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MOTO:

„În anii de până acum, mulţi sau puţini, aşa cum o vrea Dumnezeu, nu am avut  
decât năzuinţa de a privi în jur cu atenţie şi cu bună-voire, înţelegând că, dacă viaţa  
ne-a fost dată ca un mister inexplicabil,  nimic nu o face mai bine purtătoare de  
înţeles ireductibil decât rezultatul viu şi definit, Fapta, de orice greutate. De-aceea,  
atât "ieri" cât şi azi - şi, dacă voi avea zile,  şi mâine - am simţit că  dacă dincolo de  
orice prejudecăţi,  reţinere nepăsătoare şi individualism sterp, voi afla, precum în  
nisipul râurilor  mari, pepita de aur şi o voi arăta şi altora, ajutând, pe cât pot, să se  
scoată mai lămuritor în evidenţă, nu voi fi trăit fără rost; şi nădăjduiesc că nu am 
greşit”.

Prof. Artur Silvestri
27 Aprilie 2008 – Învierea Domnului (Sfintele Paşti)

Nemaifiind, el continuă să rămână.  Pe cei care ne-au fost, ne sunt şi ne 
vor fi,  e datoria noastră să-i dezgropăm de uitare. Să-i readucem în memoria 



contemporanilor şi a celor ce vor veni acum şi de-a pururi. Meditând această frază 
în inima mea, dis-de-cu-toamnă, mi-au revenit în memorie, mai vii ca oricând, fraze, frânturi 
din ceea ce eu am numit: fantastica mea experienţă cu Artur Silvestri.
Fiindcă această „întâlnire”, acest contact, fie şi pe cale virtuală, mi-a prilejuit un belşug de 
stări, aşa cum nu mai trăisem vreodată.  Într-un timp relativ scurt. Abia 5-6 luni.
Cu toate acestea,  pot preciza că l-am cunoscut pe Dl. Artur Silvestri,  mult  mai bine după 
plecarea lui, decât din acel schimb de mesaje şi de epistole nocturne.  Paradoxal cum te poţi 
adânci în cunoaşterea cuiva, abia după ce a trecut precum fulgerul prin viaţa ta, lăsând urme 
arzătoare.

Cinstirea memoriei unui om este, îndeobşte,  o datorie de conştiinţă. O datorie sacră 
care-ţi  atestă  verticalitatea şi  ţinuta  morală  şi  te  motivează ca fiinţă  raţională,  cu spirit  şi 
sentimente. La ce-ar folosi spiritul, la ce ar folosi afectele noastre dacă nu le-am împărtăşi? 
Între Lumină şi Taină se strecoară de fiecare dată un dulce fior nostalgic. Îl chemăm, vine 
singur? Cert  e că nu-l alungăm, ci  îl  lăsăm să ne inunde în calde averse de tandreţe,   de 
amintiri,  revărsări  nostalgice,  rememorări  pioase.  Uniţi  într-o  smerenie  mută,  cetăţenii 
României  Tainice,  îşi  pregătesc  sufletul  să-l  cinstească  şi  să-l  comemoreze  pe  cărturarul 
român Artur Silvestri, cel care a pus început unei mişcări spirituale fără precedent în cultura 
românească de pretutindeni. Care a ştiut să focalizeze spiritele româneşti, să le dea o direcţie, 
să-i îndrume pe calea Luminii,  cea care veşnic răsare şi nu apune.

Elena,  o  bună  prietenă  din  Canada  mi-a  trimis  azi  o  evocare  tulburătoare  despre 
Cărturarul Artur Silvestri. Scrisă cu lacrimi. Citită cu lacrimi. De câte ori am lăcrimat în acest 
an? De sute de ori.   Acest text al ei a însemnat pentru mine imboldul suprem de a răscoli prin 
durerea  mocnită,   ca  să  dau de acel  căpeţel  de Lumină  călăuzitor  pe mai  departe.  Să-mi 
ostoiesc dorul şi să-mi pun stavilă întrebărilor rămase fără răspuns.

Iată acest mesaj:

Dragă Cezarina,
Se va împlini un an de la plecarea dintre noi a mult regretatului nostru mentor, Dr. Artur 
Silvestri. Am scris câteva rânduri pe care te-aş ruga să le publici la "Agero" dar şi la alte 
reviste la care crezi tu de cuviinţă. A fost o mare personalitate pe care oamenii trebuie să 
şi-l amintească des, cât mai des cu putinţă.
Calde îmbrăţişări şi urări de sănătate, alături de admiraţia mea pentru întreaga ta 
activitate.
Elena – Toronto”

E vremea strânsului celor mii de cuvinte, în panere largi pentru  dus la altar. Ele sunt 
mărturia  durerii  colective.   Pagini  memoriale,  fragmente  de  scrisori,  frânturi  de  amintiri, 
mesaje  îndoliate,  cuvinte  pe  care  ne-am sprijinit  suferinţa,   aşa  cum te  sprijini  de  Zidul 
Plângerii, de o scară, de tâmpla unei case,  de un umăr de frate, de prieten, de mentor, uneori 
chiar  de străin  dispus să primească.  Din acea nevoinţă  acerbă de comuniune.  Poetul  grec 
Iannis Ritsos scria: „Vezi tu, Joliot, dragostea cântăreşte mai greu decât ura – şi palma ne  
flămânzeşte de strîngerea unei mâini, încât ar strânge şi palma duşmanului nostru”.

 Astăzi, cu pioasă smerenie, scot aceste amintiri – dureroase încă,  la iveală. Sunt impregnate 
de acel aer reavăn şi ascuţit, care taie respiraţia, pe care-l simţi în coşul pieptului şi te strădui 
să-l împrăştii în tine. Un fel de catharsis. Care te înalţă şi te face să pluteşti spre alte lumi. O 
eliberare, o curăţire, o purificare generală.  Respir sincopat. Şi totuşi, chem amintirile pentru 
că nu-mi mai dau pace. Se insinuează şi mă învăluie.



Întâi  a  fost  vestea  neagră.  Fulgerătoare.  Ascuţită.  Cuţit  în  inimă.  Deşi  fusesem 
preveniţi  că  se  află  într-o  stare  dificilă,  noi  tot  speram…Cu  toţii  speram  în  miracole. 
Dumnezeu are planurile Sale de taină. Cine să le descifreze?

Subiect: Artur Silvestri a plecat dintre noi
Artur Silvestri
1953 - 2008

Anunţăm cu sufletele îndurerate că în zorii zilei de 30 noiembrie, de Sfântul Andrei,  
Artur Silvestri ne-a părăsit, reîntâlnindu-se cu al său Înger Tăcut. Rămân în urmă 
lucrările sale ca scriitor, istoric al civilizaţiilor şi promotor cultural cu activitate  
enciclopedică şi mai ales credinţa sa că există acea "Românie Tainică" despre care 
vorbea neîncetat. Să păstrăm această credinţă în stare să ne salveze din rătăcire ca 
pe o candelă care să îi lumineze şi lui calea spre stele.
Dumnezeu să-l odihnească!

Mariana Brăescu - soţie
şi familia”

Cum era şi firesc, imediat au început să curgă mesajele şi telefoanele, chiar din acea zi. 
Toată lumea a rămas conseternată.

MULŢUMESC PENTRU MESAJUL PROMPT ŞI DUREROS
Stimată doamnă Cezarina Adamescu,
Încerc să-MI adun puterile, am căutat în Attachmentul trimis, voi mai încerca, vom mai 
vorbi.
Vă trimit un Psalm scris exact cu un an în urmă , la plecarea unui coleg drag şi ultimul 
poem scris de curând. Nu am acum putere să scriu, poate va veni timpul şi pentru o 
transfigurare a durerii şi a revoltei că prea devreme, cei mai buni dintre noi sunt aleşi  
dintre noi şi Rămân cei care au misiunea de a face umbră pământului şi de a călca fără 
ruşine peste umbra celor plecaţi..
Îmi cer iertare şi vă mulţumesc pentru comunicarea în care am intrat şi pentru Noul Orfeu 
despre care aflu abia acum cine a editat grupajul meu). E limpede cine NE-a pus în 
legatură şi vă admir sincer,
Aurel A.



Dragă surioară,

Draga mea surioară Cezarina,
 
Şi eu sunt foarte tristă. 
 
Vestea m-a prins într-un moment ffff dificil.  
Nu vreau sa te întristez  cu problemele mele pe care sper sa le trec cu bine. În timp ce îţi  
scriu, poza ta e lângă mine.
Te îmbrăţişez, cu tot dragul,
Ioana   S.

                    Simţeam nevoia să comunic cu cei care l-au cunoscut, să vorbesc despre el, să-
mi ostoiesc durerea. De aceea i-am scris lui  Aurel A.:

scrisoare în ziua mare

   „Bunule Domnule,

   Îmi cer iertare că vă răspund atât de târziu gândurilor matinale. Dar nu m-am putut  
aduna... sunt foarte rispită. Şi tocmai m-am gândit să-i dedic Dlui Artur un volum de 
versuri pe care îl fac acuş. Sper să fie gata până joi. De ce până joi? Pentru că, deşi n-o 
să fiu acolo ca să-mi iau rămas bun, acesta e modul meu de a-mi lua rămas bun de la el. 
  Altfel nu ştiu cum aş face-o.  Volumul se numeşte ACASĂ, ÎN PARADIS,  şi e un 
REQIEM PENTRU DOMNUL NOSTRU ARTUR 
Sper să mă ţină Dumnezeu să-l fac. 
  De altfel nici nu-s bună de altceva, acum.  
  Dvs, cred că mergeţi acolo. Transmiteţi-i o rugăciune şi pentru mine.
  El va înţelege, desigur.
         Cu cele mai bune gânduri şi DORIRI DE BINE,

    Cezara, 02 decembrie 2008”

SCRISOARE CĂTRE AUREL A.
Bună ziua!
   
    Nu v-am mai "auzit" demult. Azi am citit comentariul şi răspunsul Dvs la comentariul  
meu despre CÂMPIA PÂINII. A FOST CA ŞI CÂND...
    Nu-mi revin deloc şi nu prea mă ajută nimic.   Azi am avut o criză puternică în drum 
spre biserică. Eram în maşină şi nu ştiu ce s-a întâmplat că s-a rupt filmul. M-am agăţat  
cu putere de mânerul de la scaun şi foate greu mi-am revenit.  Apoi, în biserică, după 
încă o pastilă luată, m-am dus la spovadă şi m-am împărtăşit. Mă bucur că sunt din nou 
în relaţii bune cu Isus. M-a primit IARĂŞI la Masa Lui.
   Poate de aceea mi-a dat şi avertismentul acela, ca să mă duc spre El mai des.
   Oricum, nu sunt vrednică de Jertfa Sa.
         Dar mă nevoiesc să fiu, cât de cât.
         Cu dragi sentimente,
        Cezara



Un an de lipsă acută, de dor nesfârşit, de rugă şi lacrimi, un an de iubire absentă. Un 
an care mi-a schimbat viaţa. Care m-a făcut alt om. În stare să-şi asume propriile erori, în 
stare să facă bilanţuri şi să-şi pună în ordine priorităţile, conştient de menirea lui în această 
vremelnică lume. 

Nu-l  cunoşteam demult,  dar Prof.  Artur Silvestri  făcea parte din acea categorie  de 
oameni care-şi pun amprenta definitiv pe inima ta. E vorba de acele întâlniri providenţiale, 
cruciale, memorabile pe care le ai, de foarte puţine ori în viaţă. Unii nu le au niciodată. Ele-ţi 
deviază traiectoria şi te conduc acolo unde e mai multă nevoie de tine.

„Locul Dumneavoastră  e alături de noi” – îmi spusese atunci când ne-am cunoscut şi 
aceste cuvinte au exercitat o putere magică. Nu le-am prea înţeles pe moment. Mă tot miram 
şi nu mai conteneam cu miratul. Dar el avea acea capacitate extraordinară de a „citi” oamenii, 
chiar fără să-i vadă. Citea printre rândurile tale? Simţea din vocea ta? Simţea din tăcerile tale? 
Din slăbiciuni şi frământări, dar, mai ales, din aerul propriei tale respirări, pe care ţi-l simţea 
de la depărtare.  Îţi sorbea respirarea, cu fiecare cuvânt spus, rostit sau gândit. Nici nu mai era 
nevoie de altceva.

Cert  e  că  nu-l  puteai  amăgi.  Ca  pe duhovnic,  la  sfânta  spovedanie.  Fiindcă  aveai 
sentimentul cert că vorbeşti cu Cineva  mai presus de tine, aş îndrăzni să spun, chiar mai 
presus de fire,  o persoană care vede  ceea ce alţii nu văd, aude ceea ce alţii nu aud, simte ceea 
ce alţii nu simt. Te lăsai în voie, pentru că şi tu, la rândul tău, presimţeai că mâinile care te-au 
prins zdravăn, te ocrotesc, au puterea tainică de a te sprijini, de a te alina, de a te elibera de 
angoase. Lăsai pe umărul său generos, toate grijile, toate apăsările, angoasele, spaimele. Cu 
încredere totală.

 Nu o dată i-am scris, ceea ce mă apasă. Şi el mi-a răspuns, după un foarte scurt răgaz 
de gândire, de cele mai multe ori imediat, dându-mi soluţia. Zâmbeam. Cum de nu-mi trecuse 
prin minte? Mergea la esenţe. Nu se încurca în detalii.  Se implica şi cu tact şi răbdare, te 
aducea iar la linia de plutire, te făcea să vezi nevăzutul, să afli ceea ce, cu adevărat contează.

Acesta a fost pentru mine, profesorul Artur Silvestri. Un duhovnic laic, un om căruia 
puteam să mă încredinţez, fără rezerve.

El  a  făcut  un  lucru  neasemuit  pentru  mine,  o  femeie  necunoscută:  mi-a  dăruit 
încredere. Mi-a dăruit prieteni. Mi-a  dăruit OAMENI. Uniţi într-o Românie Tainică de care 
până  atunci,  nu  avusesem habar.  Mi-a  deschis  o  lume  tentantă  în  faţă  şi  m-a  invitat  cu 
delicateţe  în  ea.  Mi-a dăruit  o platformă de afirmare  fără  precedent.  M-a chemat  să-i  fiu 
alături în acea grandioasă Mişcare spirituală:  România Tainică. Mi-a păstrat un loc alături. 
Mi-a făcut cinstea să mă numere printre „ai săi”.

Artur Silvestri avea acea capacitate extraordinară, acea carismă, aş zice,  de a te face 
să înţelegi şi  mai ales să crezi,  că eşti foarte important în ochii domniei sale. Că tu contezi şi 
că,  în  pofida  numeroşilor  şi  diverşilor  colaboratori,  eşti  un  „ales”.  Te  făcea  să  te  simţi 
confortabil, cu o seniorie în vorbe şi purtări, demnă de un nobil. În această privinţă, caracterul 
domniei sale era fără cusur. În relaţiile cu redactorii şi colaboratorii, avea o purtare exemplară, 
şi mai ales, fapt probat, ştia exact cât să ceară şi cât să dăruie, pentru fiecare în parte. Nobleţea 
de caracter este caracteristica oamenilor mari. Şi dacă, prin cine ştie ce nefericit concurs de 
împrejurări,  îţi  atrăgea  atenţia  asupra unui  fapt,  ori  a  unei  greşeli  şi  neatenţii,  o  făcea  în 
asemenea manieră delicată, încât nu te puteai considera jignit. Avea calităţi de lieder de opinie 
şi îţi  oferea teme şi soluţii viabile pentru  orice problemă, fără să fii nevoit să te încrâncenezi 
şi nici să te dai bătut. Alături de domnia sa, puteai lupta pentru o idee, pentru un lucru  sau 
pentru o persoană, ştiind că mergi pe drumul cel bun. N-am avut nici cea mai mică îndoială în 
această privinţă, încă de la început.



Cum  aş  putea  să  uit  toate  aceste  binefaceri?  Cum  aş  putea  să  uit  că-i  datorez 
recunoaşterea  din partea confraţilor?  O largă deschidere spre Universalitate. O conectare la 
viaţa spirituală a planetei.  Un renume. Toate venite  prin mâna unui singur om: Prof. Artur 
Silvestri.

Şi  el  a  pus  începutul.   A  pus  piatra  durabilă  la  temelia  construcţiei,  la  înălţarea 
zidurilor, până la cupolă. Acum îşi priveşte propria creaţie: eu ştiu că el vede şi se bucură. Îi 
presimt zâmbetul, iluminat de iubirea de oameni, de viaţă, de cultură, de istorie, de neam, de 
limbă, de toate acele valori pe care le-a promovat întreaga viaţă. 

A creat o Şcoală, un sistem, o mişcare,  o platformă spirituală? Toate la un loc. A fost 
un model. MODELUL OMULUI MARE, aşa cum îi plăcea să spună despre alţii, pe care i-a 
adunat sub acelaşi generic. I-au rămas mulţi discipoli.

Dinadins am amânat clipa când încep să răsfoiesc corespondenţa de după plecarea sa 
intempestivă. E greu s-o iei de la capăt cu sentimentele. Greu, dar necesar. O terapie freatică. 
O terapie sublimă.

„Sper să fiţi bine cu toţii     pentru că nu trebuie să vă simţiţi singuri şi nici nu sunteţi!   
Cu drag, Silvestri.     »    

Aşa  îi  scria  Maestrul   Artur  Silvestri,  discipolului  său,   Constantin  V.   editor  şi 
redactor  de  contact  A.R.P.,  moment  evocat  de  acesta  din  urmă,  într-un frumos  memorial 
numit : « Nu suntem singuri. Ne-a mai rămas un crâmpei din fiinţa românească. »

E adevărat că nu ne-a lăsat singuri. Ne-au rămas scrierile sale. Ne-au rămas ideile, 
proiectele, idealurile, puterea Exemplului său, Modelul Omului Mare, mărturiile de credinţă 
literară. Ne-au rămas revistele Asociaţiei  Române pentru Patrimoniu.  A rămas familia să-i 
continue visul. E o absenţă încărcată de semnificaţii tainice. Un gol plin. « Un gol în formă de 
Dumnezeu ».

Acum, la un an de la trecerea sa la cele veşnice, e vremea să umplem acel gol în formă 
de Dumnezeu, cu o alcătuire, cât de cât,  pe măsură. Primesc neîncetat « semne » şi « peceţi » 
ale trecerii sale, rămase încrustate în inimă şi în minte.

Iată, de pildă, scrisoarea primită azi, 27 octombrie în Sărbătoarea Sfântului Dumitrie 
cel Nou « Basarabov »,  de la un ilustru scriitor român  care trăieşte acum în America şi pe 
care prietenia cu Artur Silvestri l-a marcat într-o copleşitoare măsură, încât nu poate vorbi 
încă despre aceasta. Textul său poartă numele :  « Aceşti sfinţi români »

(La un an de când Artur Silvestri  s-a făcut nevăzut de noi)

« În foarte bună măsură fiecare  Neam are  un număr de Sfinţi ai lui. Ştim bine că Sfinţii  

alcătuiesc o ceată, sunt Neamul lui Dumnezeu, dar în timpul istoric dintre ei, unii sunt cu 

mai mare râvnă slăviţi de Neamuri. Şi această râvnă poate că desluşeşte mai bine ca orice  

firea Neamurilor, a fiecăruia dintre ele.

Sunt Neamuri  ai căror sfinţi sunt războinici, luptători, foste capete încoronate, mari şi  

vestiţi lucrători de minuni, încă din vremea vieţii lor. Sunt Neamurile care au rost "mare" 

în timpul istoric; acele neamuri care făuresc ordinea lumii. Dar Neamul Românesc, nu 



asemenea sfinţi "ai lui" are. Sfinţii Neamului Românesc sunt atâta de sfioşi încât până şi  

sfinţenia şi-au arătat-o anevoie, codit, parcă ruşinându-se.

Aceşti  Sfinţi  sunt:  Sfânta  Cuvioasă  Parascheva,  -   Sfânta  Vineri  -   şi  Sfântul  Cuvios  

Dimitrie cel Nou,"Basarabov".

Aceşti  sfinţi  au  fost  nevoitori  în  taină  şi  în  ascuns.  Nevoinţa  lor  a  fost  doar  către  

Dumnezeu, Cel în Treime Mărit, şi slava lor doar lui i s-a arătat în trecerea lor prin lume.

Aceşti sfinţi doar îndelungată vreme după ce s-au făcut nevăzuţi celor rămaşi în lume, au  

fost arătaţi. Şi arătarea s-a făcut prin dezvăluire minunată arătată tot unor nevoitori.

Cei doi sfinţi pomeniţi şi care cu mai mare râvnă sunt iubiţi de Români, s-au smerit pe sine  

pentru tot şi toate, pentru un "pui de găină".

Sfânta Cuvioasă Parascheva şi Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, sunt cei care 

cu grabă ajută pe săracul ajuns la nevoie, pe cel pe care toţi îl uită, toţi îl alungă, toţi îl  

ocărăsc. Pe cel care smerit nu încetează să mulţumească, până şi pentru nevoile lui.

Aceşti  sfinţi  sunt  asemenea unui  prânz   la  vreme de  sapă sau la  vreme de  coasă sau  

oricând.

Prânzul simplu şi aproape fără nimica devine ospăţ împărătesc.

Devine ospăţ,  căci  este  întins  pe  ştergar  curat,  de cânepă aspră având cusut  întrânsul  

aşchie sfântă.  Devine ospăţ, căci se alcătuieşte  din pâine zgrunţuroasă din grâu ales şi  

cană cu vin roş; daruri primite şi prin truda omenească întoarse ca daruri. Devine ospăţ,  

căci este pe iarbă   cu bună mireasmă, sub cer curat şi în dangăt de clopot care ne vesteşte  

că pururea drumul spre casă ne rămâne slobod: ieri, astăzi, întotdeauna. 

Alexandru Nemoianu »

Mergând înapoi  pe  firul  evenimentelor,  de la  acea  dată  fatidică,  retrăiesc  totul  cu 

emoţie şi adâncă tulburare. E vorba despre corespondenţa electronică primită chiar din ziua 



respectivă, ori de a doua zi şi până astăzi,  rânduri care ne-au legat şi mai mult sufleteşte, ne-

au îmbogăţit în durere şi ne-au îmbunătăţit,  întocmai cum a dorit iniţiatorul acestei mişcări 

spirituale.

 Notă. Mesajele  nu  respectă  în  totalitate  cronologia  dar  ele  exprimă 

starea de atunci precum şi starea de acum. De asemenea, trebuie menţionat că 

nu s-au folosit numele autorilor mesajelor integral, ci doar iniţiale, ori numele 

mic, din motive lesne de înţeles. Fiind documente personale, s-a cerut  şi  s-a 

primit acordul  semnatarilor  mesajelor   precum şi  al  familiei  domnului  Artur  

Silvestri pentru  ca toate aceste informaţii să  fie date publicităţii. 

« Draga mea Doamnă Cezarina,
Am primit  şi  am citit  "ACASĂ ÎN PARADIS". Am trecut  din leagănul meu de  

tristeţe  în  al  dumneavoastră,  ca să  nu  fim  singure.  Mă  înspăimântă  gândul  că  Artur  
Silvestri nu mai e printre noi. Dar cel mai tare mă înspăimântă gândul că s-ar fi putut să  
nu-l întâlnesc. O parte din inima mea plânge, o parte din inima mea e bucuroasă… O, 
Doamne, Numai Tu ştii cum e mai bine!
 Vă îmbrăţişez cu toată dragostea,
 Ioana  S. (Bucureşti)

Sunt gânduri simple, picurate cu lacrimi.
Un  prieten,  scriitorul  A.A.,  foarte  afectat,  mi-a  trimis  zeci  de  mesaje  în  care,  ne 

încurajam unul pe celălalt.
Primul mesaj a venit chiar în ziua aceea fatală:

„Ars  longa,  vita  brevis”.  Se  dovedeşte  şi  acum, când porneşte  spre  îngeri,  unul  
dintre cei care au descoperit nu doar termenul, ci însăşi esenţa României Tainice. L-am 
întâlnit o singură dată şi îl voi pomeni zilnic. Îi datorez mult, însăşi descoperirea mea şi a  
cuvântului care stătea ascuns în mine. Dumnezeu să-l odihnească. Stau aproape şi doresc 
să fiu de folos după puterea mea, familiei. A. A. (Buzău, 30 noiembrie 2008)

(…)  „Îmi  închipui  o  inedită  seară  de  veghe  după  tradiţie,  una  insolită,  de  la  
distanţă, doar fizică, dar câtă concentrare de simţire şi trăire se va vedea din aceste poeme 
extraordinare pe care le-am citit şi n-am avut puterea să le străbat sensurile adânci. Mi se 
întâmplă să simt lava fierbinte  a  cuvintelor,  să detectez  în  neantul  călătoriei  sufletului  



nostru, inestimabila valoare a cuvintelor în  alergarea lor nebună după dorinţa pe care  
poetul  voieşte  să o comunice.  Sunteţi  născută poetă  şi  reacţia  sensibilă  la  evenimentul  
tragic care ne-a apropiat, este o inedită seară de veghe la căpătâiul omului mare, cel care a  
fost Artur Silvestri.  Am ales la prima lectură dintre poemele scrise şi adaug şi eu unul.  
Aprind o lumânare virtuală şi mă apropii cu umilinţă de locul în care mai poposeşte o  
vreme cel care a fost Artur Silvestri, apoi mă voi întoarce printre cărţile lui şi vom mai  
vedea. Mulţumesc pentru această stare de veghe, Aurel A.”

« Tristeţea lucrului în sine

tristeţea
moleculelor dintre noi
de timp de spaţiu, de iubire
le socotim
nu le vedem
nu ne stă în fire
tristeţea lucrului
în sine
materia se recompune
acidul indiferenţei
le descompune
în fiere 
şi lacrimi adânci
n-avem molecula iubire
materia ei ne lipseşte
sensul
pierdut în puzderia de molecule 
indiferente
pierim şi nu ştim
e târziu
să aflăm 
cât de mult ne iubim.
Învaţă-mă ,Doamne, doar iubirea în sine
Iubirea de Tine! »

Şi, la fel de tulburător, un psalm memorial :

PSALM

Nu mă mai tem de tine Moarte
Chiar dacă vii să mă ucizi în vis.
Atât mă tem, eu încă n-am decis
Cum să te spânzur într-o carte.
 
Să văd cum mori şi TU măcar o dată
Cum sufletul îţi curge în pământ



Că n-ai în tine nimic sfânt
Fiinţă hâdă fără nici o Pată?!
 
Aduni copii, femei, bătrâni
Cum îi alegi nebună, fără minte?
Dintre cei răi , pe cel cuminte
Tu, Pacoste, din Casa de nebuni.
 
Sunt prea bătrân să mă mai tem de tine 
Şi n-am sfârşit ce am avut de scris
Omoară, Doamne, păcătoasa-n vis
Şi-nvaţă-mă să fac ce se cuvine.
 
Buzău,    Aurel A.”

Şi răspunsul meu, în asentiment:

   ŞI EU TOT LA PRIVEGHI M-AM GÂNDIT.   SUNT  GÂNDURILE  MELE DIN 
ACESTE  NOPŢI TRISTE, CEZARA
 Aveţi tot manuscrisul şi vă veţi convinge.
     Noapte bună!”

Şi scriitorul Al.Florin Ţene i-a aprins un  poem-candelă în acele zile:

„Poeţii nu mor niciodată” -  Lui Artur Silvestri.

Poeţii nu mor niciodată, ei doar
îşi odihnesc zborul
între clipa ce vine şi visul ce-a fost
potolind focul din oase şi luna
cu dorul,
arzând întotdeauna
cu rost.

Poeţii nu mor niciodată,
se-ntorc în cuvinte
eterne vorbe încolţite-n brazdă
în frunze, flori şi în întoarceri din cele sfinte
sau în zborul păsărilor ce torc la stână 
cântece pregătite să fie gazdă
în care intrăm cu ei de mână.

Poeţii nu mor niciodată ei vin
coborând treptat în noi frânghii de lumină,
de apă şi iz de pelin
ne iau de pe umeri tristeţea, ne-nveşnicesc tulpină
şi ne pun aripi de îngeri, în abis
nu mor niciodată, dar niciodată



doar urcă în vis.

Poeţii nu mor niciodată, doar ies
din auz, cum ai privi
printr-un ochean întors,
sau alunecă în simţuri cum noaptea unei ciocârlii
aureolează cu stele un şes,
ei au în vene al patrulea simţ, 
metafora din sânge a unui prinţ.

Poeţii nu mor niciodată, şi doar
îşi odihnesc zborul
între clipa ce vine şi visul amar
potolind focul din case şi luna
cu dorul,
arzând întotdeauna cu rost.”

Şi tot el a scris atunci  şi acest poem minunat în memoria mentorului său:

Întoarcerea ACASĂ

in memoriam Artur Silvestri

Era o vreme-a inimilor aprinse
Un timp al cuvântului scris,
Era clipa tăcerilor încinse
Şi-a încrederii urcând în vis.

Vesteam minunea prieteniei noastre
Sub raza luminii din Cuvânt;
Proiectele-ţi erau firide pentru astre
Şi noi te urmam prin legământ.

Dar azi ai plecat Acasă-n Paradis
Lăsând pentru noi înţelepciune şi-n ecou
CUVÂNTUL tău  în suflete aprins
Şi speranţa că Sus e o naştere din nou.

E clipa când mă-nchin pentru tine,
Dovada împreunelor simţiri,
Căci eternitatea care, iată vine
Stârneşte în noi valuri de uimiri.

Te-ai întors Acasă întristat,
Mai era în Ţară de-mplinit ceva,
Însă lumina-ţi de aici n-a plecat
Ne călăuzeşte spre înţelepciunea ta.

 Al.F.Ţene



Din nou  Aurel A. neliniştit şi plâns după prietenul pierdut pe care-l veghea la căpătâi.

 (…) „Îmi va lipsi mult timp, voi căuta zadarnic scrisori from Artur şi  voi găsi iată,  
scrisorile altor admiratori pe care i-a mobilizat în MAREA UNIRE a intelectualilor fără de  
care  incertitudinile  ţării  noastre  pot  continua  la  nesfârşit.  Aici  găsesc  contribuţia  
inestimabilă a celui care a fost Artur Silvestri. Am multe cărţi de la el, le voi citi şi reciti şi  
voi înţelege un adevăr: ...Dumnezeu alege şi cheamă la sine uneori devreme, prea devreme 
şi parcă nedrept pe cei pe care îi iubim şi noi la fel de mult. Vorbesc prostii. Ştim noi, vom  
şti noi vreodată cum, cât şi de ce NE iubeşte Dumnezeu? Uneori nu ştim nici măcar dacă 
noi  ÎL  IUBIM CU ADEVĂRAT.  Acum să-L  rugăm  să  primească  rugăciunile  noastre  
pentru cel care a fost Artur Silvestri.
Cu bune doriri, Doamne ajută,»

(…) „Voi face tot ce îmi stă în putinţă, m-am anunţat cu umărul pe aproape încă de  
la prima reacţie a tristei veşti.
Vă mulţumesc pentru calea ce MI-aţi deschis şi mă voi strădui să fiu credincios, fără să vă  
stric ordinea şi liniştea de care fiecare om are atâta nevoie.
Cu doriri de bine şi mult respect,  Aurel A.
« Nu-mi tulburaţi nici o ordine, fiţi pe pace. Ceilalţi  oameni din afară mă tulbură acum. 
DVS. SUNTEŢI SINGURUL CU CARE AM PUTUT ŞI POT COMUNICA ÎN ACESTE 
ZILE. ÎMI FCEŢI UN MARE BINE, PENTRU CĂ ALTFEL, CHIAR AŞ ÎNNEBUNI.
  Vă mulţumesc că existaţi,
   Cezara către Aurel »

Buzău, 1 decembrie 2008, 22,43 »

La apelul familiei către colaboratori, s-au încumetat să scrie mulţi autori, fie mesaje, 
fie texte omagiale :

Fw: Re: In memoriam Artur Silvestri - continuăm împreună activitatea 
MARELUI OM Artur Silvestri

 
Stimată Doamnă Cezarina Adamescu,
Iată răspunsul meu la mesajul primit de la D-na Mariana Brăescu-Silvestri.
Dacă nu va deranjează vă pot trimite spre citire şi avizare  ce doresc să fac public şi să se 
ştie din ce am scris şi din ce am tăinuit cu omul şi Marele Profesor care a fost Artur 
Silvestri.
Cu bucurie şi bune doriri, a.a.
Am citit şi cântările psaltice şi vă voi scrie separat. a.a.
Mulţumesc pentru tot. 16 decembrie 2008

„Îndurerată Dnă  Mariana Brăescu-Silvestri,
Stimaţi redactori,
Sunt unul dintre cei pentru care lucrarea profesorului Artur Silvestri la refacerea 
României tainice, la aflarea căii pierdute a poporului meu, a însemnat enorm. De Acest Om 



cu adevărat Mare m-am apropiat ca de o taină adâncă şi de un miracol. M-am trezit scriind 
şi aşteptând câteva cuvinte pe care  Le-a trimis fără rezerve, direct, ca unui prieten de o 
viaţă. Din păcate, l-am întâlnit o singură dată şi acum, când scriu emoţia care NE-a 
cuprins atunci a rămas ca un foc viu ce nu se va stinge niciodată. A fost un miracol de care 
m-am bucurat din păcate prea puţin timp. Am însă scrisorile, răspunsurile prompte la 
mesajele mele. A fost singurul om din câţi am cunoscut care MI-a răspuns imediat. Nici cei  
dragi din familie nu au reuşit această performanţă. Iată de ce voi răspunde la mesajul  
trimis şi voi selecta, voi închega pe măsura puterii şi priceperii mele, tot ce am scris, tot ce 
am ca daruri nepreţuite de la acest Om minunat. Şi Le voi trimite, la ARP poate şi prin 
coincidenţă totală de nume cu una din surorile mele.
Va strâng pe toţi în braţele gândului bun şi cu "cele mai bune doriri", voi pune umărul la 
conturarea unei mari personalităţi a culturii româneşti de azi şi de mâine. Aurel A.
 
PS Îmi cer scuze pentru unele inversiuni din conjuncţiile pe care calculatorul Le produce 
în Incredimail în care m-am obişnuit să scriu mesajele a.a.”

Şi unul din răspunsurile mele la aceste apeluri imperioase la împărtăşirea durerii :

    « Sunt aici,  recepţionez mesajele şi în curând, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Dl. Artur 
va primi de la mine aceste cuvinte. Nu ştiu cum, dar, poate vor ajunge la el.
         Cu drag,   Cezara”

« Mult iubite Domnule A. A. ,
 Se zice că nenorocirea, tristeţea, adună oamenii la un loc. Cred că e aşa. Dar mai cred că 
NIMIC NU E ÎNTÂMPLĂTOR. Şi faptul că putem acum vorbi e datorat tot dlui. Artur 
Silvestri care a dorit în intimitatea sa, SĂ FIM O FAMILIE URIAŞĂ. Ei bine, a reuşit.  
Pentru că în ARP, am găsit, şi aşa cred că şi Dvs. aţi găsit mulţi prieteni. Desigur şi spirite  
potrivnice care s-au îndepărtat imediat. 
      Sigur că aş dori să corespondăm, cu cea mai mare sinceritate o spun. În felul acesta 
SPIRITUL SĂU VA FI PRINTRE NOI.
      Eu nu-l cunosc decât câteva luni, dar pot spune cu mâna pe inimă că în toată viaţa 
mea, nimeni nu mi-a arătat atâta încredere şi bunăvoinţă decât el. Fără să ştie nmic despre 
mine. Asta m-a impresionat profund.  Şi faptul că m-a făcut editor online la revista  
ECOUL, i se datorează.  Mi-a zis: LOCUL DUMITALE E PRINTRE NOI.  Şi atunci m-am 
mirat. Am şi eu scrisori pe care le păstrez ÎN PATRIMONIUL INIMII MELE, DE UNDE 
NU EXISTĂ SMULGERE.
    Ieri am urlat ca o fiară de am speriat-o pe o bună prietenă, adusă de gând. Niciodată nu 
m-a văzut aşa. A reuşit după mai mult timp să mă calmeze cu nu ştiu ce bulină. Dar 
durerea pe care o simt acum nu e comparabilă cu nimic. 
    Şi când  aceeaşi prietenă, cu vreo câteva zile în urmă,  cititnd  circulara pe care Dna.  
Brăescu ne-a scris-o,   mi-a zis, referitor la starea lui Artur Silvestri, ( fără să vrea, i-au 
scăpat cuvintele din gură): « N-ai ce-i face. Se duce...”  atunci am urât-o şi îmi venea s-o 
omor. M-am certat cu ea. „De unde ştii tu, i-am spus? De ce vorbeşti aşa? »  Dar ea 
susţinea în continuare. Pentru că are unele presimţiri.  Şi când un alt scriitor mi-a zis:  
„A... asta are, atunci: Alelluia!”  L-am dat afară şi m-am certat rău cu el. 



    Oamenii vorbesc la modul superficial despre alţii şi asta mă doare. Aş fi vrut să le explic  
multe dar ce rost ar fi avut?
   Trecem indiferenţi pe lângă tragedii. Ne-am obişnuit cu SPECTACOLUL MORŢII.
   Eu, în afară de mama, am mai iubit aşa de mult o singură persoană: pe Papa Ioan Paul 
al II-lea. Tot aşa intram în foc pentru el.  Şi odată, de Crăciun, am dat afară pe cineva,  
pentru că tocmai atunci se găsise să spună despre Papa ceva,  c-ar fi făcut nu ştiu ce,  în  
timpul războiului II, etc.
   Despre Papa nu admiteam nici o vorbă rea.
   Iar acum, nici despre dl. Artur.  Nici măcar o vorbă convenientă.
   Eu sunt o persoană paşnică şi urăsc să mă cert cu cineva. Mă îmbolnăvesc imediat dacă 
mă cert cu cineva.
    Dar unele lucruri trebuiesc păstrate cu sfinţenie. Cum e de pildă prietenia, sau amintirea 
scumpă despre cineva.
    O să-i port această prietenie, scurtă dar trainică, atâtea zile câte îmi va mai îngădui 
Dumnezeu pe pământ.
    Vă rog să citiţi ataşul de azi. E vorba despre o carte de exegeze şi evocări, ÎNTÂLNIRI 
CRUCIALE, care  a apărut deja la Editura Semănătorul online, în 7 august curent, la  
secţia critică. Nu vă cer să cititţi tot, că e imposibil,  mai ales în aceste momente. Dar vă rog 
să vă uitaţi pe sumar, care e postat în faţă, în primele pagini, şi acolo sunt recenzate CINCI 
CĂRŢI DE-ALE DOMNULUI SILVESTRI, printre care: Cuvinte pentru Urmaşi şi  
Mărturisirea de credinţă literară 1-2.  O SĂ VĂ REGĂSIŢI ACOLO.   Vreo două din 
aceste texte au apărut, unul la O CARTE PE ZI şi celălalt la LUCEAFĂRUL ROM.       
Vedeţi în care sunteţi şi Dvs.   Şi cred că mai sunteţi şi la ANTOLOGIA ORFEU, pe care 
am  recenzat-o.  În recenziile postate acolo.
    Dorinţa mea tainică este DE A-I CONTINUA - cu micile noastre mijloace - DAR CU 
SUFLETUL DESCHIS - OPERA GIGANTICĂ A DOMNULUI ARTUR. ÎN FELUL 
ACESTA SE VA VEDEA CÂT L-AM IUBIT ŞI CÂT L-AM PREŢUIT.
       Şi, ca să folosesc o expresie tot de-a Domniei sale,   (dragă mie), vă spun;
      Cu doriri de bine,
     Cezara »

Acelaşi Alex. Nemoianu, scria despre Artur Silvestri  un superb text, intitulat : « Artur 
Silvestri şi casa » :

“Fără a încerca să înţelegem personalitatea lui Artur Silvestri, de fapt “persoana” lui, nu este 
cu putinţă să înţelegem opera lui. În contextul acestui articol în mod deliberat voi folosi, în  
referire la Artur Silvestri, prezentul şi prezentul continuu. După părerea mea Artur Silvestri se 
află  în veşnicie  acolo unde cronologia  istorică şi  a  lumii  nu mai  are  nici  o importanţă.  În 
veşnicie lucrurile „sunt”, ieri, astăzi, întotdeauna.

Artur Silvestri este una dintre puţinele “persoane” în înţelesul deplin al cuvântului. Unul dintre  
cei foarte puţini care înţeleg că Omul, “persoana”, este singura din creaţie care există simultan 
în spaţiul “noetic”(spiritual) şi material. Dar încă mai mult “omul” (persoana) are obligaţia de a 
le  uni,  aceste  două  planuri,  prin  transfigurarea  propriului  său  trup.  Aceasta  înseamnă  nu 
“mortificarea” materiei ci transfigurarea ei, aducerea ei la “starea dintâi”. În această înţelegere 
ar trebui să fie limpede că de fapt singurii “materialişti” autentici, cei care înţeleg şi respectă  
cu  adevărat  “materia”,  sunt  chiar  creştinii.  Această  înţelegere  este  prima  condiţie  pentru 
desluşirea  operei  lui  Artur  Silvestri.  Căci  aşa  a  înţeles  şi  a  mărturisit  despre  “om”  Artur 
Silvestri.



El a ştiut foarte bine că “omul” este alcătuit din trup, suflet şi duh şi la fel de bine el a înţeles  
diferenţa  dintre  ele  şi  împrejurarea  că  ele  trebuie  să  lucreze  în  concordie.”  Alexandru 
Nemoianu:,,Artur Silvestri şi CASA”

Un alt mesaj, de data aceasta de la o distinsă poetă din Focşani :

« Regret nespus...
Astăzi ne-am rugat pentru dânsul (ca şi pentru toţi prietenii) la Liturghie şi Acatistul Sf.  
Andrei...
Fie ca ruga noastră să îi ajute sufletul la Marea Întâlnire.
Rămasă  fără cuvinte, mă alătur durerii generale pricinuită de o atât de mare pierdere.
Cu preţuire,
Camelia C., Focşani. »

Şi tot Camelia  C. din Focşani mi-a trimis : 

„... sunt foarte mâhnită de veştile primite... Mă rog Bunului Dumnezeu ca munca 
marelui Artur Silvestri să nu se piardă...
Tu ştii mai bine. Cine va coordona mai departe activitatea ARP?  Sper din toată inima, că 
în memoria sa, visul să nu fie lăsat să moară...
Cum te simţi? Te-ai mai liniştit sufleteşte? 
Te îmbrăţişez cu drag, Camelia.”

Un  uriaş  vis  colectiv.   Precum  o  pâine  gigantică  hrănind  mii  de  oameni  şi  mai 
rămânând  12  coşuri  de  firimituri  pentru  făpturile  cerului.  O  pâine  spirituală  înmulţită, 
crescând mereu din acelaşi aluat tainic cu un ingredient special: iubirea de semeni. Iubirea de 
neam şi de patrie. Ne-am înfruptat din acest vis şi acum, eram pe cale să ne trezim brusc la 
realitate.

Şi profesorul  Adrian B.  a ţinut să-şi manifeste tristeţea:

“Stimată  doamnă CEZARINA ADAMESCU -
A murit ARTUR SILVESTRI...
Dumnezeu să-l ierte şi să-i odihnească sufletul lui greu trudit şi greu încercat de oameni  
orbi...!
Cu durere şi cu duh năucit de neagră veste, Adrian B. »

Mesajul următor e cu atât mai trist cu cât,  după o lună de zile,  scriitorul şi poetul 
Constantin Ghiniţă avea să-l urmeze pe Maestru în Patria cerească:

Subiect: FRATE BINECUVÂNTAT,

Ce tristă telepatie! Dumnezeu îi cheamă la EL pe ucenicii lui cei buni! cu doar câteva 
minute înainte am primit două mesaje cumplite, al fratelui nostru, Adrian Botez şi cel   al  
soţiei lui Artur Silvestri prin care mă anunţau plecarea lui Artur Silvestri către Domnul...  
ştii prea bine că acum câteva zile, când încă era în viaţă ne ruga să scriem ceva în ideea 
publicării unei cărţi care să-l sprijine moral. A fost însă ca aceste scrieri să fie în memoria 



lui, pentru tot ce-a însemnat şi pentru tot ce-a facut acest neobosit mentor al literaturii  
române şi al slujitorilor ei, mulţi dintre ei necunoscuţi. Am aprins candela şi aprinsă va sta 
ştiind că Domnul va primi şi umila noastră lumină la poalele Cuvântului ! Dumnezeu să-l  
odihnească şi să-i călăuzească sufletul în Marea Lui Lumină Lină şi să-l lase model 
Memoriei Lumii noastre în involuţie. Cu suflet plâns, al tău frate definitiv,Tică. »

În mod cu totul straniu, timp de 30 de zile,  Tică, om de mare nobleţe sufletească, a 
aprins 30 de candele pentru Artur Silvestri. Când ultima candelă s-a stins, poetul şi omul a 
plecat la stele. Îl chema fratele Artur să  alcătuiască acolo, sus, România Tainică.

Iată şi anunţul din partea colaboratoarei sale de la Casa de cultură din Mărăşeşti, unde 
era director:

„Dragii mei, cu multe lacrimi în ochi vă anunţ trecerea în nefiinţă a MARELUI
POET CONSTANTIN GHINIŢĂ, ÎNMORMÂNTAREA VA AVEA LOC MIERCURI 31. 
12. 2008. Eu,Otilia cu mare durere în suflet vă anunţ această crudă veste şi vă rog din
suflet să mă iertaţi că nu a fost una dintre cele mai bune. Vă aşteptăm să îl
conducem pe ultimul drum pe cel mai mare poet CONSTANTIN GHINIŢĂ , CEL CARE 
VA RĂMÂNE VEŞNIC VIU ÎN INIMILE NOASTRE”.

Primesc de la Asociaţia Română pentru Patrimoniu, încurajări în legătură cu 
volumul omagial „Acasă în paradis”:
Stimată, talentată şi harnică doamnă Cezarina Adamescu, 
Vă mulţumim foarte mult pentru toate materialele trimise şi pentru înţelegere şi 
compasiune.
Apreciem foarte mult faptul că înţelegeţi şi explicaţi valoarea operelor şi personalităţii  
minunatului om şi cărturar  Artur Silvestri şi contribuiţi să fie mereu prezent în memoria,  
în sufletul, în comunicarea noastră.
 
Mereu am amânat să vă scriu ca să am mai mult timp, dar în seara aceasta mi-am promis  
că nu închid computerul până nu vă răspund. 
Nu v-am scris, dar materialele trimise le-am citit şi am selectat pentru publicare atât în 
revistele ARP on-line cât şi în suplimentul IN MEMORIAM Artur Silvestri al revistei Viaţa  
de pretutindeni. Mă gândeam să public aceste texte şi altele (mai sunt, din ceea ce mi-aţi  
trimis, nepublicate), în cărţile pe care tocmai le pregătim pentru tipar. Dar, pe de altă parte,  
dat fiind volumul materialelor s-ar putea constitui chiar un volum memorial separat. E 
posibil, dar  acest lucru îl poate hotărî numai d-na Mariana Brăescu-Silvestri, care va 
discuta cu dvs.  direct, după 1 februarie (nu mult, prima săptămână). 
Vă rog să mai aveţi răbdare, ca şi până acum,  să se mai liniştească puţin lucrurile aici, să 
se mai elibereze de "urgenţe".
  Între timp, vă aşteptăm cu noi materiale, dacă mai aveţi inspiraţie. Mă gândesc, de 
asemenea, că şi corespondenţa dvs.  cu regretatul Artur Silvestri este foarte interesantă şi 
ar contribui să re-creăm, într-un volum, atmosfera specială a universului ARP. Dacă doriţi  
să ne trimiteţi, corespondenţa (e-mail, chat) brută, neprelucrată, sau secvenţe, vă 
mulţumim deja.
Aşteptăm,  deci, veşti din ambele părţi: eu de la dvs.  şi dvs. de la noi.
 Închei asigurându-vă de toată preţuirea şi prietenia noastră 
Sociolog Teodora  M.
Editor coordonator carte”



     Răspuns – 22 ianuarie 2009

      Mult stimată Doamnă Editor
     
   E adevărat că m-am grăbit, dar tot atât de adevărat este că eu am pus la dispoziţia ARP 
materialele, respectiv, volumul ACASĂ ÎN PARADIS, versuri memoriale dedicate  
EXCLUSIV lui Artur Silvestri,  MAI ALES DUPĂ APELUL DOMNIEI SALE, SCRISE 
ÎN PERIOADA NEFASTĂ 30 NOIEMBRIE - 10 DECEMBRIE 2008. LE-AM TRIMIS 
DE ÎNDATĂ CE VOLUMUL A FOST GATA. Al doilea volum, ÎNTÂLNIRI 
PROVIDENŢIALE, este de exegeze, evocări şi mesaje din această perioadă, tot exclusiv la 
personalitatea lui Artur Silvestri. 
   Eu le mai trimit o dată, să le vizualizaţi.
   PRIMUL ARE cca. 120 de pagini, format A4, dar cartea va fi în format A5, CUM SE 
OBIŞNUIEŞTE. SCUZAŢI, CALCULATORUL MEU SCRIE CÂND CU MAJUSCULE, 
CÂND CU MINUSCULE, FĂRĂ NICI O CONTRIBUŢIE DIN PARTEA MEA. EU  NU 
AM ÎNDRĂZNIT SĂ APELEZ LA DOAMNA MARIANA BRĂESCU, ŞTIIND CÂT E DE  
TULBURATĂ DE ACEASTĂ DEZASTRUOASĂ PIERDERE.  CU TOATE ACESTEA, 
MĂCAR O SUTĂ DE EX. MĂ ÎNCUMETAM SĂ FAC, PENTRU DOMNUL ARTUR, PE 
CARE ÎL PREŢUIESC ŞI ACUM ENORM.
  CU CEA DE A DOUA VA FI MAI GREU FIINDCĂ ESTE MAI  VOLUMINOASĂ.  
  EU VREAU SĂ PRELUCREZ MESAJELE DIN PARTEA A DOUA A CĂRŢII, 
ÎNTÂLNIRI PROVIDENŢIALE, ASTFEL ÎNCÂT SĂ RĂMÂNĂ NUMAI CEEA CE SE 
REFERĂ EXCLUSIV LA PERSONALITATEA SA.
  VI LE MAI TRIMIT O DATĂ. ELE SUNT ŞI ÎN MESAJELE PRECEDENTE DE AZI,  
CĂUTAŢI LA ATACCHEMENT.

   NU VREAU SĂ TULBUR PE NIMENI, ACEASTA ERA DARUL MEU PENTRU DL. 
ARTUR. DAR DACĂ S-AR PUTEA SCOATE MAI MULT, AR FI CU ATÂT MAI BINE.
    Vă mulţumesc pentru bunăvoinţă, înţelegere, şi pentru faptul că, deşi foarte marcate de 
această pierdere, aţi hotărât eroic, să continuaţi activitatea ARP..
    Vă spun sincer, că în această perioadă, mie, şi nu numai mie, mi-a lipsit mult  
colaborarea cu ARP. ERAM FOARTE DEZOLATĂ CÂND VEDEAM CĂ NU S-A MAI 
PUBLICAT NIMIC. M-AM OFERIT SĂ DAU O MÂNĂ DE AJUTOR CU ATÂT CÂT 
POT EU DE AICI, DE DEPARTE. EU SUNT, DATORITĂ BUNĂVOINŢEI DOMNULUI 
ARTUR SILVESTRI, editor online la revista ECOUL. MI-A TRIMIS ŞI LEGITIMAŢIA 
ÎN LUNA AUGUST TRECUT.
    DAR N-AM AVUT NICI O SARCINĂ CONCRETĂ PÂNĂ ACUM, DECÂT 
COLABORAREA CU REVISTA  cărticica românească de copii, care s-a dovedit a fi  
fericită, fiindcă primesc mesaje de peste tot în legătură cu cărticica.
   
   VĂ TRIMIT CELE MAI BUNE GÂNDURI ŞI          D O R I R I   D E    B I N E  
(arturiene),

      Cezarina Adamescu”

Şi răspunsul a venit imediat, în aceeaşi zi, 22 ianuarie:



Stimată şi dragă Prietenă (dacă îmi permiteţi, fiindcă din punctul meu de vedere, prietenii  
lui Artur Sulvestri sunt prietenii noştri).
Doamna Cezarina Adamescu, 
Mi se pare, tulburător şi onorant efortul pe care îl faceţi cu acest dar de suflet pentru cel  
care ne-a îndoliat atât de greu inimile în iarnă, neasemuitul Artur Silvestri.
 
Am citit doar câteva poezii, de o frumuseţe atât de trist sfâşietoare ! Vreau să vă răspund 
repede şi apoi să citesc totul în linişte.
Este adevărat că, la început comunicarea a fost mai greoaie, deoarece D-na Mariana 
Brăescu a creat acest nou cont special pentru administrarea tuturor  
materialelor, evenimentelor, informaţiilor, întrebărilor legate de Artur Silvestri. Toate  
materialele primite pe celelalte conturi în general au fost adunate aici. De aici le preiau eu,  
răspund mesajelor şi orientez textele către reviste şi(sau) cărţile pentru tipar în pregătire, 
sau alte publicaţii tipărite. De aceea eu am aflat mai târziu de nişte lucruri şi iată că mai 
aflu şi acum noutăţi, iar, pe de altă parte, fiindcă eu am selectat textele pentru publicare, a 
apărut ceea ce am trimis eu. Aşa au apărut şi materiale de-ale dvs. în revista D-lui Bodea,  
suplimentul IN MEMORIAM ARTUR SILVESTRI. 
Pe scurt, comunicarea dintre noi a fost mai dificilă, dar de acum va fi directă şi cât se poate 
de rapidă, eu acordându-vă prioritate. 
 
Doamne-ajută! Cum tot dl. Silvestri ne-a învăţat să punem totdeauna bun început.
Cu multă preţuire, 
Teodora Mîndru”

Urmare a invitaţiei făcută de conducerea ARP, am hotărât să mergem la Bucureşti la 
mănăstirea Pasărea:



Mult iubită Doamnă Editor,
Astăzi, toată ziua m-am nevoit să copii MESAJELE PRIMITE ŞI TRIMISE DE 
DOMNUL ARTUR SILVESTRI, ÎN SCURTA NOASTRĂ COLABORARE. LE-AM 
INTITULAT: CONFLUENŢE NOCTURNE. SUNT MESAJE PRIMITE PE YAHOO 
MAIL ŞI PE GMAIL. DAR NU AM AJUNS ÎNCĂ SĂ LE COPII PE TOATE 
PENTRU CĂ NU MĂ MAI AJUTĂ CALCULATORUL. MI LE-A ŞTERS DE 
CÂTEVA ORI, IAR ACUM ÎMI SEMNALEAZĂ CĂ NU MAI AM MEMORIE 
SUFICIENTĂ ŞI TREBUIE SĂ LE SALVEZ ÎN ALT FIŞIER  (disc C). Eu vi le trimit  
aşa, nu am putut şterge ce e în plus, dar o să vă faceţi o idee cât de cât. Urmează să le  
copii şi pe cele de după data de 23 iulie 2008. o să deschid alt fişier.
Poate că mesajele acestea şi cele primite şi trimise după tragicul eveniment, de la 
diferiţi autori, vor încăpea singure într-un volumaş memorial, urmând ca textele  
critice şi cele evocatoare să fie separat. e o idee a mea, dar dacă nu e bune, să-mi 
spuneţi.
  Aşadar, vă trimit acum, fişierul intitulat CONFLUENŢE NOCTURNE GMAIL.  cu 
58 de pagini din care trebuie eliminat tot ce e în plus.
  Eu am vrut să le vedeţi, aşa cum le-am primit, nu le-am prelucrat deloc.
  
O veste bună: Mariana, prietena mea este de acord să venim la Bucureşti săptămâna 
cealaltă, marţi-miercuri, în funcţie de cum îşi aranjează ea la serviciu. O să vă anunţ 
din timp când putem veni.
N-o să stăm mult, doar atât cât e necesar.
   O să prelucrez şi materialele celelalte. Să-mi spuneţi dacă s-a deschis documentul 
fiindcă azi am avut mari probleme, mi-a dat erori nenumărate.
  În speranţa că ne vom cunoaşte, vă salut cu toată afecţiunea.

Cezara Adamescu”

Da , Dragă Doamnă Cezara, 
 
Am primit materialul, l-am deschis cu greu, am lucrat la el o oră să şterg ce nu ne trebuia 
(respectiv machetele ale de la imobiliar şi altele ) şi în final nu l-am putut salva prelucrat şi  
tot îmi spunea că nu e  loc pe disc.  Cred că trebuie reluat şi copiate efectiv scrisorile,  
bucată cu bucată, într-un document WORD pe care să mi-l expediaţi.
Am înţeles că vreţi să publicaţi aceste CONFLUENŢE NOCTURNE. Foarte bine, numai 
că vor trebui lucrate mai mult decât credeţi, eliminate multe, grupate secvenţe cu sens, mici  
precizări, sau uneori explicaţii ale contextului. Mie-mi tremură mâna până dau "BT" la 
ceva de acest gen care cuprinde chiar o parte din viaţa dragului nostru ARTUR 
SILVESTRI. Eu zic să le pregătiţi cât mai bine şi să mai discutăm când veniţi la Bucureşti,  
cu ele în faţă.
Până să termin eu scrisoarea, am primit mesajul dvs în care îmi spuneaţi că aţi lucrat la 
textele de critică...dar nu am primit textele, să citesc şi eu.
 
Buun, dar voiam să vă spun altceva f. important.



 Am primit CV-ul dvs. şi revista Oglinda. N-am avut vreme de Oglinda, dar am citit CV -ul 
şi vă felicit pentru extraordinara activitate literară. Vă admir mult şi prodigioasa activitate 
publicistică din ultimul timp. Extraordinară!
 Momentul în care l-am citit mi-a sugerat lucruri noi. 
Aseară, după ce discutasem cu sora mea, Mariana, despre cât de multe a făcut  
neasemuitul Artur Silvestri în câţiva ani la ARP şi cât ar fi putut să facă în 15-20 de ani de 
acum înainte; pe urmă, domnul I. M. Almăjan a avut extraordinara bunăvoinţă să-mi 
trimită comoara d-lui de corespondenţă cu Artur Silvestri, (100 de mesaje!), pentru a le  
publica noi în volumele de corespondenţă pe care le pregătim. Una din primele scrisori  
ale lui e scrisă ca pentru noi, acum, să ştim ce să facem. Spune că viaţa ni s-a dat nu ca să 
plângem, "ca cei ce aduc răul ci ca să facem ceva fapte bune, după puterile noastre.”
Şi m-am gândit că noi trebuie să facem ceea ce regretatul Artur Silvestri nu mai poate 
acum direct:să fim mesagerii, misionarii ideilor şi proiectelor lui. Aşa m-am gândit la 
dumneavoastră şi v-am numit un  adevărat "emisar silvestrian", dacă acceptaţi termenul.  
Un emisar puternic, fiindcă, iată, cât de mare şi bun este Dumnezeu care v-a dat, chiar 
dacă v-au slăbit puterile fizice, această mare putere: a cuvântului, şi căile ca să duceţi  
Fapta  Bună, la îndeplinire: atâtea minunate versuri, eseuri şi exegeze, atâtea articole şi 
atâtea reviste şi ziare, on-line şi tipărite, în care vă puteţi trimite scrierile, ducând mesajul 
silvestrian, în toată lumea! Da, cred că sunt Fapte Mari pe care iată, dumneavoastră le  
faceţi mai mult cred, decât mulţi colaboratori vechi. Ceea ce pot eu face acum, este să vă 
felicit încă o dată, să vă rog să continuaţi şi scrierile şi trimiterea materialelor cu mesajele 
silvestriene către reviste şi să vă asigur că veţi avea în mine întotdeauna un sprijin. 
Să vă răsplătească Dumnezeu gândul şi sentimentul şi fapta bună.
 
Cu preţuire şi afecţiune, 
Teodora Mîndru”

I-am scris Ioanei cerându-i părerea în privinţa cărţii  pe care voiam să i-o dedic lui 
Artur Silvestri: 

Iubită soră (Big Sister),
   Vreau zilele acestea să scriu un grupaj mare de poeme pentru Dl.Artur (Poate un 
volum?) Simt să aşa trebuie. Numai aşa cred că mă voi linişti.
   Şi el merită orice efort. 
   Se va numi: ACASĂ ÎN PARADIS. VERSURI OMAGIALE.
   E cumva o prostie, ori o copilărie? «  
        

Şi iată ce mi-a răspuns această venerabilă scriitoare :

«Nici prostie, nici copilărie, draga mea Cezara. E o mare şi binemeritată cinste  
adusă lui Artur Silvestri, precum şi o mare cinste pentru cei ce au simţirea şi  
capacitatea  să  înfăptuiască  aceasta.  Lasă-te  purtată  pe  plaiul  cuvintelor  şi  
culege cu braţele pline, fă din ele cântec şi bocet şi rugăciune. Înşiră-le pe fir de  
mătase lung până la stele şi anină-l de cea mai strălucitoare Stea care se va  
numi ARTUR SILVESTRI.
Dumnezeu să-ţi aducă pace în sufletul tău sensibil doritor de bine, 
Cu dragoste,
 Ioana      



Şi,  iată  rătăcit  printre  mesajele  prietenilor,  ca  un  mesaj  peste  timp  şi  spaţiu,   pe  cel  al 
profesorului Silvestri, care-mi scria, mie şi multor colaboratori ARP, din Occitania, unde se 
afla în vacanţă :

Subiect: lămuriri necesare
8 Noiembrie 2008 , Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 

Observând că sunteţi între cei ce s-au interesat în săptămânile trecute de soarta mea, sunt 
dator cu câteva lămuriri. Am revenit acasă - pe 1 Noiembrie -  după o spitalizare însoţită de 
o intervenţie chirurgicală asupra naturii căreia nu stărui aici. Având în vedere că 
refacerea sănătăţii va fi îndelungată (şi însoţită şi de alte examinări, investigaţii etc.) sunt 
în incapacitate de a mai lucra. Din acest motiv, v-aş ruga să îndreptaţi corespondenţa 
literară către publicaţiile ARP.
Redacţia ARP încă lucrează deşi la nivel minimal. Participarea unor scriitori cu experienţă 
era utilă în aceste momente de derută dar nimeni nu s-a oferit să ne dea un ajutor concret.
Mulţumesc pentru că mi-aţi scris .
Artur Silvestri »

Poate că niciodată nu m-am simţit mai neputincioasă şi mai derutată. Ba da, atunci 
când o vegheam pe mama, o simţeam că pleacă de lângă mine şi nu aveam nici o putere s-o 
opresc. Şi neputinţa aceasta era mai îngrozitoare decât durerile atroce care o năpădeau  clipă 
de clipă.

Schimbul de mesaje nocturne cu A.A. a fost pentru amândoi un reazem. El era 
prelungirea acelor convorbiri lungi, de taină, cu Profesorul. Îi căutam preajma, fie şi în 
tovărăşia altcuiva care-l cunoştea şi-l iubea, cel puţin tot la fel ca mine :

         « Prea Bunule Domn,   
    Şi eu sunt extrem de descurajată şi nu-mi mai vine să scriu nimic. Dar, îmi voi reveni 
foarte repede. Pentru că:
   NU AVEM DREPTUL SĂ IROSIM CEEA CE ARTUR SILVESTRI A SĂDIT ÎN 
ATÂŢIA ANI!
   AR FI O TRĂDARE ABOMINABILĂ!
    Eu nu vreau să folosesc cuvinte mari şi goale pe dinăuntru, dar vă spun că sunt hotărâtă 
să nu părăsesc această CETATE A CULTURII ROMÂNEŞTI DE PRETUTINDENI. Atât  
cât mă vor ţine puterile. În pofida tuturor neajunsurilor. Repet: NU AVEM DREPTUL SĂ 
DISTRUGEM UN EDIFICIU SPIRITUAL PENTRU CĂ ASTFEL NE VOM DISTRUGE 
NOI ÎNŞINE CA OAMENI, CA SPIRITE, CA ÎNTREG. ROTUNDUL ACESTA NU 
TREBUIE CIOBIT. TREBUIE PĂSTRAT AŞA CUM ESTE. Eu nu am putere şi sunt 
foarte departe (Galaţi), dar aş vrea să cuprind cu braţele (aripile) totul şi să apăr această 
construcţie de un eventual cutremur şi de (Doamne fereşte!) năruire.
   E O DATORIE SFÂNTĂ FAŢĂ DE ARTUR SILVESTRI, CEL CARE NE-A ARĂTAT 
ŞI NE-A  DĂRUIT ATÂTA BUNĂTATE ŞI FRUMUSEŢE MORALĂ!
    Sunt încredinţată (simt) că şi Dvs. gândiţi la fel.
    Domnul să ne ajute să continuăm ceea ce EL A ÎNCEPUT.   PENTRU CĂ, SCRIE ÎN 
BIBLIE, DACĂ DUMNEZEU PUNE ÎNCEPĂTURA, TOT EL NE DĂ ŞI MIJLOACELE 
SĂ CONTINUĂM ŞI SĂ DESĂVÂRŞIM LUCRUL ÎNCEPUT.



    Cu alese sentimente,
      Cezara     (Scrieţi-mi oricând, chiar şi la 12 noaptea !)

Şi Ioana i-a scris un text admirabil în acele zile :

In memoriam Artur Silvestri

Artur Silvestri, un prieten tainic

Nu mi-am imaginat vreodată ca în viaţa mea va exista un moment în care voi scrie  
la trecut despre scriitorul, şi omul Artur Silvestri. Logic vorbind, eu am fost  trimisă de  
Dumnezeu pe pământ cu un deceniu înaintea  Domniei  Sale.  Deci,  cel  tânăr era Artur 
Silvestri. Şi tot Artur Silvestri era cel plin de vigoare. Vestea că firul vieţii i s-a rupt brusc,  
la  vârsta de doar cincizeci şi cinci de ani, a fost năucitoare. Cum să moară Domnul Artur  
Silvestri? Părea nemuritor! De ce să moară? Era iubit şi preţuit de atâta lume! La rândul  
Domniei  Sale  dăruia  iubire  şi  respect.  Pentru  foarte  mulţi  colaboratori,  deşi  nu-l  
cunoscuseră personal, Artur Silvestri devenise prietenul de care duseseră lipsă: un prieten  
tainic. 

Încă de când am luat cunoştinţă de Asociaţia Română pentru Patrimoniu, primind 
totodată invitaţia de a face parte din rândul celor ce publică în numeroasele reviste, am fost  
impresionată  de  importanţa  acestui  proiect  iniţiat  de  scriitorul,  omul,  Domnul  Artur  
Silvestri.

Într-un mod deosebit  m-a  impresionat  momentul  începerii  acestui  uriaş  proiect.  
Pentru că,  după cum se ştie,  în  orice lucrare există  momentul  de început:  potrivit  sau 
nepotrivit. Artur Silvestri a ştiut că mulţi dintre românii iubitori de literatură, indiferent în  
ce parte a globului pământesc ar fi stabiliţi cu reşedinţa, vor răspunde prezent la chemarea 
în jurul unui nucleu. Cu ce mare spirit l-a înzestrat Dumnezeu pe Artur Silvestri, încât a  
reuşit să adune la un loc atâtea spirite?

Iubitorul de Neam şi Ţărână Românească în care-şi află rădăcinile, Artur Silvestri  
a fost atras de locurile cu mare încărcătură spirituală. Iată ce scrie în data de 5 mai 2004,  
în lucrarea Thales din Milet: « … casa mea de la munte, ce se întâmplase să o cumpăr pe  
Ceahlău, întru început de primăvară, de altădată. Acesta este locul meu pe Pământ. Căci în  
această viaţă unde nu banii ci sensul vieţii senine şi împăcate face totul ireductibil, a găsi  
ceea ce ţi se potriveşte este lamura şi esenţa. Acolo este cerul cel mai limpede şi bolta nopţii  
cu  cele  mai  multe  stele  de  pe  Pământ ;  acolo  am  văzut  cel  mai  frumos,  irepetabil  şi  
misterios  curcubeu  din  viaţa  mea  şi  acolo  sufletul  meu  va  rămâne  veşnic  până  când  
« plinitu-s-a vremea » şi timpurile vor sfârşi »

Probabil, pe data de 30 noiembrie 2008, în zi de Mare Praznic al Sfântului Apostol  
Andrei,  printre  nenumăratele  stele  ce  împodobesc  bolta  cerească,  a  mai  răsărit  una  
denumită Artur Silvestri, iar aceea va lumina cu precădere plaiul Românesc, înflorindu-l 
continuu.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

    4 decembrie 2008

   De la Adrian B. – aceeaşi tristeţe neputincioasă în a repara nenorocirea iscată din senin 
asupra noastră :



 « Stimată doamnă CEZARINA –

Am primit toate cele 4 texte trimise de dvs., ca pe tot atâtea Requiem-uri, pentru amintirea  
şi sufletul lui ARTUR SILVESTRI...!!! 
Din păcate,  sunteţi  printre  tare puţinele  fiinţe  din România,  care nu doar au băgat de  
seamă, ci au şi plâns, "cu lacrimi de sânge", trecerea la cele veşnice a acestui geniu, care 
stătea de vorbă, zilnic, cu Arhanghelul Neamului Românesc...Nici măcar un post TV (cel  
puţin nu ştiu eu...) n-a anunţat, fie şi la ultima sa ştire, despre trecerea dincolo a acestui  
mare român!!! 
...De fapt, poate că mai bine au făcut: i-ar fi întinat memoria, amestecându-i aureola sa  
orbitoare, cu circul şi dezmăţul electoral...
...Vă rog să meditaţi şi la alt aspect: Sf. Andrei e "timpul bun de murit" pentru autenticii  
Paznici  ai  Duhului Neamului Românesc: în noaptea de 29 spre 30 noiembrie (deci,  în  
Noptea Lupului/Lupul Fenrir, al Tracilor/Dacilor/Daoi=Poporul Lupilor, dar şi Poporul  
Căii Drepte...s-a păstrat şi în Asia: Dao=Calea Cea Dreapta!) a fost asasinat şi  Corneliu 
Zelea  Codreanu (care,  şi  el,  convorbea  cu  Arhanghelul  Mihail/Arhanghelul  Neamului 
Românesc şi Arhanghelul Epocii sub care trăim...!).
De fapt, din câte ştiu, nici Artur Silvestri nu a murit "de moarte bună" - în sensul că a fost  
hărţuit şi hăituit şi calomniat, în ultima vreme, zi de zi... - cu sadism, sălbatic...de mulţi orbi  
ai Neamului!!!
Cu, mereu, aceeaşi preţuire şi caldă prietenie,
Adrian 

Şi Ioana mă anunţă :

« Draga mea soră Cezara,
Am deschis computerul şi am găsit mesajul tău.
Am văzut,  suntem alaturi  în  Agero,  am scris  despre  aceeaşi  persoană  dragă  "ARTUR 
SILVESTRI".
Mâine voi merge şi eu, să-l conducem pe ultimul drum.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Te Îmbrăţisez cu dragoste, noapte bună,
Ioana »

De fapt, toate aceste mesaje nocturne erau strigăte, implorări către Pronia Divină, să ne 
facă să înţelegem, ceea ce era de neînţeles. Erau întrebări care cereau grabnic răspuns. Erau 
şoapte, erau rugăciuni, erau candeli aprinse.

 I-am trimis profesorului Adrian B. Ultimul mesaj al Profesorului din Occitania. Se 
pare că nu-l avea şi s-a bucurat să-l primească :

Mult prea bunule Prieten şi Frate,  
    E foarte interesant ce-mi spuneţi Dvs. în legătură cu Noaptea Sfântului Andrei.  Eu nu 
ştiu aceste lucruri.
    Iată că, după câteva zile de zbucium sufletesc, încep să mă limpezesc. M-am eliberat  
puţin după scrierea  numită ACASĂ ÎN PARADIS.
    De asemenea, vreau să strâng toate scrierile mele referitoare la Dl. Artur. Poate îşi vor  
găsi locul undeva. »



  « Dacă, prin luna august, aţi primit un filmuleţ din Occitania, de la Dl. Silvestri, în care 
dădea un interviu de acolo pentru o revistă să-mi spuneţi. Dacă nu, vi-l trimit eu. Să-l caut 
în mesaje.
    Sper să fiţi bine cu sănătatea,
   Nu mai am curaj să merg singură în nici un "pelerinaj".
    Cu drag, Cezara
3 decembrie 2008 »

« Dragă Domnule şi Frate Adrian,  
ASTFEL ÎL VEŢI AVEA VIU.  TEBUIE SĂ ACCESAŢI LINK-URILE ŞI EL VA 
APĂREA ÎN CASA DVS.   Fără lacrimi însă, vă rog.
      Cu drag, Cezara”.

Când eram copil eram încredinţată că, dacă-i dăruieşti celui decedat ceva, lucrul tău va 
fi  purtat în ceruri şi va dăinui veşnic. În acelaşi spirit, am rugat-o pe Ioana să-i facă un dar din 
partea mea lui Artur. Şi ea m-a ascultat.

       „Draga mea soră, Ioana,
      Pentru că eu nu pot fi mâine alături de cei care l-au iubit şi preţuit pe Artur Silvestri,  
am următoarea rugăminte:
    Din volumul trimis, ACASĂ ÎN PARADIS,  am rugămintea de a alege o poezie mică (cea 
care vă place cel mai mult), scrieţi-o pe o hârtiuţă şi, dacă nu puteţi ajunge la catafalcul  
său, vă rog să i-o citiţi în gând, din partea mea. Va fi ca şi când am fost alături, împreună.
     Eu vă voi susţine cu rugăciunea de aici, şi, bineînţeles, cu lacrima.
    Chiar dacă pare copilărească această cerere, ţin mult ca Artur Silvestri  să aibă o mică 
poezie din partea mea. Măcar atât să-i mai pot oferi.
     Mulţumesc foarte mult. Sunt sigură că veţi înţelege această dorinţă stranie a mea. Cu 
drag şi dor mult,
    Cezara   3 decembrie 2008 »

I-am scris redactorului şi discipolului  Costel V. următoarea scrisoare :

« Domnule,
    Ştiu că nu e momentul potrivit.  Ştiu că, deocamdată nu mai poate fi vorba de  
"literatură".
    Dar, anumiţi oameni continuă să-mi trimită materiale. La momentul potrivit, dacă veţi  
avea timp, vă rog să vă uitaţi peste ele.
    Eu cred că NU AVEM DREPTUL SĂ NU DUCEM VISUL DOMNULUI ARTUR 
SILVESTRI MAI DEPARTE.  Altfel, aş considera o trădare a idealului pe care atâta 
vreme s-a trudit să-l construiască PENTRU NOI TOŢI.
Cu preţuire, Cezara » 

Din Australia, de la Ioan M. , am primit în acele zile mesaje de încurajare :

« Prea Stimatei Poete CEZARINA,
Doamnă Cezarina,

Mulţumesc pentru Lumina Lină, şi amintirea despre Gabriel Garcia Marquez,



amintire ce o vom lega şi noi de personalitatea genială a lui Artur Silvestri.
Dumnezeu să-l odihnească!
   Acum lucrez la adunarea manuscriptului "Bună ziua bade Ioane", şi mai
şmirgheluisem nişte ziceri sub titlul "Cuvinte potrivite", aşa că mă gândii să Vi le trimit şi  
Domniei Voastre, ca relaxare în acest peisaj al vieţii cotidiene!
Cu ales respect – Ioan M. ”.

Reflecţii adânci despre viaţă şi moarte primesc de la Camelia C. şi au darul de a mă 
linişti oarecum:

„Moartea nu ia lumina de la credincios, ci numai stinge lampa, deoarece se ivesc  
zorile."
Acesta a fost gândul care a pus stăpânire pe mine citindu-ţi requiemul pentru dl. Artur  
Silvestri...
Cuvintele mele sunt prea sărace pentru a spune ce am simţit... "Cât de puţine / cuvinte 
găsesc/ pentru câte aveam/ să îţi spun"... Pot doar să-I mulţumesc Domnului pentru că mi 
te-a dăruit...
Scrieri de o profunzime aparte... Citindu-te, spre surprinderea mea, lacrimile devin 
mângâietoare... Nu ştiu cum să-ţi explic...  Pot doar să-ţi mulţumesc sincer!
Cu toată dragostea, Camelia  ”.

 Confirmarea  că  Ioana  mi-a  îndeplinit  dorinţa,  am  primit-o  imediat  după 
înmormântare:

« Draga surioară,
Nu cred că mai este  nevoie  să-ţi  spun câtă tristeţe  a fost  la slujba de înmormântare a  
dragului nostru prieten Gabriel Artur Silvestri. Acesta era numele scris pe cruce. A fost  
foarte  multă lume venită din diferite părţi ale ţării. Nu am mai putut merge la cimitirul de  
la Mănăstirea Pasarea. Eram prea dărâmată şi nu am avut curaj.
Ţi-am îndeplinit  dorinţa.  În biserică,  lângă sicriu,  am citit  în  gând una dintre poeziile  
scrise  de  tine  şi  intitulată  NEÎNŢELEGERE.  I-am  transmis  lui  Artur  că  e  scrisă  de  
tine pentru el.
Dna Mariana  a spus că va continua proiectele lui Artur Silvestri. 
Cu doriri de sănatate, te îmbrăţisez, noapte bună,
Ioana,  4 decembrie 2008 »

Nefiind în stare, din motive de sănătate să alerg la Bucureşti, am simţit nevoia să-i 
transmit ceva, doamnei Mariana Brăescu-Silvestri,  spre alinare :

« SĂLAŞ ÎNTR-O LACRIMĂ

Preabună Doamnă,
S-ar putea ca prezenta scrisoare să nu vă aducă râvnita linişte şi consolare în faţa  

celei mai mari pierderi pe care o poate suporta omul: aceea  a prietenului şi tovarăşului de  
viaţă. Uneori, nici măcar cuvintele nu ajută, deşi se spune că ele au puterea miraculoasă 
de a alina suferinţe, de a tămădui, de a îmbărbăta, iar uneori, chiar de a dărâma munţii  



neîncrederii,  îndoielii,  spaimei,  urâtului,  numit  artistic  „splin”,alteori  pot  clădi  edificii  
durabile în suflete.

Încercarea mea, deşi temerară, nu are drept scop decât acela de a fi alături de Dvs.,  
în spirit, în aceste clipe de încercare cumplită.

Ştiu că traversaţi o perioadă teribilă, trăiţi o experienţă cât se poate de dureroasă,  
traumatizantă, de neconceput cu mintea, dar pe care trebuie s-o acceptăm în cele din urmă 
cu toţii. Acum, într-adevăr, pentru Dvs. Timpul pare să se fi oprit în loc, la acea fatidică zi,  
30 noiembrie, care ar fi trebuit să fie o zi de sărbătoare.

Vă voi împărtăşi, în câteva cuvinte din experienţa mea, tocmai pentru a vă susţine  
moral şi a vă asigura că, deşi pare imposibil,  durerea se va estompa treptat – deşi nu veţi  
mai fi aceeaşi persoană niciodată – şi veţi putea din nou să luaţi frâiele vieţii în mâini şi să  
mergeţi înainte.

Dacă cineva mi-ar fi spus  cu ani în urmă că voi putea supravieţui fără fiinţa cea 
mai dragă – mama – încă mulţi ani, i-aş fi replicat pe loc că lucrul acesta e imposibil. Nu-
mi închipuiam să trăiesc nici 5 minute după plecarea ei. 

Abia trecuseră câteva zile de la plecarea mamei mele Arionda,  la ceruri şi toate mi 
se păreau de nesuportat: casa, lucrurile, hainele, toate cele trebuincioase şi strict necesare 
ale vieţii, nu mă mai interesa nimic şi stăteam ca prostită, închisă în propria mea traumă,  
neprimind pe nimeni acolo, ca într-o peşteră în care te baricadezi de bună voie şi nu mai 
vrei să auzi nimic din zgomotele de afară, te închizi ermetic şi te laşi în braţele lacome ale  
disperării, care abia aşteaptă să se insinueze. 

Nu mai ţin minte cum mi-a încolţit ideea de a pleca din universul acela îndoliat în 
care singură îmi învârteam cuţitul în rană şi priveam cu voluptate cum sângerez. 

Adevărul e că mă complăceam în această suferinţă, era a mea, voiam să-i beau 
paharul până la fund.

Apoi, mi-a propus cineva să merg la Institutul Teologic Franciscan din Roman, căci  
se  apropia  Crăciunul  şi  ideea  de  a-l  petrece  singură –  fără  mama –  era  un  adevărat  
supliciu pentru mine.  Aşa că am acceptat,  cu oarecare lehamite şi nelinişte,  pentru că 
ştiam sigur că nu voi fi o companie plăcută pentru nimeni şi nu mă vedeam în stare nici  
măcar să leg o conversaţie logică.

Aşa am ajuns la Roman şi, primul care mi-a ieşit în cale a fost un părinte  pe care-l 
cheamă Damian, un părinte cu mult mai tânăr decât mine,  care atunci era doar părinte-
diacon.

Cred că aveam o figură deplorabilă, căci, părintele, m-a întrebat cu bunătate, de ce  
sunt  tristă.  Nici  nu voiam să spun pentru că mă săturasem să dau detalii  la  întrebări  
indiscrete, de genul: „Dar ce-a avut ?  Dar cum a fost?” – şi eu să povestesc iar şi iar, mi se  
părea imposibil.

I-am mărturisit totuşi pe hol, cu bagajele în mâini, căci nu apucasem să mă cazez,  
că mi-a murit mama cu o săptămână în urmă şi nu ştiu ce să mă fac pentru că mă simt  
total pierdută şi inutilă.

Părintele atunci mi-a dat un răspuns, pe cât de surprinzător, pe atât de înţelept: „V-
a murit mama? Atunci, să ne bucurăm!”

M-am uitat la el ca la un nebun (Doamne, iartă-mă!) Mi se părea că acest preot îşi  
bate joc de mine. Şi chiar m-am supărat puţin, că zâmbea şi încerca să mă facă şi pe mine 
să zâmbesc.

 Vorbele acelea m-au buimăcit şi mai mult, dar mai târziu, în tăcerea camerei mele,  
meditând la ele, am încercat să înţeleg sensul lor profund şi adevărat. Dacă cineva mi-ar fi  
spus cu puţin timp înainte că trebuie să mă bucur că mi-a murit fiinţa cea mai scumpă, m-



aş fi  uitat  cu suspiciune şi  mi-aş  fi  luat  măsuri  de precauţie.  Cum să mă bucur când  
sufletul meu sângera continuu, neconsolat şi credeam că aşa va rămâne pentru tot restul 
vieţii. Mai mult, aşa cum am mai spus, credeam că nu voi supravieţui nici măcar câteva  
minute, fără buna şi frumoasa mea mamă, alături de care trăisem 49 de ani şi de care eram 
încă legată cu fire nevăzute, prin acel cordon ombilical care, de fapt, nu se rupe niciodată.

Sfintele Sărbători ale Naşterii  Domnului le-am prăznuit  alături  de preoţi şi fraţi  
franciscani care privesc cu multă înţelepciune şi simplitate a inimii,viaţa şi trecerea la cele 
veşnice.  Ei  mi-au  descoperit  faptul  că,  un  creştin  îşi  începe  adevărata  viaţă  abia  în 
momentul când părăseşte viaţa pământească. Acolo  va trăi cu adevărat şi va contempla cu 
ardoare, Sfânta Faţă a lui Cristos şi chipul neasemuit al Maicii Sale Preacurate. 

De aceea trebuie să ne bucurăm în tristeţea noastră,  căci, Maica Domnului vine Ea  
Însăşi să ne şteargă lacrimile cu propria Sa maramă.

Un an mai târziu, făcând un pelerinaj la Medjugorje, în Bosnia-Herţegovina, locul  
călcat de atâtea ori de picioarele sfinte ale Maicii  Domnului, încă din 1981 şi până azi, am 
primit într-adevăr, confirmarea.

Mama mea se afla – în altă realitate -  aşa mi s-a transmis în inimă, nu ştiu de  
către cine şi cum, dar aşa era, acum eram încredinţată de acest fapt. Ea se afla, alături de  
Maica Cerească – pe care o iubise nespus de mult şi pe care o vedea în fiecare picătură de  
apă sau de rouă, în fiecare luminiţă şi chiar în azuriul ceresc, cu Pruncul în braţe, vedenii  
pe care ea le povestea şi le împărtăşea tuturor celor care voiau să o asculte (dar puţini  
aveau bunăvoinţa aceasta!) şi mama se minuna că toţi ceilalţi n-o văd pe Maica Domnului  
în luminiţa de sub icoană, în picăturile de apă, la geam ori în tot ce strălucea pe jos, pe sus  
ori în adâncuri.

Întâmplarea ar fi rămas fără tâlc, doar la nivel de „imaginaţie” – aşa cum credeam  
noi  atunci,  dacă  mama,  puţin  înainte  de  plecarea  sa,  nu ar  fi  visat-o  chiar  pe  Maica 
Domnului, trecând-o printr-un tunel întunecos, ţinând-o de mână şi, după ce au parcurs  
acest tunel, scoţând-o la o lumină feerică, într-o grădină de vis cu iarbă şi flori înalte  şi  
arătându-i chiar locul pe care i-l pregătise, spunându-i în vorbe şi semne că acela va fi  
locul ei, dacă va crede până la sfârşit.

Şi aşa a fost. 
Toate acestea pot părea poveşti, dar pentru un creştin, ele au un  sens adânc care  

ţine de comuniunea sfinţilor.
Nu pot spune că astăzi, după  opt ani, sufăr mai puţin, după pierderea mamei,  mai  

ales când se apropie sărbătorile de Crăciun, , însă suferinţa a dobândit însemnătate, rost,  
înţeles, pentru  că ştiu că mama, din realitatea ei,  în care se află acum, se străduieşte să-mi  
pregătească şi mie un loc, pe undeva, pe aproape.

Doamnă Mariana,  vă rog să ţineţi minte: nu suntem singuri! Avem o Mamă şi  
avem un Tată la care putem apela oricând. Chiar dacă acum vi se pare că nu vă ascultă  
rugăciunile. Ei vă sunt alături.

Şi nu numai atât.  Vă sunt alături – o armată de oameni – pentru care Domnul  
Artur Silvestri a fost, mai mult decât un mentor, un îndrumător şi promotor spiritual, a fost  
un părinte, un frate, un prieten, un om pe care te puteai rezema oricând.  O armată de  
oameni  care  l-au  preţuit,  care  îl  preţuiesc  şi  care,  vor  să-i  continue  opera  spirituală.  
Fiindcă nu ar fi drept să se oprească aici visul său. Un mic soldat din această armată, sunt  
şi eu.

Ştiu că  durerea Dumneavoastră  e  prea  proaspătă,  prea  acută  şi  ea nu va  trece  
curând. Dar, va veni o zi luminoasă, când veţi accepta, veţi înţelege şi veţi putea merge mai  



departe,  alături  de  persoanele  care  vă  sunt  dragi  şi  care  au  imperioasă  nevoie  de  
Dumneavoastră.

Vă doresc pace şi linişte sufletească în Cristos şi Maria, Maica noastră din ceruri!
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă stea alături în această grea încercare.

      Cu respect şi cu doriri de bine,
Cezarina,  Galaţi, 4 decembrie 2008 »

Şi un răspuns neaşteptat de la Aurel A.despre această scrisoare :

« Stimată Doamnă, 
Am aşteptat prin intuiţie o asemnea scrisoare şi vă mulţumesc pentru curajul de o scrie şi  
de a o trimite. Am şi eu în mine cuvinte care deocamdată nu se leagă între ele, aleargă  
bezmetice şi mă lovesc prin adâncurile mele, unele neştiute până acum, nu am avut până la 
prietenia  cu  Artur  Silvestri  o  asemnea  experienţă.  Este  dureroasa  experienţă  a  unei  
prietenii  prin  cuvânt  şi  în  Cuvânt.  Dar,  din  păcate  atât  de  scurtă  în  timp  şi  atât  de  
importantă pentru viaţa mea.
Aţi dat măsura iubirii unui om şi a fiinţelor din intimitatea acestuia. Aţi avut mult curaj şi 
sunt  sigur  că  o doamnă de  dimensiunea intelectuală  şi  sensibilă  ca  Doamna Mariana  
Brăescu va  aşeza  la  locul  lor  aceste  cuvinte  care  nu  sunt  doar  de  consolare,  ele  trec  
dincolo, în planul transfigurării unei dureri şi unei comuniuni de trăiri. Nimic din ce se  
numeşte  consolare,  nimic  din  ce  se  numeşte  adresare  de  împrejurare.  Este  o  chemare 
creştină  de  o  rară  frumuseţe  şi  mă  bucur  că  se  află  printre  noi  fiinţe  ganditoare  şi  
simţitoare ale trecătoarelor dureri omeneşti.
Subscriu rândurilor Domniei Voastre şi poate voi coagula şi eu câteva propoziţii pe care să  
le trimit  degrabă. Sunt răvăşit. Dar şi bucuros că Moartea nu NE răsfiră, ci dimpotrivă NE 
ţine de veghe şi NE uneşte.
Aş putea continua Încă mult. Dar trebuie să plec la slujbă, am avut şi internetul întrerupt,  
abia acum am reuşit să restabilesc legătura.
La ora 7 fix a.m. Primiţi respectul meu sincer pentru cine sunteţi şi mai ales pentru ce  
puteţi scrie.
Cu aceleasi doriri de bine, A. A. 
PS mă veţi ierta că nu mai revin asupra textului pentru corectare.
Buzău, 5 decembrie 2008 ».

Şi din nou de la prietenul şi fratele Ioan din Australia :

Doamnă Cezarina,
O adevărată frumuseţe această realitate povestită cu atâta credinţă.
Doamna Silvestri are să se simta uşurată şi încurajată căci într-adevăr are nevoie de sprijin  
sufletesc. Am trimis şi eu câteva rânduri Doamnei Mariana Brăescu, cu aceleaşi curate şi  
sincere îndemnuri! Dumnezeu i-a luat suferinţa, fiindcă îmi scria de multe ori  acest Mare  
OM, Artur Silvestri, deşi nu se plângea niciodată, doar îl copleşea oboseala fiind tot timpul 
cuprins în hărnicia muncii sale. Dumnezeu să-l odihnească !
Iar Maica cea Sfântă ne are pe toţi, morţi şi vii, la Sânul Său Sfânt!
CU ALEASĂ PREŢUIRE - Ioan – AUSTRALIA »

Încă un mesaj scurt de la Aurel A.:



« Stimată şi inimoasă doamnă, 
Vă fericisec pentru puterea de a percuta cu sufletul şi vă doresc mult succes şi gânduri 
alese pentru cel căruia îi scrieţi.
A.A.”.

Artur Silvestri ne obişnuise a ne trimite câte un dar la sărbătorile mari, fie o carte, fie 
cuvinte înţelepte şi de folos pentru suflet. De data aceasta, în ziua Sfântului Nicolae, Mariana 
Brăescu a trimis un mesaj colectiv de mulţumire pentru fiecare colaborator care a fost alături 
de ea la marea încercare:

„Mariana Brăescu, soţie, mulţumeşte tuturor celor care cu lacrima, cu prezenţa, cu 
mesajul, cu gândul, cu rugăciunea, cu fapta au fost alături în momentele grele  datorate  
trecerii  la  cele  veşnice   şi  înhumării  la  Mănăstirea  Pasărea  a  dragului  nostru  Artur 
Silvestri. Să ne rugăm pentru odihna sufletului său mare. »

În urma apelului meu, redactorul de contact ARP, mi-a răspuns :

Mult Stimată  şi Dragă Doamnă,
Îmi  cer  iertare  pentru  lipsa  comunicării  din  ultima  perioadă.  Totul  s-a  datorat  

exclusiv momentelor grele prin care am trecut ca urmare a grelei pierderi suferite prin  
trecerea la cele veşnice  a  scumpului şi dragului nostru Maestru Artur Silvestri. Pentru toţi  
a fost o mare pierdere. Am suferit mult, iar plecarea Domniei Sale către cele veşnice a lăsat  
în sufletele noastre un mare gol şi multă, multă tristeţe. În aceste momente sunt foarte  
derutat şi vă mărturisesc cu sinceritate că nu m-am aşteptat deloc la o asemenea stare, totul  
a fost atât de neaşteptat…

Am fost  două zile  la  Bucureşti  participând la înhumarea Maestrului,  iar aseară  
când am revenit am constatat că nu mai funcţionează calculatorul. Doar acum am văzut  
mesajele  Dumneavoastră  însă  nu  mă  pot  ocupa  de  ele  până   nu  rezolv  problema 
calculatorului. O sa încerc mâine de la birou. 

Cu drag, C.V., Mehadia, 6 decembrie 2008”.

Şi Adrian îmi scrie din nou:

                     Stimată şi dragă doamnă CEZARINA–

Mulţumesc, din suflet, pentru filmuleţul despre Occitania!
Pe acolo au trecut şi paşii celui care a mers/răzbit la cele veşnice...Artur Silvestri...Simt un 
mare gol, în suflet şi în viaţa mea, după ce, acum, ştiu că el nu mai este printre şi alături de  
noi...S-a rupt frontul,  ca în 1944...dar cu mult  mai grele  şi  periculoase sunt vremile  şi 
întunecate orizonturile de azi...Sunt pericole ascunse, parşive...- şi dacă nu există un liant  
spiritual, un om cu mari deschideri şi posibilităţi de a-i lega pe oamenii unei cauze...(şi  
Artur Silvestri, prin revistele ARP, prin relaţiile sale, dar şi prin  personalitatea sa, era un 
astfel de om-liant de Duh!), atunci lucrurile cad la pământ şi se dezagregă, tot ca înainte  
de a fi "acţiunea Silvestri" - şi mai rău, pentru că Răul a crescut, creşte MEREU!!! Iar  
noi nu putem a face, eficace, decât lucruri fragmentare şi risipite şi neştiute decât de câţiva  
oameni (...care, şi aceia, mulţi din ei stiu/ştiau despre Rău, deci nu erau ţinta principală a  
facerii Frontului Binelui!!!... - ţinta principală sunt ignoranţii, adică cei de bună-credinţă,  
dar nu cu bună călăuzire/sfătuire!!!)...Greu...



Că veni vorba - ce se va întâmpla, oare, cu revistele ARP? Le va prelua, oare, cineva care  
să aibă o statură spirituală şi de onestitate, măcar cât de cât apropiată celei a lui Artur  
Silvestri...?!
...Mai am două săptămâni de luptă cu mine însumi şi cu mulţi dinafară (e vorba de a  
pregăti, cât de cât, un spectacol tradiţional, cu elevii, pentru Sfintele Sărbatori...) -şi, după  
aceea, sperând că  Dumnezeu ne va ţine, cât de cât, cu sănătate, va voi fi un tovarăş de  
drum/ « pelerinaj"... -  măcar acceptabil...cel puţin, nu jalnic, ca până acum!!!
Cu, mereu, aceeaşi preţuire şi caldă prietenie atotîmbrăţişătoare, mereu acelaşi 
Adrian B.
6 decembrie 2008”.

De fapt, cred că Adrian a înţeles mesajul arturian, Unitate şi Coerenţă – care dau Forţă 
Cuvântului scris şi asumat, şi doar uniţi putem deveni puternicii cetăţeni ai României Tainice.

Şi acest OM MARE – Artur Silvestri aceste idei de forţă ni le-a insuflat.
Tot Adrian îmi trimite explicaţii ca urmare a expedierii de către mine a unei piese de 

teatru proprii pentru Sărbătorile de iarnă.

             «  Stimată şi dragă doamnă CEZARINA –
Vă mulţumesc mult, pentru "mâna de ajutor", Feeria de Crăciun! Un text strălucit, dar  
mult prea complex, pentru minţi firave, cum sunt cele ale "ciracilor" mei...!!! Din păcate,  
ea/Feeria nu poate fi lucrată acum, în pripa celor câteva zile...Poate pentru anul viitor,  
dacă voi putea începe repetiţiile mai din vreme...Voi urma "reţeta"ştiută: Pluguşorul  
"strămoşesc" (varianta Alecsandri), Pluguşorul critico-autocritic (în care sunt satirizate,  
cu "tact" şi măsură, atât "ieşirile în decor" ale unor colegi-profesori - ...care, cât sunt ei de 
"dascăli", mestecă gumă prin oră, de faţă cu elevii, unii mai înjură etc. etc. - iar despre 
defectele tinerilor - ei şi le ştiu, dar doresc să şi le conştientizeze, ca într-o terapie de 
grup"...), câteva Colinde, Capra, Ursul (dacă voi avea pe cineva care să joace Ursul...!),  
poate Jienii (anul trecut a ieşit bine, dar nu-i mai am pe "actorii" de atunci...), Sorcova şi  
Semănatul...
...Da, foarte trist şi revoltător faptul de a prăbuşi în uitare şi indiferenţă, un om de talia  
spiritual-intelectuală, culturală, moral-creştină, precum a fost, aici, pe Pământ, Artur 
Silvestri...!!! La televiziune, NICIODATĂ ZIUA n-a fost anuţată trecerea la cele veşnice a 
lui Artur Silvestri...(soţia îmi spune că, la Antena 1, DUPA 12 NOAPTEA, s-a dat un scurt  
comunicat...!!!). Minunat respect pentru valoare, ba chiar pentru genialitate... - faţă 
de atât de rarii şi puţinii luptători autentici, pentru Dumnezeu, Patrie şi Neam 
Românesc...!!! 
...Vedeţi, asta te pleoşteşte şi te dezarmează, când nici măcar "tovaraşii de tranşee" 
("camarazii de front", cum zice Swen Hassel...), nu te mai ţin minte, NU VOR SĂ SE MAI 
OBOSEASCĂ, CU MEMORIA, la nici     5 zile de la trecerea ta "dincolo"...!!!  
...Unul dintre prigonitorii de-o viaţă  ai lui Artur Silvestri mi-a scris o scrisoare, în care 
părea că-şi dă seama cât de demenţială şi fără rost, cât de stricătoare de rosturi, a fost  
obsesia lui de a-l discredita şi calomnia, cu orice preţ, de-o viaţă întreagă, pe Artur 
Silvestri...(împotriva tuturor argumentelor care i-au fost aduse...şi eu am fost unul dintre 
cei care am dorit să fie pace şi bine... - dar faţă de surzi, nu face două parale vechi -  
ELOCVENŢA...!!!). I-am mulţumit, rece, pentru că a încercat să redevină, pentru o clipă,  
măcar -      om, din fiară  ... - dar asta el a făcut-o doar pentru că a "acuzat" shocul  
APROPIERII MORŢII (că nici respectivul nu e deloc tinerel...!!!), şi nu ştiu pentru câtă  
vreme îşi va menţine sentimentele cele bune şi cât de cât umane şi creştine...



...Ăştia sunt cei cu chip de oameni, printre care trăim şi cu care am vrem/am vrea să ne 
luptăm, pentru a-i izbăvi de cel viclean...Greu, foarte greu...Toate se vor tulbura tot mai 
mult, mai ales dacă revistele ARP vor dispărea, sau vor nimeri pe mâini bicisnice...
Cu, mereu, aceeaşi preţuire şi dragoste fraţească, atotîmbrăţişătoare,
Adrian”.

Şi Camelia a resimţit aceleaşi stări de angoasă şi descurajare pe care le simţeam cu toţii:

„Dragă Cezara,
« .. te rog sa mai trimiţi  materialul pe care ai dorit să-l citesc. Nu este nimic în ataş.
M-am gândit toată ziua la tine dar nu am putut pune mâna pe taste...
A fost o zi tare mohorâtă, total neprielnică sănătaţii mele...
Am fost marcată de scrisoarea ta către dna Brăescu... Am retrăit, pe rând, fiecare stare...  
Durere, revoltă, suferinţă şi, în final, împăcare, pe care le-am trăit atunci când l-am 
pierdut, fulgerator, pe tatăl meu...
Ai perfectă dreptate, ar trebui să ne bucurăm... Dar egoismul din noi îi vrea pe cei dragi 
alături. Nu ne gândim niciodată la ce este mai bine pentru ei... Şi este cu mult mai greu să 
acceptam atunci când pleacă în mod fulgerător şi mult prea devreme...
Domnul să ne dea putere tuturor şi credinţă pentru a putea accepta lipsa şi a ne pregati  
pentru Marea Revedere...
Te îmbrăţişez cu drag şi cu speranţa că te-ai mai liniştit sufleteşte,
Camelia , Focşani, 7 decembrie 2008 »

„Draga mea Doamnă Cezarina,
 
Am citit tot ce mi-aţi trimis, dar mi-am dat seama că nu asteptaţi să-mi spun părerea despre  
cele scrise. Nici nu pot. Fiecăruia în felul lui îi plânge sufletul şi îşi strigă durerea. 
Când am întâlnit-o, la funeralii, pe dna Mariana Braescu, i-am transmis condoleanţe şi  
din partea dv. 
Vă trimit  cele  ce  am scris  la  cererea dlui  Bodea,  pentru a publica  în revista  Viaţa  de 
pretutindeni. Mi-a fost greu, dar am scris din tot sufletul, aşa cum am simţit.
Vă îmbrătişez cu toată dragostea,
Ioana S., 8 decembrie 2008 »

Dragă şi minunată prietenă
                Ioana,
    Mulţumesc pentru mesajul de azi şi pentru celelalte, şi în chip deosebit pentru  
memento pe care l-aţi scris pentru Artur Silvestri.
    Pot să-l folosesc şi eu la viitoarea mea carte, ÎNTÂLNIRI PROVIDENŢIALE, care va 
avea ca subiect rememorarea personalităţii acesteia, cu adevărat de excepţie?
   Ce mai faceţi şi cum o duceţi în aceste zile că eu, ieri am avut o cumpănă mare, în drum 
spre biserică. De-aia m-am spovedit şi împărtăşit IMEDIAT, să fiu pregătită.
   Se vede că mă resimt foarte mult după această  tristeţe care nu dă semne să se termine!
   Şi am şi nişte vise!...
   Am văzut pe nett, la WASALive, înmormântarea. M-am uitat chiar de două ori. L-am 
văzut şi pe Sabin Bodea care a vorbit cu revista VIAŢA DE PRETUTINDENI 



în mână.   Sunt şi eu redactor acolo.    Cred că şi el suferă foarte mult că era prieten cu 
Artur.
   Am terminat CLIPA DE LUMINĂ şi încerc să mă adun ca să scriu ceva ca lumea, aşa 
cum merită această CARTE DE EXCEPŢIE.
   Aş prefera să mă tutuiţi, aşa cum făceaţi la început. Vă simţeam mai aproape.
          Cu drag, Cezara  8 decembrie 2008”

Schimb de mesaje cu Ioana:

„Binecuvântată clipa,
Slavă Domnului, chiar aceasta clipă o aşteptam, draga mea Cezara, să-mi scrii  
despre  tine,  despre  noi,  despre  lucrările  noastre, care din  cauza tristeţii  le 
trecuserăm pe al nu ştiu câtelea plan. Vreau să foloseşti materialul scris despre  
Artur Silvestri. 
te  îmbrăţişez,  draga  mea surioara  mai  mică,  îţi  voi  scrie  mâine  mai  mult, 
noapte bună,
Ioana, 8 decembrie 2008”.

Părintele  Radu  din  Maramureş  –  scrie  şi  Sfinţia  sa  cu  multă  reverenţă  despre 
Profesorul Silvestri:

 „  Artur Silvestri – recunoştinţa noastră pentru nobilu-ţi suflet de propovăduitor de     cuvânt“  

ianuarie 21, 2009 

Artur Silvestri – Om de cultură şi român cu simţăminte alese în faţa căruia trebuie să 
faci un gest de reverenţă. AS

Lumina cuvântului a căpătat o strălucire aparte căci, iată, cărţi cu valoare deosebită au 
ajuns  prin  strădania  Domniei  Sale  către  cititori  de  pretutindeni.  Măreţele  sale  cărţi:  
„Radiografia  spiritului  creol“  (2004),  „Modelul  Omului  Mare“  (2004),  „Vremea 
Seniorilor“ (2005), „Arhetipul Călugărilor Sciţi. Eseuri despre Bizanţul paralel“ (2005),  
„Semne  şi  peceţi.  Şapte  lecţii  despre  originism“,  sunt  doar  parte  din  opera  sa.  Apoi  
revistele:  NEAMUL  ROMÂNESC  (www.  neamul-romanesc.  com),  LUCEAFĂRUL 
ROMÂNESC  (www.  luceafarul-romanesc.  com),  EPOCA  (www.  revista-epoca.  com),  
ANALIZE  ŞI  FAPTE  (www.  analize-si-fapte.  com),  MONITOR  CULTURAL  (www. 
monitor-cultural.  com),  NOUA  ARHIVĂ  ROMÂNEASCĂ  (www.  noua-arhiva-
romaneasca.  com),  ECOUL  (www.  revista-ecoul.  com),  TÂNĂRUL  SCRIITOR  (www. 
tanarul-scriitor. com), CAIETE DE PROTOCRONISM ROMÂNESC (www. protocronism. 
com), BOABE DE GRÂU – revista patrimoniului în pericol (www. boabe-de-grau. com),  
DACOROMANICA  –  revista  de  studii  străromâne  (www.  studii-protoromane.  com),  
FLOAREA DARURILOR (www. floarea-darurilor. com), UNIVERSUL LITERAR (www. 
universul-literar.  com),  DACOLOGICA  (www.  studii-dacologice.  com),  REVISTA 
ROMÂNĂ DE STUDII ETNOISTORICE (www. studii-etnoistorice.  com), UNIVERSUL 
CĂRŢILOR, (www. universul-cartilor. com), CĂRŢI NOI (www. carti-noi. com). 
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Şi  aici  este  consemnată  doar  o  mică  parte  din  ceea  ce  înseamnă  ASOCIAŢIA  
ROMÂNILOR  PENTRU  PATRIMONIU  (ARP),  a  muncii  domnului  Silvestri.  Cine  va 
putea  recompensa vreodată  strădania  Omului  pe  ai  cărui  umeri  apasă bună parte  din  
cuvântul scris? Mulţi iubitori de slovă românească ştiu aceasta. Unii aştern mai departe, în  
tăcere, cuvinte, alţii zâmbesc mulţumiţi, alţii poartă în suflet nostalgii. Alţii. . . ? Sunt atâţia  
alţii care, în case şi-n inimi, asemeni unei, ”Mărturisiri de credinţă. . . “ au comoara de  
carte cu drag dăruită de Artur Silvestri. „Noi suntem România Tainică şi vocea noastră nu  
se va stinge orice se va întâmpla“. Ce frumos. Dăruirea este. . . dumnezeiesc dar. 

Alunecăm încet prin decembrie cu miros de cetină şi glas de colindă poate cântărindu-ne  
vremea trecută. „Lerui ler“ şi „dalbe flori“ se va auzi până în înaltul cerului dacă versul va 
ieşi din inima curată şi Pruncul Sfânt va avea bună primire. Recunoştinţă pentru nobilu-ţi  
suflet propovăduitor de cuvânt, Artur Silvestri.” 

Cu profundă emoţie, redactorul  ARP rememorează momentul cheie al vieţii sale – 
întâlnirea cu Dl. Artur Silvestri, care i-a schimbat optica despre lume şi l-a făcut să aspire la 
idealul înalt al mentorului său. Aceasta este o mărturie tulburătoare:

(…) Conştientizând din informaţiile acumulate până în acel moment,  
dimensiunea şi complexitatea personalităţii lui Artur Silvestri (cea a valorii umane 
aveam să o descopăr mai târziu prin contactul direct), am trimis pe adresa personală a 
Domniei Sale un scurt mesaj prin care făceam cunoscută existenţa publicaţiei noastre,  
(„Vestea” -  n.n.)  oarecum cu intenţia de a afla, printr-un eventual răspuns, o părere 
pe care o puteam considera cu certitudine ca fiind una de o categorică competenţă.  
Răspunsul nu a întârziat să apară, aşa cum aveam să mă obişnuiesc apoi, cu aceleaşi  
răspunsuri prompte, în urma oricărui mesaj ce i-l adresam. A fost o mare bucurie 
simplul fapt că am fost luat în seamă. Mi se făcea cunoscut totodată, prin acel mesaj că 
revista ,,Eminescu” editată de Societatea literar-artistică ,,Sorin Titel”  din Banat,  
patronată de domnul Petniceanu, apare şi în ediţie on-line, alături de alte reviste cu 
statut de publicaţie asociată publicaţiilor A.R.P. În scurt timp, la finele anului 2007, în 
perioada sărbătorilor, un nou mesaj mă anunţa că şi publicaţia noastră a fost inclusă,  
prin ediţia on-line, în rândul aceloraşi publicaţii asociate:
 
„31 Decembrie 2007 Ajunul Anului Nou
Dragă Domnule,

Mulţumesc de urări. Să ştiţi ca aveţi din partea mea un dar de Crăciun şi de 
Anul Nou: am pus on-line revista VESTEA la pagina web 
http://vestea.wordpress.com urmând ca în următoarele zile să definitivăm 
aspectul ei folosind din materialele trimise. Aceasta- după ce revista 
EMINESCU este deja on-line şi este citită de mii de oameni din toata lumea 
la pagina web http://revistaeminescu.wordpress.com
Aş avea nevoie şi de un număr de telefon al Domniei Voastre pentru a ţine 
un contact direct în teme  ce ţin de această ediţie electronică.
Urări şi gânduri de bine către toţi cei ce vă sunt apropiaţi, dl. Nicolae Danciu 
Petniceanu, un brav român şi un eminent scriitor, şi pentru harnicul primar 
Iancu Panduru.

http://revistaeminescu.wordpress.com/
http://vestea.wordpress.com/


" La mulţi şi buni ani !" 
Silvestri”
 
            A fost o enormă bucurie; prin acest gest primeam de fapt girul aprecierii şi o 
certitudine în acelaşi timp a calităţii muncii nostre.  Se oferea totodată o neaşteptată, şi  
nebănuită până atunci, perspectivă a deschiderii spre cititorii din întreaga lume prin 
intermediul Internetului dar şi sub patronajul ARP  ce avea deja o poziţie bine 
conturată prin publicaţiile sale, în aria culturală on-line şi o mulţime de cititori pe 
mapamond. Odată cu aceasta s-a produs şi amplificarea relaţiilor mele cu Artur 
Silvestri. 
            La începutul anului 2008 am primit un mesaj gen circulară din partea A.R.P.  
prin care se solicitau colaboratori pentru publicaţii. Fără ezitare am răspuns pozitiv  
acestui mesaj. Ca urmare a ofertei mele am fost contactat personal de domnul Silvestri  
solicitându-mi un scurt C.V., pe care neîntârziat i l-am oferit.
 
„Dragă Domnule,
 Am citit  ce mi-ai scris aseară, privitor la formaţia personală, obiective etc.  
şi sunt bine impresionat; lucrurile se prezintă aşa cum bănuiam şi mă 
întăreşte în ideea că vom putea avea legături bune şi chiar o colaborare mai 
strânsă”; acelaşi răspuns prompt,  a constituit  începutul colaborării mele în calitate  
de redactor de contact al publicaţiilor A.R.P. 
 
            La începutul colaborării lipsa mea de experienţă a fost compensată de sprijinul  
nemijlocit şi încrederea acordată de Domnul Profesor, apelativ cu care aveam să mă 
adresez mereu în desele comunicări cu Domnia Sa pe chat în nopţile ce au urmat.  
Răbdarea şi condescendenţa sa faţă de mine mi-au dezvăluit un om deosebit de înţelept,  
rafinat şi cu nobile sentimente, ce nu le mai întâlnisem până atunci, un sensibil  
cunoscător al oamenilor, calităţi ce au avut darul de a mă  impresiona şi marca 
profund. Mai târziu am aflat că decizia de a mă accepta colaborator se datora în mare 
parte şi recomandărilor Domnului A.N., ce mă cunoscuse iniţial prin intermediul 
Internetului, o dată cu trimiterea periodică a fiecărei noi apariţii ale ,,Vestei”, în format 
pdf, prin poşta electronică şi mai apoi întâlnindu-ne la una din manifestările culturale  
din Ţara Almăjului. Aveam cunoştinţă, de la domnul Pavel Panduru, profesor şi  
publicist din Valea Almăjului, un bun prieten al meu, apropiat colaborator al 
publicaţiei şi un mai vechi colaborator al publicaţiilor ARP, de relaţia deosebită creată 
în mod exclusiv virtual între cei doi mari promotori ai culturii şi spiritualităţii  
româneşti. O relaţie de colaborare, şi de prietenie în acelaşi timp, bazată cel mai 
probabil pe afinităţi umane şi spirituale deopotrivă, ce le-am descoperit şi eu la dânşii,  
mai apoi, cunoscându-i. 
            Treptat şi încurajat mereu de atitudinea binevoitoare şi extrem de generoasă a 
Domnului Profesor am început să aflu tainele muncii de redacţie. ,,Vei fi un foarte bun 
tehnoredactor”  îmi spunea mereu, încurajându-mă; această afirmaţie mai târziu mi-
am dat seama că a avut un efect extraordinar asupra hotărârii şi a capacităţii  mele de 
a lucra.
            Munceam de multe ori până târziu în noapte. Urma o nouă zi de muncă la 
serviciu. Domnul Profesor mă îndemna mereu să mă odihnesc atunci când întârziam 
mai mult: ,,Costel, nu mai sta căci e târziu, eu sunt fiară bătrană!”. Nu simţeam 
defel oboseala muncind alături de Domnia Sa. 



            Problemele cauzate de starea precară a sănătăţii sale din ultima perioadă se 
transmiteau şi către mine tot mai des prin întreruperea muncii mai devreme ca de 
obicei, înainte de miezul nopţii, şi primirea unor mesaje gen:,,nu stau la lucru 
pentru că nu am o stare bună, dacă sunt întrebări” .  Începusem să devin din ce 
în ce mai îngrijorat în privinţa stării sale; unul din ultimele mesaje primite prin poşta 
electronică suna astfel : ,,buna seara,   Costel sper ca eşti bine? am văzut situl,  
ai aranjat bine! (…) la mine sunt încă probleme de sănătate şi va mai dura 
dar sunt mai bine, nu intru în detalii;  dar important e că sunt ceva mai  
bine”- mesajul era transmis în data de  21.10.2008, ora 20.22. 
            A urmat apoi perioada intervenţiei chirurgicale şi a convalescenţei. Nu a 
renunţat nici în aceste momente grele la munca sa, la visul său; legătura cu noi,  
redactorii, era menţinută telefonic, prin 
SMS:,,Sunt.la.o.clinică.în.străinătate.pentru.un.tratament.îndelungat.
pentru o.boală grea.sper.să.putem.continua.colaborarea.noastră.
cele.începute.dacă.aveţi.întrebări.comunicăm.prin.sms.succes.silvestri.”  
17.11.2008 ora 21.06.
 
            Unul din momentele cele mai importante ale colaborării mele s-a produs în vara 
anului 2008 când am avut fericita ocazie de a-l întâlni pe Domnul Profesor la sediul  
A.R.P., la Bucureşti.  Ziua de 21 iulie 2008 rămâne marcată în memoria mea ca o zi  
încărcată de cele mai mari emoţii şi satisfacţii ce le-am trăit preţ de patru ore alături de 
Domnia Sa, profitând de sfaturile şi înţelepciunea unui Om Mare pe care Dumnezeu l-
a înzestrat din plin cu harul dragostei şi al înţelepciunii. Din păcate timpul său printre  
noi se apropia spre sfârşit. Plecarea sa nu o anunţase nimen în acel moment. Privind 
astăzi în urmă, nu o singură dată  am găsit un motiv de a-mi reproşa faptul că am răpit  
poate prea mult din timpul său, preţios nu pentru Dânsul, ci pentru fiinţa românească 
căreia i s-a dăruit întrutotul. Timpul său curgea spre un final neaşteptat, spre o 
despărţire tristă pentru care am suferit enorm cu toţii, cei care am avut fericirea de a-l 
cunoaşte. Astăzi, prin decizia Doamnei Mariana de a continua proiectele începute de 
Artur Silvestri, considerând-o ca o datorie morală faţă de memoria Domnului Profesor,  
am acceptat continuarea colaborării în calitate de redactor la publicaţiile A.R.P. Sper 
ca duhul său să vegheze mereu printre noi, să putem ca prin truda noastră să obţinem 
izbânda pentru ca întreaga sa muncă şi sacrificiu să nu se dovedească a fi fost în 
zadar.”

De altfel, acest redactor nu este singurul care a simţit din partea Profesorului o 
profundă căldură sufletească, o atitudine paternă şi o generozitate fără margini în relaţiile 
cu toţi colaboratorii.

Nu e de mirare, astfel, că, în jurul său se adunau oamenii firesc, relaţia aceasta de 
colaborare însemnând pentru fiecare, nu numai un fericit prilej de colaborare în ţară şi 
străinătate, cu prestigioasele reviste A.R.P., dar şi o treaptă urcată spre un ideal generos 
care implica Iubirea de semeni, ca fir roşu.
 

O rază de lumină mult aşteptată, iată că s-a ivit şi din nou am luat-o de la capăt cu publicarea 
la Cărticică, după o perioadă de acalmie, confuzie şi descurajare inerente. 

„O dimineaţă frumoasă!
Bună dimineaţa, mult stimată şi dragă Doamnă Cezarina,
îmi cer iertare pentru faptul că v-am necăjit atât zilele acestea; nu aveam nici un drept! 



Adevărul este că mai mulţi  factori au contribuit la lipsa activităţii din ultima perioadă, pe 
care consider că este de prisos să-i mai evoc acum, dar vreau să vă asigur că nicidecum nu 
m-am gândit că există posibilitatea să vă necăjesc prin aceasta; ceea ce afirmaţi este 
extraordinar: NU AVEM DREPTUL SĂ NU DUCEM VISUL DOMNULUI ARTUR 
SILVESTRI MAI DEPARTE - este foarte adevărat şi credeţi-mă vă rog că nu a existat nici 
un moment intenţia din partea mea de  a renunţa. Desigur că sunt mai multe elemente de 
care depinde continuarea visului Domnului Silvestri, dar din păcate acestea depind într-o 
măsură foarte mică de  voinţa noastră. Momentan situaţia este destul de incertă din spusele 
Doamnei în ziua ceremoniei înhumării, vom continua. Dumnezeu să-i dea înţelepciunea şi  
credinţa în  fapta bună şi ne vom bucura cu toţii. 
Am reusit astă-seară să public materialele Dumneavoastră. Având în vedere că am 
reintrat ,,în normalitate" (deşi nu ştiu cât va dura), puteţi să-mi trimiteţi în continuare 
materiale pentru publicat.
Vă doresc o zi cât se poate de frumoasă !
Cugetul curat şi fapta bună să fie mereu în sufletul Dumneavoastră.
Cu drag, C.,  8 decembrie 2008”.

Şi Ioana m-a mângâiat cu scrisorelele ei, atât de tonice:

Draga mea Cezara,
Din tot  sufletul îţi  trimit felicitări,  deşi nu am idee despre concurs, fiindcă nu urmăresc  
emisiunea. Am  multe lipsuri, fac si eu pe cât este posibil.
Asemenea  ţie,  mă  copleşise  tristeţea.  Cu   mare  voinţă  am  reuşit  să  o  depăşesc,  cred.  
Materialul pe care l-am scris, cu toate că mi-a fost f greu să vorbesc la trecut despre Artur  
Silvestri, pe de o parte m-a ajutat, fiindcă am căutat în creier, în suflet un alt făgaş, unul  
nou. 
Azi, la orele 17.00, merg la lansarea de carte a dnei Ralu, la Centrul Cultural MIRA. Cartea 
se numeşte "Daruri pentru Patriarhul Teoctist". Eu i-am scris prefaţa. A introdus în carte şi  
materialul scris de mine, intitulat "Ultima noapte a Patriarhului Teoctist", material ce a fost  
publicat în revista "Epoca" (ARP) şi în "Analize şi  fapte".  Am cunoscut-o pe Ralu prin  
cartea Clipa de Lumină. 
Referitor la cumpăna pe care ai avut-o ieri, nu te mai gândi, "A fost", Slavă-Domnului, deci  
este un semn că trebuie să privim înainte.
Te îmbrăţişez cu toată dragostea de soră mai mare, şi te rog să-mi spui simplu IOANA »
 
    

Citesc  în  revista  „Ecoul” –  ARP o mulţime  de articole  de condoleanţe  şi  mesaje 
încurajatoare de la o serie de scriitori cunoscuţi. De asemenea, revista vest-germană Agero a 
înfiinţat  o  rubrică  permanentă  IN  MEMORIAM,  unde  sunt  postate  toate  textele  dedicate 
marelui dispărut. Am trimis şi eu câteva şi au apărut imediat.

Toate ziarele ARP sunt în doliu. Pe pagina principală, un portret frumos din care Artur 
ne priveşte pe deasupra ochelarilor. În sinea lui se bucură că am rămas uniţi, aşa cum ne-a 
vrut el.

Nu e tristeţe mai adâncă decât să deschizi unul din site-uri şi să-l priveşti. Nu se poate 
să nu lăcrimezi.

Şi  în  această  imensă   şi  copleşitoare  durere,  o  mică  rază,  o  dorinţă  legitimă  de 
normalitate, vine de la alba mea floare, Camelia:



„Îmi Este….
.. dor de tine, draga mea!!!
Prea multă tristeţe. Va trebui să mai facem un pas în evoluţia noastră spirituală  să 
învăţăm să ne bucuram pentru cei care au trecut în lumea lui Dumnezeu...
Te îmbrăţişez cu tot sufletul!
Camelia   9 decembrie 2008”

Ioan M., românul teribil în îndepărtata Australie, trimite veşti:

”Bunei doamne Cezarina,
Prea bună Doamnă şi surioară prin mama noastră MUZA,
cum aş putea să mă supăr eu, când Dumneata eşti personificarea nobleţei literare!
 "Cinel, Cinel", acea roza de rondeluri sub forma de ghicitori chiar, versificate, descriu cu  
atâta gingăşie caracteristicile unor fiinţe care trăiesc alături de noi, neuitând nici cangurul  
meu australian.
M-a  făcut  să  recitesc  iar  şi  iar  acele  perle  naturale  aşezate  în  "mantaua"  sănătoasei  
dumitale imaginaţii creative. Sunt onorat de prietenia Dumneavoastră!
Dragă Cezarina, mare bucurie mi-a adus gestul dumitale de a publica poema "Cetatea de  
foc a Port Kemblei" cu numele revistei şi anul publicaţiei poeziei mele. Pentru mine este o  
mărturie, o dovadă a unui adevăr pe care mi l-au "mistificat" nişte "fluturi literari" care  
dacă mi-au publicat câteva poezii ani mai târziu, mă apostrofează azi că de la ei mi se trage 
naşterea mea ca poet. Toţi vor să-mi fie naşi, apoi mă descriu în aşa culori de nici eu nu 
mă recunosc. Doamne ai grijă de Cultura străvechiului nostru Neam Românesc, cât şi de  
sufletul acestuia, "Mihai Eminescu" pe care  îl terfelesc tocmai cei ce zic a se ocupă de 
cultură şi literatură!
 Dar vorba lui  Nemoianu,  "cu necuratul  nu se intra în dialog",  adică acel  necurat al  
minciunii şi nemerniciei trebuie evitat!
Artele sunt pentru a înobila sufletul şi mintea oamenilor şi a istoriei acestora, aceasta este  
credinţa noastră, de fapt fiind cea adevărată. Mă bucur de acea idee a unei rubrici - cu  
vorbe de înţelepciune de la oameni buni", e bine gândită!
   Am să Vă trimit şi Volumul I -"Scrieri în proză", care este ceva mai cuprinzător şi are în  
context circa 250 de proverbe şi 'cuvinte de minte' de ale mele. În zilele astea  pun cartea la  
poştă. Sigurat!
Nu pot  încheia  fără  a  recunoaşte  că  mă simt  încă  răvăşit  sufleteşte,  prea  supărat,  de 
plecarea dintre noi a celui ce a fost şi va fi însă, Prof. dr. ARTUR SILVESTRI - Dumnezeu 
să-l odihnească! A fost poate unicul OM de cultură care mi-a  înţeles şi recunoscut arderea 
mea la flacăra Muzei literare. M-a sfătuit, şi mi-a recomandat întotdeauna iubirea pentru  
cel  de lângă noi,  pentru aproapele,  cu taina credinţei  într-un viitor  pentru România şi  
adevărata istorie a acesteia.
Să stăm acum în jurul Doamnei Mariana, care este ordonatoarea celor ce vor fi făcute în  
viitor.
Doamne ajută!
Cu ales respect şi preţuire - Ioan– Australia »

Şi  Aurel  A.  are  o  părere  despre  textul  meu:  „Veşnicia  pe  cont  propriu” – legat  tot  de 
personalitatea lui Artur Silvestri:

DOAMNĂ CEZARINA,



AM  CITIT  ESEUL  DUMNEAVOASTRĂ.L-AM  ŞI  RECITIT,  AŞ  PUTEA  SĂ-L  MAI  
CITESC DE CÂTEVA ORI PENTRU O MEMORARE ŞI EVALUARE A IDEILOR, ÎN 
FAPT A SINTAGMELOR DE COMUNICARE LIRICO-FILOZOFICĂ CE LE IMPLICĂ.
ÎNTAI CONSTAT O DEXTERITATE ÎN FELUL ARTIZANULUI  CHINEZESC ÎN 
CONSTRUIREA COMUNICĂRII, CHIAR O UŞURINTĂ, ÎMI ÎNCHIPUI CĂ SCRIEŢI 
UŞOR ŞI REPEDE, POATE MĂ ÎNŞEL, DAR FELUL ÎN CARE "CURGE TEXTUL" 
NU ESTE POSIBIL ALTFEL. SUNTEŢI   NESFÂRŞIT IZVOR DE IDEI PE CARE LE 
FORMULAŢI ORIGINAL ŞI COMPETITIV. CU CINE SUNTEŢI  ÎN COMPETIŢIE NU 
ARE IMPORTANŢĂ. IMPORTATANT ESTE CĂ SUNT PRINS IMEDIAT ÎN ACEST 
ŞUVOI, I-AŞ ZICE NĂVALNIC,  CU AŞEZĂRI DE LIMPEZIRE A APEI 
COMUNICĂRII ÎN CARE VĂ ZĂRESC CHIAR CHIPUL, PRIMIT ÎNTR-UN E-MAIL 
DE LA UN FOST ELEV DIN AMERICA, CĂRUIA I-AM TRIMIS APRECIERILE 
DOMNIEI VOASTRE , LA SCRIERI DE-ALE MELE.
PRECIZAM CĂ VĂ ŞTIU DE CURÂND, CĂ NU NE-AM VAZUT ŞI POATE TOCMAI  
DE ACEEA COMUNICAREA  DINTRE NOI ESTE REALĂ ŞI NEINŢINATĂ DE VREO  
UNDĂ DE SUBIECTIVITATE.
CITESC CE-MI TRIMITEŢI CU BUCURIE ŞI CU INTERES.CEVA DIN FLUIDUL PE 
CARE-L  COMUNICAŢI  REVERBEREAZĂ  ŞI  ÎN  FELUL  SCRISULUI  MEU.  DAR 
ASTA  SE  VA  VEDEA  CU  TIMPUL  ŞI  MAI  ALES  SE  VA  VEDEA  DACĂ 
ÎNTÂMPLAREA DE A NE ŞTI FĂRĂ SĂ NE CUNOAŞTEM NU A FOST CEA CARE 
NE-A UNIT ÎN IDEEA DE A NU UITA,  UN OM MARE,  DATORITĂ CĂRUIA NE 
SCRIEM ACUM MESAJE APROAPE ZILNIC.
CU BUNE DORIRI ŞI BUCURIE, AUREL ANGHEL
ÎN SPERANŢA CĂ MICILE GREŞELI DE TIPĂRIRE NU NE VOR ÎMPIEDICA SĂ 
ÎNŢELEGEM MESAJELE.a.a. »

Şi Ioana îmi trimite câteva texte legate de Artur, de-ale ei şi de-ale Melaniei Cuc. Sunt 
impresionante, toate.

« Drăguţica Cezarica, Felicitări, felicitări, felicitări !
Iartă-mă că întârzii niţel cu răspunsul referitor la povestea scrierilor mele. 
Deocamdată îţi trimit materiale cu Artur Silvestri, fiindcă sunt pregătite.
Eventual şi cu Melania.
Te îmbrăţişez,
Ioana”.

Este extraordinară solidaritatea spiritelor în durere! În bucurie nu se întâmplă aşa. Dar 
durerea, aşa cum a spus Aurel A., ne adună şi ne îmbunătăţeşte.

Întrebări inerente vin din partea tuturor. Vor să ştie ce se va alege de revistele ARP. 
Sunt ca nişte copilaşi dezorientaţi cărora le-au dispărut părinţii şi nu prea ştiu încotro e drumul 
către casă. Până se va ivi din nou Lumina aceea tainică şi întăritoare care să ne călăuzească.

Draga mea dragă,
M-am văzut la Cărticică şi-ţi mulţumesc.
Te-am văzut în Oglinda literară. Voi lua revista şi pentru tine. Până ajunge la tine pe 
hârtie tastează pe Google - Oglinda literară- şi are, în partea dreapta, descărcare totală.  
Dai clik pe nr. 84 şi te găseşti. 
Mă bucur mult pentru reluarea activităţii la Cărticică şi sper şi la celelalte publicaţii. Cine 
se va ocupa în mod direct? Cine a preluat activitatea dlui Artur Silvestri?



Da, o citesc pe Ioana Stuparu care are un stil tare apropiat de sufletul meu /  nostru.
Cum ai cunoscut-o?
Domnul să te ţină sănătoasă şi mereu cu aceeaşi forţă  inepuizabilă de muncă!
Te îmbrăţişez cu drag,
Camelia
10 decembrie 2008”

Primesc, în chip surprinzător, o serie de fotografii artistice şi aflu cu nespusă mirare 
că, acestea îi plăceau foarte mult Maestrului şi adeseori, îşi odihnea sufletul şi ochii privind la 
ele. Sunt într-adevăr, făcute de un profesionist al fotografiei:

Este foarte adevărată observaţia Dumneavoastră. Nu vă întreb cum aţi sesizat acest  
lucru, dar ca să vă dezvălui o parte din bucuriile ce le poate oferi pădurea, sau natura în 
general, vă trimit două link-uri cu câteva din fotografiile mele făcute în mijlocul naturii.  
Nădăjduiesc să vă facă plăcere! Le-am postat la îndemnul Domnului Silvestri, Dumnezeu 
să-l ierte şi să-i odihnească sufletul în pace, nu cu mult timp în urmă; Dânsului i-au plăcut  
foarte mult. Mi-l amintesc cu multă emoţie spunându-mi că le priveşte atunci când este  
obosit şi că privindu-le  primeşte o stare de linişte şi relaxare. Poate că a spus-o doar din 
amabilitate dar pentru mine este una din multele amintiri plăcute legate de Domnia Sa. A 
fost un om extraordinar şi pierderea sa mi-a lăsat un enorm gol în suflet. Îi simt foarte 
mult lipsa. O să-l plâng mereu; relaţia şi cunoştinta mea cu Dânsul a fost cea mai mare 
experienţă din viaţa mea şi această despărţire fulgerătoare a fost pentru mine tare 
durerosă. Îmi pare foarte rău că nu am darul de a-mi exprima gândurile şi sentimentele cu 
atâta măiestrie cum o faceţi dumneavoastră, căci aş fi avut mai multe de spus. Am citit ce 
mi-aţi trimis legat de memoria Sa şi am intrat în acea stare de adâncă melancolie şi îmi cer  
iertare dacă am exagerat. O să mă opresc aici dorindu-vă o dimineaţă şi o zi cât mai 
plăcută.
      CU MULT DRAG,   Cu mereu aceleaşi sentimente de stimă şi preţuire, Costel»

Şi răspunsul meu nocturn la amabilitatea redactorului :

Răspuns târziu în noapte

Vai, Bunul meu Domn,
      O să vă cert:  AVEŢI ATÂTA HAR, ATÂTA HAR, ŞI MEREU SPUNEŢI DESPRE 
ALŢII. NU SE POATE. ÎNCĂ O DATĂ, M-AM CONVINS, DACĂ MAI ERA NEVOIE:   
SUNTEŢI UN MARE ARTIST! UN MARE, MARE ARTIST!
       FOTOGRAFIILE ACESTEA ARTISTICE SUNT O MINUNE! O MINUNE! NU TE 
SATURI SĂ PRIVEŞTI LA ELE!
       SUNT CONVINSĂ CĂ AVEŢI ÎNCĂ MULTE ALTELE.  DAR NU AVEŢI DREPTUL 
SĂ LE ŢINEŢI NUMAI PENTRTU DVS. ŞI SĂ NU LE EXPUNEŢI 
ÎN EXPOZIŢII PERSONALE, ETC.  POATE, DACĂ O SĂ-MI PERMITEŢI, VOI 
FOLOSI UNA-DOUĂ DIN ACESTEA SAU ALTELE LA COPERTA UNEI CĂRŢI DIN 
VIITOR. POATE CHIAR CĂRŢILE DESPRE ARTUR SILVESTRI. AR FI O MARE 
ONOARE PENTRU MINE ŞI PENTRU EL!
       MAI ALES CĂ I-AU PLĂCUT.
    CÂT PRIVEŞTE TALENTUL DVS. LITERAR, NU VĂ MAI ASCUNDEŢI  DUPĂ 
DEGET, FIINDCĂ V-AM GHICIT DE LA PRIMUL ARTICOL CITIT scris de Dvs. ŞI 



MAI ALES, DIN SCRISORI, CARE SUNT DE O SENSIBILITATE ŞI O GINGĂŞIE 
FĂRĂ MARGINI. ŞI MAI POT SPUNE CEVA:   ELE SUNT GENUINE, RELEVĂ UN 
SUFLET FOARTE CURAT, FOARTE BUN, NEÎNTINAT DE MIZERIILE LUMII, 
CEEA CE E LUCRU FOARTE RAR.
    EU TREBUIE SĂ-I MULŢUMESC DE O MIE ŞI DE UN MILION DE ORI LUI 
DUMNEZEU PENTRU FAPTUL CĂ V-AM CUNOSCUT! ŞI CĂ SUNTEM 
COLABORATORI!
    DUMNEZEU SĂ VĂ OCROTEASCĂ ŞI SĂ VĂ ŢINĂ, AŞA CUM SUNTEŢI!
    DESPRE FAPTUL CĂ O SĂ-L PLÂNGEŢI PE DOMNUL ARTUR TOATĂ VIAŢA, 
DA, CRED CĂ ŞI EU VOI FACE LA FEL PENTRU CĂ A LĂSAT O AMPRENTĂ ÎN 
SUFLETUL MEU, DE NEŞTERS.
    VĂ MULŢUMESC DIN SUFLET PENTRU CĂ EXISTAŢI,  că mai există oameni la  
Dvs. care îmi dau motivaţia să trăiesc şi să nu mă las scufundată în depresie.
           Cezara”

     E târziu,  dar mi-am adus aminte că nu v-am spus ceva  important: când am primit,  
duminică, 30 nov. acea fatidică veste, despre care nu mai vreau să vorbesc, PRIMUL 
GÂND CARE M-A FULGERAT A FOST LA DVS.  ŞTIAM CĂ-L PREŢUIŢI FOARTE 
MULT, DIN FELUL REVERENŢIOS ÎN CARE VĂ ADRESAŢI, ATUNCI CÂND ERA 
VORBA DESPRE DOMNIA SA.
     ÎI SPUNEAŢI NUMAI: DOMNUL PROFESOR!    ATUNCI MI-A TRĂSNIT PRIN 
CAP IDEEA: CUM AŢI PRIMIT DVS, ACEASTĂ VESTE CUMPLITĂ. ŞTIAM CĂ 
SUFERIŢI MULT DE TOT ŞI ERAM ATÂT DE NEPUTINCIOASĂ. POATE ASTA M-A 
FĂCUT SĂ URLU DE A RĂSUNAT BLOCUL ÎN CARE LOCUIESC. NEPUTINŢA DE 
A ÎNDREPTA CEVA.  MI SE PĂREA FOARTE NEDREPT ŞI REFUZAM  
REALITATEA, SPUNÂND DE SUTE DE ORI, POATE, DOAR O SINGURĂ FRAZĂ:  
AŞA CEVA NU E POSIBIL! AŞA CEVA NU SE POATE!
   TRECÂND LA ALT REGISTRU,  AŞ VREA SĂ VĂ SPUN CĂ, NUMAI CU CÂTVA 
TIMP ÎNAINTE, DL. ARTUR ÎMI TRIMISESE PE CHAT UN MESAJ ÎN CARE MĂ 
ANUNŢA CĂ MARŢI,  (DUPĂ 6 OCTOMBRIE) VOM VORBI MAI MULT, CĂ MI VA 
DA O SARCINĂ DE CARE MĂ VOI BUCURA ŞI VA FI BINE PENTRU TOŢI.  AŞ 
VREA SĂ VĂ ARĂT CHAT-UL ACELA DAR NU ŞTIU CUM SĂ PROCEDEZ.
    ŞTIU CĂ PREGĂTEA PENTRU MINE O MISIUNE, DAR NU ŞTIU ÎN CE CONSTA.
    N-AM MAI SPUS NIMĂNUI ACEST LUCRU. SUNTEŢI SINGURUL CARE ŞTIŢI. 

STAŢI CĂ AM GĂSIT CHAT-UL DIN DATA DE 5 OCTOMBRIE ORA 00,08-00,10  -  
ZECE RÂNDURI

artur: dragă cezarina, am fost foarte ocupat şi încă mai sunt. cam în două zile vom stabili  
exact ce anume e util să faci pentru ARP şi n-o să-ţi pară rău. Cred că e momentul potrivit  
să începem o acţiune mai conjugată, mai precisă. Îţi doresc sănătate şi zile senine.
eu: Bună seara, Domnule. Mă bucur că vă aud. Aştept cu nerăbdare un semn de la Dvs,
artur: cu drag. Prin urmare, de marţi încolo, vorbim în detaliu. cu bine.
eu: noapte bună. Cred că sunteţi foarte obosit. 
       OK cu multă plăcere.



ACEASTA A FOST CONVORBIREA MEA CU DL. ARTUR.  APOI, PE 6 M-A 
ANUNŢAT CĂ M-A PUBLICAT ÎN MONITORUL CULTURAL CU A 50-A CARTE. 
ATÂT.
    Am aşteptat marţi, miercuri.... Şi am crezut la un moment dat că e supărat pe mine. Dar 
nu am mai îndrăznit să-i dau nici un mesaj.   Apoi, încă o dată mi-a mulţumit în zilele  
următoare pentru un material  trimis.
  În 8 noiembrie mi-a transmis un mesaj, pe care l-a transmis mai multor colaboratori, că 
a fost bolnav, a a suferit o intervenţie chirurgicală, prin urmare, nu va mai putea 
răspunde multă vreme că se află în convalescenţă.  Am crezut că e o intervenţie banală.

DOAMNE, CU CE INIMĂ GREA SCRIU ACESTE CUVINTE!  SUFLETUL ÎMI 
ATÂRNĂ!    
    NU VREAU SĂ VĂ ÎMPOVĂREZ MAI MULT DECÂT SUNTEŢI.   ÎMI CER 
IERTARE PENTRU ACEASTĂ CONFESIUNE TÂRZIE, DAR NU AM ALTCUIVA CUI 
S-O SPUN. ŞI NICI NU AŞ VREA.
    DIN VARĂ SUNT EDITOR ONLINE LA ECOUL ŞI NU  ŞTIU CE SĂ FAC ÎN 
ACEASTĂ CALITATE.
ÎNCĂ CEVA:   POATE PUTEŢI SĂ SEMNALAŢI O EROARE. LA FOTOGRAFIA 
DLUI ARTUR, CEA MICĂ, ÎNCADRATĂ ÎN CHENAR NEGRU (NU ACEEA CU 
TRANDAFIRUL) EXISTĂ URMĂTOARELE DATE : 1953-2000.  E O SCĂPARE A 
CUIVA.  DACĂ PUTEŢI SĂ SEMNALAŢI EROAREA. AR FI PĂCAT SĂ RĂMÂNĂ 
AŞA.
    CU DRAG MULT,
  CEZARA 

Şi câteva mărturisiri impresionante de la Aurel A.:

„DOAMNĂ CEZARINA,

SUNT  ACASĂ,  M-AM  ODIHNIT  CAM  O  ORĂ  ŞI  M-AM  AŞEZAT  DIN  NOU  LA 
CALCULATOR, BOALA SAU VICIUL MEU DE CÂŢIVA ANI ÎNCOACE SAU POATE  
JUCĂRIA  MEA. ÎN COPILĂRIE NU AM AVUT JUCĂRII. JUCĂRIILE MELE SUNT 
CUVINTELE DIN POEZIILE PE CARE VI LE TRIMIT, CÂMPIA, CERUL, STELELE,  
LUNA, CAII, ŞI TOT ACEL ORIZONT CARE ERA JUSTIFICAT, POATE DE FIRUL 
DE GRÂU, DE SENSUL LUI ADÂNC ŞI DE RODIREA LUI, DE PÂINEA NOASTRĂ 
CEA  DE  TOATE  ZILELE  ŞI  IATĂ,  ATÂT  DE  TÂRZIU,  UMBRA  LUI  PE  CARE 
DUMNEZEU MI-A DĂRUIT-O ÎN VIS CA TITLU PENTRU O CARTE DE POEZII.  
SUNT MULTE ÎNTÂMPLĂRILE VIEŢII MELE, EXPERIENŢELE PE CARE LE-AM 
TRĂIT, DAR CE S-A ÎNTÂMPLAT CU MINE DUPĂ ANUL 2000 ÎMI ESTE GREU SĂ 
EXPIC. UN SINGUR LUCRU E LIMPEDE, CĂ ABIA ACUM ÎNCEP SĂ ÎNŢELEG CE 
DARURI NE DĂ BUNUL DUMNEZEU ŞI CÂT DE TÂRZIU LE DESCOPERIM CHIAR 
ÎNLĂUNTRUL FIINŢEI NOASTRE.
AM CITIT CE MI-AŢI TRIMIS DOAR ÎN PARTE. ÎMI REZERV ACEASTĂ BUCURIE 
PENTRU  MÂINE  LA  SERVICI,  SPER  SĂ  FIU  MAI  PUŢIN  OCUPAT  ŞI  SĂ  DAU 
SEAMĂ DE CE AM CITIT.

http://MEA.IN/


L-AM VAZUT ŞI L-AM ASCULTAT PE ARTUR SILVESTRI. MI-AM AMINTIT ACEA  
ORA  ASTRALĂ  CÂND  L-AM  VĂZUT  PENTRU  PRIMA  ŞI  ULTIMA  OARĂ.  AM 
PRIMIT O PUTERE ANUME DE A MĂ EMOŢIONA CÂT MAI PUŢIN ŞI DE A GÂNDI  
MAI  MULT.  VA TREBUI  S-O  LUAM  ÎNCETIŞOR  ŞI  SĂ-I  EVALUĂM  LA 
ADEVĂRATA VALOARE URMA LĂSATĂ. O LUMINĂ DE CARE VOM AVEA ÎNCĂ 
MULT TIMP NEVOIE.
CU BUCURIE ŞI DORIRI DE BINE.
VĂ MULŢUMESC PENTRU TOT CE FACEŢI ŞI SPER CĂ MI-A DAT DUMNEZEU 
ÎNCĂ  UN  DAR,  ACELA  DE  A  CUNOAŞTE  O  DOAMNĂ  A  CĂREI  PREZENŢĂ 
SPIRIUTUALĂ  ÎNCEPE  SĂ  ŢINĂ  LOCUL  CELUI  CARE  M-A  AJUTAT  AŞA  DE 
MULT, FĂRĂ INTERES SAU REZERVE, DOAR DIN MAREA LUI DRAGOSTE DE 
OAMENI ŞI DE CUVÂNT. a.a. »

Rsăpunsul l-am trimis neîntârziat:

„Domnule Aurel,
Socot că, oricât s-ar strădui cineva, NIMENI NU-L POATE ÎNLOCUI PE DOMNUL 
ARTUR.  CHIAR NIMENI. PENTRU CĂ, ERA UNIC. VORBEAM CU CINEVA ŞI 
SPUNEAM CĂ DOAR LA SUTE DE ANI S-AR PUTEA NAŞTE CINEVA DE 
DIMENSIUNEA SPIRITUALĂ A DOMNIEI SALE.
   Noi, doar ne străduim SĂ DĂM ALT CHIP ÎNTUNERCIULUI, cu micile noastre 
posibilităţi. Dar, suntem departe, departe....  Vorbesc în nume propriu.  N-aş îndrăzni să 
mă asemui nici cu umbra lui. 
   În schimb, în limitele mele omeneşti, pot oferi (cui e dispus să primească)  măsura  inimii  
mele şi o sinceritate şi o deschidere fără limite, privind tot ce-i frums şi bun şi adevărat,  
dăruit de Dumnezeu. Atât cât sunt eu în stare. 
  Şi voi oferi cu bucurie, fiţi sigur.
        Mă voi ocupa de poeme, imediat ce voi avea un răgaz, fiindcă în momentul de faţă 
scriu un articol tot despre Artur Silvestri.
        O să vă comunic impresia, deşi, deja ştiu ce conţin şi ce impresie o să-mi facă.
      O seară agreabilă, alături de cei dragi,
    Cezara,   11 decembrie 2008”.

   O idee venită intempestiv, ca toate ideile, se conturează. I-o trimit redactorului şi el 
îmi răspunde. E vorba de o Uniune spirituală care să-l aibă drept centru pe Artur Silvestri, 
uniune altăcuită din prietenii săi.

„Referitor la propunerea privind înfiinţarea unei asociaţii cred că ea  trebuie doar 
materializată căci Domnul Silvestri printr-o tainică şi miraculoasă capacitate a reuşit să  
contureze şi să creeze o asociere, o uniune spirituală între toţi prietenii Domniei Sale, a 
sădit în sufletele noastre un germene care, hrănindu-se cu spiritul Său, fără îndoială că va 
da roade.  De altfel cred că însăşi  hotărârea Doamnei Brăescu dă speranţa continuării şi  
întăririi  acestei  uniuni  şi  certitudinea  că  spiritul  Maestrului  va  dăinui  mereu.
Cu mult drag.   C. ”.

A.A.  - Buzău:

http://MULT.VA/
http://OARA.AM/


„Artur Silvestri a plecat şi a lăsat în urma lui un loc ce se va umple de cuvinte şi de  
prietenia celor care Le scriu şi Le vor mai scrie. Abia lipsind oamenii apar în lumina cea  
adevărată. Intră în grija Celui De Sus care ni I-a trimis. La ce NE-AR folosi prea multă  
linişte?
Cu bune doriri,a.a.”

Anunţându-l pe  acest poet că s-a publicat povestea despre Fasolică, scrisă de mine în 
cinstea viitorului nepoţel/nepoţică,  i-am mărturisit următoarele:

„Cu bine şi cu somn uşor că eu nu mai am somn deloc din data de 30 noiembrie, m-
am dat  peste  cap rău de tot  de când cu nenorocirea  care s-a abătut  asupra Asociaţiei  
Române pentru Patrimoniu, şi asupra noastră, a tuturor celor care l-am iubit sincer  pe 
Artur Silvestri.    Cezara”.

Triste ne-au fost sărbătorile. Cu lacrimă şi suspin. Dar am primit din Australia, mesaje 
de felicitări de la familia lui Ioan:

„Stimatei Doamne CEZARINA ADAMESCU,
SĂRBĂTORI FERICITE DIN AUSTRALIA!
VĂ DORIM UN CRĂCIUN FERICIT ŞI UN AN NOU-2009 ÎNCĂRCAT DE BUCURII,  
REALIZARI! DIN PARTEA FAMILIEI  IOAN ŞI FLORICA - AUSTRALIA
Noi suntem cu toţii bine şi sănătoşi, Mulţumim lui Dumnezeu, ceea ce Vă dorim şi Familiei  
Dumneavoastră!
Surioara  CEZARINA,  fiind  şi  eu  ocupat  şi  împărţit  în  multe  activităţi,  iartă-mă dacă  
uneori nu răspund prompt, dar totuşi revin ulterior. Cu ales respect - Ioan.
 Mulţumesc şi pentru materialul trimis!
SĂ NE RUGĂM PENTRU SUFLETUL PROFESORULUI ARTUR SILVESTRI!”

Nici Aurel nu e cu nimic mai vesel. Îi simt glasul sugrumat de plâns după prietenul 
drag:

„Bună ziua, doamnă Cezarina,
Am primit numărul nou Intermundus, număr special şi îndoliat.Dar ce cuvinte, ce a lăsat  
în  urmă acest  Om. Cred  că  se  va  mai  scrie  mult  timp şi  pe  bună dreptate.  Un  spirit  
enciclopedic, o dorinţă supraoamenească de desluşi taine ale neamului nostru şi de a Le  
pune în valoare prin intelectuali. Altfel nu se poate. Dezastrul prigonirii intelectualilor şi al  
împingerii  în faţă a proştilor nu e prea tare în urma noastră, iar pericolul revenirii pe  
spirală e vizibil azi când începe degustarea unui nou caşcaval.
Citesc şi  mă bucur să fiu în această lume pe care a gândit-o în termeni concreţi  şi  în 
dimensiuni nesfârşite, Omul Mare, Artur Silvestri.
Nu se paote să fi încetat comunicarea cu noi. Poate de aceea suntem nu doar impresionaţi  
de plecare , ci mai ales hotărâţi să nu se întrerupă nimic. Sper să reuşim.
Cu bucurie şi bune doriri, Aurel”

Şi încă un prieten mâhnit:

        Stimată şi dragă doamnă CEZARINA ADAMESCU -
Sărbători fericite!



Fie ca tainicii magi, călăuziţi de Steaua vestind Naşterea Luminii Mântuitoare a Lumii, să 
fie, la rându-le, dumneavoastră, ocrotitori şi călăuzitori, în tot ce veţi face, întru Bine -  
Frumos, Adevăr şi Dreptate!
Sănătate, împăcare şi senin al sufletului, bucurie, minunate împliniri şi belşug, alături de 
toţi cei dragi şi apropiaţi inimii dvs., în Anul Nou 2009!
Un Crăciun fericit!
La mulţi ani - 2009!
Cu toată preţuirea şi tot dragul, vă îmbrăţişează, cald-cald,
P.S.: Ce anume vă "scade curajul"? Doamne fereşte, suferinţe trupeşti?! Să vă întărească,  
întru toate slăbiciunile şi nevoile, Domnul Iisus şi Maica Domnului!!! 
...Re-simtiţi  lipsa,  ENORMĂ,  a  dlui  Artur  Silvestri?...VĂ  înţeleg,  şi  eu  sunt,  încă,  
buimac...şi mi s-au tulburat zările şi orizonturile...!!! Să ne ajute Dumnezeu, dar şi sufletul  
Marelui Om, ARTUR SILVESTRI - să ne strângem, mai mult şi mai cu folos, Duhurile  
noastre, laolaltă! Şi să ne ascuţim simţurile şi Duhurile, pentru a auzi, asculta şi înţelege  
sfaturile şi poruncile CELE DUMNEZEIEŞTI, de "dincolo"...!!!
...Ori (pe lânga toate!) v-aţi şi supărat că n-am mai fost prea "vocal" (...cum i-am auzit,  
zilele astea, gratulându-se între ei, pe politicieni...?!)?! Îmi cer, şi de la dvs., ca de la toţi  
(puţinii) prieteni ai mei - SMERITĂ IERTĂCIUNE! Am muncit pe brânci, în toate cele 14  
zile ale ultimelor două săptămâni, cu elevii din shcoala mea (clasele a XII-a), pentru ca să 
iasă,  cât  de  cât  decent,  "spectacolul"  tradiţional",  de  Crăciun  şi  Anul  Nou,  din 
ultima săptămână a anului calendaristic...Har Domnului, Bunului Domn - nu ne-am făcut  
chiar de ruşine (elevii mei şi cu mine...!!!)...!!! 
...Sper, deci, că mă veţi înţelege şi nu vă veţi supăra definitiv, pe mine, pentru că nu v-am  
fost,  în  ultima vreme,  tovarăş  bun şi  fidel  ( ŞI VIU!!!)  de călătorie...Abia  am putut  să 
respir...Sper  să-mi revin,  cât  de  curând -  cu  sfântul  ajutor  al Mântuitorului  Hristos  şi  
Maicii Domnului...
Acelaşi, mereu,
Adrian B.

Ioana e copleşită şi ea dar nu vrea să-mi transmită această stare:
Ne menajăm reciproc:

Suriorica Cezarica,
Am citit  în Cărticică materialele din "Oameni de Nisip". Să trăieşti întru mulţi ani, cu  
bucurii multe şi mari.
 Abia acum mi-am dat seama că nu ţi-am scris despre aceasta. Am avut o săptămână fff  
plină, începând chiar de luni. Nu prea am stat pe acasă.
 Abia azi, după ce am primit mesaj de la ARP am deschis câteva reviste şi am văzut că şi-au 
reluat  activitatea,  bineînţeles  pe  subiectul  Artur  Silvestri.  Am  reuşit  să  trimit  şi  eu  
materiale. Poate voi mai scrie ceva, fiindcă merită. 
Tu cum te mai simţi?  Ai primit premiile?
Eşti tare hărnicuţă! 
Te îmbrăţişez, noapte bunicică, sora mea mai mică!
Ioana ,  21 decembrie 2008”

 



Fwd: În prima zi de Crăciun SCRISOARE DE LA IOANA. DOAR PENTRU CITIRE. ŞI 
UN MEMENTO PENTRU ARTUR SILVESTRI. TOT PENTRU CITIRE.”

Un dar la fel de neaşteptat din partea redactorului de la Cărticica de copii: a postat 
toată această perioadă, toate articolele trimise. I-am răspuns pe măsură:

      ESTE ABSOLUT INCREDIBIL, ABSOLUT INCREDIBIL IN-CRE-DI-BI-LI-
SSIMO,  ABSOLUTAMENTE,  CE AŢI PUTUT FACE ÎN NOAPTEA SFÂNTĂ DIN 
CĂRTICICĂ. SUNTEŢI FANTASTIC.  ŞI NU ŞTIU CUM SĂ VĂ MULŢUMESC 
PENTRU CĂ ORICUM, N-AR FI DE AJUNS. TOT CE POT SĂ FAC ESTE SĂ-L ROG 
PE DUMNEZEU SĂ VĂ HĂRUIASCĂ ÎN CONTINUARE CU CELE MAI ALESE 
GÂNDURI, CUVINTE, FAPTE, PRECÂT MERITAŢI.  VĂ TRIMIT UN TEXT DE-AL 
IOANEI STUPARU - PENTRU CITIRE.  
     DE CE OARE NU POT CREDE CĂ DOMNUL ARTUR...?
    EU ÎL SIMT MEREU UNDEVA, FURIŞAT, PE APROAPE, DACĂ NU CUMVA 
CHIAR ÎN ADÂNCUL INIMII MELE. ŞI AŞTEPT, NECONTENIT AŞTEPT, UN 
SEMN, O SCRISOARE, UN GÂND DE LA EL, AŞA CUM AM FĂCUT-O ÎN 
ULTIMELE ŞASE LUNI, DE CÂND L-AM CUNOSCUT.
    PÂNĂ LA URMĂ VOI PRIMI, SUNT SIGURĂ.
      CELE MAI CURATE ŞI FRUMOASE DORIRI DE BINE, DE LA O PERSOANĂ DE 
APROAPE-DEPARTE.
         CEZARA”.

Felicitări în stil arturian, de la Ioana.
Iată şi nişte „gânduri şoptite”, tot de la Ioana, în care s-a strecurat, tiptil şi poezia mea:

„In memoriam Artur Silvestri 

GÂNDURI  ŞOPTITE
Dragă Domnule Artur Silvestri,

Mereu am să vă pun întrebarea: “De ce?”.
Mereu am să-mi pun întrebarea: “De ce?”.
Vă amintiţi?  Ne-am întâlnit  faţă-n faţă în Sfânt  Lăcaş,  în biserica Visarion din  

Bucureşti,  în zi de joi,  4 decembrie, 2008. V-am găsit acolo, în mijlocul bisericii,  tăcut,  
înconjurat de flori. Era deja multă lume în  biserică şi încă mai venea. Se dusese vestea că 
plecaţi definitiv de la noi. Că vă mutaţi undeva, dincolo de zare, probabil acolo unde stelele  
de pe Cer se întâlnesc cu stelele de pe Pământ. Veniseră rude, prieteni, cunoştiinţe, cu toţii  
să  vă  conducă  până  la  “marginea  zării”.  Atât  era  posibil  pentru  noi:  doar  până  la  
marginea zării.  În biserică,  deşi  era lume foarte  multă,  domnea o linişte  de mormânt!  
Linişte şi tristeţe! Tristeţe şi lacrimi! Ce tărie i-a lăsat Dumnezeu omului, încât poate să  
tacă, chiar dacă simte nevoia să strige, să jelească!

Un an a trecut de când am primit invitaţia dumneavoastră, de a mă alătura celor  
care  colaborează  la  imensul  program  pe  care  l-aţi  iniţiat,  “Asociaţia  Română  pentru 
Patrimoniu (ARP)”. Deci, un an s-a scurs de la prima noastră întâlnire pe on-line. Cine a 
mijlocit această primă « întâlnire », numai Dumnezeu ştie! Parcă vă ştiam de când lumea! 
Aş fi fost în stare să-mi dezleg băierile sufletului şi să  vă fac destăinuiri pe care nu le-aş fi  
putut face altcuiva. Ca la un adevărat prieten!         



Prin măreţul program ARP, prin publicaţiile din revistele on-line, am  cunoscut o 
seamă de scriitori din România, dar şi dintre cei care locuiesc în alte părţi ale globului  
pământesc. L-am cunoscut pe Ioan Miclău din Australia, un Om de mare omenie, l-am 
cunoscut  pe  Alexandru  Nemoianu  din  America,  cel  Înalt  în  Spirit,  căruia  i-aţi  spus  
« Înţeleptul din America », l-am cunoscut pe Dimitrie Grama din Danemarca, neodihnit în 
căutarea noului în literatură… şi pe mulţi alţii i-am cunoscut, graţie dumneavoastră. Am 
luat parte la antologii colective iniţiate, îngrijite şi editate de dumneavoastră. 

La biserica Visarion n-am venit singură. M-a însoţit spiritul Cezarinei Adamescu 
din Galaţi, scriitoarea pe care am binevoit a o numi  “Stăpâna Cuvintelor”. M-a rugat să-i  
îndeplinesc dorinţa de a vă prezenta un poem pe care vi l-a dedicat chiar când a aflat că aţi  
luat hotărârea să vă mutaţi de la noi. V-a dedicat atunci un întreg volum de poeme. Strigăt,  
jelanie, rugă... Poemul pe care l-am citit era intitulat NEÎNŢELEGERE şi suna astfel:

Taci într-adins
tu care ne minunai întotdeauna
cu doririle tale de bine

Te-ai ascuns
şi nu te mai putem ghici
eşti aici şi niciunde
deopotrivă al tuturor

de parcă anume
ai fi pregătit
ultima glumă durută
pentru a ne juca un renghi grozav
şi cu atât mai neverosimil...

(Cezarina Adamescu)
 

Eu am ales acel poem. Aşa m-a rugat Cezarina, să aleg eu... Vi l-am şoptit în gând,  
acolo,  în biserica Visarion, după ce v-am spus că îndeplinesc o rugăminte a scriitoarei  
Cezarina Adamescu, fiindcă ea n-a putut să vină personal,  chiar dacă şi-a dorit  foarte  
mult. 

V-am rugat să mai staţi,  dar eraţi  gata de drum!...  În acele  momente,  dorinţele  
noastre nu mai contau!... Dorinţele noastre, care, doar cu puţin timp înaine, ar fi contat  
foarte mult pentru dumneavoastră!  

Ne-am  atins  mâinile,  era  pentru  prima  oară,  în  semn  de  « bun-rămas »  şi  
mulţumindu-vă pentru tot ce a depins de dumneavoastră ca să avem bucurii, v-am rugat să  
ne purtaţi de grijă şi de acolo, “de dincolo de zare”.

Domnule Artur Silvestri, vă amintiţi?
Să-i mulţumim împreună lui Dumnezeu pentru clipele de Lumină dăruite şi să ne  

rugăm în continuare pentru ajutorul Lui în Cer şi pe Pământ!

24 decembrie 2008 »

Şi mulţumirile mele pentru Ioana :

«Ioană dadă,
    Cristalina abia        acum a citit scrisorica ta şi memento se pare foarte, foarte sincer şi 



adevărat. Te exprimă şi te defineşte, ca om, ca scriitor, ca şi creştin.
    Desigur că sunt de acord  cu el, ce vorbă e asta?   Dar totdeauna mi se pare că PREA 
PUŢIN, infinit de puţin am făcut pentru ARTUR SILVESTRI şi că nu m-am ridicat la  
înălţimea aşteptărilor lui. Dumnezeu ştie... Acum, când aş putea face atâtea... Crezi oare că 
e prea târziu?
    Îmi dai voie să introduc textul şi scrisoarea ta în cartea a doua despre Artur? Le voi da 
pe amândouă în ianuarie în editură. Cu ce bani, ştie Dumnezeu.
    Dar TREBUIE SĂ FAC CEVA, ALTFEL NU SUNT DELOC LINŞTITĂ.
    Te-ai uitat bine la Cărticică?  Ai văzut câte minuni au apărut acolo?
   Sper că tu ai petrecut bine cu familia ta. Eu nu-mi găsesc locul nicăieri.  
    Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o compensaţie: prietenia ta.
    Ce m-aş fi făcut altfel? Refuz să mă gândesc.
             Cu alese doriri de bine arturiene, şi cezariene,
        cezara 25 decembrie 2008”.

Şi încă o scrisorică de la dădica Ioana, a doua zi de Crăciun:

„Draga mea Cezarica,
Sigur  ca  am deschis  Carticica  şi  am  văzut  minunăţiile  de  acolo.  Îmi  place  că  ai  pus  
fotografia aceea, în care mă aflam la Muzeul Literaturii Romane. Mă fotografia fiica mea 
Simi. Eram aşa de fericită pentru tot ce mi se întâmpla atunci! Pentru realizarea cărţii  
Oameni de Nisip, la care ţin enorm. Cred că ţi-ai dat seama. Doamne, câte am a povesti,  
despre  toate  aceste  minuni  cu  care  m-a  bucurat  Dumnezeu,  ca  o  compensare  pentru  
necazurile provocate de semeni! 
L-am văzut  şi  pe  Fasolică. Ba  chiar  Gabriela  Z.   Anghel,  una  dintre  prietenele  mele,  
scriitoare  şi  vecină cu  mine  de  cartier,  (Ne  despart  vreo  două  blocuri,  dar  şi  stilul  
scriitoricesc), a remarcat că numele Ioana S. apare f des, pe când al ei nu apare deloc în  
Cărticică. 
Mă bucur că am primit încuviinţarea ta în legătură cu textul scrisoare către Artur Silvestri.  
Am să i-o trimit dnei Mariana Brăescu. Foloseşte-o şi la cartea ta, dacă crezi că merită. Mă 
simt onorată, chiar. Te înteleg f bine când spui că simţi că Artur merita mai mult, dar cred 
că timpul le va rezolva pe toate. 
Ieri a fost o zi de odihnă, am fost şi la biserică un pic, am văzut la tv puţin din slujba de la  
Vatican, te-am sunat la telefon de câteva ori şi nu mi-ai răspuns, am mai vorbit la telefon  
cu câte cineva...
Sunt bucuroasă rău de tot că mi-ai răspuns!
Te pupă dădica ta, Ioana  
  26 DECEMBRIE 2008”.

Cum ne-a mai legat Artur Silvestri! Cu o mie de noduri! Atâţia prieteni am căpătat în 
schimb, ca să nu mă simt – de tot singură. E o minune cerească trimisă de Artur din ceruri. Ca 
un Duh Mângâietor peste creştetele noastre.

Şi scrisoarea de mulţumire pentru redacţia CĂRTICELEI:

„SCRISOARE de gratitudine
    Domnul meu,



     Tot ce pot să vă spun e că, în ASOCIAŢIA UTOPICĂ INTITULATĂ ATÂT DE 
FRUMOS   PRIETENII LUI ARTUR  SILVESTRI, PRIMUL MEMBRU  - CHIAR DE 
ONOARE - VEŢI FI ÎNTOTDEAUNA, DUMNEAVOASTRĂ.  Am vrut să vă spun încă de 
atunci, dar, probabil era prea târziu. Aşadar, consideraţi-vă PE LOCUL ÎNTÂI, în această 
COMUNIUNE TAINICĂ, SPIRITUALĂ,  CARE VA MILITA PENTRU PRIETENIE, 
ÎNŢELEGERE, DESCHIDERE CĂTRE APROAPELE ŞI TOT CE E BUN ŞI FRUMOS 
PE LUMEA ACEASTA ÎN ALONJĂ CĂTRE CEALALTĂ LUME.
    Şi, mai presus de orice, după formula atât de fericită a Sfântului Francisc de Assisi,  
devenită salut franciscan în toată lumea: PACE ŞI BINE!  PAX ET BONUM!  PACE E 
BENE!  
     O fi mult, o fi puţin, o fi îndeajuns?  Spiritul lieder-ului nostru ne întreţese gândurile. Şi  
sper să rămână în noi, veşnic.
         Cu  infinită gratitudine,
      Cezara 26 decembrie 2008”

Şi altă epistolă, destinată aceluiaşi:

       Altfel, aştept cu nerăbdare să treacă sărbătorile, pentru ca din nou SĂ-MI 
INTRU ÎN SINE, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
       Îmi place tare mult fotografia lui Artur Silvestri din blog, cred c-o s-o folosesc. Azi 
noapte la ora 2,00 reciteam UN RID ÎN PLUS ŞI DIPOTRIILE MELE PENTRU 
SUFLET, şi râdeam de una singură, până s-a speriat şi papagalul şi a început să mă certe.  
Nu prea m-a auzit râzând şi nu ştia ce s-a întâmplat.
       ÎN SPERANŢA CĂ AVEŢI O SEARĂ AGREABILĂ,
               VĂ LAS CU BINE,
     O să vă trimit, bucăţica de proză  inspirată din AL DOILEA VALS. DE ASEMENEA, ŞI  
VALSUL, DACĂ-L GĂSESC.
     Aceeaşi, cu aleasă preţuire şi DORIRI DE BINE arturiene,
     Cezara”.

Un mesaj emoţionant de la  Aurel A: 

STIMATĂ DOAMNĂ CEZARINA ADAMESCU,

ŞTIU CĂ VOI RĂSCOLI UN SENTIMENT DUREROS, DAR CITIND DE 
CÂTEVA ORI ACEASTĂ ULTIMĂ SCRISOARE DE LA DOMNUL NOSTRU 
ARTUR  SILVESTRI  AM  HOTĂRÂT  SĂ  V-O  TRIMIT  CA  PE  O 
ÎMPĂRTĂŞANIE DE LA OMUL MARE CARE A FOST.
AM ÎN VEDERE ŞI ALTCEVA.V-AŞ RUGA SĂ ANALIZAŢI CUM ŞTITI  
MAI  BINE  ŞI  SĂ  HOTĂRÂŢI  DACĂ  ESTE  CAZUL  SĂ  O  TRIMIT  LA 
REDACTORII  CARE  SE  OCUPĂ  DE  EDITAREA  CARŢILOR  IN 
MEMORIAM.
ÎNDRĂZNESC POATE PREA MULT,  DAR AŞ DORI  SĂ REVEDEŢI  CA 
EDITOR  CU  EXPERIENŢĂ  ŞI  SĂ  FACEŢI  ŞI  DEMERSUL  DE 
TRIMITERE, DACĂ ESTE CAZUL.
CU  BUNE  DORIRI  ŞI  GÂNDURI  AIDOMA  CELOR  CE  REIES  DIN 
ACEASTĂ  DUREROASĂ  ŞI  LUCIDĂ  SCRISOARE  A  UNUI  OM  AFLAT 
APROAPE DE CUVÂNTUL DINCOLO CÂND SCRIA ŞI DINCOLO CÂND 



SCRIEM DESPRE EL ŞI MAREA LUI MOŞTENIRE.”

Un fiu al Munţilor Apuseni, un moţ din Şagu-Aradului îmi trimite  un scurt text 
dedicat lui Artur Silvestri:

ARTUR  SILVESTRI
(1953-2008)

Cuvintele- lacrimile ochilor săi…

Nu l-am cunoscut personal pe omul şi scriitorul Artur Silvestri. Din 
scrisul 
Domniei sale mi se părea a fi un om trecut de 75 de ani, apreciindu-i inteligenţa  
sclipitoare şi aplecarea atentă asupra tuturor lucrurilor şi fiinţelor din jurul  
său.

Când am aflat de vârsta sa reală am simţit prin trupul meu înfiorat un 
fel de vină legitimă-maestru era mai tânăr ca mine cu doi ani?! 

Niciodată nu mă voi putea obliga să cred şi să înţeleg acest adevăr!
55 de ani!
E mult, e puţin?!
Scriam odată Iancului, la un ceas aniversar al meu, cu sufletul pe 

genunchi, această scrisoare:
Iancule, iartă-mă că sunt
In Viaţă
Mai bătrân decât tine
Acum!
Am trecut peste Vârsta
Pe care-o avea
Trupul tău,
Umbra lui
Rătăcită pe drum...
...................................
Iancule, iartă-mă că sunt
Mai bătrân decât tine
Şi totuşi
Mă simt
Atât de pruncuţ
În faţa durerilor Tale,
Divine...
Artur Silvestri împlinise  o vârstă bine-meritată, câştigată cinstit cu 

sudoarea feţii sale şi a sufletului său!
Vârsta copacului
O ştim
Numărându-i cu fierăstrăul
Cercurile-
Vârsta Omului,
Cea adevărată,
Numai



După faptele
Sale!
Personalitate cu o activitate enciclopedică, evidenţiată de unii, contestată 

de alţii, Artur Silvestri rămâne  un nume, cu luminile şi culorile sale răspândite 
în spectru asupra noastră.

Îi rămân în urmă  cuvintele-lacrimi ale ochilor…
DUMNEZEU să-i odihnească  truda anilor săi!

           N. N. Horia”

Dădica Ioana lu’ Mitru Leu îmi trimite:

„Scrisorea pentru Cezarina Cristalina,
Bună dimineaţa, pe 9 ianuarie 2009,
Credeai că te-am uitat? Da’de unde! Mă gândesc mereu la tine. Doar că, uneori intervine 
câte ceva şi nu pot să-ţi scriu. Am fost şi eu, ca şi tine, tristă pentru Artur. Deja au trecut 40  
de zile!!!!!  Tot nu-mi vine să cred...
Am conceput, cronica de la "Întâlnire cu scriitori" de pe luna decembrie, şi mi-a luat puţin 
timp. Cu atâtea probleme de viaţă şi de Sărbători, era gata să uit. Am să ţi-o trimit când e 
gata-gata. 
Cronica despre Seara Grigore Mărăşanu abia acum o voi trimite la ARP. Nu am îndrăznit  
până acum, dar vreau să fie acolo, pentru orice eventualitate.
Dorm f.  puţin din cauza astmului  şi  de-aia îmi merge mintea cu încetinitorul.  Bine că  
merge!!!!
Îti trimit povestirea BABA, ca să mai afli câte ceva despre mine.
Vrei o îmbrăţişare? Din toată inima!
Dada Ioana”.

Noutăţi sosite de la ARP şi răspunsul meu:

Să scriem împreună despre Artur Silvestri, acest MECENA al culturii româneşti, pentru 
noi şi pentru generaţiile care vor urma!
Stimaţi colaboratori, scriitori şi cititori, dragi prieteni ai lui Artur Silvestri,
Am primit de la dumneavoastră multe texte emoţionante şi valoroase ca şi conţinut, stil  
literar, valoare morală, pentru care vă transmitem mulţumirile, aprecierea noastră caldă şi 
respectul nostru. Vi le transmitem acum, fiindcă nu am reuşit să răspundem individual  
tuturor celor care ne-au scris. Toate mesajele primite sunt impregnate de inconfundabilul  
stil silvestrian care caracterizează universul special al publicatiilor ARP, al editurilor şi al  
tuturor acţiunilor pe care le-a insuflat, lansat şi condus  regretatul nostru Artur Silvestri.  
Este universul pe care l-aţi  creat sub bagheta lui,  o valoroasă manifestare a României  
Tainice de aici şi de pretutindeni, prin fapte bune, Fapte Mari care scriu istoria reală a  
culturii neamului românesc. Dumneavoastră reprezentaţi acest univers şi îl păstraţi viu,  
demonstrând că marele mentor Artur Silvestri este viu prin faptele sale şi va dăinui în veac.  
Am analizat toate mesajele primite de la dumneavoastră, le-am preluat pe cele destinate  
publicării  şi  le-am  plasat  pe  cele  mai  multe  în  paginile  revistelor  ARP  on-line,  ale  
numărului special dedicat lui Artur Silvestri de către revista Viata de pretutindeni din Arad 



(prin grija şi sub directa coordonare D-lui Sabin Bodea) şi, în continuare, le găsim locul în  
cărţile  despre  Artur  Silvestri  anunţate  deja  de  D-na Mariana Brăescu.  Această  ultimă 
activitate este în plină desfăşurare. Mai mult decât atât, din bogăţia materialului trimis şi  
din ceea ce mai aşteptăm de la dumneavoastră, îndeosebi din paginile de corespondenţă,  
dar şi din iniţiative literare proprii ale unora dintre dvs, se prefigurează deja şi alte titluri şi  
volume care vor cuprinde atât texte, scrisori, cuvinte înţelepte ale lui Artur Silvestri, cât şi  
evocările, amintirile dumneavoastră, partea dvs. de corespondenţă, eseuri sau alte creaţii  
literare pe temele anunţate.
Având în vedere toate  aceste  lucruri,  asteptăm în continuare corespodenţa dvs.,  cu noi  
materiale,  inclusiv  fotografii  şi  înregistrări  audio-video  (dacă  dispuneţi  de  astfel  de  
materiale sunt foarte relevante pentru lucrările ce le întocmim).
Scrieţi-ne şi dacă l-aţi cunoscut pe Artur Silvestri doar indirect, prin cărţile sale, articolele,  
interviurile, emisiunile realizate, activitatea de promotor cultural, editor- „grădinar iscusit”  
analist şi consilier imobiliar,  dacă acestea au însemnat ceva,  dacă v-au ajutat oricât de 
puţin să vă realizaţi, să vă îmbunătăţiţi viaţa, să publicaţi sau să citiţi o carte în plus, etc.  
Indiferent dacă l-aţi cunoscut pe Artur Silvestri direct sau indirect, scrieţi-ne, povestiţi-ne  
faptele, impresia dvs, efectul acestei întâlniri asupra vieţii dvs, pentru că  aceste amintiri  
trebuie să fie încredinţate tiparului, să dăinuie, să rămână un bun şi pentru generaţiile  
viitoare.
Iată câteva precizări care pot face mai eficientă colaborarea noastră:
1. Dacă aveţi fotografii cu Artur Silvestri, realizate cu ocazia diferitelor evenimente sau pur  
şi simplu în viaţa cotidiană, ataşati-le, la fel orice alte materiale audio-video. Dacă nu aveţi  
formatul electronic, contactaţi-ne la aceeaşi adresă şi vom reuşi să găsim o soluţie pentru a 
prelua materialul. 
2. Dacă aţi păstrat corespondenta, pe hârtie sau on-line, selectaţi ceea ce credeţi că nu vă  
atinge  intimitatea  prin  publicare  şi  trimiteţi-ne  textele  autentice,  neprelucrate,  cât  mai 
complete (conversaţia între dvs. şi Artur Silvestri, schimbul de mesaje, scrisori, etc). La fel  
dacă  v-a  trimis  sfaturi,  încurajari,  felicitări,  etc,  în  diferite  ocazii,  dacă  aţi  păstrat  
„cuvintele  înţelepte” pe care vi  le-a transmis cu ocazia zilelor mari, ale unor sărbători  
creşine, sau cu alte ocazii.
3. Dacă aţi  publicat  texte  în reviste on-line în urma sfaturilor şi  sprijinului acordat cu 
generozitate de Artur Silvestri şi cu atât mai mult dacă v-a editat cărţi la editurile sale de  
tipar,  cred că nobleţea dvs.  sufletească vă îndeamnă să ne scrieţi  povestea de succes a  
creaţiilor dumneavoastră cu sprijinul mentorului şi promotorului Artur Silvestri. 
4. Avem rugămintea, pentru cărţile pe care le pregătim acum, să ne trimiteţi doar texte care  
nu au văzut lumina tiparului în alte  lucrări,  sau, cel  puţin,  precizaţi  unde au mai fost  
publicate, pentru a le prelua , dacă este cazul, în condiţii de corectitudine. 
5. Vă rugăm să ne trimiteţi, pe lângă texte, fotografia personală (unii dintre dvs. o aveţi  
deja  în  baza  noastră  de  date,  dar,  dacă  doriţi,  o  puteţi  actualiza),  precum  şi  câteva 
informaţii biografice despre dvs, care vor apărea alături de textele publicate,  şi anume:  
Numele şi prenumele (sau numele consacrat de presă), data naşterii, localitatea (judeţ, ţară  
de domiciliu) şi ceea ce credeţi semnificativ şi este actual din: specializări, titluri stiinţifice,  
functii,  domeniu  de  creaţie,  (scriitor,  poet,  jurnalist  sau  colaborator  la  
revistele...publicaţiile.....,etc) opere publicate, etc. În general, ne interesează informaţiile pe  
care le consideraţi semnificative pentru definirea personalităţii dumneavoastră culturale,  
în  câteva  rânduri.  Dorim  să  completăm  şi  să  actualizăm  baza  de  date.  Vom  publica  
fotografia şi o scurtă prezentare a dumneavoastră pe lângă materialul pe care îl semnaţi.



 Dumneavoastră, discipolii  apropiaţi,  colaboratorii,  cititorii lui Artur Silvestri sunteţi,  în  
România Tainică, martori şi continuatori ai operei sale culturale. Dorim să vă cunoaştem 
mai bine,  noi,  contemporanii  şi  să intraţi  în  nemurire împreună cu Artur  Silvestri,  în 
cărţile  şi  documentarele  despre acest  Mare Om şi  despre misiunea lui istorică,  a cărei  
valoare, abia când vălul clipei grăbite se va îndepărta, se va arăta în totalitate.
Vă promitem că, pe rând, vom lua legătura cu fiecare dintre dumneavoastră, personal. 
Întrucât prietenii  lui Artur Silvestri,  Dumnezeu să-l odihnească în pace şi lumină, sunt  
prietenii noştri, închei mesajul, dragi prieteni, dorindu-vă toate cele bune, spor la lucru şi  
veşti cât mai apropiate.
Cu multă consideraţie, 
Editor coordonator carte

Părerea mea: 

„FIECARE SIMTE ÎN FELUL SĂU ACEAST URIAŞĂ, DEZASTRUOASĂ 
PIERDERE.
   PĂREREA MEA:   ORICÂT ŞI ORICINE AR MUNCI, CU O RÂVNĂ ÎNZECITĂ, NU 
SE VA AJUNGE LA PERFORMANŢA DE PÂNĂ ACUM.
   DAR NU VĂ LUAŢI DUPĂ MINE, PENTRU CĂ EU SUNT O PESIMISTĂ CU 
PATENT. ÎNCERC SĂ-MI DOMIN ACESTE SENTIMENTE ŞI SĂ MĂ AGĂŢ DE 
FIRIŞORUL DE SPERANŢĂ RĂMAS, SPERÂND SĂ-L FAC FUNIE TRAINICĂ.
   AUTORII NU AU MAI TRIMIS, DINTR-UN SENTIMENT FIRESC DE DECENŢĂ PE 
CARE L-AM ÎNCERCAT ŞI EU. NU A FOST ŞI ÎNCĂ NU E MOMENTUL DE A 
POSTA LITERATURĂ PE SITE-URI.  MI SE PARE APROAPE O IMPIETATE, CA O 
PERSOANĂ SĂ SCRIE DESPRE  SUBIECTE CARE NU AU NIMIC COMUN CU 
IDEALUL ARTUR-IAN, LA CARE, CU GREU SE POATE AJUNGE. DAR MĂCAR SĂ-I 
CĂLCĂM PE URMĂ.
   EU ÎNSĂMI M-AM ÎNFRÂNAT FOARTE MULT ŞI POT SPUNE CĂ AM SUFERIT 
CĂ NU AM MAI TRIMIS ARTICOLE. DE CÂTE ORI VEDEAM ANUNŢUL ŞI 
FOTOGRAFIA DE LA PANEGIRIC, MĂ ÎNCERCA O DEZOLARE CUMPLITĂ ŞI-MI 
BLOCA TOATE AVÂNTURILE.  DOAMNA MARIANA ARE MARE DREPTATE. 
DESPRE EL  TREBUIE SĂ SE SCRIE ACUM, ÎNCĂ ŞI ÎNCĂ, AŞA CUM AM SCRIS 
EU, NU ŞTIU UNDE, REFERITOR LA ACEST SUBIECT:   NICIODATĂ DEAJUNS...
   DA, CRED CĂ NICIODATĂ NU VA FI DEAJUNS, PENTRU CÂT A FĂCUT EL 
PENTRU NOI.  AŞA CUM SE ZICE: NU NE PUTEM SPĂLA CU TOATĂ APA 
DUNĂRII DE TOT CE AM TRĂIT ÎMPREUNĂ, ÎN ACEST FOR, ÎN ACEASTĂ 
AGORA, UNDE  SPIRITE ÎNALTE (CHIAR DACĂ NU TOATE!) - S-AU ÎNTÂLNIT, ŞI-
AU UNIT GÂNDURILE ŞI IDEALURILE ŞI AU NĂZUIT ÎMPREUNĂ LA O PATRIE 
TAINICĂ, UNA ÎN CARE CU TOŢII SĂ AIBĂ LOC, FĂRĂ CLASIFICĂRI DE PRISOS, 
FĂRĂ TREPTE, CASTE, GRUPURI... O    C O N F R E R I E   - CU O CONOTAŢIE 
EMINAMENTE POZITIVĂ.  AŞA AM VĂZUT EU BUCHETUL DE REVISTE,  
BIBLIOTECI, EDITURI ARP.   O CONFRERIE. SFÂNTĂ, DACĂ SE POATE. ÎN CARE 
FIECARE SĂ-I FIE CELUILALT, ÎNGER...
   DAR EU SUNT O IDEALISTĂ. ŞTIU CĂ TRĂIM PRINTRE OAMENI ŞI LA OAMENI 
NU E POSIBIL ÎNTOTDEAUNA, CEEA CE DOAR LA DUMNEZEU ESTE...
   MĂCAR ÎNTR-O ANUMITĂ MĂSURĂ SĂ PUTEM SĂ NE ACHITĂM OBORABIL DE 
INVESTIŢIA FĂCUTĂ ÎN NOI.
   TARE MI-AR PLĂCEA CA FIECARE SĂ DEPUNĂ, OBOLUL SĂU, CA PE SFÂNTUL 



ALTAR, CU TOT CE ARE EL MAI BUN, MAI CURAT ŞI MAI SFÂNT ÎN SINE...
   ÎN FINE, MĂ VOI GÂNDI LA CEVA MAI PRAGMATIC, ŞI NU LA IDEALURI, 
FOARTE ARAR, ATINSE.
     CU ACEEAŞI PREŢUIRE,
     cezara”.

Scrisoare adresată Doamnei Mariana Brăescu-Silvestri:

 Întâi şi-ntâi, vă rog să primiţi  expresia celor mai  sincere sentimente de împărtăşire, fie şi  
în mică măsură, a imensei dureri care v-a copleşit, în urma pierderii celei mai scumpe 
fiinţe: a Domnului Dr. Artur Silvestri, de fericită amintire, pentru noi toţi, şi de pioasă rugă 
pentru sufletul Domniei sale.
     Vă asigur că, fie şi cu gândul şi cu rugăciunea, am fost alături de Dvs.  încă din clipa în 
care am aflat cumplita veste.  Pentru noi toţi, este o pierdere de NEÎNLOCUIT, dar pentru 
Dvs. este, desigur, insuportabilă.
     Să spun că-mi pare bine că se reia activitatea ARP,  ar fi o impietate, pentru că fără 
Domnul Artur va fi foarte, foarte trist. Să spun că-mi pare rău, iarăşi e de nesuportat.
     În unele împrejurări, cuvintele chiar nu ajută cu nimic.
     Pot să vă asigur însă, că nu voi uita niciodată, perioada fertilă de colaborare din acest  
an, cu imensa familie pe care a păstorit-o cu atâta pricepere, fermitate şi caldă deschidere 
sufletească pe care a dovedit-o în atâţia ani Dl. Artur. Dovadă şi faptul că i-a putut ţine 
adunaţi SUB SEMNUL FAST AL CUVÂNTULUI, pe atâţia oameni, atât de diferiţi.
    Eu am  simţit nevoia să strâng la un loc materialele legate de personalitatea sa, atât cele  
scrise de mine, cât şi trista corespondenţă din cele două săptămâni care au trecut.
    De asemenea, am scris un volum memorial de versuri pe care aveam de gând anul viitor  
să-l tipăresc, fiindcă luna aceasta editura a fost ocupată.
    Aceste două manuscrise vi le pun la dispoziţie, deşi  am mai trimis unele din ele la ARP. 
Dar acum le aveţi laolaltă.  Dacă se consideră că prezintă interes pentru cărţile viitoare 
care-l au ca EFIGIE pe Domnul Artur Silvestri,  va fi bine.  
    Am revăzut corespndenţa în mare, dar nu am putut şterge unele adausuri de la 
calculator. Sper să o poată face un tehnoredactor experimentat. 
    Dorindu-vă multă putere pentru a depăşi disperarea şi nefericirea,
    rămân disponibilă oricând de a da o mână de ajutor pentru clădirea imensului edificiu  
ale cărui temelii le-a pus, cu atâta dragoste şi dăruire, Dl. Artur.
      Cezarina”.

Şi scrisoare de la ARP, pentru mine:   
 
Stimată, talentată şi harnică doamnă Cezarina,
Vă  mulţumim  foarte  mult  pentru  toate  materialele  trimise  şi  pentru  înţelegere  şi  
compasiune.
Apreciem foarte  mult  faptul  că  înţelegeţi  şi  explicaţi  valoarea operelor  şi  personalităţii  
minunatului om şi cărturar  Artur Silvestri şi contribuiţi să fie mereu prezent în memoria,  
în sufletul, în comunicarea noastră.
Personal, îmi cer scuze că nu v-am răspuns mai repede, dar după aşa nenorocire, atâtea 
lucruri grabnice au fost de făcut, încât greu mi-a fost să găsesc un interval de timp mai  
liniştit de timp pentru o discuţie mai amplă, aşa cum merită atât de multe materiale şi de 



asemenea calitate.  Mereu am amânat să vă scriu ca să am mai mult timp, dar în seara 
aceasta mi-am promis că nu închid computerul până nu vă răspund. 
Nu v-am scris, dar materialele trimise le-am citit  şi am selectat pentru publicare atât în  
revistele ARP on-line cât şi în suplimentul IN MEMORIAM Artur Silvestri al revistei Viaţa  
de pretutindeni. Mă gândeam să public aceste texte şi altele (mai sunt, din ceea ce mi-aţi  
trimis, nepublicate), în cărţile pe care tocmai le pregatim pentru tipar. Dar, pe de altă parte,  
dat fiind volumul materialelor s-ar putea constitui chiar un volum memorial separat.  E 
posibil, dar   acest  lucru îl  poate  hotărî  numai  d-na Mariana Brăescu-Silvestri,  care va  
discuta cu dvs.  direct, după 1 februarie (nu mult, prima săptămână). 
Vă rog să mai aveţi răbdare, ca şi până acum,  să se mai liniştească puţin lucrurile aici, să 
se mai elibereze de "urgenţe".
  Între  timp,  vă  aşteptăm  cu noi  materiale,  dacă mai  aveţi  inspiraţie.  Mă gândesc,  de  
asemenea, că şi corespondenţa dvs.  cu regretatul Artur Silvestri este foarte interesantă şi  
ar  contribui  să re-creăm ,  într-un volum, atmosfera specială  a universului  ARP. Dacă 
doriţi  să ne trimiteţi,  corespondenţa (e-mail,  chat)  brută,  neprelucrată,  sau secvenţe,  vă 
mulţumim deja.
Aşteptăm,  deci, veşti din ambele părţi: eu de la dvs şi dvs de la noi.
 Închei asigurându-vă de toată preţuirea şi prietenia noastră 
T.M.”

Iar apoi, la împlinirea a 40 de zile de la plecarea Maestrului, un nou apel către scriitori de la 
familie pentru a completa tabloul acela trist şi evocator, al cărui protagonist a fost Artur 
Silvestri:

« Dragi prieteni şi cititori (ai lui Artur  Silvestri),

Astăzi de împlinesc 40 de zile pline de tristeţe, de când Artur a plecat dintre noi. Slujba de 
pomenire a fost ţinută la Mănăstirea Pasărea şi la mormântul său, sâmbătă, aşa cum cere 
datina. Dar astazi, rog pe fiecare din cei care l-aţi cunoscut ca persoană sau doar din scris,  
să aprindeţi o lumânare pentru sufletul lui şi dacă nu puteţi, să faceţi aceasta măcar în 
gând.
Pentru memoria lui, pentru a duce mai departe ideile lui şi fapta lui culturală, vă 
reamintesc : 

Artur Silvestri a făcut enorm pentru noi, a venit momentul să facem şi noi pentru 
amintirea lui, pentru cinstirea lui, pentru fapta lui culturală, pentru ideile şi opera lui. 

Doresc să publicăm cât mai repede următoarele cărţi despre şi pentru Artur Silvestri:
a. Artur Silvestri - in memoriam- cuprinde toate cuvintele şi textele îndoliate ale celor care  
şi-au exprimat sentimentele sau vor mai scrie, în legatură cu tragica sa dispariţie. Ele sunt 
o mărturie a faptului că există acea Românie Tainică.
b. Artur Silvestri - Fapta Culturală - această carte va cuprinde mărturii ale celor care pot  
să scrie şi pot să povestească despre opera sa de iniţiator cultural, de fondator al multor 
reviste, site-uri pentru publicare de cărţi, despre capacitatea sa de a însufleţi, de a pune în 
mişcare o întreagă reţea, un imperiu mediatic on-line. Sunt importante scrisorile,  
amintirile despre discuţiile telefonice, fotografiile, încurăjarile aşa cum fiecare le cunoaşte 
şi fiecare le-a trăit.



c. Artur Silvestri - editorul sau grădinarul dăruit - această carte va cuprinde mărturiile  
celor care au beneficiat de sprijinul generos, sufletist, dezinteresat, pasionat, al  
"grădinarului" Artur Silvestri care a făcut să vadă lumina tiparului zeci şi zeci de cărţi  
pentru autori pe care de cele mai multe ori nici nu îi întâlnise vreodată. Mă adresez 
acestora care-şi cunosc fiecare povestea tipăririi propriei cărţi sau propriilor cărţi de către 
Artur Silvestri. Ei sunt datori cu aceasta mărturisire, cu mărturii din scrisorile şi  
conversaţiile la ore târzii de noapte, cu fotografii şi cu orice consideră că poate întregi  
imaginea acestui OM MARE. 
d. Artur Silvestri - aşa cum l-am cunoscut. Această carte va da posibilitatea şi celor care au 
despre el mărturii din mai multe perioade biografice, care i-au fost aproape sau care doar 
l-au întâlnit din când în când dar l-au citit şi s-au hrănit din ideile lui să poată lăsa o 
mărturie, pentru că aşa cum spunea Artur Silvestri importantă după ce omul nu mai există  
este POMENIREA.

Desigur, nu e nici o problemă dacă autorii care vor trimite materiale vor trimite pentru 
două sau mai multe secţiuni şi nici dacă într-un singur articol vor atinge temele a două, 
trei cărţi. Vom proceda cum credem că va fi mai bine. Sper că fapta lui mare şi emoţia la 
tragica şi neaşteptata sa plecare dintre noi, când mai avea atâtea lucruri de făcut şi mai 
ales bunul Dumnezeu să ne ajute să facem ceea ce ne-am propus şi să-i cinstim memoria.

Mulţumesc cu multă emoţie şi cu durere vie în suflet tuturor celor care, au participat cu 
gândul, cu lacrima, cu fapta, cu prezenţa şi tuturor celor care au scris şi care se vor grăbi 
să scrie pentru cele patru cărţi, care vor apărea în ordinea pe care le-am enumerat.

Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu să-l aibă în împărăţia îngerilor ! »

Referitor la textul „Regăsire la Pasărea”, scris de mine în urma vizitei la mormântul lui 
Artur Silvestri, am avut mai multe răspunsuri:

Am citit, aproape nu mă înduram nici să respir, ca nu cumva să tulbur taina momentului.
Apoi  am  rămas  adâncită  în  tristeţea  aceea, în  care sufletul  se  tânguie,  fără  să  afle  
alinare. 
M-a trezit Dl. S.  fiindcă trebuia să scrie biletul pentru piaţă. "Viaţa cere viaţă!"
Primeşte îmbrăţişări şi pupici, Ioana.”

Textul  a fost  apreciat  de ARP şi  introdus  în  prima carte  omagială  Artur  Silvestri, 
„Mărturii tulburătoare”.  E vorba de textul „Regăsire la Pasărea”.

„ E  un minunat text, atât de emoţionant, scris cu atâta iubire şi sensibilitate! E 
primul text scris la mormânt, el arată ce avem de făcut acum. E foarte clar, îl publicăm. 
Mulţumim. Doamne ajută.”

Scrisoarea mea la ARP, după Regăsirea la Pasărea:

    Mult iubită Doamnă Editor
         
    Am ajuns cu bine acasă, vineri seară, ora 23,oo.  



    Vă mulţumesc în numele amândurora pentru gentileţea Dvs. şi a d-nei Mariana Brăescu 
şi în chip deosebit pentru faptul că ne-aţi prilejuit vizita la Mănăstirea Pasărea, la bunul 
nostru Maestru Dl. Dr. Artur Silvestri.
     Am scris încă de atunci un articol dar abia aseară mi-a reparat, în fine, calculatorul.
      Astăzi îl voi culege şi trimite.
      Cu doriri de bine, sănătate, putere de muncă, speranţă, curaj şi, nu în ultimul rând,  
bucurii sfinte,
     cu preţuire, Cezarina  şi Voica

Am avut şi ecouri la „Regăsire la Pasărea”:

Stimată Doamnă a Cuvântului,
Mă simt dator cu un răspuns. Va fi scurt. Atât mă duce puterea. Ce mai poţi scrie chiar  şi  
ca răspuns sau  ca valoare de suflet după ce a scris Cezarina Adamescu?
Mă simt onorat să primesc asemenea scrieri, să le păstrez, să le recitesc şi să învăţ 
să scriu, să învăţ să nu uit, să învăţ mai ales să înţeleg cât mai am de făcut spre a mă socoti  
şi eu în rândul acelora care poartă un nume-scriitor.
Foarte frumoasă scriere, un poem în proză ce are loc în orice revistă literară, în orice carte  
şi mai ales în orice suflet care se bucură de forţa şi frumuseţea cuvântului aproapelui.
Ce păcat că Artur Silvestri nu va şti niciodată cât de frumos se scrie în urma lui, pe făgaşul  
croit de el, în numele unor idealuri înalte, dintre care unul se construieşte în continuare.  
Ideea de a NE uni, de a fi un neam, de a avea o soartă, o culoare şi un nume împreună.
Mulţumesc Cezarina Adamescu de două ori.O dată pentru cât de frumos scrii şi a doua 
oară pentru modelul pe care îl oferi cu generozitate.
Să te ţină Dumnezeu în viaţă cât mai mulţi ani, îngerul păzitor să-ţi vegheze locşorul unde 
scrii asemenea cuvinte.
Cu bucurie şi adânc respect, A.A.
Buzău, 8 februarie 2009”.

Alt ecou:

Ecou la REGĂSIREA DE LA PASĂREA – primit de la Domnul redactor
       – 9 februarie 2009

Am citit cu emoţie Regăsire la     Pasărea"   ce am şi postat-o pe blogul Dvs.  (sper că nu am 
greşit că am făcut-o fără acceptul Dumneavoastră, deşi intenţionam să fie o surpriză.) Pe  
lângă faptul că mi-a plăcut foarte mult şi m-a emoţionat profund şi am considerat că vă  
reprezintă  ca  şi  capacitate  de  trăire  emoţională  cum  nu  mulţi  o  pot  face.  
Cu drag. Costel V.

În sfârşit, de la fratele Ioan din Australia, un ecou la scrierea mea de la Pasărea:

Preaiubitei Doamnesurori CEZARINA ADAMESCU
Doamna Cezarina - mii de mulţmiri din Australia.
   Am primit şi trecut prin sângele minţii mele cele două scrieri:
"Regăsire la PASAREA" unde se odihneşte dl.Artur Silvestri,

http://cezaraadamescu.wordpress.com/2009/02/09/regasire-la-pasarea


şi "O viaţă închinată Cuvântului"- din care Vă ridic ca pe o floare
de cireş din cumpana Primăverii sufletelor celor sfinte!
Numaidecât, adică ce terminai de cetit marturisirea din "Regasire la Pasărea"
mi-a sunat clopoţelul muzei şoptindu-mi de îndata aceste versuri:
 
Mănăstirea Pasărea!
"Colombiţe albe semnele Sfantului Duh,
Zbor libere-n albul văzduh,
Măicuţele-n albe veşminte,
Port zâmbetul Maicei Prea Sfinte!
În zori clopotul sună subţire,
Vestind pentru lume IUBIRE,
Căci fiece clipă e-o frunză în toamne,
Un suflet ce doarme, un înger -
                      Îndură-Te Doamne!"
(I.M)”
 
PS: Curând (adică peste circa două luni) o să primiţi cartea mea,
"Bună ziua bade Ioane" - deci dovadă că sunt un ŢĂRAN ROMÂN ADEVĂRAT!)
Cu drag,
Ioan M.”

N-am ajuns la comemorare, dar am trimis o epistolă cu explicaţiile de rigoare şi i-am 
cules un buchet de floricele pentru el.

Fwd: FLORI DE SFINTELE FLORII pentru DOMNUL PROF. ARTUR 
SILVESTRI

Bună ziua, 
Ştiu că n-am ajuns la Bucureşti şi-mi cer iertare, în primul rând de la Dl. Artur Silvestri.  
De 11 zile a dat o gripă groaznică peste mine cu viroză, sinuzită, laringită, faringită,  
bronşită şi tot ce se termină cu "ită".
Lupt cu ea şi cu zeci de medicamente ca să mă pun pe picioare. Am citit cronica Ioanei S.  
la eveniment, precum şi textul scris pe Dvs. la Luceafărul. Îmi pare rău c n-am fost 
prezentă. Dar sper că aceste flori, culese de mine, aranjate special şi scanate, vor ajunge 
acolo unde trebuie. Cu toată dragostea,
Cezara 

 
 Şi ARP îmi răspunde:
Mulţumim frumos.Cred că i-ar fi plăcut foarte mult florile.
Aveţi grijă mare de sănătate, că gripa asta poate fi ticăloasă.
Multă, multă sănătate. Sper că minunata Doamnă Voica este aproape. 
Vă îmbrăţişez, 

Şi alt schimb de mesaje cu ARP:



ultimul dar pentru domnul ARTUR SILVESTRI

HRISTOS A ÎNVIAT!

Am bucuria de a vă anunţa că revista AGERO a publicat exegeza la
volumul memorial ARTUR SILVESTRI - ZILE DE NEUITAT. ESTE DARUL MEU
PENTRU DOMNUL ARTUR SILVESTRI PENTRU SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI.

ŞI PENTRU DUMNEAVOASTRĂ, SPRE MÂNGÂIERE,

cu preţuire,   cezara
Mulţumim frumos. Nu ar fi bine să publicăm exegeza aceasta şi pe blogul lui Artur 
Silvestri?
TM

SCRISOARE
5 MARTIE 2009
 
BUNĂ ZIUA, DRAGĂ DOAMNĂ EDITOR
 
 
MĂRTURISESC CĂ ŞI MIE MI-AU LIPSIT EPISTOLELE DVS. DAR, VĂZÂND CÂT 
SUNTEŢI DE OCUPATĂ, NU AM MAI ÎNRĂZNIT SĂ VĂ TULBUR.
VĂ MULŢUMESC CĂ MI-AŢI RĂSPUNS ACUM. NU, NU AM PRIMIT ÎNCĂ 
PACHETUL CU CARTEA IN MEMORIAM. POATE AZI SAU MÂINE. LA NOI E FRIG 
ŞI AZI N-AM IEŞIT DIN CASĂ. SUNT SIGURĂ CĂ VOLUMUL A IEŞIT EXCELENT. 
ABIA AŞTEPT SĂ-L VĂD ŞI SĂ-L PARCURG.
SPUNEAŢI, ÎN ULTIMA SCRISOARE CĂ TREBUIE SĂ MAI UMBLU PE AL DOILEA 
ARTICOL, O POVESTE ADEVĂRATĂ.... AM SĂ ÎNCERC.
DE ASEMENEA, NU ŞTIU DACĂ TREBUIE SĂ FAC EU SELECŢIA DE VERSURI 
MEMORIALE PENTRU DL. ARTUR LA CĂRTICICA SAU O FACEŢI DVS.
TARE MI-AR PLĂCEA SĂ APARĂ ŞI LA CĂRTICICĂ TEXTE MEMORIALE PENTRU 
BUNUL  DRAGUL, NEASEMUITUL NOSTRU MAESTRU.
VĂ MĂRTURISESC CĂ M-AM RUGAT LA EL, L-AM IMPLORAT ÎN DOUĂ RÂNDURI 
SĂ MĂ INSPIRE SĂ SCRIU CEVA DESPRE EL. ŞI EL MI-A RĂSPUNS IMEDIAT. ÎI 
DATOREZ ULTIMUL TEXT, CHIAR DACĂ NU E LA ÎNĂLŢIMEA  CERINŢELOR 
DVS.  ŞTIU CĂ ACESTE RÂNDURI VIN DE LA EL ŞI PENTRU MINE ÎNSEAMNĂ 
MULT.
 
EU ŞTIU CĂ AM O COMUNIUNE SPIRITUALĂ CU EL, SIMT ASTA. FĂRĂ SĂ FIU 
MISTICĂ, FĂRĂ SĂ CRED ÎN SUPERSTIŢII.
CU O SINGURĂ PERSOANĂ MI S-A MAI ÎNTÂMPLAT SĂ-MI TRIMITĂ GÂNDURI, 
CUVINTE, REZOLVĂRI LA SITUAŢII DIVERSE ÎN CARE MĂ ÎMPOTMOLISEM. ŞI 
ACEASTĂ PERSOANĂ A FOST ŞI ESTE PENTRU MINE, SCRIITOAREA MARTA 
COZMIN.



EU NU CER NIMIC SPECTACULOS, CI DOAR UN MIC SEMN CĂ ŞTIE, CĂ VEDE, 
CĂ AUDE ŞI, MAI ALES, CĂ E MULŢUMIT DE CEEA CE MĂ STRĂDUIESC SĂ FAC 
PENTRU MEMORIA SCUMPĂ A SA.
ÎN ALTĂ ORDINE DE IDEI, AM REUŞIT SĂ-MI CUMPĂR  O UNITATE 
MULTIFUNCTIONALĂ: SCANER, XEROX ŞI IMPRIMANTĂ COLOR ŞI VOI PUTEA 
SĂ TRIMIT LA CĂRTICICĂ ŞI LA REVISTE FOTOGRAFII, COPERŢI ŞI ALTE 
MATERIALE ÎN BUNE CONDIŢIUNI. MULŢUMESC LUI DUMNEZEU PENTRU 
ASTA, FIINDCĂ DE MULT MĂ CHINUIAM ŞI MERGEAM ÎN EDITURĂ (FOARTE 
DEPARTE) RUGÂNDU-MĂ DE  TEHNOREDACTORI SĂ-MI SCANEZE POZE ŞI 
COPERŢI.  IAR CÂNDVA, ARP MI-A SPUS CĂ AU UN SCANER DISPONIBIL.  
PROBABIL CĂ  S-A PIERDUT DIN VEDERE. ACUM, ÎN SFÂRŞIT, POT LUCRA  ÎN 
BUNE CONDIŢIUNI.
ŞI TOT ÎN ALTĂ ORDINE DE IDEI, VĂ ANUNŢ CĂ DE VREO O LUNĂ SUNT 
REDACTOR AGERO. 
VĂ DORESC O PRIMĂVARĂ CÂT MAI RODNICĂ ŞI MAI BOGATĂ ÎN HARURI DE 
TOATE FELURILE. VĂ ROG SĂ TRANSMITEŢI SALUTUL MEU AFECTUOS, 
DOAMNEI MARIANA BRĂESCU-SILVESTRI.
 
CU DRAG,   cezara adamescu”

Răspunsul a venit tot în 5 martie:

Bravo! Bravo! Mă bucur că sunteţi bine şi aţi realizat nişte lucruri f.frumoase.
În altă ordine de idei, v-am spus că trebuia să veniţi la Pasărea. Să vedeţi cartea!
Alegeţi dvs.  versurile pentru Cărticică. Vorbim desprea ea săptamâna viitoare. Acum dăm 
drmul la revistele mari şi tot pun texte de la dvs.
Vă îmbrăţişez,
TM”

Am primit prima carte omagială: Mărturii  tulburătoare:

mulţumiri şi felicitări

PREABUNELE MELE DOAMNE,  MARIANA BRĂESCU ŞI TEODORA MÎNDRU,
 
 
AŢI FĂCUT UN LUCRU EXTRAORDINAR! E ATÂT DE FRUMOS ŞI DE BUN ÎNCÂT 
MI-A LUAT GRAIUL.  I-AM DĂRUIT ŞI VOICĂI (PRIETENA)  ŞI EA A RĂMAS 
FASCINATĂ DE ACEST VOLUM  A D M I R A B I L.
SUNT FOARTE CONVINSĂ CĂ DOMNUL ARTUR ŞTIE TOT CE FACEM AICI ŞI CĂ 
MIJLOCEŞTE PENTRU NOI.  
CARTEA E ATÂT DE FRUMOASĂ ÎNCÂT ÎŢI E MILĂ S-O ATINGI.  
VĂ MULŢUMESC DIN TOT SUFLETUL PENTRU CĂ MI-AŢI DAT PRILEJUL SĂ 
FAC PARTE ŞI EU DIN EA.  
BUNUL DUMNEZEU SĂ VĂ OCROTEASCĂ ŞI SĂ VĂ SPOREASCĂ DARUL.
Cu respect şi bune doriri,
cezarina adamescu



mulţumiri şi felicitări
Dragă Doamnă Cezara Adamescu, 
 
Avem o mare mulţumire văzând că simţiţi emoţia acestei cărţi scăldate în lacrimi. Aşa şi 
speram să fie. Aţi văzut ce bine s-a potrivit ultimul articol. Tocmai pentru că ştiu ce simţiţi  
şi că sunteţi o fină cunoscătoare a cărţii, ca atare, aşteptam reacţia dvs. Vă mulţumim. 
Foarte bine că aţi dăruit cartea şi doamnei Voica. Dacă mai aveţi cunoştinţe, scriitori,  
iubitori ai literaturii, prieteni intelectuali care pot aprecia şi doriţi să le dăruiţi cartea, vă 
mai trimitem câte exemplare aveţi nevoie. Mesajele noastre către d-na Violeta Ionescu s-au 
întors ca de la o adresa inexistentă(poate şi-a schimbat-o) şi nu ştiu dacă a ajuns şi la 
dumneaei o carte. Poate o întrebaţi şi ne trimiteţi adresa. Să facem să aibă şi ea carte.
Vă îmbrăţişez, 
Noapte bună
Teodora Mîndru”

Alte veşti de la ARP:

veşti noi
Bună seara, doamnă Cezara
 
Nu am avut timp decât în minus şi n-am mai conversat aproape cu nimeni, dar îmi lipsesc 
veşti de la dumneavoastră. V-am spus, chiar dacă nu scriu, tot vreau să aflu ce faceţi. Sper 
în primul rând că sunteţi bine.
Noi am fost la Iaşi, cu lansarea cărţilor (poate aţi aflat).A fost trist dar foarte frumos. 
Săptămâna viitoare, joi pe 2 aprilie fcaem lansarea şi în Bucureşti, la o librărie.  
Consideraţi-vă deja invitată, vă aşteptăm. Veţi primi invitaţia cu mai multe informaţii. 
În seara aceasta am constatat cu Mariana că nu a avut vreme nici să citească materialul  
pentru cartea de publicat. Vă rugăm să mai aşteptaţi puţin. La ce ne-am angajat noi e mult  
mai mult decât ne-am închipuit, dar ne străduim. Cartea In memoriam pătrunde cu succes 
în librării.
 
Pentru Cartea Artur Silvestri Fapta Culturală nu am nimic de la dvs. potrivit cu tema, dar,  
ştiindu-vă stilul prolific , sper că-mi veţi trimite curând ceva. Ceea ce ar interesa în context,  
cred că ar fi:
-importanţa publicaţiilor INTERMUNDUS pentru dvs, ca scriitor consacrat prin atâtea 
volume tipărite;
-experienţa Cărticica românească pentru copii: cum a fost ideea creării  ei? bună, utilă,  
sau nu, cui şi de ce...Cui foloseşte. Simţiţi că interesează pe cine.....
Este o "carte de fapte" şi ca urmare eu rog pe fiecare să povestesacă, pe cât posibil fapte şi 
să-şi expună, unde este cazul direct şi oncentrat părerile personale.
Vă îmbrăţişez şi vă aştept, 
Teodora Mîndru” (26 martie 2008)



Sărbători fericite!

Sărbători fericite! Învierea Domnului Iisus Hristos să vă aducă renaşterea bucuriei pline şi  
senine în suflet.
V-am citit de curând  mărturisirea de credinţă literară  şi am fost  foarte impresionantă 
de zbuciumul lăuntric şi conştientizarea creaţiei până la limita profunzimii.Cumva, aveam 
impresia că talantul pe care vi l-a dăruit Dumnezeu vă face să scrieţi precum vorbiţi şi  
respiraţi. Dar...nebănuite şi zbuciumate adâncimi!
Vă îmbrăţişez încă o dată.Paşte fericit!
Teodora Mîndru”

răspuns
HRISTOS A ÎNVIAT!

BUNĂ ZIUA, DOAMNELOR DRAGI,

SIGUR CĂ PUTEŢI SĂ-L PUBLICAŢI ORIUNDE DORIŢI, SPRE AMINTIREA 
BUNULUI DOMN ARTUR SILVESTRI. MĂ BUCUR DACĂ VĂ PLACE.
AZI AM FOST LA O EMISIUNE TV-LOCALĂ   - TV-GALAŢI, CU DOMNUL 
REDACTOR CRISTIAN BIRU ŞI  - CA UN VERITABIL  EMISAR SILVESTRIAN, AM 
VORBIT DESPRE ARTUR SILVESTRI, DESPRE  ARP, REVISTELE ONLINE, AM 
RECOMANDAT CÂTEVA SITE-URI ŞI AM DUS LA BIBLIOTECA V.A.URECHIA 
ULTIMUL ALBUM IN MEMORIAM.
SÂMBĂTĂ SE VA PREZENTA EMISIUNEA, ŞI VOI AVEA ŞI EU UN CD, PE CARE O
SĂ-L COPII ŞI VI-L TRIMIT PE NETT.
JOI, ADICĂ MÂINE SEARĂ  SUNT INVITATĂ DIN NOU, LA ALTĂ EMISIUNE, UNDE 
TREBUIE SĂ VORBESC DESPRE REVISTELE ONLINE -ARP. O FAC CU BUCURIE.
SPER CA PRIN TOT CE FAC SĂ ADUC UN OMAGIU CELUI CARE ESTE ŞI VA FI
PENTRU TOTDEAUNA - ARTUR SILVESTRI.

CU DRAGOSTE SINCERĂ,
CEZARA

Foarte, foarte frumos. Se bucură Maestrul, acolo unde e. Cred că ar trebui să vă mai 
trimitem nişte cărţi la Galaţi, pentru aceste posturi de radio şi TV, fie pentru realizatori, fie  
pentru concursuri cu premii dacă au aşa ceva. N-ar fi bine să vă mai trimitem câte un 
pachet din fiecare, întrucât le folosiţi cu aşa de mare folos?
Vă îmbrăţişez, vrednic emisar silvestrian
T.M.

Scrisoare

HRISTOS A ÎNVIAT!

BUNĂ SEARA, DOAMNELOR!



AM PRIMIT AVIZELE PENTRU COLETE ŞI MÂINE VOI MERGE SĂ LE RIDIC. VĂ
MULŢUMESC DIN SUFLET.
ASTĂ SEARĂ AM AVUT O EMISIUNE A A TREIA TELEVIZIUNE LOCALĂ, NUMITĂ
RTV, RECENT ÎNFIINŢATĂ, UN STUDIO ULTRAMODERN ŞI FOARTE 
PENETRANT.
AM VORBIT DESPRE CULTURĂ, POEZIE,  REVISTELE ARP ŞI AM PREZENTAT 
LA CAMERĂ CELE DOUĂ ALBUME MEMORIALE ARTUR SILVESTRI. M-AM 
BUCURAT CĂ POT FACE ASTA.
AM FOST INVITATĂ DE ANGELA BACIU-MOISE CĂ EA-L CUNOŞTEA PE 
DIRECTORUL RTV.
A FOST MINUNAT. VOI AVEA ŞI UN CD,  CÂND E GATA O SĂ VĂD CUM VI-L 
TRIMIT.
BUNUL ARTUR SILVESTRI ESTE MEREU CU MINE ALĂTURI ŞI MĂ SPRIJINĂ ÎN 
TOT CE FAC.

O SEARĂ LINIŞTITĂ,
cezara

Şi răspunsul de la ARP:

DRAGĂ PRIETENĂ CEZARA,
Cel mai entuziast emisar Silvestrian,
Vă mulţumim, vă felicităm şi cel mai mult pot să vă spun că sunt
convinsă că bunul şi înţeleptul Artur, de acolo, de unde este, vede şi
se bucură.
Astăzi i s-a ridicat o troiţa maramureşeană, sculptată în lemn, exact
cea pe care o dorea, acolo unde dorea, la Ceahlău, în faţa casei.
Trebuie să vă pregătiţi de pe acum să participaţi cu noi la
inaugurarea casei memoriale, când se va face şi sfinţirea Troiţei, pe
30 mai.
Cred că nu aţi citit mesajul ce vi l-am trimis astăzi, pe răspunsul la
" cererea de prietenie", de aceea v-am copiat aici conţinutul. Aştept
răspunsul dvs.
Vă îmbrăţişez,

copia mesajului:
Draga prietenă Cezara,
Vă transmit de la d-na Mariana, următoarele:
-  Are o mare mulţumire sufletească atunci când vede oameni ca dvs,
care îl apreciaţi şi îl iubiţi pe Artur Silvestri şi faceţi atâtea
lucruri frumoase în memoria sa. Vă mulţumeşte pentru acestea. Pentru
că vă ocupaţi de Cărticica românească pentru copii. 
Vă îmbrăţişez cu prietenie,
T.



ANUNŢ
 
Bună ziua,

Vă anunţ că la revista AGERO, au apărut două articole IN MEMORIAM
ARTUR SILVESTRI,  al dlui. ALEXANDRU N. şi al lui AL.FL.ŢENE.

Vi le trimit acum.
cu drag,  emisar silvestrian,
cezara 

un bun motiv de "îmbujorare", aceşti superbi bujori parfumaţi, explodând în 
căldările ţigăncilor tinere...

Bună seara, dragă prietenă, 
Mulţumim frumos pentru flori. Concertul a fost un moment atât de frumos şi de înălţător,  
încât nu am cuvinte să descriu. Fără stridenţe, fără nimic fals, totul ceva care i-ar fi plăcut 
lui Artur, pe sufletul lui. Sper că a ajuns, măcar "o picătură", acolo sus la sufletul lui. 
V-ar fi plăcut şi dvs, îmi pare rău că nu s-a putut să fiţi aici.
În altă ordine de idei, am discutat cu doamna Mariana Brăescu despre coperţi.Printate şi  
puse una lângă alta a câştigat totuşi prima copertă, cea cu aspect antichizat. Deci, folosiţi  
prima copertă şi tipăriţi cartea.
Noapte bună.
PS. Cu sănătatea cum mai stăm?

Şi un schimb de mesaje cu Mariana G. 

MULŢUMIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!

Din tot sufletul, Doamna Mariana G., fiindcă n-am văzut ceva mai tulburător...
Dumnezeu să vă răsplătească aşa cum doar El ştie.

cu drag, cezara 
 
Dragă Doamnă Cezarina
Îl făcusem pentru data de 30 mai împreună cu o bună prietenă. Fusesem în acel "loc" la 
îndemnul "mentorului" nostru...
L-am trimis şi spre Bucureşti lăsând la aprecierea Doamnelor ce drum va urma...
Se poate trimite doar prin gmail, şi consideraţi-l un dar de suflet, pentru o Doamnă cu 
suflet mare şi binecuvântat.
Sper ca prin trimiterea acestui colaj de suflet, să  nu supăr pe nimeni.
M-am regăsit în imaginile şi momentele trăite. Am trăit la intensitate maximă fiecare drum, 
şi totul a culminat cu imaginea "locului"...Pentru o clipă am ştiut că sufletul celui plecat  
şi-a găsit locul...în lumina Muntelui Sfânt, în flacara ce arde tăcut la o troiţă, prin 



foşnetele nucului care odată ne va şopti ceva...
Vă felicit, vă mulţumesc!
Cel ce le ştie pe toate să va aibă în grija Sa.
Cu drag, M.G.

În toată această perioadă revista Agero-Stuttgardt a creat o rubrică specială 
IN MEMORIAM  pentru Artur Silvestri. Acolo  au trimis cei care voiau să-i aducă omagiu.

ştire importantă

DACĂ N-AŢI AFLAT ÎNCĂ, AM DATORIA SĂ VĂ SPUN CĂ REVISTA AGERO A
PUBLICAT AZI, ARTICOLUL DOAMNEI MARIANA, "DUREREA RĂMÂNE ÎN INIMA 
MEA".
CITIŢI ÎN PAGINA DE FRONT ŞI APOI LA IN MEMORIAM.
CU GÂNDURI BUNE,

CEZARINA 
 
 
Mulţumesc. Ştiu. Eu am trimis materialele, dar ne-a fost de folos imboldul dvs de a 
comunica cu  domnul redactor şef.
Vă îmbrăţişez. Vă mulţumesc din tot sufletul pentru flori, urări, gânduri bune, aleasa şi  
talentata noastră doamnă Cezara. Îmi cer scuze că nu am timp să răspund la fiecare mesaj 
în parte.  Dar cu suflteul vorbim, simt asta.
Vă îmbrăţişez, 
T.M.

Şi rătăcite, mostre de scrisori către Artur Silvestri:

 
            Mult iubite Domnule Dr. Artur Silvestri,
              Vă mulţumesc pentru scrisoarea caldă şi prietenoasă pe care mi-aţi trimis-o. E  
pentru mine un dar nepreţuit. O păstrez în chivotul inimii, ca şi pe celelalte trimise de Dvs.
             Mă bucur  pentru  volumul  pe  suport  clasic  MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ 
LITERARĂ. E O IZBÂNDĂ CARE MERITĂ TOATĂ RECUNOŞTINŢA ŞI TOTODATĂ  
O BUCURIE PENTRU OCHI ŞI SUFLET.
             Într-adevăr, ceea ce faceţi Dvs. şi echipa ARP este  UN FAPT UNIC ÎN CULTURA 
ROMÂNĂ. Sper să fiţi răplătit de Dumnezeu după munca aproape neomenească depusă.
             În ce mă priveşte, voi fi prezentă necontenit cu vorba şi cu fapta, alături de Dvs. şi 
de  colaboratorii  care  dau  dovadă  de  atâta  râvnă  pentru  propăşirea  culturii  româneşti  
pretutindeni.
             Şi pentru că nu am alt dar la îndemână, vă trimit câteva scenete biblice pentru  
copii.



              Poate le veţi găsi loc undeva. S-ar putea pune în scenă cu foarte puţine mijloace şi  
cu puţini dăruiţi pentru aşa ceva. Astfel, copiii vor înţelege mai bine pericopele biblice,  
însuşindu-şi-le mai temeinic.
              Toate respectele şi prietenia mea,
              Cezara A. 

I-am cerut părerea dlui.Artur după revenirea în ţară şi mi-a răspuns imediat:

           MULT IUBITE DOMNULE   ARTUR SILVESTRI,
        În acest intempestiv prag de toamnă atât de neprietenos, îmi permiteţi să vă urez un  
călduros BINE V-AŢI REÎNTORS  LA CEI CARE VĂ AŞTEAPTĂ ŞI LE SUNEŢI ATÂT 
DE NECESAR!  
         Sper din tot sufletul să fiţi  bine cu sănătatea, atât Dvs. cât şi familia Dvs.
         Vă mulţumesc, de asemenea, pentru bunăvoinţa pe care aţi manifestat-o faţă de mine 
şi m-aţi primit în rândurile MARII FAMILII SPIRTUALE al cărei mentor sunteţi.  E o 
mare onoare şi sper să nu vă dezamăgesc niciodată. Acum, cu adevărat, am sentimentul  
apartenenţei, ceea ce e foarte preţios pentru o persoană singură.
         Cu adevărat viaţa mea s-a schimbat în bine de când am intrat în iureşul acesta care  
mi-a dat o motivaţie solidă să merg mai departe, iureş numit ARP, desigur şi în care m-am 
avântat, e adevărat, cu toată forţa spirituală şi fizică de care sunt în stare.
         
  Domnule Artur,
            Mă înfăţişez Dvs. şi vă vorbesc ca unui duhovnic. Am mare încredere şi vă preţuiesc  
enorm.  De altfel,  nici  nu ştiu  cui  să mă adresez  altcuiva.  Vă rog să aveţi  un picuşor  
răbdare cu mine şi să vă relatez ceva.
           Eu am, cu voia lui Dumnezeu, 57 de ani (îi voi împlini în 3 noiembie!).
De trei ani sunt pensionată anticipat, după ce am lucrat în cultură, 32 de ani, la SIDEX 
SA, CA BIBLIOTECARĂ.  Biblioteca s-a desfiinţat în 2002 şi am rămas pe margine. Am  
trecut prin toate  fazele:  şomaj,  persoană fără nici  un venit  şi  apoi,  ajutor social de la  
Primărie în schimbul unor zile de lucru, etc. În sfârşit m-am pensionat. În  prezent am o 
pensie de 555 lei noi. La 1 oct. curent s-ar părea că o să mai primesc ceva.  Nu mă plâng.  
Nu am dreptul. Şi nu despre acest lucru vreau să vă spun.
          Din anul 1999 am depus un dosar pentru intrare în USR. Pe atunci aveam 8 cărţi  
editate.  Acest dosar, bineînţeles, s-a pierdut.  Pe atunci l-am dat Dlui. C. A. Ulterior, am 
depus alt dosar, cu tot ce trebuie. 
          În 2007, în ianuarie am depus un alt dosar la acelaşi domn C.A., actualul preşedinte  
al Filialei G.  a USR.
           Dosarul a zăcut prin sertarele domniei sale până în aprilie anul curent, când, la  
sfatul unui scriitor reputat din Iaşi, l-am retras de  la Dl. C.A., cu bună înţelegere şi i l-am  
trimis acestui domn, cu o funcţie de vicepreşedinte la Filiala B.  a URS.  Am făcut un colet  
mare, cu toate cărţile şi cu CV-ul, referinţe şi copii xerox după cronici, etc.   şi i l-am trimis  
Dlui. E.M. Dosarul cântărea peste 6 kg.  Acesta mi-a spus că pleacă la B.  şi-l depune în  



numele meu. Mai ales că e prieten cu Dl. C.C., preşedintele filialei, nu vor fi probleme. M-
am încrezut şi l-am trimis.
        Acum câteva zile (14 sept.) Ziua Înălţării Sfintei Cruci, mi-a dat prin minte să scriu un 
e-mail la B.la sediul filialei  şi să întreb de soarta dosarului.
        În 16 sept. am primit un răspuns de la Dl. P.S. în care mi se aducea la cunoştinţă, că e  
vorba de o neînţelegere şi că dosarul meu  NU SE AFLĂ LA FILIALA B.
        Consternată, am revenit, explicându-le domnilor C.C. şi P. S., faptul că am trimis cu  
prioripost în 30 aprilie dosarul, dlui. E.M. Iar acesta mi-a confirmat primirea, mi-a zis CĂ 
L-A DEPUS, CĂ A VORBIT CU DL. C.C., că nu sunt probleme, etc. Linie verde.
        Vă daţi seama ce-am simţit când am aflat că nici acest dosar nu a ajuns unde trebuie.
          Vă rog să-mi daţi un sfat: ce trebuie să fac eu în acest caz? Unde să-l caut şi, dacă-l  
găsesc, ce să mai pot face cu el, acum, când e atât de târziu? Să mai aştept un an-doi? Să 
merg personal pe urmele dosarului la Dl. E. acasă? Fiindcă nu-mi răspunde pe mess, e-
mail, etc.
           Sunt în mare încurcătură şi derivă sufletească. Oare nu mai pot avea încredere în 
nimeni?
           Dacă nu vă e cu supărare, eu nu vă cer nimic, decât un sfat duhovnicesc.
          Nu aş insista, dar pentru mine, suma pe care mi-ar da-o Uniunea, la pensie, ar fi  
foarte necesară, fiindcă nu  mai fac demult faţă cheltuielilor de întreţinere şi am ajuns din  
această pricină, de două ori în instanţă pentru dobânzi şi debite vechi.
           Nu vă supăraţi că v-am încărcat cu o problemă care nu are nimic de-a face cu  
literatura, cultura ori arta. Dar pentru mine e o problemă Vitală.
           Dacă nu aveţi timp să-mi răspundeţi, nu mă supăr, Înţeleg că sunteţi foarte ocupat.
         Anexez scrisoarea mea către Bacău, şi  aş fi  anexat şi  celelalte  două iniţiale  către 
Filială şi răspunsul dumnealor că este o eroare şi că nu au nici un dosar cu numele meu 
acolo.  Dar nu ştiu cum să mai anexez a doua scrisoare.
        Vă asigur că tot ce am spus este adevărat.
        Încă  dată, mă bucur sincer că sunteţi din nou APROAPE, şi sper să putem colabora  
în chip fericit. Vă doresc sănătate, putere de muncă şi bucurii sfinte.
      Cu respect,
       Cezara”.

          Mult Iubite Domnule Artur Silvestri
       Nu trebuie să-mi răspundeţi. Ştiu că sunteţi obosit.
       Vreau doar să vă mulţumesc.
       Parcă mi s-a luat o pânză de pe ochi.
       M-am limpezit.
       Aveţi mare dreptate. Nu are rost să lupt de-a surda pentru ceva în care nu cred. De  
asemenea,  iertaţi-mi cuvântul prost, nu are rost să mă prostituez pentru nişte bani.
      Nu  simt  nimic  pentru  Instituţia  cu  pricina  deşi,  ea  poate  îngloba  şi  persoane 
cumsecade, de bună voinţă şi de valoare.
       Mult mai atrasă mă simt de MIRACOLUL NUMIT ARP.
       O să las totul la voia lui Dumnezeu şi nu mai intervin cu nimic.
        Se vede că LOCUL MEU NU ESTE ACOLO.
       Vă mulţumesc că mi-aţi deschis ochii.  Acum îmi vine să râd chiar de neghiobia şi de  
zbaterea mea în vânt.



Cu respect, Cezara A.”.

Şi după ce i-am trimit în dar „99 de anotimpuri fără Nichita” – i-am scris:

„Sper din toată inima să fiţi sănătos!
Cu doriri de bine, Cezara”

Dada Ioana mă anunţă:
Iubită  Cezarica,  am citit  amândouă  textele  primite  azi,  creaţii  în  momnumente  

monument. Să te ţină Dumnezeu sănătoasă ca să te bucuri de harul pe care ţi l-a dat. Slavă  
Domnului pentru că ne-a dat prilejul să ne întâlnim. Cred că Domnia Sa, Artur Silvestri se  
bucură pentru cele două surori: tu şi eu. Fie-i ţărâna uşoară!

Te pup, dada Ioana”.

Un fapt interesant, comunicat de mine la Bucureşti la ARP:

 
Bună seara!
Voiam să vă scriu şi  să vă povestesc  ceva interesant.  Astă seară mi-a telefonat  Voica  şi  mi-a spus  
următorul lucru:
Săptămâna trecută,  vineri,  a avut  un examen ff.  greu legat  de serviciul  său în administraţie.  Erau  
întrebări din toate domeniile, inclusiv juridic, social, etc. ştiţi cum e. Avea emoţii mari. În plus nu o  
anunţase  nimeni  că  trebuie  să  vină cu  calculatorul  personal  de  acasă.  Înainte  de  a  intra  a  spus  
rugăciunea următoare:  GABRIEL ARTUR, AJUTĂ-MĂ, CĂ NUMAI TU POŢI SĂ MĂ AJUŢI SĂ 
IAU EXAMENUL!  Avea chipul său  dinaintea ochilor şi se ruga în gând, tot timpul cât a aşteptat pe 
coridor. La examen, nu a făcut mare lucru şi era tare dezamăgită, căci era vorba de pâinea ei. La oral a  
intrat cu aceeaşi rugăciune arzătoare pe buze. L-a implorat atât încât EL A ASCULTAT-O!  acum, când 
scriu mă simt înfiorată.
Mi-a  spus  asta,  cutremurată  de  emoţie.  La  întors,  i-a  spus  bărbatului  ei  în  maşină:  N-o  să  iau  
examenul, dar dacă-l iau este numai o minune pe care a înfăptuit-o GABRIEL ARTUR.
A  trecut  o  săptămână  şi  duminica  trecută  ea  mi-a  spus:  Nu  cred  că  am luat.  Cred  că  am făcut  
problemele (înmulţiri, adunări, scăderi, etc. fără calculator - în timp scurt) - cred că o să iau nota 6.
A plâns cât a plâns apoi s-a mai liniştit, s-a resemnat că n-o să ia examenul căci i se părea imposibil.
Azi a aflat vestea de la o doamnă de la PRIMĂRIE, CĂ A LUAT EXAMENUL CU 8. 
A venit acasă şi a sărutat fotografia lui Artur Silvestri de zeci de ori, plângând şi mulţumindu-i, fiindcă  
ea (şi eu, de asemenea) credem că toate acestea se datorează rugăciunilor ei către Dl. Artur Silvestri  
CARE MIJLOCEŞTE NECONTENIT PENTRU NOI.
V-am spus toate acestea, nu ca să vă tulbur, ci ca să ştiţi că EL ESTE CU NOI, ŞTIE TOT, NE AJUTĂ  
ÎN  PERMANENŢĂ  ŞI  SPIRITUL SĂU  NE  ÎNDRUMĂ  CEEA  CE  AVEM  DE FĂCUT PE  MAI 
DEPARTE. PE MINE M-A AJUTAT DE 3 ORI. NU MAI SPUN CUM.
DUMNEZEU SĂ-I FACĂ POARTE CU DREPŢII, CĂ MULT BINE A FĂCUT ÎN VIAŢĂ ŞI, MAI  
MULT BINE FACE ACUM, DE ACOLO DE UNDE E!
CU MULTĂ PREŢUIRE, cezara
Da, am să urmăresc la RADIO ROMÂNIA CULTURAL, fiindă eu îl ascult 24 de ore din 24, când va  
vorbi despre cartea IN MEMORIAM. apoi o vor dărui ca premiu la un concurs, fiindcă şi eu am donat 
un pachet întreg din cărţile mele. m-am gândit că s-ar bucura mult cine va câştiga un asemenea preţios  



volum.
VALENTIN PROTOPOPESCU PREZINTĂ VOLUMELE, IAR RĂZVAN DOLEA ACORDĂ PREMII,  
PRIN TRAGERE LA SORŢI. 
EU  AM  CÂŞTIGAT  ANUL  TRECUT  DE  VREO  15  ORI  LA  ACESTE  EMISIUNI,  IAR  ANUL 
ACESTA O DATĂ.
SUNT ÎNTREBĂRI DIN TOATE DOMENIILE, ÎN GENERAL DE CULTURĂ GENERALĂ. DAR 
ASTA NU MAI ARE IMPORTANŢĂ.

IMPORTANT CĂ VOR AJUNGE LA CINEVA CARE A CÂŞTIGAT.
ŞI DL. ARTUR S-AR FI BUCURAT DE ACEST LUCRU.
Vă doresc o seară liniştită şi calmă şi vă rog să mă iertaţi dacă v-am tulburat cu această  întâmplare a 
prietenei mele.
Sper să putem veni la Bucureşti, dar nu ştiu sigur. 
cu drag, cezara”

Şi răspunsul de la ARP:

O Doamne, numai Tu ştii toate !
Sigur că e tulburător. Parcă mi se face puţin frică, să exagerăm cumva. Să ne lumineze  
Dumnezeu. 
Ştiţi cum spunea Artur , Doamne-ajută!
Noapte bună, dragă doamnă Cezarina!”

Şi mai explicit decât atât:

„După ce am trimis mesajul, mi-a venit  gândul cum ne ajută: cred că de acolo, de  
unde e, se roagă lui Dumnezeu pentru care îl au în suflet şi îl pomenesc. Am rămas aşa 
tulburată şi mă gândeam cum ne ajută, să nu cumva să exagerăm noi şi mi-a venit acest  
gând. Cred că este un răspuns. 
Noapte bună, 
TM”.

Şi  un  mesaj  foarte  recent  pentru   „Cetatea  lui  Bucur”  –  proiect  iniţiat  de  Liga 
Scriitorilor Români, în parteneriat cu ARP:

MULŢUMIRI ŞI FELICITĂRI

Bună ziua, stimată Doamnă Elisabeta I.
 
Vă mulţumesc din suflet pentru amabilitatea Dvs. de a mă anunţa despre apariţia noului  
număr al  revistei  "Cetatea  lui  Bucur" -  publicaţie  care m-a cucerit  încă de la  primul  
număr şi am parcurs-o cu multă atenţie şi plăcere.
Este într-adevăr, realizată de oameni profesionişti, la un înalt nivel cultural şi artistic, şi  
poate deveni o oglindă a scriitorilor, nu numai fii spirituali ai întemeietorului Bucur, dar,  
cu deschidere amplă în ţară şi în lume, precum şi fii spirituali ai mentorului nostru, dl.  
prof. Artur Silvestri, de fericită amintire.
Mulţumesc, de asemenea, pentru bunăvoinţa de a-mi publica micul eseu despre această  



revistă. Apreciez şi sunt foarte onorată de colaborare.
Felicit,  de  asemenea,  întregul  colectiv  redacţional  pentru  străduinţa  de  a  scoate  LA  
LUMINĂ, o revistă atât de reuşită, care să cuprindă o plajă generoasă de preferinţe. 
Fără efortul acestor oameni inimoşi, fiecare în domeniul său, nu s-ar fi reuşit o asemenea 
performanţă. În felul acesta, întreţin flacăra sacră a  culturii româneşti în ţară şi în lume.
Nu sunt cuvinte de complezenţă. Am aşteptat cu nerăbdare al doilea număr, şi într-adevăr, 
a întrecut aşteptările mele. E minunată. E generoasă. E în-cân-tă-toa-re!
Vă felicit în chip deosebit şi vă doresc noi apariţii interesante şi utile pentru toate gusturile  
şi vârstele.
Iar acum, fiindcă SĂRBĂTORILE PASCALE bat la uşă, vă doresc LUMINĂ ÎN SUFLET,  
haruri speciale şi bucurii sfinte. Şi să ne bucurăm împreună (Gaudeamus igitur) - "aşa 
cum s-a bucurat Bucuroaia de bucuria lui Bucur" - cum spunea un exerciţiu de dicţie din 
copilărie.
Vă mai doresc "vânt bun din pupa" şi să continuaţi la cote maxime visul Domnului  Prof.  
Artur  Silvestri  care,  cred,  e  mulţumit  de cei  devotaţi  care-i  fac cunoscută viaţa,  opera,  
carisma, idealurile, năzuinţele, spre bucuria tuturor.
Cu aleasă preţuire, 
Cezara”
 

Cred că merită amintit aici,  comemorarea la Ceahlău a Dl. Artur Silvestri,  sfinţirea 
troiţei  maramureşene  ridicată  în  memoria  sa,  precum şi  reportajul  pe  care  l-am scris  în 
microbuz şi în tren sub imperiul necesităţii şi al emoţiei. Am primit, legat de acest reportaj, 
intitulat: „Tovarăşi de drum spre Patria Veşnică”, peste 30 de comentarii nu numai din ţară, 
dar şi din străinătate.

Redau aici aceste comentarii:

Comments :  

1. 2 Iunie 2009 @ 6:49 am, de cezarina adamescu

STIMATĂ  DOMANĂ СEZARINA ADAMESCU,
DRAGA MEA,
AM CITIT REPORTAJUL, DE FAPT, O INCURSIUNE DE EXCEPŢIE ÎN 
ORIZONTUL CREAT DE ARTUR SILVESTRI ŞI MĂ BUCUR SĂ VĂ ADUC UN 
CUVÂNT DE MULŢUMIRE. AŢI SCRIS ŞI ÎN LOCUL MEU ŞI ÎN LOCUL 
MULTORA DINTRE NOI CARE ÎNCĂ NU S-AU APUCAT SĂ DEPENE 
AMINTIREA ACESTOR ZILE DE NEUITAT.
MĂRTURUISESC CĂ ERAM FRÂNT DE OBOSEALĂ, DAR TEXTUL ACESTA 
M-A ADUS ÎN STARE DE VEGHE ŞI DE CERCETARE ADÂNCĂ A FAPTEI 
BUNE PE CARE O POATE FACE SCRIITOAREA CEZARINA ADAMESCU, 
VENITĂ ANUME SĂ CAUTE URMELE ŞI SĂ NE REPREZINTE PE TOŢI CEI 
PREZENŢI, SIMŢIND ÎN REZONANŢA CU CEZARINA ADAMESCU, 
FIECARE DUPĂ FELUL SĂU DE A FI ŞI TRĂI ÎN ACEASTĂ LUME. 
ÎNŢELEG TOT MAI MULT ATÂTEA FRUSTRĂRI ŞI RENUNŢĂRI ALE 
SCRIITOAREI ÎNCÂT AFIRM CU BUCURIE CĂ ÎNSUŞI FAPTUL 
RENUNŢĂRILOR ÎI DĂ PUTEREA ŞI LUMINA CARE O AJUTĂ SĂ FIE O 



SCRIITOARE DE EXCEPŢIE.
MULŢUMESC PENTRU MESAJ ŞI PENTRU SOCOTIREA MEA ÎNTRE CEI 
CARE PRIMESC ASEMENEA BIJUTERII ÎNCUVÂNTATE ŞI 
BINECUVÂNTATE DE DUMNEZEU. A.A., 1 IUNIE 2009 ORELE 22 FIX.

2. 2 Iunie 2009 @ 6:56 am,

Nici nu se putea întârzia postarea acestui minunat reportaj.
Ca de obicei, cuvintele Dumneavoastră au darul de a face sufletul să vibreze!

Costel V., redactor ARP

3. 2 Iunie 2009 @ 11:09 am,

STIMATĂ DOAMNĂ СEZARINA, am parcurs cu  emoţie rândurile “ziditoare” ,  
venind ca o mângâiere de pe Valea Bistricioarei! M-am regăsit alături de “Marea 
Familie Silvestriană”, în locul atât de iubit de eminentul OM ARTUR SILVESTRI.
Vă mulţumesc cu emoţie şi preţuire, M.G.

4. 2 Iunie 2009 @ 4:32 pm, de cezarina adamescu

Stimată Doamnă M.G.,
Mă bucur nespus că v-a plăcut reportajul şi aţi trăit, alături de participanţi,  
momentul înălţător al comemorării Domnului Artur Silvestri.
Şi vă asigur că vă preţuiesc cel puţin la fel de mult şi doresc să comunicăm prin e-
mail, să vă pot trimite unele din cărţile mele.
cu mare preţuire,
cezarina 

5. 2 Iunie 2009 @ 9:19 pm, 

Doamnă Cezarina
Mă bucur să observ că sunteţi în asentimentul participanţilor la această întâlnire de 
suflet. Mereu am admirat creaţia Domniei Voastre. Excelaţi şi prin cele consemnate 
iarăşi aici. Domnul Prea Bun să vă înmulţească HARUL.

Pr. Stavr. Radu B.

6. 2 Iunie 2009 @ 10:15 pm, de Ana-Maria.G.

STIMATĂ D-NĂ CEZARINA,

NICI BINE NU MI-AM REVENIT DIN BUCURIA ŞI FERICIREA PE CARE AM 
TRĂIT-O DE ZIUA COPILULUI CÂND A AVUT LOC LANSAREA 
VOLUMULUI MEU DE DEBUT “GRĂDINA MEA”, CĂ AM ACUM PARTE DE 



ALTĂ BUCURIE ŞI DE ALTE MOMENTE ÎNALŢĂTOARE CE MI-S DATE SĂ 
LE TRĂIESC, CITIND ŞI RECITIND CELE SCRISE DE D-VOASTRĂ CU 
PRILEJUL COMEMORĂRII A ŞASE LUNI DE LA PLECAREA SPRE CER ŞI 
ODIHNĂ A MAESTRULUI ARTUR SILVESTRI. SUFLETUL VĂ VIBREAZĂ ÎN 
TOATE CUVINTELE PRIN CARE VORBIŢI ATÂT DE FRUMOS, DE 
ÎNĂLŢĂTOR ŞI DE OMENEŞTE DESPRE “FENOMENUL CULTURAL 
ROMÂNESC ARTUR SILVESTRI”. VĂ MULŢUMESC PENTRU TOT CEEA CE 
SCRIEŢI. SUNT SURSELE MELE DIN CARE AM ŞANSA SĂ ÎNVĂŢ ATÂT DE 
MULTE LUCRURI INTERESANTE DESPRE OAMENI DEOSEBIŢI. VĂ 
MULŢUMESC ŞI VĂ PREŢUIESC.
CU STIMĂ ŞI RESPECT,
A.M.

7. 2 Iunie 2009 @ 10:51 pm, de Diana

STIMATĂ DOAMNĂ CEZARINA 

Vă felicit pentru frumuseţea reportajului care îl pune în lumină pe CEL ce a 
FOST/ESTE veşnic “Un om pentru Dumnezeu. Un om pentru Oameni”, Artur 
Silvestri, OMUL cu înfăţişarea unui profet biblic, care a trecut ascultător dincolo de 
hotarele lumii acesteia, pe tărîmul de ireductibilă spiritualitate. Dacă lumea aceasta 
este locul marii treceri, atunci Artur Silvestri a fost un spirit superior care prin 
lumina sa a făcut-o mult mai frumoasă, mult mai armonioasă.
Încă o dată felicitări pentru această minunată cronică, dar şi celor care s-au 
străduit să facă din comemorare un prilej de unitate întru spirit curat românesc.
Diana P. 

8. 2 Iunie 2009 @ 11:36 pm, de M.G.

Dragă Doamnă,
Îl făcusem pentru data de 30 mai împreună cu o bună prietenă.Fusesem
în acel “loc” la îndemnul “mentorului” nostru…
L-am trimis şi spre Bucureşti lăsând la aprecierea Doamnelor ce drum va urma…
Se poate trimite doar prin gmail, şi consideraţi-l un dar de suflet,
pentru o Doamnă cu suflet mare şi binecuvântat.
Sper că prin trimiterea acestui colaj de suflet, să nu supăr pe nimeni.

M-am regasit în imaginile şi momentele trăite. Am trăit la intensitate
maximă fiecare drum, şi totul a culminat cu imaginea
“locului”…Pentru o clipă am ştiut că sufletul celui plecat şi-a
găsit locul…în lumina Muntelui Sfânt, în flacăra ce arde tăcut la o
troiţă, prin foşnetele nucului care odată ne va şopti ceva…
Vă felicit, vă mulţumesc!
Cel ce le stie pe toate să vă aibă în grija Sa.
Cu drag, Mariana G. 

9. 3 Iunie 2009 @ 1:03 am, de Nicu. N.T.



Mulţumim stimată doamnă Adamescu!
Prin excelentul dvs. reportaj, aţi dat ocazia celor care n-au putut fi fizic prezenţi  
acolo, măcar virtual să participe la comemorare.
Sunt sigur că pentru toti prietenii lui Artur Silvestri - şi nu numai prietenii - citind 
textul şi extrapolând fiecare în imaginaţia proprie cele câteva secvenţe ale acelor 
frumoase locuri, dorinţa de a veni la Ceahlău deja s-a şi înfiripat.
Bravo celor care au venit, felicitari pentru întreaga organizare,
Nicu N. T.

10. 3 Iunie 2009 @ 8:01 am, de cezarina 

Prea bunule Domn Editor, sunt foarte bucuroasă că v-a plăcut reportajul. Este într-
un fel personal, pentru că acolo sunt gândurile şi sentimentele mele. Poate trebuia 
să le păstrez doar pentru mine şi să relatez foarte pe scurt evenimentul, dar nu m-a 
lăsat inima. M-am lăsat purtată de eveniment şi am trăit cu adevărat clipe de neuitat  
în această viaţă, pe care, nu ştiu dacă voi mai avea ocazia vreodată să le trăiesc. Şi 
poate de aceea, din prea plinul sufletesc am revărsat câteva picături de rouă peste 
troiţă, peste pământul Ceahlăului, peste zare. Sper ca toate acestea să fi ajuns la 
sufletul Domnului Artur Silvestri pe care, cu toţii l-am iubit atât de mult…
Vă mulţumesc şi sunt onorată că mi-aţi răspuns la acest reportaj.
Vă doresc gânduri şi doriri de bine “arturiene”.
cezara

11. 3 Iunie 2009 @ 8:05 am, de cezarina adamescu

Prea stimată Doamnă D.P,
Mă onorează în chip minunat intervenţia Dvs. Pentru mine are o însemnătate 
deosebită, deoarece vă stimez foarte mult şi citesc tot ce scrieţi la Agero şi la Slova 
creştină precum şi pe unde găsesc vreun text de-al Dvs.
Sunt fericită că v-a plăcut materialul care, deşi cald şi scris în maşină şi pe tren, a 
fost rodul unei trăiri autentice, pe care m-am străduit s-o redau. Poate că ar fi  
trebuit să păstrez toate acestea doar pentru mine, dar, cred că despre Dl.Artur 
Silvestri trebuie să afle cât mai mulţi cititori.
Vă mulţumesc din suflet pentru apreciere şi cuvintele deosebite care vă sunt atât de 
proprii!
cezara 

12. 3 Iunie 2009 @ 9:32 am, de Olga D.

Stimată Doamnă Cezarina,
Nu am participat la deschiderea Casei memoriale de la Ceahlău, dar prezentarea 
dumneavoastră, scrisă cu un ochi atent şi cu inima trează, mi-a inspirat poezia pe 
care o voi scrie mai jos, ca din partea venerabilului Artur Silvestri, pentru 
totdeauna prezent în inimile noastre.



Aţi venit fideli, şuvoi
să cinstiţi numele meu.
Opera să mi-o cinstiţi,
voi aici sunteţi veniţi

Nu mă căutaţi în carte,
căci nu sunt aşa departe
Nu-mi priviţi fotografia -
nu în ea e veşnicia.

Sunt un tainic călător
cum e orice muritor ;
O plutire doar mai sunt
şi în cer, şi pe pământ

O plutire iubitoare,
printre voi îmi fac cărare
şi vă luminez în taină
să nu plângeţi după haină 

Eu din plin mă dăruiesc
Hristosului Cel ceresc
şi, când obosesc puţin,
la troiţă mă înclin

Şi, când obosesc niţel,
şed pe Cruce, lângă El
Vă urez bună intrare,
la Ceahlău s-aveţi cărare

În tot anul să veniţi -
casa mea să o cinstiţi
Când dau mugurii şi frunza,
eu să vă fiu călăuza,

să torn lumină cerească
peste viaţa pământească,
să puteţi simţi şi voi
fericirea de la noi

Noi plutim peste tot locul
unde se află norocul
Nu mai  ştim ce e tristeţe,
între noi ne dăm bineţe

Cerul e mereu albastru,
parc-ar fi de alabastru



Nu va luaţi nici bun rămas -
eu cu voi mereu am mas

şi-am să rămân şi de-acum,
bun prieten pentru drum
Pentru drumul cel în sus
către Crucea lui Iisus

Crucea după ce-o urcaţi,
voi tristeţea o uitaţi
şi creaţi doar visuri noi
pentru cei trişti ca şi voi

Şi creaţi visuri senine
în loc de vin şi de pâine
Visuri ce vor lumina
Crucea Lui ca pe o stea

Şi cu cât mai mult visaţi,
Crucea mai mult luminaţi
Şi cu cât uitaţi de eu,
mai aproape-i Dumnezeu.

Olga  A. D.  03 iunie 2008

13. 3 Iunie 2009 @ 9:54 am, de cezarina 

Este extraordinar cum spiritul Dlui Artur Silvestri ne adună sub acelaşi acoperiş 
ceresc, ca să-l cinstim şi să-l omagiem, aşa după cum merită.
Vă mulţumesc din suflet. Poezia este foarte frumoasă şi, parcă e trimisă de Maestru. 
Dumnezeu să ne ajute!
Cezara 

14. 3 Iunie 2009 @ 9:58 am, de mariana

Vă mulţumesc din suflet! Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Mi-aş fi dorit să ajung şi eu…Prin D-stră am intrat “în spiritul locului”.
Cu drag Mariana G.

15. 3 Iunie 2009 @ 12:51 pm, de RB

Cezarina Adamescu este un spirit ales, înzestrat cu un har dumnezeiesc
potopitor de frumos. Ne-a convins şi prin acest interminabil

http://www.slova-crestina.ro/


periplu duhovnicesc, la capătul căruia ne-a întâlnit cu inima în palme
Domnul Artur Silvestru. E uimitoare scrierea acestei Poete
miruite de Divin, ca şi lucrarea de Veşnică Duminică a lui Artur
Silvestri. Basarabia vă mulţumeşte şi se roagă pentru nesfârşirea
sufletului Dvs, stimată doamnă Cezarina Adamescu!

Cu cea mai aleasă preţuire,
Traianus
poet,
Chişinău

16. 3 Iunie 2009 @ 1:12 pm, de cezarina 

Nu am cuvinte destule pentru a vă mulţumi, stimate Poete, cu atât mai mult, cu cât  
şi eu admir nespus opera Dvs. care vă face cinste. Mă bucur că, fie şi în acest mod 
original, aţi fost alături de cei ce l-au omagiat cu fapta, gândul, cuvântul, inima, pe 
cel care ne-a iubit atât de mult PE TOŢI. Cinste vouă, neam al meu, matern, că vă 
îngrijiţi de cele sufleteşti şi nu vă daţi înfrânţi în lupta aprigă pentru menţinerea 
sufletului în starea de graţie. Şi acum, un gând pios de omagiu, fratelui de curând 
plecat, ANDREI VARTIC, pentu ca să-l putem nemuri, în cuvinte.
DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ şi condoleanţe întregii Basarabii pentru 
pierderea unui om de valoare inestimabilă.
cu preţuire, cezara 

17. 3 Iunie 2009 @ 5:28 pm, de M.G.

Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihnească pe iubitorul de neam românesc, ANDREI 
VARTIC!

18. 4 Iunie 2009 @ 7:59 am, 

O lacrimă se scurge mohorâtă la citirea reportajului. Cu părere de rău că nu am 
fost prezentă la COMEMORAREA CĂRTURARULUI ARTUR SILVESTRI şi la 
-SFINŢIREA TROIŢEI DE LA CEAHLĂU - simt prezenţa marelui suflet al celui  
ce a fost Artur Silvestri , în gândurile mele, simt o adiere lină şi caldă, apoi rece şi 
liniştitoare în toată fiinţa mea.
Amintirea vorbelor şi scrisorilor distinsului român, mândru că s-a născut pe cele  
mai minunate ţinuturi dăruite de Dumnezeu pe Pământ , că le-a putut dărui 
strălucire prin operele sale şi mai ales pentru că atât de frumos i-a mulţumit 
Bunului Dumnezeu - aşa cum doar domnia sa ştia să o facă, Artur Silvestri simt 
cum mă învăluie în adierea sinceră a prieteniei, a sprijinului acordat mie de 
minunatul om …care anul trecut, în 2008, când am organizat primul concurs 
internaţional de poezie pentru românii din întreaga lume -STARPRESS 2008 - mi-a 
fost alături, încurajându-mă şi acordându-mi sprijin, numărându-se printre 
colaboratorii mei, aflaţi la loc de cinste în toate pliantele, e-mailurile , invitaţiile,  
emisiunile televizate, cele de radio, ziarele şi revistele din diaspora, Canada, USA, 
Franţa, Italia,  Australia, Germania, Austria , Anglia, Republica Moldova, Egipt,  
Israel, etc. (artursilvestri.wordpress.com,  Dr. Artur Silvestri professeur - visiteur de 



Gestion Immobiliere & expertise patrimoniale Universite Francophone 
Internationale - Bruxelles, Association Roumaine pour le Patrimoine)

Vorbele pline de duh ale Cezarinei mă poartă la Ceahlău, locul atât de drag mie,  
locul în care m-am născut (Bicaz- Neamţ ), din mama provenită din Grinţies -  
Ceahlău şi tata dintr-un alt colţ de rai, Vâlcea. Copilăria mi-am petrecut-o adesea, 
prin vacanţe , la o zvârlitură de băţ de Durău …de la casa bunicilor, Dumnezeu să-i  
odihnească , făcând peste deal, 20 de minute.
Mă furişam adesea, cu prunci de vârsta mea, printre păduri de aluni, brazi şi stâne 
să ajungem pe Ceahlău …unde, ne uita timpul …încercând să zărim marea, aşa 
cum auzisem noi pe atunci, neştiind întreaga poveste.
Cu ochii împăienjeniţi simt că Artur Silvestri se bucură de acolo, de sus şi …îmi 
şterge o altă lacrimă, spunându-mi ca de obicei, la sfârşitul fiecărui mesaj :  ”Să nu 
ne temem, Dumnezeu este cu noi, chiar şi atunci când nu ne gândim la el. E de 
ajuns să întindem o mână sau să înălţăm un gând şi-i simţim mângâierea.”
Ne spunea adesea să nu ne întristăm … să trăim într-o permanentă bucurie …
bucuria că am fost aleşi prin lucrarea Lui Dumnezeu să locuim în minunatele  
ţinuturi, lucrate cu trudă şi migală de Marele Arhitect al Universului !
Şi totuşi, tristeţea mă învăluie, dorinţa de a simţi căldura troiţei sfinţite şi energia 
maestrului Artur Silvestri, prezenţa mai mult ca oricând în căsuţa de pe Ceahlău, 
…dorinţa dureroasă de … dor, dor de minunatele locuri ale trăirii lui Artur 
Silvestri, atât de minunat amintite de Cezarina Adamescu …dor de sfatul marelui 
Artur Silvestri.
M-am întrebat dacă …umbra cărturarului a fost văzută de cineva , chiar şi pentru o 
clipă. Spiritul său cu siguranţă şi-a făcut prezenţa,, zâmbind şi binecuvântând pe 
toţi cei dragi, prezenţi la …ziua sa, unii de la mii, zeci, sute de mii de km. distanţă.
Colaboratoarea şi prietena noastră din Canada, renumita scriitoare Elena B. , a 
suplinit prezenţa noastră, a redactorilor Revistei Internaţionale STARPRESS
la manifestarea de suflet şi cu siguranţă, Artur Silvestri îi va trimite un crâmpei din 
gândurile sale …neaşternute pe hârtie, în vârful peniţei !
Rodul scrierilor distinsei doamne va curge în pagini pe care le vom trăi intens, 
adânc.
Dumnezeu a dorit să-l ducă  în Eden pe Artur.
Fiind întrebat de acesta ”De ce, Doamne, Acum ? Mai am multe de aşternut pe 
hârtie” cu siguranţă, Domnul i-a spus : ”Arture, am nevoie de scriitori buni în rai !  
Doar tu ştii să spui cel mai bine de ce susură izvoarele şi răsare curcubeul, de ce 
plânge roua când soarele o mângâie, de ce culorile florii sărută tristeţea, de ce 
glasul mamei …risipeşte ura! Şi îngerii au nevoie de tine …şi sfinţii te-asteaptă să 
se-nfrupte cu vorbele pline de duh pe care le-ai construit şi le vei …construi,  
veşnic!”
Atât de departe… şi totuşi …atât de aproape, Artur Silvestri se bucură din ceruri,  
privind şi ascultând …gândurile noastre » !

Lygia D.

19. 4 Iunie 2009 @ 8:15 am, de cezarina 



Mult iubită doamnă Lygia D.,

M-au răscolit adânc cuvintele Dvs. de bunăvoire şi am trăit din nou emoţiile de la  
Ceahlău care, credeam că nu se vor mai repeta niciodată. Iată că se poate. Nu pot 
decât să vă fiu recunoscătoare şi să vă preţuiesc şi mai mult pentru că, aţi  
transformat DEPARTELE în APROAPE şi aţi revenit în felul acesta ACASĂ, lângă 
noi, lângă Troiţă, lângă Casa memorială, la poalele munţilor pe care atât îi  
iubiţi.Aţi fost/sunteţi/ şi veţi fi mereu alături de toţi cei care cinstesc Fapta Bună şi  
Cuvântul ziditor al Maestrului.
Iar eu, în pofida unor oarecare stângăcii şi neglijenţe, mă bucur că am putut oferi  
UN DAR DE LA DOMNUL ARTUR SILVESTRI, tuturor celor care l-au iubit, îl  
iubesc şi-i vor păstra amintirea vie.
DUMNEZEU SĂ FIE PURUREA CU NOI, CHIAR ŞI CÂND NU NE GÂNDIM 
LA EL!
cezara 

20. 4 Iunie 2009 @ 10:01 am, de cezarina adamescu

Vestirile mari…!

Vestirile mari vin adeseori,
Cu scris de lumină
Pe tâmplă,
Pe flori!

Din zare un nimb tricolor
Pe creştet de Munte apare…
Drag Munte
De dor!

O! cât îl iubea Poetul divin -
Crescut pe Ceahlău
Artur fericitul,
Cu suflet senin!

Veştirile mari vin adeseori,
Asemeni vestirei Mesiei
Din vremuri,
Vin apriori!

Vin flăcări din vise visate,
Prind cântec în ramuri de fag:
“Duceti şi voi
Din cele lăsate!”

Căci sufletu-mi partea şi-o cere,
Acum şi în vecilor veci,



Ceahlăul să-mi dea
Înviere!

Ioan - Australia

21. 4 Iunie 2009 @ 10:07 am, de cezarina adamescu

Mult iubite Domnule Ioan,

Cât mă bucur că Vestea depre comemorarea iubitului nostru Maestru a ajuns la 
Dvs. şi aţi răspuns în felul Dvs. atât de sensibil şi tulburător. Nu se putea ca să nu 
fiţi AICI cu gândul, cuvântul, inima, sufletul, alături de cel care ne-a iubit şi  
acceptat pe toţi cu atâta generozitate. Să vărsăm o lacrimă pură pentru sufletul său 
care a rămas printre noi atât de prezent, încât îl simţim permanent alături!

Toate gândurile bune spre Australia şi mă bucur că l-aţi comemorat şi Dvs. în 
biblioteca “Mihai Eminescu” şi-i amenajaţi, de când a plecat dintre noi un spaţiu 
numai al său, ca să afle toţi românii ce calcă prin acel locaş de cultură. Cinste Dvs.!
cu respect, cezara adamescu

22. 4 Iunie 2009 @ 1:09 pm,

Distinsă doamnă a scrisului, Cezarina,

Emoţionată de cuvintele
domniei voastre, până-n adâncul sufletului, retrăiesc
emoţia. Vorbele pline de
duh ale domniei voastre, atât de frumos aşternute, cu
migală şi adânca trăire meşteşugite, stârnesc în românul-român de …pretutindeni,  
dorul, regăsirea mirosului crud de fân …nepoluat, vederea în dimensiunea 
gândului a
albastrului Ozanei, a verdelui pădurii şi mai ales, înălţarea Ceahlăului …în cealată 
dimensiune, prin energia
spiritului său, acolo unde, îl legăna pe braţe pe marele
iubitor al Lui Dumnezeu, marele Artur Silvestri.
Călăuziţi de duhul cărturarului, filozofului profund…
ARTUR SILVESTRI, cei care nu l-au uitat îi simt prezenţa
adesea …Energia spiritului său, coboară înlăuntrul nostru,
încurajându-ne, dăruindu-ne căldură când ne este frig, curaj când ne este teamă şi  
…mai ales, blândeţe, când
furia timpului, a vremurilor ne împiedică să reacţionăm…omeneşte.
Mulţumesc stimată doamnă,
Vă aşteptam oricând, cu
noi creaţii …pt. a lumina sufletele românilor
adevaraţi.
Până la această oră, materialul domniei voastre a fost accesat de peste 24.000 de 



cititori, cei mai mulţi provenind din
Canada.

Lygia D. – director revista Starpress – România-Canada-SUA

DOAMNE AJUTĂ !

Lygia D.”

23. 4 Iunie 2009 @ 2:32 pm, de cezarina

Doamnă Director general Lygia D. 

Ceea ce aţi făcut Dvs. este cel mai frumos poem în proză dedicat cărturarului Artur 
Silvestri. Se vede cât de mult l-aţi preţuit şi cât, încă îi onoraţi amintirea şi memoria.
Dumnezeu să vă răsplătească, aşa cum numai El ştie.

Iar nouă, putere de muncă şi haruri speciale pentriu a-i duce mai departe mesajul 
ROMÂNIEI TAINICE,

cu drag cezara 

24. 6 Iunie 2009 @ 11:05 am, de aurora

Cât de frumos e sufletul unor oameni! Pe semne că sunt aleşii, de li se vede 
sufletul…
Aurora - pictoriţă

25. 6 Iunie 2009 @ 10:00 pm, de cezarina 

Dragei Aurora Speranţa, cu sufletul precum izvorul de minuni. Mă bucur că ţi-a 
plăcut acest material. Şi îţi multţumesc pentru bunăvoinţa de a lua seamă de el.
E minunat că putem să ne întâlnim în spirit…
E vorba aici de acele comuniuni elective care-ţi dau senzaţia că nu trăieşti degeaba.  
Pace şi bucurie sufletului tău de artist!
cu drag, cezara

26. 8 Iunie 2009 @ 3:50 pm, de V.I.

Dragă Cezara,
Î i mul umesc pentru incursiunea pe Kogaion pe care ne-ai oferit-o. Îmi pare răuț ț  
că nu am putut să particip la această întâlnire comemorativă i ini iatcă în acela iș ț ș  
timp, însă tu scrii atât de frumos, încât cu tine pot merge cu ochii închi i oriunde.ș  
Spiritul silvestrian străbate din tot ce fac acum urma ii lui pe tărâmul artei literare,ș  
dar în numele i în locul Lui. Atâta for ă a avut omul acesta, încât Ceahlăul esteș ț  



singurul poate în stare să-l primească la fel ca pe un frate. Fra i de condei i deț ș  
inimă cu Artur Silvestri, to i cei care vor urca sisific muntele pentru a fi alături deț  
el, vor fi ferici i.ț
Dumnezeu să binecuvinteze harul care ne-a înfră it! ț Violeta I.

27. 8 Iunie 2009 @ 7:06 pm, de cezarina 

Nu pot decât să plec genunchiul în faţa Cuvântului tău izvorât dintr-o inimă cu 
adevărat creştină. Într-adevăr, călătoria iniţiatică pe Muntele Sfânt - mi-a adus 
mari haruri spirituale pe care, cu nevrednica mea pană, am încercat să le 
împărtăşesc. Cât am reuşit?
Doar Bunul Dumnezeu poate spune. Încercarea contează.
Cu doriri de bine arturiene,
cezara 

28. 10 Iunie 2009 @ 11:53 am,

inoneb // Iun 5, 2009 at 9:27 am 

Nu puţini au rămas cei din marea oaste care continuă în sinceritatea lor, dorinţa 
Marelui iubitor şi protector de neam, cel care a fost salvatorul multor peniţe 
româneşti din ţară si din Diaspora. Nu numai salvator dar şi părinte grădinar în 
cultura română. Nu doar el e mândru de acolo de sus, de marea lui oaste, dar şi eu 
cresc în jurul gesturilor ei, în demnitate şi maturitate patrimonială. El a pus ceva în 
noi toţi - o nobilitate spirituală pur românească. Artur Silvestri rămâne unic în 
istoria acestei perioade de cumpănă prin care trece ţara şi copiii ei. Noi, toţi suntem 
UNUL. Inima noastră bate la fel. Noi, adunaţi de acest OM, am devenit fraţi în 
adevăr şi credinţă. Noi toţi, iubitori de neam şi glie. Nimeni nu ne va putea risipi!  
Silvestri a reuşit! Avem aceeaşi inimă: ROMÂNIA

Domnul să-l BINECUVÂNTEZE!

Ben T., Australia

29. 10 Iunie 2009 @ 2:48 pm, de cezarina

Cât adevăr regăsesc în cuvintele Dvs., domnule Ben!  Şi cred că toţi care s-au nevoit  
a scrie aceste gânduri de mai sus, cu privire la Modelul Omului Mare, simt la fel:  
comuniunea de suflete numită România Tainică, asemănată de Dvs. cu o uriaşă 
Inimă, bate astăzi în acelaşi ritm: ritmul prieteniei, al demnităţii, al preţuirii  
reciproce, aşa cum ne-a învăţat, cel care, cu atâta delicateţe, ne-a condus spiritele.
Aidoma florilor în Marea Grădină, să ne străduim, nu numai să înflorim ameţitor,  
dar şi să dăm rod, întru binele neamului nostru, care pierde tot mai mulţi fii  
preaiubiţi şi totuşi, nu rămâne sărac de tot, datorită seminţelor, care la rândul lor 
vor încolţi noi lăstari şi vor da flori şi roade.
Astfel, planul spiritual se va înfăptui spre propăşirea culturii române. Mulţumesc 



pentru aceste gânduri,
Cezara 

30. 25 August 2009 @ 4:15 am, de Elena B.- Toronto - Canada

Cezarina dragă,
Cum trebuie să fie inima ta, sau acel loc unde trebuie să sălăşluiască sentimentele  
şi trăirile înălţătoare? Acolo cred că Bunul Dumnezeu a aşezat cu mâna Lui aceste 
daruri şi tot El, în mărinimia Lui, ţi-a dat şi darul de a le lumina îmbrăcându-le în 
haina cuvântului pe măsura frumuseţii lor, ca să îţi poţi bucura semenii tăi.  
Mentorul nostru, Artur Silvestri, cred că îţi zâmbeşte de la înălţimea sa atunci când 
primeşte ofranda adusă de tine.
Îţi trimit şi eu un zâmbet senin, o caldă îmbrăţişare, un sărut pe fruntea care a 
scânteiat atâtea frumuseţi ca să însoţească mulţumirile pentru bucuria ce mi-o 
oferă rândurile tale.
Elena 

Multe au fost reacţiile oamenilor de cultură în acel trist început de decembrie, 
exprimate în toate revistele ARP, dar mai cu seamă, în revista « Ecoul ».

MESAJE DE DURERE ŞI COMPASIUNE,  DATE PUBLICITĂŢII  
ÎN  REVISTA  ECOUL:

MARIANA GURZA: „Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!
Un mare om, un ctitor literar al lumii contemporane.
Vor suna clopotele pe Ceahlău, într-un plâns !
Va rămâne în istoria română ca un mare iubitor de ţară, un mare cărturar.
Pentru noi doar a plecat într-o vacanţă mai lungă, lăsându-ne în urmă revistele create,  
opera sa de ziditor de conştiinţe.
Nu te vom uita niciodată! Vom privi stelele nopţii gândindu-ne că încă mai veghezi…
Condoleanţe familiei.“

_____________

Olimpia Berca şi Eugen Dorcescu: „Regretăm nespus, stimată doamnă Brăescu, plecarea 
mult prea timpurie din această viaţă a soţului dumneavoastră, distinsului, talentatului,  
eruditului scriitor şi om de cultură Artur Silvestri.
Va rugăm să primiţi îndureratele noastre condoleanţe.“
______________
Mariana Terra: „Am aflat cu durere de trecerea întru eternitate a aceluia care a fost şi este  
ARTUR SILVESTRI. Marele ROMÂN nu a murit, el continuă să ne încălzească sufletele  
prin arta sa unică. Numele meu este Mariana Terra. În Bucureşti am fost profesoară de 
limba română, franceză, latină şi literatură universală. Am emigrat în Statele Unite, cu 
familia, în 1992. De zece ani sunt redactor la “Romanian Journal”, săptămânal pentru 



românii din America şi Canada. De patru ani sunt redactor-sef adjunct la revista de 
specialitate “Dacia magazin”.

Despre Artur  Silvestri  am aflat  multe  lucruri  deosebite  atat  în  ţară cât  şi  în  America.  
“Romania lui Tainică” îl va păstra în suflet pentru totdeauna.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

___________

_____________

MARIA NEAGU: „Dumnezeu să-l odihnească şi pe dumneavoastră să vă mângâie. Nu m-
am gândit niciodată că este aşa de greu bolnav. Nădăjduiesc că s-a stins ca o lumină lină şi  
că nu a suferit.

Vă sunt alaturi cu tot sufletul.

Dumnezeu să vă aibă în sfanta Lui pază!“

______________

IOLANDA SCRIPCA: „Desi nu l-am cunoscut direct pe Domnul Artur Silvestri am avut 
onoarea să comunic cu dânsul  prin internet din America.  Ca poetă şi  scriitoare m-am 
simţit încurajată şi protejată de către acest distins om cultural şi spiritual. Când primeam 
ştiri  culturale  de la dânsul simţeam acea legatură continuă cu România cea elevată şi  
uitam de negativismul plaiurilor native.

Sunt sigură că Domnul Artur Silvestri a fost aşteptat în Rai de îngeri şi a câştigat locul de 
onoare în istoria culturală românească.

Sincere Condoleanţe!“

______________

Alexei & Nadina Rudeanu: „Amintirea lui Artur va rămane vie în sufletul meu câte zile voi 
mai avea pe acest pământ, dublată de regretul de a nu fi găsit timp să răspund la invitaţia  
lui  de a ne revedea după atâta amar de timp, cât  trecuse de la  colaborarea noastră la  
Luceafărul şi până acum…“

______________

ADRIAN MUNTEANU: „Ne părăsesc cei mai buni, cei mai generoşi, modelele de luptă şi 
speranţă.
Copleşit de moment, adresez doamnei şi întregii familii condoleanţe pentru stingerea 
timpurie a unui înger.
Dumnezeu să-l odihneacă şi să-l aşeze acolo unde drepţii se odihnesc !“
_________________



Carmen Marinescu: „Cuvintele nu pot reda tristeţea, vom fi mai singuri şi va fi mai frig 
fără dl Artur Silvestri. Vom aprinde o lumânare pentru a-i spune drum bun dlui Artur  
Silvestri. Condoleanţe familiei!“
_____________

Ioan Miclau - Australia: „Doamna Mariana, mă simt alături de suferinţa Dumneavoastră,  
căci prin această plecare la Ceruri ni s-a cerut dăruirea celei mai dragi lumini a Neamului  
Românesc.  Dumnezeu să-l  aşeze la sufletul  Său tainic  şi  plin de iubire.  Domnul Artur 
Silvestri va fi fericit şi va mijloci pentru noi toţi cei rămaşi în urma lui în deznadejde şi  
rugăciuni. Sufletul şi fiinţa sa rămâne în mintea şi inimile noastre a tuturora celora care l-
am cunoscut şi am pus un efort alaturi de Artur la înălţarea Culturii şi Identităţii noastre  
de Români!

Dumnezeu să-l odihnească la sânul Său!“

_________________

Rodica Elena Lupu: „Dormi în pace, suflet bun!

DUMNEZEU  SĂ-L  ODIHNEASCĂ  ÎN  PACE!  AŢI  RĂMAS  ÎN  SUFLETUL  MEU!“
__________________-

Ana Maria Bălaş: „A plecat de lângă noi un mare om. În suflet, ne-a rămas un gol adânc 
pe care îl vom umple încercand să continuăm munca d-lui Profesor. De acolo de Sus, va  
veghea această “România Tainică“, visul pentru care a muncit ani de zile.  Mi-a fost un 
mentor desăvârşit şi îmi va fi în continuare. Şi-a deschis aripile şi a zburat spre tainice  
locuri,  însă  prea  devreme.  D-l  Artur  Silvestri  ardea  ca  o  flacără,  aprinzând şi  inimile 
noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace!“

_______________ 

Ştefan Doru Dăncuş: „Orice cuvinte sunt de prisos. Dumnezeu să-l odihneasca în pace!“
______________

Claudia Maru Hanghiuc: „Nimic din ceea ce vedem nu este viaţă şi nimic din ceea ce  
simţim după viaţă nu este moarte!

Să preţuim viaţa ce am primit-o şi să avem respect pentru moartea ce o vom trăi la sfârşit  
de drum. Puterea acestora stă în ceea ce credem a fi adevăr şi lumină. 

Dumnezeu să-l  călăuzească prin adevăr şi lumină pe cel  ce a pus adevarul în rând cu  
lumina! 

Eu îi sărut dreapta pentru încrederea ce mi-a arătat-o!“

_______________



Prof.  dr.  Corneliu  Bucur:  „Consternaţi  de  aflarea  tristei  veşti,  împărtăşim  alături  de 
familie durerea dispariţiei premature a uneia dintre cele mai sclipitoare şi vizionare minţi  
de cărturar român profund ataşat valorilor culturale sacre ale naţiunii şi totodata un suflet  
de un altruism cultural rarisim.

Cu  dispariţia  Domnului  Artur  Silvestri  iarna  vieţilor  noastre  va  fi  mai  rece,  noi  mai 
sărmani în idealuri şi sufletul nostru mai pustiit.“

________________

Maia Cristea-Vieru: „Iubită doamnă Mariana Brăescu, Vă rog să ne simţiţi alături de 
catafalc, cu sincere lacrimi, prezenţi la slujba din Biserica Visarion
Vă rog să ştiţi că suntem enorm de mulţi alături de dumneavoastră şi vă înţelegem crunta 
suferinţă pe care o trăiţi. A fost atât de neaşteptată dispariţia Scriitorului Artur Silvestri,  
omul de înaltă valoare şi de o rară calitate
umană. Regret că nu pot fi acolo. E foarte departe, biletul e peste puterile mele. În această 
perioadă. Am admirat tot ce a reuşit să facă. Nu ştiu dacă toţi sunt conştienţi de lupta sa 
pentru a-i apropia pe românii atât de dezuniţi. Dumnezeu să-i dea harul de a ne veghea şi  
din Eternitate.“
__________________

prof. Teodora Fîntînaru: „Ne alăturăm familiei şi celor apropiaţi, în suferinţă care capătă 
proporţii de nedescris la dispariţia unui mare Om. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să-
i îndrume sufleteşte familia.
Sincere condoleanţe!“

______________

Daniela SOROS: „Vă rugăm să transmiteţi familiei îndurerate, doamnei Brăescu Silvestri,  
condoleanţele noastre!

Dumnezeu să îl ierte şi să îl aşeze cu drepţii! O mare pierdere pentru toată comunitatea  
culturală românească de pretutindeni!“

_______________

Irina Airinei: „Îndureraţi sunt toţi cei care l-au cunoscut. A fost şi rămâne printre noi un 
Mare Om, o lumină. Dumnezeu să-l odihnească!
Cu adâncă tristeţe, Irina Airinei“

______________

Adriana Hegbeli: „Am primit cu mare tristeţe vestea cum că cel care a fost Artur Silvestri  
s-a stins din viaţă azi.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Voi aprinde o lumânare spre luminarea drumului lui către cei ce au plecat spre odihnă.
Vă rog să primiţi condoleanţele mele“



_______________ 

Asociaţia  Noua  Dreaptă:  „Asociaţia  Noua  Dreaptă  vă  transmite  cele  mai  sincere 
condoleanţe.  Fie  ca  Dumnezeu  să-l  odihnească  în  Împărăţia  celor  Drepţi!
Tudor Ionescu“

___________

Maria Grapini: „Dumnezeu să-l odihnească!Familia să-l pomenească iar noi cei care l-am 
cunoscut să nu lăsăm să fie uitat. Un om deosebit, o personalitate a culturii româneşti care 
a plecat prematur dintre noi. Mama mea îmi spunea când eram mică, un lucru care mi-a 
rămas întipărit în minte; când cineva pleacă dintre noi într-o zi de sărbatoare, va fi sfânt.  
Cred că maestrul va fi un sfânt. Dumnezeu să-l odihnească în pace.“

______________

Camelia Radu: „Vă rog să primiţi  condoleanţele  noastre.  Suntem fără cuvinte,  în faţa  
acestei realităţi lipsite de sens. 

Am rămas fără un mare şi nepreţuit prieten, un sfătuitor şi un deschizător de drum. Un  
spirit înalt, care credea cu cel mai desăvârşit optimism în Literatura Română, în frumuseţe  
şi în adevăr. 

Este greu să crezi că unul din reperele credinţei şi ale speranţei au urcat atât de repede la  
cer,  lăsând  lumea  mai  singură  şi  mai  rece.  Artur  Silvestri  privea  totdeauna  înainte,  
adresându-se cu încredere viitorului României, ajutând pe toţi cei din jur să fie la fel de  
pozitivi în fapte şi gânduri, în atitudine. 

Va lipsi mult din vieţile noastre, dar aşa cum îl ştim, de acolo de sus, va veghea asupra  
idealurilor noastre şi asupra României Tainice… 

Bunul Dumnezeu să îl odihnească!

Suntem alături de dumneavoastră şi de familie, cu sufletul şi cu gândul.“

____________

Marian Drumur

„Dumnezeu să-l odihnească. Este de neînlocuit.“
_______________

Georgeta Vasu: „Primiţi sincere condoleanţe din partea unei cititoare a articolelor  
Domniei sale, soţul d-stră, care a stârnit în mine curiozitatea şi admiraţia pentru spiritul  
său acid şi adevărat de luptă pe baricadele adevărului; din nefericire, spusele sale s-au 
adeverit în privinţa pieţii imobiliare pe care a ştiut, ca nimeni altul să o analizeze; nu sunt  



expertă în domeniu dar am reuşit citindu-i articolele, să-mi fac o imagine a ceea ce 
înseamnă să laşi pe mâna unor oportunişti domenii de mare importanţă care, iată, pot 
genera asemenea colapsuri ca cel pe care-l trăieşte lumea toată. Avertizările au fost  
ignorate iar VOCEA care atenţiona, s-a întrerupt, fără a se mai putea auzi pe viu.
Regret Stimată doamnă că treceţi prin asemenea momente şi am simţit nevoia să va 
consolez astfel, aşa cum d-stră aţi avut puterea de a trimite în eter marea durere care vă 
încearcă azi. Să păstrăm vie candela ce-i va lumina drumul spre stele cum atât de frumos 
aţi spus-o.“

_____________

BOGDAN I.  STANCIU: „Vestea  nu ne surprinde,  dar  ne îndurerează şi  ne întristează 
profund.

Ştiam, dinainte să ne scrieţi, că Artur Silvestri era grav bolnav. Purtam o corespondenţă  
oarecum ciudată, prin SMS, de la internarea d-sale în clinică. Această corespondenţă s-a 
întrerupt acum două zile.  Iată de ce vestea,  d-nă Mariana Brăescu, n-a făcut decât  să 
confirme ceea ce bănuiam. Regretăm profund că n-am putut încheia, sau măcar continua, 
ce-am  început  împreună.  Sincerele  noastre  condoleanţe  şi  regrete  -  dumneavoastră,  
familiei, prietenilor.

Dumnezeu să-l odihnească!

În nădejdea Învierii în Hristos,
Un mic grup de prieteni“

______________

Ion Sandu: „În aceste clipe de mare durere şi întristare, mă alătur multor celor care l-am 
iubit şi preţuit ca om de cultură, cu valoare profesională deosebită prin ceea ce a lăsat şi a 
promovat cu multă dăruire. Ca prieten, pe care l-am câştigat într-o perioadă deosebit de 
grea în viaţa mea, resimt foarte puternic pierderea şi sunt alături de Dvs, care i-aţi fost  
mereu un înger păzitor. Sunt înnăbuşit de marea durere şi nu îmi regăsesc cuvintele care  
v-ar  putea  aduce  o  cât  de  mică  alinare.  Cei  buni  şi  cu  valoare  sunt  iubiţi  de  Bunul  
Dumnezeu şi îi ia repede, poate prea repede, căci mai putea să ne lase multe adevăruri şi 
povete.

Vă doresc putere în aceste momente şi primiţi sincerele mele condoleanţe.

Dumnezeu să-L ierte şi să-L aşeze alături de cei drepţi.“

________________

Prof. dr. Dan BRUDAŞCU: „Primiţi sincerele mele condoleanţe pentru imensa pierdere 
reprezentată de nemilos de grăbita plecare la Ceruri a celui ce a fost Artur Silvestri, mult 
înainte de a-şi fi putut încheia impresionantele lui proiecte cultural-spirituale.
Dumnezeu să-l odihnească, iar pe cei rămaşi să-i întărească spre a face faţă situaţie.“



______________
Dr. Dan Florian Samarescu: „Dumnezeu să-l odihnească în pace, pe Domnul Artur 
Silvestri, care de acolo de sus, ne va ajuta mai departe să căutăm să ducem la împlinire,  
dorinţele Sale de suflet.
Eu îi voi păstra amintirea şi regretul că nu l-am cunoscut personal, ci numai din 
corespondenţă. Aşteptam să-l cunosc….Îi rămân rcunoscător.
Dumneavoastră,Va rog să primiţi condoleanţe sincere şi Dumnezeu să Vă întărească în 
aceste grele momente.“

_______________
Faust Ilioniu: „Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii Săi!
Condoleanţe familiei şi tuturor celor apropiaţi domniei sale.
Cu profund respect şi consideraţie pentru cel ce a fost şi nu va înceta să fie Artur 
Silvestri...“

________________

Ilie Bădescu: „Dumnezeu să-l odihnească şi să-l aşeze între drepţii săi pe cel ce-a fost un 
neostenit îndrumător, iubitor de neam şi de Dumnezeu, creator al unui imperiu virtual în 
slujba adevărului, a neamului şi a iubirii de frumos.
Fără de el suntem mai puţini şi mai îngrijoraţi. Pe Dvoastră, Dna Brăescu, Dumnezeu să 
vă întărească, iar pe Artur, din nou: Domnul să-l aşeze în rândurile drepţilor Săi!“

______________

PAVEL PANDURU: „Cu mare  durere  în  suflet  am primit  vestea  morţii  neaşteptate  a  
Maestrului  Artur Silvestri.  Vă rugăm să primiţi  sincerele  noastre  condoleanţe,  însoţind 
prin  rugăciune  sufletul  Maestrului  spre  cer.  Fie  ca  lumina  revărsată  prin  opera  şi  
activitatea  culturală  în  timpul  scurtei  vieţi  să  fie  călăuzitoare  spre  marea  trecere  
cătreDumnezeu.“

_____________

Dorin Suciu: „Sunt şocat şi profund mâhnit. Să-l odihnească Domnul! A fost un generos.  
Îmi pare rău că sunt la Târgu-Mureş, bolnav. Dumnezeu să vă mângâie.“

________________

Grigore Arbore: „Sunt profund îndurerat de ştirea primită. Cu soţul dumneavoastră am 
avut o lungă relaţie de amiciţie bazată pe stimă şi lealitate.  Onestitatea sa intelectuală a 
rămas timp de decennii nealterată, fapt admirabil într-o lume a opiniilor şi comportărilor  
realtiviste.  Talentul său nu s-a exercitat  doar în interpretarea, cu atenţie critică faţă de 
valorile etice şi estetice propulsate, operelor literare şi artistice ale trecutului şi prezentului.  
A încercat să dea sens cu propria operă şi existenţă unei vieţi social-culturale tulburată 
grav de violenţa istoriei de dinainte de 1989 şi de confuzia născută imedit după. A propus,  
într-o epocă a excesului de speranţe în libertate, o autentică înnoire a omului în numele  
acelei capacităţi ascunse colectivităţii de a se împărtăşi din spiritul îngerilor. Sper că acum 
aceştia îl veghează. Deplâng un prieten cu a căruia dispariţie România este mai săracă în  



generozitate,  luciditate  şi capacitate de face să dialogheze între ei,  în numele binelui şi  
adevărului, atât membrii colectivităţii umane adăpostită între hotare cât şi pe cei care, din  
motive independente de voinţa lor, au ales calea pribegiei.“

                  Distinsul scriitor, eseist, publicist Lucian Hetco, webmaster şi redactor şef al 
piblicaţiei  internaţionale  Newagero,  a  scris  nu  demult,  un  articol  de  excepţie  despre 
personalitatea lui Artur Silvestri în care îi surprinde anumite trăsături de caracter remarcabile : 
« Dimensiunea înţeleasă a actului social », publicată în revista Newagero în luna octombrie 
2009, evocare din care extragem câteva fragmente :

                  « Orice s-ar spune despre cărturarul Silvestri, şi multe bune se 
spun, apariţia sa pe scena literară şi istorică românească de la finele 
secolului trecut nu a fost nicidecum meteorică, dimpotrivă. Prezenţa sa a 
avut un cu siguranţă şi un marcant caracter politic, prin patriotismul ce l-a 
promovat, ce s-a observat, perceput şi analizat ca mişcare social-literară şi  
ce s-a încercat a se combate prin repetate atacuri la persoană, sub centură.  
Ca personalitate puternică şi complexă, n-a fost cu siguranţă înţeles în  
detaliu ori profunzime de o seamă de contemporani, pentru că metoda sa 
de a pune problemele era de tip saxon, directă, argumentată şi orientată 
spre succes,  într-o alcătuire deosebită, într-o mantie superbă de 
demonstraţie întru morală şi credinţă ; (accesibilă  până şi creolilor)  
nicidecum paradoxală şi de bună eficienţă. Metoda sa de a pune 
problemele, de a le discuta cu acuitate, rezistenţa aceasta nouă a gardei  
intelectualităţii româneşti din umbră ce se sfiise a se arăta până la venirea 
sa în peisajul liber al comunicării, iată că producea deja, chiar şi cu paşi 
mici, schimbarea ce şi-o dorea pentru neamul său. Vorbesc aici despre o 
schimbare ce nu avea voie a fi doar teoretică, şi ce a speriat pe mulţi prin 
eficienţa şi directitudinea sa, nu numai la nivel de mentalitate în general, ci  
mai ales prin efectul său prin intermediul argumentelor credinţei  
strămoşeşti în care vedea forţă, dar şi generozitate iertătoare. 
Baza atributelor creştineşti cu care îşi începea orice scrisoare  a fost 

respectul faţă de partenerul său de discuţie. Cred că acesta a fost numitorul  
comun ce ne-a legat ani la rând, liantul ce trebuia să impună prin metodă,  
dar mai ales prin morală, alături de lipsa sa de a face compromisuri, acolo 
unde comportamentul oponenţilor săi era de tip delicvent. 
Fiind un vizionar incomod n-a avut cum să placă Puterii şi cred că şi de 

aceea şi-a trăit cu intensitate fiecare clipă a existenţei, pe care a perceput-o 
ca pe o luptă asumată cu morile de vânt ale oligarhiei post-decembriste.  
Unii poate că i-ar reproşa în acest caz, o anume doză de „dramatism”, dar 
vă asigur că n-a fost aşa. Şi sigur că în lupta sa cu  mentalitatea balcanică, 
cu sechelele comunismului, ori cu cele ale fatalismului mioritic, decepţionat  
de instituţiile româneşti ale vremii, n-a avut cum să convingă de la bun 
început şi nici nu cred că i-ar fi fost în timp, cu adevărat necesar. Căci dacă 
ceva a avut importanţă în demersul său, aceasta a fost acţiunea, anume 
ieşirea din pasivitate a unui număr crescând de intelectuali. Orice 
schimbare în bine agită spiritele, fiindcă schimbarea distruge tipare şi este 



în sine incomodă. Filozoful Silvestri a înţeles de timpuriu acest mecanism al  
trecerii, a înţeles provocarea istorică ce determina mesajul său social, pe 
care îl descifrase şi analizase şi pe care l-a perfecţionat prin atitudine,  
maniera nouă de a gândi liber, ce nu poate fi doar atributul intelectualului  
eliberat de sechelele trecutului, chiar şi de cele proprii.
Artur Silvestri n-a căutat să arate contemporanilor săi, decât că metoda 

valahă se poate perfecţiona, fără a pedepsi cu adevărat. Să nu fie nimănui  
frică! Şi ce bine i se potrivea dictonul latin: ”Aquila non captat muscas!” 
 Căci pe cei ce nu i-a iubit, ştiu sigur că i-a iertat, dar n-a mai pierdut o 
secundă cu ei ... Şi iată,  timpul i-a fost scurt şi a avut dreptate! Dar pe cei  
ce i-a iubit (şi nu puţini au fost), i-a promovat şi susţinut cu forţa şi spatele  
intelectualului rasat şi de excepţie - cu îngăduinţă şi credinţă în puterile lor.  
În umbra sa s-a alcătuit de câţiva ani încoace o gardă nouă de intelectuali,  
aleasă nu doar din aşa-zisa „elită” purtătoare de lobby , ci în special dintre  
cei tineri, o grupare alcătuită din cei „nevăzuţi” ori „tainici” aşa cum îi  
plăcea să o spună, atenţi la nevoile naţiunii, dar lipsiţi de mijloace materiale,  
de lobby sau de propagandă. Acesţia au avut curaj urmându-i modelul, să  
îşi exprime părerea în mod consecvent în cadrul creat de revistele 
Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, al cărui fondator a fost.
S-a făcut astfel ieşirea din capitolul fricii pentru o mare parte a 

intelectualităţii româneşti deprinsă cu pasivitatea. Meritul cărturarului este 
faptul că piatra de hotar ce a pus-o de o vreme, este deopotrivă vizibilă şi  
incomodă în continuare pentru cei ce n-au reuşit să îl înţeleagă,  
personalitatea sa fiind o provocare de proporţii ce trebuie acceptată alături  
de metoda ce a impus-o şi ce sunt sigur că va convinge în timp, fiind 
singura cale către succes! Căci lucrurile adevărate, cinstite dar incomode 
trebuie să se spună întotdeauna, precum şi argumentul cuvintelor trebuie  
să fie întotdeauna mai puternic decât cel al pumnilor. 
Având conştiinţa nemărginirii, a eternităţii, a tragismului intelectualului  

român, opera lui Artur Silvestri şi nu mă refer aici doar la cartea scrisă, ci în  
special la fapta Omului mare ce a fost, nu mai este astăzi nici tainică şi  
nicidecum ascunsă ori de factură dizidentă, ci este de acum înainte un 
punct de reper pentru orice intelectual ce se respectă, chiar şi pentru cei ce 
i-au purtat sâmbetele. Şi fiindcă lucrurile sunt întotdeauna aşa cum sunt şi  
nu cum multora le-ar place să fie călduţe - prin nepăsare ori dezinteres,  
sunt sigur că mesajul social al scriitorului şi istoricului Silvestri va pune pe 
gânduri generaţii întregi de români.
 
Lucian Hetco
Poet, eseist român, redactor şef al revistei AGERO
Germania”
 

Genericul şi înţelesul crunt al acestor mesaje a fost acelaşi :

ARTUR SILVESTRI A PLECAT DINTRE     NOI  

http://revista-ecoul.com/2008/11/30/artur-silvestri-a-plecat-dintre-noi/


Şi  un  mesaj  peste  Timp  de  la  Domnul  Artur.  Nu  mi  l-a  trimis  mie.  L-a  trimis 
redactorului ARP, dar, cred că şi altora. Eu nu eram încă la ARP. Dar îl primesc cu toată 
inima, de parcă mi-ar fi fost trimis mie, graţie amabilităţii acestui redactor devotat, alături de 
care lucrez în redacţie la Cărticica pentru copii.

Astfel se înfăptuieşte comuniunea dintre lumi şi între spirite şi se unesc întru acelaşi 
Cuvânt, visele noastre.

27 Aprilie 2008, Învierea Domnului

Găsesc de folos ca, în Zi Mare, să recapitulez pentru mine câteva din chipurile şi prezenţele 
care îmi sunt un reazem şi argumente pentru a spune că în ceea ce fac nu este o greşeală şi 



că, dacă am pornit într-acolo unde socoteam că trebuie să porni, înseamnă că a venit  
timpul să re-clădim şi să renunţăm la distrugerile sinucigaşe de până acum. La aceasta ne 
îndeamnă felul însuşi cum suntem constituiţi  şi, deopotrivă , ecourile ce ne vin din 
vechime în forme şi cuvinte care ne sunt inteligibile şi pe care, la rândul nostru, ne 
străduim să le facem înţelese şi altora, pentru a fi utile azi, mâine şi în timpul nedesluşit  ce  
ne aşteaptă. Căci, la drept vorbind, altă cale nu ar putea fi. Să ne facem că nu le auzim ar 
însemna să ne arătăm ne-aşezarea şi să ne recunoaştem nevrednici; să le uităm ar fi să nu 
mai avem  principiul însuşi de alcătuire; să le schimonosim nu se poate închipui căci am 
trăi degeaba. Destul că sunt unii şi nu puţini, care, în indefinitul compoziţiei lor sufleteşti  
mărunte, nici măcar nu mai ştiu de unde vin şi unde se duc şi a căror înclinaţie către 
"urât” şi  rău  stă nu doar împotriva celulei originare  negând întreaga istorie de unde au 
ieşit ca întocmiri  ci şi  în contra Naturii însăşi, cu peceţile ei ce le sunt ininteligibile,  
străine şi de sens abscons. Noi, însă, avem legitimitatea faptului trăit şi a lumii de origină 
cu mesajele ei i-modificabile, pe care ni le-am însuşit. 
În anii de până acum, mulţi sau puţini, aşa cum o vrea Dumnezeu, nu am avut decât  
năzuinţa de a privi în jur cu atenţie şi cu bună-voire, înţelegând că, dacă viaţa ne-a fost  
dată ca un mister inexplicabil, nimic nu o face mai bine purtatoare de înţeles ireductibil  
decât rezultatul viu şi definit, Fapta, de orice greutate. De-aceea, atât "ieri " cât şi azi -şi  
,dacă voi avea zile,  şi mâine - am simţit că  dacă dincolo de orice prejudecăţi, reţinere 
nepăsătoare şi individualism sterp, voi afla, precum în nisipul râurilor  mari, pepita de aur 
şi o voi arăta şi altora, ajutând, pe cât pot, să se scoată mai lămuritor în evidenţă  nu voi fi  
trăit fără rost; şi nădăjduiesc că nu am greşit. 
Mulţi cred, şi îmi spun, că astfel de  îndemnuri, deşi în esenţă lăudabile şi poate că si  
creatoare de efect pozitiv, nu vor duce decât la suferinţă şi dezamăgire  căci ştergerea din 
memorie a celor bune ce ţi s-au făcut  este o lege ireductibilă a "umanului " şi că 
gratitudinea apasă de obicei ca o boală grea şi nu se suportă decat de către cei cu adevărat 
puternici. Însă dacă aş gândi la fel, ar însemna să nu mai pot înainta cu lărgime şi să cad 
cu totul pradă deznădejdii închipuindu-mi că, în timpul ce va veni, "lucrarea" noastră, de 
oricâtă anvergură , nu va mai însemna nimic şi că, în locul sufletelor dedicate, vor exista 
numai creaturi definite de o stricăciune insondabilă unde apucăturile rele ar fi doar cele  
mai de îngăduit .Această concluzie este de neimaginat. Viaţa noastră nu se desfăşoară în 
măsuri ce depind de noi mai mult decât de însăşi Firea căreia îi aparţinem iar  în enigma ei  
insondabilă  nu încap decât principiile ce conduc la "întocmire" , creind organisme cu 
sens interior şi nu arătări necontinutistice. Suntem, deci, "în firea lucrurilor ", adică acolo  
unde esenţiale sunt "locul de unde venim”, limba ce o vorbim, rudeniile ce ni s-au dat,  
sufletele  însoţitoare,întregul ce ne înconjoară şi până la urmă - Părinţii, adică Neamul,  
alcătuind o realitate   nesfârşită şi inaccesibilă pentru  înţelegerea noastră, făpturi mai   
mărunte decât bobul de nisip.
Hristos a înviat ! Adevărat a-nviat !”

Abia trimis prezentul documentar memorialistic semnatarilor scrisorilor pentru acord, 
şi  s-au primit ecouri de peste tot, privitoare la el. Unul dintre acestea este de la - directoarea 
revistei Starpress pentru România – Canada şi S.U.A, primite în 30 octombrie 2009;

 
                                Scumpa mea doamnă Cezarina, 
 
Sunt răvăşită ... retrăiesc amintirile şi mă închin lui Artur Silvestri, mă închin domniei  



voastre, mă închin tuturor celor care  într-un fel sau altul au contribuit la înălţarea şi  
liniştea sufletului marelui ...OM ...Artur !
       Iată ce salbă minunată aţi reuşit să realizaţi din atâtea scrisori, din atâtea gânduri ...
Voi publica cu multă plăcere ...această minunată capodoperă realizată de dumneavoastră 
, de o inestimabilă valoare, care va umple de bucurie şi intensă trăire ...sufletele tuturor 
celor care trăiesc şi gândesc româneşte ...celor care l-au iubit şi ...îl vor iubi veşnic pe 
Artur Silvestri.
 
    Vă rog să-mi trimiteţi pozele în jpg., nu le putem prelucra altfel !
Sâmbătă voi face Parastasul de 3 săptămâni pt. iubitul meu tată, PETRE .
 
           CU MULTĂ DRAGOSTE 
           L.D.            
         Prof. Adrian B. la rândul lui, îmi trimite acordul pentru publicarea scrisorilor şi un mic 
dar liric:

   ...mulţumesc pentru grija frăţească! Sunt de acord cu toate cele scrise şi  
publicate de dvs.!

            Dragă şi nepreţuită doamnă CEZARA –

LA MULTI, SĂNĂTOŞI, RODNICI (CÂT ŞI CEI CE-AU FOST...) ANI! 
...Cum "ce să speraţi"?! Dacă nu vreti, nu "speraţi", dar SCRIEŢI! Tot ce  
scrieţi, devine, PE DATĂ, DE LA SINE,      NĂDEJDE DE DUH, SPRE   
DUMNEZEU-HRISTOS ÎNCHINATĂ!!!
...Mă mâhnesc suferintele dvs. trupeşti, dar văd clar cum ştiţi să le lecuiţi cu 
trudele Duhului! Toate cele vor fi bune, pentru că trudiţi pentru şi întru 
Dumnezeu-Hristos!
...Mulţumesc din tot sufletul pentru grija pe care o arătaţi, cu atâta căldură 
sinceră, familiei mele - nu ştiu cum pot fi recunoscător, pentru atâta 
prietenie frăţească...!!!
...Am recitit cu atenţie "manuscrisul" dvs.: înafară de recenziile excelente,  
aţi reuşit să re-creati acea atmosfera de panică sfâşietoare şi de haos al  
Duhului nostru, în preajma dispărutului din ochii noştri de carne (îngerul  
Artur Silvestri), cu un talent dramatic, regizoral (în registrul tragic) absolut  
remarcabil!
...Da, sunt de acord cu publicarea acelor mesaje, din vremuri atât de 
dureroase: le-am re-citit, şi nu am a-mi reproşa nimic. Fireşte, (acum) nici  
altora!
...Mulţumesc mult, pentru materialul hărăzit Contraatacului! - acel omagiu 
emoţionant... pentru Artur Slvestri!  ("Nemaifiind, el continuă să 
rămână"...).
...Doamne-ajută şi apără-ne de cel rău şi viclean!
Vă îmbrătişez cu toată dragostea mea de frate mai mic,
Adrian
P.S.: Un minuscul dar de suflet ..."viersuitor", pentru ziua dvs. - 



           Am primit pe  Reţeaua Literară  veşti despre comemorarea de la Drăgăneşti 
Vlaşca şi sfinţirea ansamblului memorial comemorativ Artur Silvestri, de la un poet 
care s-a născut chiar în acele locuri. 
          „Eu sunt din"oraşul" lui Artur Silvestri, d-na Cezarina. Pe 3 oct, i-am sfinţit cu 
familia şi cu Mariana Silvestri, o troiţă precum cea de la Ceahlău. Printre prietenii lui  
Găbiţă-Artur, au fost Cleopatra Lorinţiu, soţia lui Dumitru M. Ion, Preda, un nepot de-al  
lui Marin Preda şi alte somităţi literare. Cum e aproape miezul nopţii, vă doresc o noapte 
liniştită!

LIMPEDE ZVON

Se aude jalnic prin ceaţă
un limpede zvon, frenezie,
Craii se-ncuibă-n zăreaţă,
silind putregaiul să-nvie.

În sânul candorii, arare
flăcări ţinute în frâu,
zbucniri înfrăţite, sumare,
teluric veşmânt peste râu.

De leac, printre suptele feţe,
sucitele umbre se-ndeasă,
adulmecă-n fluid ospeţe,
prin lamă, o furie coasă.

Păstrăm legătura propice
cu râsul şi plânsul mai pur,
un beat pescăruş ne prezice
un zbor tencuit cu azur.

Caut, mai caut, pedeapsă,
în suma crestată-a furorii,
din zborul rostirii, spre coapsă,
e jertfa, ofrandă răbdării.

Plutim, îngeri vagi, logodiri,
în forfota valului, ghem,
se iscă, de-i toamnă, nuntiri,
în veacul hibrid şi boem.       

                  G.Pena”



O altă dovadă de receptare a mesajului arturian prezent este scrisoarea electronică 
trimisă de dl. Alexandru Nem. – S.U.A.- un prieten destoinic al lui Artur Silvestri:

Ce  a ieşit este frumos şi bun. Nu vă necăjiţi de detalii tehnice. Întotdeauna ceea ce are 
importanţă este minunea  întrupării Cuvântului. Restul sunt amăgiri.
Cu toată dragostea,
Alx.Nem.

Cerând în scris acordul autorilor mesajelor, am primit de la I. din Australia, următorul mesaj:



Ceva minunat!
Dragă Surioară CEZARINA,
Dumneata Albina florilor şi a  scrisului, nu pot decât să-ŢI mulţumesc
şi să recunosc, ca de atâtea dăţi, ideile viabile ce le ai întotdeauna.
Este prea bine adunat manuscriptul "Artur Silvestri în memoria noastra", documentar 
memorialistic şi pe lânga toate astea,  ceea ce ai ales a aşeza în carte despre mine e ca şi  
cum mi-ai fi luat gândul meu din cap. E tocmai ce aş fi dorit să rămâna posterităţii,
nemuritor, fiindcă multe nopţi albe mi-au făcut aceşti tinichelişti de tot felul,
pricepuţi în toate, numai în ale harului muzei poetice, Nu!" . Noi nu înţelegem,
dar ei ştiu bine ce fac!" Dar Dumnezeu le vede toate, aşa că le lăsăm la
Dreapta Sa Judecată!"
   Noi să mergem pe calea cea placută de Dumnezeu şi de Adevărul din
inimile oamenilor de bună credinţă!
    Domnul ARTUR SILVESTRI  să ne fie ca o stea călăuzitoare în munca noastră literară 
si de luminare a acestui frumos NEAM ROMÂNESC!
CU DRAG ŞI IUBIRE - Ioan  - AUSTRALIA



               Şi Elena Buică îmi dă acordul pentru folosirea scrisorilor:

Cezarina dragă,
Îţi mulţumesc pentru interesul pe care îl arăţi scrierilor mele publicându-le acolo unde crezi  
de cuviinţă, dar  şi pentru această "scrisoare bună".
Din partea mea ai mână liberă să procedezi cum este mai bine cu tot ceea ce îţi trimit. Îţi  
mai trimit acum din scrierile mele, impresii din vacanţă, pe care le poţi publica, unde vrei şi  
 dacă socoteşti de cuviinţă. Eseul închinat mult regretatului Artur Silvestri l-am trimis şi  
soţiei sale, D-na Mariana Brăescu-Silvestri. Mi-a mulţumit şi mi-a cerut permisiunea să-l  
publice în cartea omagială ARTUR SILVESTRI, presupun că lucraţi împreună la acest  
volum.
Cu cele mai alese sentimente, te îmbrăţişează,
Buni

          De peste tot din lume, răsar scrieri, rânduri-rânduri, ca un fluviu uriaş ce îşi adună apele. 
E într-adevăr, o mişcare spirituală fără precedent.

aş vrea să ştiu

Cezarina Adamescu
 Către Aurel A. 

Dacă eşti de acord cu introducerea mesajelor personale în cartea
omagială despre Artur Silvestri, pe care am întocmit-o zilele acestea.
Dacă nu, spune-mi să şterg toate mesajele de condoleanţe care-ţi aparţin.

Aurel Anghel
 către mine 

Stimată doamnă Cezarina Adamescu,
Am citit integral cartea, dar din păcate, nu am avut timp să dau un răspuns pe 
măsura impresiei deosebite pe care mi-a făcut-o. Este chiar un unicat, nu am 
mai citit aşa ceva şi mai ales nu am mai întâlnit o carte în care autorul să pună 
atât suflet în mod justificat şi obiectiv. Va sosi timpul când o carte ca aceasta 
va fi căutată şi aşezată la locul cuvenit, după ce se vor limpezi toate apele 
,tulburate cu atâta răutate uneori la adresa Marelui Om de cultură care a fost 
Artur Silvestri.
Cât priveşte acordul meu în privinţa publicării lor, nu cred că trebuie să 
rostesc altceva decat un DA care mă onorează şi mai ales îmi dă sentimentul 
că am făcut şi eu ceva pentru a cinsti memoria unui om de valoarea 



      

Povestea nu se termină aici. Poate abia începe.  O dată  ţâşnit acest val uriaş de 
afecţiune şi preţuire, el  nu mai poate fi stăvilit. Şi nici nu trebuie.

De bună seamă, mai sunt multe mesaje de adăugat. De-ale tuturor cu care am colaborat 
în acest fructuos an. Fiecare a ţinut să lase o mărturie despre relaţia sa cu Dl. Artur. E bine să 
se ştie. Uitarea nu este benefică.

Ar mai fi de adăugat, muşuroaie de lacrimi, snopi de rugăciuni, mii de candele aprinse 
pentru sufletul mare şi frumos al acestui cărturar de elită care ne-a îmbunătăţit în asemenea 
măsură încât astăzi, putem spune că am avut un mentor de cea mai înaltă calitate morală şi 
omenie.

În ce mă priveşte, o să-i cinstesc memoria, după puterile mele şi n-o să uit niciodată ce 
a făcut pentru mine.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Galaţi, 26 octombrie 2009
SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI CEL MARE DIMITRIE



II.

CONVORBIRI NOCTURNE

CORESPONDENŢĂ, MĂRTUII, DOCUMENTE CU DL. ARTUR

Răspunsuri amânate, cărţi în lucru, mulţumiri

31 Mai 2008 , Sf.Mucenici Ernie, Eusebie si Haralambie 

Dragă  Doamnă Adamescu, 
Îmi cer iertare pentru amânarea răspunsurilor la scrisori primite în săptămânile trecute 
dar lucrez din greu la terminarea câtorva cărţi proprii şi a trei "volume colective"pe care 
le-am promis că vor apărea şi aş vrea să mă ţin de cuvânt. Această muncă va mai ţine o 
vreme şi, prin urmare, nu am întotdeauna capacitatea de a reacţiona prompt. Bineînţeles  
că îmi fac culpă pentru  astfel  de întârzieri dar practic nu am solutie şi nădăjduiesc că 
oamenii care scriu şi lucrează cu stăruinţă să mă înţeleagă.
Nu îmi amintesc dacă există teme rămase suspendate între cele care vă implică sau dacă 
anumite texte trimise către redacţie sunt întârziate nepermis de mult; dacă sunt asemenea 
cazuri, aş ruga să îmi comunicaţi. Aşteptăm, cu aceeaşi solidaritate, orice creaţii sau 
consemnari credeţi că ar fi  utile pentru apariţie  sau, aşa cum s-a mai întâmplat, scurte 
informaţii despre ce faceţi, ce scrieţi sau ce proiecte aveţi. Esenţialul în aceste vremuri este,  
cred, să nu stăm pe loc şi cu mâinile în sân.
Cât despre toate celelalte ce se întâmplă în jurul nostru, între care unele, de fapt destule, ne 
ating sau ne supără, numai Dumnezeu ştie ce e mai bine; dar nădăjduim în aşezarea 
tuturora la rânduiala şi la vechile -şi sănătoasele -principii de îngăduinţă şi bunăvoire. 
V-as ruga să-mi scrieţi când aveţi ceva care credeţi că trebuie împărtăşit şi nu uitaţi că sunt 
alaturi de toţi cei ce încearcă să lase o urmă în timp, indiferent dacă ei au înţelegere sau 
atenţie faţă de ceea ce fac alţii. 

Cu doriri de bine, Artur Silvestri



Gând şi dar de Înălţarea Domnului

5 Iunie 2008 , Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor )

Îngăduiţi astăzi, Zi Mare, să vă dăruiesc cea mai recentă din cărţile mele, arătând că  
gândul către cei ce au fost şi au pecetluit viaţa noastră istorică  trebuie să rămâna viu,  
oricum ar fi cele ce ne înconjoară şi cât de indefinite şi neaşezate vremurile ce le trăim. 
Astăzi cartea pe care o public îi este dedicată vlădicii Antonie, ce ne-a fost învăţător; dar ar  
fi putut fi o evocare şi o amintire a nenumaraţi români care, ieri, alaltăieri şi totdeauna, nu 
au lăsat să piară nici măcar un semn din pecetea sufletului nostru colectiv.Trag nădejde să 
nu greşesc în cele ce întreprind şi că, poate, aceste gânduri şi fapte să fie apropiate cu ceea 
ce simtiţi că vă defineşte .
Hristos S-a Înălţat !
Artur Silvestri
_________________________________________________________________

PREFAŢA UNEI CĂRŢI NOI : O carte poruncită, care s-a făcut când 
trebuia

Privind înapoi,  către anii ce au trecut pe nesimţite de când am adunat materia ce 
formează " Modelul Omului Mare" , impresia pe care o încerc  - şi înaintează cu tărie, 
fără să se poată  înlătura - este aceea de carte poruncită , care s-a făcut când trebuia şi  
pentru cine trebuia. Căci, la drept vorbind, atunci era momentul ei.
Era, întâi de toate, recapitularea unui exemplu încă viu şi care, prin faptul însuşi că ne 
era contemporan, arată că încă este cu putinţă Fapta Mare şi că, indiferent de cât de 
rele vor fi vremurile ce vor urma şi cât de mari stricăciunile omenirii atinse de maladii 
oculte şi ruinătoare, există atitudini, reacţii şi adeziuni care nu se pot pune în cumpănă 
fiindcă se manifestă inerent şi definitiv, precum  fenomenele naturale. 
Dar, de fapt, gestul însuşi de a propune modele în epoci când nu modelul social pozitiv ci 
moda sterilă, când  nu construcţia  ci iluzia şi nu "păstorul " ci "amăgitorul" par să 
triumfe şi  sunt  vehiculate ca soluţii, era în sine fapt eretic şi demonstraţie de rezistenţă  
făţişă ca şi un refuz net de a ne retrage în sub-istorie părăsind  teritoriile unde noi 
suntem legitimi şi nu ocupantul neispravit ce ne îndeamnă să trăim iarăşi cu privirea în 
pământ. Efectul însuşi s-a dovedit mai puternic decât ceea ce preconizasem şi, în orice 
caz, mai extins decat ideea însăşi de a se încerca doar un portret eseistic sau un bilanţ 
provizoriu de operă în desfăşurare. 
Căci atunci când am încheiat cartea aceasta, alcătuită mai demult  sub regimul 
necesităţii (dar cu gândul că, poate, ar mai fi trebuit să aştept pentru a-i crea o ţinută 
mai sărbătorească şi proporţii mai echilibrate dacă nu chiar şi mai multă substanţă)  mi-
am dat seama că  se făcuse ceea ce era de trebuinţă atunci şi ca un program constituit  
de recucerire a memoriei noastre se  auzise clar  pe deasupra zgomotelor zilei nedefinite. 
Altitudinea lui simbolică urma să se observe cu timpul şi s-a observat curând, căci 
vremea despărţirii grâului de neghină - şi a vânturării de pleavă pentru a rămânea 
sămânţa bună - dădea semne că era aşteptată şi venise. Astăzi, când noi începem cu 



mirare să redeschidem ochii către ceea ce suntem şi către ceea ce am făcut, nu ne mai 
rămâne decât să  aflăm că viitorul demn stă în mâinile noastre, acolo unde l-a aşezat 
Dumnezeu.
ARTUR SILVESTRI 
31 Mai 2008, Sf. Mucenici Ernie, Eusebie şi Haralambie 

Am primit mesajul. 

Mulţumesc pentru strădania de a-mi scrie mai ales acum, în zile de
Sărbătoare. Voi răspunde de îndată ce îl voi putea citi. Rămân
recunoscător pentru înţelegere şi Vă trimit, la rândul meu, un gând bun
şi urare de zile senine. Hristos a înviat ! Adevărat a-nviat !

Am primit mesajul. Re: evocări despre Patriarhul Teoctist; Despre Aurelian Bentoiu iș  
ezegeza la cartea de memorialistică a Anniei Bentoiu:”Timpul ce ni s-a dat” vol. I iș  
II.

"Limbi de foc "

15 Iunie 2008 , Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile ) 

Ce aş dori să ştiţi, astăzi la Zi Mare în lumea noastră de ecouri de vechime, este că, 
indiferent de ce va fi, veţi avea un reazem în cele ce fac şi în cele ce vă propuneti să faceţi 
cu bine mâine, poimâine şi în viitor. 
Sensul vieţii noastre trăite în echilibrul ce ni-l dau învăţăturile înţelepte este, cred, mai 
întâi de toate, acela de a înţelege rostul solidarităţii care se manifestă fără a fi cerută  şi 
al mâinii întinse către cel ce are nevoie; apă pentru însetat şi hrană pentru flămând.
Fiecare dintre noi îl putem  ţine minte; iar dacă ne vom încerca să îl şi facem posibil, ne 
vom da seama nu doar că suntem de folos dar şi că nu ne este greu, biruind singurătatea 
cu o jertfă zilnică oricât de mică pentru cei care, la fel ca oricare din noi, au trebuinţă 
de   ajutor, sprijin şi îndemnare.
Să fim, deci, pomi cu  flori care dau fructe fără să ne întrebăm despre rostul lucrării 
noastre; să nu fim vâsc agăţat de ceea ce rodeşte şi fructifică. Să fim darnici  şi să nu 
uităm  lecţia răspândirii gândului bun pretutindeni unde el poate că este aşteptat şi  
dorit; şi va fi ascultat. 
Cu drag şi doriri de bine 
Artur Silvestri

Multţumesc pentru mesaj Re: trei coperte scanate: O nuntă de cuvinte; De 
când te-a tept; Întâlniri cruciale.ș



Am primit expediţia făcută. Aş ruga, însă, să iertaţi căci o perioadă
de timp nu voi putea răspunde decât intermitent având alte obligaţii.
Pentru orice consideraţi a fi prioritar, sunaţi în Romania, la
telefon ARP sau la telefonul meu portabil
personal. Doriri de bine.

foarte pe scurt

23 Iunie 2008 , Sfânta Muceniţă Agripina, Sf. Mucenic Aristocleu preotul 

Dragă Doamnă Adamescu,
Am primit un colet de cărţi şi vă mulţumesc; le voi citi cu plăcere dar efortul de a le  
expedia e prea mare şi mă îndatorează..
Aş ruga să-mi comunicaţi prioritar anul dvs. de naştere, pentru nota de autor  pe care o voi  
ataşa la vol. II  din"Mărturisirea de credinţă literară".
Cu doriri de bine 
Dr.Artur Silvestri

O carte încheiată azi, care vă  implică: "Mărturisirea de credinţă literară" - 
coperta + interior

 
26 Iunie 2008 

Sunt mulţumit să vă încunoştiinţez despre încheierea cărţii  „Mărturisirea de credinţă 
literară", volumul al doilea,  care cuprinde, între multe alte texte, şi o " depoziţie "  venită 
de la Dumneavoastră . Trag nădejdea ca şi această apariţie să poata avea un ecou tot atât  
de prelung pe cât l-a avut cel dintâi volum, apărut cu doi ani în urmă.
Să dea Dumnezeu să ne bucurăm încă multă vreme de cărţile ce le vom încheia.
Cu mulţumiri şi doriri de bine 

Dr.Artur Silvestri

Mulţumim pentru mesaj; confirmăm primirea. Re: Pentru Domnul Artur 
Silvestri Exegeză la vol. CUVINTE PENTRU URMAŞI, VOL. I

Îl vom prelucra foarte curând. Prelucrarea materialului nu înseamnă
obligatoriu şi publicarea lui pentru  apariţia în cele 18 publicaţii.



Am primit mesajul. Re: Pentru Domnul Artur Silvestri Exegeză la vol. 
CUVINTE PENTRU URMAŞI, VOL.I

Mulţumesc pentru strădania de a-mi scrie. Voi răspunde de îndată ce îl
voi putea citi. Rămân recunoscator pentru înţelegere şi Vă trimit, la
rândul meu, un gând bun şi urare de zile senine.
Dr.Artur Silvestri

VĂ ROG SĂ TRIMITEŢI CU PRIORITATE TEXTUL ACESTUI MICRO-
ROMAN DAR ÎN STARE BRUTĂ, ADICĂ NEPAGINAT /SĂ FIE ÎN 
WORD /Fwd: Conţinut

        Mult iubite Domnului Artur Silvestri,

         M-a încântat peste măsură ideea ROMANULUI MINIMALIST şi, iată, vă răspund 
cu această motivaţie pentru culegerea de mărturisiri şi textul unui asemenea roman,  
apărut în 2006 la Editura Arionda, pe suport de hârtie.

         Vă mulţumesc cu gânduri şi rugăciuni neîncetate, pentru tot ce faceţi pentru noi, în 
această lume.

               Cele mai alese sentimente,

Cezarina A. 

Am primit mesajul. Re: tehnoredactare roman minimalist VORBEŞTE-
MI DESPRE MINE. Pentru Domnul Artur Silvestri

Mulţumesc pentru strădania de a-mi scrie. Voi răspunde de îndată ce îl
voi putea citi. Rămân recunoscator pentru înţelegere şi Vă trimit, la
rândul meu, un gand bun si urare de zile senine.

Dr.Artur Silvestri

o solicitare

Dragă Doamnă Adamescu,
V-aş ruga să îi cereţi  acestui Silviu Vornicescu - despre care nu ştiu să fi auzit în calitate  
de colaborator al meu  - să îşi ceară scuze pentru maniera găsita de a se adresa unui editor 



atent şi meticulos cum este dl. Tomoniu, mai ales că Dumneavoastră şi nu dl.Tomoniu l-aţi  
solicitat în vreun fel sau altul. Ideea că dl. Tomoniu  ar fi obligat la un " răspuns imediat " 
către un necunoscut cu mod de adresare vehement mi se pare intolerabilă; până la urmă ,  
din punctul de vedere al organizaţiei, acest Silviu Vornicescu este un necunoscut şi nu 
avem nici o obligaţie să îi îngăduim o manieră  de contact atât de petulantă.
Cu doriri de bine 

Dr.Artur Silvestri

Fwd: răspuns

Dragă Doamnă Adamescu,
Nu trebuie să faceţi nimic. Din păcate, am avut un acces foarte rar de mânie şi am 
reacţionat greşit; imediat ce am trimis scurta scrisoare mi-a părut rău dar nu se mai putea 
întoarce de unde a plecat. De aceea, aş ruga să mă iertaţi pentru gestul impulsiv; nu îl  
meritaţi.
Acum, că îmi spuneţi că aţi dat şi "bani grei" unui neica nimeni sunt chiar deprimat; nu 
trebuia să faceţi asta, mai ales că micile secături cum am întâlnit  destule,  iau banii cu 
neglijenţă şi nu fac nimic.
Mai degrabă încercam o soluţie "locală” , comunicând cu Gabriela şi NN T, să vedem ce 
era de făcut. 
De aceea, pentru viitor ar fi mai de folos să nu va mai grăbiţi şi să nu puneţi prea multa 
intensitate în teme care pot să vă facă rău (şi acum –sufleteşte - v-a făcut, repet: fără să 
meritaţi ).
Astăzi, însă, s-au făcut noile legitimaţii pentru editorii ARP şi în grupul restrâns, nou 
cooptat, sunteţi şi Dumneavoastră; o veţi primi prin poştă peste câteva zile. Vom vedea ce 
anume puteţi face şi în ce manieră; dar locul Dumneavoastra este alături de noi .
Mai mult ce sa va spun ?
Cu drag 

Scrisoare

 
           Mult stimate Domnule Dr. Artur Silvestri,
 
           Regret din suflet că s-a ajuns  la asemenea neînţelegere. Vă rog, de asemenea, să 
primiţi scuzele mele, în numele acelui domn care nu este nici scriitor, este doar 
informatician şi vorbeşte în necunoştinţă de cauză. Nu eu l-am rugat să scrie nici o 
scrisoare, ci doar să verifice textul, pentru a cărui redactare i-am plătit bani grei. Era de 
datoria sa să-l perfecţioneze. Dar până la urmă, tot eu l-am aranjat în pagină. E o greşeală 
penibilă din partea mea că am apelat, din disperare de cauză la un om străin de cultură, în 



general. Credeam că se va rezolva neajunsul cu diacriticele. Şi că, dacă e trimis de la alt  
calculator, se deschide materialul.
           Mi-am cerut scuze Domnului Nicu, pentru care, personal, am un respect deosebit şi  
am colaborat până acum foarte bine.
           Spuneţi-mi ce trebuie să mai fac. Vă rog cu lacrimi în ochi să nu luaţi totul ca pe un 
afront la adresa ARP, pentru că acest domn nu ştie nici ce este aia.
           E total pe dinafară. El se pricepe doar la calculatoare.
           E vina mea, vă rog, vă roooog, nu vă supăraţi.
           Aş vrea să îndrept greşeala, spuneţi-mi cum.
                Cu sincere sentimente,
                Cezara 
 
    

"Mărtusirea de credinţă literară"/vol.II

27 Iulie 2008 , Sf. Mare Mucenic şi Tămăduitor  Pantelimon, Cuvioasa Antuza 

Domnia Voastră , 

Mi-am reluat activităţile curente începând de azi după ce, o perioadă de timp, le-am 
avut încetinite (sau suspendate ) din motive diverse. Important ar fi să ştiţi că la 
sfârşitul  săptămânii ce urmează vom avea gata  tirajul cărţii  „Mărturisirea de 
credinţă literară. Scrisul ca religie la Romani în preajma anului 2000" (vol. II ), unde 
aveţi o contributie pe care o preţuiesc. Despre primirea cărţii, ce va fi disponibilă 
începând cu 2 sau 3 al lui August, vor exista contacte cu funcţionarii ARP care se 
ocupă ca volumul să ajungă la cei ce îl doresc şi l-au facut posibil, în diferite moduri.  
Ei vor începe să facă "înştiinţările" în zilele ce urmează. 
 Sper să continuăm atât contactele cât şi colaborarea bună ce s-a desfăşurat  până 
acum. 
Pentru viitor, nu ezitaţi să-mi scrieti şi să îmi împărtăşiţi ceea ce vă frământă ca autor 
în nădejdea de a reuşi să facem ca valorile, acolo unde există, să fie mai bine  înţelese.  
Atât cât mă pricep  -şi cât pot - să nu aveţi îndoială că am să va fiu solidar, dacă, 
bineînţeles, această atitudine are vreo însemnătate pentru Domnia Voastră. Pentru 
mine are fiecare gest care cuprinde un răsunet moral.
Cu doriri de bine 
Artur Silvestri

Lecţia vlădicii Antonie Plămădeală

29 August 2008, Tăierea Capului Sfântului Prooroc şi Înainte Mergător Ioan 
Botezătorul 

La trei ani de la plecarea din această lume,  lecţia vlădicii Antonie Plămădeală este încă 



vie în ciuda climatului nostru de ingratitudine incorigibilă, uzurpare instituţionalizată şi 
lipsă sistematică de memorie. Dar staruinţa ei se explică uşor şi prin aceea că exprimă 
conţinuturi cu vechime şi verificate în timp şi care se desfăşoară istoriceşte dincolo de 
aparente retrageri, asemeni plantelor perene.
La drept vorbind, aceasta nu-i propriu-zis o lecţie izolată ci un şir de învăţături  ce nu 
sunt nici măcar scrise sau spuse ci exprimate prin realitatea faptelor concrete care 
vorbesc simbolic şi în felul lor misterios. Diversitatea acestora impune.
Fiind cel mai bisericesc dintre scriitorii de azi şi cel mai laic dintre scriitorii bisericeşti, 
Antonie Plămădeală întăreşte încheierea că noi nu avem două literaturi -precum ne 
învaţă greşit viziunea secularistă - ci o singură literatură unde tot ce este scris cade sub 
incidenţa judecăţilor de valoare estetică indiferent de conţinuturi sau de obiectiv.
Înfăptuind prin „chemare" şi, adeseori, prin inspiraţie tot ceea ce a avut de înfăptuit, el 
ne-a arătat că ori de câte ori este de nevoie de cineva cu o misiune folositoare acela va 
apărea negreşit prin potrivire de acţiune, loc şi context şi că lucrarea în măsuri esenţiale 
nu rămâne niciodată neisprăvită.
Nici memoria nu suferă în esenţă chiar dacă intervalele de întrerupere se evidenţiază 
adeseori. Nu rămân în penumbră, deşi uneori se petrec în mai scăzută vizibilitat, semne 
şi documente, urme de paşi, cele mai diferite înfăptuiri de folos. În acest fel apare şi re-
descoperirea celui ce bine-merită, a cărţii cu greutate, a operei uitate provizoriu, a 
marilor şi măruntelor izbânzi ce se ignoră dar se repară cândva fiindcă şi dacă voim să 
uităm nu suntem lăsaţi şi epilogul venit pe căi nedesluşite pune proporţiile în dreapta lor 
rânduială.
Punând cap la cap sensuri răzleţe ce se unifică mai mereu prin origină comună, el ne-a 
arătat că spiritul locului nu hibernează şi cu atât mai puţin nu piere ci doar aşteaptă 
clipa fastă de revelaţie, lucrând mereu şi în ritmuri vii în realităţile paralele de unde, 
când şi când, ne trimite îndrumări.
Îndrumările însele trebuie percepute, vehiculate şi canalizate indiferent de epoca uneori 
neprielnică dar când aceasta pare a se impune, esenţială este construcţia în afara 
cadrului controlat, creând instituţii libere, precum Academia de la Sâmbăta  ce ar fi 
putut să fie -şi este-model istoric, oricât de puţin iradiază azi şi poate chiar şi în viitor. 
Din cele ce a făcut şi din cele ce a avut nu a păstrat nimic pentru sine şi a făcut ca 
lumina să ajungă acolo unde putea să se păstreze mai bine şi să ilumineze peste veac; în 
munte, la poala Făgăraşilor, o candelă arde nestinsă acolo unde, nu doar Mitropolitul ci 
Învăţătorul naţiei s-a dus să se odihnească. 

Dr.Artur Silvestri

încă în străinătate



16 Septembrie 2008 

Fiindcă înţeleg că e necesar, trebuie să ştiţi că sunt încă în străinătate. Nădăjduiesc să 
mă întorc acasă, cu voia lui Dumnezeu, mâine iar de joi să reluăm contactele curente,  
clarificând şi nelămuririle intervenite între timp, acolo unde ele există. Nu am acum 
posibilitatea de a stărui mai mult într-o corespondenţă care a fost destul de firavă în 
luna August şi din Septembrie, cât a fost până acum. Dacă există teme prioritare, v-aş 
ruga să -mi aduceţi la cunoştinţă pentru a putea avea un punct de vedere şi, dacă e 
posibil, să ajut ori să lămuresc cele ce sunt neclare. Sper să fiţi bine.
Cu drag
Dr.Artur Silvestri

Fwd: SCRISOARE DE BUN VENIT ŞI RUGĂMINTE

19 Septembrie 2008 , 

Dragă  Doamnă Adamescu,
Foarte succint, la temă. Cred că aţi greşit când aţi tratat o temă atât de importantă pentru 
Dumneavoastră printr-un intermediar, indiferent cine ar fi;  pe viitor sunt convins că nu 
veţi mai repeta această eroare. 
Acum ce ar fi de făcut: vorbiţi atat cu dl. S.  (nu-l cunosc) şi cu dl. C. , dacă  e posibil la  
telefon, clar, direct şi , cum se zice "cinstit lăutăreşte” - ce pot face concret şi ce nu pot.  
Dacă găsiţi înţelegere, trebuie să mergeţi personal la Bacău pentru a preda dosarul (cu 
document de primire etc.) Aceasta nu rezolvă însă nimic, căci va fi numai o speranţă ce o 
să vă anime. În acelaşi timp, dacă e posibil, depuneţi acelasi dosar la altă filială (eventual  
Brasov ?) unde aveţi contacte omeneşti şi există persoane de caracter (pasăre rară). 
Înţelegeţi, cred, că e foarte posibil ca nici unul din aceste dosare să nu ajungă vreodată 
într-o examinare finală iar dacă o să ajungă nu rezultă că va produce efectul scontat  
iniţial.
Cum pentru mine această instituţie nu există  -nici nu îi văd rostul - mai multe nu va pot 
spune.
Ce cred, însă, este că  - dacă v-aţi hotărât să înaintaţi în această direcţie, înţelegând 
raţiunea financiară - să nu mai amânaţi. V-aş ruga să mă ţineâi la curent.
Cât despre alte teme, îngăduiţi să vă scriu mâine; am ajuns alaltăieri seara, foarte obosit, şi  
încă nu lucrez cu "motorul pornit".
Cu doriri de bine 

Fwd: RĂSPUNS LA BUNĂVOINŢĂ

19 Septembrie 2008 



Dragă Doamnă Adamescu,
Spus foarte direct, e bine, cred, că v-ati clarificat; dar încercările despre care v-am scris  
( Bacău, Braşov etc ) cred de asemenea că trebuie făcute. Tratamentul lor trebuie să fie,  
însă, "la rece". Dacă tot v-aţi căznit să aflaţi o soluţie nu trebuie abandonat în acest mod; 
duceţi totul până la capăt  dar fără eforturi inutile.
Cu drag 

O CARTE NOUĂ - Patriarhul ardelean - Raoul Sorban

19 Septembrie 2008 

Îmi face plăcere să vă anunţ că apare în curând, în ediţia "pe hartie ", volumul colectiv  
dedicat operei lui Raoul Sorban, iniţiat în vara lui 2006. Este o culegere de studii, evocări  
şi eseuri semnate de: 
Prof.dr. Niceto Blázquez (Spania) Corneliu Florea (Canada) Ilie Rad , M. Ungheanu ,  
Adrian Păunescu , Ioan Miclău (Australia); Dan Brudaşcu, Viorel Roman (Germania);  
Michael R. Popescu (Suedia) Elisabeta Bogăţan , Anton Lixăndroiu (SUA) , Tudor 
Păcuraru , Vlad Pohilă (Chişinău), Vasile T. Suciu , Episcop Virgil Bercea, Petre Ţurlea ,  
Dimitrie Grama (Danemarca) , Aurelia Lăpuşan, Dorin Suciu, Ion Marin Almăjan, Irina 
Airinei , Grigore Arbore (Italia), Luchian Deaconu , Octavian Mihăescu (Germania);  
Constantin Mustaţă,  Angela Birsan , ambasador Eliezer Palmor (Israel) , Mircea Popa,  
Alexandru Nemoianu (SUA), Adrian Riza. . 
Daca există dorinţa de a prelua   - în diverse publicaţii culturale - părţi din acest volum, aş 
ruga să-mi comunicaţi  pentru a putea transmite conţinutul integral în forma accesibilă  
tipografic.  Aveti în anexă întregul volum şi coperţile lui. 
Cu doriri de bine 

=========================================
Prefaţă : 

O CARTE "DE AFIRMAŢIE" ŞI "DE MODEL " 

"Patriarhul ardelean" este o carte ce nu s-a născut la întâmplare căci ea se include într-
un program  început mai demult  şi căruia i s-ar putea spune mai pe scurt, si formulat 
emblematic,"Pomenirea Părinţilor”. Locul lui Raoul Sorban în această evocare colectivă 
asemănătoare unei liturghii laice este cum nu se poate mai potrivit căci şi el a fost, şi va 
trebui socotit şi mai stăruitor odată cu vremurile nedesluşite ce vor veni, un adevărat " 
Părinte al Patriei". 
Noi, însă, nu avem încă o conştiinţă suficient de vie a existenţei colective în timp şi dacă 
cumva am avut-o vreodată -fiind mai mult ca sigur că aceasta a  existat - am pierdut-o 
ori s-a estompat mult până la formele de relativă nepăsare ce le întâlnim acum. Însăşi 
istoria acestei culegeri de "evocări, analize şi puncte de vedere" o arată într-un fel ce 



trebuie descris sumar.  De iniţiat, am iniţiat-o în vara lui 2006, de îndată ce "patriarhul 
istoriografiei de Reconquista" s-a prăpădit pe neaşteptate şi a lăsat opera nu atât 
neîncheiată (căci mult din ceea ce a avut de spus a spus până la vârsta matusalemică ce i 
s-a îngăduit) cât lipsită de urmaşi, de "şcoală" şi de discipoli. Ideea de a o constitui a 
venit de la Aurelia Lăpuşan, o admirabilă "monografistă a Locului" a cărei lucrare 
cunoaşte valori înalte care, deşi prea puţin apreciate după meritul ce nu se poate 
contesta, se vor observa o data cu trecerea vremii. Fiind  o sugestie ce s-a potrivit ca 
sămânţa în solul fertil şi venită în clipa potrivită, ipoteza unei recapitulări s-a impus  cu 
repeziciune iar momentul acţiunii a urmat de îndată. L-au  intensificat,  la proporţii ce 
nu se bănuiau în primele schiţe, mai multe episoade de context local tipic care, la drept 
vorbind, repetă matematic schemele  fenomenal  de răspândite la noi în medii 
intelectuale de factură incertă, de obicei iresponsabile în  a folosi cuvântul  dacă nu chiar 
necuviincioase prin gest bizar, atitudine ireverenţioasă şi criticism în clipa necuvenită. 
Nici nu se încheiaseră funeraliile şi cuvântările curente de panegiric ce sunt expresia 
universală a reculegerii mâhnite, că se şi găsiră specimene care să descrie „omul şi opera 
"cu un incredibil   "instinct al maculării" ce lucrează virulent şi extins  iar odată 
apărută "imaginea negativă"  a o corecta cu timpul fără a-i crea o contra-greutate 
imediată  ar fi fost dificil, laborios  sş cu o eficacitate relativă.
Însă pe lângă obligaţia ripostei ( de fapt - a corecţiei ), mai era încă un argument ce a 
lucrat profund şi a produs efect :"pomenirea"ca Instituţie  care dă, în ultimă analiză, 
coeziunea întocmirilor  solide unde întotdeauna  „cei ce rămân" trebuie să se îngrijească 
nu doar de curăţenia mormintelor"celor ce s-au dus  „ci şi de claritatea amintirii Faptei  
Mari, atunci când ea există. Şi aici există.
Rezultă că "Patriarhul ardelean" trebuia să fie o carte de "reacţie" dar, mai întâi de 
toate, de afirmaţie şi de model. Materia ei  nu a fost uşor să se  adune: ea s-a format din 
"bucăţi" şi arăta aşa cum se prezintă astăzi, compusă  din scurte texte sau mai lungi, 
cerute uneori cu insistenţă unor autori ce cunosc opera  şi cunoscuseră pe autor, şi, până 
la urmă, are o conformaţie mulţumitoare căci am reuşit să o fac să capete echilibru şi să  
răspundă obiectivelor de moment. Proporţia fiind aici esenţială, am avut în vedere că 
era nevoie şi  de opinii  necontestabile prin demonstraţie şi metodă  dar, în acelaşi timp, 
apte să şi creeze  un îndemn la reflecţie şi la o  vedere mai lămurită a situaţiei stranii de 
la noi unde, în  doctrina stăpânilor, nici măcar  principii incontingente nu apar. 

Acţionând, deci, sub imperiul necesităţii, a trebuit să nu mai aştept  examinările de 
natură estetică ale  operei şi, bineînţeles, portretul de personalitate creatoare care, 
totuşi, vor trebui făcute în viitor, materia în sine având nu doar interes circumscris 
istoriceşte ci o însemnătate categorică prin inedit. De aceea lipsesc de aici atât descrierea 
uimitoarei înfăţişări enciclopedice a creaţiei lui Raoul Sorban, ce izbeşte la o cât de 
repede privire, cât şi  incredibilul amestec de fineţe intelectuală, estetism baroc şi 
inflexibilitate de istoriograf, întâlnit mai rar, la noi, în vremurile recente. Acolo unde 
acestea sunt amintite, analiza nu stăruieşte fiindcă obiectivele acestei antologii erau abia 
în al doilea rând judecata de valoare în artistic  şi diferenţierea autorului în raport de 
epocă şi contemporani. 

 Oricum s-ar înfăţişa concluzia axiologică la examenul de mâine  când probabil lărgimea 
de vedere va fi alta decât acum, aici impune  atitudinea de recucerire, un gen de 
„ardelenism" compatibil cu obiectul căci Raoul Sorban a fost, aşa cum i s-a şi spus, 
"unul din ultimii cărturari ai Ardealului". Formula uimeşte dar se susţine căci 



indiferent dacă vor mai fi "ştiutori de carte multă", erudiţi şi savanţi prezenţi şi viitori, 
aceasta speţă de "intelectual dedicat Locului"se află tot mai greu la noi şi va apărea cu 
tot mai puţină capacitate de a se regenera dacă nu apar concentrări  de  idei  puternice 
şi institutii incontrolabile ce pot afirma tradiţia încă activă.
Noi, însă,trebuie să ne facem datoria până la sfârşit depăşind oricâte piedici posibile  şi 
chiar dacă aceasta ne apare câteodată ca fiind acţiune zadarnică şi fără efect. Urmările 
se vor vedea cu vremea, prin mijloace care acum ne scapă (ori, mai bine zis, ne scapă 
întotdeauna în realitatea cu "orizont restrâns"unde ni s-a dat să trăim); acum esenţial 
este să nu stăm cu mâinile în sân şi să facem ceea ce este de făcut. 
Indiferent cât de multe  ecouri ori de efecte va cunoaşte, această carte  nu este nici 
„reprezentativă " şi nici capitală  dar va fi "un document de epocă" şi un semnal. Mai 
mult nici nu cred că se putea realiza în condiţiile date iar  dacă lăsăm să se uite şiruri de 
teme, chipuri şi " lucrări "  ce bine-merită  colbul timpului neiertător se va aşterne peste 
tot ce ne defineşte mai clar şi ireductibil în climatul de depravare iraţională ce ne 
defineşte azi. 

ARTUR SILVESTRI 

Important

de citit acum.monitor-cultural. 

Dr.Artur Silvestri

Monumentalitatea unei reviste: Viaţa de pretutindeni, Reflecţie:Scriitorul 
cre tin şi misiunea sa.ș

REFLECTIE DESPRE SCRIITORUL CREDSTIN ŞI MISIUNEA SA.doc (61KB), 
REFLECTIE DESPRE SCRIITORUL CRESTIN ŞI MISIUNEA SA.doc (61KB), SCRISUL 
ESTE ACASA MEA.doc (46KB), FEMEIE.doc (443KB), ECOURI~1.DOC (48KB), 
ECOURI~1.DOC (48KB)

  
  Mult iubite  Domnule
            Dr. Artur Silvestri,
    Pentru bucuria nesperată pe care mi-a i făcut-o trimi ându-miț ț   publica iaț  
MĂRTURISIREA DE CREDIN Ă LITERARĂ, vă sunt profund recunoscătoare, pentruȚ  
că, parcurgând-o, am avut revela ia gândurilor proprii din zeci de ani de singurătateț  
creatoare i m-am regăsit în mărturiile multor scriitori. Vă mul umesc din suflet.ș ț
    Am încercat să înseilez câteva gânduri pe care vi le trimit acum, o dată cu un text pe care 
l-am mai trimis o dată, dar a ajuns cu diacritice schimbate, fapt care făcea dificilă  
lecturarea. Îmi cer scuze de la Secretara Generală de Redac ie, am încercat să le culeg dinț  
nou pe un alt calculator, ca să poată fi citit în bune condi iuni.ț
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    i pentru că nu am altceva ce să vă dăruiesc, vă trimit ni te sonete scrise recent. tiu căȘ ș Ș  
nu ave i timp să le citit i, dar m-a  bucura dacă ar sta lângă inima Dvs. pentru frumosulț ț ș  
dar pe care ni-l face i, cu aceste MĂRTURISIRI DE CREDIN Ă LITERARĂ.ț Ț
        Cu respect,
                Cezarina A. 

Materiale

REFLECTIE DESPRE SCRIITORUL CREDSTIN ŞI MISIUNEA SA.doc (61KB), 
ECOURI~1.DOC (48KB), FEMEIE.doc (443KB)

    

Mult stimate Domnule
            Dr. Artur Silvestri,
    Cu riscul ca par cicălitoare, revin asupra mesajelor întrucât ultimele mi-au venit  
înapoi.Vă trimit din nou câteva materiale. i, drept gratutudine pentru gentile ea Dvs.,Ș ț  
fiindcă alt dar nu am, vă trimit un buche el de sonete scrise recent.ț
            Vă mul umesc pentru în elegere, răbdare i pentru tot ceea ce face i pentru culturaț ț ș ț  
românească/
            Primi i vă rog, expresia celor mai alese gânduri.ț
            Cezarina  A. 

Exegeză la cartea MODELUL OMULUI MARE, despre I.P.S. ANTONIE 
PLĂMĂDEALĂ

O CARTE ZIDITOARE DE CATEDRALE IN SUFLETE.doc (138KB)
   
 Mult Stimate Domnule Dr.  Artur Silvestri,
 
        Nu tiu cum să vă mul umesc pentru darul pe care mi l-a i făcut, trimi ându-mi înș ț ț ț  
Ziua Înăl ării Domnului nostru Iisus Hristos, cartea Dvs, despre I.P.S. ț Antonie 
Plămădeală, pe care am citit-o ”pe nerăsuflate”. Am sim it nevoia, i de această dată săț ș  
înseilez un buche el de gânduri despre această prestigioasă lucrare, pe care vi le trimitț  
acum, să le citi i când ve i avea timp.ț ț
        În curând a  vrea să vă trimit unele din căr ile mele mai recente, atât pentruș ț  
Biblioteca on-line, cât i pentru Dvs. personal.ș   Întrucât nu le am pe toate pe suport 
electronic, vă voi face un colet.
         De asemenea, doresc să donez mai mule căr i pentru Biblioteca On-line.ț
        În speran a ca rîndurile mele nu vă vor dezamăgi,ț
        Vă asigur de adânca mea stimă i pre uire pentru tot ce face i pentru culturaș ț ț  
românească, prin ARP i prin toate publica iile existente, dar i pentru căr ile pe care leș ț ș ț  
edita i, spre bucuria noastră, a tuturor.ț
           Cu respect,
                        Cezarina Adamescu      
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Sunt mulţumit să vă încunoştiinţez despre încheierea cărtii „Mărturisirea de credinţă 
literară", volumul al doilea,  care cuprinde,între multe alte texte, şi o " depoziţie " venită 
de la Dumneavoastră . Trag nădejdea că şi această apariţie să poată avea un ecou tot atât  
de prelung pe cât l-a avut cel dintâi volum, apărut cu doi ani în urmă.
Să dea Dumnezeu să ne bucurăm încă multă vreme de cărtile ce le vom încheia.
Cu mulţumiri şi doriri de bine,

Artur Silvestri

          

Evocări despre Patriarhul Teoctist; Despre Aurelian Bentoiu i ezegeza laș  
cartea de memorialistică a Anniei Bentoiu:”Timpul ce ni s-a dat” vol. I iș  
II.

MARTURIILE VEACULUI.doc (181KB), MEMENTO.doc (146KB), UN GAND DE 
ADUCERE AMINTE.doc (38KB)

           Mult iubite Domnule Artur Silvestri,

    Îndrăznesc din nou să vă perturb tihna i vă trimit aceste trei evocări, care, mie mi seș  
pare că sunt de interes pentru cultura, istoria i spiritualitatea românească. Pe măsură ceș  
ve i avea timp, vă rog să le parcurge i i să face i cu ele, a a cum socoti i mai bine.ț ț ș ț ș ț

    Sper ca bunul Dumnezeu să vă răsplătească pentru toată munca uria ă pe care oș  
depune i pentru propă irea culturii române ti în toate col urile lumii.ț ș ș ț

    O merita i cu prisosin ă.ț ț

       Iar eu vă asigur de respectul i simpatia mea, care nu cunosc margini.ș

        Cezarina ADAMESCU

Fi a de scriitorș  - la sfâr itul vol. ș ÎNTÂLNIRI CRUCIALE
            
 
            Mult iubite Domnule Dr. Artur Silvestri,
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        Am primit cu bucurie i emo ie, ca de fiecare dată, mesajul ș ț Dvs. tiu că nu ave i timpȘ ț  
nici cât un bob, i nu doresc să abuzez de răbdarea Dvs. Vă trimit acum, fiindcă oricumș  
doream s-o fac, FI A DE SCRIITOR, completată la zi, fiindcă prima dată am uitat să punȘ  
data i locul na terii (apanaj tipic feminin!) Este completată cu ultimele apari ii. Dar ea seș ș ț  
află la sfâr itul volumului la care lucrez în prezent i sunt pe cale să-l finalizez, mai amș ș  
două texte de adăugat i de corectat. Coperta am trimis-o ieri, pentru Ed. Online. ș
            În acest volum vă ve i regăsi i Dvs. cu lucrările pe care mi le-a i trimis i despreț ș ț ș  
care am scris cu mare delectare.
           Volumul se nume te ÎNTÂLNIRI CRUCIALE i scriu la el de vreo două luni. Văș ș  
rog să nu vă supăra i că trimit a a, dar nu tiu cum să ”decupez” Fi a de scriitor, dinț ș ș ș  
acest volum deja tehnoredactat, mi-e teamă să nu terg ceva.ș
            i poate, trecând în revistă fugitiv titlurile sumarului, pute i să vă face i o idee.Ș ț ț  
Cred foarte mult în această carte, fiindcă am investit afectiv enorm în ea.
            Vă rog să descărca i FI A DE SCRIITORț Ș   de la sfâr itul volumului i nu văș ș  
supăra i că sunt prea insistentă.ț
            Dar e o reală plăcere i bucurie să vă pot vorbi, fie i câteva secunde. Cu imensș ș  
respect. C.Adamescu

MESAJE PRIMITE PE GMAIL
 
 
Am aflat că această adresă funcţionează/ să sperăm într-o colaborare strânsă.
Artur Silvestri

 
 
             MULT IUBITE DOMNULE
                   prof. dr. ARTUR SILVESTRI,
          Da, se pare că funcţionează şi am "prins" unele informaţii, prin bunăvoinţa 
doamnelor de la ARP, care m-au îndrumat. S-ar putea să mai fie unele mici probleme de 
receptare, însă, rog întregul colectiv să aibă puţină răbdare şi îngăduinţă cu mine.
           Şi eu sper din tot sufletul într-o colaborare fructuoasă care să ne aducă belşug 
sufletesc de ambele părţi.
            Până atunci, vă doresc PACE ŞI BINE.
 
          Cu deosebit respect,
 
                   Cezara 

Ţi-am trimis o invitaţie pentru G-Talk (30.09.2008).
Artur Silvestri

 
 



              Mult Iubite Domnule Artur Silvestri.
      
             Vă mulţumesc mult pentru invitaţia trimisă, dar, deocamdată NU ŞTIU ce să fac 
pentru că nu am mai făcut aşa ceva. În afară de faptul că am apăsat pe DA, ce ar trebui să 
fac fiindcă sunt foarte neştiutoare. Dacă n-aveţi timp, rugaţi pe cineva să mă îndrume. Şi 
sunt total de acord.
              Cu USR n-am primit nici un răspuns de la B. , deşi le-am trimis şi ultimul meu 
volum de sonete pentru a-l ataşa la dosarul meu, în caz că acesta va fi găsit. Şedinţa s-a 
ţinut în ziua de 27 sept. dar nu mi s-a comunicat nimic, deşi am rugat insistent. Cred că nu 
mai e cazul să stărui.
          Cu toată consideraţia,

           Cezarina Adamescu

Am primit expediţia făcută. Aş ruga, însă , să iertaţi căci o
perioadă de timp nu voi putea răspunde decat intermitent având alte
obligaţii. Pentru orice consideraţi a fi prioritar, adresaţi-vă
redacţiei ARP, Doriri de bine.

         

 MULŢUMEEEEEEESC!     ŞI VĂ IUBEEEESC!

                       Cezara

7 noiembrie 2008 Artur Silvestri către mine:

Mulţumesc pentru mesaj Re: TEATRU DE POEZIE triptic TREPTELE 
SINELUI. Pentru Domnul Editor  N.N. 

 Îngrijorări, absenţă, tristeţe, către fratele Adrian B.
 
           Aşa am crezut şi eu, Domnul meu Adrian, că e supărat pe mine, că nu-mi 
răspunsese de la data de 6 oct. când vorbisem cu el pe chat şi-mi spusese că m-a publicat în 
Monitorul, cu a 50-a carte, alături de scumpele cuvinte ale unui bucovinean. 
             Dar, din nefericire, el era bolnav, bolnav...  suferit o intervenţie... nu ştiu de ce 
natură.
             Un redactor ARP mi-a spus ieri că şi el a crezut la fel dar... cum o să plece în 
străinătate să-şi îngrijească sănătatea şi va lipsi mai mult timp... Să ne rugăm pentru el...



             Cu muuuultă preţuire,

        Cezara

 
 Ultimul mesaj către ARTUR

          Mult iubite Domnule Artur Silvestri,
 
       Da, am văzut Monitorul Cultural. Mulţumesc din suflet.
 
            Cezara

Scrisorile mele către domnul ARTUR SILVESTRI  din  3 iunie 2008

 Mulţumiri

        Domnule Artur Silvestri,
 
        Acum chiar plâng, de-adevăratelea, dar nu ştiu dacă sunt lacrimi de supărare sau de 
bucurie. Cred că Dumnezeu e foarte bun cu mine şi nu a lăsat prrea mult să sufăr. Căci de 
aseară de când am primit scrisoarea de la Dl. T. , mi-a fost întruna rău, m-a durut inima şi  
n-am mai ştiut ce să fac. Am fost total răvăşită, fiindcă., nu ştiu dacă mă credeţi, dar eu mi-
am pus tot sufletul în acest volum, despre oameni la care ţin cu adevărat şi care înseamnă 
ceva pentru mine.
       Dar cu eu nu fac totul uşor, ci dimpotrivă, cu mari greutăţi, am crezut că aşa se cade.
         Nimic nu e lesne. Eu înţeleg foarte bine.   Îmi pare rău că v-am implicat în ceva care 
nu are legătură cu scrisul ori cu ARP.  A fost o încercare, pur şi simplu, una din 
numeroasele piedici pe care le întâmpin când scriu despre Dumnezeu şi cei care cred în El.
        Vă sunt recunoscătoare pentru înţelegerea şi bunăvoinţa de care daţi dovadă.
         Încă o dată, vă rog să iertaţi,
              Cu sentimente calde şi lacrimi de bucurie,
          Cezara 



Scrisoare
 
            Mult iubite Domnule Dr. Artur Silvestri,
 
              Vă mulţumesc pentru scrisoarea caldă şi prietenoasă pe care mi-aţi trimis-o. E 
pentru mine un dar nepreţuit. O păstrez în chivotul inimii, ca şi pe celelalte trimise de Dvs.
             Mă bucur pentru volumul pe suport clasic MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ 
LITERARĂ. E O IZBÂNDĂ CARE MERITĂ TOATĂ RECUNOŞTINŢA ŞI TOTODATĂ 
O BUCURIE PENTRU OCHI ŞI SUFLET.
             Într-adevăr, ceea ce faceţi Dvs. şi echipa ARP este  UN FAPT UNIC ÎN CULTURA 
ROMÂNĂ. Sper să fiţi răplătit de Dumnezeu după munca aproape neomenească depusă.
             În ce mă priveşte, voi fi prezentă necontenit cu vorba şi cu fapta, alături de Dvs. şi  
de colaboratorii care dau dovadă de atâta râvnă pentru propăşirea culturii româneşti  
pretutindeni.
             Şi pentru că nu am alt dar la îndemână, vă trimit câteva scenete biblice pentru 
copii.
              Poate le veţi găsi loc undeva. S-ar putea pune în scenă cu foarte puţine mijloace şi  
cu puţini dăruiţi pentru aşa ceva. Astfel, copiii vor înţelege mai bine pericopele biblice,  
însuşindu-şi-le mai temeinic.
              Toate respectele şi prietenia mea,
 
              Cezara 

Duminică, 17 august 2008

Mult iubite domnule Artur Silvestri,
Mult iubită Doamnă Mariana Brăescu,

Mare surpriză şi neaşteptată, azi când am primit veştile de la Dvs, despre vacanţa 
din Occitania, unde vă aflaţi momentan.
Sper că această vacanţă să fie „de vis” şi să vă încarce bateriile pentru munca rodnică pe 
care o desfăşuraţi pentru Neamul Românesc, indiferent unde vă veţi afla.

Ieri a venit la mine Paul S.P., medic, scriitor şi poet, şi m-a adus o veste neaşteptată  
şi dureroasă: buna, draga, minunata, scumpa Violeta, a suferit de curând un infarct de 
miocard şi se află internată la Terapie intensivă la Spitalul Judeţean „Sfântul Andrei” din 
Galaţi, pe monitoare. El, fiind medic, a putut să pătrundă la ea şi a aflat-o în această stare.  
Se fac eforturi susţinute să fie repusă pe picioare, dar ea, având o miopie forte, nu se poate 
interveni brutal, cu terapii de şoc, pentru că s-ar produce o deviere de retină. Aşa mi-a spus 
Paul S. Dar m-a încrednţat că se face totul posibil.
Eu, primind şi cărţile ei (2 colete) am căutat-o zadarnic, neştiind ce i s-a întâmplat. Dar,  
vrâţnd să văd care e coletul trimis special pentru ea, fiindcă nu era menţionat pe ambalaj,  
am descoperit… O COMOARĂ NEPREŢUITĂ. Nu ştiu dacă se cade să vorbesc 
ACUM despre aceste lucruri, într-un ceas atât de greu pentru această admirabilă persoană 



(deie Dumnezeu să se facă bine!) – dar am îndrăznit, până iese din starea de şoc, să mă uit 
şi eu prin cărţile pe care i le-aţi trimis. Astfel că, în scurt timp, voi fi în măsură să-mi 
formulez câteva păreri despre temele abordate (desigur nu sunt în măsură să emit judecăţi  
de valiare!) dar, câteva păreri voi putea să-mi exprim. Oricum, îi voi înmâna cărţile când 
va ieşi din spital.

Eu vă doresc o vacanţă însorită, iluminată de har, cu bucurii sfinte şi cu linişte şi  
pace în suflet. Să vă bucuraţi din plinde aceste zile splendide în unicitatea lor. Vă voi ţine 
la curent cu starea sănătăţii Violetei, sperăm că totul va fi bine, în cele din urmă. Ea vă 
apreciază enorm, am stat de multe ori de vorbă deste asta, ca şi multe alte persoane, printre 
care şi semnatara rândurilor de faţă.

Cu cele mai alese gânduri,
Cezara

Ultimul dar către Artur Silvestri:
Cartea: „99 de anotimpuri fără Nichita” – 19 noiembrie 2009-11-01

E lesne de înţeles că n-am mai primit nici un răspuns.



III.

OAMENI DE SEAMĂ AI NAŢIUNII ROMÂNE  - PROF. DR. ARTUR SILVESTRI

UN POEM NUMIT: ARTUR SILVESTRI
UN COROLAR STRĂLUCIT AL UNEI VIEŢI DE EXCEPŢIE DĂRUITĂ CULTURII 

ŞI NEAMULUI ROMÂNESC

ianuarie 25, 2009 — ARP 

Există oameni,  la auzul numelui  cărora,  inima-ţi  tresaltă  fără voie şi se umple subit  de o 
bucurie şi o emoţie fără seamăn.

Există oameni care, în clipele cheie ale vieţii tale – apar providenţial, şi-ţi oferă cheia unei 
mari dileme.

Există oameni – puţini, ce-i drept – care se implică. Şi cărora le pasă. Le pasă de semenul lor.

Există oameni care, fără să şovăie şi chiar dacă nu te cunosc, te iau de mână şi te trec puntea 
peste hăul căscat sub picioare.

Ei  au,  aici,  pe  pământ  rol  de  soulguard  –  păzitor  de  suflete  sau  custode.  Ei  au  o  grijă 
preventivă, ca nimeni să nu cadă.

În mod cu totul gratuit, pentru că harurile nu se pot cumpăra sau vinde.

Şi mai există oameni – şi mai puţini – pe care, dacă-i cunoşti, fie şi virtual, nu mai poţi să te 
lipseşti de prezenţa lor.    Benefică. Stenică. Luminătoare şi luminoasă. Discretă. Ne-ce-sa-ră!   
Im-pe-ri-oa-să!

Sunt oameni la care te raportezi mereu pentru că, eforturile tale se canalizează spre efortul lor 
colectiv, uriaş, copleşitor şi te atrag precum „marele fluviu“ care „îşi adună apele“.

Există oameni Modele. Cărora nu le poţi, chiar dacă ai căuta cu lumânarea, să le reproşezi 
nimic.   Oameni-efigii. Oameni-icoane.   

http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/
http://analize-si-fapte.com/


Mutatis-mutandis,  rolul nostru nu e de a ne închina la aceştia,  de a-i idolatriza,  ci,  de a-i 
admira, a încerca să-i imităm, să le urmăm exemplul.

Pentru că am avea doar de câştigat.

Averi nemăsurate cu talerul.

Averi depozitate în suflet.

Avuţii pe care, orice terezie, oricât de trainică, nu le poate cuprinde, pentru că se revarsă, dau 
pe afară.

Dintotdeauna  „magiştrii“,  au  întemeiat  şcoli,  curente,  grupări,  cu  zeci,  sute  sau  mii  de 
discipoli.  Au întemeiat  ordine,  nu neapărat  religioase.  Au avut emuli  care  le-au continuat 
lucrarea.

Indiferent cât de greu şi-au dus existenţa, indiferent de piedicile imense, indiferent de crucea 
pe care au purtat-o pe umeri. De câte greutăţi şi pravile s-au lovit, oricâte ziduri au avut în 
faşă şi oricâţi duşmani i-au atacat prin spate. Eu au reuşit să rămână verticali. Să se ridice din 
marasmul cotidian şi să se înalţe, odată cu edificiul la temelia căruia şi-au pus inima, sângele, 
sudoarea şi lacrima. Edificiul menit să dăinuie pentru că se sprijină pe jertfe. Singurul care 
contează. Singurul trainic, în pofida vulnerabilităţii umane. 

Şi nu în zadar, fiindcă numele lor a rămas înscris – arc peste milenii – în memoria neamurilor. 
Nu numai a neamului. Numele lor a rămas la picior de altar.

Însemnele nobile ale unei astfel de persoane sunt invizibile cu ochiul liber. Îţi trebuie dioptrii 
speciale.

Există oameni cu vocaţie de martiri, care-şi asumă responsabilitatea faptelor altor persoane, 
din care cauză se trezesc năduşiţi şi în frisoane. Care suferă alături de cei mulţi şi pentru cei 
mulţi.

Există oameni care suferă când văd că sub ochii lor este tăiat un arbore falnic; este dărâmată o 
casă;  o  biserică;  o  clădire  de  patrimoniu.  Că  se  strică  echilibrul  ecologic,  cu  distrugerea 
parcurilor şi a vegetaţiei. Care îşi atrag asupra lor toate exasperările existenţiale legate de un 
regim strâmb şi distructiv,  de o conducere oarbă,  surdo-mută şi şchioapă,  care diriguieşte 
soarta omenetului din fotoliu, ghiftuită de toate bunătăţile lumeşti.

Există VOCI AUTORIZATE, CLARE, VOCI DE STENTOR, care nu pot fi înăbuşite. Pentru 
că, în cele din urmă, adevărul iese precum untdelemnul de mir, la suprafaţă.

E bine de luat aminte, chiar dacă greu poţi să ţii pasul cu ei.

Există oameni care-şi asumă purtatul Crucii precum Simon din Cirene, pe Via Crucis. N-a 
lepădat-o, n-a refuzat-o. Nu s-a dezis de ea,
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Există  oameni  atât  de  altruişti  încât  se  dau  pe  sine  drept  jertfă-de-ispăşire  pentru  binele 
comunităţii, al neamului lor.

Există oameni pe care, dimensiunile temporale şi spaţiale nu-i încap şi spiritul lor se revarsă 
spre zările, cele patru.

Există. Să ne bucurăm împreună că există oameni, cărora le putem strânge mâinile, mângâia 
obrazul, şterge lacrima, împărtăşi bucuria ori tristeţea, fiind siguri că ni se vor alătura şi se vor 
cumineca şi ei cu pâinea şi vinul tristeţilor şi fericirilor noastre.

Există  oameni  care  ne  oferă  dreptul  la  APARTENENŢĂ.  Dreptul  la  demnitate  umană. 
Dreptul la conştiinţa de sine.

Există oameni cu inima pe dinafară. Ei pot fi cel mai lesne loviţi, striviţi, vânaţi, ochiţi direct 
în inima care şi-a deschis uşile – patru –, vraişte – să primească întreaga omenire!

Există oameni care-ţi insuflă curaj atunci când inima ta e cât un purice. Oameni care, ca şi 
samariteanul milostiv din parabola evanghelică, te ridică din ţărână, te şterg de praf, te conduc 
la primul punct de ajutor. Îţi plătesc consultaţia, îţi cumpără leacuri, vitamine pentru suflet, şi 
când văd că te-ai înfiripat cât de cât pe picioare, promit să se întoarcă, să vadă dacă-ţi merge 
bine. Şi totul din spirit de caritate.

Există oameni care nu te vor părăsi niciodată. Pentru că ei nu ştiu să părăsească.

Există  oameni  a  căror  demnitate  se  asemuieşte  cu  a  bradului  care,  se  înalţă  vertical, 
străpungând cu vârful său verde, a binemirositor, azurul.

Oameni care împrăştie-n jur, bună mireasmă de pace, iubire, speranţă.

Nu sunt cuvinte potrivite pentru aceşti oameni – câţi vor mai fi –, desigur puţini. Însă, faptul 
că ei există, te îndreptăţeşte să speri că nu e totul pierdut.

Există oameni care-ţi induc o participare emotivă faţă de tot ce se întâmplă în jur. Care te 
îndeamnă, chiar dacă nu manifest, să iei atitudine.

Există oameni care-ţi transmit fluidul lor cald, freatic, de la inimă la inimă. E o transfuzie de 
la om la om, o transfuzie cu Lumină. Primeşti, respiri sângele acestei Lumini prin pori, şi o 
dai mai departe.

Există  oameni  care  privesc  dincolo  de  personalitatea  lor,  care  au  dioptrii  speciale  pentru 
ceilalţi.

Există  oameni  care,  loviţi  de vânturi,  de tumultul  de ape  cu aluviuni,  de  uragane,  rămân 
precum pietrele de râu, înrădăcinate în albia neamului.

Un râu nu poate fi nicicum strămutat nicăierea.
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Există oameni cu rol de ghizi spirituali, înarmaţi cu Lumină care arată de departe drumul în 
noapte.

Există oameni, aşa cum spunea Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda – „condamnaţi la 
nemurire!“

Există oameni despre care poţi spune cu deplin temei că ţi-au oferit doar clipe de graţie.

Un astfel de om providenţial a fost distinsul Prof. Dr. ARTUR SILVESTRI.

S-au  spus/scris  atâtea  lucruri  remarcabile  despre  acest  „Mecena  al  culturii  neamului 
românesc“  –  scriitor,  istoric  al  civilizaţiilor,  promotor  cultural,  personalitate  cu  activităţi 
enciclopedice. (Sabin Bodea).

„  Umanist  de  excepţie,  cel  care  din  punct  de  vedere  al  prolificităţii  este  asemuit  doar  cu   
Nicolae Iorga“ (Alexandru Nemoianu-Michigan, SUA).

„  Ne înalţă parcă într-o altă ordine, aceea a miraculosului,  a harului“ (Acad. Prof. Dr. Zoe   
Dumitrescu Buşulenga).

Dar trebuie reamintită, în chip deosebit, în legătură cu personalitatea copleşitoare a Prof. Dr. 
Artur Silvestri, – în primul rând, MESERIA DE OM.

Există oameni care, prin tot ce fac, în timpul vieţii lor, devin ISTORIE.

Şi,  suntem încredinţaţi  cu deplin temei,  că un astfel  de om este şi  va fi  veşnic Dr.  Artur 
Silvestri.
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MEMENTO

     O LACRIMĂ-CANDELĂ PENTRU  DOMNUL ARTUR SILVESTRI

Prima zi  din Advent.   Prima lumânare aprinsă în cununiţa de brad cu patru 
lumânări albe, care stau în altar pe un suport special. Şi prima jertfă – cea mai crâncenă 
şi cea mai dureroasă – din şirul, care de obicei premerg Naşterii Pruncului.

Un  timp  al  evlaviei,  al  vegherii  şi  al  rugăciunii.  Un  timp  de  pregătire  prin 
mortificaţie, post, abstinenţă, rugăciuni şi tăcere. Răbdare şi veghe. 

Eu ştiu că fără jertfă nu există Zidire.
Eu ştiu că fără sânge şi lacrimi nu există creaţie. Totul – clădit pe această temelie: 

jertfă şi lacrimă. Sudoare şi sânge.
Fără Moarte n-ar exista Înviere şi fără Înviere nu ar fi existat Înălţare. Toate se 

înlănţuie firesc, chiar dacă omul nu înţelege şi, orbit de durere, strigă, bate cu pumnul în 
cer, revendică, cere socoteală. Aşa cum fac şi eu azi.  Tocmai am îngropat boabe de grâu 
în pământ pentru ca de Crăciun să le aduc prinos Naşterii Supreme.

Acum 8 ani – am plătit această jertfă, cum nu se poate de scump: jertfa mea s-a 
numit Arionda. O ţinusem lângă mine 49 de ani. Şi-acum se dezlogodise de mine, plecase 
din viaţă, aşa cum venise: singură.

Ea a plecat tot într-o zi de Advent. Şi atunci, ca şi acum, m-a străpuns o durere 
atroce.  Nu era  ceva  fizic  anume.  Căci,  durerile  fizice  –  destule!  –  le  cunosc,  m-am 
obişnuit  cu  ele,  ştiu  cum să  le  îmblânzesc.  Era  ceva  mai  crunt  şi  mai  insuportabil. 
Durere în Duh, de nealinat. Durere în care ţi se pare că viaţa ta s-a oprit şi că nu poţi 
merge mai departe,  cu nici  un chip.  Şi  nici  nu găseşti  resursele  şi  nici  nu mai vrei, 
îndeobşte. Nimic nu mai are sens.

Atunci m-am certat cu un arbore japonez  o  noapte întreagă. Lui i-am tot spus şi 
repetat de mii de ori, singura frază pe care eram în stare s-o bâigui: „Nu se poate! Nu, 
nu se poate!” La nesfârşit.

Credeam că n-am să mai rostesc nicicând alte cuvinte, de parcă se isprăviseră 
toate. Rămăsesem blocată pe această frază, o negaţie ce mi se părea singurul mod de a 
mai putea supravieţui. Gândeam automat că, dacă nu accept, poate că pot să îndrept 
ceva. Dar n-a fost aşa.

Mă întrebam (şi mă întreb şi acum) ce rost mai au cuvintele dacă nu pot să te 
ajute?

M-am  încrezut  întotdeauna  –n  cuvânt,  fie  el  scris,  rostit,  gândit.  Mi-a  fost 
credincios, aşa cum oamenii nu s-au dovedit. Iar acum, iată că mă trăda. Poate pentru 
prima oară. Şi mă uitam cu încrâncenare la el, cu duşmănie chiar.

De parcă, doar el era vinovat. Cuvântul negru, străin, urât, odios, el care pusese 
stăpânire pe mesajele mele, care acum se insinua obsedant şi nu voia să mai plece. Cum 



să-l  şterg? Cum să-l  nimicesc? Cum să-l  anulez şi  să întorc lucrurile? Neputinţa mă 
năruie.

Eu ştiu că orice fărâmă de bucurie se plăteşte amarnic.  Am plătit tot, tot, n-am 
rămas niciodată datoare.  Asta am învăţat încă din primii ani,  când mama, la  micile 
noastre explozii de bucurie copilărească, ori râs nestăpânit, ne spunea: „Parcă nu faceţi 
a bine”.

Amarnice bucurii am trăit toată viaţa. Adumbrite de nefericiri  pe măsură, ori 
poate mai mari, ca să răscumpere orice dram de pace şi tihnă.
Nimic nu a fost rămas fără plată,  fără îndestulare.  La fel  cum, orice faptă rea,  lasă 
urme,  scrijelate  pe  suflet,  pe  conştiinţă,  cu  toate  spovedaniile  şi  penitenţele  date  de 
confesor în Sfânta Taină.

Sunt urmele cuielor bătute-n tocul uşii, la fiecare faptă nevrednică. Chiar dacă 
apoi le scoţi cu cleştele, găurile rămân. Ca să-ţi aducă aminte. Complet neprihănit nu vei 
mai fi niciodată. Amprenta vinei o purtăm încă din naştere. S-a aşezat –pecete – pe firea 
noastră în urma păcatului strămoşesc.  O ducem cu noi ca pe-o cocoaşă-n spinare. Ne 
asumăm şi ne purtăm condiţia de om, uneori atât de apăsătoare.

 Nimic nu prevestea azi,  implacabilul. Eu nu am premoniţii.  O zi  obişnuită de 
iarnă. O sărbătoare chiar. Am venit de la Sfânta Liturghie şi am făcut lucruri obişnuite. 
Apoi, m-am odihnit puţin fiindcă-mi zvâcneau tâmplele.

Şi m-a trezit vestea cumplită.  Ca şi când m-am prăbuşit într-un coşmar, fără 
putinţă de scăpare.

Am crezut, acum 8 ani, când m-a părăsit mama, că nimic n-o să mă poată afecta 
mai profund. Dar astăzi, am înţeles că durerea, deşi nu e aceeaşi, poate fi la fel de atroce, 
pentru un om (chiar dacă nu l-ai cunoscut decât virtual), dar pe care îl simţeai atât de 
aproape, atât de aproape…

Stau smerită  în faţa acestei dureri şi  nu caut s-o îmblânzesc. Am crezut c-o să 
iasă din mine o dată cu plânsul sălbatic (urletul sfâşietor –care nu mi-e propriu) – de 
vită înjunghiată (eu nu mă manifest în felul acesta niciodată, am o anumită decenţă a 
durerii, o controlez, o ascund bine, e numai a mea!). Dar, de data aceasta a răbufnit cu o 
forţă care m-a speriat şi pe mine. Care a speriat-o şi pe prietena mea, venită în chip 
absolut providenţial şi premonitoriu la mine. Ea s-a nevoit să mă repună pe picioare. A 
fost nevoie de mai multe  calmante. Va fi nevoie de multe calmante.

Durerea poate amorţi, se poate îmblânzi, dar ea, de fapt, stă la pândă. Şi abia 
aşteaptă să-şi scoată colţii. O aştept. Nu mi-e teamă de ea. Ştiu să lupt corp la corp cu 
durerea. Uneori mă trânteşte cu umerii la pământ, rareori o îngenunchez. Însă e o luptă 
inegală pentru că ea are colţi ascuţiţi şi muşcă din mine. Dar şi eu muşc din ea cu sete. 
Cu voluptate chiar. Vreau s-o nimicesc, să-i sfâşii jugulara.

Cine va învinge? Parcă nici nu mai contează. Lupta continuă. 
Am primit multe mesaje, consternate, îndurerate, plânse.
Fiecare  participă cum poate la  imensa durere  comună.  Se înfruptă din ea  ca 

dintr-o  pâine  uriaşă  care  nu  se  împuţinează.  Şi  cu  cât  mănânci  mai  mult,  cu  atât 
sporeşte. Fiecare îşi aduce obol, mica sa părticică.  De aceea sporeşte. Nici a mea nu e 
mai mare sau mai mică. Dar e a mea. Vreau să rămân doar eu cu ea, în tăcere.

Vreau s-o străbat treaptă cu treaptă, ca pe un deşert care-mi umple gura, ochii, 
urechile, nările cu nisip arzător, înecăcios, usturător, care şfichiuie, pe lângă urechi, pe 
obraz, tinzând să te acopere, să te îngenunche, să te îngroape sub dune.

Străbat acest deşert cu tălpile şi braţele goale. Nisipul mă biciuie, dar înaintez, pe 
orbeşte, pe muţeşte, pentru că gura mi-e plină se nisip, ochii mă ustură.  Sunt vădit 



înclinată în faţă, ca sub crivăţ, ca sub taifun, care mă apleacă. Numai aşa pot face încă 
un pas, prin necunoscutul  de care mă apropii nepermis de mult.

Dar, la capăt, ştiu că voi întâlni persoanele dragi. Şi una din ele, un om,  plecat 
azi, mă va aştepta cu o candelă-n mână. Un „Înger tăcut”, proprietar al unei Românii 
cât de poate de tainice.  Din care, fac şi eu parte, precum cea mai neînsemnată fiinţă. 
Doar în ochii săi am citit, că fiecare fiinţă contează. Şi acuma ştiu că şi eu am contat, cât 
de cât, în insula de oameni pe care i-a preţuit,  care l-au preţuit şi iubit,  de care s-a 
înconjurat cu nespusa lui blândeţe.

Şi care acum, îşi aprind, fiecare, candela inimii, pentru ca drumul să-i fie drept, 
zborul lin, aerul propice pentru plutire, şi vămile, plătite cu prisosinţă, cu bănuţii de 
rouă ai lacrimilor noastre.

Bunul Dumnezeu care ştie tot, să-i facă parte cu drepţii!

Galaţi, 30 noiembrie 2008                      



REMEMBER

ARTUR SILVESTRI – EFIGIE ÎN HRONICUL
NEAMULUI ROMÂNESC

Dreptul  la  memorie.  Memoria  e  singurul  bun   pe  care  nu  ni-l  poate  smulge 
nimeni. Memoria inimii, memoria degetelor, memoria sufletului – aşa cum spunea zilele 
acestea, un distins scriitor -, memoria minţii.

Memoriei noastre, azi, i s-a mai adăugat un nume cu mare impact în cultura şi 
civilizaţia românească:  Prof. Dr.  Artur Silvestri.

El a devenit de câtva timp, o efigie în hronicul neamului românesc. 
Şi nu sunt vorbe de complezenţă.
S-a scris despre acest nume.  Se va mai scrie.  Niciodată de ajuns. Biblioteci de 

volume n-ar fi suficiente pentru a acoperi o viaţă închinată Cuvântului. Şi mai mult, 
Omului de dincolo de cuvânt. Ar trebui  ca fiecare scriitor care a fost publicat, cel puţin 
o dată la  editurile,  bibliotecile  on-line sau revistele  pe care  le   coordona  Dl.  Artur 
Silvestri, fie virtual, fie pe suport clasic, să  aibă curajul şi  bunăvoinţa să-şi exprime 
gratitudinea. Poate atunci s-ar vedea cu adevărat, proporţiile,  dimensiunea spirituală 
ale acestui Om care a făcut atât de mult pentru oameni şi atât de puţin pentru sine.

Despre înălţimea la care  a ajuns, pe scara invizibilă dar trainică, a demnităţii, a 
valorilor perene,  a dragostei de neam, de cultură, de patrimoniu material şi spiritual, 
păstrat  de  noi  în  cugetul  minţii,  despre  vocaţia  sacrificiului  său  pentru  propăşirea 
culturii şi civilizaţiei româneşti, aici şi în toate colţurile lumii, sunt convinsă că se va mai 
pomeni.

Faptul că se vorbeşte acum despre el la timpul trecut, e într-adevăr, o utopie, o 
absurditate.  El  se  prelungeşte,  cu  blândă  alonjă  de  har,  cu  aura  sa  de  inefabil,  în 
spiritele noastre. Şi, nu mi-e teamă să spun că, personal, îl voi păstra acolo, cât îmi va fi 
dat să respir aromele acestui har ce nu poate veni decât de la Spiritul Sfânt.

Mă număr printre persoanele privilegiate, cărora Dl. Artur Silvestri le-a acordat 
o şansă, atenţie şi bunăvoinţă.

În câteva luni, anul acesta, mi-a oferit, cât nu mi-au oferit în peste trei decenii de 
cultură,  concitadinii,  mereu grăbiţi,  mereu neatenţi,  mereu preocupaţi,  veşnic cu alte 
„priorităţi”, desigur, cu mult mai importante decât, de pildă, comemorarea a 25 de ani 
de la plecarea lui Nichita Stănescu. 



Cu toate acestea… sau în pofida acestora, un Om, pentru mine Modelul Omului 
Mare,  Arhetipul,  Simbolul,  Efigia,  s-a  oprit,  a  poposit  în  dreptul  inimii  mele,  mi-a 
zâmbit cald, mi-a răspuns la scrisori  (n-ar fi lăsat pentru nimic în lume un răspuns 
netrimis,  chiar  şi  în  clipele  grele    de  încercare  sau  de  absenţă  din  ţară.  Măcar  o 
motivaţie şi o scuză, ceea ce îi reliefează perfect caracterul).

Te asigura,  te gratula,  te împodobea şi te hăruia, cu blândeţe, cu calm şi cu 
„doriri de bine”,    semn că nu te-a uitat. Că eşti pentru Domnia sa,  foarte important, 
unic, că nu-i eşti indiferent, deşi nu te cunoaşte, sau, abia te cunoaşte.

Cu o poliţele demnă de toată stima, de-a dreptul seniorială, pogorâtă din spiţă de 
domn şi de patriarh, te fericea cu  un răspuns binevoitor, de parcă ai fi fost persoana cea 
mai însemnată din lume.

De ce? Era înscris în gena sa nobilă,  generoasă, blândă şi delicată.  Nespus de 
amabilă şi delicată.

Personal, n-am cunoscut niciodată, un asemenea om. M-am întrebat, în scurta, 
dar  deosebit  de  prodigioasa   colaborare,  cum de-şi  face  timp pentru toţi  şi  cum de 
reuşeşte să nu dezamăgească pe nimeni. Şi acum mă întreb. Cum de-şi aducea aminte 
numele fiecăruia şi le trimitea la sărbătorile religioase ori laice, câte un Cuvânt de suflet, 
ziditor şi încurajator. Unul din ultimele sale – asemenea Cuvinte – a fost despre Lecţia  
Vlădicii Antonie Plămădeală, care m-a hrănit şi mi-a dăruit o lumină în suflet.

Cum de nu se descuraja în faţa zidurilor, a barierelor de tot felul, aşa cum facem 
noi,  îndeobşte,  a  nerecunoştinţei  şi  ingratitudinii  umane şi,  mai ales,  în  faţa micimii 
sufleteşti  a  unor  confraţi  care,  în  loc  să-i  mulţumească,  încercau  pe  orice  cale  să-l 
discrediteze. De ce? Succesul nu e tolerat de cei care nu reuşesc, ori reuşesc foarte puţin, 
să ajungă la struguri. Succesul nu se iartă, ca şi talentul uriaş, copleşitor, enciclopedic, 
ca şi erudiţia (plătită în ani îndelungaţi de studii, cu trudă şi jertfă).

Răul nu iartă Binele că e bun. Urâtul sufletesc nu iartă generozitatea, mărinimia, 
omenitatea. 

Ce-l  susţinea  atât  de  ferm  pe  poziţii  (care  spirit  din  Înalt  i  se  alătura  şi-l 
povăţuia?)  încât  să  nu  cadă  în  urma  surpărilor?  Din  ce  temelie  era  alcătuirea  sa, 
precum a arborelui de esenţă tare?

Care-i erau rădăcinile şi care, traiectoria Crugului, de nu se abătea de la ce-şi 
propusese, în pofida tuturor  împotrivirilor?

Dincolo  de  datele  biografice,  destul  de  interesante  şi  fabuloase  (nepot  de 
mitropolit, fiu de familie  înstărită), se înălţa precum Coloana Brâncuşiană, Omul.

Omul, „dacul” – cum s-a exprimat cineva, cu acea dârzenie specifică neamului 
luptător pentru dreptate; pentru care,  „iubirea de moşie”, de ţară, de limbă, devenise 
„un zid”.

Nu, astăzi zidul nu s-a ruinat, nu s-a prăbuşit, el a rămas pavăză. Un zid nu poate 
fi surpat, cu una, cu două. Tone de apă năvalnică şi de aluviuni trebuie să-l izbească. 
Gloanţe  de  foc  trebuie  să-l  incendieze.  Târnăcoape  de  oţel,  uriaşe,  topoare  şi  furci, 
trebuie să-l izbească din plin. Şi tot drept va rămâne. Pentru că el a fost menit să dăinuie 
la  hotar  de  fiinţă,  acoperind  cu  trupul,  cu  sufletul,  toate  loviturile  primite.  Şi  nu 
trimiţându-le  – bumerang – îndărăt.  Ci,  strângându-le-n sine.  Uneori,  răzbăteau din 
unele scrieri, amarul şi încrâncenarea acestei lupte ruinătoare de sine. Dar era hotărât 
să reziste. Atâţia oameni înduhovniciţi îl căutaseră, îi ceruseră sfat, lui, laicului, atâţia 
puternici îşi dovediseră slăbiciunea în faţa sa.

Doar el, rămânea neclintit ca un paltin şi neobişnuit să se vaiete, să murmure, să 
se plângă, să revendice, să bată cu pumnul în cer, deşi era îndreptăţit să facă acest lucru.



O încredere totală şi profundă în Dumnezeu îi susţinea aripile.  Până-n ultima 
clipă i le-a susţinut, netezindu-i aerul de înălţare.

A fost un geniu? A fost un vizionar? A fost un duhovnic? Un părinte, un frate, un 
prieten, o rudă? Toate la un loc.

Dar,  aidoma  persoanelor  cu  adevărat  remarcabile,  nu  te  lăsa  să-i  simţi 
superioritatea. Toţi erau egali pentru el, aşa cum Isus îi considerase  pe ucenici şi pe 
apostoli, „prietenii mirelui” – şi nu şi-a arătat în faţa lor natura divină.

Era om ca şi ceilalţi. Venise în lume în chip omenesc, cu tot ce presupune această 
condiţie: durere, lacrimi, tristeţe, bucurie, frică, în toate aidoma nouă, în afară de păcat.

Tot ca om murise în chinuri groaznice, cu moartea cea mai ruşinoasă: atârnat de 
lemnul ruşinii, moarte rezervată doar trădătorilor şi tâlharilor.

O  singură  clipă  de  slăbiciune  umană  ar  fi  zădărnicit  planul  divin  de 
răscumpărare a lumii. Şi  El a îndurat tot, bând paharul până la capăt, căci nu voia 
decât să împlinească voinţa Tatălui Ceresc („Tată, depărtează de la mine paharul acesta! 
Totuşi, nu ce voiesc Eu, ci, ceea ce voieşti Tu să se împlinească” (Mc. 14,36).

 Omul Artur nu era un avar. Câte ceva din sine, dăruia fiecăruia.
N-a  lăsat  să  se  ghicească,  nici  măcar  să  se  bănuie,  imensa povară  ce-i  apăsa 

umerii. Imensa durere ce-i înnegura sufletul, trupul. Nu a vrut să mâhnească pe nimeni. 
Dimpotrivă, până-n ultimele zile pământeşti, i-a încurajat pe toţi. 

Avea planuri uriaşe. Şi a crezut tot timpul că, împlinind Planul Comun de Pace şi 
Iubire între oameni, între fraţi, între prieteni, între scriitori, va învinge. Vom învinge.

De fapt,  a învins.  A biruit  chiar şi  moartea,  care,  aparent a pus stăpânire pe 
trupul său. Pe suflet, nu, însă.

I-a biruit şi pe duşmani, şi pe invidioşi, neputincioşi şi, mai ales, prin Opera sa, 
imensă, a învins  Timpul, Materia, Spaţiul.

Omul a plecat  „să se odihnească puţin”. Opera lui va rămâne – mărturie de jar, 
pe rugul Iubirii de neam şi de oameni.

Astfel, se prelungeşte, se continuă,  în Imperiul său virtual, ca şi în cel real.
Idealul său era de Unire a minţilor treze şi curate, într-o singură Inimă. O Inimă 

uriaşă, cât o ţară, care pulsează acum şi pentru ei.
Şi va pulsa, cât va exista Neamul.
Iar pe cârcotaşi, să-i ierte şi să le întoarcă răul în binecuvântare. Aşa se cuvine.
În prag de sărbători, în Pragul Naşterii Supreme, să picurăm un gând pios de 

iubire, de aducere aminte, o rugăciune şi lacrima unei lumânări sfinte, pentru acel care, 
dincolo  de  toate  acestea,  şi  de  multe  altele,  scrise  şi  nescrise,  A  RĂMAS  ŞI  VA 
RĂMÂNE ÎN NOI, încrustat cu litere sfinte.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Galaţi, 7 decembrie 2008                     



OAMENI ŞI FAPTE PE MĂSURĂ

UN PRUNC DE LUMINĂ AL DOMNULUI  ARTUR SILVESTRI

REVISTA  VIAŢA DE PRETUTINDENI

Recentul  număr  al  prestigioasei  Reviste  de  cultură,  istorie  şi  performanţă  a  
românilor de pretutindeni şi a prietenilor lor, „Viaţa de pretutindeni”,  deşi se înscrie în 
linia trasată încă din  programul iniţial, a ajuns, prin prezentarea grafică excepţională, 
ca şi prin conţinutul generos şi prin prestanţa de care se bucură în ţară, dar, în chip 
deosebit, peste hotare, să constituie – UN PUNCT DE REFERINŢĂ FUNDAMENTAL 
PENTRU CULTURA ROMÂNEASCĂ, de aici şi din diaspora.

Promotorul  acestei  reviste,  Dl.  Artur  Silvestri,  scriitor,  istoric  al  civilizaţiei, 
personalitate cu activităţi enciclopedice, semnatarul unui număr copleşitor de cărţi cu 
interes major pentru români,  a adăugat, încă un Prunc de Lumină la  prodigioasa sa 
activitate cărturărească : această revistă, al cărei mentor spiritual este.

 Colectivul redacţional,  include  corespondenţi speciali precum Pr. Dr. Francis 
Dessart  (Belgia);   Wanda  Ostap  (Belgia);  Napoleon  Săvescu,  Theodor  Damian, 
Alexandru  Nemoianu;  Florentin  Smarandache  (S.U.A.);  Corneliu  Florea  (Canada); 
Dimitrie  Grama  (Danemarca);  Viorel  Roman  (Germania);  Vasile  Barbu  (Serbia  şi 
Muntenegru) – dar şi a corespondenţi români, printre care: Victor Sterom (Ploieşti); Al. 
Florin Ţene (Cluj – Redactor şef adj.); Lucilia Dinescu, Amedeo Caftangioglu, Teodor 
T. Ardelean (Arad); Eugenia Carp (Bucureşti);  Miron Ţic ( Ilia); Eugen Burghelea; 
Valeria  Arnăutu-Lucic;  Mircea  Petru  Suciu;   Mihai  Antonescu;  Lucian  Gruia 
(Bucureşti); Ioan Suciu (Braşov); Victor Munteanu (Bacău);  Ioan Ţepelea (Oradea); 
Adina A. Enăchescu (Rm. Vâlcea) – în calitate de redactori – ca şi colectivul tehnic ce se 
ocupă de culegere, tehnoredactare, prezentare grafică, distribuţie, un buchet de oameni 
inimoşi  şi  cu  râvnă  în  cultura  românească.  Îndrumaţi  de  onorabilul  Sabin  Bodea, 



director şi redactor şef, Gheorghina-Ţibichi Bodea, director adjunct, Alexandru-Robert 
Ilarion – director artistic şi onoraţi de prezenţa prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” – din Arad – în calitate de Director onorific, - s-au 
întrecut pe ei înşişi, în a scoate la lumină o publicaţie de excepţie, singulară prin forma şi 
conţinutul ei, ca şi în modul de abordare a problemelor româneşti, trecute, actuale şi 
viitoare,  din  toate  punctele  de  vedere,  istoric,  geografic,  social,  spiritual,  cultural, 
artistic.

Abordând  probleme  de  interes  major  pentru  toţi  românii,  într-o  paletă 
diversificată, pe toate gusturile,  revista-almanah impresionează şi impune un respect 
deosebit, proporţional cu munca  uriaşă a tuturor semnatarilor şi a îndrumătorilor ei, 
aşa cum am amintit.

Difuzată peste hotare în foarte multe ţări, revista este un instrument cât se poate 
de autentic şi folositor, pentru că radiografiază starea actuală a culturii şi totodată este 
ambasadoarea culturii  româneşti în lume.

Chiar din primele pagini, revista titrează articole de excepţie despre Dr. Artur 
Silvestri,  sărbătorit  la  55 de ani,  scriitor  de marcă,  istoric  al  civilizaţiilor,  promotor 
cultural,  personalitate  cu  activităţi  enciclopedice,  „Un  Mecena  al  culturii  neamului  
românesc”,  aşa cum semnalează Sabin Bodea.

Este prezentată pe larg, viaţa şi opera cu totul excepţională a Domnului Artur 
Silvestri care, de-a lungul anilor, în afara operelor proprii, s-a preocupat de a culegerea 
unor mărturisiri de credinţă literară, a unor Cuvinte memorabile destinate urmaşilor, 
mărturii despre „Al cincilea Patriarh” -  şi, ar fi imposibil să le enumerăm aici, pe toate.

Ele  se  regăsesc  în  paginile  Publicaţiilor  ARP,  în  Bibliotecile  virtuale  şi  în 
Editurile  ARP.  Şi  cine  a  luat  cunoştinţă,  fie  şi  de  una,  doreşte  să-şi  îmbogăţească 
orizontul cu un tezaur de spiritualitate pe suport electronic, cât şi pe suport de hârtie.

Părerea personală este că, orice român ar trebui să cunoască aceste lucrări de 
excepţie, drept pentru care, ilustrul cărturar a creat şi pus la dispoziţie Biblioteca online 
– Cărţile lui Artur Silvestri, o bibliotecă virtuală pentru utilizatorii de internet.

Tot la rubrica Aniversări se înscrie şi medalionul  „Alexandru Nemoianu ’60” -  
personalitate uriaşă a culturii româneşti peste hotare.

Articole  precum:  „Conceptul  democratic”  –  semnat  de  Dimitrie  Grama  - 
Danemarca; „Basarabia, reduta Europei” -  scris de Andrei Vartic, Republica Moldova; 
o sinteză istorică de mare valoare, intitulată „Călătorie în Dacia, Ţara Zeilor” -  semnată 
Napoleon Săvescu, New-York.

Un articol  despre  Europa,  semnat  de  prof.  dr.  Viorel  Roman,  Germania;  un 
amplu eseu „Despre Spania şi despre noi” -  semnat de Gabriela Căluţiu-Sonnenberg; un 
îndemn „Către Poeţi”,   lansat de scriitorul şi  cineastul Ben Todică, Australia,  foarte 
generos şi emoţionant, intitulat: „Dragul meu Poet” – modalitate de a se adresa colegilor 
de breaslă.

Un alt eseu despre  Călătorii şi drumuri,  semnat Elena Buică, Toronto, Canada, 
intitulat „Drumurile”.

Mărturii  interesante  despre  viaţa  de  imigrant  semnate  de  Adriana  Vidroiu 
Stanca din Spania şi de Cristina Lipan, Italia.

De  asemenea, o radiografiere a conceptului de Democraţie şi cum este el aplicat 
la  români  într-un  articol  interesant  intitulat:  „Preţul  falsei  politici”  –  semnat  Ioan 
Mugioiu, Elveţia.

Ioan Miclău – Australia  – pledează emoţionant despre  „Limba Românească – 
preţioasă dăruire divină!”



Un studiu asupra lucrării „Karl Marx – Însemnări despre români” -  radiografiată 
şi analizată de Corneliu Florea, Winipeg, Canada, care scoate la iveală aspecte inedite 
din opera clasicului ideolog german – cu privire la români – lucrare aflată în Arhiva 
Marx-Engels a Institutului Internaţional de Istorie Socială din Amsterdam şi,  cităm: 
„Prin tipărirea însemnărilor inedite ale lui Karl Marx despre Români” (…) românilor li se  
oferea, prin dascălul marxismului,  o lecţie de istorie românească, ce le-a fost interzisă din  
1944, aceea a cotropirilor şi exploatărilor Principatelor Române de către ruşi, cuprinsă în 
perioada dintre ocuparea Crimeii (1787) şi până la Războiul din Crimeea  (1856)”.

Vlad Pohilă din Chişinău scrie emoţionant despre „Perpetua venire a lui Nichita 
în Basarabia”  şi îi închină un poem foarte frumos, intitulat: „Nimic nu este altceva”.

Yolanda Scripca, S.U.A. – oferă un scurt interviu cu familia Sunseri, intitulat: 
„Un pic de Românie în Monterey, California”.

Despre  revista  Vatra  Românească  – face  o  remarcabilă  pledoarie  Alexandru 
Nemoianu, spunând că este: „O prezenţă elegantă, discretă şi fără egal în Lumea Nouă”.  
Prilej de evocare a Episcopului Policarp Moruşca, întemeietorul Vetrei Româneşti,  cel 
care „a ales acest loc binecuvântat ca sediu al nou întemeiatei Episcopii Ortodoxe Române 
din America”.

Aurelia Satcău din Australia -   scrie un amplu eseu despre „Românul diasporic  
între „nativ şi adaptativ”.

Un chestionar lansat de Gabriel Smarandache, cu tema: „Rămân emigranţii fideli  
valorilor  culturii  lor  de  origine?”  -   are  ca  interlocutor  pe  Florentin  Smarandache, 
scriitor de prestigiu care face observaţii pertinente despre aceştia.

Părintele  Theodor  Damian,  New-York,  scrie  despre  „Globalizarea  literaturii  
române”,  ocupându-se de traducerile  din limba română şi  de promovarea literaturii 
române, care „depinde şi de scriitorii  înşişi,  dar şi de guvern, şi,  de acesta încă foarte  
mult”, făcând însă referire şi la calitatea acestor traduceri.

Vladimir Bulat din Chişinău, se întreabă: „Vor funcţiona cele trei episcopii noi  
din Basarabia?”

George Alexe, SUA – scrie un amplu şi foarte interesant eseu despre „Misterul  
actualităţii eminesciene”. 

Ionuţ  Caragea,  Canada,  pune  pe  tapet  „Cartea  în  trecut,  prezent  şi  viitor”,  
problemă stringentă, de interes general, pledând pentru carte în felul următor: „Nimic 
nu se compară cu a ţine  cartea  în mână.  Fără carte   rămânem limitaţi  şi  înfieraţi  în  
modernism. Începând cu pipăitul coperţilor, vom simţi cartea cum vibrează. Prefaţa este ca  
o introducere în viaţă, conţinutul ca o oază în mijlocul deşertului, postfaţa ca o amintire  
plăcută. Vom lua cuvintele şi le vom aşeza unele peste altele, construind imagini durabile,  
la fel ca aceea a nemuritoarei Ana, zidită de către soţul  său. Vom rămâne cu memoria  
intactă, fără goluri, fără reclame, fără influenţe şi mesaje  subliminale. Vom fi naturali,  
vom fi OAMENI.

Dintre toate minunile lumii, cartea ne va face cu adevărat fericiţi.”
Subscriem  total  acestei  poziţii.  Mulţumim,  Ionuţ  Caragea  pentru  că  ne-aţi 

exprimat gândurile.
Pe  tot  cuprinsul  revistei,  numeroase  medalioane  lirice,   dau  glas  versurilor: 

Florica Rauţa Cândea, Eugenia Bădilă Karp,  Vasile Man,  Amedeo Caftangioglu, Titina 
Nica  Ţene,  Traian  Balint,   Dumitru  Ilarion,  Ana  Ardelean,  Cornelia  Marandiuc, 
Gheorghe Râmboiu-Bursucani – oferă haiku-uri de vară,
Victor  Munteanu,  Nicolae-Nicoară  Horia,  Adina  Stoicescu,  Petre  Rău,  Adina 
Enăchescu, Nicolae Maxim;  Mircea Cruceanu; Dan Minoiu, Lucreţia Baltă-Gavrişiu, 



Mihai  Arcadie  Comănici,  Vica  Zeitler,   Raveca  Vlasiu,  Ioan  Mărginean,  Maria 
Săplăcan, Maria Borzaşi,  Elena Mereuţă, Ioan Mugurel Sasu,  Alexandra Bucur, Alex. 
Cristea şi mulţi alţii. 

Cu regretul că nu i-am putut menţiona pe toţi semnatarii în această revistă, îi 
felicităm din inimă pe toţi colaboratorii şi le dorim inspiraţie, har şi roade spirituale!

Aşadar, un amplu document de valoare excepţională, care a intrat deja în Istoria 
Presei româneşti a veacului al XXI-lea, cu mărturii remarcabile peste timp şi dincolo de 
orice spaţiu geografic.

O ofertă cât se poate de generoasă care îmbucură ochiul, inima şi sufletul şi care 
este pe toate gusturile.

Să mulţumim realizatorilor acestui grandios proiect.
Prin valorile pe care le promovează, prin autenticitatea şi importanţa mesajului, 

prin deschiderea extraordinară către cultură, „VIAŢA DE PRETUTINDENI”, aşa cum 
inspirat se intitulează, deschide un  orizont larg, tuturor deopotrivă.

E ca un fel de descoperire magică a unui tărâm de basm, unde poţi uşor pătrunde 
cu pasul, cu închipuirea, cu propriul cuvânt, pentru că ştii că nu vei fi alungat, ci primit, 
cu braţele deschise.

Eseu

CUM SĂ MĂSORI INFINITUL

ARTUR SILVESTRI, Exerciţii de exorcism social, „Hazard dirijat”, lichidatorism
şi „vremea Ducăi-Vodă”,  Carpathia Press, 2006.
         

„Eu sunt „istorie” -   declară Artur Silvestri în Prefaţa la cartea  „Exerciţii  de  
exorcism social, „Hazard dirijat”, lichidatorism şi „vremea Ducăi-Vodă”, carte apărută la 
Carpathia Press în 2006.

Şi,  mi-aş  permite,  smerită  să  adaug:  Noi  toţi  suntem  istorie.  Orice  entitate 
existentă într-un timp material este istorie. Cu toţi alcătuim un Rotund uriaş din Fiinţa 
Cosmică,  din  uriaşa  Creaţie  divină,  pe  care,  Dumnezeu,  contemplând-o,  la  sfârşitul 
fiecăreia din cele şase zile ale Facerii, a văzut că era bine întocmită, şi că „toate erau 
bune”.  Aşa cum le alcătuise, în perfectă armonie universală – toate erau perfecte. Dar 
ce nu a fost perfect?

Şi pe Om l-a creat în sintonie cu natura, cu grădina înflorită, în mijlocul căreia 
creştea falnic, verde, cu roade îmbietoare, Pomul cunoaşterii binelui şi răului.

Călcând  interdicţia  divină,  omul  a  stricat,  a  sfărâmat  armonia,  a  distrus 
echilibrul perfect creat de Dumnezeu, colţul acela de cub ciobit, care-l făcea să nu se mai 
bucure de perfecţiune.

Extrapolând, până la acea „desluşire de fenomene”   de la care porneşte Artur 
Silvestri  în  ceea  ce  priveşte  „Faţa  imprevizibilă  a  României”,  să  aruncăm  o  privire 
asupra Cosmosului mic, asupra acelui „Megalopolis valah”.



Încă  din  titlul,  deosebit  de  incitant,  „Exerciţii  de  exorcism  social”,  „Hazard 
dirijat”, lichidatorism şi „vremea Ducăi-Vodă”,   Artur Silvestri, prin prezenţa celor doi 
„Ex”  –  sugerează,  subliminal,  că  societatea  românească  actuală  este  cu  asupră  de 
măsură, în afara aliniamentului mondial, cu toate străduinţele de a ajunge din urmă 
societăţi  avansate  din  punct  de  vedere  economic  şi  social  şi  acest  „exorcism social”, 
departe de a micşora distanţa, hiatusul, nu face decât să caşte o prăpastie şi mai mare. 
Pentru că, salturile, fiind atât de uriaşe, nu pot măsura hăul cu pasul, abisul cu palma şi 
infinitul cu şchioapa.

Autorul afirmă că: „De fapt,  oriunde este „om”, şi deci „loc” şi „sălaş”, există  
„imobiliar”, nu atât ca afacere (deşi, evident, că şi aceasta), cât, întâi de toate, ca realitate  
socială definită istoriceşte.”

Pentru  o  persoană  neiniţiată,  lămuririle  pe  care  autorul  le  oferă  cu  lux  de 
amănunte,  ca  un  bun analist  istorico-social,  în  aceste  splendide  eseuri,  declaraţii  de 
presă şi intervenţii jurnalistice în tematică imediată, constituie un Abecedar, un manual 
de strictă necesitate, care-i deschide neştiutorului, o lume nouă. Pentru că altfel nu s-ar 
putea descurca în hăţişurile acestei ramuri a economiei şi comerţului, care, în ultimii 
douăzeci  de  ani,  a  luat  un  asemenea  avânt  încât  îi  pune  în  dificultate  chiar  şi  pe 
specialiştii în materie.

De asemenea, lucrarea, scrisă într-un ton alert, susţinut, specific operelor acestui 
mare cărturar şi istoric al civilizaţiilor, Domnul Artur Silvestri, oferă cititorului simplu, 
posibilităţi  de reflecţie şi cunoaştere, înainte de a face o alegere în domeniul, atât de 
important cum e „imobiliarul”.

Şi mai constituie,  o amănunţită radiografiere a stării  de fapt, făcută cu multă 
luciditate, experienţă şi tact, de un expert, în urma unor cercetări asidue, minuţioase,  de 
sine stătătoare, în această materie.

Este o punere în temă, avizată, pertinentă, binevoitoare şi dezinteresată a omului, 
cu problemele cu care se confruntă acut în viaţa de zi cu zi, dar şi în investiţiile de viitor 
apropiat sau îndepărtat, pe o plajă generoasă, atât ca spaţiu, cât şi ca timp.

„Bucureştii vechi este o marfă de o uriaşă valoare istorică, pe care noi o ignorăm” –  
spune Artur Silvestri.

Nu demult, în vara anului 2008, în calitatea Domniei sale de profesor de gestiune 
imobiliară, Domnul Artur Silvestri  a dat un interviu pentru „Bloombiz”, despre vechiul 
Bucureşti versus zgârie nori, interviu luat de Andrei Clitaru, în care şi-a expus opiniile 
cu privire la construcţiile capitalei.

Problema  stringentă  a  megalopolisului  românesc,  după  părerea  lui  Artur 
Silvestri  –  este  aceea  a  rezervaţiilor  urbane  –  care  trebuie  să  existe,  în  pofida 
aglomeraţiilor urbane de blocuri zgârie-nori.

Nostalgia,  „un  fenomen  firesc  şi  deopotrivă  impresionant”  –  după  vechiul 
Bucureşti, ajuns „marfă” -  reiese din toate paginile volumului.

„A fi  nostalgic  după un Bucureşti  care,  în  mare măsură nu mai este  –  denotă  
valoarea lui” -  e de părere distinsul profesor.

„Stihierea s-a produs acum pe bucăţi, imaginea întregului este scandaloasă”.   Şi 
aici aduce ca argument un caz tipic: Barbu Jianu, zona Cartierului Primăverii.

Municipalitatea  ar  trebui  să  înţeleagă  că  slujeşte  naţiunii  şi  să  se  implice  în 
refacerea lui, dar, mai ales, în împiedicarea distrugerii totale a Bucureştiului.

Dezordinea stihiantă, anarhică, s-a produs acum.
Autorul  face  referiri  la  Centrul  istoric  al  Bucureştiului  şi  aduce  argumente 

trainice în favoarea păstrării acestuia.



Aşa cum am subliniat, Artur Silvestri  este un fin analist al stării de fapt, care 
vine cu exemple concrete, la obiect, ale fenomenului imobiliar românesc, comparativ cu 
alte ţări din Europa şi din Lume.

Domnia sa analizează acele fenomene bizare existente în societatea românească 
post-decembristă şi în special „efectul Marelui Joc”, unde totul se face  „la momentul  
maximei ocazii”(…) ceea ce socotim astăzi a fi „imobiliar” nu mai este decât o anexă a  
„pieţii de vânzare de bani”.

Autorul lucrării face o disertaţie despre „banii imaginari” – oferiţi cu iscusinţă de 
bancheri şi care nu sunt decât o „vânzare a muncii naţionale din viitor”.

Incisivitatea autorului incumbă din luciditatea sa şi din spiritul partizan cu cei 
mulţi, pe spinarea cărora se fac tranzacţii,  speculaţii, din care aceştia nu au decât de 
pierdut.

De asemenea, autorul semnalează multe aspecte de acest gen, privind „culegerea 
de bani” organizată, nu însă şi urmărită de către Stat.

Analiza efectului de „hazard dirijat”,  a „retrocedărilor” care sunt numite  „Pegra 
României recente”;  despre „Frăţia dolarului”;  despre „Principiul dominoului”;  despre 
„Agenţiile imobiliare”  care devin, după spusele Domnului Silvestri „încă o dată, „Acarul  
Păun”.

Alte teme extrem de interesante despre: „Locuinţa vremurilor grele”; „Ideologia  
birului: încă un  parazit consumator de bani luaţi ca tribut” sunt temeinic analizate cu 
simţ de răspundere de către autor.

Autorul îşi exprimă îngrijorarea, de asemenea, faţă de faptul că  va exista  „Încă 
o generaţie de la noi care va trăi aproximativ, îndatorându-se pe viaţă pentru „vechi” şi  
„prost”.

În sfârşit,  Artur Silvestri semnalează faptul că „schimbările climatice afectează 
deja piaţa imobiliară din România”  şi constată cu o fină ironie că aceste schimbări sunt 
„indiferente la „febra investiţiilor”.

Capitolul II al lucrării se referă la: „Câteva preliminarii la „anatomia unui oraş  
strâmb”.

În acelaşi ton, face referiri la faptul că „Nici în Africa, nepăsarea autorităţilor faţă  
de  tradiţia  urbană  nu  este  atât  de  pronunţată  ca  la  Bucureşti”;   la  „Legea  faptului  
împlinit” –  care domină implacabil şi este pusă în faţa tuturor care vor să întreprindă 
sau să revendice un lucru.

O altă referinţă care provoacă cel puţin mirare, pur şi simplu este următoarea: 
„Pentru că  e  incapabilă  să valorifice  oraşul  vechi  stăpânirea preferă să-l  facă una cu 
pământul”.

Ultimul articol, deosebit de interesant este despre  Bucureşti care a ajuns: „O 
„metropolă” fără memorie? şi interogaţia autorului este cât se poate de justificată,   aşa 
cum dă mărturie:

„Căci maladia Bucureştilor imaginaţi, strâmb şi co-interesat, de cei ce îl proiectează  
astăzi nu este atât „distrugerea patrimoniului” (fiindcă aceasta e o temă inexistentă pentru 
astfel  de categorii  parazitare) cu „eşecul investiţional”,  bani mulţi  ce se aruncă pe apa  
Sâmbetei.  Mâine,  când va fi  evident  că  am construit  fără rost  şi  printr-o  „filozofie  de  
concentrare” ce sufocă creaturile vii de orice fel, întăreşte schizofrenia colectivă şi astupă  
vechile „artere şi vene” centenare de „utilităţi” ale Comunei, va deveni, în sfârşit, evident  
că soluţia este în „lărgire” şi, deci, în repartizare mai echilibrată a unei poveri comune 
acum de nesuportat. Mult din ce se clădeşte acum îşi va pierde din valoare şi îşi va arăta 
caracterul formal şi amăgitor astfel încât „aşezarea de preţuri” – ce va veni – va ruina pe  



unii şi îi  va îmbogăţi pe cei  care, astăzi,  cunosc efectele şi participă la accelerarea lor,  
organizând Jocul.

Bineînţeles că Oraşul clasic, acolo unde totuşi va mai apuca să se conserve, îşi va  
păstra valoarea imobiliară. Nicăieri în Europa „tradiţionalismul” nu ruinează ci afirmă şi  
confirmă.  Dar aici, Stăpânirea ignoră aceste concluzii elementare căci, în perspectiva ei,  
România nu mai există decât ca un simplu „teren imobiliar” pentru speculaţie proprie şi  
un teritoriu apatrid ce se va părăsi odată, conform principiului sarcastic ce spune că „după 
ei, potopul”.

În loc de Epilog, Dl. Artur Silvestri remarcă plin de amărăciune că: „Bucureştii  
rămân numai în voia lui Dumnezeu!”

„Pentru mine –  spune Artur Silvestri  –  „conspiraţia  economică” în  materie  de 
Bucureşti   era demult indiscutabilă şi aşteptam doar momentul când se va dezlănţui (ori,  
mai bine zis, când va ieşi la suprafaţă). Iată că acum se observă clar ca lumina zilei. Însă la 
noi,  unde „monopolul  ideologic”  este  neînchipuit  de  puternic  nădejdea  că  se  va  putea  
realiza ceva consistent spre a o combate pare a fi apropiată de zero. Chiar dacă există  
„grupuri” edificate şi câţiva jurnalişti lucizi, adeseori am impresia că asist la discuţii sterile  
între  „profesionişti”  în  ochii  cărora  precizia  unui  efect  sau  virtuozitatea  unei  soluţii  
valorează  mai  mult  decât  viaţa  celor  ce  trebuie  să  beneficieze  de  ele.  Mai  mult  chiar,  
întreaga „croială” mi se pare mai degrabă greşită. În loc să se potrivească ansamblului  
tematic şi „mecanismele” (care acestea sunt „motorul răului”) se invocă excesiv situaţiile  
„punctuale” şi se deplâng stricăciunile din  Piaţa Regală şi de la Catedrala Sfântul Iosif  
când, de fapt, întreg Bucureştiul este asediat, stricat şi schimonosit: parcuri „retrocedate  
cui trebuie şi când trebuie” (astfel încât proiectul de „investiţie” este gata de a fi aprobat),  
„zgârie-nori”  proiectaţi  să  existe  în  oraşul  european cu  cel  mai  ridicat  risc  seismic,  o 
sfidare de ignorant obraznic faţă de tot ce înseamnă tradiţie, „loc cu memorie”, de fapt 
„sanctuar urban”, cartiere întregi masacrate în timp de 15 ani fără nici  o reacţie  deşi  
acestea ar fi trebuit să fie declarate „rezervaţie urbană” etc.  Pretutindeni o tăcere quasi-
complice afară numai de câteva voci rătăcite şi „eretice” care, la vremea loc, au spus ce au  
avut de spus, vorbind în deşert. În rest,  „asociere în rău”, frică şi slugărnicie. Aşa-zisa  
„societate  civilă”  (de  fapt  –  nişte  organizaţii  constituite  ad-hoc  pentru  a  pune  bifa  în  
tematica drepturilor cetăţeneşti) nu a existat ca atitudine şi nu există nici acum iar reacţia  
cetăţenească  spontană,  manifestată  recent,  nu-i  decât  o  trezire  târzie,  care  trebuie  să 
întâmpine răspunsul  cinic  al  unei  Stăpâniri  organizate  milităreşte  şi  care,  obişnuită  să  
hotărască arbitrar,  se miră,  cu dispreţ,  acum, când cetăţenii  nu se mai arată a fi  doar  
„vitele” aduse la tăiere în cabina de vot. (…)

Rămâne, în această speţă, numai voia lui Dumnezeu. (…)
Oraş blestemat, pe care doar rugăciunile celor cinci sfinţi ce se află în fiinţa lor  

nevăzută  în  bisericile  acestei  „capişte  a  spoielii”  îl  mai  ţin  în  fiinţă”.  (24  Iunie  2006 
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele), Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.)

Prof. dr. Viorel Roman, de la Universitatea din Bremen, Germania, remarcă, pe 
coperta a IV-a a lucrării:

„Sinceritatea lui Artur Silvestri şi mai ales dispreţul lui clar pentru mimetismul de  
tranziţie  a  lezat  tabu-uri;  pentru  el,  societatea  civilă,  cea  mai  aberantă  invenţie  
dâmboviţeană  din  zilele  noastre,  parcă  nici  nu  există.  „Viel  Fend,  viel  Ehr”,  sau,  pe 
româneşte; mulţi duşmani, multă cinste.”

Iar scriitorul Alexandru Nemoianu din S.U.A. afirmă, pe aceeaşi copertă: „Am 
citit  cu  groază  extraordinarele  „Exerciţii  de  exorcism  social”.  Într-adevăr,  se  pare  că 



intrăm într-un nou coşmar şi o nouă robie întemeiată pe acapararea brutală a întregii  
puteri şi a tuturor resurselor economice. Dumnezeu să aibă milă de noi!”

Această carte, parcursă cu atenţie, deschidere şi sinceritate, nu se poate să nu-ţi 
pună semne mari de întrebare şi  prilej de meditaţie adâncă asupra direcţiei în care ne 
îndreptăm cu toţii.  Ea ne îndeamnă tainic să nu mai trăim legaţi la ochi, bâjbâind şi 
orbecăind,  ci,  cu  luciditate  şi  demnitate  să  recunoaştem  stările  de  fapt  şi  să  luăm 
atitudine pentru binele şi bunăstarea neamului omenesc.

Galaţi, 3 decembrie 2008

COROLAR CREŞTIN. 80 DE “PRELAŢI” AI SCRISULUI ROMÂNESC
OFICIINDU-ŞI PROFESIUNEA DE CREDINŢĂ LITERARĂ

DR.  ARTUR  SILVESTRI,  Mărturisirea  de  credin ă  literară.  ț Scrisul  ca  religie  la  
Români      în preajma anului 2000, vol. I,  Editura Carpathia Press, 2006

Într-un superb florilegiu, unic în spaţiul literar românesc, precum un arc-en-ciel 
cu  nuanţele cele mai subtile şi rafinate, oameni de cele mai diverse vârste, profesii şi 
condiţii  sociale,  de  aici  şi  de  pretutindeni,  dar  simţind  şi  iubind  în  aceeaşi  limbă 
românească,  cei  care  întâi  şi-ntâi  au  profesiunea  de  români,  însă  profesionişti  ai 
condeiului străluminat de har şi transformat în crez artistic, dau, iată, mărturie despre 
ei înşişi şi despre creaţiile lor, zămislite în ani de trudă asupra manuscriselor, în paginile 
prestigioasei publicţii Mărturisirea de credinţă literară, Scrisul ca religie la Români în 
preajma anului 2000, vol. I, apărut la Editura Carpathia Press în 2006 – un veritabil 
Document de conştiinţă colectivă, conceput şi orânduit de dr. Artur Silvestri, carte care 
mi-a prilejuit  o  neasemuită   stare  de binefacere  spirituală  şi  confort,  şi  pe care  am 



parcurs-o  nu  demult,  prin  amabilitatea  redactorilor  de  la  Divizia  Publicaţii  – 
Intermundus Media ARP.

Cartea are ca “obiect de căpătâi”, după mărturisirea însuşi a coordonatorului 
lucrării,  dr.  Artur  Silvestri,  -  “acela  de  a  pune  împreună  “mărturisirea  de  credinţă  
literară” a fiecăruia dintre autorii  posibili,  arătând rostul fiecărei creaţii  în parte şi,  în  
acelaşi  timp,  ansamblul  de  convingeri,  obiective  şi  semnificaţii  ale  literaturii  ce  există 
astăzi şi “se face” în limba română”.

Un veritabail document de epocă incluzând, după spusa aceluiaşi Artur Silvestri 
autori  “români de  pretutindeni”,  din   “toate  generaţiile  literare  şi  cu toate  orientările  
estetice”.

Pe proiect poate fi mai generos şi mai deschis ca acesta?  Pentru că necesită o 
muncă  absolut  copleşitoare,  şi  o  responsabilitate  imensă.  Dar,  în  această  carte  de 
mărturisiri literare, nu la confesional, ci în chinovia proprie, “în sinea” fiecăruia, adio 
ierarhizări, compeţiţii, şcoli şi generaţii de scriitori care polemizează până la anihilare, 
adio  invidii  de  breaslă,  polemici  şi  ranchiune  personale  purtate  precum  cocoaşa  în 
spinare, zeci de ani şi uneori, chiar dincolo de dispariţia preopinenţilor.

Ca într-un raft uriaş de bibliotecă (şi  aşa se şi  doreşte!)  – materială ori  doar 
virtuală, stau îmbrăţişaţi, cuminţiţi, obraz lângă obraz şi tâmplă lângă tâmplă, copertă 
lipită de copertă, indiferent de grosime, lăţime ori înălţime, nu după numărul tomurilor, 
nici al anilor migăliţi pe răbojul mileneiilor aflate la răscruce, nici măcar după acele 
afinităţi  elective  despre care vorbea Goethe,  ci,  după un alt  criteriu,  mai adevărat  : 
despre propriul CREDO literar, după sufletul aşezat între coperte lucioase ori mate, ori 
chiar  poroase,  plastifiate  sau  nu,  color  sau  numai  alb-negru.  Stau  frumos  aliniaţi 
precum enoriaşii într-o biserică de mir, aşteptând la rând cuviincioşi să-şi depună în 
taină, fără surle şi tobe, acel CONFITEOR – mărturisirea de credinţă literară care-i 
animă, într-o aşa cumplită junglă literară.

Volumul beneficiază de un pertinent cuvânt înainte, smuls din “taina timpului  
nemărginit” – de acelaşi neobosit şi generos şi redutabil om de cultură – Artur Silvestri, 
care oficiază ritualul spovezilor ca la confesional, spălându-i în apa lustrală, strecurată 
prin cenuşa urnelor rămasă de la arderea stâlpărilor de finic din ziua Floriilor.

Săvârşind acest tip de abluţiune în cel mai autentic spirit creştin,  scriitorii  au 
experimentat, după acest “catharsis”, o nouă formă de cunoaştere între ei, prin aceste 
“mărturisiri”, constituite în amplul “document de epocă”, dar şi de adâncire în propriul 
sine pentru a găsi răspunsul, poate, demult căutat şi motivaţia care-i animă să dea la 
lumină opere literare.

Sub auspiciile unui început la fel de binecuvântat, acela al monumentalului volum 
“Cuvinte pentru Urmaşi. Modele şi exemple pentru Omul Român,  apărut în septembrie 
2005, continuând cu aceste inedite“mărturisiri” – şi prelungindu-se cu alonjă de spirit 
cu  un  al  treilea  volum ce  trebuie  să  apară,  -  am intrat  cu  paşi  sfielnici  ca  într-un 
sanctuar, în acest spaţiu sacru al “depoziţiilor colective” şi am avut revelaţia adevăratei 
meniri a scriitorului creştin de aici şi de pretutindeni. “Aşezată – în fiinţă” –după spusa 
scriitorului Artur Silvestri, această “frescă” de personalităţi atât de diferite, dar care 
sunt spirite  congenere,  consângene, scriind cu sângele  sufletului  şi  slujind,  fiecare în 
parte şi cu toţi împreună, la edificiul Cuvântului – e menită să-i înnemurească pe cei 
care o alcătuiesc, în chip de cărămizi, la temelie de templu.

Idei concentrate la maximum, esenţializate şi uneori luând forma unor axiome, a 
unor frânturi de gând fulgurate, adunându-şi, precum apele unui fluviu uriaş, zecile, 
sutele  de  izvoare,  pârâuri  şi  râuri,  şi  învolburându-se  o  vreme în  treacătul   anilor, 



împreună, în aval şi uneori,  precum sturionii, în amonte, în imensul ocean al cunoaşterii 
universale, sunt menite să alunge stihiile însingurării şi ale orgoliilor de orice natură, 
atingând  acele  înalte  cote  ale  comuniunilor  spirituale,  ce  nu  cunosc  nici  un  fel  de 
oprelişti ori diferenţe. Şi într-adevăr, aceste experienţe împărtăşite, “o dată răsfrânte în 
oglinda timpului”,  aceste mărturii rămân de neşters, după părerea distinsului dr. Artur 
Silvestri.

Ideea  însăşi  e  una  foarte  generoasă  şi  inedită.  Pentru  că,  dacă  scrisul  a  fost 
dintotdeauna, pasiune, vocaţie, hobby, întâmplare, necesitate, modus vivendi, distracţie, 
profesiune, de data aceasta, în mod cu totul  neaşteptat, pariul este cu o miză maximă. 
Scrisul este socotit în contextul creştin al cuvântului, ca şi religie (religo-religare- a lega), 
ca şi profesiune de credinţă. Este o asumare de destin.  El părăseşte terenul mirean, laic, 
uneori ludic al termenului şi obligă în conştiinţă  la luarea unei atitudini adecvate faţă 
de actul în sine, socotit ca oficierea unui ritual, mai întâi de iniţiere, apoi, de adâncire, de 
confirmare şi de creştere în taine, de la cea a iniţierii creştine, apoi a confirmaţiunii, a 
unirii cu substanţa mistică  a divinităţii şi a îmbrăţişării tuturor jertfelor şi penitenţelor 
ce incumbă din această sfântă lucrare. Ca, în cele din urmă să fie un viatic, ca o întâlnire 
cu taina din urmă, pentru a înlesni trecerea la o altă etapă a vieţii, cea a naşterii celei de 
a doua, în duh, adevărata viaţă pentru care, de pe aici ne pregătim îndeobşte.

Văzut  astfel  ca  un  drum  iniţiatic  care  nu  se  termină  o  dată  cu  sfârşitul 
pământesc,  scrisul  capătă  o  nouă  dimensiune  cosmică  şi  cel  care-l  oficiază  este 
îndreptăţit să spere a-şi câştiga dreptul la nemurire. 

Simbolistica,  deosebit  de  sugestivă  în  această  metafizică,  este  interpretabilă 
pentru fiecare autor în parte, dar converge către aceeaşi finalitate. 

Verticalitatea  scriitorului   trebuie  să  fie  similară  cu  verticalitatea  operei 
concepute.

Este  ştiut  că  fiecare  autor  îşi  aşează  cu  propriile  mâini  temelia,  apoi,  pe  ea, 
structurile superioare şi, în funcţie de materialul folosit, de uneltele utilizate şi de felul 
cum îmbină materialele  de  construcţie  –  cuvintele,  edificiul  poate  fi  durabil  sau  nu. 
Structura intimă a fiecăruia,  calchiată pe structura colectivă,  dar păstrându-şi  albia, 
matca, matricea spirituală, dă amploare sau nu construcţiei.  De asemenea, nimeni nu 
poate clădi cu pietre de împrumut, fiindcă vor fi revendicate de adevăratul proprietar, 
mai devreme sau mai târziu  şi,  dacă se  află  la  temelie,  se  subînţelege  ce  s-ar  putea 
întâmpla. Uneori pietrele trebuie smulse din chiar trupul, fiinţa constructorului, cerând 
jertfe  de  sânge  la  fel  ca  jertfa  Anei  aşezată  în  zid  de  către  meşteri.  Nimic  nu  este 
superfluu în uriaşa lucrare de edificare, dacă se doreşte dăinuirea ei peste vremuri.

Cartea de faţă seamănă cu un cântec gregorian intonat pe mai multe voci ample, 
grave, în canon, în inflexiuni tulburătoare de gând şi cuvânt, cu ambitusuri lărgite ori 
limitate, dar care toate, reiau temele principale, fiecare cu o voce distinctă şi clară, astfel 
încât,  în  singurătatea  şi  măreţia  unei  capele,  sunetele  rezonează,  întorcându-se 
amplificate de ecoul pitit în pereţii durabili şi în vitraliile policrome închipuind sfinţi, de 
unde se răsfrâng în infinite nuanţe, culorile cele mai suave şi cele mai penetrante.

Rămân în pereţii icoanelor, luminile şi umbrele căzând, după capriciile astrului 
zilei,  ori ale lumânărilor de veghe, picurându-şi lacrima în sfeşnice şlefuite cu migala 
călugărului minorit, vieţuitor în mănăstirea propriului suflet.

Firul viu ce străbate şerpelnic uriaşa construcţie literară este dreptul fiecăruia de 
a-şi manifesta propria credinţă şi de a şi-o asuma fără grimase ori gesturi de prisos.

“Căci, la drept vorbind,  spune autorul acestei originale antologii de credinţă,  în 
totul există o unitate de origină, definită prin ceea ce era profund şi tangibil ca şi cum ar fi  



fost matricea  sau entelehia, de fapt,  “cele patru puncte nodale”, limba, locul, tradiţia şi  
părinţii.”

De fapt,  subliniază  autorul,  toţi  slujesc  şi  apără “averea  constitutivă  care  este  
limba română, o ţară ideală unde intră toate, inclusiv memorie, Părinţi şi duh.”

Dar, nu spusese oare Nichita Stănescu: “limba română este patria mea!”
O  trecere,  fie  şi  destul  de  fugară  în  revistă  a  autorilor  şi  a  memorabilelor 

mărturisiri de credinţă, poate da o idee palidă despre însemnătatea acestei însemnate 
publicaţii. Şi totuşi, încercăm, cu modestele posibilităţi, fără nici o pretenţie de a emite 
judecăţi de valoare, care nicicum nu şi-ar avea locul şi cerând iertare celor care, vai, din 
motive de spaţiu, nu au fost amintiţi.

Începând cu înaltul ierarh Antonie Plămădeală – care dă la iveală o tulburătoare 
mărturie, aceea de a fi ales Calea cea mai grea a slujirii lui Dumnezeu, cea a călugăriei, 
Înaltul ierarh aminteşte despre fenomenul “Rugul aprins” – un fenomen de atitudine şi 
de rezistenţă împotriva “noilor stăpâni”.  Îmbinând perfect cărturarul cu intelectualul, 
personalitatea lui Antonie Plămădeală, dublată de harul şi charisma sa, remarcate prin 
cărţile sale în număr de peste 40, despre Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi despre 
Primul Patriarh al BOR-, apoi despre numeroase personalităţi ale culturii româneşti. O 
bună parte din scrierile sale au vizat cartea veche românească, alta despre originea şi 
traiul românilor din Transilvania. Cărţi şi manuscrise vechi care au fost publicate, în 
timpul vie ii, cât i după trecerea mitropolitului la cele veşnice.ț ș

 Ierarhul a fost pe deplin încredinţat că şi-a făcut datoria, atât faţă de Biserica pe 
care a slujit-o cu devoţiune, cât şi faţă de cultură. 

Distinsa  personalitate  de  cultură  Zoe  Dumitrescu-Buşulenga,  al  cărei  model 
cultural  şi  moral  a fost Tudor Vianu,  pentru care cultura era sacră,  iar  meseria de 
profesor,  un  “sacerdoţiu”,  mărturisea  :  “Biblioteca  este  singura  mea  bogăţie”.   Şi  : 
“Biblioteca este singurul loc la care mă gândesc din când în când. Sper ca Domnul să-mi  
dea timp să retrăiesc în pocăinţă fiecare din etapele  vieţii  mele.   Până la  urmă asta e 
căinţa.”

“Cele mai mari bucurii - după părerea Zoei Dumitrescu-Buşulenga – sunt cele de 
natură spirituală. (…) După aceea bucuriile muzicii. O audiţie extraordinară era o stare de  
beatitudine aproape ca ora de rugăciune, fiindcă muzica este cel mai direct drum către  
Dumnezeu.”

Fraze memorabile o definesc şi o edifică : “Astăzi, noi lupătm împotriva Logosului.  
A părăsi cartea, ceea ce este statornic în viaţa noastră, esenţial, a părăsi cuvântul înseamnă 
că ne risipim, ne irosim facultăţile intelectuale, iar spiritual nu mai are cu ce se hrăni.”  
(…) Cuvântul este statornic, creator. Imaginea e răvăşitoare, înşelătoare, trece, iar pentru 
suflet nu rămâne nimic.”

“Trăiesc din amintiri şi încerc cât pot să mai fac ceva. Bătrâneţea nu este o povară.  
Pentru mine nu există moarte, există “trecere dincolo”.

Şi într-adevăr, măicuţa Benedicta de la Mănăstirea Văratic, a trecut dincolo. Aici 
ne-a lăsat nestematele gândirii sale, lucide până în ultima clipă, unice, reconsiderarea şi 
reevaluarea lui Eminescu într-o serie de scrieri remarcabile şi ne-a rămas amintrea unei 
vieţi fără de cusur, de o moralitate neîndoielnică, a unei intelectuale de înaltă ţinută care 
ne-a reprezentat dincolo de orice graniţă, ne-au rămas mărturiile sale de credinţă. 

Mărturia  dată  de   părintele Calinic  Argatu  – de  la  Mănăstirea  Cernica  – 
sintetizată într-o rugăciune de mulţumire şi slavă Dumnezeului Întreit şi în meditaţiile 
despre Bucuria  Vieţii,  Bucuria  Credinţei,  Bucuria  Nădejdii,  Bucuria  Iubirii,  Bucuria  
Rugăciunii, Bucuria Sfinţeniei, Bucuria Timpului, Bucuria creşterii duhovniceşti, Bucuria 



Culturii  care zideşte, “în  fiecare  zi  bucurându-ne de  scrisoarea divină trimisă  de  Tine  
Doamne,  Biblia,  deschisă  nouă  întru  citire  sfântă  şi  Psaltirea  cea  mângâietoare  cu 
dumnezeiasca  Liturghie  şi  toată  înţelepciunea  Sfinţilor  Părinţi  şi  a  marilor  bărbaţi  de  
ştiinţă din toate veacurile!  Bucuria comuniunii, Bucuria răbdării,  cel mai greu examen 
trecut mereu cu note maxime, veacuri de-a rândul, de când ne ştim semănaţi întru rodire în  
frumuseţea dureroasă a acestei lumi – şi în sfârşit, Bucuria mântuirii” - “Ca să  ajungem 
la bucuria mântuirii trebuie să trecem prin bucuria răbdării!”

Mărturia  Acad.  Constantin  Ciopraga  :  “Scriu  fiindcă  de  timpuriu  simţeam 
nostalgia unei fraze dense; mi-am atras întâi cuvintele,  metaforele, asocierile expresive;  
literatura de idei devenea apoi tărâm de elecţiune; mă întregea şi îmi revela – în diverse 
registre – feţele văzute ori nevăzute ale omenescului.”

(…) De ce aş fi ignorat misterul creaţiei? Trăim într-o imperioasă aspiraţie de a 
recupera prin scris timpul imemorial în care înaintaşii mei – pe linie paternă şi maternă 
deopotrivă – se aflaseră departe de lumea cărţilor.”

“A  deveni  numai  om  (“humanior”),  prin  intermediul  filosofiei,  al  literaturii  şi  
artelor a fost o idee boltă, toate eforturile le canalizam programmatic spre acest ţel.”

Din  multitudinea  de  cărţi  publicate,  articole  şi  studii  –  Constantin  Ciopraga 
numeşte  :  “Personalitatea  literaturii  române”  (1973,  ediţie  adăugită,  1996)  –  “o 
panoramă,  o  hartă  a  reliefurilor  definitorii!  M-a  posedat  întotdeauna  proiectarea  
fenomenului creativ, românesc într-o durată a noastră (…) Scriitura mea critică se vrea o 
confesiune:  scriind  despre  un  creator  sau  altul,  m-am construit,  concomitant  pe  mine 
însumi ca personaj reflector şi afectiv.”

În  pagini  de  o  poeticitate  tulburătoare,  Teofil  Răchiţeanu  îşi  exprimă  crezul 
artistic. Fiinţa sa se identifică adeseori cu muntele. “Temelia fiinţei mele. Izvorul poeziei  
mele.” (…) Existenţa mea ca poet o datorez Muntelui.(…) Şi e firesc să fie aşa, căci însuşi  
neamul românesc Muntelui îşi datorează existenţa. Pentru români, de-a lungul Istoriei,  
Muntele a fost însuşi destinul.”

“În general, Sentimentul Muntelui, cu care m-am născut, n-ar fi reverberat decât  
prin osmoză cu cel al Istoriei, cu sentimental românesc al Istoriei.”

Iată  deci,  reperele  fundamentale  ale  personalităţii  acestui  poet  :  Muntele-
Cultura-Istoria. Iată şi o definiţie a Poeziei :  “Aş defini Poezia ca o simfonie infinită, şi  
fiecare poet e un acord al ei. Câţi poeţi, atâtea chipuri ale Poeziei. Poezia e amintirea a  
ceea ce vom fi fost cândva, presimţirea a ceea ce vom fi fiind cândva şi uimirea faţă de ceea 
ce  ni  se  pare  că  suntem.  E  viaţa,  e  suferinţa  elevată  a  sufletului,  frumuseţea  lui  ce  
reverberează. “

Superbă definiţie, superb crez!
Remarcabilă este şi mărturia  lui Ion Marin Almăjan intitulată semnificativ “Mă 

simt contemporan cu Homer”, şi  după ce dezvăluie  începuturile  sale  literare  şi  apoi 
întreaga sa muncă de creaţie,  are o dorinţă întemeiată : “Îmi doresc, de fiecare dată,  
când, înfrângându-mi teama şi inerţia, mă cufund în adâncul fiinţei mele, să scot la iveală  
ciutura cu aur pe care la rându-mi să-l las moştenire cititorilor din secolul XXI. Şi poate că  
un alt scriitor, peste câteva decenii, va scrie că este contemporan cu…”

Melania  Cuc,  poetă,  prozatoare,  jurnalistă,  autoarea  unui  tip  singular  de 
“tablete” literare la limita suprarealismului şi a poemului în proză – dă mărturie, la 
rândul său : “Sunt proprietarul unei lumi anume. Am o datorie uriaşă faţă de Divinitatea  
care  mi-a  inoculat  fermentul  nebuniei  de  a  crea  singură  din  nimic  această  galaxie.  
Poemul, tableta, dar mai ales, romanul fac parte din fiinţa mea lăuntrică fără de care aş fi  



teribil de singură. Am fost diagnosticată cu o maladie de care câteodată mi se face frică.  
Sufăr de Nelinişte.”

Aferim! Neliniştea este pentru un poet creatoare,  cu mult mai creatoare decât 
fericirea, liniştea. Din linişte nu se iscă nimic, decât cel puţin un somn bun, o odihnă 
plăcută, o stare de bine. Neliniştea – apanajul poeţilor! Ea declară sentenţios : “Ce-mi 
pasă! Eu scriu pentru că eu cred în nemurire, pentru că nu sunt decât o verigă infimă din  
lanţul speranţei.”

Ionuţ Ţene – dă mărturie despre “milenarismul clujean”. “Un nou curent literar  
al tinerilor clujeni promovat cu har şi cu mult talent. Acesta ne spune că poezia nu a murit,  
ci este metanoia omului spre Dumnezeu în aşteptarea înfrigurată spre Fiinţă.”  

“Modelele literare ale acestui curent sunt : Nichifor Crainic, Radu Gyr şi Nichita  
Stănescu, ca scriitori-profeţi ai crezurilor noastre.”

“Consider  –  spune  Ionuţ  Ţene  -   Poezia,  Istoria  şi  Teologia  ca  mărturisiri  de 
credinţă ale umanităţii care se contopesc în esenţa căutării lui Dumnezeu.”

Un crez cât se poate de înalt şi de înţelept.
Distinsul scriitor  Alexandru Nemoianu – mărturiseşte : “Când am văzut întâia  

oară” – într-o emoţionantă relatare confesivă. “Întâmplările mărunte şi, cel mai adesea,  
fără însemnătate, care, toate la un loc, alcătuiesc istoria vie a omenirii sunt “Crucea” pe 
care trebuie să o purtăm cu toţi pe drumul către Lumină şi Adevăr. Prezenţa acestei cruci  
ne leagă pe toţi, cei care suntem şi cei care au trecut, ne uneşte, ne face, cu sau fără voie,  
fraţi  şi conlucrători.  Oricât de grea ne-ar părea această Cruce,  trebuie să o purtăm cu  
bărbăţie  şi  trebuie  să  aflăm  în  purtarea  ei  bucurie.  Înseamnă  că,  dincolo  de  toate 
amănuntele  care  mereu vor  fi  altele,  va trebui  să alegem între  bine  şi  rău.  Iar  binele  
înseamnă, minimal, a nu fi complici la rău şi cel mai lesne în a face asta, în a fi mereu de 
partea celor învinşi,  a victimelor, a celor în suferinţă. În acest chip, din când în când,  
câteodată  mai  limpede  şi  câteodată  ca  un  ecou  îndepărtat,  vom  putea  auzi  dangătul  
clopotelor care ne amintesc că drumul spre casă ne rămâne deschis.”

Miron Ţic începe cu un Confiteor mai puţin obişnuit:
“Gândul meu e limba română.
Crezul meu e limba română.
Scrisul meu e limba română.”
Şi  motivează  de  ce  scrie  :  “Scriu  fiindcă  altfel  n-aş  putea  să  intru  pe  poarta  

amurgului de seară sau n-aş putea să privesc jocul stelelelor pe cerul nopţii, iar dimineaţa  
n-aş  avea  timp să  deschid  fereastra  casei,  pentru  a  spune:  “Bună dimineaţa,  lume,  te  
privesc spre a merge împreună fără nici o teamă.” Scriu fiindcă altfel, n-aş putea să păşesc  
mai departe către amiaza ce se preface în asfinţit.”

Florentin Smarandache declară : “Am creat “Paradoxismul!”
În matematică, fizică, filozofie, literatură şi artă, unde a fondat în 1980 “curentul  

de avangardă numit paradoxism ca un pretext împotriva totalitarismului, curent care are  
mulţi adepţi în lume. Constă  în folosirea excesivă în creaţii a contradicţiilor, antitezelor,  
antinomiilor, oximoroanelor, paradoxurilor. Am introdus “distihul paradoxist”, “distihul  
tautologic”, “distihul dual”.

Aceste  experimente  literare  şi-au  câştigat  adepţi  şi  sunt  şi  astăzi  gustate  de 
oamenii de litere.

Mai  mărturiseşte  Florentin  Smarandache  :  “Paradoxismul  a  devenit  astfel,  
singura avangardă literară folosită în ştiinţă!”

Şi o declaraţie, la fel de şocantă: “Eu am trecut la literatură pentru că simţeam că-
n  matematică  nu  mă  puteam  revolta!”  Autorul  încheie  spunând:  “Poezia  salvează 



raţionamentul, însă prin metafizică, precum o vorbă de duh care convinge mai mult decât o  
demonstraţie plată, înlocuind-o uneori. Poezia oferă posibilităţi la imposibil.”

În sfârşit, Sabin Bodea – iniţiatorul, animatorul şi realizatorul generoasei reviste-
almanah “Viaţa de pretutindeni”, revistă de cultură, istorie şi performanţă a românilor 
de pretutindeni şi a prietenilor lor”, în paginile căreia îşi dau bineţe şi se îmbrăţişează 
sute de scriitori români de aici şi de pretutindeni, declară : “Scriu pentru că am ceva de  
spus, ca omul să devină mai bun, mai drept, mai aproape de misia lui Dumnezeu.”

Şi  mai  declară  distinsul  om de cultură  Sabin  Bodea:  “Aş fi  putut  face  multe 
lucruri în viaţă pentru că Dumnezeu, prin creuzetul mamei şi prin  sentimentul altruist al  
tatălui, mi-a dăruit o multitudine de formule benefice şi arderi pe măsură, dar cred că nici  
una dintre ele nu mi-ar fi dat plenitudinea împlinirii pe care o trăiesc prin scris. Omul care  
scrie,  ca  şi  artistul,  în  general,  este  cel  chemat  să  dea  lucrurilor  şi  faptelor  comune 
semnificaţia Cerului, să dea liantul dintre ieri, azi şi mâine, fără de care, în timp, Planeta  
noastră n-ar  fi  decât  o  minge amorfă,  bezmetică,  un elementar  al  universului  fără de  
sfârşit,  să  dea  omului  speranţa  că  nu e  întâmplătoare  venirea  sa  pe  pământ,  că  acest  
fragment  nemuritor  de  timp  nu  este  altceva  decât  o  verigă  a  nemuririi  noastre  în  
eternitatea lui Dumnezeu.”

Părintele  profesor dr.  Theodor Damian de la  Institutul  Român de Teologie  şi 
Spiritualitate  Ortodoxă  din  New  York,  cel  care  de  ani  buni  păstoreşte,  nu  numai 
enoriaşii  români  ai  Bisericii  “Sfinţii  Apostoli  Petru  şi  Pavel”  din  New York,  dar  şi 
prestigioasa  revistă  de spiritualitate  şi  cultură românească Lumină Lină,  în  paginile 
căreia  se  regăsesc  în  “acasa  comună”  scriitori  români  de  aici  şi  de  departe,  dă  o 
mărturie, pe cât de poetică, pe atât de fundamentată biblic şi teologic. Pentru Sfinţia Sa, 
scrisul e ca un “rug aprins al pustiei”.  Aşadar, scrisul vine de la Dumnezeu, şi aşa cum 
Dumnezeu  i-a  vorbit  din  rugul  aprins  lui  Moise,  pe  muntele  Sinai,  aşa  le  vorbeşte 
oamenilor în conştiinţe, oriunde s-ar afla ei.

“Eu  scriu  din  partea  şi  din  cauza  pustiei”  –  subliniază  Sfinţia  Sa.   “Mă ţine 
obligaţia aici şi dorinţa acolo. Pustia e locul unde Dumnezeu te duce ca să vorbească inimii  
tale.  Şi  ceea ce auzi,  aceea să mărturiseşti  apoi.  Acesta este scrisul.  Asta e cuvântarea  
despre Cuvânt.”

O mărturie plină de esenţele tari ale Absolutului Divin. O mărturie ce trebuie 
împărtăşită.

“Pustia este tăcerea din cuvânt. Este meta-cuvântul. Iar Dumnezeu, cum frumos o  
spune Olivier Clement, este un Cuvânt la capătul tăcerii. Când pustia acesta te locuieşte,  
adică este locul tău, tu fiinţezi întru ea. Pustia nu-i e dată oricui. Nu oricine o poate duce.
(…)

Pustia este solitudinea. Iar în solitudine te ia dorul de Celălalt  şi de ceilalţi.  Iar  
dorul este esenţa solidarităţii. Dragostea. De aici rugăciunea către Celălalt, pentru ceilalţi. 

În felul său, cel ce scrie din partea pustiei este un pustnic.”
Victor Sterom – remarcabilul poet şi publicist mărturiseşte : “Scriu fiindcă nu 

pot  să  trăiesc  fără  să  scriu”,  fapt  mărturisit  şi  într-un  poem  din  ultimul  său  volum:  
“Deasupra tainei”: “A venit de atâtea ori să mă întrebe/ de ce scriu poeme într-un oraş  
cum este/ p l o i e ş t i u l/ de luni până luni/ şi mereu de la capăt/ şi n-a aflat nimic de la  
mine” (avem sentimente).

De data aceasta,  Victor Sterom răspunde cu vorbele marelui  Doistoevski care 
spunea: “Nu scrie cine ştie să scrie ci scrie cine nu poate trăi fără să scrie”.

Şi mai mărturiseşte : “iar ca direcţie – probabil – sunt pe urmele modernismului  
metaforic care nu îşi va încheia prea curând revelaţia.”



“De unde vin?” – se întreabă poetul.
“Probabil dintr-o idee divină şi tot într-acolo mă îndrept.”
Nicolae  Danciu  Petniceanu   îşi  scrie  “Spovedania  mea”  :  “Scriu  din  nevoia  

lăuntrică de-a învinge timpul prin eternizarea lui într-o operă literară; (…) De unde vin?  
Încotro mă duc? De unde poate veni feciorul unei spălătorese şi al unui geambaş de cai,  
care a crescut caii altora? Vin din periferia vieţii şi mă întorc, acum, la  vârsta senectuţii,  
acolo unde am purces în viaţă,  într-o sâmbătă, legănat într-o copaie,  sub un cuptor de 
cărămidă, din care curgea cenuşa pe blana pisicilor. Dixi!”

“Biblia ne avertizează: “La început a fost Cuvântul”. Nu avem oare datoria de a ne  
uni cuvintele într-un glas, care să-i redea cuvântului de început doar funcţia sa creatoare 
de frumos?” – se întreabă Antonia Iliescu din Andenne, Belgia.

Vasile Tărâţeanu, Cernăuţi : 
“De unde-aş putea afla de ce scriu şi pentru cine scriu? Şi cât voi mai scrie? De  

undeva, de aproape sau de departe, privesc spre mine “neînduraţii ochi, de gheaţă” şi de 
undeva din străfundurile fiinţei răsună o voce acuzator: 

-Pentru tine scrii  doar,  pentru tine,  pentru satisfacerea orgoliilor  tale  personale,  
pentru gloria ta literară, uitând cât de întrecătoare este, hai recunoaşte odată că aşa-i cum 
spun eu!”

Şi, în acelaşi timp, neliniştea existenţială a oricărui creator :
“Ce va rămâne din frânturile de gând şi din freamătul sufletesc turnat de mine în  

rânduri ca acestea va rămâne peste ani? Va dăinui un timp măcar o carte din cele scrise de  
mine, o poezie sau nici atât?”

“Sunt dator strămoşilor mei, gândind şi trăind romnâneşte” – mărturiseşte Lucian 
Hetco – un român carte trăieşte de 15 ani în străinătate. “Scrisul meu este în limba de zi  
cu zi  a românului planetar,  căci scriu cu adevărat aşa cum simt,  cum gândesc şi cum  
trăiesc.  (…)  Iubesc  slova  ca  pe   o  credinţă,  ce  se  înfăptuie  prin  bunătate,  iertare  şi  
toleranţă.” (Stuttgart).

Fiecare dintre personajele acestei admirabile cărţi are, cum e şi firesc, un crez al 
său  care-l  statuează.  Mai  mult  decât  un  dicţionar  al  personalităţilor,  unde  se 
consemnează sec, date biografice şi se menţionează operele, mai mult dect o carte de 
interviuri,  evocări  şi  portrete,  ori  exegetică  sau  eseistică,  “MĂRTURISIREA  DE 
CREDINŢĂ  LITERARĂ”  –  în  ineditul  ei  este  o  carte  de  referinţă,  de  un  preţ 
inestimabil prin unicitatea şi prin diversitatea pe care le oferă.

Aceste  toate  mărturii  şi  altele  încă,  nepomenite,  pentru  care  îmi  cer  iertare 
autorilor nemenţionaţi – dar care îşi au locul lor bine meritat în acest presetigios volum, 
poate  constitui  o  carte  de  căpătâi  din  care  cititorul  se  poate  îmbogăţi  cu  atâtea 
experienţe  de  viaţă  şi  poate  subscrie  ori  nu,  gândurilor,  credinţelor,  convingerilor, 
idealurilor, năzuinţelor unor scriitori de marcă ai literaturii române şi nu numai.

Şi consider o înaltă onoare faptul de a fi prezent în aceste pagini, indiferent de 
convingerile  pe care ţi  le asumi şi pe care le  practici.  Ele formează, precum culorile 
pătrunse  de  raze  într-un  vitraliu  uriaş.  Un  mănunchi  înmiresmat  de  imagini, 
străluminate şi transfigurate artistic de mâna artistului, care dau o imagine vie a acestui 
palier spiritual care se numeşte limba şi literatura română, aşa cum inspirit a numit-o 
Dr. Artur Silvestri “în preajma anului 2000”. O frească, un crâmpei de univers literar, 
care se vrea prelungit, continuat şi dus la desăvârşire pentru cunoaşterea cu adevărat a 
fenomenului cultural-literar în acest sfârşit şi început de mileniu.



Galaţi, 3 iunie 2008

SIMFONIA SUFLETULUI RELIGIOS ŞI „DREPTUL LA MĂRTURISIRE”



DR. ARTUR SILVESTRI, Mărturisirea de credinţă literară,  Scrisul ca religie la Români 
în preajma Anului 2000, vol. 2, Carpathia Press, 2008

Născute  parcă  „din  Ugerul  Cuvântului  Prim”  –  după  expresia  unui  poet 
contemporan, Mărturisirile  de credinţă literară,  apărute sub oblăduirea cărturarului 
Artur  Silvestri,  alcătuiesc  o  inedită   antologie  de  confesii  care  se  cer  împărtăşite. 
Volumul,  recent  apărut  se  constituie  într-un  „document  de  conştiinţă  colectivă” 
conceput şi orânduit,  de Artur Silvestri   şi editat pe suport virtual în 26 iunie 2008, 
urmând a fi tipărită şi ediţia pe hârtie.

În Notă asupra ediţiei, cel care a conceput şi orânduit această valoroasă lucrare-
document precizează: „Obiectivul de căpătâi al acestui şir de cărţi este acela de a pune  
împreună „mărturisirea de credinţă literară” a fiecăruia dintre autorii  posibili,  arătând  
sensul  şi  rostul  fiecărei  creaţii  în  parte  şi,  în  acelaşi  timp,  ansamblul  de  convingeri,  
obiective şi semnificaţii ale literaturii ce există astăzi şi „se face” în limba română.

Acesta va fi, deci, şi un „document de epocă” – unde vor fi incluşi autori români  
„de  petutindeni”,  din  toate  generaţiile  literare  şi  cu  toate  orientările  eseistice.  
„Mărturisirea de credinţă literară” se încadrează în seria „depoziţiilor colective” iniţiate de  
Asociaţia  Română  pentru  Patrimoniu  şi  Asociaţia  Scriitorilor  Creştini  din  România,  
deschisă cu monumentalul volum „Cuvinte pentru urmaşi”. „Modele” şi „exemple” pentru  
Omul Român”,  apărut în septembrie 2005, continuat cu volumul 2, apărut în 2007.

O „nouă geografie literară”, - „tezaurizând materialul unei biblioteci de idei  despre 
creaţie, adeziuni morale strânse după alte criterii decât cele obişnuite, o muncă titanică  
concretizată  în  dovezi  de  perspective  intelectuale  –  care  ar  fi  slujit  în  orice  caz  –  
mărturiseşte însuşi autorul – radiografiei de epocă preconizată.

Depăşind  simetriile  formale,  suportul  de  hârtie,  peliculă,  bandă  etc.  şi,  prin 
aceasta, lărgindu-şi, incomensurabil, aria de răspândire în chip virtual, ajungând la toţi 
utilizatorii de Internet interesaţi de acest segment cultural, cu o forţă de penetraţie a 
Cuvântului ce transgresează limitele spaţiale şi temporale, ca să nu mai vorbim şi de 
costurile de editare şi de numărul, practic nelimitat de exemplare ce pot ajunge în faţa 
ochilor cititorilor de pretutindeni – volumul, poate fi considerat o izbândă a spiritului 
uman, o adevărată comoară de spiritualitate, un rotund armonios numit SUFLETUL 
ROMÂN.

Simfonia  sufletului  religios  care  se  dezvăluie  într-o  suită  de  partituri,  cu  o 
orchestraţie  amplă  şi  viguroasă,  instrumentişti,  solişti  şi  dirijor  pe  măsură,  învăluie 
spiritele  într-o  atmosferă  caldă,  benefică  adevăratei  creaţii  şi  conferă,  oricărei  minţi 
deschise spre cercetare, confort şi binefacere sufletească.

Cartea vine într-un timp când, într-adevăr, era nevoie de asemenea „mărturisiri” 
şi, aşa cum mărturiseşte însuşi autorul, deşi n-a avut ecoul scontat şi rezonanţă în rândul 
scriitorimii române, în pofida epistolierului întreţinut cu insistenţă, apelurilor repetate 
şi a clarificărilor de metodă, pe care Acest neobosit cărturar universal le-a făcut în mod 
susţinut,  timp  de  doi  ani  de  la  apariţia  primului  volum  „Cuvinte  pntru  urmaşi. 
„Modele” şi „exemple” pentru Omul Român”.

Autorul remarcă, printre altele, cu un sentiment  amar, atitudinea puţin şocantă 
şi strania indiferenţă a scriitorilor solicitaţi şi pune această situaţie pe baza „absenţei 
curiozităţii epistemice minimale”, atitudine, mai curând defensivă şi egocentrică a unui 
număr considerabil  de scriitori.  Cu toate aceste  impedimente,  Artur Silvestri  spune: 
„Avem în faţa ochilor acum un volum articulat convingător”. (…) ”Depoziţiile sunt diferite  



atât în stil cât şi în substanţă sufletească”   oglindind „clipa de bilanţ”,  fiind posibil astfel  
a se vedea uimitor de multe căi de a vorbi despre mizele esenţiale, de la „autobiografia 
seacă” şi până la gândurile de un lirism elegiac însemnate în maniera fragmentului de 
creaţie.”

Diversitate şi policromie sunt  rezultatul atâtor mărturii, „o colecţie de sunete cu 
timbru felurit urcând în octave sau risipindu-se în tremolo pentru a cădea în câte un largo 
impresionant.

Privite  „din  perspectiva  clipei”,  toate  acestea  alcătuiesc  „o  nouă  geografie 
literară”, unde trebuie să încapă toate valorile,  toate energiile şi toate formele de relief  
actuale şi posibile în viitor”, cu o generozitate demnă de marile idealuri.

„Această formulă, - spune Domnia sa – traduce însăşi naturaleţea actului de a scrie  
şi, până la urmă, esenţa lui de creaţie ce fructifică straturi care sunt consubstanţiale cu 
„râul” şi „ramul”, arătând că omul nu-i decât o alcătuire între cele uimitor de multe lăsate  
pe Pământ de Cel vechi de zile.”

„Şi – îşi încheie cuvântul de început Dr. Artur Silvestri – aici, ca şi în multe alte  
documente  ce  nu  ies  din  poruncile  clipei  trecătoare,  va  trebui  văzut,  „dreptul  la 
mărturisire”, indiferent de cât se preţuieşte o creaţie în regimul clipei nedefinite astăzi ori  
în nădejdile ce se pun în ziua de mâine. Căci perspectiva întregului posibil convoacă voci  
multe, acordându-le timbru, altitudine şi cuprindere în înălţări şi scăderi spre a le unifica  
în felul unei corale unde greutatea stă în  diversitatea uimitoare a fructelor fără număr, 
unde se reflectă enigma impenetrabilă a Creaţiei din orele dintâi.” (Mărturisire dată în 24 
iunie 2008 – Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, Drăgaica).

Văzută,  nu  cu  ochi  critic,  pentru  că  nu  ar  servi  la  nimic,  dimpotrivă,  ci  în 
ansamblu,  ca  un  rotund  ideatic,  această  panoramare  a  ideii  despre  profesiunea  de 
credinţă literară a scriitorilor, s-ar înfăţişa astfel:

Seria de mărturisiri debutează cu Doamna Elena Buică, scriitoare din Canada 
prozatoare, eseistă, cu o impresionantă operă de memorialist etnografic care face câteva 
mărturisiri „Despre scrierile mele”.

„Am început să scriu –  spune ea –  intrând pe poarta amurgului vieţii; publicaţia  
„Observatorul”  din  Toronto  mi-a  oferit  cu  generozitate  spaţiul  pentru  o  rubrică  
permanentă. Astfel, mi-am deschis sufletul şi lumea poate să umble slobodă prin el.”

De fapt, ce altceva este opera scriitorului decât  oferirea de sine pentru cititor şi 
împărtăşirea celor mai intime gânduri şi sentimente?

Iată ce frumoasă şi sinceră mărturisire:
„Scriu  ca  să  nu  fiu  singură,  din  nevoia  de  iubire,  să  mă  leg  de  lume,  să-mi 

prelungesc prezenţa printre oamenii din viitor, o fragilă mărture că am existat. Prin scris  
mi se pare mai largă dimensiunea interioară.  Scriu pentru o frumoasă comunicare cu  
semenii şi pentru că mi s-a părut singura cale care duce la lumină.”

Pentru ca imediat, cu un spirit ludic, scriitoarea să spună: „Dar scriu şi pentru  
faptul că pe creier este un punct al scrisului, care are un fel de mâncărime şi trebuie să  
ajung acolo cu scăpăriciul.”

Şi cât  de simplu şi  adevărat  îşi  formulează articolele  de Crez  literar  această 
scriitoare: „Scriu având în minte prietenii  cărora mă adresez, dar şi cititorilor care au  
răbdarea să se aplece asupra scrisului meu şi pe care îi socotesc tot prietenii mei, chiar şi  
atunci când au puncte de vedere diferite de ale mele, căci,  într-un anume fel,  şi ei  mă 
stârnesc pe mine tot timpul.  Nu este bucurie dacă nu o împărtăşeşti cu cei cărora te-ai 
adresat. Numai atunci este deplina ei finalizare, când autorul colaborează lăuntric şi intim,  
într-un discurs interior cu cititorul. 



Îi am în vedere chiar şi pe acei prieteni care s-au înălţat în lumea seninului deplin,  
fiindcă şi cu ei pot comunica într-un anume fel. Nu există nici o  oprelişte a gândului care  
se înalţă până la ei şi gândurile trimise lor se întorc la mine cu un răspuns, ca un ecou,  
conform firii lor pământene de odinioară.  Cuvintele sunt pentru mine un fel de scară pe 
care pot urca oricât de sus, sau în viitor, pot coborî până în adâncuri, chiar şi la acelea ale 
sufletului nostru.”

Şi conclude: „Din tot ceea ce am scris până acum, cât va rămâne şi cât va fi o  
atingere de suflet, va decide timpul.”

Într-adevăr în faţa Timpului, omul e neputincios. Nu s-a găsit încă cineva să-l 
supună, în afară de Dumnezeu. El ne tutelează şi, chiar dacă avem uneori impresia, că-l 
amăgim, el îşi vede de treaba lui, înainte. De urma ta depinde să-l prelungeşti sau să-l 
micşorezi şi să-l nimiceşti, o dată cu tine.

Distinsa Cleopatra Lorinţiu, poetă, prozatoare, jurnalistă, diplomat, autor cu o 
excepţională forţă de creaţie, cum e prezentată în Nota de final de către Artur Silvestri, 
îşi formulează depoziţia în stilul său epico-liric, pornind de la cuvintele memorabile ale 
lui T,S. Eliot care fac referire la alegerile scriitorului, care la mijlocul vieţii are de făcut 
trei  alegeri  posibile:  „să  nu  mai  scrie  deloc,  să  se  repete,  cu,  poate,  tot  mai  multă  
virtuozitate sau, printr-un efort al gândirii, să se adapteze acestei vârste de mijloc şi să afle  
alt mod de a lucra” (T.S.Eliot). 

Sub tutela acestei fraze, Cleopatra Lorinţiu, analizând posibilităţile, alege riscul, 
adică alt mod de a-şi manifesta artistic trăirile spirituale,  un alt nivel de percepţie şi, 
fără doar şi poate, de rezonanţă posibilă, aşa cum s-a dovedit, în sufletele cititorilor.

O mărturisire  interesantă încă  din titlu,  oferă  şi  Rodica  Elena Lupu,   editor, 
poetă, romancieră. Mărturia sa se intitulează: „Misiunea celui ce scrie este de a topi într-
o singură formă cântecele acestor trei glasuri care conţin o triplă povaţă, căci prima se  
adresează inimii, a doua sufletului şi a treia spiritului.”

Aproape că nu mai e de adăugat nimic, căci ea a cuprins în această frază esenţa 
scrisului şi menirea lui.

Autoarea face  o  pledoarie  pentru om, această  minunată creatură a  naturii,  a 
universului,  „zidire  de  umbre  şi  lumini”  (…),  fiinţa  cea  mai  înzestrată  din  lume,  
permanent în căutare de frumuseţe şi autodepăşire”.

Apariţia cărţii în viaţa omului a schimbat ceva din istoria speciei – spune Rodica 
Elena Lupu. „Orice pagină de acest fel este  o seducţie la distanţă, o erotică a depărtării.”

„Gânduri de nescriitor” – ne oferă distinsul prof. Nicolae N. Tomoniu, jurnalist, 
istoric,  în linia „regionalismului creator” – aşa cum îl  prezintă Artur Silvestri.  Cu o 
vervă şi cu un umor neaoş, specific românesc, Dl. N.N. Tomoniu aduce, pe tapet, starea 
la zi, destul de precară a mass-mediei. Domnia sa are, pe lângă altele, un motiv temeinic 
de a scrie, după cum mărturiseşte: „Populismul politic îşi pune tot mai mult amprenta pe  
populismul scriitoricesc.”

Cu îndreptăţit temei, Nicolae N. Tomoniu se întreabă, în apărarea breslei, spre 
finalul mărturisirii: „Unde ne sunt scriitorii? Unii abia apar, pentru că puţini îi caută; iar  
alţii sunt acolo, în prima linie a atacurilor populiste!”

Distinsul  cărturar,  prof.  Adrian  Botez,  „poet,  critic  literar,  eseist,  îndeptat 
ulterior  către  o  cultură indigenistă”  (Artur  Silvestri)  –  şi  neobosit  cronicar  în  toate 
revistele online, îşi formulează cu minuţie crezul artistic sub „semnul Mioriţei” şi al lui 
Eminescu, aceste două repere sacre care i-au marcat existenţa.



Şi cât de frumos spune Domnia sa: „Consider ca orice scriitor normal, că orice aş  
scrie,  se  transformă  automat  în  Ţara  Mea.  De  fapt  –  în  Patria  mea.  Probabil  că  şi  
România, ca şi celelalte ţări este/există în forma şi în măsura scrisului scriitorilor săi.”
Şi argumentează această afirmaţie: „Patria mea este a tuturor celor cu care sunt frate 
întru Spirit!” Şi Primul meu Frate întru Spirit  – Fratele  meu cel Mare – este,   firesc, 
Eminescu.”

În sprijinul afirmaţiei „Mioriţa” şi Eminescu nu au fost alese, ci ne-au ales, ni s-
au  revelat,  Adrian  Botez  spune:  „  alegerea  are  eternitate”.   Dacă  pierdem  alegerea, 
pierdem Revelaţia,  îl  pierdem pe  Dumnezeu  Adevărul,  ne  pierdem pe  noi,  şi  nu  întru 
recuperare, ci întru neant.”

Şi, una din ideile Domniei sale foarte originale şi pline de miez: „Cei iniţiaţi-întru-
Eminescu,  îşi  sacrifică  ratarea-fiinţare  neîmplinită,  devenind  devoţi-sacerdoţi  ai  lui  
Eminescu,  dizolvându-se (transgresând)  în  starea  de  Eminescu.  [Eminescu este marele  
mister, în sensul de ritual sacru, al românilor]”.

Admirabil  crez,  pe  care,  atât  de  puţini,  astăzi  îl  recunosc,  necum să  şi-l  mai 
asume!

„Lucrurile cu adevărat esenţiale sunt lucrurile simple” –  declară Doina Drăguţ, 
poetă, eseist, editor. „Consider că opera de artă şi opera literară ( cei hărăziţi pot spune  
astfel), nu sunt altceva decât exteriorizarea însăşi a artistului/ scriitorului. Sunt formule  
lăuntrice care se înfăptuiesc mai întâi în interior şi care apoi izbucnesc cu toată forţa în 
afară.”

Radu Botiş – poet de orientare creştină, e de părere că: „Îndreptându-ne  astfel  
către  acest  liman de  bucurie,  întunericul  din noi  se  va  transflorma în lumină prin  El  
Mântuitorul cel Preamilostiv – Lumina Lumii”.

O adevărată profesiune de credinţă creştină.
Ioana Stuparu, prozatoare, poetă, eseistă, e  încredinţată că „Atunci când scrii,  

înseamnă că ai pe lume o misiune dată de Dumnezeu şi e păcat să n-o respecţi.”
Cultul  „pentru familie”  şi  „iubirea pătimaşă pentru locurile  natale”  –  aşa cum 

mărturiseşte, „m-au urmărit pretutindeni”.
„Port în suflet crezul că  satul românesc şi ţăranul român  reprerzintă „Rădăcina 

Neamului Românesc.”
Angela  Nache-Mamier  (Franţa),  poetă  post  expresionistă,  dă  o  mărturisire 

despre „Femelismul” – un probabil manifest literar”.
Făcând distincţia între o „femelistă” şi o „feministă”, nu fără oarecare umor de 

bună  calitate,  Angela  Nache  îşi  asumă  pe  deplin  arhetipul  de  Mater  Universalis, 
tigroaica modernă, care trăieşte la 200 de kilometri pe oră, asumă un cotidian (în toate 
colţurile Planetei) cu aceeaşi abnegaţie şi demnitate.

Şi mai spune Angela Nache: „Viaţa unui creator nu poate fi nici rezumată, nici  
explicată.  Poezia este peste tot şi adevărul orişicui îi aparţine relativ ori derizoriu. Poezia  
m-a  învăţat că este „drum interior”, „în căutare de spiritualitate.”

Prilej cu care poeta face un excurs  în propria  biografie, de la primele începuturi 
literare şi aderarea sa la o formă de neo-romantism, o nevoie de a denunţa o anumită 
violenţă atât de evidentă împotriva femeilor. „Am această hipersensibilitate în neuroni,  
ea face parte din conştiinţa mea femelistă!”

„Mărturisesc şi asum – spune Angela Nache – căutarea unei originalităţi cu „orice 
chip” şi foarte bine dacă poate părea uneori „naturală”.

Violeta Ionescu, „prozatoare, jurnalistă, autoare de studii şi cercetări de istorie 
locală şi tematică. Remarcabilă ca romancier pe subiect istoric, unde erudiţia uimitoare 



se dizolvă într-o proză de reconstituire filosofică impresionantă”, astfel o prezintă Artur 
Silvestri.

Şi astfel se prezintă ea însăşi în mărturisirea sa, intitulată „Bentiţa sacră”.
„N-aş şti să spun de ce scriu. Scrisul e un dar şi calul de dar nu se caută la dinţi.  

Scriu pentru că nu am încotro. Desfiinţez spaţiul şi timpul, aceste arene de temut (…). O 
chemare în pustiu… Sfinxul e menit să se întrebe, iar piramida nu s-a inventat încă.”

Iată ce admirabilă „profesiune de credinţă!”
„Şi mai e şi povestea talantului: ce fac, îl îngrop sau îl fac util? E o misie sacră – zic  

eu”. (…)
„Şi – adaugă Violeta Ionescu – la urma urmei creez.”
„Problema scrisului pentru mine este taină, nu ghicitoare.”
„Pentru a nu fi pierdere de timp şi înşelăciune, îmi spun că e (scrisul- n.n.!) jertfă 

spre mântuire. Dar nu jertfă închinată oricui, ci Celui Prea Înalt, de la care el vine, ca dar  
şi  îngăduinţă.  E  sacrificiu  creator.  Romanii  aveau  „bentiţa  sacră”  aceeaşi  pentru 
sacrificator şi sacrificat, care îi implica pe amândoi în mod egal în actul sacrificial şi le  
împletea destinele pentru totdeauna. O „bentiţă sacră” – mă leagă de cărţile mele – Opere  
finite,  şi  şi  cele  nedefinite  încă,  în  co-participaţie  la  moarte  sau la  nemurire.  Sper  ca  
„Diocleţian” al meu să trăiască şi după mine, deşi nu eu l-am făcut nemuritor. 

Eroii mei sunt cu mine „una”, întocmai cumpumnalul face corp comun cu rana.  
(Menţionăm că e  vorba despre cartea Violetei  Ionescu   „Diocleţian,  Fiul  lui  Jupiter,  
Editura Phoebus, Galaţi, 2006).

La această mărturisire de credinţă literară subscriem în totalitate – şi-i dorim 
autoarei puterea de creaţie şi de jertfă  necesară pentru a desăvârşi volumul al II-lea al 
acestei impresionante lucrări documentar-istorico-biblic, la care a lucrat timp de zece 
ani!)

„Şi, -încheie Violeta Ionescu: „iată, îmi dezvălui taina prin altă taină. N-aş şti să  
spun cui foloseşte această trădare. Ştiu însă că pedeapsa ei e sisifică. Muntele nu a sporit  
cu bolovanul veşnic ridicat, dar fericirea lui Sisif a fost asigurată.”

Strădania  Domnului  Artur  Silvestri,  aşa  cum  spunea  Cristian  Neagu   „şi  
iniţiativa sa lăudabilă de a aduna între copertele unei enciclopedii literare pe condeierii  
începutului de mileniu III, cu atât mai mult, când omenirea se află sub deviza:  Vexilla  
regis prodeunt inferni” – este cât se poate de lăudabilă.

Fără a fi orânduit, canonic, în articole de credinţă, precum Simbolul Apostolilor, 
ci,  dimpotrivă,  lăsând  imaginaţia  să-şi  urmeze  filonul  freatic  şi  meandrele,  după 
vibraţiile uşoare sau precipitate ale inimii, acest document de credinţă al fiecăruia, ar 
trebui purtat la piept pe dinăuntru, respectat cu smerenie şi îndeplinit cu devoţiune.

Şi, până la urmă, de ce nu? Populând paginile acestei importante cărţi, oricât de 
diferiţi ar fi, scriitorii se vor putea constitui într-o MARE FAMILIE SPIRITUALĂ,  cu 
spirite  congenere.  Ori,  tocmai  datorită  diversităţii  lor  vor  putea  să  se  armonizeze 
precum  notele  după  diapazon,  alcătuind  împreună  Simfonia  fantastică  a  sufletului 
românesc, o simfonie fără cusur, fiindcă e cântată, mai întâi pe strunele inimii.

Faptul, cu totul neobişnuit pentru mine de a avea un colţişor în această carte, de 
a-mi rosti propria mărturisire de credinţă literară, nu poate decât să mă onoreze în chip 
deosebit şi să mă responsabilizeze în înfăptuirea crezului, nu numai din cuvânt, ci cu 
fapta şi chiar cu însăşi viaţa.

Să ne ajute Dumnezeu să fim vrednici de o asemenea ofrandă.



2 iulie 2008
Ziua Sfântului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

 

DUH  TAINIC   ÎNTR-UN ROTUND NUMIT SUFLETUL ROMÂN.

DR. ARTUR SILVESTRI, Cuvinte pentru urmaşi.  „Modele” şi „exemple” pentru Omul 
Român,  Vol. I, Editura Carpathia Press, 2005.

Pentru ce scrie omul? Pentru cele ce s-au întâmplat în trecut?  Pentru toţi cei 
plecaţi demult? Nicidecum. Pentru prezent? Dacă prezentul acesta continuu este capabil 
să rezoneze  la  cuvintele  lui.  De obicei,  mesajul  scriitorului,  în  chip deosebit,  al  celui 
creştin, nu e recepţionat, ori este recepţionat deformat, dacă nu chiar respins.

Atunci?  Ceea  ce  NE  RĂMÂNE  e  viitorul.  Un  mâine  devenit  azi,  care  se  va 
preface în ieri, într-o clipită. 

Şi speranţa vădită, sau numai presimţită că mesajele noastre,  uneori scrise cu 
sudoare şi lacrimi (nu vreau să par patetică – dar uneori cu jertfe de sânge!) vor fi 
recepţionate în viitor. De către urmaşi.

Acesta  este  mesajul  generos  al  cărţii  –  de  excepţională  valoare  documentară 
pentru istoria literaturii: „Cuvinte pentru urmaşi…”alcătuită de distinsul cărturar Dr. 
Artur Silvestri.

Dar  oare  nu  lăsase  Ştefan  cel  mare  şi  Sfânt  un  Cuvânt-Testament  drept 
moştenire  urmaşilor,  privitor  la  Moldova,  care  nu  aparţinea  atât  trecutului  ori 
prezentului, ci, în chip deosebit, viitorului, „urmaşilor urmaşilor voştri, în vecii vecilor!”

Aceasta obligă în conştiinţă. Responsabilizează. Să păstrăm cu sfinţenie – ceea ce 
avem. Şi nu numai să păstrăm, dar să şi transmitem mai departte. Şi CUVÂNTUL va 
rezona în inimi şi se va întoarce la noi îmbogăţit, înmulţit, precum talantul dăruit de 
Dumnezeu, fiecăruia.

Cuvântul bun şi ziditor de suflete,  adunat întrun florilegiu de învăţături  care, 
după expresia autorului, este destinat „celor ce sunt şi mai ales celor ce vor veni după 
noi”,  un  adevărat  tezaur  de  spiritualitate,  povăţuiri,  exemple,  frânturi  de  biografii, 
evocări, în spiritul cărţilor cu care deja ne-a obişnuit (citiţi: ne-a binecuvântat! – n.n.), 
Dr. Artur Silvestri.

Aceste „şire – spune Artur Silvestri – care impresionează, întâi de toate, pentru că 
există.”

Şi  această  copleşitoare  „înfăptuire”  a  Domnului  Artur  Silvestri  se  daugă  la 
tezaurul sufletesc, la rotundul armonios numit sufletul român – încearcă a se sustrage 
vremurilor  şi,  puse  toate  „cap  la  cap”  par  un  fel  de  creaţie  rapsodică  de  esenţa 
întocmirilor ce nu au nume.”

 Această inedită „colecţie de mărturisiri” debutează cu un Cuvânt al lui Artur 
Silvestri intitulat: ”Câteva preliminarii la „Reconquista”.

Să păşim neauzit pe acest tărâm magic.



Mărturisind dorinţa de a avea şi noi „o carte de învăţături”, din care s-ar putea 
împărtăşi de la bătrân şi, deci învăţător, la tânăr şi, pe urmă, la discipol, Artur Silvestri 
oferă motivaţia scrierii acestei cărţi colective de învăţăminte. Scotocind prin memoria 
sa, după scrierile unor „povăţuitori secreţi” – care-i înrâuriseră existenţa şi formaţiunea 
intelectuală şi spirituală şi observând diversitatea de păreri, stiluri, poveţe, îndrumări, 
cuvinte-mărturie,  lăsate  drept  moştenire,  autorul  a  hotărât  să  strângă  aceste 
„mărturisiri” „ce vor putea, astăzi încă, să creeze un exemplu şi un model pentru Români.

„Exemplul faptei” – se numeşte Cuvântul de învăţătură dat de  P.S.S. Antonie 
Plămădeală care face un excurs asupra vieţii şi operei sale.

Întrucât am mai făcut referiri la biografia marelui ierarh ortodox, ce se regăsesc 
chiar în această carte, nu vom poposi mult asupra acestui aspect. 

Important  este  îndemnul  I.P.S.  Sale  către  tineri:  „Viaţa  trebuie  priviră  cu 
încredere, cu curaj dar şi cu responsabilitate. Credinţa, speranţa şi dragostea trebuie să  
primeze în tot ceea ce întreprindem. Fără ajutorul şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu nu 
putem realiza nimic important în viaţă.

Alt gând pe care aş dori să-l exprim ar fi acela că trebuie să avem  mereu conştiinţa  
că suntem datori altora cu povaţa, cu îndemnul, cu exemplul şi cu slujirea.”

Urma, semnul, pecetea lăsată de I.P.S.S. Antonie Plămădeală rămâne „Academia 
de la Sâmbăta”.

„Rolul  Academiei  de  la  Sâmbăta  de  Sus  este  cel  de  culturalizare  a  neamului  
omenesc.(…) Am gândit-o  să  fie  pentru poporul  român,  în  primul rând,  un mijloc  de  
repunere în prim plan a valorilor creştine.”

Vorbind despre ea, Î.P.S. aminteşte despre biblioteca mănăstirii, menţionând:
„Cele mai valoroase lucruri pe care le am în muzeu sunt cărţile”.
„Tot aici se află scrisori de la oameni mari – scriitori, politicieni, foarte importante  

mai ales pentru tinerii care vor să ia model, cum să facă şi ei ceva ca să rămână în muzeu.”
Î.P.S. Sa evocă vremea în care a scris cele 40 de volume fără mijloaceele de azi. Şi 

încheie, pornind de la definiţia teologiei: „Omul e religios, dar pentru asta nu  înseamnă  
că-şi limitează activitatea lui la religie. Pentru că omul religios cu adevărat, omul deştept  
cu adevărat, găseşte religia în toate. Nimic nu este în afara religiei.

De aceea, nu sunt împotriva ştiinţelor, a filosofiei în special şi nici ele nu au ce  
reproşa teologiei.  (…) Vine un sfârşit pentru toţi. Să fie cât mai îndepărtat!? Dar eu zic  
altceva: Să fie când vrea Dumnezeu.

Asta îmi dă un fel de înseninare în faţa lumii de acum.”
„Cuvinte şi poveţe.  Gânduri către tineri” –  oferă şi Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 

care mărturiseşte că nu a simţit  curgerea timpului.  În copleşitoarea sa biografie,  nu 
materia primeză, ci partea spirituală.

Domnia sa dă mărturie: „Aşa am făcut „formaţie de suflete”, nu numai  de minţi.  
(…) Am făcut carte cu ei, dar le-am trezit şi sentimentul religios.”

Apoi îşi aminteşte de Tudor Vianu ca modelul său absolut şi declară că tezaurul 
bibliotecii este singura sa bogăţie. Meditând în chip amar, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 
(la data aceea), dădea mărturie: 

„Astăzi noi luptăm împotriva Logosului. A părăsi cartea, ceea ce ce este statornic în  
viaţa  noastră,  esenţial,  a  părăsi  cuvântul  înseamnă că ne risipim,  ne irosim facultăţile  
intelectuale,  iar spiritul nu mai are cu ce se hrăni.  Fiindcă în clipa în care intrăm în  
această nebunie uităm şi rugăciunea.”

Fiecare  vorbă  de-a  Zoei  Dumitrescu-Buşulenga  este  un  miracol  continuu. 
Personal, am avut şansa s-o ascult conferenţiind, de câteva ori, în faţa studenţilor din 



urbea mea şi n-o să pot uita niciodată elocinţa sa şi empathia existentă între această 
fiinţă, aparent fragilă şi tinerimea, care nu mai prididea să-i trimită întrebări şi să intre 
în  dialog  cu  această  Doamnă  a  Culturii  şi  Spiritualităţii  Româneşti.  Mi-am  notat 
aproape toate cuvintele sale, pe care le recitesc la  nesfârşit, cu nesaţ, nutrindu-mă cu 
ele, cu bucuria iluminării de gând şi cu o fericire tainică despre care eu spun că vine 
doar de la Dumnezeu prin oamenii Săi aleşi, trimişi pe pământ să ne edifice sufletele. Şi 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga a fost şi continuă să fie, chiar şi din cealaltă realitate în care 
se află, în această privinţă, mai mult decât un apostol.

D. Vatamaniuc – declară că „Nu-l putem cumpăra pe Eminescu”.
„Mesajul meu pentru cei care vin după noi este ca ei să facă lucruri temeinice şi să 

nu se apuce de prea multe lucruri odată; să facă puţin dar bine, să ştie tot timpul de unde  
pleacă pentru a putea ajunge unde doresc.”

Viorel  Roman  –  susţine,  la  rândul  său:  „Sunt  un  adept  al  Şcolii  Ardelene”  
argumentându-şi afirmaţia în mod solid cu date şi fapte.

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda – are o disertaţie care are ca temă: „Lupta pentru a 
fi”, prilej de evocare autobiografică şi de menţionare a activităţii spirituale şi culturale 
pentru care a primit premiul ARP.

Alex. Nemoianu întemeiază pledoaria sa pe cuvântul „Acum!” – subliniind că nu 
trebuie să scăpăm din mână clipa,  atâta timp cât mai putem înfăptui ceva folositor. 
„Acum este ceasul în care veriga noastră se poate lega de lanţul vieţii şi tot acum putem să  
spargem şi irosi mica noastră contribuţie la această verigă.”

Ilie Purcaru – şi-a ales „Modelul Eminescu” mărturisind că. „De cincizeci de ani a 
practicat nu numai reportajul, ci toate genurile unei profesii pe cât de generoase, pe atât de 
ingrată.”

El precizează: „Modelul de admirat, nu de urmat (că asta-i prea greu), este modelul  
Eminescu!”Apoi dă lămuriri despre ce înseamnă acest model.

Dimitrie Grama (Danemarca) – afirmă: ”Până acum, nu am realizat nimic altceva  
decât să mă pun la jug.” 

„Dacă prin strădania mea aş putea „crea” o subspecie umană mai pură şi m-aş 
simţi într-adevăr împlinit. Cei care au putere şi răbdare să asculte ce eu şi alţii ca mine 
avem de spus, se vor trezi poate, odată, pe acea potecă îngustă ce duce spre „iluminare”.

Poetul basarabean Nicolae Dabija – face o călătorie plină de lirism profund şi 
tulburător prin pădurea copilăriei,  văzută numai cu „Ochiul al treilea”.

„Poetul are ochiul unui copil. Ceea ce îl caracterizează sunt puritatea şi acuitatea  
vederii.  Numai dacă şi-o păstrează şi  şi-o antrenează, acesta poate deveni şi rămâne el  
însuşi.”

Încheierea acestui florilegiu de gânduri şi cuvinte, corolar de frumuseţi şi perle 
ale spiritualităţii umane o face distinsa scriitoare Mariana Brăescu, în cuvântul: „Câtă 
creaţie, atâta Mister”.

„Din punctul de vedere al vieţii, -  spune Domnia sa – n-am pierdut o clipă busola 
lucidităţii. Din punctul de vedere al creaţiei, ceea ce am scris sau revistele-program pe care  
le-am conceput nu le-am controlat eu ci ele m-au controlat pe mine.

N-au fost zile lungi ori ani de proiecte, de ciorne, de gânduri. Ele au venit trimise 
poate de la Dumnezeu, aşa cum de la El vin toate cele bune.”

Şi – am adăuga noi – aşa cum au venit şi aceste cărţi de excepţie – documente de 
patrimoniu care vor rezista peste veac – mărturie că aceşti oameni au existat şi s-au 
nevoit în „spaţiul românesc” – FĂRĂ GRANIŢE – într-un cuget şi o simţire, care se 
cheamă, de când lumea, ACASĂ. 



Această carte,  alăturată celorlalte de mărturii  colective,  alcătuite de Dl. Artur 
Silvestri, este de fapt, o „Predanie colectivă”.

Şi  –  încheie  Dl.  Artur  Silvestri  –  la  o  vreme,  când  o  mai  trebui,  vom face  şi  
Predania definitivă către cei ce ne urmează şi vor fi.”

Împărtăşindu-ne  din  aceste  mărgăritare  de  înţelepciune,  care  ne  conferă  un 
confort sufletesc aparte, gândurile, ochii, urechile, simţurile se îmbunătăţesc, se edifică 
şi sunt gata să intre  în această binefăcătoare şi stenică Lumină, coborâtoare din starea 
de har cu care ne înveşmântă Cel care ne-a creat şi ne ţine. (Galaţi, 4 iulie 2008)

                                                              

O  ÎNFĂPTUIRE  ÎNCHINATĂ  SPIRITULUI  UMAN  ŞI  O  DECLARAŢIE  DE 
EXISTENŢĂ ÎN ISTORIE.

DR. ARTUR SILVESTRI,,  Cuvinte pentru urmaşi. „Modele” şi „exemple” pentru Omul  
Român”, vol. II, Editura Carpathia Press, 2007.

O Carte de învăţătură concepută şi îngrijită de Artur Silvestri, volumul „Cuvinte 
pentru urmaşi”, este, aşa cum mărturiseşte cel care a alcătuit acest volum, - al doilea 
dintr-un ciclu de volume cu acest titlu, apărut prin efortul Asociaţiei Române pentru 
Patrimoniu  şi  continuă,  aşa  cum  a  fost  schiţat  în  momentul  original,  seria  de 
învăţăminte,  „depoziţii” şi „mărturisiri de viaţă”, precum şi multe poveţe aparţinând 
unor laureaţi ai Premiilor Patrimoniului Românesc şi un veritabil „document de epocă”, 
aşa cum a fost considerat, atât de autor, cât şi de cei care l-au parcurs.

Cartea  beneficiază,  cum  e  şi  firesc  şi  cum  ne-a  obişnuit,  cu  un  Cuvânt 
binecuvântat de învăţătură, dăruit de Dr. Artur Silvestri, intitulat „Laudă Jertfei fără 
nume”, în care Domnia sa spune:

„Dar acest simţământ nu se opreşte numai la „cuvinte” sau la „poveţe”, ci merge şi  
mai sus, acolo unde se află o fabulă cu înţelesuri mai înalte „Locului” românesc, semne de  
identitate culturală şi enigme ale naturii, ele pot fi şi sunt chiar operă de anonim.”(…) 

Domnul Artur Silvestri îşi susţine şi argumentează buna intenţie (dar oare mai 
era nevoie, ca pentru o bună intenţie să vină cu argumentări? Poate că da, în condiţiile 
actuale când intenţiile lăudabile sunt lesne deformate şi prost înţelese sau de-a dreptul 
respinse).

„Căci astăzi, spune Domnia sa, ca şi ieri, au însemnătate nu vorbitorii de profesie şi  
cheltuitorii din banul săracului idealist,  ci,  fără nici cea mai mică îndoială, cei care îşi  
dedică viaţa binelui colectiv, nu „stau” ci „fac”, iar prin înfăptuirile lor, prea de multe ori  
dispreţuite  de  o  „intelighentsie”  lacomă,  hoaţă  şi  rea,  ţin  pe  umerii  firavi,  slabi  şi  
tremurători, întregul duh al acestei ţări ce nu va pieri, căci aceştia sunt mulţi şi nici nu mai  
are importanţă dacă ei au nume ori nici nu li se mai ştie „felul cum li se zice”. Pe aceştia,  
prea adesea umiliţi, obidiţi şi dispreţuiţi, trebuie să-i vedem cu precădere, deschizând ochii  
în lărgime şi preţuind, cu emoţia ce ne aduce simţământul Faptei Mari, jertfa lor cotidiană,  
„sărăcia” lor însuşită, „castitatea” sufletească şi „ascultarea” faţă de Ceva ce le vine din 
vremurile fără nume şi fără istorie, trăind, astfel, ca un fel de călugări laici ai unui ordin  
de „cavaleri ai ţării”.



„Cuvintele acestea sunt opera lor şi declaraţia lor de existenţă în istorie. Tot ce am  
adunat  aici,  am adunat  nu spre a evidenţia  „chipuri diferite”,  ci  ideea de a înfăţişa o 
ipoteză de Om Român de peste tot şi dintotdeauna.

Căci esenţialul în aceste şiruri de experimente iscusite şi, uneori, traduse în poveţe,  
învăţături ori fabule, nu stă atât în experienţa individuală, în concluzii proprii şi în „lecţia  
unei  biografii”  –  care,  având  însemnătate,  rămân  fructul  timpului  imediat  –  cât  mai  
degrabă în abstragerea din contingent şi în privirea de sus şi de la înălţimi ce lămuresc pe  
deplin înţelegerea formelor de relief şi a proporţiilor ce definesc lumile văzute.

De fapt, acolo unde astfel de „cuvinte” se reţin şi se vor citi încă multă vreme de  
acum înainte, ele ating un fel de anonimat de suflet colectiv şi sunt tot atât de puţin definite  
istoriceşte  precum este  producţia  de  folclor.  Ca şi  pildele  fără autor  şi  fără de  vârstă,  
acestea îşi află locul din tainele fără istorie, precum pădurile de brazi.”

După asemenea înălţătoare cuvinte, aproape că n-ar mai fi nimic de adăugat. O 
dată fixat obiectivul cultural-istoric-literar, iniţiatorul acestei admirabile lucrături „de 
începătură” – pusă în practică de Dumnezeu (şi acolo unde pune Dumnezeu început, 
omul se nevoieşte să continue şi să ducă la bun sfârşit, chiar dacă nu la înălţimea şi la 
perfecţiunea la care Dumnezeu îl cheamă,  după a omului putinţă, deschidere şi bună 
voire), în aceste firimituri de gânduri şi simţăminte se întrevede perspectiva întregului.

Mângâiaţi  şi  întăriţi  în  spirit  de  cuvântul  bun  al  Dr.  Artur  Silvestri,  putem 
nădăjdui: „că nimic nu este încă pierdut definitiv şi aşa cum avem un trecut, vom avea şi  
un viitor.”

Secvenţa a doua a cărţii înşiruie „ca într-o friză în basorelief” pe toţi cei care până 
astăzi, au primit recunoaşterea cetăţenească şi gând bun de confirmare naţională prin 
Premiile Patrimoniului Românesc.

Aceşti sunt foarte frumos numiţi: „Părinţi ai Patriei de Azi”, începând cu Î.P.S. 
Antonie  Plămădeală,  Î.P.S.  Bartolomeu  Anania  –  pentru  monumentala  traducere  a 
„Bibliei” în limba română, Nestor Vornicescu, Ioan Opriş, Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi 
alte distinse personalităţi.  De asemenea, o seamă de reviste  culturale şi literare şi-au 
primit binemeritata răsplată prin premiile ARP.

Anton Lixăndroiu (SUA) – spune în chip metaforic: „America e doar soţia mea, pe  
când România e mama mea. De mamă nu poţi divorţa niciodată”.

O pledoarie emoţionantă. Un cuvând cald stropit cu lacrimi de mir pe care Anton 
Lixăndroiu le varsă din belşug, din dorul pentru această mamă de care nu poţi divorţa. 
De asemenea, mărturiseşte  sincer  experienţa  sa în privinţa „visului  american”.  „Eu 
trăiesc acolo, dar sufletul meu şi-a păstrat învelişul românesc.”
Poetul Teofil Răchiţeanu îşi alcătuieşte cuvântul, în felul său, liric: „Să umbli prin codri  
plantaţi de propria-ţi mână”.

Poetul  se  autodeclară  „om  al  Muntelui”, menţionând  că  „există  un  duh  al  
Apusenilor, unul ce  nu poate fi prins în cuvinte sau în imagini fotografice.”

Prin pledoaria sa, Teofil Răchiţeanu face o invitaţie la iubirea naturii, a Codrului 
Românesc, a Muntelui generator de poezie. De asemenea evocă personalitatea lui Geo 
Bogza, a lui Ioanichie Olteanu, Ştefan Augustin Doinaş, modele artistice şi morale. Apoi, 
a lui Mircea Vaida-Voevod. El îşi încheie pledoaria  foarte emoţionant. „Apusenii sunt  
munţi magici şi această magie am căutat în toate cărţile mele s-o fac să răzbată. Apusenii  
sunt, de fapt, o misterioasă carte din care mereu învăţ. E în ea o pagină din care, mai ales,  
învăţ  cum  e  să  mori.  „Nu credeam  să-nvăţ  a  muri  vreodată”,  ca  să  nu  uit  cât  de-al  
Eminescului sunt…Ciudat, dar reconfortant, însă, e că din această carte aflu că moartea e  



o iluzie. Viaţa e eternă. Când mori, nu mori devii copac, râu, nor, floare sau izvor, creşti,  
cânţi,  te  zbaţi  în vânturi,  luneci,  ca nor,  pe ceruri,  pluteşti,  ca vultur,  peste ameţitoare 
genuni, devii carte a veşniciei.

Citind această carte  a  munţilor,  de fapt,  sunt  acum, convins cu adevărat  că nu  
moartea ci viaţa e veşnică.”

Cu adevărat un cuvânt de simţire autentic patriotică şi creştină, în egală măsură.
Constantin Toni Dârţu  aduce în prim plan „vieţi şi fapte ale unor  „eroi reali ai  

timpului nostru”,  prin lucrarea Personalităţi române  şi faptele lor –demonstrând prin 
această lucrare faptul că există oameni iubitori de oameni, care pun tot ce au mai bun în 
ceea ce fac, rezultând astfel lucruri valoroase, indiferent de vremurile în care se nasc şi 
trăiesc.”

Alexandru Nemoianu din SUA, în pledoaria sa „O casă a bunicilor” –  aduce în 
prim plan şi explică un concept: conceptul  „furnalului” american  după care, toţi cei 
veniţi în Lumea Nouă s-ar contopi cu o nouă entitate – şi care a fost înlocuit cu o altă 
concepţie ce afirmă „că fiecare grup etnic şi-a adus şi îşi aduce  contribuţia la a face  
America mai diversă, mai frumoasă şi mai puternică.”

Potrivit  acestei  concepţii  s-a  cimentat  ideea  unui  „Centru  de  Studii  şi 
Documentare  al  Românilor  Americani”  –  concept  devenit  faptă  în  1975  –  singura 
instituţie existentă, dedicată exclusiv promovării istoriei tuturor Românilor Americani, 
indiferent de afiliaţia lor religioasă. Acest centru e numit „ o casă a bunicilor” – cea mai 
de seamă contribuţie făcută de Românii Americani pentru Lumea Nouă dar şi pentru 
românism”.

Ilustrul şi preiubitul Poet din Chişinău Grigore Vieru – rosteşte „Câteva cuvinte 
din amintire şi din tot timpul”.

Cu dulcele pelin al limbii şi nostalgia – ca un cântec al vârstelor -, priveşte prin 
ocheanul  întors  la  vremea  când,  spune  el:  „Flămândă  şi  desculţă  a  fost  copilăria  şi 
adolescenţa mea. Flămând şi desculţ străbăteam pe jos opt kilometri până acasă  în satul  
natal, (Soroca – n.n.), de la şcoala din Lipcani, un orăşel de pe malul stâng al Prutului –  
unde îmi făceam studii medii.”

Prilej  de  evocare  a  maicii  sale  –  văduvă  de  război,  care  trudea  la  cultura 
tutunului,  dar şi  evocarea vieţii  săteşti  a jumătăţii  de veac XX,  când truditoarele  pe 
plantaţia nesfârşită de tutun – „ieşeau din când în când la marginea ei la şosea, să mai ia  
o gură de aer curat şi pentru a-şi şterge cu colţul basmalei lacrimile stârnite de iuţeala  
otrăvii frunzelor de tabac.”

Autorul,  cu  lacrima în  bărbie,  revede chipul  palid  al  maicii  sale,  ieşindu-i  în 
întâmpinare la şosea: „poate că vine băiatul ei din Lipcani de la şcoală şi măicuţa lui îi va  
întinde o coajă de pâine învelită în ştergar.”

Revenind la poezie Grigore Vieru e de părere că „ea a fost legată de Biserică. Pot  
fi oare concepuţi Eminescu, Blaga, Goga, Nichifor Crainic, Radu Gyr şi atâţia alţi mari  
poeţi, pot fi oare concepuţi în afara strămoşilor noştri?”

„Graiul Român – spune Grigore Vieru – nu te lasă niciodată singur.”
Şi iată formulat Crezul său: „În poezie, nu am dorit să se audă nişte cuvinte care,  

deseori, sunt prefăcute, false, adică lipsite de orice sens, de sensul care îţi primejduieşte 
uneori viaţa. Am dorit să se audă căderea Niagarei lacrimei mele care probabil s-a vărsat  
în inima românilor de peste tot.  Au fost nişte clipe când lacrima mea nu s-a certat  cu  
lacrima lor. Mărturisesc că românul care nu aude căderea lacrimii altui român nu mă 
interesează, fie el şi cel mai bogat om din lume.”

Emoţionantă confesiune!



Distinsa personalitate a culturii româneşti, scriitorul Ion Marin Almăjan – are un 
cuvânt tulburător, sintetizat într-o frază, astfel: „Bunicii credeau neşovăit în rostul ce le  
fusese lăsat de la Dumnezeu”.

Cu rădăcini adânci în viaţa şi spiritualitatea ţărănească, scriitorul spune:
„Copilăria mi-a fost luminată de lumea bunicilor. (…) Ei, bunicii mei, ca de altfel  

toţi cei de vârsta lor trăiau într-un ritm măsurat, egal, fără ruperi şi isterii.” (…) „Credeau 
neistovit în rostul ce le fusese lăsat de Dumnezeu.”

Iată şi o declaraţie adresată tinerilor creatori: „Am crezut în misiunea sfântă pe  
care literatura o are în luminarea minţii omeneşti, în păstrarea speranţei că va birui binele  
şi nu răul, adevărul şi nu minciuna.” (…)

„Idealul vieţii mele a fost şi a rămas datoria pe care cred că mi-a încredinţat-o, la  
naştere,  ursitoarea,  de  a  fi  util  acestui  pământ,  semenilor  mei,  neamului  meu.  M-am 
străduit să las urme ale trecerii mele. Cât mai trainice”.

Momente de reflecţie ne propune şi acad. Mihai Cimpoi – distinsă personalitate a 
culturii din Chişinău, scriitor, critic şi eminescolog, în pledoaria Domniei sale intitulată: 
„Omul devine ceea ce făptuieşte, ceea ce îi traduce gândirea, ceea ce face cu putinţă din  
ceea ce gândeşte”.

Domnia sa începe prin a explica sintagma Curriculum vitae –  care se desluşeşte 
prin drum în viaţă.

„Ca român născut  în spaţiul basarabean, cel mai marcat de teroarea istoriei dintre  
teritoriile româneşti, sunt înclinat să cred în existenţa destinului şi a căii (căliţei)  rătăcite 
din filozofia noastră populară. Sunt încredinţat că şirurile ontologice se produc dureros,  
determinând fiinţa să poarte, ca pe un blestem existenţial (sau ca pe un blazon de nobleţe  
tragică), anume pecetea destinului.”

Acad. Mihai Cimpoi trece  în revistă momente din copilăria, studenţia, apoi viaţa 
sa. Aminteşte de cenaclul literar „Mihai Eminescu” de la universitate,  „un cuibar de  
naţionalism” al cărui preşedinte a fost din 1963.

„În aceşti ani, petrecuţi în spaţiul bibliotecii, pe care am înţeles-o ca pe o lume sub  
formă de cărţi, un ontos concentrat în libros – o lume văzută borghesian (şi eminescian) ca 
bibliotecă – a avut loc întâlnirea mea modelatoare cu George Călinescu.”

Şi mai consemnează Mihai Cimpoi: „Istoria literaturii române de la origini până 
în prezent” (…) circula  conspirativ  printre  scriitori,  căci,  fiind un singur exemplar,  se 
dădea spre lectură – ironia sorţii – pentru o zi.

Pentru mine Călinescu a fost constant CRITICUL, el servindu-mi cel puţin în anii  
formării, drept pattern.”

„Am visat toată viaţa să am un  exemplar al „Istoriei”.  Visul mi s-a împlinit  în  
1985” (…).

Ce să spunem de noi azi, când, având-o în biblioteca personală, tom de proporţii 
uriaşe, incomodă la lectură, nu ne obosim măcar s-o dăm jos de pe raft!

Mai  departe,  Mihai  Cimpoi  precizează  modelul  său:  „Procesul  redobândirii  
romantismului cultural s-a desfăşurat sub semnul călăuzitor al lui Eminescu. Întâlnirea cu  
Eminescu, eveniment-cheie al vieţii mele, avusese loc în anii studenţiei, semnificând atât o 
revelaţie  de  ordin  cvasimitic  -  căci  e  modelatoare,  luminătoare  în  sens  axiologic  şi  
ontologic, cât şi un impact stimulator, productiv.

Opera şi personalitatea sa sunt pline de ontos românesc şi general uman, demersul  
său artistic şi intelectual fiind unul prin excelenţă fiinţial.(…) Eminescu rămâne statornic  
Biblia noastră lucrătoare.”



În cadrul  dialogului  multicultual,  Mihai  Cimpoi a intrat  în  legătură cu 74 de 
eminescologi,  traducători  şi  oameni  de  cultură  din  întreaga  lume.  De  asemenea,  îl 
aminteşte pe Blaga ca model cultural. Şi conclude: „Dacă o cultură, ca necesitate umană,  
devine destin, pot spune că sunt un om de cultură devenit un destin.  (…) A fi un om de 
cultură înseamnă a fi deja un om cu identitate, cu personalitate (…) Am conceput, prin 
urmare cultura românească în ansamblu ca o cultură a dreptei comune, singura capabilă  
să ordoneze lucrurile, să le dea sens şi să le pună astfel, sub semnul sacrului.”

Remarcabilă această adevărată mărturie de credinţă culturală!
Ion Gaghii face o observaţie pertinentă: „Trist este că nici măcar în ziua de azi n-

am învăţat cu toţii benefica lecţie a aprecierii, dovadă că, falsele ierarhii la care suntem 
obligaţi să ne raportăm, dau limpede oricui de înţeles că nu avem ochi pentru geniu, pentru 
cei  ce  asudă pe măreţele  altare  ale  omenirii  fără  a  fi  luaţi  în  seamă,  întrucât  suntem  
bântuiţi  de sisteme bulversante de apreciere şi valorizare.  (…) Poate că nu întâmplător  
Artur Silvestri  şi  prestigioasa ARP face,  de ani  buni,  muncă de mecenat,  încercând să  
corecteze  acest  uriaş  deficit  e  apreciere   cu  eforturi  uriaşe  investit  într-o  binevenită  
revoluţie psihologică şi afectivă comună.”

Ioan  Miclău  din  Australia  îşi  desfăşoară  pledoaria:  „Sub  domnia  soarelui  de 
toamnă”  – într-o  superbă  metaforă  simbolizând  viaţa  şi  sub  semnul  nostalgiei.  Îşi 
aminteşte de copilăria sa şi de opincuţele pe care le purta la şcoală – şi – fapt curios şi 
remarcabil – dovadă că „nu mi-am lăsat opincile la barieră,  ci  le-am luat cu mine în  
Australia” – e că le păstrează pe raft cu cinste, îngrijite, prezentându-le,  tuturor celor 
care-l vizitează.

Povaţa sa pentru urmaşi este: „nu trebuie să te apuci a face multe deodată, dar ce  
ai început, termină-l bine. Multilateral, înseamnă şi incomplet, deci învaţă un lucru dar pe 
care să-l cunoşti bine, dacă nu chiar perfect, şi numai apoi fă pasul următor.

Înţelepciunea  nu se grăbeşte,  are timp suficient,  dar  are nevoie  de  dragoste,  de 
sinceritatea  oamenilor.  Utopiile  trebuie  tăiate,  nu  capetele  oamenilor.  „Deşteptează-l,  
Doamne, pe Român!”

Prof. dr. Adrian Botez, lasă şi el …”Cuvinte pentru urmaşi”…
„Dacă Dumnezeu nu-mi schimba cursul vieţii, dăruindu-mi harul suferinţei, praful  

s-ar fi ales de mine, în lumea asta… 
Dacă  aş  fi  fost  sănătos  la  trup,  n-aş  fi  devenit  deloc  înţelept  la  minte  (…)  Îl  

mulţumesc,  cu  adâncă  smerenie  lui  Dumnezeu,  că  mi-a  dat  multă  suferinţă,  pe  care,  
îndurând-o, am încercat – şi de multe ori a trebuit să şi reuşesc..- să o transform în motiv  
de reflecţie – deci, de înţelepţire.”

Domnia sa dă urmaşilor, printre altele, următoarea povaţă: „Fii mărturisitor de 
ADEVĂR!!! cu orice risc, chiar al vieţii… Pentru că Dumnezeu este Calea, Adevărul şi  
Viaţa!”

De  asemenea,  Adrian  Botez  este  încredinţat  că:  „ORICE  OM  ARE  DE  LA 
DUMNEZEU LĂSATĂ, MISIUNEA LUI, PE ACEST PĂMÂNT ŞI ESTE OBLIGAT SĂ 
ŞI-O AFLE,  ACEASTĂ MISIUNE, SĂ ŞI-O ÎMPLINEASCĂ, ACEASTĂ MISIUNE –  
DACĂ  NU  VREA  SĂ  FIE  ÎNDEPĂRTAT  DE  DUMNEZEU  DE  LA  VEŞNICA 
LUMINĂ.”

De asemenea, Adrian Botez mai oferă şi alte îndemnuri pentru urmaşi: „Fii om 
de omenie”. „Încearcă să fii cât mai aproape de Hristos – ICOANA/ MODELUL VIEŢII –  
Trăirii umane.
 Deci:  „Iubiţi  Lumina  Culturii,  dar  numai  re-apropiată  de  Lumina  Cultului  
Dumnezeiesc…”



„Nu există mai bun leac contra tuturor bolilor din lume decât binele făcut şi răul  
nefăcut…”

Bogate în haruri şi-n spiritualitate  sunt poveţele lui Adrian Botez şi  ar trebui 
însuşite de oricine!

Personal, ne facem datoria morală să le însuşim necondiţionat, cu atât mai mult 
cu cât corespund şi crezului nostru.

Adrian Botez conclude: „Nu urlaţi, vorbiţi… nu vorbiţi, dacă n-aveţi ce spune… 
Tăcerea  Rugăciunii  isihaste  a  Inimii,  pe  care  o  făcea  Părintele  Cleopa,  este  cea  mai  
înmiresmată de sensuri dintre cuvântările tuturor pământenilor care vor fi grăit vreodată 
pe acest Pământ şi ale sfinţilor din ceruri… Fiţi vorbitori prin faptele voastre bune, nu prin  
„papagal”.

Şi în final: „Neamuri ale Pământului, urmaţi-vă PSALMIŞTII – POEŢII, care, la  
rândul  lor,  pe  Hristos  Mântuitorul  îl  urmează –  Poetul  –  GURĂ DE AUR,   Poetul  –  
LIMBĂ DE MIERE… care va fi călăuză de Neamuri, dimpreună cu Regii şi Împăraţii, la 
Tronul Dumnezeiesc…iar nu pe caiafele şi politicienii, „fără polis” ( „ubi bene, ibi patria”)  
nevrednici, ipocriţi şi mincinoşi.”

În finalul acestei copleşitoare Lucrări-document, pe care o citeşti cu pasiune şi 
interes ca pe un roman bun (sintagmă nepotrivită dar acceptată aproape unanim), ca pe 
o carte de învăţătură, ca pe un ÎNDREPTAR DE TERAPIE DIVINĂ, Mircea Motrici ne 
oferă o „Ikebana de cuvinte”, toate frazele începând cu formula: „Într-o zi…” – sugerând 
momente ce i-au marcat existenţa spirituală.

„Umblu prin tainiţi ca prin nişte case ale mele” – spunea sihastrul Ioil, care se 
nevoia într-o peşteră.

Astfel  am  umblat  prin  tainiţele  minţii  şi  sufletului,  acestor  semnatari  ai 
pledoariilor pentru spiritualitatea neamului românesc de aici şi de pretutindeni.

Toate aceste mărturii, adunate într-un corolar  binecuvântat, constituie un imens 
POEM  închinat Vieţii, Spiritului, Minţii omeneşti. 

Şi, suntem încredinţaţi că roadele acestor „modele” şi „exemple” pentru Omul 
Român, vor rămâne mărturie peste Timp şi peste Spaţiu.

Galaţi, 1 iulie 2008         
                                               



O CARTE ZIDITOARE DE CATEDRALE ÎN SUFLETE.

DR.  ARTUR  SILVESTRI,  „Modelul  Omului  Mare”,  Zece  Convorbiri  de  amurg  cu 
Antonie Plămădeală.  Douăzeci şi opt de scrisori de altădată,  Editura Carpathia Press, 
Bucureşti, 2008

Când am primit în dar, de Sărbătoarea Sfintei Înălţări a Domnului nostru Iisus 
Hristos  cartea  “Modelul  Omului  Mare”,  subintitulată  frumos:  “Zece  Convorbiri  de 
amurg cu Antonie Plămădeală”, urmate de “Douăzeci şi opt de scrisori de altădată”, 
carte a  distinsului cărturar român Dr. Artur Silvestri, apărută la Editura Carpathia 
Press, Bucureşti, 2008, nu mi-am putut imagina emoţia intensă şi copleşitoare ce o voi 
încerca la citirea  ei, deşi titlul era promiţător. Adevărul e că, o dată “răsfoită”, încă de 
la primele pagini te subjugă şi greu o mai laşi, -  pe orice suport s-ar afla, - de sub ochi 
sau din mână. De aici şi imboldul – de nerezistat – de a-mi consemna impresiile.

Orice  “întâlnire”  cu  o  carte  memorabilă  –  înseamnă  un  eveniment  fericit,  o 
întâlnire  crucială  care  ţi-ar  putea  schimba  chiar,  părerile,  viaţa,  conduita,  într-un 
anume fel. Cartea operează mutaţii în conştiinţe, mai ales dacă e vorba de ceva veridic, 
de viaţa unui om, de conjunctura în care a trăit, de legăturile cu alţi oameni de seamă, 
ori cele dintre generaţii.  Cum ar fi putut influenţa, mă întreb, o asemenea “întâlnire 
crucială” viaţa mea de atunci sau de acum! Iată un motiv de meditaţie foarte solid. Şi 
totuşi, parcurgând rândurile, mărturiile, uneori zguduitoare, ale unei vieţi de excepţie, 
nu poţi rămâne  nesimţitor, ori să te prefaci a nu înţelege adâncul sens pe care l-a dat 
acest înalt ierarh vieţeii spirituale, în întreaga ei elevaţie spre Divin. Un travaliu destul 



de migălos de a recompune şi a reconstitui un bagaj epistolar preţios, pierdut în parte şi 
recuperat  de la  Biblioteca  Mânăstirii  Sâmbăta de Sus,  căpătând forma dialogului,  a 
colocviilor  între  oameni,  parcă  din  alte  vremuri,  deşi  contemporanii  noştri,  care  îşi 
scriau, ca şi cărturarii din vremea Renaşterii.

Cu  “emoţie  îngândurată”  –  autorul  cărţii  reînvie  clipele  când  recitea  frazele 
“încrezătoare de atunci”.

Cu  toate  acestea,  raţiunea  secretă   ce  l-a  îndemnat  pe  autor  la  alcătuirea 
prestigiosului volum memorialistic are o semnificaţie adâncă, fiindcă “înlătură mitologia 
justiţiei postume”. Şi ar mai fi un argument forte, acela de  “a ne păzi fapta bună  de 
lipsa de memorie şi de nepăsare şi nechibzuinţă.”

După acest inedit discurs împotriva uitării, dat în 14 August 2004, cu o zi înaintea 
Adormirii Maicii Domnului – autorul conchide: “Nădăjduiesc să le păzesc pe toate cele ce 
merită să rămână.” Şi cititorul se aşează chezaş că acestea chiar merită să rămână.

Tot în Prefaţa la această lucrare, dr. Artur Silvestri – dă mărturie despre faptul 
că aceasta  “este o carte poruncită, care s-a făcut când trebuia şi pentru cine trebuia”  şi 
desconspiră şi scopul cărţii : “De fapt, gestul însuşi de a propune modele  în epoci când nu  
modelul social pozitiv ci  moda sterilă,  când nu construcţia ci iluzia şi nu “păstorul” ci  
“amăgitorul”  –  par  să  triumfe  şi  sunt  vehiculate  ca  soluţii,  era  în  sine,  fapt  eretic  şi  
demonstraţie făţişă ca şi un refuz net de a ne retrage în sub-istorie părăsind teritoriile unde  
noi suntem legitimi şi nu ocupantul neisprăvit ce ne îndeamnă să trăim iarăşi cu privirea în 
pământ”,  având ca efect, după cum mărturiseşte autorul, “nu un portret eseistic ori un 
bilanţ  provizoriu de operă în desfăşurare” –  ci,  o  restituire  necesară,  nu doar pentru 
teologie ori pentru Biserica Ortodoxă Română – dar pentru cultură în general şi cea 
românească, în chip deosebit, întrucât Mitropolitul Antonie Plămădeală a fost un om de 
înaltă  erudiţie  şi  spiritualitate  universală,  deschis  către  modelele  celorlalte  culturi  şi 
confesiuni. Şi concluzia, formulată de dr. Artur Silvestri, în acest caz fericit, vine de la 
sine, oferind şi motivaţia conceperii volumului: “Astăzi, când noi începem cu mirare să 
redeschidem ochii către ceea ce suntem şi către ceea ce am făcut, nu ne mai rămâne decât  
să aflăm că viitorul demn stă în mâinile noastre, acolo unde l-a aşezat Dumnezeu.”

Pornind de la această motivaţie înaltă, dată în 31 mai 2008 – de Sfinţii Mucenici 
Ernie, Eusebie şi Haralamabie – Dr. Artur Silvestri îşi începe “saga” spirituală cu acele 
inedite şi deosebit de fructuoase “Convorbiri de amurg”.

Mitropolitul Antonie Plămădeală al Transilvaniei,  Crişanei şi Maramaureşului, 
aflat în Eparhia Sibiu, reconstituie din cioburi parcă de vitralii – chipul strălucitor al 
icoanei, care e însăşi viaţa sa, pornind de la amintirile din viaţa Înalt Prea Sfinţiei Sale, 
ca monah la Prislop şi trecută în revistă, chiar dacă fugar, pentru că o viaţă, fie şi a celui 
mai simplu om, nu poate fi închisă între copertele unei cărţi, chiar de 2oo-3oo de pagini. 
Dar spiritul  viu  al  confesiunii,  calda  mărturisire  şi  colocviile  avute  cu  autorul,  apoi 
tezaurul epistolar, însumând 28 de “scrisori de altădată”, păstrând graţia şi bunul obicei 
de a comunica prin scrisori, între oameni de înaltă ţinută şi rectitudine morală şi de o 
profundă erudiţie, cu un parfum stăruitor de hrisov, licurii  memoriei  strecurându-se 
persuasiv prin clepsidră, toate acestea alcătuiesc o adevărată efigie a celui care a fost şi a 
rămas pentru Biserică şi pentru Cultura Românească, un cărturar de talia lui Pârvan 
ori Bogdan Petriceicu Haşdeu.

De notat, apelativul, deloc familiar, dar cald şi reverenţios al autorului faţă de 
modelul  propus  –  numindu-l  cu  afect  deosebit  “Vlădica  Antonie”,  vrednicul  de 
pomenire” – ori “de fericită aducere aminte”.



Aşadar, această carte are în centrul, aşa cum e şi firesc, aura luminoasă a unui 
slujitor al lui Dumnezeu, care s-a nevoit să lase urme profunde în cultura, civilizaţia, 
credinţa şi teologia Bisericii pe care a slujit-o cu devoţiune.

Şi cum putea începe un om de litere o lucrare atât de însemnată decât cu un 
“Discurs împotriva uitării”?  - care, în pofida vremelniciei – prin nivelul său elevat şi 
spiritual, este menit să dăinuie.  

Ceea ce  i-a  legat  –  mărturiseşte  Artur  Silvestri  este,  în  afară  de  Epistolar  şi 
schimbul de  cărţi  ca  între  doi  cărturari,  ci  mai  degrabă “sentimentul  de  solidaritate  
tăcută şi de-la-sine-înţeleasă ce cred că ne arătasem în alte vremuri şi poate că a rămas  
încă viu”.

Artur Silvestri îl socotea, încă în urmă cu 20 de ani pe înaltul ierarh cărturar un 
model  “ce călca pe urma lui Haşdeu şi Pârvan şi o efigie a “mâinii” parcă neostenite ce  
făcuse să se ridice din nou ziduri stricate şi uitate.”

Şi, socotind  acest moment (destul de confuz al istoriei şi al prefacerilor de orice 
natură, care întârzie peste măsură dezvoltarea normală a conştiinţelor morale) - drept 
prielnic, a scos la lumină, ceea ce încă de pe atunci preconiza. Însuşi titlul “Convorbiri 
de  amurg”,  colocvii  plănuite  şi  înfăptuite  în  acest  răgaz,  având  consimţământul 
I.P.S.Antonie, care a răspuns imediat – conţine un tâlc. E vorba, nu numai de amurgul 
veacului ori al mileniului şi zorii unor altora, ci, de taina ascunsă de cele mai multe ori, 
în acele confesiuni inspirate de Duh, la vremea când se îngână ziua cu noaptea şi în 
starea de amurg a vieţii omeneşti, când înţelepciunea şi experienţa acumulată îşi spun 
cuvântul,  chintesenţializând  parcă  misterul  vieţii  însăşi,  până  atunci  de  nepătruns. 
Pentru că la acest ceas incert, când nu e nici zi, nici noapte încă, se dezleagă şi limbile şi 
înţelesurile, căpătând noi sensuri şi semnificaţii. Şi, aşa cum mărturiseşte autorul,  citea 
însemnările  “depoziţia  spusă  parcă  în  voce  joasă  şi  moale,  gâtuită  de  emoţia  pe  care 
amintirile fericite o aduc năvalnic, uneori însoţite de o lacrimă secretă”. 

De ce seara, ori noaptea, se amplifică stările emoţionale, durerile se acutizează, 
neliniştile cresc, în loc să se disipeze în  liniştea odihnei de noapte? Începutul nopţii este, 
îndeobşte, rezonatorul,  amplificatorul trăirilor de orice natură, cu totul altceva decât 
zorii care par mai plini de speranţa unei zile  în care totul se poate schimba, luând o 
întorsătură benefică?

Lucrarea continuă cu Două povestiri enigmatice despre locuri binecuvântate. În 
prima povestire – după descrierea unui loc, mai degrabă neospitalier, care adăpostea 
Seminarul  Teologic  din  Buzău  –  “imagine  de  Saint  Cyr  monacal,  mulţimea de  chilii 
dispuse  în  careu  deschizându-se  într-o  “nesfârşită  grădină  împădurită  cu  pomet  şi  
nenumărate flori”  – dând sentimentul de ieşire din timp, loc misterios, de taină, care 
slujise  drept  adăpost  lui  Nicolae  Bălcescu  pentru  lectura  hrisoavelor  şi  uricelor, 
mergând până la izvoarele ctitoririi  – se descoperă   vestigiile mânăstirii  voievodului 
Constantin Brâncoveanu unde a păstorit Mitropolitul Antim din Ivir, cărturarul.

Urma brâncoveană  descoperită cu intuiţie şi insuflare (de Duh! n.n.) – constituie 
o dovadă că acolo s-a aflat palatul Episcopal al voievodului-de-drept-divin Constantin 
Brâncoveanu.

Scrierea continuă cu Marea Hieroglifă,  având ca subtitlu Utopie  şi Restauraţie a 
Mânăstirii  Sâmbăta de Sus. Şi,  în sfârşit,  după ce e descrisă în amănunt arhitectura 
palatului cu ferestrele ce dădeau în uliţa vreunui veac, facem cunoştinţă cu un bărbat 
“cu aerul absent de înţelept Asiatic, un bărbat mai degrabă mărunt care, în alt timp şi în alt  
loc, ar fi putut  fi un Mazarin, un Fouquet şi un Le Notre deopotrivă, învârtind pe degete  



soarta unor popoare şi a Europei.” Dar în acea vreme era Mitropolitul Ardealului. Omul 
– ce părea şi era chiar o instituţie. Este descrisă în amănunt Mânăstirea Sâmbăta.

Urmează, cum e şi firesc, acele “Zece convorbiri de amurg”.
Primele  întrebări  ale  “convorbirilor  de  amurg”  –  provoacă  şi  dezvăluirea 

primelor  amănunte  autobiografice  ale  înalt  ierarhului,  încă  de  pe  vremea  când  era 
căugăr la Mânăstirea Slatina, alături de alţi tineri monahi din preajma părintelui, de 
vrednică amintire Ilie Cleopa.

Călugărit  la Mânăstirea Prislop din Ţara Haţegului unde era pe atunci  stareţ 
părintele Arsenie Boca, abia ieşit din închisoare şi călugărit, la Mânăstirea Antim din 
Bucureşti.

Prilej  de evocare a începuturilor mişcării  Rugul Aprins,  condusă de părintele 
Daniil Tudor (Sandu Tudor), mişcare din care făceau parte Alexandru Mironescu, Ion 
Marin Sadoveanu, părintele  Culâghin,  refugiat din Rusia împreună cu arhiepiscopul 
Nicolae al Rostovului, cu care se stabilise la Mânăstirea Cernica. Această mişcare este 
foarte bine descrisă şi de către I.P.S. Bartolomeu (Valeriu) Anania în cartea “Rotonda 
plopilor aprinşi”.

Mişcare aspru sancţionată de regimul de atunci prin pedepse grele cu închisoare 
pentru că, aşa cum precizează Antonie Plămădeală, “Rugul Aprins era un fenomen de  
atitudine şi rezistenţă împotriva “noilor stăpâni”.

Disipaţi, fugari, hăituiţi, membrii acestei importante mişcări şi-au găsit câte un 
loc  în  vreo  mânăstire,  aşa  cum  a  făcut  şi  tânărul  monah  Antonie  Plămădeală  la 
Mânăsitrea Slatina.  Urmele trecerii  Sfinţiei  Sale  pe acolo mai sunt încă,  restaurarea 
acestei mânăstiri ca şi a mânăstirii Râşca şi troiţa frumos sculptată în lemn de la Râşca, 
sculptură care “dă linişte mănăstirii”. Şi omului, spunem noi. Şi un plus de încredere şi 
speranţă.  Această  “vatră  de  istorie  şi  spiritualitate”  rămasă  până  azi,  unde  “adesea 
poposea (…) preferând răcoarea şi liniştea lacului mânăstirii, pe malul căruia se sfătuia cu  
Vasile Lovinescu.”

În 1954, ieromonahul Antonie Plămădeală este arestat la Iaşi de Securitate, face 
închisoare  şi,  o  dată  eliberat,  îşi  continuă  studiile.  Între  timp  mânăstirea  fusese 
desfiinţată.  Dar,  spune  autorul  Artur  Silvestri,  dacă  omul  uită,  “vremurile  aşează  o 
pecete ce poate că nu se vede întotdeauna”.

Ieromonahul e ridicat la treapta de “episcop-vicar patriarhal”, “chemare nouă” şi 
ocazie, alta, mai mare, de a înfăptui, în vremea patriarhatului lui Iustinian Marina.

Timp  de  zece  ani  îndeplineşte  această  ascultare,  după  care  ierarhul  intră  în 
Mişcarea Ecumenică şi Conferinţa Bisericilor Europene, unde  a  pus tot sufletul, după 
propria mărturisire.

În această perioadă  este şi rector al Institutului din Bucureşti, înfiinţează multe 
ateliere  pe  lângă  mânăstiri,  casele  de  la  mânăstirile  Antim  şi  vizitează,  dându-le 
îndrumare duhovnicească,  mânăstirile  din jur,  după propria  expresie  “cu timp şi  în  
afara timpului”. Acest  document  este  de  importanţă  excepţională  întrucât  dă 
mărturie despre viaţa monahală a acelor ani şi despre conducătorii Bisericii Ortodoxe 
Române. Deşi munca era uriaşă şi necesita trudă pe care, spune Antonie Plămădeală 
“numai tinereţile mele au reuşit să o facă” – dar, continuă confesiunea, “nu am refuzat  
nimic pentru că era nevoie şi pentru că patriarhia nu mai avea alţi vicari.”

O mărturie zguduitoare despre mutările de biserici – sub patriarhul Iustin, cea 
mai  neagră  pată  pe  obrazul  regimului  de  tristă  amintire.  “Astfel  au  fost:  Schitul  
Maicilor,  Biserica  Olari,  Biserica  Sfântul  Ilie  (Rahova),  Biserica  Mihai  Vodă  –  adică  
construcţia lui Mihai Viteazul, apoi Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Piaţa Naţiunii,  



apoi Biserica monument  istoric Sfântul Gheorghe (Capra), construită în 1877. Nu trebuie 
să uităm nici de Palatul Sinodal de la Mânăstirea Antim, care a fost mutat câţiva metri mai  
în faţă, fiindcă împiedica construirea străzilor dimprejur”.

Acestea  au fost,  de bine de  rău salvate,  cu toate  că  erau mutate  în  dosul  unor  
clădiri”.

Răni  vechi,  răni  adânci,  răni  care  au  lăsat  cicatrice  vii  în  ziduri  dar  şi  în 
suflete.”Dar multe au fost distruse, aşa cum se ştie, în ciuda protestelor a o mulţime de  
credincioşi: Biserica Sfânta Vineri, Mânăstirea Văcăreşti – care au dispărut cu totul, fiind  
pur şi simplu dărâmate. Şi, ca o biruinţă a credinţei asupra necredinţei, în regimul trecut a 
fost menţinerea tuturor preoţilor şi a tuturor bisericilor, în măsura în care a fost posibil.”

Seria de colocvii continuă cu perioada când Antonie Plămădeală a fost trimis din 
vicar patriarhal, în Episcop al Buzăului şi aici se începe, prin strădaniile sfinţiei sale, 
restaurarea palatului,  acest palat,  aproape dărâmat,  căruia i  se pierduse identitatea. 
Cercetările  sale  au  dat  la  iveală  vestigii  şi  dovezi  indubitabile  că  acesta  era  ctitorie 
brâncovenească, după inscripţia: “Eu, Constantin Voievod”.  De asemenea, se ocupă cu 
refacerea Seminarului Teologic. În acest timp a scris şi cartea “Nume şi fapte în istoria 
culturii  româneşti  sec.  XVII-XIX,  la  Buzău” – precum şi  “Spiritualitate  şi  istorie  la 
Întorsura Carpaţilor” (2 volume). 

Urmează ”urcarea pe scaunul lui Şaguna” (…) ca şi cum “aşa ar fi fost dat”.
Numit mitropolit  la  Sibiu,  în  februarie  1982,  îşi  pune aici  la  punct  biblioteca 

personală,  imensă  (25.000  de  volume!).  “Cărţile  erau  averea  mea  personală,  de  care  
aveam nevoie tot timpul în munca mea de zi cu zi. De altfel, am scris, mai ales noaptea,  
circa 35 de volume, care sunt în creştere mereu pentru că ideea scrisului nu m-a părăsit  
niciodată” –  scrie  Antonie Plămădeală.  La Mitropolia Ardealului a amenajat muzeul 
Casa  Eminescu,  a  modernizat  schitul  Păltiniş,   a  început  şi  desăvârşit  lucrări  de 
renovare a Palatului  Mitropoliei, atât interioare cât şi exterioare, de la construcţie până 
la  pictură şi  iconografie.  În  dreapta schitului  a  fost  înmormântat  Constantin Noica. 
Mormântul său e îngrijit cu sfinţenie. Şi în sfârşit, la Mânăstirea Sâmbăta, care, spune 
Antonie  Plămădeală:  “rămâne  lamura,  mesajul  final,  “marea  hieroglifă”  în  care  
“bisericuţa” brâncovenească, este “parcă o parte dintr-o Atlantidă ce se scufundase într-un  
cataclism neexplicabil.”

Mitropolitul  aminteşte despre “distrugerea mănăstirii  de către generalul Preiss,  
care conducea şi el o armată din Imperiul Austriac. Astfel, Ardealul a rămas fără nici o  
mănăstire ortodoxă iar monahii au fost, fie ucişi, fie trimişi pe la casele lor.”

Sunt lucruri  în istorie  care s-au întâmplat şi  nu se pot şterge.  Pomenirea lor, 
chiar  dacă nu face cinste unui anumit segment de Biserică, este o datorie creştinească, 
pentru ca acele fapte săvârşite “în numele credinţei”, ori altor comandamente, să nu mai 
poată fi cu putinţă. La venirea ca mitropolit  în Sibiu, înalt ierarhului i-a venit ideea 
restaurării mânăstirii. Dr. Artur Silvestri subliniază că întreaga “operă” de restaurare 
şi  refacere  a  mănăstirilor,  bisericilor  şi  caselor  parohiale,  seminariilor,  -  dincolo  de 
datoria întâistătătorului – este un fel de “misiune”  “ce vine dintr-un dat enigmatic, dintr-
o viaţă potrivită cu un anume fel, ca să scoată omul trecător din mulţime şi să-l ducă acolo  
unde, în atmosfera rarefiată, rămâne doar fapta.

Aşa cum însuşi  a mărturisit,  I.P.S.  Antonie Plămădeală,  a lucrat  “parcă toată 
viaţa la restaurări: la Sâmbăta, Râşca, Dragomirna, Sibiu, palatul brâncovenesc Buzău,  
alte ansambluri mânăstireşti, apoi 19 mânăstiri clădite din nou, care există şi astăzi.



Dar, nu numai biserica de zid trebuia restaurată, ci şi templul sufletesc al omului 
de  rând.  Ceea ce  ierarhul  a  şi  făcut,  edificând şi  conducând la  elevaţie  nenumărate 
(decât în Cartea Vieţii) – suflete.

“Aici  (observa  Dr.  Artur  Silvestri  într-un  articol  din  Contemporanul  –  un 
comentariu despre “descoperirea arhivelor ignorate) – se observase – mai mult decât ca o  
metodă ci propriu-zis ca o idee literară – în câteva cărţi mari unificate de acelaşi instinct de  
restituire – ce am observat, tradus în alte formulări, la Buzău, la Sâmbăta şi la Sibiu. Aici  
nu se restaurează ci se descoperă ceea ce se uită, se pierde ori se risipeşte, zăgăzuind prin  
lipsa de memorie şi nepăsarea colectivă, ce trebuie înlăturate şi stinse, în cele din urmă.  
Aici se vede omul mare ce s-ar putea descrie în felul unei acţiuni ce lasă urmă distinctă şi 
memorabilă în toate cele ce făptuieşte dar întâi şi-ntâi în sentimental misiunii. 

Misiune într-un anumit fel arată şi literatura, de un eseism superior, memorabil în  
formulare  şi  mult  prea  puţin  sacerdotal  în  concepţie  ce  a  dat  operă,  nu  schiţă,  de  la 
Tradiţie şi libertate  şi până la Cuvinte la zile mari.

Prin cele 40 de volume publicate,  multe din ele asupra literaturii,  câteva cărţi 
despre personalitatea omului mare Miron Cristea, Primul Patriarh al BOR, “omul care 
a luat parte la Unirea României, alături de viitorul cardinal Iuliu Hossu şi alţi candidaţi şi  
laici, care au realizat Unirea”.

Apoi, descoperirea celor dintâi manuscrise ale lui Lazăr Leon Asachi, preot, tatăl 
lui Gheorghe Asachi, pus de Antonie Plămădeală la locul potrivit, în istoria Bisericii şi 
Culturii româneşti.

Mitropolitul  Antonie Plămădeală a făcut,  prin acestea,  mari servicii  literaturii 
româneşti vechi.

O  arhivă  epistolară  deosebit  de  preţioasă,  cuprinzând  160  de  scrisori  “de  la  
oameni mari,  pe care le-am descoperit  într-o arhivă moartă, amestecate  cu gunoaie,  în  
subsolul Palatului Sinodal de la Mânăstirea Antim”  şi publicate la Editura Minerva sub 
titlul “Pagini dintr-o arhivă inedită”, Bucureşti, 1984.

Apoi,  publicarea  Vieţii  şi  Operei  lui  Eminescu,  scrisă  în  limba  maghiară  de 
Miron  Cristea,  pe  când  era  student  la  Filozofie  în  Budapesta.  “Proverbe,  maxime 
nepublicate”, “Datini de nuntă din Topliţa, Cântecul orbilor şi ursirea”, toate rămase 
nepublicate  din  opera  lui  Miron  Cristea.  Iată  şi  un  Crez  formulat  într-una  din 
“Convorbirile de amurg”:

“N-am lăsat nici un timp să treacă fără a-l umple cu ceva folositor atât mie cât şi  
celor din jur.”

Câteva din aceste lucrări ale Mitropolitului: Biblia de la Bucureşti, Hans Kung şi 
Declaraţia “Mysterium Ecclesiae”,  apoi  Bizanţ,  Constantinopol,  Istambul în trecut şi 
astăzi; apoi Clerici, ctitori de limbă şi cultură românească, urmând Ca toţi să fie una.

O bună parte din scrieri s-au ocupat de Cartea veche românească. 
Despre misiunea sa, I.P.S. Antonie Plămădeală spunea cu simplitate şi smerenie : 

“Nu ştiu cum mi-a fost dat, dar parcă lucrurile anume ar fi aşteptat un om pe care să-l  
pună pe treabă” -  este, de fapt şi conştiinţa lucrului înfăptuit bine, a datoriei împlinite 
conştiincios, cu simţ de răspundere, nu numai în faţa obştii ori a propriului sine, dar şi 
în faţa lui Dumnezeu.

Mitropolitul îşi încheie mărturia în iunie 2004, astfel: “Am reuşit să scriu aproape 
40 de cărţi(…) Mă bucur că milostivul Dumnezeu m-a binecuvântat şi m-a ajutat să le  
termin.”

“Douăzeci şi opt de scrisori de altădată – constituite într-un Epistolar, document 
de epocă şi foaie de temperatură intelectuală, publicate ad-litteram, “ele exprimă puncte  



de vedere şi concluzii ce nu le-am retractat – spune Artur Silvestri  -  şi poate vor servi  
drept exemple şi pentru alte suflete înaripate ce vor trăi în anii de plumb”.

Scrisorile  propun  subiecte  de  reflecţie  pe  diverse  teme  teologice,  istorice, 
culturale,  confesionale,  “contribuţii  la  zidirea sufletească  a românilor  transilvăneni,  la  
coagularea unei conştiinţe româneşti de pretutindeni”, precum şi chestiuni de metodă de 
cercetare asupra apariţiei religiei creştine la români.

Acest  Epistolar  constituie,  aşa  cum  mărturiseşte  Artur  Silvestri  o  “reînnoită  
delectare intelectuală, unul din momentele rarissime de biografie spirituală”.

Admiraţia Mitropolitului pentru Artur Silvestri  este nedisimulată: “Sunt uimit  
de cât  de multe  lucruri  ştiţi  şi  pe câte  portative  ale  spiritului  vă încercaţi  gândurile  şi  
cuvintele, fiind dintre cei cu posibilităţi de a cuprinde mai uşor multe octave.”

Întreg Epistolarul este un giuvaer care, cu cât mai vechi, e cu atât mai preţios şi 
relevă preţuirea reciprocă a celor doi, izvorâtă din conştiinţele culturale înnăscute, în 
care  valorile  etice,  morale,  spirituale,culturale,  istorice,  estetice  primează  celor 
materiale,  cum e şi  firesc la  doi  cărturari  de înaltă ţinută,  dublată  de o solidaritate 
intelectuală demnă de marile cauze.

De asemenea, reiese din ele “un instinct al lealităţii  faţă de valori  şi un cult al  
prieteniei intelectuale egalitare.”

Parfumul uşor vetust al vechilor epistolare este inspirat cu sete de cei care gustă 
asemenea delicii intelectuale în clipele faste şi calme pe care doar comuniunile spirituale 
ţi le pot oferi.

O  mărturie  tulburătoare  a  I.P.S.  Antonie  este  aceasta:  că  prietenii  care  nu-i 
înţeleg pasiunea pentru arhive, “nu mă pot înţelege pentru că nu trăiesc ceea ce trăiesc eu  
când scot oamenii din hârtii. Am sentimental că-i nasc, că fără mine ar rămâne ca oraşele 
vechi, acoperite de vreme, ca nişte Histrii nedescoperite.”

Dar şi “convingerea mea că Dumnezeu ne cheamă unde are treabă cu noi. Cu mine  
a vrut să-i scoată din uitare pe nişte oameni pe nedrept uitaţi. Echilibrul trebuia restabilit.  
Oare, cândva, va face şi pentru noi, cineva, aşa ceva? Cred că da. Cel puţin în măsura în  
care facem noi pentru alţii!” (Şi iată că prin acest volum – se împlineşte profeţia IPS 
Antonie!).

Cercetând activitatea publicistică a înalt ierarhului, Artur Silvestri spune: “Şi ce 
constat?  Că o impunătoare parte din opera Înalt Prea Sfinţiei Voastre zace în publicaţii,  
ceea ce nu e  deloc recomandabil.(…) Şi ce  mai constat? Că oriunde se exprimă acest  
condei miraculos pe care vi  l-a dat Dumnezeu, din el  răsar minuni.”  Şi încheie  Artur 
Silvestri:  “Daţi-mi voie  să vă  preţuiesc  ca  pe  un spirit  înalt,  enciclopedic  şi  ca pe  un  
admirabil scriitor de însemnătatea lui Haşdeu şi Pârvan.”

Artur  Silvestri,  într-una  din   epistole,  spune  profetic:  “Odată  şi  odată  aceste  
impresii ce se nasc în pânza prea repede primitoare a sufletului se vor putea organiza mai  
bine decât acum. Când încă suntem prizonierii clipei ce nu trece însă atât de repede dar ni  
se ia; şi ca să nu ni se ia cu totul aceste clipe, le vom face să se desprindă din material unde 
ne-au întemniţat, înălţându-ne în permanent.”

Deosebit de emoţionantă este întâlnirea celor doi, evocată în fragmentul: “Sfârşit,  
şi  lui  Dumnezeu laudă!”,  datată 12 august  2004,  care  oferă şi  justificarea volumului 
omagial,  evocator,  despre  Mitropolit  –  un  fel  de  “ofrandă  tristă”, adusă  acelor 
cuvântători, ori poate “o căinţă mută şi înlăcrimată”, gândindu-mă că atunci când eram 
pe Pământ nu le-am spus la vreme ce ar fi trebuit să le spun iar astăzi, când vreme nu mai  
e, e zadarnic şi fără de rost.”



Capitolul II. “Modelul şi Memoria”, este închinat Operei lui Antonie Plămădeală 
(1926-2005), “Mitropolit al Transilvaniei şi Învăţător al românităţii”, operă ce rămâne 
între cele mai de seamă ce a putut să ne dea literatura sub-lunară a marilor povăţuitori,  
ce  începe  demult  şi  nu  se  termină  decât  odată  cu  cea  din  urmă vorbă  pronunţată  în 
româneşte.”

Evocarea  modelului care “a fost cel mai “bisericesc” dintre scriitorii români şi cel  
mai scriitor dintre oamenii Bisericii”,  este, de asemenea profundă şi emoţionantă. “”Cu 
el, cele două literaturi ce trăiseră în lumi paralele, desfăcându-se heterodoxia seculară de  
misterul religios, se reunesc în sfârşit, într-o sinteză strălucită de unde, mâine, va ieşi, fără  
nici  o  îndoială,  soluţia  noastră  universală  şi  profetică.  Căci,  deopotrivă  cu  modelul,  
esenţială în opera lui Antonie Plămădeală rămâne Memoria.”

Şi,  încheie  Artur  Silvestri,  “Astfel  se  făcură marile  cărţi  unde toate  acestea  se  
împletesc într-un fel de Predanie care nu se va organiza episodic, putându-se contempla, în  
impunătoarea  ei  lecţie  memorabilă,  abia  prin  alăturarea  tuturor  părţilor  împrăştiate.  
Biserica slujitoare; Dascăli de cuget şi de simţire românească; Spiritualitate şi istorie; 
Calendar  de  inimă  româneacă;  Cuvinte  la  Zile  Mari;  Tradiţie  şi  libertate  în 
spiritualitatea  ortodoxă;  Rugul  Aprins  -   sunt  nu  doar  documente  de  creaţie  şi  de  
povăţuire ci şi impresionante cărţi de îndrumare, a căror însemnătate se va vedea cu timpul 
şi va creşte cu cât vremurile vor fi mai nedesluşite. Prezenţa lui în istoria românească se va  
înţelege,  deopotrivă,  o dată cu întărirea Timpului Rău şi  indistinct,  ca un model ce va 
deveni necesar, căci i se potriveşte căii grele ce o vom urma. Într-un anume fel, aceasta  
recapitulează “modele şi exemple” cu caracter emblematic. El avea intuiţia şi erudiţia lui  
Nicolae Iorga, cel ce deschisese drumul Şcolii istoriografice de la “Annales”, ţinuta senină 
şi  profetică  a  lui  Vasile  Pârvan,  care  a  reconstituit  “Getica”.  Uşurinţa  de  a  formula  
memorabil  a  lui  G.  Călinescu  şi  marele  proiect  interminabil  al  enciclopedistului  B.P.  
Haşdeu.  Venise  din Basarabia,  adică dintr-o Românie aproape biblică,  ieşind din acea  
istorie paralelă ca un fiu de ţărani, fiindcă, în felul lui, şi el era un “crăişor”, adică un 
voievod ocult şi un îndreptător de oameni şi de mulţimi pe al căror cer sufletesc Fapta ce 
ne lasă va rămâne cu fixitatea constelaţiilor intangibile.”

Admirabil model, admirabilă şi meritorie evocare!
Urmează “Restituirea  arhivelor  ignorate”,  şi,  ca  ultim  cuvânt,  “Mitropolitul 

Antonie Plămădeală în efigie”, în cuvinte tulburătoare precum întreaga lucrare ce îi este 
închinată, care este şi o invitaţie de a-l cunoaşte, de a-i cerceta viaţa şi opera şi de ce nu? 
de a-i  continua cercetările,  munca asiduă şi  studiile  de istorie a literaturii  româneşti 
vechi. 

Volumul,  beneficiind  şi  de  o  posfaţă  pe  măsură,  scrisă  de  distinsa  acad.  Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga, cu titlul: “Învelişul, voit astfel, al pstrătorului de taină”,  în care 
marea Doamnă a Culturii  româneşti,  îl  numeşte pe mitropolit  “vas  ales”,  “purtat  în 
misiunea Sa de mâna Providenţei”.

Şi spune Doamna Zoe Dumitrescu Buşulenga: “Am pătruns sensul harului care i-
a fost dat. A fost trimis cu o sarcină aproape supraomenească, de restaurator al unei istorii  
care avea nevoie de un îndrăgostit de oamenii ei şi de faptele şi realizările lor memorabile.”

“Cartea  despre  Mitropolitul  Antonie  Plămădeală  –  încheie  Zoe  Dumitrescu-
Buşulenga, comunicând realizările Sale aproape incredibile în utilitatea şi frumuseţea lor,  
capătă, prin modul în care Artur Silvestri a construit-o, o aură de taină, ca multe altele din 
cărţile lui. “Convorbirile de amurg” şi cele 28 de Scrisori de altădată constituie substanţa 
propriu-zisă  a  tabloului,  fixând  trăsăturile  portretului  de  om  excepţional.  Dar 
incadramentul pe care autorul l-a dat, de la “Discurs împotriva uitării” şi “Două povestiri  



enigmatice” la început, până la “Sfârşit, şi lui Dumnezeu laudă”, ca încheiere, ne înalţă  
parcă într-o altă ordine, aceea a miraculosului, a harului. 

Cu o eleganţă melancolică, el mărturiseşte înaltul scop al cărţii, tâlcul adânc ce i s-
a revelat şi pe care ni-l comunică, emoţionându-ne. Puterea delicată cu care mânuieşte  
Cuvântul, cules de pe pajiştile, infinit colorate şi cu parfumuri inefabile pe care le parcurge  
fără oprire, ne cuprinde şi ne spune, strecurând în noi înţelesuri superioare, menite să ne  
extragă din contingent.

S-au întâlnit în cartea aceasta doi “trimişi”de Sus ca să ne scoată din întunericul  
primejdioasei uitări. Şi tot ceea ce face Artur Silvestri (şi face enorm, ca şi Omul cel Mare);  
zideşte (în sensul dat de Apostolul Pavel cuvântului). 

Aceasta este, poate taina care înconjoară şi “Memoria ca un concert baroc” – spune 
în încheiere doamna Zoe Dumitrescu Buşulenga în 2004.

Şi, adăugăm noi, cu reverenţa cuvenită, deşi n-ar mai fi loc de nici o adăugire – 
după aceste profunde cuvinte – o carte care-ţi conferă linişte şi un spor de bunătate şi 
cuviincioşie faţă de temeiurile solide ale credinţei.

Un dar sublim care te înalţă ca pe aripi de heruvimi şi te face să priveşti altfel 
lucrurile şi oamenii. 

Un Dar de Înălţarea Domnului.  Un dar spre înălţare spirituală.  Cu deosebită 
semnificaţie de gând şi Cuvânt. Care-ţi aşează sufletul, în preajma îngerilor. O carte 
care te împlineşte efectiv şi afectiv, hrănindu-te cu pâinea şi apa, ca ţâşnită din stânca 
abia atinsă cu toiagul sfinţeniei. 

O carte care aşează lucrurile  bune în matricea lor de spiritualitate,  în pofida 
omului “prea repede uitător”.

Care te învăluie ca o aură, într-un aer de sfinţenie şi te molipseşte de starea de 
înger. Aceasta este cartea Domnului Artur Silvestri, “Modelul Omului Mare”, despre 
personalitatea  covârşitoare  a  Mitropolitului  Antonie  Plămădeală,  de  fericită  aducere 
aminte.

Galaţi, a doua zi de la Înălţarea
  Domnului nostru Iisus Hristos

        2008

UN EDIFICIU PURTÂND PECETEA DURATEI



Oricât  ar părea de ciudat,  un Om de dimensiunea spirituală  a Domnului  Dr. 
Artur Silvestri,  deşi  plecat prea curând, continuă să rămână, nu numai în memoria 
celor apropiaţi, care-i prelungesc astfel existenţa, gândurile, idealurile, crezul, munca, 
simţămintele. Chiar dacă nu aidoma, pentru că nici nu s-ar putea astfel, ci, călcând pe 
urmele sale, rămase, nu sub forma unor băltiţe pe nisip, dar, adânc încrustate în sinea 
fiecăruia.

Aşa se  întâmplă cu  Domnul  nostru  Artur Silvestri,  de  vie  şi  pioasă  amintire, 
personalitate de excepţie, care şi-a imprimat pecetea duratei în noi, fie că l-am cunoscut 
personal, fie virtual.

Prin  prodigioasa  şi  copleşitoarea  operă,  întemeiată  pe  Iubire,  lăsată  ca  dar 
neamului  român,  pe  care  l-a  iubit,  împărţindu-se,  aşa  cum spunea gânditorul  Petre 
Ţuţea, „între Dumnezeu şi neamul meu”,  Domnul Artur Silvestri şi-a câştigat, nu numai 
coroana de învingător al Timpului şi Spaţiului, dar şi Efigia de neşters – pe frontispiciul 
Culturii Universale.

Pentru  că  Domnul  Artur  Silvestri  nu  era  un  spirit  închis  între  frontiere,  pe 
paliere  înguste  şi  pe  criterii  şi  categorii  fundamentale  cunoscute,  îndeobşte,  pe 
dimensiuni ontologice, dar  – un  veritabil spirit de universalitate.

Fenomenul cultural iniţiat, promulgat şi promovat cu asiduitate şi cu dragoste 
jertfelnică de Mare Zidar al MĂNĂSTIRII SUFLETULUI ROMÂN, nu este doar un 
curent oarecare, doar o şcoală, o grupare în jurul unei reviste sau idei, în jurul unui 
partid sau mânată de un hobby oarecare. El a devenit, prin tot ce a întreprins pentru 
cultură, un Model, imprimat în memoria neamului românesc. El care a iubit atât de 
mult  MODELUL OMULUI MARE,  a fost totdeauna şi mai ales acum, a devenit un 
MODEL DESĂVÂRŞIT.

Edificiul  spiritual  întemeiat  de  Domnul  Artur  Silvestri  –  numit  frumos 
ROMÂNIA  TAINICĂ,  numit  ARP,  numit  –  am  spune  noi  –  MIŞCARE  DE 
SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ UNIVERSALĂ – sub oblăduirea Asociaţiei Române 
pentru Patrimoniu,  este o  uriaşă lucrare,  a cărei  temelie  e alcătuită din pietre vii, 
scriitori,  istorici, oameni de cultură de pretutindeni, cu prestigiu internaţional şi cu o 
înaltă ţinută morală, îmbinaţi în chip fericit, cu un liant cât se poate de trainic, alcătuit 
din  ingrediente, precum: Adevărul, Frumosul, Credinţa, Iubirea de Oameni, Nădejdea, 
virtuţi cât se poate de folositoare, dar uneori ignorate cu desăvârşire.  Esenţa acestei 
Românii Tainice trebuie redescoperită.

Vocea  autorizată  a  Domnului  Artur  Silvestri,  statura  sa  neclintită  în  faţa 
compromisurilor, dăruirea până la jertfa de sine – fac din el un Om providenţial, un 
umanist de excepţie, a cărui Opera Magna, emulii săi, au datoria morală s-o continue, s-
o  înnobileze  cu  personalitatea  şi  generozitatea   fiecăruia,  şi,  la  rândul  lor,  s-o 
răspândească şi s-o înalţe pe culmile desăvârşirii.

Domnul Artur Silvestri, un om devenit Istorie.
O istorie prezentă, dar mai ales, viitoare.
O istorie care, chiar dacă nu se poate repeta, ea poate lăstări, înflori, coace şi da 

roade, strălucind cu aceeaşi intensitate.
El şi-a câştigat, prin truda de-o viaţă, dreptul la memorie.
Şi memoria neamurilor trebuie să-i fie fidelă, aşa cum şi el a fost fidel neamului 

său.



O declaraţie de fidelitate făcută la puţin timp, de când Domnul Artur Silvestri şi-
a dobândit Dreptul la nemurire, ar fi idealul de râvnit şi de atins  al Asociaţiei Române 
pentru  Patrimoniu  şi  al  susţinătorilor  ei,  membri,  simpatizanţi   şi  colaboratori  de 
pretutindeni.

Valorile  perene pe care  le-a înălţat  la  rang de virtuţi:  dragostea de neam, de 
cultură, de patrimoniu material şi spiritual, trebuie să se afirme în continuare, pentru 
propăşirea culturii şi civilizaţiei româneşti, aici, şi în toate colţurile lumii.

Arhetipul Artur Silvestri este menit, fără doar şi poate, să dăinuie şi, mai ales, să 
biruie  vremelnicia.  Altfel,  în  zadar  toată  truda,  vocaţia  jertfelnică  a  sacrificiului,  a 
zecilor de mii de ore, vai! numărate în Cartea vieţii sale pământeşti – dăruite altora, cu o 
seniorială generozitate.

Să  demonstrăm  că,  providenţialele  cuvinte  ale  lui  Artur  Silvestri,  „Eu  sunt  
Istorie!” rostite  în  prefaţa  la  cartea  „Exerciţii  de  exorcism social,  „Hazard  dirijat”, 
lichidatorism şi „vremea Ducăi-Vodă”  -   sunt adevărate.

Dar nu o istorie moartă şi îngropată, uitată şi colbuită în negura anotimpurilor, 
ci, una vie, efervescentă, clocotitoare, sfântă, bazată pe idealurile şi virtuţile sădite de 
Artur  Silvestri:  Adevăr  şi  Dreptate;  Demnitate  şi  Omenie;  Caritate  şi  deschidere  la 
fenomenele  sociale,  Sinceritate  şi  Iubire  neîngrădite,  Bunătate  şi  Frumuseţe  morală, 
Pace şi Prietenie.

„Omul”  Artur  Silvestri  –  biruitor  în  această  Istorie  –  avându-şi  „Locul”  său 
binemeritat,  va demonstra astfel că, nimic din ce a sădit, nu a fost azvârlit,  pierdut, 
uitat, ci, mai devreme sau mai târziu,  va da roade.

Să medităm puţin la aceste adevăruri, fără încrâncenări,  fără temeri, cu mare 
Încredere şi  Sinceritate, având convingerea că, de Undeva, din realitatea în care se află, 
Mentorul  nostru  priveşte  şi  se  bucură de copiii  săi  spirituali,  care-i  continuă uriaşa 
Operă.

Ecoul faptelor sale de excepţie suntem noi, cei de azi, care am rămas, şi mai ales, 
cei  care ne vor  urma.  Rezonând ca într-o uriaş  inimă colectivă,  să trimitem  razele 
noastre,  aşa cum sunt ele,  pentru ca,  unindu-se,  să alcătuiască o cunună de Lumini 
binecuvântate în amintirea Marelui Om, Domnul Artur Silvestri.

Cetatea Culturii româneşti de pretutindeni va purta de acum, efigia şi  numele 
său, înscrise pe frontispiciu.

„Să ne ajute Dumnezeu, dar şi sufletul Marelui om ARTUR  SILVESTRI, să ne  
strângem, mai mult şi mai  cu folos, Duhurile noastre, laolaltă!” -  cum spunea distinsul 
profesor dr. Adrian Botez.

Uniţi în chip tainic în spirit – e cazul -,  aşadar,  să strângem rândurile într-o 
Comuniune  care  va  milita,  ca  şi  până  acum,  pentru  prietenie,  înţelegere,  pace  şi 
promovarea valorilor perene ale  neamului românesc, pe care, în memoria Domnului 
Artur Silvestri, să le ducem cu folos, mai departe.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!



CĂRTICICA ROMÂNEASCĂ DE COPII - O MOŞTENIRE SPIRITUALĂ DE LA 
CĂRTURARUL   ARTUR SILVESTRI

Ca un adevărat părinte iubitor de copii, Domnul Prof. Dr. Artur Silvestri, acest cărturar 
de excepţie al culturii româneşti şi universale,  pe lângă cărţile de excepţie pe care le-a 
scris de-a lungul întregii sale vieţi, care cuprind o arie foarte largă de subiecte, de la 
istoria  neamului,  civilizaţie,   filozofie,  morală,  economie,  literatură,  artă,  a  avut  o 
generoasă idee, aceea de a oferi celor mici, reviste şi cărţi pentru lectură, o veritabilă 
bibliotecă şcolară pe internet şi, în cadrul editurilor pe care le susţinea, s-a îngrijit mult 
ca în programul de editare să fie un loc însemnat şi pentru acest segment de cititori, 
poate cel mai fidel şi mai atras de lectură.

Acest  proiect  s-a  concretizat,  prin  grija  sa,  de  către  Asociaţia  Română  pentru 
Patrimoniu  şi  constă  în  editarea  pe  Internet,  a  publicaţiei:  CĂRTICICA 
ROMÂNEASCĂ DE COPII.

De ce s-a preocupat de acest segment de beneficiari, este lesne de închipuit. 
Pentru că acest Om generos şi foarte deschis sufleteşte,  ca un adevărat GRĂDINAR 
DĂRUIT  PENTRU  FLORICELELE  SALE,  s-a  gândit  la  urmaşii  care  se  ridică, 
lăsându-le în patrimoniul sufletesc, cărţi valoroase, pentru a le îmbogăţi spiritele şi a le 
dezvolta capacitatea de gândire,  vocabularul, imaginaţia,  şi a-i antrena pentru lectură 
şi pentru jocurile neasemuite iscate din amestecul potrivit cu măiestrie, al cuvintelor.

Astfel, a lăsat moştenire, în tezaurul Limbii şi Literaturii Române, culegeri şi antologii, 
volume de autori, cuprinzând gândurile, activitatea, scrierile, biografiile unor oameni de 
cultură, cărţi intitulate: „Modelul Omului Mare”; „Cuvinte pentru urmaşi” (vol. I şi II);  
Mărturisirea de credinţă literară”(vol.I şi II)  şi multe alte volume şi culegeri de proză şi 
versuri, de eseuri, şi pagini de critică literară, atât pe internet, cât şi pe suport de hârtie.

Pentru  voi,  dragi  copii,  Domnul Profesor  a  înfiinţat  publicaţia  on-line  CĂRTICICA 
ROMÂNEASCĂ DE COPII şi a  sprijinit  tipărirea şi apariţia   unui număr de cărţi 
pentru cei mici, cum ar fi, minunata poveste pentru toţi copiii; „Vulpea academiciană”, 
scrisă de autoarea  Mariana Brăescu-Silvestri.

În CĂRTITICA ROMÂNEASCĂ DE COPII, veţi găsi de citit, conspectat,  consultat, 
analizat şi povestit şi interpretat,   lucruri foarte interesante. Iată motivele pentru care 
trebuie să citiţi această Cărticică:

Aici întâlnim Poveşti cu îngeri, Povestea din cuvânt,   călătorim prin Bazarul cu poveşti,  
apoi, găsim Datini din Ardeal, aflăm Povestea Prinţului Cenuşiu,  ne mângâie duios Mâna 
mamei.

Dar, nu numai atât. Există  Poveşti cu tâlc din zilele noastre  şi Poveşti de odinioară, cum 
e cea despre Ursarii  şi despre Ţurca, jocuri uitate, de acum o jumătate de veac.

Pentru Ora de Botanică,  Ora de Zoologie, aflăm multe poveşti cu plante, cu flori, cu 
vieţuitoare. La Ora de Istorie, Ora de Geografie, Ora de Anatomie, găsim lecţii atractive 



în versuri. De asemenea, lecturi cerute la şcoală şi lecturi suplimentare, toate grupate în 
Biblioteca Liliput.

Pentru Ora de Religie aflăm multe din  Tainele micului creştin,   multe  Scenete biblice  
versificate,   cum sunt:  Povestea fiului pribeag, Iov cel  răbdător,   despre  Sfinte icoane,  
rugăciuni folositoare pentru suflet şi mai aflăm care este Adevărata bogăţie.

La fereastra unui palat, ne aşteaptă cu un suspin Alena, prinţesa tristeţilor albe. Facem 
cunoştinţă, de asemenea cu  multe Personaje preferate din desene animate,  cu  Poveştile  
Bunicului. Găsim şi  o Carte cu poveşti amestecate, îl întâlnim pe Vasilică al lelei Zamfira,  
un băiat sărac, isteţ şi simţitor, apoi găsim Un căluţ fugit de acasă.

Călătorim curioşi prin Insula tăcerii,  prin  Crângul cu pitici şi bunici.

Există apoi şi o  Carte cu eroi ca voi,  o  Carte Caleidoscop;   aflăm multe  Ciudăţenii în 
natură,   ne jucăm De-a ascunselea cu luna,  De-a v-aţi vaţelea…

Câte snoave, De-ale  lui Moş Scornici,  câte Poveşti trăsnite şi nemaipomenite găsim, dacă 
ne potrivim şi tragem un Raid printre poveşti!

Apoi mergem  În patria cuvântului  şi găsim  Doine din Ardeal, Cântece din dor de plai  
român,  aflăm Portrete de eroi,  aflăm cum Ursul s-a îndrăgostit de lună,  găsim membrii 
Familiei Ronţăilă  şi multe Curcubeie de vânzare.

Apoi păşim în Lumea legendelor uitate   şi a Legendelor despre zei.

Tot aici se află şi bucheţele de Flori de suflet românesc,  alături de Poezii din Irlanda.

Facem  un  popas  în  Grădina  umblătoare  şi  zburătoare   şi-l  aflăm pe  Iepuraşul  între 
palmele bunicii. Apoi pe Purceluşul năzdrăvan  precum şi pe Ciorăpel şi Ciorăpici.

Voi nu puteţi să vă închipuiţi, dragii mei, dar, Poeţii -  care sunt copiii naturii, au fost şi 
ei copii ca şi voi şi-şi amintesc cu nostalgie de năzdrăvăniile lor.

În Cutiuţa fermecată,  poştaşul ne aduce Scrisorica de Joi  şi ne răspunde la mesaje şi pe 
Mess ori pe SMS.

Apoi, aflăm  Fabule pentru ştrengari, Poveşti ritmate cum este  Fetiţa de sub felinar –  o 
poveste  foarte  emoţionantă  despre  o  fetiţă  şi  căţelul  ei  care  se  prăpădesc  de frig în 
zăpadă.

Biblioteca Liliput   are o mulţime de cărţi de Proverbe,   de Cimilituri,  de Fabule, Poezii,  
Rapsodii, Doine  şi Balade, Istorioare şi povestiri.

Caravana cu poveşti  poposeşte aici şi primim o Invitaţie rostită cu graţie,  de a sui în ea şi 
a asculta poveşti fermecate.

În sfârşit, aflăm o comoară, care este Cartea Cărţilor.



Suntem invitaţi la  două Concursuri cu premii,  aflăm Curiozităţi din lumea animalelor,  
povestea unui căţel  care s-a împrietenit  cu patru pisicuţe şi  cum s-a legat  între ei  o 
Frăţie neaşteptată.

Un  scriitor  te  îndeamnă:  Te  roagă,  copile, altcineva  te  învaţă  Cum  să-ţi  cumperi  
nemurirea.

Aflăm isprăvile nemaipomenite ale  Pistruiaţilor din Oraşul  Azuro   şi despre faptul că 
Primăvara face pozne.  Primim Daruri din Patria Îngerilor,  intrăm în Dialog cu natura,  
în Poveşti cu greieri, furnici, licurici şi pitici.

Nici Poveştile mătuşicii  nu sunt de lepădat.

Avem şi  Ghicitori  şi  Icoane din copilărie   şi,  mai  presus de toate,  Un miracol  numit 
Fasolică – o poveste în  unsprezece episoade care se derulează încă.

Ne jucăm De-a verbele şi de-a proverbele, Jocul de-a Poezia, Jocul de-a joacătelea, Jocuri 
de cuvinte şi alte jocuri inventate şi  mai ales, neinventate.

Aflăm despre Punctul năzdrăvan  şi călătorim, pe aripile fanteziei până la Palatul Lunii, 
apoi, ne întoarcem acasă şi aflăm Poveşti din spuza vetrei   şi despre Supărarea albinelor,  
dar şi despre Grădina care s-a suit la cer.

În alt loc, aflăm Cum se joacă un bunic,   apoi,  jucăm Jocul de-a vremea la Palatul de 
viaţă veşnică.

Minunate sunt  şi Poveştile Pădurii, cum e cea despre Pâraiele îndrăgostite. Nici Poveştile  
vântului nu sunt de pus deoparte. Primim în dar  Sania cu poezii,  apoi învăţăm  Totul  
despre poluare.

În încheiere, vom afla despre Tradiţii româneşti şi despre  Magia colindei  şi multe Vorbe 
înţelepte de la oameni buni.

De asemenea, vom găsi în carte, multe evocări şi portrete ale mamei, ale bunicuţilor şi 
ale altor oameni de seamă, cum este Poetul Grigore Vieru – Părintele Abecedarului şi 
autorul  cărţii  atât  de  îndrăgite  pentru  preşcolari,  Albinuţa,  precum  şi  a  cărţii  Ce 
frumoasă-i limba noastră.

Nu trebuie să-i uităm nici  pe desenatorii  cărţilor de copii,  aşa cum a fost  minunata 
ilustratoare Angela Cioltan-Zainea.

Dragii mei,

De bună seamă, toate acestea n-ar fi existat, dacă un  OM MINUNAT, numit ARTUR 
SILVESTRI, nu s-ar fi gândit la voi cu dragoste, cu înţelegere, cu bunătate şi  n-ar fi 
închipuit această CĂRTICICĂ ROMÂNEASCĂ DE COPII. 



Şi voi puteţi fi eroii  sau chiar creatorii acestor basme şi poezii, dacă vă puneţi mintea să 
găsiţi cuvintele cele mai potrivite.
 
Dragi prichinduţe şi prichindei,

Gândurile  şi  sentimentele  marelui  Om  al  culturii  româneşti  şi  universale,  domnul 
profesor Artur Silvestri, de vie şi pioasă amintire, au prins viaţă şi au dat roade. Ele 
sunt continuate de echipa de oameni inimoşi pe care Maestrul Artur Silvestri a format-o 
cu dragoste prevenitoare şi înţelegere, de-a lungul anilor, ca un adevărat duhovnic şi 
părinte al tuturor.

Echipa  de  realizatori   şi  colaboratori  ai  revistelor  pe  internet,  după  îndemnul 
profesorului Artur Silvestri,  se îngrijeşte ca să vă aducă  dinaintea ochişorilor voştri 
curioşi, cele mai frumoase creaţii, atât ale scriitorilor contemporani, cât şi a celor care 
au intrat în manualele  şcolare,  în  cele  auxiliare,  în culegeri  şi  antologii  pentru toate 
vârstele şi preferinţele, cu alte cuvinte, care şi-au croit drumul spre nemurire.

Şi pentru ca totul să fie cât mai atractiv, vă îngăduie şi vouă să colaboraţi la această 
revistă minunată, CĂRTICICA ROMÂNEASCĂ DE COPII,  cu creaţiile voastre, cu 
idei, cu proiecte, cu scrisori, să participaţi la concursuri de ghicitori,  de proverbe, de 
poezii,  de ilustrat poveşti,  de scris  poveşti  şi  de jocuri interactive şi  foarte atractive, 
astfel ca toţi cei care se găsesc în această Cărticică, ori o vizitează, să se cunoască, să 
comunice între ei, formând Marea Familie Spirituală Românească şi Universală,  acea 
Românie Tainică, pe care Domnul Profesor Artur Silvestri a gândit-o, a format-o şi a 
adus-o la acest nivel înalt , la care este azi.

Revista cunoaşte un numeros public cititor, se bucură de aproximativ 500 de vizitări pe 
zi şi este răspândită în întreaga lume. Ecourile ei vin la redacţie permanent şi a devenit, 
prin înalta sa ţinută, un forum viu de discuţii şi de creaţie pentru toate vârstele.

Cu toate acestea, ca orice lucru înfăptuit de minte şi mână de om, Cărticica românească 
de copii -  este încă susceptibilă de îmbunătăţiri, pe care, cu timpul, le vom aduce, cu 
ajutorul vostru, dragii noştri cititori.

De aceea, e de datoria noastră, să-i închinăm un gând luminos Domnului Profesor Artur 
Silvestri, care acum ne veghează de pe steaua sa şi să facem în aşa fel ca să nu coborâm 
ştacheta, şi s-o menţinem, cel puţin la acelaşi nivel de profesionalism.

Îi mulţumim pentru grija arătată celor mici şi pentru darul neasemuit care se numeşte 
CĂRTICICA  ROMÂNEASCĂ  DE  COPII  şi  vă  aşteptăm,  în  paginile  ei,  ca  să  vă 
exprimaţi  părerea  despre  cum  o  vedeţi  voi  şi  cât  de  utilă  vă  este  la  şcoală  şi  în 
momentele de recreare.

Până atunci, echipa redacţională vă îmbrăţişează cu multă afecţiune şi vă pregăteşte noi 
surprize în paginile CĂRTICELEI.



O POVESTE ADEVĂRATĂ DESPRE CĂRTURARUL CEL BUN

NUMIT ARTUR SILVESTRI

Toate poveştile încep cu „A fost odată ca niciodată…” Când, nu se ştie…. Cine să 
stea să socotească?

Dar  aceasta  nu  e  o  poveste  ca  toate  poveştile.  Este  una  adevărată.  Şi,  mai 
adevărată, nici că se poate închipui.

A fost nu demult. Până  mai adineauri. Şi mai este. Şi va fi veşnic în amintirea 
noastră, în sufletul celor care l-au cunoscut.  Ori, mai bine, „Va fi odată, aşa cum a şi 
fost”, un Om minunat, cu totul special, un Om Mare şi Vrednic. Aşa ar trebui să înceapă 
povestea cea adevărată.

 A fost şi  rămâne, un Cărturar,umanist dăruit, care şi-a închinat viaţa cărţilor, 
faptelor bune, studiului, prieteniei, iubirii.

S-a  născut  acum  56  de  ani,  la  Bucureşti.  A  studiat  la  şcoli  înalte,  şi-a  luat 
doctoratul.  A  devenit  Profesor.   A  citit  mii,  zeci  de  mii  de  cărţi,  reviste,  studii  de 
specialitate. A scris 2.500 de articole şi studii şi 50 de cărţi. De asemenea, a scris circa 
200 de  studii  pe  teme de istoria  literaturii  române.  A obţinut titluri  universitare.  A 
obţinut înalte distincţii şi medalii.

El a plecat dintre noi la zi sfântă, în noaptea   Sfântului Andrei, pe 30 noiembrie 
2008, lăsându-ne  moştenire o operă titanică. 

Se află într-un loc liniştit, vegheat de îngeri şi de măicuţe, la Mănăstirea Pasărea 
aproape de  Bucureşti.  Îl  poate  vizita  oricine  doreşte  să-i  lase  un gând,  o  vorbă,  un 
crâmpei de lumină.

Îi  plăcea   mai  presus  de  toate,  Adevărul.  Îi  plăcea  Lumina.  Privirile  lui 
cercetătoare şi limpezi din ochii expresivi şi frumoşi, căutau spre Infinit, spre Poarta 
înaltă prin care, o dată intraţi, pătrundem într-o grădină fermecată. Atunci când va veni 
vremea să păşim, fiecare.

Aici e Poarta Vieţii. Care se deschide, o singură dată. 
Pe lângă multele daruri cu care era înzestrat de la Bunul Dumnezeu, Omul mare, 

pe numele său Gabriel Artur Silvestri, mai avea unul:  el voia să alcătuiască, din oameni 
aleşi, cărturari şi intelectuali iscusiţi, o Românie Tainică,   o grădină minunată, cu flori 
înmiresmate, de toate culorile şi parfumurile. O grădină în care el,  Grădinar Dăruit,  să 
cultive  Frumosul,  Iubirea,  Adevărul,  Speranţa.  Şi  mai  ales,  Credinţa.  Credinţa  în 
Dumnezeu, în Neamul Românesc, în Limba Română, în cultura şi tradiţiile poporului 
nostru, pe care-l iubea cu toată fiinţa.



Avea idealuri frumoase, înalte, sublime. Pe cele mai multe le-a atins, s-a înălţat 
până la ele şi i-a ridicat şi pe cei scumpi ai inimii sale, pe culmile acestea, în care, aerul 
tare e prielnic doar celor puternici şi liberi. De unde, poţi învăţa uşor Zborul. Libertatea 
zborului.

De acolo, e atât de aproape Infinitul. Poţi să-l atingi cu un deget.
Nu i-a fost uşor să ajungă pe culme. Pentru aceasta a trebuit să trudească, să 

studieze,  să lupte cu sine, să se depăşească, să năzuiască,  nu numai pentru el,  dar şi 
pentru alţii. Nimic nu e uşor dacă vrei să atingi desăvârşirea.

Prin  toate  acestea,  Gabriel  Artur  Silvestri  a  fost  şi  a  rămas  un  temerar,  un 
deschizător de căi, un Om care arată Calea cea dreaptă. Chiar dacă nu e lesne.

Drumul  pe  care  el  l-a  deschis,  are  multe  trepte.  Dar  sus,  e  o  privelişte 
încântătoare şi se vede clar, o stea luminoasă. Este steaua sa veghetoare. Când începi s-o 
întrezăreşti, vei şti că aproape ai ajuns. Şi că a meritat toate eforturile pentru a o atinge, 
întreaga migală şi străduinţă depuse pentru acest nobil ţel.

Cărturarul ales numit Gabriel Artur Silvestri – nu ştia să trăiască doar pentru 
sine. Raţiunea lui de a fi era să se dăruie. Să împartă din azima sufletului său curat, 
împrejur, celor care doreau să primească.

Iubea copiii cu toată fiinţa. Era pentru ei, părintele, prevenitor, grijuliu, plin de 
atenţii şi gingăşie. Nu ştia ce să le mai dăruie ca să-i ştie fericiţi, să crească frumos, să 
înveţe ce-i bun şi adevărat, să se realizeze, dar să nu uite nicicând de unde au plecat.

Şi într-o zi, a ştiut ce trebuie să  le dăruiască.
Lor, adică vouă, le va lăsa o Carte minunată, o Carte cu adevărat românească, 

din care se pot înfrupta cei însetaţi şi flămânzi de Lumină.
O Carte cu de toate, pe toate gusturile. O carte care să-i facă fericiţi pe cei care o 

citesc.
O aveţi în faţă. Trebuie doar s-o deschideţi. Şi luaţi aminte la părintele ei, care a 

gândit-o şi şi-a pus gândirea în faptă.
Profesorul  Artur  Silvestri  iubea  viaţa,  iubea  natura,  tot  ce-i  frumos,  toate 

vieţuitoare.
Câinele său favorit, Zgăbonţ – un animal cât se poate de nostim şi credincios, i-a 

fost  bun  tovarăş  şi  prieten,  timp  de  13  ani.  Se  ştie  că,  la  oamenii  buni,  trag 
necuvântătoarele. Aşa veneau în preajma lui, vieţuitoarele, fel de fel. Animale şi păsări îl 
înconjurau şi-i  dovedeau credinţă şi  dragoste,  răsplătite  pe măsură de Omul care le 
îngrijea adăposturile,şi  nu numai atât. El i-a îndemnat pe toţi să iubească animalele, 
florile, natura, tot ce este creat de Dumnezeu.

Omul bun se cunoaşte după fapta sa şi după câtă Lumină răspândeşte în jur. Şi 
profesorul Gabriel Artur Silvestri – iradia Lumină din întreaga sa fiinţă.

Nu ştia să duşmănească pe nimeni. N-a cunoscut invidia, orgoliul, meschinăria, 
minciuna. Era un creştin adevărat. Drept şi frumos. Cinstit şi demn. 

Un chip armonios, expresiv, cu ochi luminoşi, frunte măreaţă, întreagă faţa lui 
fiinţă răspândea bunătate şi armonie.

Comportamentul său moral era fără cusur.
Oameni  aidoma lui  nu se  nasc  atât  de  lesne.  Cine  să  ştie,la  timp potrivit,  ce 

cuvânt   spună ca să-ţi ia suferinţa cu mâna?
De unde ştia? Era scris în firea  lui cea bună.
A fost un pacifist toată viaţa.
Un om menit să împace, să modereze, să stingă conflictele.



Îl  căutau oameni  vestiţi  de  pe  toate  continentele.  A avut  conexiuni  cu  marile 
spirite ale neamului, cu patriarhi, mitropoliţi, arhiepiscopi, oameni de cultură şi artă.

A luptat aprig pentru păstrarea patrimoniului naţional.  O formă de patriotism 
autentic, rar întâlnit în ziua de azi, izvorât din simţire.

Îşi  făcea timp pentru toţi  discipolii  săi,  cunoscuţi  ori  mai puţin cunoscuţi,  nu 
refuza pe nimeni. Toţi aveau loc în inima lui generoasă, deopotrivă.

Niciodată nu ţi-ar fi dat impresia că eşti de prisos, că eşti mai prejos, mai simplu, 
că nu te ridici la acelaşi nivel de erudiţie, de cultură.

Cei care au beneficiat de cuvintele sale calde, bune, generoase, delicate, se pot 
socoti fericiţi. Mai ales pentru acele „doriri de bine” care încheiau scrisorile sale, atât de 
frumoase.

Un spirit înalt care a răspândit peste tot, Pace şi Bine! Principii cristice.
Un Om frumos la chip şi la suflet. Un Om dăruit care ştia să se dăruie.
Omul acesta ne-a lăsat un tezaur.  Un tezaur alcătuit  din miliarde de cuvinte. 

Pentru ca tuturora să le ajungă şi nimeni să nu rămână cu mâna goală şi cu jindul că nu 
au avut şansa să se bucure de generozitatea şi prietenia lui.

Cărţile sale, într-un număr atât de mare, articolele lăsate în sute de reviste din 
ţară şi din străinătate, tot ce s-a adunat în decurs de o viaţă, stau mărturie.

O mărturie vie este şi CĂRTICICA  ROMÂNEASCĂ DE COPII, dăruită vouă.
E adevărat că oamenii sunt de neînlocuit.  Ca şi unele lucruri, de altfel. Însă, din 

acele lucruri pe care credem că le-am pierdut, vor creşte altele şi vor da şi ele roade.
Din acelaşi fruct, din acelaşi bob de sămânţă.
La Mănăstirea Pasărea, pe locul odihnei sale, răsar mereu luminiţe, din ochii săi, 

din inima sa, din mâinile sale, din cuvintele lăsate moştenire.
„Păream eu însumi o lumină/ în universul luminos” – spunea şi poetul basarabean 

care s-a grăbit să-l urmeze.
Dl. Profesor Artur Silvestri este pentru noi toţi,  şi trebuie să fie şi pentru voi, 

copii, Modelul. Un model existenţial, uman, spiritual, un model al Omului Mare, după 
cum i-a plăcut să caute, la rându-i, de multe ori, modele, în alţii.

Şi acest Model străluceşte azi, precum un Luceafăr printre steluţele mii, pe care 
le-a adunat în jurul său cu o putere de magician şi o forţă de atracţie inimaginabilă.

Să nu pierdem din ochi  nicicând acest  luminos astru,  pentru că,  sub puterea 
razelor sale benefice, vom învăţa să fim mai frumoşi, mai buni, mai  drepţi şi mai curaţi 
sufleteşte.

Aidoma Cărturarului dăruit, numit Gabriel Artur Silvestri.
Una  din  expresiile  cele  mai  semnificative  ale  acestei  dăruiri  necondiţionate  a 

Cărturarului Artur Silvestri este iubirea de om, de aproape. Nimic nu poţi face fără 
iubire. E un postulat biblic, dar care e izvorât din viaţă.

Gabriel Artur Silvestri a fost un mare patriot şi a  iubit Ţara şi Neamul, Limba şi 
tot  ce  reprezenta cultura autentică.   A depus pentru Neamul  românesc o activitate 
culturală impresionantă, timp de peste 30 de ani, s-a ocupat de rădăcinile strămoşeşti ale 
geto-dacilor. Considera acest lucru o datorie morală înaltă, ca fiecare om să ştie de unde 
purcede şi unde se îndreaptă.

A înfiinţat o  Asociaţie  care se  numeşte Asociaţia  Română pentru Patrimoniu, 
menită să salveze şi să păzească valorile de patrimoniu, clădiri,  opere de artă, scrieri 
literare preţioase.

A înfiinţat pe Internet multe reviste în care, toţi iubitorii de cultură, de istorie, de 
artă, şi-au oferit expresia gândirii şi simţirii lor, în artă, literatură sub toate genurile şi 



speciile. În paginile acestor reviste se regăsesc  sute de scriitori, istorici, preoţi, oameni 
de cultură români, din întreaga lume, din USA, Australia, Canada, Germania, Franţa, 
Italia, Spania, fiind citiţi în întreaga lume.

Domnul  Artur  Silvestri  era  animat  de  gândul  bun  de  a  trezi  în   conştiinţele 
cititorilor, fie mari, fie mici, dragostea pentru Carte, pentru literatură, pentru Limba 
Română,  pe  care  trebuie  să  o  păstreze  ca  pe  un  tezaur  sfânt,  să  o  cultive  şi  să  o 
îmbogăţească. De asemenea, opera lui a fost tradusă în numeroase limbi de circulaţie 
internaţională.

S-a spus despre Domnul Profesor Artur Silvestri că a fost un Mecena al culturii 
româneşti. Mecena este un protector al artelor  şi al culturii. 

Dl. Artur Silvestri a fost o personalitate enciclopedică, cu largă deschidere spre 
oameni.

„Noi ne aflăm în Taina Timpului nemărginit” -   scria Artur Silvestri în volumul 
„Mărturisirea de credinţă literară”, vol. I,  Editura Carpathia Press, Bucureşti, 2005.

„Nimic nu este încă pierdut definitiv şi, aşa cum avem un trecut, vom avea şi un  
viitor”  ( din  volumul:  „Cuvinte  pentru  urmaşi,  vol.  II”,  Editura  Carpathia  Press, 
Bucureşti, 2007.)

Încă de la înfiinţarea Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, Dl.Artur Silvestri a 
fost  Preşedinte  al  acesteia,  fondator  al  Asociaţiei  Scriitorilor  Creştini  din  România 
(2005), Preşedinte de onoare  al Ligii  Scriitorilor din România, iar în 2006 a creat o 
reţea impresionantă de reviste şi un program cultural on-line, însumând peste 100 de 
pagini web, dintre care, 25 de publicaţii  periodice cotidiene, săptămânale şi lunare şi 
cinci reviste literare în limbi străine. A iniţiat şi susţinut contacte cu reviste şi publicaţii 
din străinătate punând scriitorii în comuniune spirituală.

Dintre cărţile sale, amintim câteva titluri:
-Modelul Omului Mare (2004);
-Memoria ca un concert baroc (vol. I-III);
-Vremea seniorilor;
-Semne şi peceţi;
-Mărturisirea de credinţă literară (vol. I-II);
-Cuvinte pentru urmaşi (vol. I-II)   şi multe altele.

Domnul  Artur  Silvestri  a  dorit  întotdeauna  să  ne  conştientizeze  că  Modelul 
existenţial românesc este străvechi şi nu e cu nimic mai prejos decât cel al altor ţări şi 
civilizaţii.

De asemenea,  s-a  preocupat  de  începuturile  literaturii  române,  de  operele  de 
patrimoniu, de locurile sfinte şi de cele cu statut de rezervaţii.

Îi plăcea să fie mereu în mijlocul oamenilor şi al evenimentelor, din  care, precum 
înţeleptul,  extrăgea esenţialul,  îl  prelucra în  creuzetul  minţii  şi  al  sufletului  său şi  îl 
transfigura artistic în opera sa.

Iscusit mânuitor al scrisului, cu harul de a pătrunde la suflete, şi nu numai la 
mintea omului, Dl. Artur Silvestri ne-a lăsat şi multe studii de istorie a culturii.

Sensibil  la  realităţile  vremii,  Dl.  Artur  Silvestri  avea darul  de a sensibiliza  şi 
mişca sufletele prin tot ce scria, mobilizând, răscolind, motivând scriitorii în demersul 
lor cultural, prin scrierea unor lucrări de bun simţ, care să edifice sufleteşte. 

Toate aceste ofrande, toate aceste „treceri de gânduri în aerul timpului”,   ni le-a 
pus la dispoziţie gratuit, nouă.



Cu preţul  greu,  al  jertfei  sale,  la  masa de  scris,  în  ceas  de  noapte,  migălind 
neobosit  şi  generos  peste  măsură,  cu  o  înţelepciune  şi  o  vorbă  aleasă,  cultivată, 
curgătoare, iluminată în pagini, opera sa precum şi a altora.

Un om doritor de bine, care respira binele precum aerul dimineţii.
„Cu  bune  doriri”   sau  „cu  doriri  de  bine”  -   acestea  erau  formulele  sale  de 

încheiere a epistolelor  - mii – pe care le-a scris şi le-a răspândit, prietenilor săi, scriitorii 
din întreaga lume.

Pentru opera sa vastă, incredibil de vastă pentru o singură viaţă de om, pentru 
toate aceste merite, sperăm că istoria, apreciind la justa valoare strădaniile sale, îi va 
rezerva Cărturarului Prof. Dr.  Gabriel Artur Silvestri, locul pe care-l merită în cultura 
şi civilizaţia românească.

Iar  voi,  puteţi  deveni  emisari  silvestrieni  sau  arturieni,  făcându-i  cunoscută 
opera, ducându-i-o mai departe ca pe o scumpă comoară rămasă Neamului românesc şi 
neamului cosmic.

Galaţi, 16 februarie 2009



EDIFICIUL CULTURII ŞI FAPTA CARE ZIDEŞTE

Venind  pe  lume  în  calitate  de  creaturi,  ni  s-a  oferit  harul  special  de  a  fi 
(co)participanţi  la  crearea  unor  opere  menite  să  ne  definească.  În  această  privinţă, 
hotărâtoare rămâne Clipa aceea providenţială a întâlnirii cu o personalitate de excepţie 
care poate să-ţi schimbe destinul. Determinarea aceasta are ca urmare decizia de a-ţi 
oferi talantul propriu pentru a fi înmulţit şi împărtăşit semenilor.

O astfel  de întâlnire providenţială este şi  aceasta,  cu Domnul Prof.  Dr.  Artur 
Silvestri.  Şi  nu  puţine  persoane  au  mărturisit  că  le-a  schimbat  viaţa.  O  întâlnire 
crucială,  iluminantă.  Experienţă fundamentală care nu se uită.  Un Om, un Model,  o 
Faptă  Culturală  uriaşă,  un  vast  proiect  de  masă  care  nu  are  precedent  în  ultimele 
decenii.  Iniţiatorul acestui  program numit Asociaţia Română pentru Patrimoniu, cu 
toate  ramurile  ei,  a  creat  cadrul  generos  pentru  exprimarea  opiniilor,  creaţiilor, 
atitudinilor a mii de scriitori români din ţară şi din diaspora, dar şi a scriitorilor străini, 
veniţi în acest mod, în contact cu România.

Un nucleu care a focalizat conştiinţele artistice, creatoare, le-a dat rost, înţeles, 
viaţă. Viaţă transpusă în Faptă.

Faptele  minţii.  Faptele  ochilor,  mâinilor,  faptele  inimii.  Faptele  cugetului 
românesc în mii de ipostaze.  Toate la un loc, izvorâte din credinţă, alcătuiesc Omul, 
structura personalităţii sale, atât de complexe.

Datul şi faptul se împletesc în acest Proiect, precum mâinile în rugăciune. 
„Credinţa  fără  fapte  este  moartă” –  scria  Sfântul  Apostol  Pavel.  În  afară de 

vorbe, omul are nevoie de dovezi, de lucruri palpabile şi de certitudini.
Dr. Artur Silvestri a fost un bun făptuitor.  De fapt, un ÎNFĂPTUITOR. Care 

semăna Pace şi Bine în jur. Pace şi Bine sintagmă franciscană, devenită salut al fraţilor 



minoriţi de pretutindeni prin care se recunosc şi se respectă reciproc. E vorba de fapta 
care zideşte. Care înalţă, care aspiră la demnitatea de OM.

Şi  dacă fapta  fizică  este  uneori  uitată,  Fapta  Culturală  transgresează  timpul. 
Carnea uită, dar sufletul – nu. Iată de ce se pune preţ pe faptele omului. A privi omul 
după fapta sa, este şi un precept important al creştinismului.

Revenind la proiectul cultural Intermundus Media care s-a născut la iniţiativa 
Domnului Artur Silvestri şi a focalizat nume de marcă din ţară şi din diaspora, precum: 
Alexandru Nemoianu (SUA), Dimitrie Grama (Danemarca); Ioan Mugioiu (Elveţia); 
Prof. dr. Francis Dessart (Belgia);  Vlad Protopopescu (Australia); Prof. dr. Viorel 
Roman, consilier academic,  (Germania); Aurelia Satcău (Australia); Antonia Iliescu 
(Belgia); Corneliu Florea (Canada);  Prof. Dr. Dan Brudaşcu, Preot Alexandru 
Stănciulescu-Bârda; Al.Florin Ţene – Preşedintele Ligii Scriitorilor Români şi mulţi 
alţii, dacă răsfoieşti cel puţin una din aceste publicaţii culturale şi de atitudine, nu poţi 
să nu te miri de dimensiunea gigantică a proiectelor puse în pagină. Şi nu numai atât. 
Prin editurile: Carpathia Press, Kogaion Editions,  Intermundus,   şi-au văzut proiectele 
înfăptuite, o sumă de scriitori români şi străini,  ceea ce mulţi dintre ei nu au reuşit 
această performanţă, întreaga viaţă. Şi  într-o zi, visele lor au prins contur şi s-au 
împlinit. 

O mână întinsă la timp.
O inimă în care au încăput mii de inimi.
Prin  strădania  poate  supraomenască  a  mentorului  acestui  Proiect:  Dl.  Artur 

Silvestri, care ne-a demonstrat că se poate.
Preţul, jertfa, le-am văzut cu toţii. Şi rezultatele  nu au întârziat a se vedea. 
Dacă a meritat?
Cei care au beneficiat de privilegiul de a fi debutaţi editorial sau publicaţi într-

una din  revistele  ARP,  o  pot  spune.  Ele  dau mărturie.  Analize  şi  fapte,   revistă  de 
actualităţi  - care semnalizează principalele articole din celelalte reviste, prezintă ştiri şi 
evenimente;  Ecoul -   revistă de creaţie, actualitate, proză, poezie;  Neamul Românesc  - 
revistă de opinie,  dezbateri  şi  istorie  contemporană;  Luceafărul  românesc,  revistă de 
literatură, proză, poezie, cronici; Epoca – revistă de ştiri şi opinii de actualitate; Monitor 
cultural, revistă de opinii, critici, articole inedite, dezbateri; Tânărul scriitor -  revistă de 
literatură pentru tinerii scriitori, O carte pe zi, cronici, recenzii, comentarii la cărţi. Dar 
şi multe alte reviste iniţiate şi susţinute de ARP:  Pagina verde,   a Ocolului Silvic din 
Mehadia, (Caraş Severin),  în colaborare cu Intermundus Media,  Revista Dacologica;  
Revista Română de Studii Etnoistorice; Boabe de grâu – revista patrimoniului; Monitor 
imobiliar;  Caiete  de  protocronism  românesc;   Daco-Romanica  –  revistă  literaturii  
străromâne;  Universul  Cărţilor;  ca  şi  prin  Asociaţiile  şi  organizaţiile  ARP  ş.a.  De 
asemenea  Programul  Intermundus  Media  îi  pune  în  legătură  pe  români  cu  diferite 
reviste străine ca şi prin Programul special „România Europeană”,  în cinci limbi străine 
şi prin cele două programe de televiziune: ARP-TV şi TV Murmur, un uriaş trust, cel 
mai mare din ţară, formând, aşa cum îi plăcea să spună Domnului Artur Silvestri, acea 
ROMÂNIE TAINICĂ, a celor ce simt, se manifestă  şi scriu  româneşte de pretutindeni.

Personal,  am  beneficiat  de  serviciile  şi  generozitatea  Editurii  on-line 
Semănătorul,  prin grija editorului  său delegat,  dl.  N.N.Tomoniu care,  în vara anului 
2008 mi-a editat on-line 7 volume de proză, versuri, critică literară şi teatru poematic. 
Dar  şi  de  găzduirea  revistelor  ARP,  Luceafărul  românesc,  Monitor  cultural,  Ecoul, 
Epoca,  Neamul românesc,  O carte pe zi,  Analize  şi  fapte,  Cărticica  de copii,  Pagina 



Verde, Noua Arhivă Românească, Universul cărţilor, Tânărul Scriitor ş.a. de care m-am 
bucurat din vara anului 2008 şi până în prezent.

Mărturisesc că ar fi trebuit să mai trăiesc cel puţin 20-30 de ani ca să văd cum 
aceste  proiecte  prind  viaţă.  Dar  ele  s-au  împlinit  în  câteva  luni,  ca  reflex  al  acelei 
FAPTE CULTURALE  de excepţie.

Faptul că ARP, prin mentorul său, Dr. Artur Silvestri s-a gândit şi la educarea 
celor mici în spiritul cărţii şi al gândirii frumoase, este, de asemenea, meritoriu. Acest 
fapt  s-a  concretizat  în  înfiinţarea  unei  reviste  speciale  dedicată  celor  mici,  numită 
CĂRTICICA DE COPII, unul dintre multiplele proiecte culturale în derulare,  al cărei 
redactor este dl. Costel Vlaicu, un fiu spiritual al Domnului Artur Silvestri.

Cărticica de copii se bucură astăzi de mare interes în rândul copiilor, părinţilor, 
cadrelor didactice şi diverşilor cititori, ajungând până la 500 de accesări zilnice.

Din trunchiul atât de generos al acestei publicaţii atât de speciale, îşi trag seva 
numeroase bloguri personale şi proiecte didactice, lecţii  şi materiale didactice, antologii, 
manuale şi site-uri diverse,   iniţiind activităţi multiple cu cei mici, preşcolari, şcolari 
mici şi pentru cei mai măricei.  Cărticica  oferă chiar o Bibliotecă Liliput  diversă şi 
atractivă, cu bibliografie şcolară, pentru uşurarea lecturii copiilor.

Despre  celelalte  reviste  ARP pe care  le  cunosc – în calitate  de colaboratoare, 
redactor şi editor la câteva dintre ele, se poate spune într-o singură frază, care nu mai 
necesită comentarii: sunt foarte utile, interesante şi prin diversitatea lor, oferă o gamă 
largă  de  tematici,  pe  gustul  tuturor,  precum şi  informarea  LA ZI,  cu  noutăţile  din 
cultură, artă, media.

Personal, văd Asociaţia Română pentru Patrimoniu şi Programul Intermundus 
Media ca pe un uriaş arbore sequoia, în care-şi găsesc adăpost, hrană spirituală,  tot 
soiul de vietăţi, ce se înfruptă  pe săturate din darurile neasemuite ale naturii.

Un adăpost sigur împotriva valurilor tzunami ale indiferentismului cultural ce 
tinde să acapareze fiinţa umană, riscând s-o prefacă într-o fiinţă mecanică.

Sufletul  arborelui,  sămânţa  din  care  a  răsărit,  s-a  dezvoltat  şi  s-a  răspândit 
generos, cu crengile spre bolta cerească, a fost şi a rămas, Dl. Dr. Artur Silvestri.

Programul  Intermundus  Media  are  în  vedere  reperele  fundamentale  ale 
personalităţii umane: cultura, memoria, istoria, arheologia, vestigiile trecutului, văzut ca 
un arc uriaş transgresând Timpul şi Spaţiul, arheologia culturală, şi în acest domeniu de 
referinţă, dl. Artur Silvestri a făcut cercetări,  şi a scos la iveală comori de cultură şi 
limbă.  De altfel, s-a dovedit că Timpul şi Spaţiul nu mai au putere în ceea ce priveşte 
valoarea autentică, perenitatea, patrimoniul de nepreţuit  pe care-l constituie un obiect 
material  şi  spiritual  în  acelaşi  timp,  cum este  cartea,  indiferent  de  suportul  care  o 
poartă.

Fiecare dintre scriitorii care au publicat la revistele ARP trebuie să fie conştient 
că reprezintă o verigă dintr-un lanţ spiritual, indestructibil, lanţ menit, nu să strângă, să 
limiteze mişcările şi să rănească, dar să unească în spirit, într-o comuniune culturală a 
românilor de pretutindeni, de promovare a identităţii noastre.

Şi,  de  ce  nu? Un lanţ  neîntrerupt  al  iubirii  de  oameni.  O za,  care,  oricât  de 
micuţă, are importanţa ei, ca să nu întrerupă mişcarea efervescentă, emulaţia care se 
naşte între românii din întreaga lume.

Din România tainică, fără de graniţe şi pietre de hotar, în care oamenii se simt 
egali pentru simplul  fapt că, oriunde s-au născut sau îşi duc existenţa, îi leagă aceleaşi 
coordonate  spirituale:  limbă,  neam, patrie,  istorie,  cultură,  tradiţie,  obiceiuri,  valori 
perene ce nu se vor stinge niciodată.



Sfânta povară a scrisului  e şi  o sfântă comuniune,  cu toţii  ne împărtăşim din 
acelaşi  Cuvânt  Viu,  cu  parfum  românesc,  ca  dintr-o  uriaşă  pâine  care  nu  se 
împuţinează,  aidoma  pâinilor  şi  peştilor  care  au  hrănit  peste  5.000  de  oameni  pe 
Muntele Fericirilor şi au rămas şi 12 coşuri cu firimituri pentru vietăţile cerului.

Trebuie să apărăm acele valori şi, prin ofranda noastră, să le facem să sporească, 
astfel ca FAPTA CULTURALĂ iniţiată şi organizată de mentorul nostru, Dl. Dr. Artur 
Silvestri, să dăinuie.

O componentă principală a personalităţii complexe şi ferme a Dl. Artur Silvestri 
era aceea de a face daruri. Nu precupeţea nimic pentru a-i face fericiţi, pe cei din jur, 
cunoscuţi  şi  necunoscuţi,  dăruindu-le  câte  o  fărâmă  din  Fiinţa  Sa  Pământeană  şi 
Cosmică. Aveam să aflu aceasta foarte curând, imediat ce am debutat şi am fost inclusă 
în Marea Familie, cu atâta  încredere şi generozitate.

Îmi  trimitea  în  dar,  cărţi  pe  Internet,  cuvinte  de  folos,  felicitări,  cuvinte  de 
apreciere. La scurt timp, Dl. Artur Silvestri, care avea un simţ special în a cântări şi a 
preţui oamenii, mi-a scris într-un mesaj: „Locul Dvs. nu poate fi decât alături de noi!”

Atunci am înţeles că aici trebuie să mă întemeiez.
Şi n-am mai avut nici o îndoială, nici o reţinere, nici o temere că n-o să fac faţă 

muncii de redactor ori de editor.
În mod cu totul straniu, acum, când scriu aceste rânduri, ca o prelungire a stării 

de graţie care ne cuprinde ori de câte ori vorbim ori ne aducem aminte de Dl. Artur 
Silvestri,  ori  poate, printr-o fericită comuniune a celor de aici  cu cei  de dincolo,  am 
primit  de  la  ARP,  un  mesaj  tulburător,  DIN  PARTEA  DOMNULUI  ARTUR 
SILVESTRI, aşa cum ne-a obişnuit să ne trimită de sărbători.  Şi redau acest mesaj, 
trimis  de  familia  Silvestri,  colaboratorilor,  pentru  că  îl  consider  încă  un  semn  de 
bunăvoinţă din partea Maestrului nostru spiritual:
Un cuvant bun pentru Mihai

Artur Silvestri: Cuvinte la zile mari

Apropierea zilei Învierii Domnului ne aminteşte, daca uitasem cumva sau nu mai 
aveam în purtările noastre, că putem face ca lumea rea să se modifice iar omul, "fiara 
bătrână " , să se îmbunătăţească prin fapta cu aparenţă măruntă: cuvântul bun 
pentru cei singur, reazem pentru cei căzuţi, întărire pentru cei umiliţi, compătimire 
pentru cei bolnavi, milostenie pentru cei în lipsă, nădejde pentru cei deznădăjduiţi,  
îndrumare pentru rătăciţi, pâine pentru cei flămânzi, apă pentru însetaţi, linişte 
pentru cei cuprinşi de tulburare.
Şi,pe deasupra, bună-voire, pace şi îngăduinţă. 

Sensul vieţii noastre trăite în echilibrul ce ni-l dau învăţăturile înţelepte este, cred, 
mai întâi de toate, acela de a înţelege rostul solidarităţii care se manifestă fără a fi cerută  şi  
al mâinii întinse către cel ce are nevoie; apă pentru însetat si hrană pentru flămând. Fiecare  
dintre noi îl putem  ţine minte; iar dacă  vom încerca să îl si facem posibil, ne vom da seama 
nu doar că suntem de folos,  dar şi că  nu ne este greu, biruind singurătatea cu o jertfă  
zilnică oricât de mică pentru cei care , la fel ca oricare dintre noi , au trebuinţă de  ajutor,  
sprijin şi îndemnare .
Să  fim,  deci,  pomi  cu  flori care  dau fructe  fără  să  ne  întrebăm despre  rostul  lucrării  
noastre; să nu fim vâsc agăţat de ceea ce rodeşte şi fructifică. Să fim darnici si să nu uităm  



lecţia răspândirii gândului bun pretutindeni unde el poate că este aşteptat şi dorit; şi va fi  
ascultat . 
 
Cu drag şi doriri de bine 
Artur Silvestri

Ce spirit acum îmi vorbeşte? Şi de ce  în momentul când scriam despre fapta 
culturală a aceluia care ne-a  întemeiat în Marea Familie a spiritelor afine, a celor care 
rezonează la cuvântul: ROMÂNESC, cu toate nuanţele sale?

Sunt întrebări la care nu caut răspuns. Le iau ca atare. Le primesc şi le păstrez în 
căuş, ca pe darurile mele, primite a doua zi după Buna Vestire. 

Şi ca o completare, ca o prelungire a gândurilor în ether, împletite în chip tainic 
şi misterios,  scrisoarea familiei,  ca un apel,  un îndemn la FAPTA BUNĂ, fapta care 
zideşte sufletele şi ne adună într-un buchet, fiecare cu  darul nostru,cuvintele:
 
Stimată Doamnă/ Stimate Domn
Şi, dacă îmi permiteţi, Dragi Prieteni.
 
L-am chemat în ajutor pe   mentorul nostru Artur Silvestri ca să ne amintească, prin ale 
sale  cuvinte  înţelepte,  ce  avem  noi  de  făcut  mai  ales  în  aceste  zile  ce  ne  apropie  de 
sărbătoarea  Învierii  Domnului,  ca  să  fim  pomi  cu  flori,  roditori  prin  faptele  noastre.  
Fiindcă mă gândesc deseori că pentru noi dă Dumnezeu să fie pe lume oameni ca Mihai  
Tănase, colegul nostru al cărui nume cred că l-aţi  întâlnit  şi chiar reţinut din paginile  
revistelor noastre (mai ales Tânărul Scriitor) şi al celor 15 volume de proză şi poezie. Mihai  
Tănase, un minunat tânăr inteligent şi talentat mai mult decât sute şi mii  de „bătători de 
asfalt”,  luptă  cu viaţa  ţintuit  într-un fotoliu,  de  la  13-14 ani.  Cu viaţa  şi  mai  ales  cu  
singurătatea.  Părinţii  şi sora lui au plecat  în lumea celor drepţi,  iar el  a fost mutat de  
curând, din satul său natal la Plopii Slavitesti. Astăzi mi-a scris o tristă şi duioasă scrisoare  
către prietenii săi din sat. Acum se simte şi mai singur. 
Însă nu este  singur:  este  cu noi,  toţi  cei  care,  gustând îndemnul faptei  bune pe lângă 
mentorul  nostru,  putem” birui  singurătatea  cu  o  jertfă  zilnică  oricât  de  mică” pentru  
Mihai, fiindcă acum are nevoie de cuvântul bun, de ajutor, de îndrumare. Are nevoie să  
discute cu cineva, să-l salute cineva, să-i pese cuiva de el.
Fiecare dintre noi putem face ceva pentru Mihai, mulţumind Domnului şi în acest fel că 
ne-a dăruit un lucru simplu şi esenţial: şansa să mergem.
Dumnezeu să ne ajute la gândul, vorba şi fapta bună pentru prietenul Mihai.
 
Cu toate gândurile bune,  
T.M. 
 
 
SCRISOARE CĂTRE PRIETENII DIN SAT”…
 
        Nu mai simt regrete, nu mai simt durere... Zboară, suflet drag... Satul meu e departe,  
amintirile îmi veghează somnul,  îmi sărută cicatricile, amintirile îmi sunt mereu adăpost. 
       Satul meu e departe… Prietenii la fel… Nu fiţi trişti prieteni, “c’est la vie!”… Nu fiţi  
trişti, mă regăsiţi în răsăritul soarelui, în zborul vrăbiilor, mă regăsiţi în fiecare lacrimă, ne  



regăsim în fiecare vis, în fiecare lucru… Nu trebuie să vă ating ca să vă simt, nu trebuie să  
stăm faţă în faţă să ne privim... Nici timpul, nici distanţa nu ne pot despărţi, prieteni... 
        În lumina lunii vedeţi  sângele meu… La rândul meu, în fiecare stea, văd câte un  
prieten: Cristi, Mari, Lili, Ioana... Sunteţi tot ceea ce sunt, sunt tot ceea ce sunteţi... Razele  
soarelui sunt lacrimile mele, seninul, ochii mei, picăturile de ploaie sunt lacrimile cerului  
ce plâng depărtarea, mugurii sunt lacrimile copacilor... Lacrimile amintirii sunt lacrimile 
sufletului meu…
                                                                                                                Mihail Tănase

Şi iată cum, prin intercesiunea Domnului Artur Silvestri, mi-am dobândit un nou 
prieten,  chiar  dacă  virtual.  Un  prieten-frate  din  marea  familie  spirituală  numită 
Intermundus Media, Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Îi mulţumesc Domnului Artur Silvestri pentru că, şi de acolo, îmi mai trimite 
câte un dar, pe care în iau ca atare şi îl asigur că voi păstra acest dar în patrimoniul din 
piept, rămas intact chiar şi după atâtea ravagii.

O altă trăsătură de caracter pe care doresc s-o subliniez aici, a domnului Artur 
Silvestri era delicateţea, nobleţea, senioria sufletească. Nu era capabil să lovească pe 
nimeni, nici  pe duşmani, chiar dacă ar fi vrut. Cu înţelepciune, tact, răbdare, îi 
îndruma, chiar şi pe cei mai puţin experimentaţi.

Avea caracter formator, spirit de lieder de comunitate.Nu admitea concesii de la 
FAPTA BUNĂ şi DREAPTĂ, de la Demnitatea şi spiritul civic, care trebuie să-l anime 
pe fiecare colaborator, îndeobşte.

Nu admitea scandaluri în presă, defăimări, răfuieli, războaie psihologice, replici.
A fost şi a rămas un om al Păcii.

„Fericiţi  făcătorii de pace,căci ei se vor numi fii ai lui Dumnezeu” (Mt. 5,2).
Dl. Artur Silvestri a lucrat în spiritul acestor „fericiri”, noul cod moral, Legea de 

har a iubirii pe care ne-a lăsat-o Iisus Hrisos moştenire, în Predica de pe Munte.
Nu puţine persoane cunoscut, ori spiritele afine pe care ne-a focalizat în jurul 

său, au fost de acord că personalitatea Domnului Artur Silvestri electriza oamenii. O 
singură persoană am întâlnit în viaţă care să aibă un asemenea impact pozitiv asupra 
semenilor: Papa Ioan Paul al II-lea, de fericită amintire, care, la fel, electriza mulţimile. 

Dl. Artur Silvestri electriza spiritele, le stimula în a gândi frumos şi bine, în a 
scrie lucruri ziditoare, în a face FAPTE ZIDITOARE.

Şi toate acestea le-a făcut, în slujba neamului său, în slujba culturii române.
Îi vom purta vie, amintirea şi faptele sale în suflete şi vom continua în măsura în 

care suntem vrednici, FAPTA CULTURALĂ.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Galaţi, 26 martie 2009

 



UN ARHITECT DE SUBLIM ŞI CETATEA LUI SPIRITUALĂ

Gânduri de lumină pentru „Cetatea lui Bucur”

La ceas de Lumină, în freamătul lumii, a apărut o nouă zidire: Cetatea lui Bucur. 
Nu, nu e virtuală, e o Cetate adevărată. Noua cetate, neasemuită. O cetate menită să 
dăinuie.  Care nu cunoaşte ruina,  carii,  rugina. O cetate care-şi  cheamă, în sunet  de 
clopot şi alăută, pe „meşterii mari/calfe şi zidari”, împreună cu Anele lor preaiubite, să 
jertfească la temelie câte o fărâmă din inima  fiecăruia.

Cetatea -  ca o casă infinită – cu fruntea atingând bolta, cu ferestre şi uşi deschise, 
în patru vânturi. În care sunt chemaţi iubitorii de absolut, cei care încă mai beau absint 
din coarne de bour sau din pocalele de lut ale regilor.

Mitul Cetăţii reînvie. Şi peste ofranda depusă la tâmplă, oricâte imperii ar cădea, 
nu se năruie. Pentru că întemeietorul şi-a aşezat inima la piciorul altarului ei. 



Dintr-o stea fără nume, Meşterul veghează lucrarea, care, ca orice lucrare abia 
începută,  înaintează  timid,  cu   păreri  de  turle  spre  bolta  azurie.  Parcă  ţâşnind din 
pământ.

Şi oricâţi invadatori ar da buzna, ea e temeinic apărată. Pentru că are – în zidul 
dinspre Răsărit – jertfă vie – cu mâinile desfăcute în formă de cruce, zidită – femeia, cea 
care  acceptă jertfa cu supunere, cu dragoste supremă, fără murmur.

Un Meşter care, până-n ultima clipă, a construit, a edificat şi a modelat suflete, ca 
pe bucăţile de  împărtăşanie.

Ca să rămână şi după. După ce el va pleca.
Ce om e acela care  nu lasă în urmă, măcar un edificiu?
Ce om e cel care construieşte chiar şi peste ruine?
În pământul-beton al megalopolisului trufaş şi indiferent, a răsărit peste noapte, 

o zidire. Se zăreşte din depărtare.  Din toate părţile deodată. N-o poţi ocoli. Nu-i poţi 
escalada zidurile. Trebuie doar să baţi la poartă şi să intri. Acolo, încă de la primii paşi, 
te vei simţi Acasă. Bucuros de comuniunea cu ai tăi,  pe care-i regăseşti neschimbaţi, 
bucuroşi la rândul lor,  de reîntâlnire.  Adică te simţi în siguranţă.  Adică în sintonie. 
Peste tot, pe aleile înconjurătoare, simţi adierile Duhului.

Maestrul veghează, priveşte atent, aşteaptă şi, din când în când, slujeşte drept 
călăuză.  Cu  lumina  izvoditoare  din  înţelepciunea  lui,  nesecată.  Din  generozitatea  şi 
tactul său, din bunătatea supraomenească, din gentileţe.

Un Meşter cu o mie de calfe. Adunate de peste tot.
La rândul său, Calfă de Dumnezeu.
Zidarul primeşte porunci din Înalt, despre noua construcţie. Câte materiale mai 

sunt de trebuinţă, ce liant miraculos trebuie să folosească, astfel ca pietrele să se îmbine 
perfect. Orice fisură poate fi năruitoare.

Nu e loc de gâlceavă când lucrarea aşteaptă.
Nici de trufii omeneşti, nici de lene, şi nici de încrâncenare.
Zidurile par vii,  pentru că-n ele stau rânduite gânduri, năzuinţe, vise, cuvinte, 

tăceri, gesturi simple.
Ale Zidarului  care a plămădit, a înălţat, a îmbinat peste toţi,  perfect, Sufletul 

Luminii.
Pământesc şi ceresc îşi dau mâna în nevoia imperioasă de comuniune.
Nici o fereastră cu gratii.
Nu sunt zăvoare la uşi.
Fiecare  calfă aduce  o piatră de râu,  o  cărămidă,  mortar,  ciment,  azbest  şi  le 

depune smerit, în lucrare.
Printre şuviţele tăcerii şi ritmul trepidant al ciocanelor, precum sarabandele ploii 

torenţiale de vară, apa sălcie şi vinul aromitor al sângelui, izbucnind pereţii tâmplelor.
Zidul uriaş e proaspăt sfinţit cu agheasmă.  Rămasă din nopţile de priveghere.
Pietrele gem. 
Îngeri se caţără pe schele nevăzute.
Trupurile îşi părăsesc umbrele. 
Da, aici e loc destul pentru lăstărit. Cuvintele stau atârnate de gâtul prezentului.
Glasul pământului se aude tot mai distinct. Aure mişcătoare în jocul ciudat de 

lumini şi de umbre.
O nouă naştere ca un prunc de lumină care ne invită să-l îmbrăţişăm cu iubire.
Cetatea Bucuriei. Ca un imn de slavă adus Creatorului.
Ca Oda Bucuriei ce-şi înalţă acordurile triumfale de la zenit la nadir.



O Cetate bătând cu turlele sale la porţile ceriului.
Vin meşteri şi calfe să bată piroane în aer, cu ciocane de lumină în mâini. Nu, 

lutul nu e învingător, de vreme ce sufletul se înalţă.
Se sfarmă lumina în mii de cuvinte şi cioburile ei ni se prind, precum paietele, de 

inimă.
În Necuprins, prinde viaţă, un nou edificiu. Un loc de (Re)Naştere, de Înviere şi 

de Înălţare. De Pogorâre de Duh, cu toate graţiile şi harurile sale.
În  parcela  de  cer  numită  Imperiul  Mediatic,  al  cărui  suflet  a  fost/este/şi  va 

rămâne în veac, Meşterul Arhitect de sublim, Artur Silvestri.

30 martie 2009

EXEGEZĂ 

UN CÂNTEC DE LEBĂDĂ  sau   ULTIMA TOAMNĂ A PATRIARHULUI

„ARTUR SILVESTRI, Zile de neuitat. FRUMUSEŢEA LUMII CUNOSCUTE, Album 
îngrijit şi coordonat de Mariana Brăescu Silvestri, Ilustraţiide Vasile Cercel, Carpathia 

Press, 2009

Ţin în mâini cu emoţie crescândă, o carte omagială. O bijuterie rară. 
Inestimabilă. De purtat la piept. Mărturisesc că o deschid cu sfială, aş zice, chiar cu 
evlavie,  parcă  vrând să întârzii CLIPA, când mă voi întâlni cu Profesorul. Pentru că, o 
dată deschisă, nu voi mai avea ce aştepta.  Simt pe deplin întreaga încărcătură 



emoţională cu care a fost migălită, gândită, scrisă, iar acum, alcătuită în această superbă 
formă materială, pipăibilă, mângâietoare. Emoţia mea nu stă locului. Urcă-n obraji, 
până-n creştet, precum seva cea verde, de la rădăcină spre fruct.

Fiori de Duh Sfânt se revarsă-n torente de tandreţe mătăsoasă, catifelându-mă. 
Îi sorb mirosul. Sunt obişnuită cu mirosul cărţilor, pentru că mi-am petrecut 

întreaga viaţă printre ele. Dar acesta este un miros nedefinit, parcă din tărâmuri 
necunoscute. Este mirosul amintirii.

Cartea are un titlul pe măsură. „ARTUR SILVESTRI. Zile de neuitat.  
Frumuseţea lumii cunoscute”.

Da, într-adevăr, fiecare creator care a trecut, fie şi pasager pe la ARP, poate 
spune că a trăit „zile de neuitat”, sub blândeţea privirii Profesorului. Ori, mai bine, seri, 
nopţi  de neuitat, când aştepta cu emoţie răspunsul Profesorului, care nu întârzia 
niciodată. Singura dată când şi-a permis şi a pregetat cu răspunsurile a fost în 30 
noiembrie 2008. S-a închis atunci într-o tăcere grăitoare. 

Deschid cartea şi am senzaţia că pătrund pe un tărâm magic, unde păşesc doar 
cei iniţiaţi, ceilalţi rămânând la hotar, în aşteptare.

Deodată, mâinile, privirea, devine febrile. Nu mai au stare. Au depăşit sfiala, 
pregetul. Muşcă parcă dintr-un os de neuitare, din trupul cărţii, legat în coperte broşate, 
într-o culoare calmă, sepia, care simbolizează un trecut recent, încărcat de melancolie şi 
dor infinit, ce se revarsă asupra cititorului.

„O elegie a vieţii” – îşi intitulează prezentarea de început Mariana Brăescu 
Silvestri, o precedere dintr-un timp, în altul, mai alcătuit, încercând cu disperare să 
acopere golul imens, cu propriul trup, cu propria inimă, la fel cum meşterul zidar, 
acoperă cu trupul femeii iubite, golul din zid, cu mistria.

Titlurile sunt axiomatice, panseistice.
De  fapt, întreaga carte este o peregrinare aproape nepermisă ochiului străin, 

printre gândurile cele mai intime ale Omului de excepţie Artur Silvestri. Această carte 
poate fi citită doar cu dioptriile inimii. Doar cu ochii iubirii poate fi privită. Altfel, nu se 
dezvăluie.

„Aproape în fiecare clipă stă secretul vieţii” – sună glasul cunoscut în auz, (chiar 
dacă nu aţi vorbit niciodată!) şi, nu poţi să nu te cutremuri de acest adevăr implacabil.

Albumul este îngrijit şi coordonat, cum era şi firesc, de scriitoarea Mariana 
Brăescu Silvestri, apărut în condiţii grafice de excepţie, la Carpathia Press, cu ilustraţii 
cât se poate de fidele şi potrivite, realizate de Vasile Cercel.

1 septembrie – 30 octombrie 2008 – aceasta este fâşia de Timp sfâşiată de 
Eternitate, în care Artur Silvestri şi-a concentrat gândurile în sintagmele cele mai 
simple şi mai edificatoare, gândurile ultime, într-o încordare maximă a trupului şi a 
minţii.

Două luni din viaţa unui om, „zile de neuitat”, în care răzbate „Frumuseţea lumii  
cunoscute” -  dar şi chemarea celeilalte lumi, a celei necunoscute, glas înalt şi patetic, 
care nu suportă refuzul, ori amânarea.

Lumina e prea puternică şi atrage în ea toate fărâmele, toate cioburile de umbre, 
absorbind cu suflarea ei, om şi natură, suflet şi trup, natura omului, omul naturii, 
frumuseţea, imperfecţiunea, îndoiala, teama, incertitudinea, tainele de nepătruns care se 
estompează, se disipează în Marele Tot Universal. 

Şi simţi cum Lumina se sparge în ţăndări şi ea, iar zdrenţele ei atârnă de inimă, 
atârnă la gât, la glezne şi la încheietura sufletului cu trupul.



Primul volum postum semnat Artur Silvestri – care „nu seamănă cu nimic din 
ceea ce a scris el vreodată. Sunt notaţiile zilnice, dintr-o agendă mică, maronie, începută în 
Sudul Franţei, continuată la Bucureşti” – mărturiseşte Mariana Brăescu Silvestri,

Gânduri găsite. „L’esquisse d’un livre, schiţa unei cărţi”. Schiţa unei vieţi, schiţa 
unui destin. 

Poţi schiţa o viaţă atât de bogată, atât de rodnică,  între copertele unei agende?
Da. Poţi.
Şi ca să păşim de-a dreptul în fabulos, după părerea medicilor din Viena, 

„această carte a început odată cu boala. Ce stranie coincidenţă, ce incredibilă insuflare! – 
scrie Mariana Brăescu Silvestri.

„Câtă sensibilitate dureroasă, câtă tristeţe, dar o tristeţe luminoasă. Şi câtă uimire 
proaspătă în faţa frumuseţii lumii pe care nu bănuia că se pregăteşte să o părăsească. O 
elegie a toamnei? O elegie a vieţii!” – mai scrie Mariana Brăescu Silvestri, încheindu-şi 
prezentarea cu fraze cutremurătoare, care capătă înţeles şi sens, acum, când ne bântuie 
până la ucidere, senzaţia de FĂRĂ, absenţa de neconceput a Profesorului.

„Ca să înţelegi, parcurge şi cu sufletul aceste rânduri. Nu sunt pagini de jurnal ori  
de carte. Sunt bătăile inimii sale. Eu le-am auzit. Şi sunt ultimele.”

Cum să nu fii tulburat când ţi-e dat să asculţi bătăile inimii cuiva drag, de 
dinainte de Marea Tăcere?

Însemnările încep cu povestea unei roze, pe care „apa, grija şi poate înţelegerea 
noastră l-a făcut să întâmpine toamna cu bucurie” (Trandafirul roşu – 1 septembrie)

Biruinţa florii este biruinţa omului, învingând potrivniciile vieţii. Spiritul se 
înalţă din lutul în care a stat prizonier şi cucereşte tăriile, puternic şi  glorios. Şi, de fapt, 
doar el este menit să dăinuie.

În toamna, nespus de caldă, când „Soarele este blând, calm şi parcă gânditor,  
căldura are ceva blajin şi, fiindcă în jur sunt numai locuitorii fără griji ai caselor de 
vacanţă, aerul zilei împrumută ceva dintr-o scenă ireală, de film sau de tablou.

(…) Un simţământ de viu, acut şi tulburător, un dublu semn chiar o iluzie” îl face 
pe semnatarul rândurilor să constate că, în pofida mirosului tare al mării, „care se simte 
aici cu putere deşi se află încă destul de departe, dincolo de un istm ce desparte portul  
împânzit de iahturi de marea largă, misterioasă” -  absenţa pescăruşilor este singurul 
lucru concret, dureros de concret, care spulberă orice iluzie. (Mic tablou fără pescăruşi –  
2 septembrie).

Straniu şi neliniştitor, precum norii apăruţi intempestiv la orizont, este să colinzi 
printre gândurile cuiva. Fiindcă, cine ştie ce te poate aştepta? O ploaie sălbatică, un 
spectacol neobişnuit de fulgere, un război de uriaşi dindărătul norilor, cu „lumini scurte,  
pulsatile şi complet nemuzicale, dădeau numai o vagă impresie asupra celor ce se 
desfăşurau acolo cu adevărat. Cel mai tulburător fapt era tăcerea absolută care definea 
totul, creând sentimentul unei iluzii.” (Lumini de dincolo de nori – 5 septembrie).

Şi totuşi, un sentiment stenic te conduce mai departe, printre hăţişuri, spre 
luminişul râvnit, acolo unde poţi întrezări, cum şi de unde survine Fiinţa.

Inserturile în gânduri şi în sentimente sunt apanajul celor iscoditori, a curioşilor 
peste măsură Şi totuşi, peisajele gândurilor se succedă ca într-un film, derulat cu 
repeziciune, cu prea multă repeziciune.

Şi peste rămăşiţele acestor gânduri, o umbră luminoasă, a unui Om care şi-a lăsat 
amprenta definitiv pe conştiinţele celor cu care a venit în contact, virtual sau real şi care 



te duce cu gândul la acele străluminări de viaţă, în care, întâlnirile providenţiale, 
cruciale, pot schimba destine.

Atent, prevenitor la natură, la fiecare fenomen cosmic, la zâmbetul proaspăt al 
rozelor ori la tristeţea şi nostalgia provocate de un cârd de raţe care au fost odinioară 
sălbatice, iar acum hălăduiesc în colonii  în jurul caselor, fiind „umbra celor care,  
odinioară, trăiau în sânul mediteranean” (Raţe odinioară sălbatice – 9 septembrie),  ori la 
singurătatea unui căţel din vecini, Artur Silvestri îşi dezvăluie sufletul sensibil şi delicat, 
o fire de artist, gata să zugrăvească adierea unei brize, mireasma unei flori, ori sucul 
incolor, cu miros straniu al frunzelor de lavandă: „îl simţi pe piele ca un efluviu răcoros,  
tăcut, enigmatic, un ecou şi o plăcere a miresmei care înfrumuseţează toate locurile 
înconjurătoare ca o muzică nesfârşită.” (Printre lanurile de lavandă  - 8 septembrie).

Pare că, în aceste zile de intensă meditaţie, de contemplare calmă dar asiduă, cu o 
mie de ochi, a înconjurului, Artur Silvestri descoperă cu adevărat bogăţia, varietatea, 
frumuseţea şi parfumul vieţii, pe care, în curând , avea să se grăbească a o părăsi.

Intensitatea trăirii e cu atât mai acerbă, mai puternică, mai dureroasă, pre cât 
sentimentul pierderii e mai acut. Un ascuţit cântec de lebădă, ca un pumnal ce sfâşie 
pânza orizontului, în soarele blând al toamnei, în înserările dulci în care, pacea 
amurgului devine copleşitoare. Şi în universul cotidian, mirific, al trandafirilor şi al 
petuniilor care au rezistat fără apă – dintr-un miracol, fără nici o explicaţie raţională, 
vreme îndelungată, până la întoarcerea proprietarilor grădiniţei, toate acestea fac parte 
din secretul vieţii, existent în fiecare clipă, aşa  cum spune autorul meditaţiilor.

„Ore calme, nici calde, nici reci de tihnă prelungită de dinainte de prânz şi până 
către seară, fără preschimbări. Zi de plimbare cu pasul, fără grabă, de la o stradă la alta, 
mergând fără o ţintă, numai din plăcerea de a vedea prelungindu-se ceasul dilatat al  
amiezii. Şi, ca să  definească mai exact această lungă clipă de voluptate fără nume, de 
septembrie elegiac, câţiva căţei dorm pe trotuarul încălzit, sub razele soarelui, aşezaţi cu 
sfială mai la o parte, să nu încurce pe cineva şi să nu supere. Îi privesc îngândurat, atent şi  
cu p emoţie incapabilă să se exprime în cuvinte: privite mai departe, contururile lor par o 
hieroglifă a zilei indescriptibile” (O hieroglifă a voluptăţii – 21 septembrie).

Este interesant de remarcat modul cum autorul introduce în peisajul de toamnă, 
vietăţi şi, rareori personaje care sunt în sintonie, se armonizează perfect cu decorul.

Sunt clipe binecuvântate, clipe încremenite în chenar auriu, în ramă ornamentată 
baroc, clipe înveşnicite în memorie, datorită, poate, unui detaliu mărunt, dar esenţial.

Şi iată, acum, Albumul memorial, care triumfă asupra  vremelniciei omului pe 
pământ, prevestind veşnicia. Dilatate şi neconforme Clipe, în care încap sumedenie de 
imagini fugare, supraetajate corect, ori doar în devălmăşie, după capriciile şi traiectul 
sinuos al memoriei.

În amintirile de pe urmă, persistă şi cea despre Un colţ de pădure în oraş – 22 
septembrie – în care imaginile iscă imagini din alt timp, din timpul pierdut printre 
neguri, al copilăriei.

O tulburătoare senzaţie provocată de cerul  plumburiu şi de ţipătul strident, 
patetic, al pescăruşilor în amurg, induce un sentiment de nelinişte şi angoasă, în 
meditaţia Pescăruşi, înserare şi cer plumburiu – 23 septembrie.

Egale ca întindere şi intensitate a trăirii, însemnările au ceva rotund, o anume 
înţelepciune a vieţii şi oarecare resemnare.

Misterul picăturilor de ploaie dintr-o noapte bucureşteană cu asfalt ud şi cu 
frunzele ceruite de scânteieri de apă, sporesc starea enigmatică a sfârşitului de 
septembrie. Imaginea cerului apare în mai multe ipostaze.



„Şi cerul, cu norii lăsaţi către pământ, opaci şi întinşi, lipsiţi de orice contur care s 
dea sentimentul mişcării, pare el însuşi o imagine fără timp sau, mai bine spus, de timpuri  
încurcate: o toamnă amestecată cu iarnă, un peisaj dezolant, indefinit şi ameninţător. Pe 
după amiază, o defilare de zeci de mii de păsări, aflate în trecere dinspre miazănoapte către 
cine ştie unde, umplu văzduhul cu strigăte bizare, de făpturi rătăcite, anunţând vremea rea.  
Le priveam prin fereastra deschisă, îngândurat şi încremenit, cu sentimentul  
implacabilului.” (Anotimpuri încurcate – 26 septembrie).

Angoasa provocată de atmosfera plumburie este o prefigurare a sfârşitului 
Timpului, în faţa căruia, omul se dovedeşte neputincios şi se predă, cu toate armele sale.

Imaginea solitară a unui smochin „plin cu poame fără rost” – în toamna rece, 
prea timpurie, devine obsedantă şi picură în vene angoasa târziului. (Un smochin fără 
rost – 28 septembrie).

Foarte frumoasă şi plină de înţeles este însemnarea: Şi porumbeii pier, ce relevă 
un adevăr crud: nimic nu e veşnic şi, în marea imensitate de fiinţe, una în plus sau în 
minus, aparent, nu   înseamnă nimic.

„Astăzi a murit un porumbel din stolurile ce se adăpostesc în cartierul unde avem 
locuinţa; l-am văzut pe seară, când tocmai mă întorceam spre casă, având într-o trăistuţă 
pâine pentru ei. Zăcea fără suflare lângă un gard, chircit şi abandonat, înţepenit într-o  
poziţie lipsită de orice echivoc. Iată, deci, că şi porumbeii pier. (…)

Acum, când mă gândesc mai bine mi se pare că stolul de acum e foarte diferit de cel  
de acum două luni, de dinainte să lipsim atâta vreme, iau porumbeii de azi pac că nu mă 
cunosc.” (Şi porumbeii pier – 29 septembrie).

Şi aici se evidenţiază o altă latură a personalităţii lui Artur Silvestri; aceea de 
iubitor anonim de vieţuitoare, cărora le poartă de grijă şi le simte lipsa, care se ataşează 
de micile făpturi ale nimănui, cu devotamentul şi iubirea Seraficului Francisc, care îi 
considera fraţi şi surori pe toate făpturile din jur, iar acestea îl ascultau şi-l iubeau cu o 
iubire necondiţionată, recunoscându-l ca stăpân, aşa cum făceau ciocârliile, lupul din 
Gubbio, îmblânzit de el, iepuraşii, şoimii şi toate făpturile create de Dumnezeu.

În acest univers trepidant şi deosebit de solicitant, a te opri cu luare aminte 
asupra unei muşcate mov, înflorite noaptea, ori în zori, pare, pentru omul de rând, ceva 
straniu. Dar omul are nevoie de un răgaz, de o gură de frumos, de aer proaspăt şi de o 
oază divină, în care să-şi tragă sufletul.

„Cea dintâi imagine pe care am refăcut-o azi în memorie a venit dintr-un fel de 
uimire produsă de dimineaţă; era soare, calm, culori precise alcătuind un tablou nemişcat.  
Şi în acest desen parcă făcut cu o peniţă incredibil de subţire – o floare de muşcată mov,  
înflorită de cu zori ori poate peste noapte. O priveam prin fereastra odăii unde îmi petrec  
dimineţile şi cu cât eram mai atent cu atât firava ei alcătuire mi se părea  mai neverosimilă. 
(…)  Pata de culoare mişcând uşurel, tremurător, ca şi cum i-ar fi fost teamă să nu se 
frângă sau să se spargă în bucăţi era „ultima floare a toamnei” un semn straniu, o 
prezenţă în sine tristă căci venise pe lume tocmai când totul se îndreaptă spre extincţie, o  
elegie de-o clipă.

Într-o morală a bucuriei şi a setei de viaţă, gestica frumoasă e necesară ca 
terapie.

Viaţa? „O elegie de-o clipă!” O frântură, atât cât ţine o floare în splendoarea ei 
coloristică şi mirositoare. O viaţă în care, aşa cum spunea un poet clasic, „Durerea însăşi 
e necesară, ca să poţi simţi bucuria că nu te doare nimic”,

Însemnările Profesorului Artur Silvestri nu au personaje reale decât arareori, 
exceptând-o pe Mariana Brăescu Silvestri, tovarăşa lui de viaţă.



Personajele acestor scurte şi egale scrieri, gânduri nocturne, ori meditaţii de 
dimineaţă sunt: natura, vieţuitoarele, florile, copacii, norii.

Excepţie face textul numit O amintire sfâşietoare, al cărui protagonist este inserat 
cu numele real – şi care pentru Profesorul Silvestri, aşa cum spune titlul a însemnat 
mult. E vorba de Constanti Vlaicu din Mehadia, silvicultor, al cărui portret îl schiţează 
în câteva tuşe exacte, pline de afecţiunea pe care Magistrul o revarsă asupra 
discipolului, cu atenţie prevenitoare, căldură şi înţelegere infinită.

„De la Constantin Vlaicu din Mehadia (căruia apropiaţii îi spun „Costel”, un 
cognomen delicat, care i se potriveşte) primesc zilnic scrisori profesionale legate de 
lucrările ce le face, cu multă sârguinţă pentru revistele editate  mai de curând, uneori şi  
pentru unele cărţi ce se pregătesc. „Costel” scrie întotdeauna ceremonios, în fraze ample şi 
politicoase, compunând în felul epistografului de altădată deşi  mai mult ca sigur că, şi n 
acest caz, stilul este omul. Abia arereori, în cele ce îmi scrie se mai strecoară şi câte un 
ceva personal deşi adesea l-am încurajat să nu ezite să-mi spună dacă îl frământă ceva. 
Dar astă seară, de fapt târziu, către miezul nopţii, „Costel” mi-a scris că va lucra foarte 
puţin fiindcă e ostenit şi îşi petrecuse toată ziua în pădure unde îşi câştigă pâinea ca 
silvicultor. Apoi, a continuat: „Toamna pădurea e frumoasă… Mă linişteşte, nu ştiu ce m-
aş face fără ea…” şi într-o clipă am văzut dealurile mele de la Ceahlău, frunzele arămii,  
colinele dulci. Ce aş fi putut spune?” (O amintire sfâşietoare  - 1 octombrie).

Acest scurt episod ne arată clar modul de lucru al Profesorului cu unii 
colaboratori, atenţia şi delicateţea cu care le răspundea la scrisori, cu care îi îndruma 
părinteşte, fără să rănească sau să aducă prejudicii personalităţii nimănui.

Este un episod emoţionant  care spune mult. Sentimentele se ghicesc, ies la 
suprafaţă ca o apă freatică ce mântuieşte, precum apa lustrală menit să cureţe, la 
abluţiune.

Artur Silvestri în convorbirile sale nocturne cu toţi colaboratorii apropiaţi, dar şi 
cu cei aproape necunoscuţi, cărora le acorda  buletinul de încredere, cărora nu le refuza 
cuvintele, ofertele, răspunzându-le cu asupră de măsură, dădea cu prisosinţă dovadă de 
un tact desăvârşit.

De aceea, acum, toţi cei care l-au  cunoscut regretă acele colocvii nocturne şi-şi 
manifestă dorinţa şi nevoia acerbă de a comunica.

Clipe de tihnă din „Zile de neuitat” sunt şi în  însemnarea: Un concert fără sfârşit  
– datată 2 octombrie: „Dar astăzi, pe la amiază, citind corespondenţa zilnică în odaia 
unde îmi petrec   cele mai multe ceasuri ale zilei, am auzit prin fereastra deschisă un zvon 
ciudat pe care îl uitasem şi parcă făcea timpul să se întoarcă până într-o vreme imposibil  
de identificat dintr-un altădată când toate  erau senine şi la locul lor; nu a fost nevoie să 
caut cu privirea izvorul acestor sunete paradisiace căci le-am recunoscut; era ciripitul unor 
vrăbiuţe, un concert al bucuriei care a ţinut câteva minute fără sfârşit.”

  

MEMORIAL

TOVARĂŞI DE DRUM SPRE PATRIA VEŞNICĂ



REPORTAJ  DE LA COMEMORAREA  CĂRTURARULUI ARTUR SILVESTRI
                       -SFINŢIREA A TROIŢEI DE LA CEAHLĂU-

„…Casa mea de la munte, ce se întâmplase  să o cumpăr pe Ceahlău, întru început  
de primăvară, de altădată.  Acesta este locul meu pe Pământ (s.n.).  Căci în această 
viaţă unde nu banii, ci sensul vieţii senine şi împăcate face totul ireductibil, a găsi  
ceea ce ţi se potriveşte este  lamura şi esenţa ( s.n). Acolo este cerul mai limpede şi  
bolta nopţii cu cele mai multe stele de pe Pământ, acolo am văzut cel mai frumos,  
irepetabil şi misterios curcubeu din viaţa mea şi acolo sufletul meu va rămâne veşnic 
s.n.) până când <plinitu-s-a vremea>  şi timpurile se vor sfârşi” – scria în data de 5 
mai 2004 cărturarul şi promotorul cultural  Artur Silvestri 

Şi cum, din nefericire, „plinitu-s-a vremea”,  plecând pe urma spuselor şi 
paşilor Domnului Artur Silvestri,  ne-am dus să-i  căutăm şi să-i aflăm prezenţa 
spirituală, dar şi cea aproape fizică, amprenta şi parfumul din lucrurile personale, 
din copleşitoarea sa operă, duhul său impregnat în trunchiul brazilor seculari ai 
Ceahlăului, în casa care a rămas văduvă, martor mut al trecerii sale fugare prin 
lumea  cea lesne stricăcioasă şi pieritoare, loc sfânt şi leagăn de odihnă unde s-a 
ridicat  o  superbă  troiţă  maramureşeană,  un  „semn”  pământesc  şi  ceresc   al 
trecerii sale, simbol al Morţii, Învierii şi Înălţării care împunge înălţimile cu vârful 
ei  semeţ,  dovadă  că  moartea  nu are  ultimul  cuvânt  în  destinul  şi  în  existenţa 
omului. Un semn că aici a trăit şi acum nemureşte, acest vrednic de numele de 
român, care a avut ca ideal – unirea într-o singură inimă a spiritelor universale: 
Dr. Artur Silvestri, cel ce aparţine acelui tip de oameni ai energiilor luminate, cum 
s-a exprimat distinsa doamnă Lucia Olaru  Nenati.

Vineri-sâmbătă,  29-30 Florar,  2009,  zile  de har deosebit,  de evlavie,  de 
tristeţe senină şi împăcată, de aducere aminte pioasă. Un mănunchi de scriitori, 
istorici,  critici,  oameni  de  cultură  şi  artă  din  Bucureşti,  din  ţară  şi  chiar  din 
străinătate, au plecat în pelerinaj la Casa memorială de la Ceahlău, ţinând să-l 
omagieze  pe  cel  care  le-a  fost  mentor,  învăţător  şi  prieten,  în  ziua  în  care  se 
împlineau şase luni de la nedreapta sa dispariţie fizică.

Asociaţia Română pentru Patrimoniu – al cărei promotor şi fondator a 
fost Artur Silvestri a organizat o suită de manifestări memoriale dedicate marelui 
dispărut, începând cu ziua de vineri, când, cu două microbuze, scriitori şi oameni 
de cultură au parcurs drumul Bucureşti-Ceahlău, acolo unde se află „locul său pe 
Pământ”,  casă devenită memorială,  care,  din luna august curent va fi deschisă 
turiştilor şi unde se înalţă troiţa adusă din Maramureş, simbol al Sfintei Treimi, 
în  amintirea  acestui  spirit  coagulant,  descoperitor  de  nestemate  pentru  istoria 
prezentă şi viitoare a neamului nostru, cel care a adunat scriitorii din toată lumea 
în ceea ce se numeşte în chip magistral „România Tainică”.

Printre cei prezenţi au fost:  Elena Buică – Toronto, venită anume pentru 
acest pios eveniment comemorativ, doamna Elisabeta Iosif, redactor şef la revista 
on-line „Cetatea lui Bucur”; doamna Elena Armenescu,  poeta Cleopatra Lorinţiu 
care a publicat prima carte de exegeză: „Artur Silvestri – Vocaţia Căii 
Singuratice” – volum îngrijit şi coordonat de Mariana Brăescu Silvestri, o carte de 
excepţie despre un om de excepţie, apărută recent la Carpathia Press,  scriitoarea 
Ioana Stuparu, un adevărat cronicar al evenimentelor omagiale consacrate 



marelui dispărut, Nastasia Maniu care, la rândul  său, nu a lipsit de la nici o 
comemorare, au venit fiecare cu sufletul „ochi” de Lumină pentru Artur Silvestri.

Au mai  fost  prezenţi  de  asemenea:   Florentin  Popescu,  Geo  Călugăru, 
Theodor  Râpan,   Aurel   Anghel,  Carmen  Preda,  Elvira  Irsai,  Maria  Anghel, 
Maria Vaida, Teodora Mândru, Mugur Kreiss, Rodica Avram, Nae Georgescu, 
Doina  Georgescu,  Tudor  Stoica,  Lucia  Olaru  Nenati;  Dumitru  Olaru,  Sabin 
Bodea;  preot Alexandru Stănciulescu Bârda,  poeţi şi prozatori, istorici şi critici 
literari,  redactori ai unor publicaţii  de cultură purtând sigla ARP – adunaţi în 
acelaşi spirit de reculegere şi evlavie, în Marea Familie Silvestriană, ca „emisari”, 
cronicari, ori numai simpatizanţi ai fenomenului cultural românesc numit Artur 
Silvestri. Au participat,  de la  Iaşi,  o  delegaţie  de numeroasă de scriitori  şi  alţi 
oameni  de  cultură  -veniţi  de  la  Salonul  Internaţional  de  carte  (al  XVIII-ea), 
organizat de Biblioteca „Gh. Asachi”-condusă de directorul Bibliotecii ieşene, prof 
univ. dr.Cătălin Botezatu.

Fiecare şi-a pregătit minuţios sufletul în felul său propriu, venind cu darul 
potrivit pentru a-i aduce prinos marelui om. Persoane şi personalităţi de prestigiu 
ale  culturii  româneşti  s-au  îmbrăţişat  colegial,   în  fapt,  în  spirit  şi  în  cuvinte, 
unindu-şi  inimile  într-una  singură,  care  să  bată  puternic  şi  rezonant  pentru 
naţiunea română. Manifestările omagiale au avut ca punct central şi comun, în 
acelaşi timp, dragostea şi preţuirea faţă de marele dispărut, care a lăsat  în urmă 
un imperiu  mediatic  pe  măsura staturii  sale  spirituale,  cu  mulţi  discipoli  care 
astăzi îi continuă opera. Pe „cerul sufletesc” de dinaintea privirii, se desfăşoară un 
drum întins către Acasa lui  Artur Silvestri,  pe care mi-o închipui   mirifică,  în 
mijlocul unui peisaj mirific.

Tot  drumul  devine  un  nostalgic  prilej  de  aducere  aminte,  de  evocare 
mentală fugitivă a momentelor cheie din istoria acestui important trust mediatic 
şi  a  mentorului  acestuia,  Asociaţie  pentru  Patrimoniu  care  pune  în  legătură, 
stabilind  contacte  cu  principalele  societăţi,  asociaţii,  fundaţii,  ligi,  reviste  de 
cultură şi artă şi oameni de prestigiu din diaspora românească.

 Orizontul se subţiază vizibil. Aerul rece, premontan şi ploaia ne adună pe 
fiecare  în  propria  cochilie,  cu  emoţiile  şi  aşteptarea  încă  sub  obroc.  Vocile 
molcomesc surdinizate. Încă puţin şi noaptea-şi trage cortina de pluş peste şosea, 
peste  copacii  de  strajă,   peste  case.  Am ajuns  la  Piatra  Neamţ.  Ceahlăul  ne 
întâmpină nemirat, cu blândeţe şi înţelepciune de Sfinx.

 „Văi şi munţi/ munţi şi văi/ râuri repezi/ trecători” – şi vocea cunoscută  a 
lui  Gil,  chemătoare,  patetică,  guturală:  „Hai  acasă,/  hai  cu  mine” -   „Hai  cu 
mine”  –  răspunde  ecoul  venind  dinspre  Schitul  Pângăraţi,  şi  noi  ştim  că  ne 
îndreptăm spre o casă. O casă memorială. O casă unde locuieşte spiritul bun al 
Maestrului, iar la rădăcină de nuc, căţelul favorit. Unde se odihnesc în biblioteca 
din birou, cărţile lui,  lucrurile,  ochelarii  şi pipa, mapele, manuscrisele olograf, 
scrisorile,  revistele  şi  întregul  tezaur spiritual  lăsat  de el,  în  chip de amintire 
răscolitoare şi crudă încă, precum verdele ţipător şi patetic al Clipei de Acum, al 
Absenţei,  al  Căutării,  al  Dorului şi  al  senzaţiei  de frustrare în faţa Destinului 
neînduplecat.  Amintirea  scumpei  persoane  ne-a  însoţit  în  acest  drum  lung, 
urcând parcă spre Patria din ceruri, acolo unde ne vom întâlni cu toţii şi vom 
întemeia o nouă familie, de fapt aceeaşi,  din aceleaşi spirite jinduitoare de Înalt şi 
de Rotund. 



Ajungem la Bicaz. Mai avem 25 de Km de străbătut. Este ora 22,30 şi 
intrăm în staţiunea Durău. În sfârşit, ajungem  la CASA  care degajă energii 
pozitive încă de cum intri pe poartă. Aici ne întâmpină doamna Mariana Brăescu 
Silvestri şi celelalte gazde. În casa memorială, în care am intrat, este reconstituit, 
într-o cameră, exact biroul scriitorului, cu o parte din bibliotecă, masa-birou, 
computerul la care lucra şi fotoliul pe care stătea.

Casa este construită  cu o arhitectură originală. E primitoare, îmbietoare, 
caldă. La intrare, un loc special amenajat cu portretul  Maestrului, candele şi 
cărţi. Din portret, Cărturarul neobosit ne priveşte cu ochiul blând pe deasupra 
ochelarilor, atât de cunoscuţi, şi parcă ne spune cu glas scăzut: „Mă bucur că aţi 
putut să ajungeţi până aici, să fim din nou împreună!” Aceste vorbe mute sunt de 
ajuns pentru a risipi oboseala, frigul, amorţeala şi toate neajunsurile călătoriei 
prin Chei. Sunt vorbele noastre de taină pe care le înţeleg doar cei care iubesc.

Pe zidul de faţadă, două portrete ale posesorului Casei, străjuiesc intrarea. 
Unul îl înfăţişează pe Artur Silvestri tânăr iar cei de-al doilea, este un portret de 
maturitate. În curte, pe un postament larg de beton, e ridicată troiţa,  splendid 
sculptată şi maronie. Toate acestea aveam să le vedem a doua zi,  Sâmbătă, 30 
Florar, de dimineaţă.

Pe  troiţă  care-L  închipuie  pe  Hristos  răstignit,  scrie   o  frază  scurtă, 
devenită deviză: „NU SUNTEM SINGURI”. Dedesubt se află chipul sculptat al 
Maicii Domnului. Un portret uriaş în  dreapta, străjuieşte un stand improvizat cu 
opera Maestrului. Pe acest portret scrie: „Pâlpâie, nouă deasupra lumii, o stea…/ 
O proaspătă lacrimă, Doamne, de-a Ta?/ Ori poate sufletul lui Silvestri Artur/ 
Care de sus luminează cu focul lui pur?”

Citind acest straniu epitaf, îmi răsar spontan în minte versetele Psalmului 
121, O cântare a treptelor: „Îmi ridic ochii spre munţi şi mă întreb de unde-mi vine  
ajutorul?/  Ajutorul  meu vine de la Domnul,  care a făcut  cerurile  şi  pământul.” 
(  Ps.121,1-2).   Crucea  aceasta  amplasată  aici,  la  poalele  muntelui  sfânt,  pare 
semnul predestinat dăinuirii, o chezăşie, pentru cei care se vor închina aici. „Cei 
care se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit  
pe  vecie.//  Cum  sunt  munţii  în  jurul  Ierusalimului,  aşa  este  Domnul  în  jurul  
poporului Său, de acum şi până în veci” (Ps.125,1-2).

În faţa Casei  memoriale,  un sobor de cinci  preoţi  localnici  şi  din ţară, 
încep oficierea sfinţirii troiţei.  Printre aceştia, părintele Alexandru Stănciulescu-
Bârda,  colaborator  apropiat  al  lui  Artur  Silvestri,  foarte  ataşat  de  spiritul 
silvestrian, cel care a oficiat şi slujba de înmormântare, alături de alţi ierarhi la 
Biserica Visarion din Bucureşti.  Slujba de sfinţire şi binecuvântare a troiţei  se 
săvârşeşte după ritul creştin ortodox, dar sunt şi creştini de alte confesiuni care 
asistă şi se închină cu aceeaşi evlavie, fiindcă Dumnezeu este Acelaşi.

Au participat 150-200 săteni şi  reprezentanţii instituţiilor locale din cele 
două  comune  învecinate,  Ceahlau  şi  Grinţieş,  dintre  cei  care  l-au  cunoscut, 
asistând cu smerenie la acest eveniment de devoţiune şi pietate populară.

„Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă/ Bine este cuvântat cel ce vine 
în Numele Domnului” – cântă preoţii, sătenii şi oaspeţii într-un glas.” „Nu vom 
tăcea, /Născătoare de Dumnezeu, că de vom tăcea noi, vor striga munţii şi văile”. 
Şi: „Hristoase, miluieşte-ne” – se aude hăt, de departe, ecoul, venit dinspre munţi 
şi brazii şi cerul şi pietrele, participă la ceremonialul de sfinţire a crucii. Crucea e 
Semnul sfinţit de Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Hristos.



În spatele casei, muntele veghetor şi observator vigilent al celor ale lumii, 
muntele  care  nu  se  mai  miră  de  nimic,  asistă  la  cântarea  de  laudă  pentru 
Dumnezeul slavei care se înalţă până în vârfurile brazilor seculari.

„Sfinte Dumnezeule,   Sfinte tare,  Sfinte făr’ de moarte,  miluieşte-ne pe 
noi”, „Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi-n vecii vecilor, Amin!”

Apa sfinţită şi îmbunătăţită cu harurile Duhului Sfânt, acum, în prag de 
Rusalii, când ne despart doar câteva zile până la Cinzecime, când Duhul se va 
revărsa  asupra  tuturor,  încheind  Timpul  Pascal,  stropeşte  troiţa,  bucatele, 
oamenii, munţii, văile, casa, drumul, aerul, totul, totul. „Cel ce sfinţeşte şi cel ce 
este sfinţit, dintr-Unul sunt toţi” sună antifonul.

Un preot celebrant citeşte pericopa din Evanghelia după Ioan – cu referire 
la vindecarea orbului de la scăldătoarea Vitezda. Se înalţă invocaţii şi rugi pentru 
coborârea Duhului Sfânt. Apa este sfinţită astfel,  cu Duh Sfânt, devenind apă 
curăţitoare,  tămăduitoare  de  trup  şi  de  suflet,  revărsând  o  ploaie  de 
binecuvântări  asupra  mulţimii  şi  împrejurimilor.  Apoi  se  invocă  Duhul  Sfânt 
peste  acest  semn  al  Crucii,  semn  înfricoşător  şi  tare  împotriva  tuturor 
vrăjmaşilor.  Astfel,  Crucea este sfinţită  cu harului  Sfântului  Spirit  în  Numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Înrudiţi  cu  toţi  acei  Cetăţeni  ai  Raiului  prin  Comuniunea  Sfinţilor 
existentă în cele două lumi, creştinii, „trecători şi străini”, încă, pe cale, au simţit, 
o dată în plus, prezenţa binefăcătoare a mentorului lor Artur Silvestri, care i-a 
adunat în chip tainic şi minunat, nu numai în timpul vieţii sale pământeşti, dar şi 
după  plecarea  sa,  dovedind  astfel,  o  dată  în  plus  că  el  îşi  continuă  Opera 
începută.

„Slavă Ţie, Dumnezeule, Slavă Ţie! Aliluia!” Se rostesc rugăciuni pentru 
odihna  sufletului  robului  lui  Dumnezeu  Gabriel  Artur  şi  se  cântă  „Veşnica 
pomenire”. Parohul de Bistricioara adresează apoi un cuvânt de bunăvoire către 
familie,  asistenţă,  către  toţi  cei  care  l-au  cunoscut  şi  iubit  pe  Artur  Silvestri, 
subliniind că, la poale de munte, Olimpul Moldovei – Ceahlăul -  s-au strâns cu 
toţii să aducă un  omagiu prietenului Artur Silvestri, semn că nu  l-au uitat, că-i 
păstrează vie memoria şi că-l cinstesc, creştineşte, aşa cum se cuvine.

La  rândul  său,  părintele  predicator  Alexandru  Stănciulescu-Bârda 
adresează  un  cuvânt  de  mângâiere  rudelor  şi  prietenilor  de  aproape  şi  de 
departe,  care  trăiesc  acest  moment  înălţător  şi  solemn  al  sfinţirii  troiţei. 
Localnicii  satului,  spune  părintele  Alexandru,  reuniţi   sub  acest  Semn  al 
credincioşilor neamului, la poalele Crucii, la poalele munţilor, la poalele troiţei, îl 
vor cinsti în acest fel, aici, în aceste locuri  încărcate de istorie şi de frumuseţe 
naturală. Aici, Artur Silvestri a vrut ca în ceasurile de răgaz, să fie în mijlocul 
poporului,  ascultând  graiurile  şi  nevoile  celorlalţi,  înţelegându-i  pe  fiecare. 
Această  troiţă  comemorativă  este  un  Semn  în  mijlocul  satului,  în  mijlocul 
oamenilor, un monument de credinţă şi artă, pentru toţi cei care vor trece pe aici 
şi vor adăsta la Casa Memorială.

Este totodată şi o invitaţie la respect pentru omul Artur Silvestri, pentru 
memoria şi tradiţia acestui neam. Preotul Alexandru Stănciulescu-Bârda aduce 
un elogiu doamnei Mariana Brăescu Silvestri, această bravă femeie româncă, ce 
se îngrijeşte de memoria, de sufletul şi de trupul celui dispărut, neprecupeţind 
nici un efort în acest nobil scop. Astfel, subliniază  părintele Alexandru, „dincolo 
de moartea care i-a despărţit fizic, dar nu şi  spiritual, Mariana Brăescu Silvestri 



şi  Artur  Silvestri  sunt  permanent  împreună,  într-un  prezent  continuu,  şi 
desăvârşesc opera monumentală începută, la care participă, nu o persoană, nu 
două, ci mii de oameni, cu scrierile lor, un uriaş edificiu spiritual, al României 
Tainice. Uşa morţii nu mai departe astfel persoanele, ci deschide Calea spre Viaţa 
cea Adevărată.”

Doamna Mariana Brăescu Silvestri, printre lacrimi de emoţie abia ţinute 
în frâu, cu glas sugrumat rosteşte câteva cuvinte de mulţumire tuturor celor care, 
într-un fel sau altul, au participat la acest proiect.

S-a mers apoi la hotelul pensiune din  localitate unde era pregătită masa 
de  pomenire  şi  unde  aveau  să  continue  manifestările  comemorative  cu 
prezentarea  unui  film  despre  Artur  Silvestri  şi  cu  lansarea  cărţii  Cleopatrei 
Lorinţiu, „Artur Silvestri – Vocaţia Căii Singuratice”.

Mariana  Brăescu  Silvestri  a  prezentat  volumul  de  exegeze  din  opera 
Profesorului, subliniind: „această carte sesizează la Artur Silvestri natura, esenţa  
felului său de a fi, de a scrie: o nesupunere generală la înregimentări, la etichetări,  
la  clasificări.  Era unic,  nepereche.”  De asemenea, scoate în evidenţă motivaţia 
editării acestui volum, al doamnei Cleopatra Lotinţiu, prima autoare care scrie o 
carte  despre  Artur  Silvestri:  „Sper  din  tot  sufletul  ca  această  carte  să-şi  
împlinească  menirea,  să  apropie  cititorul  de  cărţile  şi  ideile  sale.  Să-l  ajute  să  
înţeleagă câte ceva din personalitatea, din <modelul Silvestri> şi nu în ultimul rând,  
aşa cum spunea el însuşi, să-i înţeleagă <cerul sufletesc>”.

Autoarea cărţii, poeta Cleopatra Lorinţiu  a rostit la rândul său cuvinte 
memorabile şi pline de încărcătură emoţională, creionând figura protagonistului: 
„un om de o bunătate sfântă, care ne-a copleşit pe toţi”.

„Vocaţia Căii Singuratice” –  a mai spus autoarea,  este un eseu subiectiv  
desprins din felul în care eu percep o parte din opera scrisă şi publicată de Artur  
Silvestri.

Personalitate  complexă,  fără comparaţie  în literatura noastră de azi  şi  în  
cultura contemporană, adorat, idolatrizat de mulţi, neînţeles complet de alţii, Artur  
Silvestri a fost, prin însuşi felul său de a fi, de-a se forma şi a creşte în valoare şi  
complexitate, în virtute creştinească şi în dăruire altruistă, prin însăşi viaţa sa şi mai 
ales prin cultul pentru carte şi literă scrisă pe care l-a avut, o mare, o enormă lecţie  
pe care viaţa ne-a dat-o într-o perioadă de confuzii sociale.

Această carte e numai un semn modest de neuitare şi preţuire.”
Documentarul, realizat în luna martie, intitulat frumos: „Artur Silvestri în 

lumina  eternităţii,  o  evocare  tulburătoare”   a  fost  vizionat  cu  mare  evlavie  şi 
pietate.

Artur Silvestri. Un om pentru Dumnezeu. Un om pentru Oameni. Un om 
pentru ceilalţi şi mai puţin pentru sine. Printre lacrimi şi emoţii fireşti, cărturarul 
este evocat în film de soţia lui care a reliefat calitatea de editor, de  semănător,a 
lui  Artur Silvestri, care spunea că uitarea este un blestem.

„Artur,   spunea Mariana Brăescu Silvestri – avea un sentiment frustrant 
spunând că <memoria faptelor ţine atât cât durează omul>. El lupta – a continuat 
autoarea – din răsputeri împotriva acestei uitări nedrepte a omului şi a operei sale.

Artur Silvestri avea senzaţia interioară că nu mai are timp, că viaţa lui este  
un dat pe care trebuie să-l pună în slujba semenilor.

(…)Singurul său exces a fost munca, în care se vădea o precipitare în tot  
ceea ce făcea, în virtutea acestui sentiment.”



Filmul redă  în mai multe secvenţe imagini de la Festivităţile de decernare 
a  premiilor  ARP,  ediţiile  2005  şi  2006.  Îl  vedem  pe  Artur  Viu,  rostindu-şi 
discursul la aceste festivităţi  şi pare cu totul ideal  faptul că ne aflăm aici,  la 
comemorarea lui. Ne întrebăm atunci, firesc, ce căutăm aici, pentru că EL ESTE 
VIU. „Noi nu am dorit să facem decât binele” – îşi rosteşte Crezul Artur Silvestri 
pe ecran – întâi arătând Modele şi Exemple.”

A  stimula  creaţia,  a  stimula  fapta  intrau  în  ordinea  principiilor  şi 
preocupărilor sale. Artur Silvestri a fost omul reuniunii, factorul coagulant, omul 
care focalizează spiritele şi le conduce. El a dorit să trăiască, nu în Turnul său de 
fildeş, ci în mijlocul oamenilor. „Între ţăran şi Immanuil Kant nu există decât o  
diferenţă de formulare”, spunea Artur Silvestri.

Mariana  Brăescu  Silvestri  prezintă  în  documentar,  dosare  inedite, 
manuscrise olografe, reviste înfiinţate şi, în chip cu totul tulburător, Agenda cu 
ultimele sale gânduri,  din ultimele luni de viaţă, agendă testamentară, cu unele 
texte deosebit de evocatoare pentru întreaga sa operă şi misiune.

„El a avut întotdeauna sentimentul misiunii. Acest sentiment i-a scris traseul  
vieţii. (…) Simţea că nu-i va fi dată bucuria senectuţii. Muncea câte 12 ore pe zi.  
(…) Şi-a propus instinctiv, şi nu din histrionism acest lucru. (…) Nu putea să-şi  
permită să piardă nimic din timpul său preţios.”

O viaţă sacrificială. O jertfă de sine pentru umanitate.
„Eu cred că fiecare are câte o carte care ne ţine în viaţă. Sau o faptă” -  

spunea Artur Silvestri la Festivitatea de decernare a Premiilor ARP, ediţia 2005. 
Ea se termină de scris, o dată cu dispariţia omului, dar continuă în timp, răspândită  
şi preluată de alţii. 

Un vizionar?
„A fost un editor de mare vocaţie” –  a spus Mariana Brăescu Silvestri. A 

înfiinţat ziare,reviste: „Naţiunea, Dacia Literară, Mileniul trei”. (…) Artur Silvestri  
vorbeşte pentru Eternitate. El spunea: <Opiniile au drept de Cetate>. În multe din 
scrierile  sale,  Troiţa  are  o  semnificaţie  aparte,  aşa  cum  are  asupra  poporului 
român.”

Mariana  Silvestri  evocă  apoi   acele  „întâmplări  tainice”  printre  care 
alegerea locului la Ceahlău, în ideea de a avea o casă de vacanţă. El a participat 
la lucrările de refacere a casei pe care le-a condus. „N-am uitat nimic din ceea ce  
nu trebuia uitat” – spunea Maestrul. „Eu nu am biografie” –  (ca şi Constantin 
Noica – filozoful care, în loc de biografie,  avea cărţi).  „Mergem înainte pentru 
ceva Tainic care ni s-a dat de făcut” -  mai spunea el.

Sunt gânduri, idei, proiecte, sentimente. Rămase mărturie nouă.
Despre  gesturile  lui  de  misionar,  dau  mărturie  zeci  de  biblioteci.  A 

înfiinţat Asociaţia „Biblioteci pentru Sate”.  Trimitea la şcoli, cărţi personale şi 
ale altor autori. El considera suferinţa unui copil fără o carte, mai mare decât 
aceea a cuiva fără o pâine.  Într-un  singur an a donat 15.000 de cărţi la 300 de 
şcoli şi 250 de publicaţii. Programele sale erau cât pentru un minister.

Tot Artur Silvestri a avut şi ideea volumelor colective: „Există idei şi teme 
– spunea el – care nu merită uitate şi despre care nu poate da mărturie numai un  
om.” A adunat experienţe ale unor oameni trăitori pe toate continentele, mărturii 
importante care vor rămâne în istorie. Fiinţa românească nu se va stinge, orice 
lucru bun trebuie preluat. „Noi trebuie să încetăm să cerem voie – spunea Artur 
Silvestri. Noi trebuie să facem ceea ce este bine. Ceea ce este pentru ceva.”



El era – aşa cum subliniază Mariana Brăescu Silvestri – dăruit pentru a fi 
editor. Scria foarte uşor, cu o uşurinţă fantastică. Avea un imens respect pentru 
carte, un enorm respect.  Albumul memorial „Zile de neuitat. Frumuseţea lumii  
cunoscute”   cuprinde 49 de zile plus una, conţinând ultimele sale gânduri despre 
lumea aceasta. A fost lansat de curând la Bucureşti şi la Iaşi. 

Filmul  „Artur  Silvestri   în  lumina  eternităţii”  o  are  ca  realizator  pe 
Cleopatra Lorinţiu.

S-a trecut apoi, după un moment de reculegere, la decernarea premiilor 
Artur Silvestri. Au urmat diferite intervenţii ale celor prezenţi, care au ţinut să 
aducă un omagiu în vers ori doar în cuvinte calde, prietenului Artur Silvestri.

Sabin  Bodea,  directorul  general  al  revistei  almanah  „Viaţa  de 
pretutindeni”  a  trimis  un  mesaj  din  partea   prof.  univ.  dr.  Aurel  Ardelean, 
rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş Arad, care a făcut propunerea ca lui 
Artur Silvestri să i se decerneze post mortem titlul de Doctor Honoris Cauza al 
acestei Universităţi.

Au mai intervenit în această omagiere de final, scriitorul Nae Georgescu, 
Elena  Buică,  Geo  Călugăru,  Lucia  Olaru  Nenati  şi  alţii.  Întreaga  suită  de 
manifestări a fost ca o revelaţie sfântă pentru toţi cei care au participat şi, sunt 
convinsă  că  pe  viitor,  figura  acestei  proeminente  personalităţi  a  culturii 
româneşti va rămâne cel puţin la fel de luminoasă ca şi până acum.

O echipă forte de emisari silvestrieni au venit „cu sufletul în palme” la 
Magistrul lor. I-a reunit dorul, iubirea, preţuirea, respectul, evlavia, dorinţa de a-
l cinsti aşa cum merită. Unii dintre ei au fost editaţi, debutaţi, afirmaţi, premiaţi 
de Artur Silvestri. Alţii  nu l-au întâlnit decât pe cale internistică.

Fapta  lui Culturală  va rămâne în istoria culturii şi civilizaţiei româneşti 
ca  una  fără  precedent  pentru  că  oameni  din  toate  continentele  au  aderat  la 
această mişcare spirituală ca sub un ACOPERIŞ PENTRU RUGĂ.

Şi,  pentru  a  ne  asigura  că  „NU  SUNTEM SINGURI”  –  ca  să  folosesc 
sintagma  arturiană, Mentorul ne-a arătat „Vocaţia Căii Singuratice” şi totodată, 
faptul  că  aparţinem,  scriind  Istoria  Prezentă  şi  Viitoare  a  acestor  Timpuri, 
neamului acestuia numit sintagmatic, în chip magistral,  România Tainică,   pe 
care, sub oblăduirea şi privirea îngăduitoare a Profesorului Artur Silvestri, ne 
angajăm s-o slujim prin Cuvânt, prin  Faptă, prin norme de conştiinţă universal 
valabile, fiecare cu propria jertfă edificatoare.

Şi gândul la profesorul nostru iubit ne stă chezăşie că  drumul pe care l-a 
trasat cu Lumina de Sine – ca o stea înălţându-se în crug, e unul predestinat, iar 
întâlnirea  cu  acest  „răzvrătit  cu  un  farmec  uluitor”,  cum  îl  numeşte  poeta 
Cleopatra  Lorinţiu,  a  fost  şi  a  rămas  pentru  toţi,  un  reper  fundamental,  o 
întâlnire cu adevărat PROVIDENŢIALĂ.

                Ceahlău-Bucureşti-Galaţi, 30-31 Florar 2009



REGĂSIRE LA PASĂREA

      -meditaţie de seară-

La graniţa dintre singurătate şi însingurare, acolo unde se întrepătrund clipele,  la 
punctul de frontieră subţire, între cer şi pământ, acolo ne-am regăsit, în fapt de seară. S-
ar zice că nu ne desparte nimic. S-ar zice că gândurile noastre glisează de la unul la 
celălalt,  în voie, ca şi când nu există nici o barieră. Acelaşi cer ne ţine pe fiecare, numai 
că, pe unii de o parte, pe ceilalţi de cealaltă parte. Ne uneşte doar  Crucea.

De poalele ei, încă ne agăţăm cu osârdie, cu disperanţă.
În tâmpla crucii stau rezemaţi cei blajini, care ne strigă, ne fac semne, trimit veşti, 

premoniţii, şoapte şi vise. Şi ne mai uneşte, starea de graţie -, clipă de inefabilă Lumină 
care stăruie,  în aura celor plecaţi, răsfrântă în pupilele noastre mijite. Această stare de 
graţie  ne adună buchet,  lângă dreptunghiul  de pământ reavăn,  presărat  cu lumânări 
pâlpâinde.

În ipostaza de călători şi străini, pendulăm astfel între cele două lumi, unite în 
cruce.

Câte cuvinte nerostite au rămas la fruntarii!
E o  după amiază  obişnuită  de  sfârşit  de  iarnă,  amirosind a  Reînviere.  E ziua 

comuniunii între două lumi, aparent despărţite, care, iată, încep să se întrepătrundă.
Ne  aflăm  la  Mănăstirea  Pasărea  unde  îşi  doarme  somn  netulburat,  marele 

cărturar, „grădinarul dăruit”, Mecena al culturii româneşti şi apostol al neamului, Dl. 
Prof. Dr. Artur Silvestri.

Linişte aici, linişte dincolo.
Pace  întreruptă  doar  de  suspine  discrete,  stropită  de  roua  prelinsă  pe  obrajii 

tristeţii.  Un colţ de lume tăcută, discretă, flori multe, vii încă, lumânări, căţui cu tămâie, 
sunet de toacă, mers sfios de măicuţe, cu ochii plecaţi, grăbindu-se la vecernie.

În biserica, aflată la doar câţiva metri, liniştea icoanelor muşcă penumbrele.
Dar aici,  afară,   în preajma Profesorului,  fiinţă şi  spirit  se îngemănează într-o 

curgere firească de fluviu învolburându-se spre revărsare.
Adăstăm la locul odihnei Domniei sale, cu sfiala şi smerenia inerentă învăţăcelului 

care se află în preajma Maestrului.
Lacrimi şi rugi. Nu mai contenesc şi se amestecă, nu le mai poţi separa, se fac una.
Lumini pâlpâinde, steluţe şi licurici sclipesc palid în candele albe.
Ne desprindem cu greu din ţintuirea iniţială, cu ochii înceţoşaţi, nu înainte de a 

aduna un pumn de pământ jilav şi reavăn de pe pieptul Profesorului.
Îl învelim cu grijă în staniol, să-l ducem acasă.  E legătura noastră fizică, tainică, 

de  suflet,  cu  Profesorul  iubit.  Pământul  va  fi  păstrat  ca  relicvă  lângă  icoana 
Mântuitorului,  alături  de  candela  veghetoare  şi  de  portretul  său  blând,  străjuit  de 
culorile – trei – ale stindardului.

Maestrul ne aşteaptă ca pentru îmbrăţişare să ne revedem aici,  ca prieteni,  cu 
gândurile revărsate spre Înalt, candele-n mâini, flori proaspete,  cu vorbe de duh culese 
din România sa Tainică, din Grădina, în care, cu grijă a sădit-răsădit, fiecare plăntuţă, 
aşa cum Seraficul Francisc de Assisi şi-a adunat „plantele” spirituale, doar dintre acele 
suflete gata să lase totul, să se dezlipească de lumeştile avuţii, pentru a dobândi comorile 
cele ce nu ruginesc niciodată şi nu sunt  mâncate de cari.

Lumina ia forma cuvântului său rodit în timp la plinirea sorocului. Şi parcă auzi 



vocea bardului basarabean, plecat şi el de curând, să-l întâlnească pe Dl. Artur Silvestri:
„Sunt iarbă, nu pot fi mai mult” (Grigore Vieru).
Nu vă miraţi. Din firul de iarbă plăpând, naşte grâul, sămânţa.
Aici,  la  căpătâiul  Profesorului  poate  veni  oricine  are  gândul  şi  cuvântul  de 

întemeiere.  Poarta  e  larg deschisă.  Lăcaşurile  de veci,  proaspăt  îngrijite,  vegheate de 
îngeri. Aici, toaca şi clopotul îi  strigă pe cei din adânc, anunţându-i când se săvârşesc 
sfintele  slujbe,  când  se-mplinesc  tainele,  când  e  ora  utreniei,  când  se  aud  acatiste  şi 
cântări  de vecernii.  Miezopnoptica  trimite rugi  şi  catisme,  condace  şi  icoase  celor  de 
alături,   din  curte,  care  aşteaptă  cu  smerenie.  Ceasul  se  măsoară  între  Liturghie  şi 
ritualurile obişnuite, la care sunt prezenţi, pe lângă vieţuitorii mănăstirii, toţi locuitorii 
monumentelor funerare.  E lumea lor? E lumea noastră? E lumea tainică dintre două 
lumi despărţite vremelnic. E lumea vecină cu veşnicia. Taina ei n-o poţi descifra decât o 
singură dată.  Cine să spună cum e,cine să glăsuiască despre adâncul de sus răsfrânt, 
oglindit în sufletul nostru, ca după un voal, ca în „ghicitură” Buzele sunt pecetluite.

Nici ecoul nu se răsfrânge aici, lovindu-se de pereţii Sfintei Biserici, de icoane, de 
abside  şi  de pronaos,  cu zgomot de vată.  El  rămâne ţinutit  în  zid  precum trupul cel 
vrednic şi netemător al Anei meşterului zidar care şi-a jertfit soaţa întru desăvârşirea 
lucrării. Opera creatorului are la temelie lacrimi, sudoare şi sânge.

De aceea va dura peste veacuri. Opera e temeiul lui de rămânere.
La Pasărea, temeiul acesta se numeşte Artur Silvestri.  Opera Domniei sale este 

copleşitoare.  Este un dar-din-dar,  darul iubirii,  „floarea darurilor” care trebuie să se 
răspândească din mână-n mână şi din gură-n gură, purtată în  inimi, pretutindeni.
După acest dar al iubirii vom fi recunoscuţi drepţi, când va avea loc recunoaşterea.

Opera aceasta rămasă nouă, fără nici un merit din partea noastră, pune început 
bun gândurilor şi faptelor fiecăruia.Cei care vin aici, pleacă transfiguraţi, mişcaţi de cât 
de vie  este acea „Românie tainică” a celui care, contemporan cu noi, în această răscruce 
de milenii,  s-a nevoit, preţ de o viaţă, a sădi în suflete sentimentul iubirii de neam, al 
întregirii într-o singură inimă, pulsând, palpitând, nu pentru sine, ci pentru oameni.

O inimă-simbol al renaşterii noastre spirituale.
Şi totuşi, o anume transparenţă ne face să credem că şi aici şi dincolo, suntem şi 

vom fi împreună. E aerul acesta prea subţire de se vede prin el dincolo?
 Avem senzaţia că mereu pierdem ceva, totuşi, nimic nu se pierde. Ne împuţinăm 

prin  această  pierdere,  dar,  dobândim  altceva,  ca  să  nu  rămână  locul  pustiu,  ne 
confecţionăm iluzia  că  putem înlocui  ceea  ce  e  de  neînlocuit  în  sufletul  nostru.  Dar 
trebuie să acceptăm această realitate.

Aş vrea să-i  dărui acum ceva din căldura trupului meu, din fierbinţeala lacrimii, a 
inimii dogorând, a gândului scurs printre silabe.

În loc de toate acestea, îl rog să mă ierte, pentru puţinul de care sunt în stare să-l 
dărui, pentru prea multul de suflet irosit pe care aş fi putut să i-l dăruiesc, dar am şovăit, 
am amânat fără motive temeinice.

Maestrul  înţelege  oricum.  Şi  îngăduie.  Mai  ales,  îngăduie  aceste  slăbiciuni 
omeneşti inerente. 

Şi mai ales, îl rog să mă ierte că nu l-am putut însoţi imediat pe calea din urmă, că 
voi mai zăbovi un pic, poate o zi,  poate un an, poate mai mult,cu speranţa că ne vom 
regăsi undeva, în realitatea de dincolo. „Cei care nu te pot urma decât mai târziu/îţi cer 
iertare” – aşa i-am spus. Cu aceste cuvinte m-am desprins anevoie, cu luminile-candeli 
stăruind încă pe obrazul ce nu se poate zvânta decât cu alte şi alte lacrimi de dragoste 
mută.



Vii  aici,  la Pasărea ca la Fântâna de haruri celeste.  Din lumina acestei  fântâni 
izvorăsc gânduri şi simţăminte pe cât de adânci, pe atât de înalte, pline de evlavie, de 
pietate.

Pleci de aici, împăcat, înnobilat, liniştit, îmbunătăţit sufleteşte. Lumina de gând 
reverberează în lacrimă.

Pe drumul de-ntors îţi revendici toate trăirile. Aştepţi să se aşeze precum pasărea-
n ram, pregătindu-se să-şi zidească un cuib nou  în locul cel  vechi, părăsit odinioară. 
Trebuie să vină şi anotimpul prielnic.

Din  fărâme de gând şi  de cuvânt  -  spori  galbeni,  plutesc  precum nacelele  de 
păpădie. Ca şi aceste cuvinte-durute, răsfirate de la zenit  la nadir, pentru Grădinarul 
dăruit  care a semănat şi mai seamănă doar flori şi seminţe alese.

Pe turla bisericii de la Mănăstirea Pasărea, cu hramul Sfânta Treime, poposesc 
colombiţe  albe.  Sunt  semne  ale  Duhului  Sfânt,  care-i  învăluie  pe  tăcuţii  locatari,  în 
lumina  cea  neînserată?  Sunt  doar  păsări  pregătindu-şi  cuibarul  pentru  nunta  de 
primăvară?

Colţul de iarbă răsărit în răspăr cu anotimpul, parcă din inima dorului nostru, 
tremură  abia  perceptibil.  Mijind,  un  mugur  de  rouă  fierbinte,  stăruie  pe  relieful 
obrazului. Nu-l strivesc, nu-l şterg, îl las să se zvânte ori să se prelingă în voie.E obolul 
meu. Puţinul. Poate singurul pe care i-l pot dărui. Mă rog să nu sece, să nu piară, să-mi 
rămână aşa, spre aducere aminte.

Ne vom întoarce în toi  de primăvară, în toi  de înflorire a cuvintelor,  udate cu 
lacrimi  de  îngeri,  răsărite-n  Armindeni,  când  miresmele  năucesc  şi  răscolesc  toate 
simţurile, să-i dăm bineţe Maestrului.

Până atunci, de strajă rămân serafimii, columbele albe, măicuţele pioase  intonând 
rugciuni şi cântări de dimineaţă, de seară, de mijloc de noapte, pentru sufletul atât de 
larg şi înmiresmat al Omului Mare, numit Gabriel Artur Silvestri.

Să muşcăm din coltucul acestei amintiri vii, înflorite pentru noi şi dată tuturor, 
spre împărtăşire. Amin!

Bucureşti, Mănăstirea Pasărea
      4 februarie 2009

 

                                                                                ********



Aici ar trebui să pun SFÂRŞIT. Dar e imposibil. Pentru că, sfârşitul 
continuă....Şi,   aşa  cum  spunea  Arhimandritul  Teofil  Pârâianu  de  la 
Mănăstirea « Sâmbăta de Sus » - Făgăraş,  care ieri a trecut la cele veşnice : 
« Împlinind  ceea  ce  ţi  se  cere,  creşti  în  ceea  ce  faci ».  Iar  eu  socot  că, 
împlinind o datorie de conştiinţă, am certitudinea că  rostul meu, aici, abia 
acum începe, cu aceste evocări ale unui om care nu trebuie uitat cu nici un 
chip.  Şi nu vreau să mă dezleg de  lumea lui animată de setea veşniciei, 
până nu-i aduc un prinos curat dintr-o inimă palpitând pentru ROMÂNIA 
TAINICĂ.

CEZARINA ADAMESCU,
La un an de la plecarea prof. Artur Silvestri
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Mult iubită Doamnă Editor,
Astăzi, toată ziua m-am nevoit să copii MESAJELE PRIMITE ŞI TRIMISE DE DOMNUL 
ARTUR SILVESTRI, ÎN SCURTA NOASTRĂ COLABORARE. LE-AM INTITULAT: 
CONFLUENŢE NOCTURNE. SUNT MESAJE PRIMITE PE YAHOO MAIL ŞI PE 
GMAIL. DAR NU AM AJUNS ÎNCĂ SĂ LE COPII PE TOATE PENTRU CĂ NU MĂ 
MAI AJUTĂ CALCULATORUL. MI LE-A ŞTERS DE CÂTEVA ORI, IAR ACUM ÎMI 
SEMNALEAZĂ CĂ NU MAI AM MEMORIE SUFICIENTĂ ŞI TREBUIE SĂ LE 
SALVEZ ÎN ALT FIŞIER  (disc C). Eu vi le trimit aşa, nu am putut şterge ce e în plus, dar o 
să vă faceţi o idee cât de cât. Urmează să le copii şi pe cele de după data de 23 iulie 2008. o să 
deschid alt fişier.
Poate că mesajele acestea şi cele primite şi trimise după tragicul eveniment, de la diferiţi 
autori, vor încăpea singure într-un volumaş memorial, urmând ca textele critice şi cele 
evocatoare să fie separat. e o idee a mea, dar dacă nu e bune, să-mi spuneţi.
  Aşadar, vă trimit acum, fişierul intitulat CONFLUENŢE NOCTURNE GMAIL.  cu 58 de 
pagini din care trebuie eliminat tot ce e în plus.
  Eu am vrut să le vedeţi, aşa cum le-am primit, nu le-am prelucrat deloc.
  
O veste bună: Mariana, prietena mea este de acord să venim la Bucureşti săptămâna cealaltă, 
marţi-miercuri, în funcţie de cum îşi aranjează ea la serviciu. O să vă anunţ din timp când 
putem veni.
N-o să stăm mult, doar atât cât e necesar.
   O să prelucrez şi materialele celelalte. Să-mi spuneţi dacă s-a deschis documentul fiindcă 
azi am avut mari probleme, mi-a dat erori nenumărate.
  În speranţa că ne vom cunoaşte, vă salut cu toată afecţiunea.
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27 Iulie 2008 , Sf. Mare Mucenic şi Tămăduitor  Pantelimon, Cuvioasa Antuza 

Domnia Voastră , ...................................................................................................................105

Mi-am reluat activităţile curente începând de azi după ce, o perioadă de timp, le-am avut 
încetinite (sau suspendate ) din motive diverse. Important ar fi să ştiţi că la sfârşitul  
săptămânii ce urmează vom avea gata  tirajul cărţii  „Mărturisirea de credinţă literară. Scrisul 
ca religie la Romani în preajma anului 2000" (vol. II ), unde aveţi o contributie pe care o 
preţuiesc. Despre primirea cărţii, ce va fi disponibilă începând cu 2 sau 3 al lui August, vor 
exista contacte cu funcţionarii ARP care se ocupă ca volumul să ajungă la cei ce îl doresc şi l-
au facut posibil, în diferite moduri. Ei vor începe să facă "înştiinţările" în zilele ce urmează. 
 Sper să continuăm atât contactele cât şi colaborarea bună ce s-a desfăşurat  până acum. 
Pentru viitor, nu ezitaţi să-mi scrieti şi să îmi împărtăşiţi ceea ce vă frământă ca autor în 
nădejdea de a reuşi să facem ca valorile, acolo unde există, să fie mai bine  înţelese. Atât cât 
mă pricep  -şi cât pot - să nu aveţi îndoială că am să va fiu solidar, dacă, bineînţeles, această 
atitudine are vreo însemnătate pentru Domnia Voastră. Pentru mine are fiecare gest care 
cuprinde un răsunet moral.
Cu doriri de bine 
Artur Silvestri
.................................................................................................................................................105
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încă în străinătate....................................................................................................................106
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	SCRISOARE CĂTRE AUREL A.
	Fw: Re: In memoriam Artur Silvestri - continuăm împreună activitatea MARELUI OM Artur Silvestri
	     Răspuns – 22 ianuarie 2009
	
Mult iubită Doamnă Editor,
Astăzi, toată ziua m-am nevoit să copii MESAJELE PRIMITE ŞI TRIMISE DE DOMNUL ARTUR SILVESTRI, ÎN SCURTA NOASTRĂ COLABORARE. LE-AM INTITULAT: CONFLUENŢE NOCTURNE. SUNT MESAJE PRIMITE PE YAHOO MAIL ŞI PE GMAIL. DAR NU AM AJUNS ÎNCĂ SĂ LE COPII PE TOATE PENTRU CĂ NU MĂ MAI AJUTĂ CALCULATORUL. MI LE-A ŞTERS DE CÂTEVA ORI, IAR ACUM ÎMI SEMNALEAZĂ CĂ NU MAI AM MEMORIE SUFICIENTĂ ŞI TREBUIE SĂ LE SALVEZ ÎN ALT FIŞIER  (disc C). Eu vi le trimit aşa, nu am putut şterge ce e în plus, dar o să vă faceţi o idee cât de cât. Urmează să le copii şi pe cele de după data de 23 iulie 2008. o să deschid alt fişier.
Poate că mesajele acestea şi cele primite şi trimise după tragicul eveniment, de la diferiţi autori, vor încăpea singure într-un volumaş memorial, urmând ca textele critice şi cele evocatoare să fie separat. e o idee a mea, dar dacă nu e bune, să-mi spuneţi.
  Aşadar, vă trimit acum, fişierul intitulat CONFLUENŢE NOCTURNE GMAIL.  cu 58 de pagini din care trebuie eliminat tot ce e în plus.
  Eu am vrut să le vedeţi, aşa cum le-am primit, nu le-am prelucrat deloc.
  
O veste bună: Mariana, prietena mea este de acord să venim la Bucureşti săptămâna cealaltă, marţi-miercuri, în funcţie de cum îşi aranjează ea la serviciu. O să vă anunţ din timp când putem veni.
N-o să stăm mult, doar atât cât e necesar.
   O să prelucrez şi materialele celelalte. Să-mi spuneţi dacă s-a deschis documentul fiindcă azi am avut mari probleme, mi-a dat erori nenumărate.
  În speranţa că ne vom cunoaşte, vă salut cu toată afecţiunea.

Cezara Adamescu”
	„Binecuvântată clipa,
	 „Artur Silvestri – recunoştinţa noastră pentru nobilu-ţi suflet de propovăduitor de cuvânt“

		Răspuns târziu în noapte
	Fwd: În prima zi de Crăciun SCRISOARE DE LA IOANA. DOAR PENTRU CITIRE. ŞI UN MEMENTO PENTRU ARTUR SILVESTRI. TOT PENTRU CITIRE.”
		„SCRISOARE de gratitudine
		Fwd: FLORI DE SFINTELE FLORII pentru DOMNUL PROF. ARTUR SILVESTRI
	ultimul dar pentru domnul ARTUR SILVESTRI
	SCRISOARE
	mulţumiri şi felicitări
	mulţumiri şi felicitări
		veşti noi
	Sărbători fericite!
	răspuns
	Scrisoare
	ANUNŢ
	un bun motiv de "îmbujorare", aceşti superbi bujori parfumaţi, explodând în căldările ţigăncilor tinere...
	MULŢUMIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!
	ştire importantă
	MULŢUMIRI ŞI FELICITĂRI
	ARTUR SILVESTRI A PLECAT DINTRE NOI

	   ...mulţumesc pentru grija frăţească! Sunt de acord cu toate cele scrise şi publicate de dvs.!
	Ceva minunat!
	               Şi Elena Buică îmi dă acordul pentru folosirea scrisorilor:
	aş vrea să ştiu
	Cezarina Adamescu
	Aurel Anghel

	          scrisoare mică POATE N-AŢI AFLAT ÎNCĂ...
	      
	Răspunsuri amânate, cărţi în lucru, mulţumiri
	Gând şi dar de Înălţarea Domnului
	Am primit mesajul. 
	Am primit mesajul. Re: evocări despre Patriarhul Teoctist; Despre Aurelian Bentoiu și ezegeza la cartea de memorialistică a Anniei Bentoiu:”Timpul ce ni s-a dat” vol. I și II.
	"Limbi de foc "
	Multţumesc pentru mesaj Re: trei coperte scanate: O nuntă de cuvinte; De când te-aștept; Întâlniri cruciale.
	foarte pe scurt
	O carte încheiată azi, care vă  implică: "Mărturisirea de credinţă literară" - coperta + interior
	Mulţumim pentru mesaj; confirmăm primirea. Re: Pentru Domnul Artur Silvestri Exegeză la vol. CUVINTE PENTRU URMAŞI, VOL. I
	Am primit mesajul. Re: Pentru Domnul Artur Silvestri Exegeză la vol. CUVINTE PENTRU URMAŞI, VOL.I
	VĂ ROG SĂ TRIMITEŢI CU PRIORITATE TEXTUL ACESTUI MICRO-ROMAN DAR ÎN STARE BRUTĂ, ADICĂ NEPAGINAT /SĂ FIE ÎN WORD /Fwd: Conţinut
	
Am primit mesajul. Re: tehnoredactare roman minimalist VORBEŞTE-MI DESPRE MINE. Pentru Domnul Artur Silvestri
	o solicitare
	Fwd: răspuns
	"Mărtusirea de credinţă literară"/vol.II
	27 Iulie 2008 , Sf. Mare Mucenic şi Tămăduitor  Pantelimon, Cuvioasa Antuza 

Domnia Voastră , 
	
Mi-am reluat activităţile curente începând de azi după ce, o perioadă de timp, le-am avut încetinite (sau suspendate ) din motive diverse. Important ar fi să ştiţi că la sfârşitul  săptămânii ce urmează vom avea gata  tirajul cărţii  „Mărturisirea de credinţă literară. Scrisul ca religie la Romani în preajma anului 2000" (vol. II ), unde aveţi o contributie pe care o preţuiesc. Despre primirea cărţii, ce va fi disponibilă începând cu 2 sau 3 al lui August, vor exista contacte cu funcţionarii ARP care se ocupă ca volumul să ajungă la cei ce îl doresc şi l-au facut posibil, în diferite moduri. Ei vor începe să facă "înştiinţările" în zilele ce urmează. 
 Sper să continuăm atât contactele cât şi colaborarea bună ce s-a desfăşurat  până acum. 
Pentru viitor, nu ezitaţi să-mi scrieti şi să îmi împărtăşiţi ceea ce vă frământă ca autor în nădejdea de a reuşi să facem ca valorile, acolo unde există, să fie mai bine  înţelese. Atât cât mă pricep  -şi cât pot - să nu aveţi îndoială că am să va fiu solidar, dacă, bineînţeles, această atitudine are vreo însemnătate pentru Domnia Voastră. Pentru mine are fiecare gest care cuprinde un răsunet moral.
Cu doriri de bine 
Artur Silvestri
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Fiindcă înţeleg că e necesar, trebuie să ştiţi că sunt încă în străinătate. Nădăjduiesc să mă întorc acasă, cu voia lui Dumnezeu, mâine iar de joi să reluăm contactele curente, clarificând şi nelămuririle intervenite între timp, acolo unde ele există. Nu am acum posibilitatea de a stărui mai mult într-o corespondenţă care a fost destul de firavă în luna August şi din Septembrie, cât a fost până acum. Dacă există teme prioritare, v-aş ruga să -mi aduceţi la cunoştinţă pentru a putea avea un punct de vedere şi, dacă e posibil, să ajut ori să lămuresc cele ce sunt neclare. Sper să fiţi bine.
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Dr.Artur Silvestri

	

Fwd: SCRISOARE DE BUN VENIT ŞI RUGĂMINTE
	Fwd: RĂSPUNS LA BUNĂVOINŢĂ
	O CARTE NOUĂ - Patriarhul ardelean - Raoul Sorban
	Important
	Monumentalitatea unei reviste: Viaţa de pretutindeni, Reflecţie:Scriitorul creștin şi misiunea sa.
	Materiale
	Exegeză la cartea MODELUL OMULUI MARE, despre I.P.S. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
	Evocări despre Patriarhul Teoctist; Despre Aurelian Bentoiu și ezegeza la cartea de memorialistică a Anniei Bentoiu:”Timpul ce ni s-a dat” vol. I și II.
	Fișa de scriitor - la sfârșitul vol. ÎNTÂLNIRI CRUCIALE
	Ţi-am trimis o invitaţie pentru G-Talk (30.09.2008).
	Mulţumesc pentru mesaj Re: TEATRU DE POEZIE triptic TREPTELE SINELUI. Pentru Domnul Editor  N.N. 
	Un cuvant bun pentru Mihai

