Patriarhiei Ecumenice 
(pe motiv de răzvrătire față de turci44 și magie) și 
condamnat la exil pe viaţă la Mănăstirea Sfânta 
Ecaterina de pe muntele Sinai. Pe drum, însă, în 
ultimele zile ale lunii septembrie 1716, ostașii turci 
l-au omorât (cel mai probabil din ordinul vizirului 
care locuia la Adrianopol)45, la capătul multor umi-
lințe, aruncându-i trupul în apele râului Tungia (un 
afluent al Mariței)46, la ieșirea din Adrianopol spre 

44) Uneori, grecii fanarioți, boieri sau ierarhi, deveneau avo-
cații Porții otomane, când aveau de protejat privilegiile și inte-
resele lor vanitoase, invocând diverse argumente biblice după 
bunul lor plac. Dacă toată stăpânirea este de la Dumnezeu, 
atunci grecii (ca neam întreg, laici și clerici) de ce s-au răsculat 
împotriva turcilor în 1821, devenind și eroi pentru această 
răzvrătire? De ce patriarhii și ierarhii greci n-au suportat și ei 
în continuare „puternica împărăție” turcească, pe baza argu-
mentelor aduse la condamnarea Sfântului Antim?
45) Om crud și răzbunător, Nicolae Mavrocordat l-a dat pe 
Antim pe mâna turcilor, iar aceștia l-au omorât pe teritoriul lor 
(zona Bulgariei fiind pașalâc), probabil și ca pedeapsă pentru 
apostazia lui de la islam (căci, fiind robit de tânăr, a fost forțat 
să treacă la islam și, de aceea, la eliberare a avut nevoie de 
scrisoarea de iertare, care confirma revenirea lui la Ortodoxie), 
nu numai ca pedeapsă pentru răzvrătire. Oricum, Mavrocordat 
se temea că ucenicii și credincioșii, știindu-l un om sfânt, i-ar fi 
creat un cult de cinstire la mormânt. Din acest motiv, a porun-
cit să i se piardă urma, scoțându-l din țară.
46) Del Chiaro, Revoluțiile..., p. 142. Și cronicarul Radu 
Popescu și cărturarul Mitrofan Grigoras (contemporanii 

Bătaia și batjocorirea Sfântului Antim / The beating and  humiliation of Saint Anthim
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into the River Tungia (a tributary of Maritsa)46 at the 
exit from Adrianople to Constantinople. Thus ended 
the earthly life of the martyr who put his entire life 
in the service of Christ.

Only 250 years later, on the 8th of March 1966, 
the Ecumenical Patriarchate revoked the defrocking 
sentence of the great Hierarch Anthim the Iberian47.

In the working sessions of the 20th and 21st 
of June 1992, the Holy Synod of the Romanian 
Orthodox Church, “calling for the help of Merciful 
God, solemnly proclaims and puts among the Saints, 
by enrolling in our Church’s calendar”48, the high-
est hierarch and preacher of Wallachia – Hierarch 
Martyr Anthim the Iberian, proclaiming his com-
memoration day to be on the 27th September49. It also 
needs to be underlined the fact that the canonization 
“puts in a complete new light the data of his per-
sonality, sacralising his work, accomplished on the 
grounds of an authentic religious thought”50.

for his rebellion but as a punishment for apostasy from Islam, 
too (because being enslaved at a young age, Anthim was 
forced to convert to Islam and that is why he needed that  
forgiveness letter to confirm his return to Orthodoxy). 
However, Mavrokordatos feared that Anthim’s disciples and 
flock, knowing the Hierarch as a holy man, would create a cult 
of veneration at his tomb. For this reason he commanded to get 
rid of him, pulling the martyr out of the country.
46) Del Chiaro, The Revolutions..., p. 142. The chronicler 
Radu Popescu and the scholar Mitrofanis Grigoras (Anthim’s 
contemporaries) state the same thing. This hypothesis is also 
asserted by most researchers: Bishop Melchisedec Ștefănescu, 
Constantin Erbiceanu, Nicolae Iorga, Dan Horia Mazilu, 
Gabriel Ștrempel, etc. There are other hypotheses about the 
assassination of Saint Anthim at Snagov or on the Danube, but 
they are not based on documents from that time.
47) Saint Anthim the Iberian, Letters, pp. 159-160.
48) Synodal act of the Romanian Autocephalous Orthodox 
Church for the canonization of some Romanian saints, June 20, 
1992.
49) The Georgian Church commemorates Saint Anthim on 26 
June.
50) Paul Aretzu, “Anthim the Iberian or the art of faith”, in 
mag. Lumina lumii, no. 19-20/2011, p. 19.

Constantinopol. Astfel și-a încheiat martiric viața 
cel ce s-a pus zi de zi în slujba lui Hristos.

Abia după 250 de ani, la 8 martie 1966, 
Patriarhia ecumenică a anulat nedreapta sentință 
de caterisire dată asupra marelui ierarh Antim 
Ivireanul.47

În ședințele de lucru din 20-21 iunie 1992, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, „che-
mând în ajutor pe Milostivul Dumnezeu, proclamă 
solemn și așează în rândul Sfinților, prin trecerea în 
calendarul Bisericii noastre”48, pe cel mai mare ierarh 
și predicator al Ţării Românești, pe Ierarhul Martir 
Antim Ivireanul, rânduindu-i ziua de prăznuire la 
27 septembrie49. Și trebuie subliniat faptul că această 
canonizare „schimbă complet datele personalităţii 
sale, sacralizându-i și opera, pornită din autenticita-
tea unei gândiri religioase”50.

lui Antim) susțin acest lucru. Această ipoteză o afirmă și 
majoritatea cercetătorilor: episcopul Melchisedec Ștefănescu, 
Constantin Erbiceanu, Nicolae Iorga, Dan Horia Mazilu, 
Gabriel Ștrempel ș.a. Există și alte ipoteze referitoare la asasi-
narea Sfântului Antim la Snagov sau la Dunăre, dar acestea nu 
sunt întemeiate pe documente din vremea lui Antim.
47) Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, pp. 159-160.
48) Act sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române pri-
vind canonizarea unor sfinţi români, 20 iunie, 1992.
49) Biserica Georgiană îl prăznuiește pe Sfântul Antim la 26 
iunie.
50) Paul Aretzu, „Antim Ivireanul sau arta credinţei”, în rev. 
Lumina lumii, nr. 19-20/2011, p. 19.

Sfântul Antim în temniță / Saint Anthim in prison
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Săvârșirea martirică a Sfântului Antim / The martyrdom of Saint Anthim

Urmând Arhiereului Hristos, înțelepte, păstor 
ai fost ales Sfintei Sale Biserici din Țara Românească, 
unde turma ta păstorind-o, pildă te-ai făcut, prin 
milostivă iubire, şi ai luminat, prin ale tale cuvinte, pe 
toți cei dreptcredincioşi.

Sfințitor te-ai arătat în țara noastră, Părinte, 
plinind Evanghelia şi pe popor luminându-l; sufletul, 
ca un păstor bun, pentru turma ta l-ai pus; sfânt 
lăcaş ai închinat tuturor Sfinților; drept aceea, Hristos 
Domnul ți-a pus cunună de daruri veşnice.

Podoaba Iviriei şi a Româ niei, lauda ierarhilor 
şi îm preună locuitorule cu Îngerii, Sfinte Părinte 
Antim, cu ale tale rugăciuni învredniceşte de lumina 
cea neînserată pe cei ce săvârşesc acum cu bucurie 
po menirea ta cea de lumină pur tătoare.

Slujitor binecredincios ai fost al Marelui 
Arhiereu, îndreptător credinței şi mângâietor 
popo rului. Pentru aceasta, după vrednicie ai fost 
rânduit egumen al mănăstirii Snagovului, episcop 
al Râmnicului şi apoi mitropolit al Țării Româneşti. 
Că, turma dreptcredincioşilor păstorindu-o cu toiagul 
smereniei şi al iubirii, pildă te-ai făcut tuturor şi ca o 
lumină pe toți i-ai călăuzit spre Hristos, Sfinte Ierarhe 
Antim.

Following the Hierarch Christ, O, wise, you 
were chosen to be a shepherd of His Holy Church in 
Wallachia, where pastoring your flock, you became an 
example, and by merciful love, you have enlightened, 
through your words, all the Orthodox Christians.

You have shown yourself in our country to be 
holy, O, Father, fulfilling the Gospel and enlightening 
the people; your soul, like a good shepherd, for your 
flock you have sacrificed; holy place you have conse-
crated on behalf of all Saints; that is why Christ the 
Lord has crowned you with eternal gifts.

The adornment of Iberia and Romania, praise 
of the hierarchs and together inhabitant with the 
Angels, O, Holy Father Anthim, with your prayers, 
make those who now gladly celebrate your light-bear-
ing remembrance worthy of the unshading light.

You have been a faithful servant of the Great 
Archbishop, straightening the faith and comforting the 
people. For this purpose, you have been worthily or-
dained Abbot of Snagov Monastery, Bishop of Râmnic 
and then Metropolitan of Wallachia. That pastoring 
the flock of the Orthodox believers with the crosier 
of humility and love, you became an example to all, 
leading them to Christ, like a light, O, Holy Hierarch 
Anthim.

Cântări din Slujba Sfântului Antim Ivireanul / Chats from Saint Anthim the Iberian’s Service 
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Sfântul Antim s-a dovedit nu doar un 
bun tipograf, cleric și predicator, ci și 
un înțelept chivernisitor al bunurilor 

bisericești, în perioadele sale de stareț al Mănăstirii 
Snagov (1694-1701), episcop la Râmnicu Vâlcea 
(1705-1708) și mitropolit al Țării Românești (1708-
1716). Despre lucrarea sfințitoare și creatoare a mi-
tropolitului Antim al Ţării Românești, ca săvârșitor 
și iconom al Tainelor dumnezeieşti (I Corinteni 4, 1) 
și al podoabelor Bisericii, dau mărturie atât creștinii 
înșiși (care L-au primit pe Mântuitorul Hristos din 
mâinile lui) – bisericile vii, cât și icoanele, sculpturile 
în lemn și în piatră, bisericile și mănăstirile constru-
ite sau restaurate de el în eparhiile Râmnicului și 
Bucureștilor.

Traducerile cărților bisericești de cult și de 
cultură din limba greacă și tipărirea lor în limba 
română reprezintă, de asemenea, o altă lucrare 
prin care Sfântul Antim Ivireanul a îmbogățit viaţa 
Bisericii Ortodoxe Române, noi folosind astăzi, în 
mare parte, aceleași formule și expresii liturgice 
precum le-a lăsat el. Deși aveam și alte traduceri în 
limba română ale Liturghierului, de exemplu cea din 
1679 a mitropolitului Dosoftei al Moldovei (care 
era român), textele rugăciunilor „Împărate ceresc”, 
„Tatăl nostru”, „Dumnezeul duhurilor și a tot trupul” 
(pentru cei adormiți), „Crezul”, ca și alte rânduieli 
din Liturghier și din Molitfelnic, încă păstrează for-
mulările Sfântului Mitropolit Antim.

Prezentăm, în continuare, lista tipăriturilor51 
rămase de la Sfântul Antim Ivireanul (îngrijite sau 
coordonate de el):

51) Cf. Gabriel Ștrempel, Antim Ivireanul, pp. 389-391.

Saint Anthim proved to be not only a good 
typographer, cleric and preacher, but also a wise 
manager of the church’s property, during the 
periods when he was either Abbot of Snagov 
Monastery (1694-1701), Bishop of Râmnicu Vâlcea 
(1705-1708) or Metropolitan of Wallachia (1708-
1716). About the sanctifying and creative work of 
Metropolitan Anthim of Wallachia, as a performer 
and steward of the mysteries of God (I Corinthians 
4, 1) of the Holy Sacraments and of the adornments 
of the Church, testify not only the living Churches – 
the Christians who have received Christ the Saviour 
from his hands – but also the icons, the sculptures in 
wood and stone, the churches and monasteries built 
or restored by him in the dioceses of Râmnic and 
Bucharest.

Translating Greek religious books of 
worship and culture and printing them in the 
Romanian language was another work of Saint 
Anthim the Iberian by means of which he en-
riched the Romanian Orthodox Church’s heritage. 
Anthim’s wording and liturgical expressions are still 
largely used today. Although there were also other 
translations of the Missal in Romanian (for example 
the one printed in 1679 by the Romanian native 
Metropolitan Dosoftei of Moldova), the Romanian 
liturgical language has preserved Saint Anthim’s 
liturgical and literary terms and patterns. Prayers 
like O Heavenly King, Our Father, God of spirits and 
of all flesh (for the defunct ones), the Credo, as well 
as other parts of the Missal and the Molitfas Book, 
are being used as he left them.

In the following pages, we present the list of 
the prints51 that Saint Anthim had left us, by super-
vising or coordinating them:

51) Gabriel Ștrempel, Anthim the Iberian, pp. 389-391.

Activitatea Sfântului Antim / Saint Anthim’s activity
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1. Vasile Macedoneanul, Împăratul grecilor, 
Şaizeci şi şase de capitole îndemnătoare către fiul său 
Leon cel Înțelept, București, 1691, în greacă veche și 
neogreacă

2. Slujbele Cuvioasei Maicii noastre Parascheva 
cea nouă şi a Cuviosului Părintelui nostru Grigorie 
Decapolitul, precum şi a ajunului Intrării în Biserică 
a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, București, 
1691, în greacă

3. Dumnezeiasca şi Sfânta Evanghelie, București, 
1693, în greacă și română

4. Psaltirea, București, 1694, în română

5. Psaltirea, București, 1694, în română și slavonă

6. Orânduiala slujbei în 21 a lui mai la ziua 
Sfinților slăviți şi de asemenea cu Apostolii mari 
Împărați Constantin şi Elena, Snagov, 1696, în româ-
nă și slavonă

7. Antologhion al slujbelor pentru tot anul, 
Snagov, 1697, în greacă

8. Dumnezeiasca şi Sfânta Evanghelie, Snagov, 
1697, în română

9. Ioan Cariofil, Manual despre câteva nedume-
riri şi soluțiuni, Snagov, 1697, în greacă

10. Gheorghe Maiota, Cuvânt panegiric la 
Împăratul cel încoronat de Dumnezeu şi întocmai cu 
Apostolii Marele Constantin, Snagov, 1697, în greacă

11. Meletie Smotriţki, Gramatică slavonească, 
Snagov, 1697, în slavonă

12. Acatistul Maicii Domnului şi alte rugăciuni, 
Snagov, 1698, în română

13. Petru Movilă, Mărturisirea ortodoxă a credin-
ţei Bisericii Soborniceşti şi Apostolice a Răsăritului; 
Visarion Macri, Expunere despre cele trei virtuţi: 
credință, nădejde şi dragoste, Snagov, 1699, în greacă

14. Maxim Peloponesianul, Carte sau lumină, 
Snagov, 1699, în română

15. Învăţături creştineşti, Snagov, 1700, în română

16. Floarea darurilor, Snagov, 1700, în română

17. Psaltirea, Snagov, 1700, în greacă

1. Basil the Macedonian, King of Greeks, Sixty six 
teaching chapters to his son Leon the Wise, Bucharest, 
1961, in Greek and Neo-Greek

2. The Services to our Devoutly Mother Saint 
Paraskeva the New and our Devoutly Father Gregory 
of Dekapolis, as well as to the eve of the Entry into the 
Church of the Most Holy Mother of God  
Bucharest, 1691, in Greek

3. The Divine and Holy Gospel, Bucharest, 1693, 
in Greek and Romanian

4. The Psalter, Bucharest, 1694, in Romanian

5. The Psalter, Bucharest, 1694, in Romanian and 
Slavonic

6. The Service from the 21st of may, at the feast of 
the holy and equal to the Apostles, Great Sovereigns 
Constantine and Helen, Snagov, 1696, in Romanian 
and Slavonic

7. Anthologion of the year-long services, Snagov, 
1697, in Greek

8. The Divine and Holy Gospel, Snagov, 1697, in 
Romanian

9. Ioannis Karyofyllis, Manual on some perplexi-
ties and solutions, Snagov, 1697, in Greek

10. Gheorghios Maiotas, Panegyric sermon on the 
crowned by God Sovereign and equal to the Apostles, 
the Great Constantine, Snagov, 1697, in Greek

11. Meletie Smotriţki, Slavonic Grammar, Snagov, 
1697, in Slavonic

12. The Akathist to the Mother of God and other 
prayers, Snagov, 1698, in Romanian

13. Petru Movilă, The orthodox confession of the 
faith of the Sobornic/Catholic and Apostolic Eastern 
Church; Visarion Macri, Exposure on the three vir-
tues: faith, hope and love, Snagov, 1699, in Greek

14. Maxim the Peloponnesian, Book or light, 
Snagov, 1699, in Romanian

15. Christian teachings, Snagov, 1700, in Romanian

16. The flower of the virtues, Snagov, 1700, in 
Romanian
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18. Liturghier greco-arab, Snagov, 1701, în greacă 
și arabă

19. Ioan Comnen, Proschinitarul Sfântului Munte 
Athos, Snagov, 1701, în greacă

20. Sevastos Kyminitis, Eortologhion, Snagov, 
1701, în greacă

21. Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la cel 
întocmai cu Apostolii, Marele Constantin, București, 
1701, în greacă

22. Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la întâ-
iul Μucenic al lui Hristos Ştefan, București, 1701, în 
greacă

23. Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la cel 
întocmai cu Apostolii, Marele Constantin (reeditare), 
București, 1702, în greacă

24. Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la 
întâiul Μucenic al lui Hristos Ştefan (reeditare), 
București, 1702, în greacă

25. Slujba Cuvioasei Maicii noastre Matrona 
Hiopolita, București, 1702, în greacă

26. Ceaslovul greco-arab, București, 1702, în grea-
că și arabă

27. Noul Testament, București, 1703, în română

28. Sevastos Kyminitis Trapezuntiul, Învăţătura 
dogmatică a prea Sfintei Biserici răsăritene şi univer-
sale, București, 1703, în greacă

29. Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la slăvi-
ta mutare a Maicii lui Dumnezeu, București, 1703, 
în greacă

30. Ceasoslov slavo-român, București, 1703, în 
română și slavonă

31. Acatistul Maicii Domnului şi cu alte rugăciuni 
de folos, București, 1703, în română

32. Explicarea şi slujba la sfințirea Bisericii, 
București, 1703, în greacă

33. Radu Brâncoveanu, Cuvânt scurt la patima cea 
de lume mântuitoare a Cuvântului Divino-Uman, 
București, 1704, în greacă

34. Plutarh Cheroneul, Paralele greceşti şi romane, 
București, 1704, în greacă

17. The Psalter, Snagov, 1700, in Greek

18. The Greek-Arabic Missal, Snagov, 1701, in 
Greek and Arabic

19. Ioannis Komnenos, The Proskinitarion of the 
Holy Mount Athos, Snagov, 1701, in Greek

20. Sevastos Kyminitis, Eortologion, Snagov, in 
Greek

21. Ștefan Brâncoveanu, Panegyric sermon on 
the equal to the Apostles, the Great Constantine, 
Bucharest, 1701, in Greek

22. Ștefan Brâncoveanu, Panegyric sermon on the 
first martyr of Christ, Stephen, București, 1701, in 
Greek

23. Ștefan Brâncoveanu, Panegyric sermon on the 
equal to the Apostles, the Great Constantine (re-edit), 
Bucharest, 1702, in Greek

24. Ștefan Brâncoveanu, Panegyric sermon on the 
first martyr of Christ, Stephen (re-edit), Bucharest, 
1702, in Greek

25. The Service to our Devoutly Mother Matronis 
Hiopolitidos, Bucharest, 1702, in Greek

26. The Greek-Arabic Horologion (Book of Hours), 
Bucharest, 1702, in Greek and Arabic

27. The New Testament, Bucharest, 1703, in 
Romanian

28. Sevastos Kyminitis of Trapezous, The 
Dogmatic teaching of the Eastern and Universal 
Holy Church, Bucharest, 1703, in Greek

29. Ștefan Brâncoveanu, Panegyric sermon on the 
Dormition of the Mother of God, Bucharest, 1703, in 
Greek

30. The Slavonic-Romanian Horologion (Book of 
Hours), Bucharest, 1703, in Romanian and Slavonic

31. The Akathist to the Mother of God and other 
useful prayers, Bucharest, 1703, in Romanian

32. The explanation and the Service of the conse-
cration of a Church, Bucharest, 1703, in Greek

33. Radu Brâncoveanu, Sermon to the world saving 
Passion of the Divine-Human Word, Bucharest, 1704, 
in Greek
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35. Slujba celui întru Sfinţi Părintelui nostru 
Visarion, arhiepiscopul Larisei, făcătorul de minuni, 
București, 1705, în greacă

36. Antim Ivireanul, Învăţătură pre scurt pentru 
Taina Pocăinţii, Râmnic, 1705, în română

37. Antologhion, Râmnic, 1705, în română

38. Tomul bucuriei, 1705, în greacă

39. Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, Râmnic, 
1705, în română

40. Slujba Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, cu 
Paraclisul cel de obşte, Râmnic, 1706, în română și 
slavonă

41. Evhologhion (Liturghier și Molitvenic), Râmnic, 
1706, în română

42. Octoihul, Râmnic, 1706, în română și slavonă

43. Gheorghe Maiota, Cuvânt la Patima cea mân-
tuitoare a Cuvântului Divino-Uman, Râmnic, 1706, 
în greacă

44. Radu Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la cel în-
tru ierarhi făcător de minuni Marele Nicolae, Râmnic, 
1706, în greacă

45. Gheorghe Maiota, Cuvânt la mântuitoarea 
Patimă a Domnului nostru Iisus Hristos, Râmnic, 
1707, în română

46. Patriarhul Hrisant Notara, Despre preoție, 
Râmnic, 1707 (?), în greacă

47. Carte cuprinzând toată slujba bisericească de 
peste tot anul fără lipsă, Târgoviște, 1709, în greacă

48. Panoplia dogmatica a Împăratului Alexie 
Comnen, Târgoviște, 1710, în greacă

49. Slujba Sfintei Ecaterina şi Proschinitarul 
Sfântului Munte Sinai, Târgoviște, 1710, în greacă

50. Antim Ivireanul, Învăţătură bisericească pen-
tru preoți, Târgoviște, 1710, în română

51. Psaltirea, Târgoviște, 1710, în română

52. Rugăciuni în toate zilele săptămânii, Târgoviște, 
1712, în română

53. Octoih, Târgoviște, 1712, în română

34. Plutarch of Chaeronea, Greek and Roman 
Parallel Stories, Bucharest, 1704, in Greek

35. The Service to the one among the Saints, our 
Father Vissarion, Archbishop of Larissa, miracle 
maker, Bucharest, 1705, in Greek

36. Anthim the Iberian, Brief teaching on the 
Mistery of Repentance, Râmnic, 1705, in Romanian

37. Anthologion, Râmnic, 1705, in Romanian

38. The Book of Joy, Râmnic, 1705, in Greek

39. The Holy and Divine Gospel, Râmnic, 1705, in 
Romanian

40. The Service of the Dormition of the Mother of 
God, with the Paraklesis, Râmnic, 1706, in Romanian 
and Slavonic

41. Euchologion (Missal and Molitvas Book), 
Râmnic, 1706, in Romanian

42. The Octoechos (Book of chants for each day of 
the week), Râmnic, 1706, in Romanian and Slavonic

43. Gheorghios Maiotas, Sermon to the world 
saving Passion of the Divine-Human Word, Râmnic, 
1706, in Greek

44. Radu Brâncoveanu, Panegyric sermon on the 
one among the hierarchs, miracle maker, Nicholas the 
Great, Râmnic, 1706, in Greek

45. Gheorghios Maiotas, Sermon to the world sav-
ing Passion of our Lord Jesus Christ, Râmnic, 1707, in 
Romanian

46. Patriarch Chrisanthos Notara, On Priesthood, 
Râmnic, 1707 (?), in Greek

47. Book containing the complete year-long Services, 
Târgoviște, 1709, in Greek

48. The Dogmatic Panoply of the Emperor Alexios 
Komnenos, Târgoviște, 1710, in Greek

49. The Service to Saint Catherine and the 
Proskinitarion of the Holy Mount Sinai, Târgoviște, 
1710, in Greek

50. Anthim the Iberian, Eclesiastical teaching for 
priests, Târgoviște, 1710, in Romanian

51. The Psalter, Târgoviște, 1710, in Romanian
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54. Dumnezeieştile şi Sfintele Liturghii, Târgoviște, 
1713, în română

55. Maxime ale unor vechi filosofi, Târgoviște, 
1713, în greacă

56. Pilde filosofeşti, Târgoviște, 1713, în română

57. Catavasier, Târgoviște, 1713, în română, slavo-
nă și greacă

58. Evhologhion, adecă Molitvenic, Târgoviște, 
1713, în română

59. Alexandria, Târgoviște, 1713 (?), în română

60. Antim Ivireanul, Capete de poruncă la toată 
ceata bisericească, Târgoviște, 1714, în română

61. Ceaslovul slavo-român, Târgoviște, 1714, în 
română și slavonă

62. Catavasier, Târgoviște, 1714, în română

63. Ștefan Vodă Cantacuzino, Hrisov pentru abro-
garea văcăritului, Târgoviște, 1714, în română

64. Ceasoslov, Târgoviște, 1715, în română

65. Patriarhul Hrisant Notara, Culegerea despre 
oficiile, demnitățile clericale şi dregătoriile sfintei 
Biserici a lui Hristos şi importanța lor, Târgoviște, 
1715, în greacă

66. Antim Ivireanul, Sfătuiri creştino-politice către 
domnitorul Ştefan Cantacuzino, București, 1715, în 
greacă

67. Patriarhul Dosithei al Ierusalimului, Istoria 
patriarhilor Ierusalimului, București, 1715, în greacă

68. Alexandru Mavrocordat Exaporitul, Istoria 
sfântă, adică Iudaicele, București, 1716, în greacă

52. Prayers for each day of the week, Târgoviște, 
1712, in Romanian

53. Octoechos, Târgoviște, 1712, in Romanian

54. The Divine and Holy Liturgy, Târgoviște, 1713, 
in Romanian

55. Aphorisms of some ancient philosophers, 
Târgoviște, 1713, in Greek

56. Philosophical parables, Târgoviște, 1713, in 
Romanian

57. Catavasier (Book of chants), Târgoviște, 1713, 
in Romanian, Slavonic and Greek

58. Euchologion or Molitvas Book, Târgoviște, 
1713, in Romanian

59. Alexandria, Târgoviște, 1713 (?), in Romanian

60. Anthim the Iberian, Main commandments to 
the clergy, Târgoviște, 1714, in Romanian

61. The Slavonic-Romanian Horologion (Book of 
Hours), Târgoviște, 1714, in Romanian and Slavonic 

62. Irmologion (Book of chants), Târgoviște, 1714, 
in Slavonic

63. Ştefan Vodă Cantacuzino, Charter to repeal 
the tax on cattle, Târgoviște, 1714, in Romanian

64. Horologion (Book of Hours), Târgoviște, 1715, 
in Romanian

65. Patriarch Chrisanthos Notara, On the offices, 
clergy and dignities of the Holy Church of Christ and 
their importance, Târgoviște, 1715, in Greek

66. Anthim the Iberian, Christian and political ad-
vice to Prince Ştefan Cantacuzino, Bucharest, 1715, 
in Greek

67. Patriarch Dositheos of Jerusalem, The History 
of the Patriarchs of Jerusalem, Bucharest, 1715, in 
Greek

68. Alexandros Mavrokordatos the Exaporite, The 
holy Judaic history, Bucharest, 1716, in Greek
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Evanghelia greco-română (București, 1693) / Greek-Romanian  Gospel (Bucharest, 1963)
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Așadar, în cei peste 25 de ani cât a trudit în 
țara noastră, talentatul mitropolit Antim a lucrat 
și supravegheat editarea a 68 de tipărituri (67 de 
cărți și un hrisov domnesc), 39 dintre ele fiind apă-
rute cu osteneala lui personală. Aceste tipărituri au 
fost imprimate astfel: la București – 23 (între anii 
1691-1694: 5, 1701-1705: 15, 1715-1716: 3), la mă-
năstirea Snagov – 15 (1694-1701), la Râmnic – 11 
cărți (1705-1707), la Târgoviște – 19 (1709-1715). 
Cărțile au fost imprimate în mai multe limbi: 32 în 
limba greacă, 25 în limba română, una în slavonă, 
9 în câte două limbi dintre care: 6 slavo-române, 2 
greco-arabe și una greco-română, iar o carte în trei 
limbi, greco-slavo-română. Din titlurile celor 67 de 
cărți, reiese că 17 dintre ele s-au tipărit în forma dată 
de Antim pentru prima oară, iar alte 8 s-au retipărit 
chiar în vremea sa. Mitropolitul Antim însuși a scris 
6 cărți (4 tipărite și două în manuscris), 10 au prefețe 
sau scrisori cu dedicație compuse de el, pentru 5 
cărți a scris versuri, altor 6 cărți a adăugat un cuvânt 
final, iar 8 cărți sunt tălmăcite de el din limba greacă. 
De asemenea, reamintim că 6 cărți au fost tipărite cu 
cheltuiala sa, 5 cu binecuvântarea sa și 10 cărți s-au 
dat în dar cititorilor.52

Dar Sfântul Antim Ivireanul este cunoscut 
în Biserica Ortodoxă Română drept predicatorul 
exemplar, care a izbutit să transmită învăţăturile de 
credinţă creștină într-un stil unic, îmbinând sensi-
bilitatea duhovnicească și experierea mistică a ade-
vărurilor creștine cu erudiţia, iscusinţa interpretării 
și persuasiunea demonstraţiei oratorice. Învăţăturile 
Sfintei Scripturi, cântările liturgice, pildele înţelepţi-
lor profani, exemplele din viaţa omului și a naturii 
înconjurătoare, toate se împletesc în predicile sale 
într-o sinteză minunată a Duhului și a Adevărului, 
spre folosul credincioșilor creștini pe care Sfântul 
Antim căuta să-i întărească și să-i împodobească 
duhovnicește, spre dobândirea mântuirii și a frumu-
seţilor cerești. Didahiile sale (28 de predici și cuvinte 
catehetice), rostite în perioada slujirii lui ca mitro-
polit, ni se descoperă ca o operă complexă, în care 
sunt prezentate și armonizate învăţături dogmatice, 
liturgice, morale, îndemnuri și rugăciuni personale, 
într-o excepțională exprimare românească, plină de 

52) Cf. pr. Niculae Șerbănescu, „Antim Ivireanul tipograf”, 
p. 750 și arhim. Policarp Chițulescu (coordonator), Antim 
Ivireanul. Opera tipografică, Editura Institutului Cultural 
Român, București, 2016, pp. 31-34.

So, in almost 25 years of hard work in Romania, 
the talented Metropolitan Anthim the Iberian man-
aged and supervised the publishing of 68 prints (67 
books and one princely charter), 39 of them being 
produced with Anthim’s own efforts. The books 
were printed as follows: in Bucharest – 23 (between 
1691-1694: 5, 1701-1705: 15, 1715-1716: 3), at 
Snagov Monastery – 15 (1694-1701), in Râmnic 
– 11 books (1705-1707), in Târgoviște – 19 (1709-
1715). The books were printed in different languag-
es: 32 in Greek, 25 in Romanian, one in Slavonic, 
8 bilingual: 6 Slavonic-Romanian, 2 Greek-Arabic, 
one in Greek-Romanian and one book in three lan-
guages: Greek-Slavonic-Romanian. From the titles 
of those 67 books it can be seen that 17 of them were 
printed for the very first time in the format given by 
Anthim and another 8 were reprinted in that time. 
Metropolitan Anthim himself wrote 6 original books 
(4 of them being printed and 2 by hand), for other 
10 books he wrote the foreword or dedications, for 
5 books he wrote verses, for other 6 books he wrote 
the afterword and he translated 8 books from Greek. 
We also remind that Anthim paid from his own 
budget for the printing of 6 books, for 5 books he 
gave his blessing and 10 books were offered as a gift 
to the readers52.

Saint Anthim the Iberian is known in the 
Romanian Orthodox Church as the exemplary 
preacher, managing to convey the teachings of the 
Christian faith in a unique style, combining the 
spiritual sensitivity and mystical experience of the 
Christian truths with erudition, skilful interpre-
tation and persuasive oratorical demonstration. 
Teachings of the Holy Scripture, liturgical hymns, 
parables of wise profane people, examples from the 
human life and the surrounding nature, all these 
elements interlaced in his sermons into a wonderful 
synthesis of the Spirit and Truth, for the benefit of the 
Christian people whom Saint Anthim was seeking to 
strengthen and adorn spiritually, so that they could 
attain salvation and reach the heavenly beauty. His 
Homilies (28 sermons and catechetical teachings), 
preached while he was metropolitan, are a complex 

52) Fr. Niculae Șerbănescu, “Anthim the Iberian a typogra-
pher”, p. 750 and Archim. Policarp Chițulescu (coordonator), 
Anthim the Iberian. Typographical work, The Romanian 
Cultural Institute Publishing House, Bucharest, 2016, pp.  
31-34.
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Sfântul Antim  reprezentat în manuscrisul Didahiilor / Drawing of Saint Anthim in the Homilies Manuscript (1716)
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originalitate și o uimitoare împletire de sensibilitate 
poetică și viziune teologică.

De asemenea, Scrierile Sfântului Antim 
ne dezvăluie bogata lui cultură teologică și laică, 
sintetizată în adevărate capodopere dedicate cate-
hizării și îndrumării preoților în misiunea lor de 
păstori: Învăţătură pre scurt pentru taina pocăinţii, 
Chipurile Vechiului şi Noului Testament, Învăţătură 
bisericească pentru preoți, Capete de poruncă la toată 
ceata bisericească. A alcătuit și o carte de Sfătuiri 
creştine-politice, în versuri, către voievodul Ștefan 
Cantacuzino. Alte texte rămase de la Sfântul Antim 
sunt scrisori, prefețe, postfețe şi dedicații (adesea în 
versuri) la cărțile tipărite de el, care au, de asemenea, 
o importanță deosebită, uneori autorul strecurând 
în ele adevărate comori teologice și literare. Se 
observă, astfel, pe lângă imensa prețuire pentru 
domnitorul Constantin Brâncoveanu, atât cultura 
vastă a ieromonahului, episcopului și mitropolitului 
Antim Ivireanul, cât și ușurința cu care se exprima 
el în limbile română, greacă, slavonă, georgiană și 
arabă.

La 5 februarie 1713, de ziua prăznuirii Sfintei 
Agata, în urma unei descoperiri dumnezeiești (după 
cum el însuși mărturisește53), mitropolitul Antim 
Ivireanul a început să clădească Mănăstirea Tuturor 
Sfinților în „mahalaua popii lui Ivașco”54, aproape 
de dealul Mitropoliei, pe locul unde era o veche 
biserică de lemn, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, 
în care se păstra Sfântul Mir. 

Sfântul Antim a pus toată averea55 sa pentru 
ridicarea din temelie a acestui sfânt lăcaș, „întru  
slava și mulţumita Însuși Celui întru Troiţă 
Dumnezeu și întru cinstea și lauda Tuturor Sfinţilor 
dimpreună, încât să fie și să se numească mănăstire 
a Tuturor Sfinţilor, cărora am și închinat-o și pe 
numele lor am zidit-o, ca să se prăznuiască întru ea 
cu mărire și să se cinstească necontenit cu laude și cu 

53) Învăţături pentru Aşezământul cinstitei mănăstiri a Tuturor 
Sfinţilor, cap. 13, în vol. Sfântul Antim Ivireanul, Scrieri, p. 88.
54) Prof. dr. Ion Nanu, „Un monument istoric de artă religi-
oasă: Ctitoria Mitropolitului Antim Ivireanul”, în rev. BOR nr. 
3-4/1961, p. 227.
55) În afară de averea sa personală, mitropolitul Antim a mai 
dobândit, fie în dar, fie prin cumpărare diverse obiecte, terenuri 
sau imobile, nu numai de la creștinii din București, ci și din alte 
orașe.

work, a mix of harmonized dogmatic, liturgical and 
moral teachings, exhortations and personal prayers, 
delivered in an exceptional and original Romanian 
expression of an amazing blend of poetic sensitivity 
and theological vision.

Also, Saint Anthim’s Writings reveal his rich 
theological and secular culture, synthesized in true 
masterpieces dedicated to catechesis and guidance of 
priests in their pastoral mission: Brief teaching on the 
mystery of repentance, Characters of the Old and New 
Testaments, Eclesiastical teaching for priests, Main 
commandments to the clergy. He also composed a 
lyric book of Christian-political teachings dedicated 
to Prince Ștefan Cantacuzino. Other texts left from 
Saint Anthim are the letters, forewords, afterwords 
and dedications (often in verse) in the books he 
printed. All these texts are of great importance as 
the author sometimes slipped into them veritable 
theological and literary treasures. It is also to be no-
ticed, next to the immense appreciation for Prince 
Constantin Brâncoveanu, also the vast culture of 
the Hieromonk, Bishop and Metropolitan Anthim 
the Iberian and the ease of expressing himself into 
Romanian, Greek, Slavonic, Georgian and Arabic.

On the 5th of February 1713, at the celebration 
day of Saint Agatha, by divine revelation (as Anthim 
himself confessed53), the holy Metropolitan began 
to build the Monastery of All Saints, in the “Priest 
Ivaşco slum”54, near the Metropoly Hill, on the site of 
an old wooden church dedicated to Saint Nicholas, 
in which the Holy Chrism was kept. 

Saint Anthim put all his wealth55 to raise this 
holy shrine from the foundation, “to the glory and 
pleasingness of the Holy Trinity and in the honour 
and praise of all the Saints together, as to become 
and to be called the Monastery of All Saints, whom 
behalf I have consecrated and built, so they will 
be highly celebrated and continually honoured in 

53) Guidelines for the Settlement of All Saints venerable 
Monastery, chap. 13, in vol. Saint Anthim the Iberian, Writings, 
p. 88.
54) Prof. Dr. Ion Nanu, “A historical monument of religious 
art: Metropolitan Anthim the Iberian’s foundation”, in mag. 
BOR no. 3-4/1961, p. 227.
55) Apart from his personal fortune, Metropolitan Anthim 
aquired – either bought or received as gifts – various items, 
lands or buildings, not only from the Christians in Bucharest, 
but also from other cities. 
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Harta Bucureștilor cu Mănăstirea Antim (secolul XVIII) / Map of Bucharest with Anthim Monastery (18th century)

Reconstituirea Mănăstirii Antim / Reconstitution of Anthim Monastery  (1715)
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cântări, ca niște prieteni ai lui Dumnezeu și ajutători 
și sprijinitori tuturor pravoslavnicilor creștini”.56 

Bucuros că a reușit să dea capitalei Ţării 
Românești una dintre cele mai frumoase podoabe 
de arhitectură, sculptură, pictură și odoare biseri-
cești, mitropolitul Antim a întocmit un regulament, 
prin care lasă dispoziţii cum să fie organizate și 
administrate clădirile, averile și lucrările mănăstirii. 
Aşezământul cinstitei mănăstiri a Tuturor Sfinților, 
început la 24 aprilie 1713, odată cu începerea con-
strucţiei mănăstirii, a fost completat la 15 martie 
171657 și, în final, a fost recapitulat și confirmat prin 
Hrisovul arhieresc din 20 iulie 1715, când toate lu-
crările „cu ajutorul Dătătorului de bine, Dumnezeu, 
s-au lucrat și la săvârșire bună au venit”.58

Ierarhul și ctitorul mănăstirii a întocmit cu 
mâna lui planurile mănăstirii, două dintre ele rămâ-
nând până în zilele noastre, și anume: planul original 
al bisericii, pe hârtie, atașat testamentului său relativ 
la mănăstire și un alt plan, realizat pe pergament (în 
1713) în cuprinsul Așezământului mănăstirii.

Tradiția menționează că toate sculpturile 
din piatră (ale iconostasului, ale picioarelor coloa-
nelor și ale ancadramentelor de la ușă și ferestre) 
cu motive vegetale, ca și pictura din biserica mare 
și din paraclis, au fost executate după schițele mi-
tropolitului-ctitor, care a și pictat câteva icoane (în 
stil bizantin) pe fresca zidurilor, alături de Preda 
Zugravul59. De asemenea, Sfântul Antim Ivireanul, 
ajutat de ucenici, a sculptat ușa de lemn a bisericii și 
a pictat cele două icoane mari60 de lângă iconostas: 
icoana tuturor Sfinților, în partea dreaptă și icoana 
celor patru Sfinţi (Alexie, Nicolae, Antim și Agata, 
ocrotitori ai mitropolitului Antim), în partea stângă.

Tot în cadrul mănăstirii bucureștene, Sfântul 
Antim a întemeiat prima bibliotecă publică de 
împrumut din Țara Românească și a rânduit 
ca, din veniturile obștei, să fie ajutați mai mulți 

56) Sfântul Antim Ivireanul, Scrieri, p. 75.
57) Sfântul Antim Ivireanul, Scrieri, pp. 77, 99.
58) „Hrisovul arhieresc”, în vol. Scrieri, p. 75.
59) Cel care a pictat și Mănăstirea Horezu, în vremea când 
Antim era episcop de Râmnic. Vezi prof. Victor Brătulescu, 
„Mitropolitul Antim, ctitor de lăcașuri sfinte”, în rev. BOR, nr. 
8-9/1956, p. 823.
60) Cf. prof.dr. Ion Nanu, p. 274, 313, 314.

prayers and chants, as friends of God, helpers and 
supporters of all the Orthodox Christians”56. 

Being happy that he managed to give the 
Romanian capital city one of the most beautiful jew-
els of architecture, sculpture, painting and church 
items, Metropolitan Anthim drafted a regulation, 
leaving the arrangements on how to organise and 
administrate the buildings, possessions and works of 
the monastery. The Settlement of All Saints venerable 
Monastery begun on the 24th of April 1713 at the 
same time with the construction of the monastery, 
was completed on the 15th of March 171657 and 
finally was recapped and confirmed by the Bishopal 
Charter from the 20th of July 1715, when all the 
works “with the help of God, the Giver of good, have 
been achieved and got to good end”58.

The hierarch and founder of the monastery 
drew the construction plans himself, two of which 
being preserved to this day, namely: the original 
plan of the church, on paper, attached to his Will 
regarding the monastery and another plan, done 
on parchment (in 1713) as part of the monastery 
Settlement.

Tradition states that all the stone sculptures 
(the iconostasis, the column bases and the surrounds 
of door and windows) with vegetal ornaments, as 
well as the painting in the big church and in the 
chapel were executed after Anthim’s sketches, who 
also painted (in Byzantine style) some of the fresco 
icons on the walls, alongside Preda the Painter59. 
With the apprentices help, Anthim also carved the 
wooden door of the church and painted the two 
large icons60 next to the iconostasis: the icon of all 
Saints on the right and the icon of his four patron 
Saints (Alexis, Nicholas, Anthim and Agatha) on the 
left.

 Saint Anthim also founded the first public 
lending library in Wallachia within the All Saints 
Monastery in Bucharest and ordained for the poor 

56) Saint Anthim the Iberian, Writings, p. 75.
57) Saint Anthim the Iberian, Writings, pp. 77, 99.
58) “The Bishopal Charter”, in vol. Writings, p. 75.
59) The same who painted Horezu Monastery, the time 
when Anthim was bishop of Râmnic. See Prof. Victor 
Brătulescu,“Metropolitan Anthim, founder of holy places”, in 
mag. BOR, no. 8-9/1956, p. 823. 
60) Prof. Dr. Ion Nanu, pp. 274, 313, 314.
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săraci, îmbinând astfel Liturghia cu filantropia, 
spiritualitatea cu practica și cultura cu misiunea.

Trăitor și mărturisitor al Ortodoxiei, Sfântul 
Antim Ivireanul a întreținut relații apropiate cu 
întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Surori din 
Răsăritul creștin aflat sub stăpânirea turcească 
(Alexandria, Antiohia, Ierusalim, Constantinopol), 
ajutând la promovarea învățăturii creștin-ortodoxe 
în acele țări. Astfel, în 1701-1702, la București, Antim 
a tipărit primele cărți în limba arabă (Liturghierul 
și Ceaslovul în variantă bilingvă greco-arabă) 
pentru creștinii din Siria, unde a trimis și prima 
tipografie cu caractere arabe (la Alep, în 1704). 
Iar în anul 1708, mitropolitul ivirean a trimis o 
tiparniță în Georgia, țara sa natală, unde, la Tbilisi, 
ucenicul său, Mihail Iștvanovici, a scos la lumină 
primele 10 cărți liturgice și catehetice (1709-1711)61.  

61) Cuvântarea mitropolitului Firmilian al Olteniei în 
„Solemnităţile comemorării a 250 de ani de la moartea 
martirică a mitropolitului Antim Ivireanul”, în rev. BOR, nr. 
9-10/1966, p. 958.

people to be helped out of the monastic com-
munity revenues, thus combining Liturgy and 
philanthropy, spirituality and practice, culture 
and mission.

Hierarch of living faith and confessor of 
the Orthodoxy, Saint Anthim the Iberian main-
tained close relations with the heads of the 
Sister Orthodox Churches in the Christian East 
conquered by the Turks (Alexandria, Antiochia, 
Jerusalem, Constantinople), helping to promote 
the Christian Orthodox teaching in those coun-
tries. Thus, in 1701-1702, in Bucharest, Anthim 
printed the first books in Arabic (The Missal and 
The Greek-Arabic Horologion) for the Christians in 
Syria, where he sent the first printing press with 
Arabic fonts (to Aleppo in 1704). In 1708 the ibe-
rian Metropolitan sent a printing press in Georgia, 
his native country, to Tbilisi, where his disciple 

Schița bisericii în Așezământul Mănăstirii Tuturor Sfinților / 
Drawing of the church in The Settlement of All Saints 
Monastery  (1713-1716)

Hrisovul arhieresc / Bishopal Charter (1715)
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Icoana celor patru Sfinţi (Alexie, Nicolae, Antim şi Agata) / 
Icon of the four Saints (Alexis, Nicholas, Anthim and Agatha) 

Icoana tuturor Sfinţilor / Icon of all Saints 

Pridvorul Mănăstirii Antim cu ușa de la intrare (în prezent) / The Monastery’s porch with the entrance door (today)
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Mănăstirea Antim (în prezent) / The Anthim Monastery (today)
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 De asemenea, în anul 1714, mitropolitul 
Antim i-a trimis patriarhului Hrisant Notara litere 
turnate în plumb, necesare tipografiei grecești a 
Patriarhiei Ierusalimului (instalată în Mănăstirea 
Sfântul Sava din București). Sfântul Antim a im-
primat nu numai cărți necesare în Țările Române62 
și în Răsăritul creștin, ci și antimise pentru Sfânta 
Liturghie, pregătind matrițele pentru tipărirea lor 
în lemn sau în bronz și dăruindu-le ierarhilor din 
Georgia natală și Patriarhiei de Ierusalim63.

Dar altă mare realizare a Sfântului Antim în 
domeniul tipografiei a fost, precum el însuși învăța, 
formarea de ucenici destoinici, dintre care amintim: 
ipodiaconul Mihail Iștvanovici, Gheorghe Radovici, 
ieromonahul Dionisie Floru, ieromonahul Sava – 
primul egumen al Mănăstirii Antim, preotul Stoica 
Iacovici (români), patriarhul Athanasie Dabbas (al 
Antiohiei), ieromonahul Mitrofan Grigoras, preotul 
Ioan Avramios (greci).

62) După ultimele cercetări, Sfântul Antim Ivireanul ar mai 
fi trimis, clandestin, o tipografie românească dascălului Ivan 
din Făgărăș după anii 1710 (ÎPS dr. Laurențiu Streza, pr. prof. 
Vasile Oltean, Sfântul Constantin Brâncoveanu şi braşovenii, 
Editura Andreiana, Sibiu, 2014, pp. 336-338).
63) Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, pp. 30-32.

Mihail Iştvanovici printed the first 10 liturgical and  
catechetical books (1709-1711)61. 

Also, in 1714, Metropolitan Anthim sent 
Patriarch Chrysanthus Notara lead cast letters which 
were necessary for the Greek printing press of the 
Patriarchate of Jerusalem (established at Saint Sava 
Monastery in Bucharest). Saint Anthim printed not 
only books for the Romanian Principalities62 and the 
Christian East, but also antimisions for the Divine 
Liturgy, carving the printing moulds in wood or 
bronze and bestowing them to the hierarchs from 
his native Georgia and from the Patriarchate of 
Jerusalem63.

Another Saint Anthim’s great achievement 
in the field of the printing craft (as stated by 
Anthim himself) was to form brave disciples, like: 
Subdeacon Mihail Iștvanovici, Gheorghe Radovici, 
Hieromonk Dionisie Floru, Hieromonk Sava – the 
first abbot of Anthim Monastery, Priest Stoica 
Iacovici (Romanians), Patriarch Athanasios Dabbas 
(of Antiochia), Hieromonk Mitrofanis Grigoras, 
Priest Ioannis Avramios (Greeks).

61) The speech of Firmilian, Metropolitan of Oltenia in “The 
solemnities of commemorating 250 years since the death of 
the martyr Metropolitan Anthim the Iberian”, in mag. BOR, 
no. 9-10/1966, p. 958.
62) According to the latest research, Saint Anthim the Iberian 
would had secretely sent after 1710 a Romanian printing press 
to Ivan, teacher in Fagaras (ÎPS Dr. Laurențiu Streza, Fr. Prof. 
Vasile Oltean, Saint Constantin Brâncoveanu and the people of 
Brasov, “Andreiana” Publishing House, Sibiu, 2014, pp. 336-
338).
63) Saint Anthim the Iberian, Letters, pp. 30-32.
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Deși nu ne-au rămas sfintele sale 
moaște drept confirmare palpabilă, 
sfințenia vieții Sfântului Antim 

este vizibilă în jertfelnicia vieții lui de fiecare zi, în 
sfaturile și experiențele lui duhovnicești, precum 
și în atitudinea sa de „melc” răbdător și neagresiv, 
dar lucrător neîncetat pentru propășirea Bisericii și 
a credincioșilor ortodocși. De 300 de ani încoace, 
Sfântul Antim lucrează și mijlocește în cer, alături 
de ceilalți Sfinți Ierarhi, pentru luminarea oamenilor 
în credință și în viața duhovnicească, mulți creștini 
bucurându-se de ajutorul și ocrotirea lui.

Alături de cărțile tipărite sau scrise de Sfântul 
Antim, în București se mai găsesc doar câteva 
obiecte liturgice de la el, dintre care amintim: un 
potir de argint aurit, realizat în 1694 (pe când era 
egumen la Snagov), o cățuie de argint (tot din peri-
oada stăreției la Snagov), un antimis imprimat de el 
(în 1708) ca mitropolit al Ungrovlahiei și un epitaf 
brodat cu fir de aur și argint (din 1714, afierosit pro-
babil Mănăstirii Tuturor Sfinților din București). La 
Catedrala episcopală din Râmnicu Vâlcea se poate 
vedea cârja lui de mitropolit al Ungrovlahiei, iar la 
biblioteca Mănăstirii Neamț există un Liturghier ro-
mânesc, tipărit cu binecuvântarea Sfântului Antim 
Ivireanul, în 1713 (dăruit de Sfântul Cuvios Pahomie 
de Gledin Mănăstirii Pocrov, în 1716), pe care este 
scris: „Această preasfântă și dumnezeiască Liturghie 
rumânească este a mea, Pahomie – me-a dăruit-o 
sfiinţia sa Antim Mitropolitul din Ţara Rumânească 
și eu o dau la Sihăstria la Pocrov ca să fie acolo în 
veci...”64.

De asemenea, sub îndrumarea directă a 
Sfântului Antim, peste 20 de biserici și mănăstiri au 
fost ridicate și restaurate în Țara Românească, dintre 
care Mănăstirea Tuturor Sfinților din București 
având o semnificație deosebită. 

64) Biblioteca Mănăstirii Neamț, Fondul de Carte Veche, 
nr. 456, f. 6v. Vezi și pr. prof. Nicolae Feier, Cuviosul Ierarh 
Pahomie de la Gledin, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2007, 
pp. 101-102.

Although there are no remains of his holy 
relics as palpable confirmation of Saint Anthim’s 
sanctity, this was visible in his day-by-day sacrificial 
life, his advice and spiritual experiences as well as 
his attitude of patient and non-aggressive “snail” 
who continuously worked for the prosperity of the 
Church and Orthodox believers. For more than 
300 years, Saint Anthim has been working and in-
terceding in Heaven, together with other Hierarch 
Saints, to enlighten people’s faith and spiritual life, 
many Christians having benefited by his help and 
protection.

Along with the books printed or written 
by Saint Anthim, we can still find in Bucharest 
only few liturgical objects who belonged to him, 
such as: a gold gilded silver chalice made in 1694 
(when he was Abbot of Snagov Monastery), a silver 
incensor (also from the priory period in Snagov),  
an antimision printed by Anthim (in 1708) when 
he was Metropolitan of Wallachia and an epitaph 
embroidered in gold and silver (from 1714, prob-
ably consecrated to All Saints Monastery). We can 
find his pastoral crosier at the Episcopal Cathedral 
in Râmnicu Vâlcea and at the library of Neamț 
Monastery there is a Romanian Missal printed with 
the blessing of Saint Anthim the Iberian in 1713 
(offered by the Pious Saint Pachomius of Gledin to 
Pocrov Monastery in 1716), where it is written: “This 
most-holy and divine Romanian Missal belongs to 
me, Pachomius – being offered to me by his holiness 
Anthim, Metropolitan of Wallachia and I give it to 
the Hermitage Pocrov, to be there forever ...”64.

Also, under the direct leadership of Saint 
Anthim the Iberian, more than 20 churches and 
monasteries were erected and restored in Wallachia. 
Of particular significance is All Saints’ Monastery, 
in Bucharest.

64) Neamț Monastery Library, Old Book Section, no. 456, p. 6v. 
Also see Fr. Prof. Nicolae Feier, The Pious Hierarch Pachomius 
of Gledin, “Renașterea” Publishing House, Cluj-Napoca, 2007, 
pp. 101-102.

Urmele și slava Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul /  
The traces and veneration of Saint Hierarch Martyr  

Anthim the Iberian
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Potir din argint aurit /  
Gold gilded silver chalice (Snagov, 1694)

Cârjă / Crosier (1708)Cățuie de argint /  
Silver incensor (Snagov)

Antimis / Antimision (1708)
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Epitaf brodat cu fir de aur și argint / Epitaph embroidered in gold and silver (1714)

Pagină din Liturghierul (1713) donat de mitropolitul Antim al Ungrovlahiei Sfântului Pahomie de Gledin /  
Page from the Romanian Missal (1713) donated by Saint Anthim to the Pious Saint Pachomius of Gledin
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Însă mai mult decât aceste moșteniri materi-
ale, urmele luminoase lăsate în Biserica Ortodoxă 
Universală și în cultura românească de eruditul și 
smeritul Ierarh Martir fac vie recunoștința în sufle-
tele tuturor credincioșilor care beneficiază de lucră-
rile lui. Sfântul Antim Ivireanul a împlinit cuvântul 
Mântuitorului Hristos, care spune: „Așa să lumineze 
lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă 
faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl 
vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16)65. Având ca em-
blemă reprezentativă melcul care înaintează vertical 
spre Soarele dreptății – Iisus Hristos (simbolizat de 
o stea cu șase raze rezultată din suprapunerea iniți-
alelor numelui Domnului în limba greacă – I și X), 
„Smeritul mitropolit al Ungrovlahiei Antim” (cum 
se semna el în mod obișnuit) a fost un om smerit 
și răbdător, meticulos și neagresiv, tăcut și precaut 
(treaz) ca și melcul, găsindu-și odihna duhului în 
rugăciunea inimii, retras în mari contemplații și 
cugetări în liniștea (co)chiliei și ieșind apoi să lumi-
neze cu razele faptelor bune pe oamenii din Biserica 
Românească și nu numai.

Așadar, Sfântul Antim, ca toți Sfinții pe care 
i-a cinstit și urmat în nevoințele duhovnicești (ru-
găciune, post, milostenie, studiu și muncă), a fost o 
făclie de iradiere a iubirii smerite, a înțelepciunii și a 
artelor puse în slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor. 
„Floare cu străluciri de aur a toată arta cea bună”66, 
luminatul ierarh martir Antim Ivireanul, mitropo-
litul Țării Românești (1708-1716), și-a pus întreaga 
pricepere și energie pentru sporirea Bisericii și 
luminarea credincioșilor creștini ortodocși (nu doar 
români), integrând credința, știința și arta într-un 
demers unitar, simfonic și sintetic. Agonisind încă 
din tinerețe feluritele meșteșuguri ale caligrafiei, 
picturii, sculpturii și broderiei, smeritul, eruditul 
și neobositul om de rugăciune, de carte67 și de arte, 

65) De aceea, și apropierea noastră de Sfântul Antim își are 
temeiul nu doar într-o curiozitate științifică, ci în evlavia 
euharistică față de Dumnezeu Cel Viu și Iubitor, Cel ce lucrea-
ză neîncetat în lume prin Sfinții Săi, atât în timpul vieții lor 
pământești, cât și după ce ei s-au mutat cu sufletul în ceruri, 
lângă El.
66) Cum i s-a adresat patriarhul Hrisant Notara al Ierusalimului 
în scrisoarea din 3 octombrie 1700, pe când Antim era egumen 
al Mănăstirii Snagov (Sfântul Antim Ivireanul, Scrisori, Editura 
Basilica, București, 2016, p. 50).
67) În ambianța culturală de la Curtea Domnitorului 
Binecredincios Constantin Brâncoveanu și de la Academia 
Domnească din București, Sfântul Antim s-a arătat ca un 

But more than this material legacy, the bright 
trail left in the Universal Orthodox Church and in 
the Romanian culture by the great scholar and hum-
ble Hierarch Martyr brings living gratitude in the 
souls of all the faithful people who benefited from 
his work. Saint Anthim the Iberian fulfilled Jesus 
Christ’s word that says: “Let your light so shine before 
men, that they may see your good works and glorify 
your Father in heaven.” (Matthew 5, 16)65. Having 
as representative emblem the snail that advances 
vertically towards the Sun of righteousness – Jesus 
Christ (symbolized by a six-ray star resulting from 
overlapping the initials of the Lord’s name in Greek 
– I and X), “The humble Metropolitan of Wallachia, 
Anthim” (as he would usually sign himself) was a 
humble and patient, meticulous and unaggressive 
man, silent and cautious (awake) like the snail, 
finding his rest in the prayer of the heart, withdrawn 
into great contemplation and thoughts in the silence 
of his cell (or shell), after which he would go out to 
illuminate with the rays of good deeds the people of 
the Romanian Church and not only.

Thus, like all the Saints whom he venerated 
and followed in their spiritual strivings (prayer, 
fasting, mercy, study and labour), Saint Anthim was 
an irradiation torch of humble love, wisdom, and 
arts in the service of God and of people. “Flower 
with golden shine of all good art”66, the enlightened 
Hierarch Martyr Anthim the Iberian, Metropolitan 
of Wallachia (1708-1716), put all his skill and 
energy for the enrichment of the Church and the 
enlightenment of the Orthodox Christians (not 
only Romanians), integrating faith, science and art 
into a unitary, symphonic and synthetic approach. 
Being gifted from his youth with various abilities in 
calligraphy, painting, sculpture and embroidery, the 
humble, erudite and tireless man of prayer, books67 

65) That is why our approach to Saint Anthim has its basis not 
only in scientific curiosity but in the Eucharistic devotion to-
wards the Living and Loving God, Who is continually working 
through His Saints, both during their earthly life and after they 
moved their souls to heaven, next to Him.
66) As Patriarch Chrysanthus Notara addressed him in the 
letter from the 3rd of October 1700, while Anthim was Abbot of 
Snagov Monastery (Saint Anthim the Iberian, Letters, “Basilica” 
Publishing House, Bucharest, 2016, p. 50).
67) In the cultural environment of the Blessed Prince 
Constantin Brâncoveanu’s Court and of the Princely Academy 
in Bucharest, Saint Anthim proved himself  to be a great erudite 
man, many Greek scholars confessing  with laudatory words 
their admiration and appreciation to him.
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trecând prin toate treptele slujirii bisericești și împle-
tindu-și nevoințele cu razele harului și înțelepciunii 
dumnezeiești, a devenit model și lumină a preoției 
– „arta artelor și știința științelor”68.

În mod cert, anvergura sa duhovnicească și 
culturală încununată de martiriu a atras de peste 300 
de ani pe mulți intelectuali români și străini, înrâ-
urind asupra lor o influență covârșitoare. Arhierei, 
monahi, preoți și mireni deopotrivă, toți au văzut 
lumina lină a lui Hristos strălucind cu putere în 
Sfântul Antim Ivireanul, în cuvintele și în faptele lui, 
și au format în timp obștea duhovnicească ocrotită 
de ilustrul ierarh. Putem afirma că nu doar mișcarea 
isihastă Rugul Aprins sau obștea de monahi a mănăs-
tirii ctitorite de el au purtat făclia credinței ortodoxe 
și acoperământul Sfântului Antim, ci toți creștinii 
ortodocși din neamurile românesc, georgian, grec, 
arab și slav care l-au cunoscut cumva au primit și 
primesc mereu ajutorul și inspirația lui întru spori-
rea râvnei pentru Dumnezeu și pentru Biserica lui 
Dreptslăvitoare. În acest proces îndelung de lumina-
re și vindecare a sufletelor oamenilor Sfântul Antim 
continuă să lucreze cu răbdare și perseverență până 
la sfârșitul veacului acesta. La Mănăstirea Antim din 
București, am primit mărturii de la mulți credincioși 
că Sfântul Antim Ivireanul a intervenit în viața lor 
în chip minunat, pe unii aducându-i la Ortodoxia 
mântuitoare de pe căile rătăcite ale unor ideologii 
neortodoxe (pietism, sectarism protestant, filozofii 
orientale, yoga, gnosticism și ocultism new age), iar 
pe alții vindecându-i de boli trupești, unele foarte 
grele sau chiar incurabile.

Dar „duhul și puterea” (râvna credinței și 
mărturisirea convingătoare a) Sfântului Antim s-au 
arătat și în lucrarea duhovnicească a unor ierarhi 
care au viețuit în obștea Mănăstirii Tuturor Sfinților 
(Ilarion al Argeșului, Irineu Mihălcescu ș.a.) și 
părinți ieromonahi – membri ai mișcării isihaste 
Rugul Aprins (ieroschimonahul martir Daniil Sandu 
Tudor, arhimandritul Sofian Boghiu, ieromonahul 
Adrian Făgețeanu69, arhimandritul Benedict Ghiuș,  

mare erudit, mulți cărturari greci mărturisindu-și prin cuvinte 
laudative admirația și prețuirea față de el.
68)  Sfântul Grigorie Teologul, „Despre fugă (sau Despre 
preoţie)”, cap. XVI, în vol. Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie 
de Nazianz și Sf. Efrem Sirul, Despre preoţie, traducere de pr. 
Dumitru Fecioru, EIBMBOR, București, 1987, p. 166.
69) Părintele Adrian a trecut la cele veșnice la 27 septembrie 
2011, chiar în ziua prăznuirii Sfântului Antim Ivireanul (pe 
care-l cinstea mult, de altfel).

and arts, passing through all the stages of church 
ministry and blending his strivings with the rays of 
divine grace and wisdom, he has become a model 
and light of the priesthood – “the art of all arts and 
the science of all sciences”68.

Certainly, his spiritual and cultural span 
crowned by martyrdom, has attracted many 
Romanian and foreign intellectuals for more than 
300 years, arousing an overwhelming influence upon 
them. Archbishops, monks, priests and laymen al-
together, saw the gentle light of Christ shining with 
power in Saint Anthim the Iberian, in his words and 
deeds, and in time they formed the spiritual commu-
nity protected by the illustrious hierarch. We can say 
that not only the hesychast movement The Burning 
Bush, or the monastic community of the monastery 
he built, carried the torch of the Orthodox faith 
under the protection of Saint Anthim, but all the 
Orthodox Christians of the Romanian, Georgian, 
Greek, Arabic and Slavic nations who somehow 
knew him, still receive his help and inspiration in 
enhancing the zeal for God and His Orthodox 
Church. In this long process of illumination and 
healing of people’s souls, Saint Anthim continues to 
work with patience and perseverance until the end 
of time. At Anthim Monastery in Bucharest we have 
received testimonies from many believers that Saint 
Anthim the Iberian has wonderfully intervened 
in their lives, bringing some of them to the saving 
Orthodoxy from the lost ways of unorthodox ideol-
ogies (pietism, Protestant sectarianism, oriental phi-
losophies, yoga, gnosticism and new age occultism), 
and healing others from some very heavy or even 
incurable bodily diseases.

But the “spirit and power” (the intensity of faith 
and convincing confession) of Saint Anthim were 
also shown in the spiritual work of some hierarchs 
who lived in the community of All Saints Monastery 
(Ilarion of Argeş, Irineu Mihălcescu and others) 
and hieromonks – (the martyr Hieroschemonk 
Daniil Sandu Tudor, Archimandrite Sofian Boghiu, 
Hieromonk Adrian Făgeţeanu69, Archimandrite 

68) Saint Gregory the Theologian, “About running-away (or 
About the priesthood),” chap. XVI, vol. St. John Chrysostom, 
St. Gregory of Nazianz and St. Ephrem the Syrian, About the 
priesthood, translation by Fr. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, 
Bucharest, 1987, p. 166.
69) Father Adrian passed away on 27 September, right on the 
commemoration day of Saint Anthim (whom he loved a lot).
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arhimandritul Vasile Vasilache, arhimandritul 
Arsenie Papacioc, protosinghelul Petroniu Tănase 
ș.a.) – duhovnici erudiți și artiști apreciați, teologi 
apologeți și predicatori experimentați, gospodari 
cumpătați și lucrători neobosiți în câmpul mi-
sionar-filantropic al Bisericii în vremea de grea 
încercare a comunismului agresiv și prigonitor70. 
Revigorarea duhovnicească a Mănăstirii Antim din 
vremea lor (1940-2000) a reprezentat un centru 
de iradiere spirituală și culturală în întreaga cetate 
a Bucureștilor și un stâlp de rezistență a întregii 
Românii creștine în fața cotropitorilor necreștini și 
anticreștini.

*

Personalitate de prim rang a Bisericii Ortodoxe 
Românești, Sfântul Antim Ivireanul a călăuzit 
credincioșii prin cuvântul rostit, scris, zugrăvit sau 
tipărit și prin slujirea sa jertfelnică, fiind un adevărat 
model de păstor și învăţător. Ierarh și cărturar, om 
duhovnicesc și practic deopotrivă, Sfântul Antim 
L-a slujit neîncetat pe Dumnezeu, căutând lumi-
narea semenilor prin învăţătura creștin-ortodoxă, 
sensibilizarea lor faţă de netrecătoarele frumuseţi ale 
iubirii de Dumnezeu și de semeni.

Din această perspectivă, slujirea și mărturisi-
rea lui Dumnezeu prin cuvânt și faptă a reprezentat 
pentru Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul 
măsura conștiinţei sale faţă de Dumnezeu, față de 
Biserica lui Hristos de pretutindeni și față de neamul 
românesc. Pomenindu-L mereu pe Domnul Iisus 
Hristos în viața lui de zi cu zi, a ajuns el însuși să 
fie pomenit de Mântuitorul Hristos înaintea lui 
Dumnezeu-Tatăl, a Sfinților și a Îngerilor din Ceruri. 
De aceea, putem afirma că viața duhovnicească 
și lucrarea pastoral-misionară a Sfântului Antim, 
integrate în viața doxologică și sfințitoare a Bisericii, 
fac să strălucească veșnic chipul lui în Împărăția lui 
Dumnezeu și în inimile credincioșilor, iar pe noi ne 
îndeamnă ca, într-un glas, să-i cântăm cu evlavie 
și recunoștință: „Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, 
Mucenice al lui Hristos!”.

70) Vezi și lect. univ. dr. Carmen Ciornea, „Antim Ivireanul 
în memoria corifeilor Rugului Aprins”, în vol. Sfântul Antim 
Ivireanul. Cultura şi spiritualitatea europeană şi caucaziană de 
la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-
lea, ediție coordonată de pr. prof. Nicolae Dură, Editura Praxis 
a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2016, pp. 219-
236.

Benedict Ghiuş, Archimandrite Vasile Vasilache, 
Archimandrite Arsenie Papacioc, Protosyngellos 
Petroniu Tănase and others) – erudite spiritual 
fathers and appreciated artists, apologetics the-
ologians and experienced preachers, reasonable 
caretakers and tireless workers on the Church’s mis-
sionary-philanthropic field in time of tough trial of 
the aggressive and persecuting communism70. The 
spiritual revival of Anthim Monastery in their time 
(1940-2000) represented a spiritual and cultural 
irradiation center throughout the city of Bucharest 
and a pillar of resistance of the whole Christian 
Romania against non-Christian and anti-Christian 
invaders.

*

Leading personality of the Romanian 
Orthodox Church, Saint Anthim the Iberian has 
guided the believers through the spoken, written, 
painted or printed word and by his sacrificial min-
istry, being a true model of a pastor and teacher. 
Hierarch and scholar, in the same time spiritual and 
practical man, Saint Anthim the Iberian served God 
unceasingly, seeking the enlightenment of his flock 
by delivering them the Christian Orthodox teaching, 
by raising their awareness to the eternal beauties of 
the love of God and fellow people.

It is from this perspective that serving and con-
fessing God in word and deed was for Saint Hierarch 
Martyr Anthim’s the measure of devotion to God, to 
the universal Church of Christ and to the Romanian 
people. By daily remembering Christ, Saint Anthim 
got himself to be mentioned by the Saviour Jesus 
Christ before God-The Father, the Saints and Angels 
in Heaven. We can therefore say that the spiritual 
life and pastoral-missionary work of Saint Anthim 
integrated into the doxological and sanctifying life 
of the Church, make his image eternally shine in the 
Kingdom of God and in our hearts, urging us to sing 
in one voice, with piety and gratitude: “Hail, Holy 
Hierarch Anthim, Martyr of Christ!”.

70) See also Lect. Univ. Dr. Carmen Ciornea, ”Anthim the 
Iberian in the memory of the Burning Bush’s leaders”, in vol. 
Saint Anthim the Iberian. The European and Caucasian culture 
and spirituality from the end of the 17th century and the begining 
of the 18th century, coord. by Fr. Prof. Nicolae Dură, “Praxis” 
Publishing House of the Archidiocese of Râmnic, Râmnicu-
Vâlcea, 2016, pp. 219-236.
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Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Hail, Holy Hierarch Anthim, Martyr of Christ!
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Sfinte Părinte Ierarhe Antim, 
cu vrednicie ai fost rânduit 

păstor şi învățător turmei tale 
şi cu înţelepciune dumnezeiască 

ai revărsat râurile sfintelor tale cuvinte. 
Viaţa ai pus-o pentru păstoriții tăi 
şi cununa muceniciei ai dobândit 

de la Hristos Dumnezeu, 
pe Care roagă-L, 

Sfinte Sfințite Mucenice Antim, 
să dăruiască pace şi mare milă 

celor ce săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Troparul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul

O, Holy Father and Hierarch Anthim, 
You have been worthily chosen 

as a shepherd and teacher of thy flock. 
You poured out the rivers of your divine words,  

with godly wisdom 
and gave your life for your flock. 

O, Holy Father and Hierarch Anthim, 
You, who have gained the crown of martyrdom  

from Jesus Christ, 
please ask Him  

for the peace and great mercy  
of those who celebrate your holy remembrance.

Troparion of Saint Hierarch Martyr Anthim the Iberian
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Toată suflarea, zice prorocul,
Cânte pre Domnul peste tot locul.

Şi melcul, încă, coarne înalţă, 
Ca să-L lăudăm, pre toţi ne-nvaţă.

Every soul, the prophet says,
Shall sing the Lord in every place.

And the snail, still, rises horns,
To praise Him, teaching us all.


