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În loc de prefaţă, un gând:  

CONCERT BAROC ÎN CERURI 
 
Prin anul 2004, probabil primăvara, scriitorul Eugen Evu m-a invitat la Hunedoara, la 

domiciliul său unde era şi redacţia revistei. În acea perioadă colaboram la revista 
Provincia Corvina, dânsul fiind redactorul şef, secretara, directorul, copistul, corectorul, 
adică cel ce ţinea publicaţia în modul său specific, fără resurse financiare personale, fără 
instituţie, adică. A scos câteva reviste lux, ceva peste revistele literare, titlul: „Casa 
Lux”. Mi-a spus o scurtă poveste formată din realitate, vise, dorinţe şi alte poeseuri. Mi-a 
zis, pe scurt, că vom colabora cu Artur Silvestri pentru că este un cărturar şi ne va sprijini 
cumva în demersurile noastre de a scoate o revistă la Hunedoara, la marginea haldei de 
zgură. 

Am primit curând după aceea cărţile scrise de Artur Silvestri. Am citit, am scris 
texte, pretexte, eseuri, gânduri pe marginea acestora. Cărturarul scria eseuri de ţinută în 
revista „Casa Lux” coordonată de Mariana  Brăescu, soţia sa. Formau un cuplu care au 
pus bazele unei afaceri pornind de la arta scrisului la români. Era un om care ştia despre 
fenomenul imobiliar din România. 

A scris şi Eugen Evu unele cronici sau eseuri despre opera lui Artur Silvestri. 
Acestea au apărut în revistele din Hunedoara, Arad, sau alte zone din ţară.  

Ulterior, eu am migrat la Bucureşti pentru a lucra acolo la o companie, în domeniul 
comercial.  

Brusc, m-am îmbolnăvit, Artur m-a ajutat cu ceea ce a putut în acele momente şi îi 
sunt recunoscător, a făcut-o şi la sugestia lui Eugen Evu.  

Artur Silvestri a hotărât să editeze o plachetă cu textele scrise de mine despre cărţile 
sale,  care a şi apărut, purtând titlul Pseudo-Imobiliaria. Placheta a ieşit în anul 2005 la 
Editura „Intermundus”, cu o prefaţă de Constantin Dumitru şi A.I. Brumar.  

Eugen Evu, probabil prin anul 2006, schimbându-şi viziunea asupra literaturii a decis 
să nu mai colaboreze cu Artur Silvestri, probabil motivat şi de faptul că visul său de a fi 
susţinut de un cărturar nu s-a realizat şi de faptul că imaginea publică a acestuia s-a 
deteriorat datorită luptelor politice şi altor lupte specifice în peisajul literar românesc, 
afectat încontinuu de marile descoperiri despre viaţa unuia sau altuia, de invidie şi de 
laşitate în acelaşi timp. Eugen Evu mi-a sugerat să nu mai colaborez cu Artur Silvestri, 
trimiţându-mi din Hunedoara la Bucureşti epistole prin email. 
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Din cauza programului încărcat al lui Artur şi din cauza serviciului meu, întâlnirile cu 
Artur Silvestri au fost sporadice în Bucureşti, în timp de trei ani ne-am întâlnit de vreo 
trei ori. Am fost afectat de faptul că editorul care era Artur întârzia să vadă şi cărţile 
mele, le vedea pe ale sale, era obsedat de planul său. Iluziile mele s-au risipit, am înţeles 
că există timp şi netimp în viaţa fiecărui scriitor şi dânsul era mai preocupat de proiectele 
sale şi de apariţiile sale şi de prezenţele sale în public şi lumea literară. Poate venise 
vremea să nu mai fie vreme în lume pentru dânsul… 



În anul 2006 mi-a apărut volumul de versuri Pomul cu scribi la Editura Eubeea din 
Timişoara, editor Nina Ceranu, la sugestia lui Eugen Evu, m-a eliberat de tensiunea 
operei pe care fiecare scriitor o poartă cu sine.  

În septembrie 2005, Artur Silvestri îl premiază pe Eugen Evu pentru activitatea sa la 
revista din Hunedoara, pentru revista de provincie Provincia Corvina, prin ARP, adică 
Asociaţia pentru Patrimoniul Românesc, alături de alţi mulţi scriitori din ţară. Festivitatea 
de premiere a avut loc la Bucureşti, undeva pe malul lacului Herăstrău, într-un local de 
ţinută, cu masă, filme, interviuri şi alte obiceiuri literare publice. Eugen Evu m-a vizitat şi 
am avut o întâlnire pe malul lacului şi în apartamentul meu deţinut temporar cu chirie în 
Bucureşti.  

La data festivităţii de premiere din septembrie 2005, deja eram sub o presiune 
teribilă, medicii mi-au pus diagnosticul  de cancer. Numai soţia ştia, la trei zile de la 
festivitate eram pe masa de operaţie. Experienţa am pus-o în cartea în manuscris acum, 
Pe masa de operaţie. 

Prin anul 2008 Artur mi-a trimis ultima sa carte despre fenomenul imobiliar, m-a 
rugat să scriu câte ceva şi am scris un eseu pe marginea acestea cu titlul: Imobiliarul în 
direct. Am transmis eseul mai departe către scriitor. Mi-a mulţumit. Am înţeles că se 
simţea foarte singur într-un oraş cu peste trei milioane de cetăţeni, în total…     

Am primit şi continui să primesc de la Mariana Brăescu cărţile publicate de editurile 
girate de cel de a fost Artur Silvestru. 

La 30 noiembrie 2008 cărturarul s-a dus pentru un concert baroc în ceruri. 
Viaţa literară românească este fulgerată în continuare de marile dileme, sau ca să-l 

parafrazăm este la apogeul derutei. 
 
Date biografice oficiale Artur Silvestri. 

Artur Silvestri (19 martie 1953 – 30 noiembrie 2008) scriitor, istoric al 
civilizaţiilor, promotor cultural, personalitate cu activităţi enciclopedice  

• Studii filologice Universitatea Bucureşti 
• Specializări :în arheologie în Italia şi istoria culturii la Sorbona, Franţa 
• Doctor în literatură medievală la „Trinity Bible Research Center” – 

University of Madras, India 
• Doctor h. c, la „Institut d’Estudis medievals de Catalunya” – Barcelona 
• Din iulie 2004  „Docteures en sciences appliquées” la Universite 

Francophone Internationale Bruxelles şi „professeur-visiteur”, în materia 
„Gestiune imobiliară şi expertiză patrimonială”, pentru U.E. şi Africa  

• I s-a atribuit „La Croix de Saint Antoine du Desert”, marea distincţie a 
Bisericii Copto-Ortodoxe din Alexandria (Egipt) 

• A fost ales „academico” la Centro Culturale Copto-Ortodosso din Veneţia, 
Italia 

• „Doctor of Dinity” la St Ephrem s Institute” din Puerto Rico 
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• Cronicar literar la revistele Luceafărul (1975-1989), Actualites Roumaines 
( 1981-1984), Romanian News (1981-1984), are contacte strânse cu mari scriitori 
şi artişti români din toată lumea, fiind în corespondenţă cu Mircea Eliade, 



G.Uscătescu, Nicolae Baciu, Paul Lahovary, Luki Galaction, Leon Negruzzi, 
Ioan.I.Mirea, Ştefan Baciu şi alţii. 

• Iniţiază proiectul „noii geografii literare” la revista Luceafărul, în vederea 
stimulării creaţiei locale şi regionale, respingând centralizarea culturală 

• creator de instituţii şi de organizaţii profesionale, a fost Preşedintele 
Uniunii Patronale Imobiliare din România  

• Preşedinte şi membru fondator al Asociaţiei Române pentru Patrimoniu 
• Fondator al Asociaţiei Scriitorilor Creştini din România(2005) 
• Preşedinte de onoare al Ligii Scriitorilor din România 
• Activitate culturală impresionantă timp de peste trei decenii. 
• Autorul a zeci de cercetări de istorie literară română apărutăe în engleză, 

franceză, rusă, spaniolă şi chineză. 
• Autor al peste 200 studii pe teme de istorie literară română, peste 50 de 

cărţi şi 2500 de articole pe teme culturale 
• Iniţiator, alături de Mitropolitul Nestor Vornicescu al dezbaterii privind 

epoca literară proto-română 
• Studii originale şi ediţii legate de „epoca străromână”, cu concluzii însuşite 

ulterior de numeroşi alţi comentatori 
• Descoperitor al operei latine a scriitorului proto-român Martin de 

Bacara(sec VI d.h)şi al autorului bizantin Ioancu(sec XIV), despot al Dobrogei 
• Din 2006,creatorul unui vast program cultural on-line, care însumează 

peste 100pagini web (dintre care 25 de publicaţii periodice cotidiene, săptămânale 
şi lunare şi 5 reviste literare în limbi străine) 

• Autorul unor cărţi de mare prestigiu cultural şi bisericesc: „Modelul 
Omului Mare”, „Radiografia spiritului creol”, „Memoria ca un concer baroc”(vol 
I-II),”Vremea seniorilor”, „Semne şi peceţi”, „Arhetipul Călugărilor 
Sciţi”(l.română, fr, engl, germ) 

• Cărţi de proză („Apocalypsis cum figuris”, „Perpetuum mobile”), de 
eseistică în teme diverse, numeroase contribuţii de „filosofie socială în subiect 
imobiliar” 

• Serii şi colecţii editoriale create şi îngrijite de Artur Silvestri (Mărturisiri 
de credinţă literară vol I-II, Cuvinte pentru urmaşi vol I-II),  ilustrează o operă 
polimorfă şi inspirată 

• specializat, în ultimul deceniu, în analiză economică  
• considerat, după 1990, fondatorul activităţilor de consultanţă imobiliară 

din România şi un expert în analiza şi prognoza de piaţă aplicată acestui domeniu  
• a coordonat, în 1997, alcătuirea standardelor ocupaţionale pentru 

profesiunile de agent, consultant şi evaluator imobiliar în cadrul programului 
european CSOE, pentru standardizare  

• susţinută şi ingenioasă activitate în presa imobiliară, fiind, de asemenea, 
unul dintre iniţiatorii ei reputaţi  

• A creat „Monitor imobiliar” (febr.2007), singurul buletin cotidian on-line, 
în       domeniu, din România. 
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• A elaborat, începând din 1991, un număr impresionant de analize şi sinteze 
privitoare la domeniul imobiliar, fiind, la începutul acestui secol, cel mai 
prestigios autor de cărţi cu tematică imobiliară : „Retrocedarea secolului. 



Scandalul Fondului religionar bucovinean” (2003), „Deceniul straniu. Oraşe 
variabile, sanctuare, mituri imobiliare” (2003), „România în anul 2010. O 
prognoză de piaţă imobiliară” (2003), „Efectul Thales din Milet. Eseu despre 
manipulatorii de bani” (2004), „Megapolis valah. O sută de principii doctrinare” 
(2004), „Apologia hazardului” (2005), „Apogeul derutei” (2005), „Exerciţii de 
exorcism social” (2006), „Sfârşitul iluziei. O prognoză imobiliară: România în 
primul an european” (2007), „România imobiliară. Neo-babelism, lux de 
Dâmboviţa, desproprietărire” (2008), „Loc” şi „Persoană”. Eseuri despre 
geografia tainică (2008) sunt cărţi despre care s-a spus că „dacă piaţa imobiliară 
nu ar fi existat, atunci ar fi trebuit inventată din cauza lor”. 

  

APOCALIPSA  POATE ÎNCEPE DE PE STRADA CIPRIAN PORUMBESCU 
 
Ziua era frumoasă ca un dar de la Dumnezeu. Am fost sunat la telefon de secretara 

lui Artur. Mi-comunicat scut că este liber şi ne-am putea întâlni. Programasem această 
întâlnire de mai multă vreme, dar timpul fugea de noi într-un mod sau altul. Fie el, fie eu 
am fost ocupaţi într-un mod sau altul, programul, serviciul, ideile, toate ne-au presat şi 
ne-au ocupat timpul. 

Aici ritmul era altul, afacerile, programele, toate neprevăzute puteau schimba multe. 
O simţeam ca pe o stare de instabilitate, instabilitate care pentru alţii însemna certitudine 
pentru lucrurile se mişcau. Aveam răbdare. In fond în această perioadă citisem multe cărţi 
scrise de Artur, îl cunoşteam indirect, după ceea ce scrisese, după preocupările sale, după 
eşecurile sale. Mă familiarizasem, într-un fel, cu lumea lui. Am primit cărţi în toate 
modurile posibile, prin poştă, prin intermediul secretarei sale, prin prieteni. Lumea este 
mai frumoasă când primeşti cărţi care vin ca păsările călătoare din alte ţări., ţi se aşează 
pe umăr, chiar înainte de culcare şi apoi le porţi cu tine prin lume, citeşti, te laşi învăluit 
de idee şi apoi laşi lucrurile să lucreze în fiinţa ta. 

Mă îndreptam spre strada Ciprian Porumbescu încet, dar cu un fel de siguranţă. 
Oraşul mi se părea unul idolatru, autoturisme neapărat noi, străine, se înghesuiau la tot 
pasul, ocupau spaţiul,  timpul, nervii noştri, apoi erau amenajate spaţii speciale unde erau 
expuse aceste autoturisme, publicitatea făcută lor urca şi pe blocurile înalte de peste zece 
etaje, ne bombardau cu mesaje de tot felul, preţ, confort, tineri şi tinere zâmbeau de pe 
panourile publicitare ca nişte regi babilonieni. 

Mi-a plăcut să merg pe jos. Mersul pe jos înseamnă sănătate, contactul direct cu 
pământul, cu realitatea zilei, contact făcut pe pielea ta, dreptul de a privi la oameni, 
masajul tălpii, aerul şi lumina care te lucrează în mod direct îţi dau sentimentul 
siguranţei, chiar îndepărtează obsesiile.   

Am fost asaltat de un strigăt puternic al unui bărbat necunoscut, era nemulţumit 
pentru că o echipă de fotbal pierduse un meci, îşi descărca amarul  personal în public, 
parcă autorizat de un interes ce părea colectiv. Dar interesul era aparent colectiv pentru că 
adevăratul motiv era o marcă de bere care susţinea fotbalul, din interes.  
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Aş fi dorit să – i răspund că aceasta se datora felului de a fi a celor de aici, vorbesc 
mult, dar nu au rod, cum spun bătrânii.  E un fel de risipă de energie, de sensuri, fără 
scop. 



Întâlnirea cu Artur a fost una normală, parcă am fi continuat ceea ce începusem mai 
demult, nu au existat bariere, reţineri, cel puţin din partea mea. Căderea zidurilor dintre 
oameni este un lucru important, pentru că, în timp, se pierduse mult din cauza aceasta. 
Oamenii nu mai puteau comunica. Certurile, gluma uşoară de doi bani, zbieretele erau 
considerate comunicare. 

Se comunica prin gesturi, prin stereotipuri, toate împrumutate din toată lumea, fraze 
scurte învăţate de aiurea, resturi dintr-un limbaj universal virtual, fără legătură cu 
realitatea, de fapt ceea ce împingea curentul la mal. 

Dar dialogul cu Artur a fost unul liniştit, curgător, când vorbea ceva din mine se 
scurgea spre el, când vorbeam el ceva din el curgea spre mine. Cred că avea nevoie de 
confirmare, de oglindă, de ceva în care să se răsfrângă, deşi nu o arăta în mod direct. 

Eram bucuros, aveam nevoie de comunicare adevărată, oamenii au nevoie să înveţe 
să comunice între ei, pentru a putea comunica şi cu Dumnezeu. 

Într-un mare oraş te simţi singur. Singurătatea era problema celor care trăiau aici, 
dincolo de modele trecătoare de tot felul. Unii în spatele măştii erau goi. Se risipeau şi 
risipeau. 

Cu Artur a fost altceva. 
- Cum a-i ajuns aici ? 
- Nu ştiu, sunt lucruri pe care nu le pot explica. 
- Aici este o altă ţară ! 
- E adevărat şi eu am pornit de la ideea aceasta. Sunt atâţia care pleacă 

dincolo, peste hotare, pe alte meleaguri… Aici este totuşi neamul meu. Am luat 
exemplu lor, a celor care pleacă şi am îndrăznit ! 
Nu a mai insistat asupra ideii. Era unul care ştia. Cunoştea lumea. I-a pătruns 

esenţele, nu se mai lega de forme. Nu-i mai păsa. Într-un fel profita de slăbiciunile 
lumii, de căderea ei pentru a face altceva. Făcea cultură, scria cărţi, le edita, promova 
reviste, încuraja patrimoniul românesc. Avea rod. 

Ştiam că în sinea lui se simţea singur. Se temea de moarte, lupta împotriva 
nefiinţei, iar arma lui era să scoată la lumină oameni adevăraţi de care lumea nici nu –i 
păsa, nici nu-i cunoştea, dar nici nu era vrednică de ei. 

Într-un fel ducea o viaţă de minier, săpa adânc în timp pentru a da de aur. Poate că 
uneori îi era scârbă,  n-ar fi dorit să aibă contacte cu ea, au fost şi ani în care a fugit de 
lume, s-a retras, dar s-a întors, era o chemare mai adâncă, pentru că era de nevoie de 
oameni care să facă ceva. Dumnezeu ne dorea în lume ca o mărturie a Lui. Isus s-a 
rugat pentru asta, să nu fie smulşi din lume. 

- Dacă nu aş fi citit cartea dumneavoastră despre viitorul României, despre 
migraţia forţei de muncă, nu m-aş fi decis să vin aici! Ideea nu este nouă, dar 
cartea m-a ajutat să o conştientiez la timp. 
Şi-a aprins o ţigară şi a început să fumeze într-un fel al său, era un ritual vechi, 

justificator. Nu puteam înţelege de ce lăsa carnea să învingă spiritul, dar imediat m-am 
simţit şi eu mai păcătos, aveam atâtea slăbiciuni…Ideea că sunt slab m-a tulburat, 
eram tipul care avea nevoie de un impuls, de un nou sens de multe ori. 
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- Aici trebuie să fi tare ! m-a avertizat Artur, parcă ştiind ce gândesc. 



- Da ! … Aici nu –mi plac relaţiile interumane, oamenii par bolnavi, parcă 
nu pot comunica. Calitatea umană este slabă, aş vrea să mă obişnuiesc cu asta, dar 
… 

- Şi eu m-am luptat ani buni să-mi formez o echipă. Ştii puterea bisericii 
rugătoare, a rugăciunii. Cred în puterea rugăciunii… A spus-o sincer, ca o soluţie 
eternă la problemele noastre.  

Poate că echipa sa arsese multe cuvinte în rugăciune, dar dacă ai curajul să te pierzi 
în rugăciune, să te pleci pe genunchi, cu atât te poţi înălţa , poţi atinge şi cerul, dar 
aceasta este un miracol, pentru că până la urmă cerul a venit la noi… 

Am păstrat ideea în mine sau poate am şi spus-o. Fără cuvinte. 
- Mi-au trebuit ani să găsesc oamenii de care am nevoie ! Uneori nu poţi 

face mare lucru… 
- Eu cred că Dumnezeu ne alege într-un mod sau altul, chiar dacă lucru nu 

este vizibil, o face cu răbdare, cu dragoste, asta cere timp…, iar noi oamenii nu 
prea mai dăm importanţă timpului…. 

- Iţi mulţumesc pentru că ai scris despre cărţile mele, a fost un efort …, a 
intervenit Artur, aducându-şi aminte de eseurile pe care le-am scris… 

- Aşa dau eu sens vieţii, la început am dorit să se scrie despre mine, i-am 
răspuns, dar cu timpul m-am trezit că scriu despre alţii, a venit impulsul pe 
neaşteptate, ocazia. Nu sunt critic, n-am sistem, încerc să privesc la partea 
spirituală a omului, să-i caut inima, să văd ce este în cuvintele lui. Am scris 
despre zeci de persoane, dar eseurile mele sunt de fapt poeme mascate, ocazia să 
mai scriu un poem pe o temă dată, să respir, adică …. 
În biroul lui Artur erau un calculator, icoane, multe manuscrise, un birou mic, în 

aparenţă, dar mare prin viziune… 

- Cred că acea carte despre megapolis are în ea încărcătura necesară, e 
scurtă, dar electrică, i-am spus şi mă gândeam la peştii aceea electrici din 
adâncurile oceanului care te pot omorî prin electricitatea naturală acumulată în 
trupul lor … 

- Ai dreptate, aici se naşte un oraş, se naşte megapolisul, o acumulare de 
capitaluri, cu suprastructuri… Încerca să-mi transmită mesajul cu mult calm, 
având o bucurie secretă, ca unul care deja văzuse cu ochii minţii viitorul, era ceva 
între profeţie şi prietenie, probabil încerca să mă iniţieze. 

Avea un gest format în timp, din când în când parcă dorea să facă ordine între actele 
de pe masa de lucru, le atingea discret, fără să le privească, era ceva de dragoste în acest 
gest, parcă le apăra, doar păsările fac la fel când îşi apără cuibul. 

Se vede din limbajul trupului că se grăbea, timpul îi era drămuit, avea un program 
încărcat, dar îi făcea plăcere să schimbe câteva cuvinte. 
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- Vezi ? Oraşul acesta este marele bolnav al Europei. Oricând poate fi atins de un 
cutremur, de o catastrofă. Am dat în lucru echipei mele un studiu despre cutremure aici, 
pregătim o carte, e nevoie să se cunoască efectele unui cutremur pentru că nu este acelaşi 
lucru dacă vine vara sau iarna, ziua sau noaptea, dacă te prinde în lift sau în altă parte … 
Există riscul ca toate căile de acces, toate bulevardele să fie blocate, să se rupă legătura 
cu lumea şi să nu se mai poată interveni, să nu se mai poată alimenta oraşul cu 
electricitate, cu gaze naturale, cu apă… Efortul de refacere a megapolisului să fie prea 
mare şi în final să fie abandonat … 



Mi-am amintit de idolatria care radia din lumea aceasta, cum se putea vedea la 
colţurile străzii, peste tot, cum oamenii erau mulţumiţi în inconştienţa lor, apoi m-am 
gândit la profeţii aceia, la „văzători„ , care primeau misiunea să avertizeze lumea. Dar 
oamenii nu i-au primit cum trebuie pe „văzători„ , mesajul nu era pe placul lor, era un 
mesaj al dureri, al schimbării pentru ei, al înnoirii. 

- Să nu fie prea târziu toată această muncă! i-am răspuns. Ar fi păcat. E 
nevoie ca oamenii să ştie. Dumnezeu îi avertizează pe oameni, nu face nimic fără 
să le spună într-un fel sau altul. 

Într-un fel mi-era teamă. Un cutremur ne-ar afecta pe toţi, dar viaţa este o taină care 
nu ne aparţine, parcă am fi martori în propria viaţă, parcă am trăi gânduri care vin din altă 
parte. Poate mai avem timp sau poate nu … 

- În 1977 eram aici, a fost dramatic, a fost durere, i-am spus, o vagă 
amintire, grea amintire m-a atins. 

- Da, mi-a răspuns, dacă se poate interveni, nu este nici o problemă, nu-mi 
mai pasă de sisteme sociale, nu mă mai leg de ele, dacă se poate face ceva. Atunci 
s-a putut face câte ceva, acum lipsa de legătură dintre oameni, dintre instituţii, ar 
duce la o catastrofă. Trebuie să fim realişti, posibilităţi există, dar lucrurile nu se 
leagă întotdeauna. Se simţea că acest fenomen îl preocupa cu adevărat. 

- De fapt aţi şi scris despre partea negativă a lucrurilor, despre ceea ce ne 
putea afecta viitorul… 

- Da, ai remarcat, ai scris şi tu, mi-a atras atenţia faptul că ai scris „Fericirile 
după Artur „ şi mi-a plăcut. Nu-mi fac un cult al personalităţii, dar lucrurile 
trebuie spuse pentru ca românii să ştie, mi-e teamă să nu uităm a vorbi româneşte 
… 

Era aici o durere, o tristeţe care îl apăsa. A tăcut şi poate această stare era o bună 
continuare a ideii …   

Înainte de a vorbi de cartea viitoare, mi-a pus în faţă un subiect la care nu mă 
gândisem, nu-l credeam actual, dar care doare oricând. Cărţile arse al românilor. Cărţile 
care ard exprimă durere, sunt fiinţe care se duc în neant, nu hârtia contează, ci cuvintele 
care dau viaţă hârtiei. Dar cărţile românilor, în timpul primit în dar de la Dumnezeu, au 
ars, multe din ele s-au topit. Era un fel de ardere a cărnii noastre. Se născuse o legendă a 
cărţilor arse despre care puţini români ştiau, sau   s-ar fi gândit. Uitarea, violenţa 
informaţiei universale, venită de oriunde, au făcut să pierdem din vedere acest lucru. Dar 
focul a trecut nemilos, se născuse legenda, putea oricând să revină flacăra nemiloasă care 
să ne atragă în jocul morţii. Subiectul trecuse pe lângă mine, eram cuprins în jocul vieţii 
fără să mai ştiu ce a fost. Simţeam totul ca pe un păcat. 

Glasul lui Artur era convingător, ideea îi săpase în fiinţă adânc tragedia românilor. 
Era unul care ştia, poate printre puţinii care doreau să ştie … 

Mi-a povestit despre motivele reale ale cărţilor arse, era o raţiune negativă a 
vremurilor şi chiar Dimitrie Cantemir scrisese prin 1700 despre acest lucru… Durerea lui 
Artur era cu atât mai mare cu cât şi el păţise prin 1989 acest lucru care durea, memoria 
părea să se stingă, probabil că scrierea sa arsă atunci făcea parte din fiinţa lui, deşi nu lăsa 
să se vadă… 

 8

Gesturile lui erau hotărâte, deşi undeva în adânc durea, poate un organ special murise 
în el, acel organ care ne leagă de ceilalţi, de timp… 



Eram pregătit pentru o nouă carte vorbindu-mi–se despre cărţile arse ale românilor. 
Mă durea pentru că în mine muriseră multe cărţi pe care nu le-am scris, carnea mea uitase 
cărţile pe care   le-aş fi putut scrie… 

A trecut apoi la programul strict de editură în care urma să finalizez cartea. O făcea 
exact, precis. A venit cineva din editură care m-a fotografiat, nu mi s-a părut necesar, dar 
ei erau profesioniştii, ştiau ce trebuie făcut.  

De la întâlnirea aceea am ştiut că erau tărâmuri  necunoscute în mine, că mă puteam 
deschide ideilor trăite sau construcţiei de idei. 

Senzaţia mea a fost că timpul fusese prea scurt, zgârcit cu noi… 
Artur s-a ridicat brusc, secunda s-au dus ca un fluture în lampa arzând. Atât ne-a 

rezervat Dumnezeu şi trebuia să fim mulţumiţi. 
Ne-am ridicat de pe scaunele acelea, ne-am tins mâinile şi ne-am încredinţat fiecare 

lui Dumnezeu. 
Am ieşi în strada unde lumea părea murdară, dar ştiam că Cel de Sus va trimite ploile 

să facă o blândă curăţenie pe marile bulevarde, acolo unde paşii oamenilor pe asfaltul 
încins nu mai au ecou… 

Cum mă întorceam spre casă, în fiinţa mea rulam în sens invers, în alt ritm imaginile 
primei întâlniri cu Artur …Se punea o pecete în fiinţa mea, idei care au stat undeva în 
măruntaiele mele au izbucnit, încercam să prind conturul lumii, dar totul durea, mi se 
părea străin… 

Mi-am amintit că Artur scrisese o scurtă povestire despre Geneza, o concepuse ca o 
parabolă a scriitorului stăpân pe creaţie, luând modelul lui Balzac. Scrierea deşi scurtă, 
era plină de sensuri. Acolo oamenii învăţau că trebuie să se mişte în direcţia cea bună, era 
important ca universul să se mişte aşa cum a poruncit Dumnezeu la început. 

Totul era prezentat ca o dezvăluire, de fapt în modelul Apocalipsei, într-o secundă 
infinită, era acolo tiparul lui Isus, salvând ceea ce era de salvat. 

Am părăsit strada Ciprian Porumbescu ştiind că Apocalipsa putea începe chiar de pe 
această stradă… 

 
Toamna, 2005                                             
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UNITATEA DE MĂSURĂ 
 
 
                                             Lui Artur 
 
Când totul se vinde, când totul se cumpără,  
doar preţul ne curge printre degete.... 
 
Este o unitate de măsură în toate,  
pentru vremurile de apoi,  
 
există cuvântul ca unitate de măsură a veşniciei ... 
 
Plânge pământul care duce pe aripi grele  
casele, iarba, mormintele, sângele eroilor,  
dar plouă şi ploaia spală rădăcinile pomilor cu   
memoria umbroasă.... 
 
Inima ta, prietene, este curată din pricina  
celui care, seară de seară, îţi spală picioarele ... 
 
Câinele se întoarce în locul unde  
Dumnezeu învaţă pe cel dintâi om să dea nume lucrurilor... 
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FERICIRE FĂRĂ CUVINTE 
 
„ ... dar ştia că fericirea nu are cuvinte. „  
Sunt idei, sunt sensuri în cartea „ Apocaliypsis cum figuris „ de Artur Silvestri, carte 

lansată de Editura „ Carpathia Press „ – 2003 în concepţia autorului, care cutremură 
fiinţa, o cheamă la o frică ce implică înţelepciunea, o frică spirituală menită să schimbe, 
să transforme, ca un imn în faţa singurătăţii şi apoi a morţii ... 

Apocalipsa înseamnă descoperire, dezvăluirea, prezentarea a ceea ce este ascuns 
privirii, dar care se desluşeşte,iată, inimii. Contactul cu noua lume spirituală, astfel cum 
s-a dezvăluit în stările ei profunde şi cutremurătoare, este motivul pentru care scriitorul 
cheamă cititorul la această cină de cuvinte .... 

Deşi par a nu avea un fir epic cele şapte nuvele căzute dintr-o altă lume, prezentate de 
Artur Silvestri, se strâng în jurul unei alte realităţi şi rezistă timpului. E un timp al 
fiinţelor care trăiesc veşnic în aceste scrieri, dincolo de categorii, de clasificări teoretice, 
de poem, de eseu sau întâmplare. 

Nuvela primă care dă nume cărţii este una în care fiinţele au posibilitatea să fie 
pentru seara magică de naşterea  Mântuitorului, mai frumoase, iată, un bărbat şi o femeie, 
evadaţi în lumea de basm, regăsind simplitatea vieţii ca viaţă şi nu ca joc de-a viaţa, sub 
mirosul nereal al busuiocului, despărţiţi de realitate de gheaţa barocă de pe fereastra 
simplă de la o casă de ţară, având deodată revelaţia esenţială: „ ...a doua zi după 
Nativitate, lumea e ca în ziua dintâi. „ 

Locul pare fundamental, un Eden primit în dar, un spaţiu în care colindele şi merele 
ar putea lumina zăpada în noaptea Nativităţii şi unde „ ... simţi şi mai adânc culorile 
fericirii ...” şi unde poţi rosti cu glas tare că eşti fericit, nu ţi-e ruşine de această fericire, 
aşa cum  se întâmplă în afara Edenului.... 

El şi Ea sunt pătrunşi, sunt conştienţi de această fericire fără cuvinte şi realizează că 
viaţa femeii va fi altfel după această zi, nimic nu mai putea fi cum fusese, erau zguduiţi 
până la schimbarea la faţă de faptul că odată cu ei, lumea se va regenera şi asta înseamnă 
începutul bucuriei.  

Şi când „ sărbătoarea biruise pentru totdeauna aşteptarea „, şi când oglinzile ridaseră 
pentru prima dată spiritul ei în mod fidel „ , când Edenul era aici, El, bărbatul,  nu mai 
ESTE ..., în mod real, o realitate a irealităţii, brutală, chemat dintre cei care trăiesc pe 
pământ, iar când cei doi se frâng şi se rup, pare că nimic nu mai are sens, dar abia atunci 
putem descoperi sensurile... 

Omul pare a pricepe ceea ce vede, este o vedere cu ochii, dar dincolo de această lume 
este lumea spirituală sub controlul lui Dumnezeu, El îngăduie şi omul trebuie să înţeleagă 
misterul... 

În cartea Iov din Scriptură personajul nu poate să înţeleagă ce se întâmplă, dar 
Dumnezeu îl învaţă pas cu pas, prin povestirea veche, mai veche ca lumea, din Scriptură, 
cititorul poate să vadă şi AICU şi ACOLO şi înveţi ce vrea El şi nu ce vrem noi, ce 
îngăduie El şi nu ceea ce facem noi.  
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Nuvela, poem de Nativitate şi de iarnă, întâmplare de seară cu sărbătoare şi 
colindători, povestire simplă şi imn, dar parcă mai mult rugăciune de laudă pentru 



frumos, nuvela stă la limita dintre lumi, în marginea dintre fericire şi moarte, dintre real şi 
ireal, pentru a face posibil acest lucru:  

„ ...ca şi cum lumea întreagă ar fi fost, de mâine, o livadă fără stăpân... „  
 
Răspunzând provocărilor autorul încearcă să ne ducă la starea în care fericirea nu are 

cuvinte... 
Dar toate nuvelele cheamă cititorul la mister, un mister care se dezvăluie treptat,  se 

deschide în timp, precum floarea, deşi par doar umbre, şi cu cât te îndepărtezi vezi 
întregul, sunt pete ce devin în perspectivă culoarea din întregul tablou, un tablou coerent, 
legat de cuvinte curate şi de imagini asemenea celor din ceruri... 

Personajele au vorbe care vin dintr-o altă parte a fiinţei de parcă fiinţele se 
prelungesc în ceruri, peisajele descrise sunt rupte din locuri rămase intacte, neatinse de 
mizeria lumii, de erorile lumii, de păcat, firul povestirii se reîntoarce la scriitor de parcă 
lumea a încăput în lacrima sa, este reluată mereu tema legăturii nevăzute dintre femeie şi 
bărbat, ca într-o poveste de gheaţă ce rezistă temperaturii, prin miracol... 

În scrierea „ Peter în aprilie „ autorul pare a deschide secretul relaţiei dintre bărbat şi 
femeii, se naşte treptat o nouă relaţie, simplă, fragilitatea femeii şi grija bărbatului pentru 
ea, vorbe blânde, gesturi care ard şi deodată revelaţia:  

„ Pentru noi nu ar trebui să mai fie niciodată „ mâine „, totul e „ acum „.”  
Viaţa, aşa cum se poate naşte din relaţii, departe de lume, pe un drum mai mult 

imaginar şi mai mult în minte, dar posibil, ar putea fi alta, cei doi s-ar putea smulge din 
căderea de fiecare zi, din singurătate din mijlocul oraşului, totul s-ar putea lega în aprilie, 
dar nu -  cade cortina, refuzul ca o altă realitate...  

Misterul nuvelei pare să reoganizeze lumea, cuvintele şi replicile dintre EA şi El şi 
apoi grija lui prin luciditate, dau măsura dragostei pentru o clipă, mai mult decât una 
carnală, una a chemărilor într-o vreme a căderilor... Deşi refuzul bărbatului, din final, este 
unul dureros, brutal, neînţeles, totul se leagă, pentru că relaţia dintre un bărbat şi o femeie 
nu este una a conjuncturii, este una care ţine de esenţa fiinţelor, iar mesajul bărbatului 
este clar: E DEJA TÂRZIU ... 

Toate scrierile au ceva care scapă controlului imediat: „ însă acel vânt suav şi 
melodios, al zilei străvezii pe care el n-o mai trăise. „  

Apoi lumea îşi pierde culorile, totul se face mineral, ca la început de lume, de parcă 
Dumnezeu ar fi gata să recreeze totul, pentru a ne face mai curaţi... 

Scrierile aduc în plin plan drama umană : singurătatea. Omul trebuie să navigheze 
prin vreme, prin veşnicie singur, în mijlocul valurilor, dar dincolo de mister este 
Creatorul, care dă sens în această lume în care un „ caiac poate tăia largi triunghiuri ale 
solitudinii....”   

Femeia care vrăjeşte din interiorul lumii, Creatorul care prin cuvânt creează lumea 
pentru ca lumea să nu se piardă. ( Ordinul vrăjitoarelor )  

Este descris secretul Genezei, într-o formă vizibilă, inteligibilă şi accesibilă: „ 
Geneza, după Balzac „ . Paralele între lumea creată de scriitor, imaginea scriitorului care 
este creatorul şi lumea care se mişcă, aici este secretul lumea se mişcă, totul capătă viaţă. 
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Imaginea scriitorului îmbrăcat modest, cu un aer rebel, obosit de scris, retras în 
camera lui mică, izolată, protejat de lume, dar, totuşi, prezent, în mijlocul creaţiei, a zilei 
cea de toate zilele care capătă valoare prin el, grupuri de oameni treziţi de promisiunea 



zilei, fericiţi sub cerul albastru şi el, scriitorul nevăzut, dar care dă viaţă lumii palpitând 
peste pavajul cetăţii...  

Geneza, după Balzac, ne arată că lumea se poate mişca, iar mişcarea şi fiinţa este în 
Dumnezeu, unul nevăzut, dar activ în univers... 

Construcţia nuvelelor este una a rigorii, cuvintele se leagă, misterul deşi le încheagă 
prin necunoscut, dă valoare scrierii, de parcă Artur Silvestri pare răstignit pe cuvinte, îşi 
duce, poate, inconştient, povestirea înainte, cu un aer rebel, uneori obosit, dar revitalizat 
de sensurile profunde ale vieţii, eliberând clipele de vrăji arhaice, făcând să plouă în lume 
sub culori nenăscute.... 

Nuvelele au fost scrise în anii 80, cu aproape douăzeci de ani înaintea publicării, 
păreau rătăcite printre alte scrieri, într-o geneză fără sfârşit, parcă uitate de lume şi de 
autor, scrise de un alt scriitor poate, de altcineva, din alt cer...  

Profund marcat de valorile creştine, autorul, repetă, tainic, modelul creatorului, se 
cutremură de prea multă Geneză, dar totuşi atât cât trebuie, fără ambiţia de a căuta 
modele, pentru că MODELUL EXISTĂ de la facerea lumii, Edenul pierdut, relaţia bărbat 
– femeie, forţa mineralului, ruptura neînţeleasă de om, dar necesar divină, moartea ca 
semn al biruinţei sărbătorii, posibilitatea refacerii lumii după Nativitate, taina frumuseţii 
omului, o lume curată fără mituri, o lume care se mişcă, întoarcerea spre natura curată 
sub linia arcuită a păsării care zboară, senzaţia că totul pare târziu, dar nu încă, vraja 
scrisului cu fiinţa, singurătatea ca mod de apropiere de cele de Sus.  

Personajele au senzaţia scufundării în ape, sub zăpezi, sub timp, sub dragostea 
imposibilă, ca o imersiune în albastrul cerului într-o zi curată, ziua în care se naşte 
Hristos în lume, se întrupează, sub bucuria colinzilor veşnice... 

Citând pe autor:  
„ Era poate ora când sărbătoarea biruise pentru totdeauna aşteptarea; ....”  
 
Vara, 2005. 
 
 
 
AFACERILE LUI DUMNEZEU CU OMUL 
 
Am început să înţeleg mai multe despre Artur Silvestri în momentul în care am citit 

şi am auzit că au fost perioade în care s-a retras voluntar din viaţa vizibilă socială în viaţa 
profundă a meditaţiei, ca un mod de a se umple cu viitor, călătorind spre trecut şi prezent. 

Cei care acceptă smeriţi o astfel de  retragere este că ei se lasă lucraţi în omul 
dinlăuntru, în omul profund pentru a reveni în viaţa socială schimbaţi, dar aceiaşi întru-un 
fel aparte, prin har. 

După părerea mea şi-a asumat rolul clasic de preot, deşi mulţi vor contesta aceasta 
deoarece nu este „după rânduială”, dar nu vor putea niciodată aduce argumente după ce 
fel de rânduială – omenească sau divină. 
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Atâta timp cât domnul Artur Silvestri îşi asumă o echipă de oameni în jurul său, 
arătându-le direcţia, dar abia după ce s-a asociat cu ei, i-a învăţat, i-a îndrumat, i-a trimis 
în lucrarea vizibilă, i-a verificat şi i-a pus pe picioarele lor, după un stil creştin real, 
venind dinspre Biserica slujitoare – Artur Silvestri până la urmă şi-a creat în jur o echipă 
care depăşeşte modul de înţelegere clasic referitor la aşa ceva, pentru că această echipă 



intră în mărturisirea de „ ekklesia „, adunarea celor din afară, smulşi din lume, pentru a 
face o lucrare, în piaţa spirituală a urbei. 

Am înţeles din scrierile sale că durerea suferinţei şi eliberarea prin această suferinţă 
este că românii trebuie să ştie exact ceea ce doresc în istorie în mod real, prezent, faptic şi 
de aici suferinţa strategiei pentru naţiunea română. 

Ideea de model a omului mare străbate cărţile sale chiar şi în subtextul scrierilor, 
conştient că avem nevoie de modele, ca tipare divine, pentru ca românii să poată vedea 
exact, e un fel de vedere cu inima şi n-are legătură cu vederea cu ochii, doar în măsura în 
care simţim prezentul. 

Scrierile domniei sale din domeniul proprietăţii imobiliare sunt necesare pentru că 
România trebuie să se autoanalizeze şi să se mărturisească în faptele pe care le comite 
zilnic şi-n lipsa unor astfel de vegheri continue putem trece de intersecţii. 

Domnia sa priveşte profund spre manipulatorii de bani, spre oraşele variabile, spre 
miturile necesare din imobiliar, spre oraşul ca sanctuar, are curajul de a propune o 
prognoză imobiliară, dublată de apologia hazardului ca mod de lucru. 

Avem nevoie de un îndreptar de plasamente imobiliare? 
Lucrările sale din acest domeniu sunt dureros de reale şi asta dă sens. Aş marca doar 

trei trăsături esenţiale ale scrierilor sale, fără limitări însă:  
- Ştie care este sensul eliberator al dezvoltării urbane: spre nord, în cazul 

Bucureştiului. 
- Atrage atenţia că preţul în domeniul imobiliar este unul concret, unul de cunoaştere 

şi este determinat de o piaţă în plină mişcare, vie, în context specific românesc. 
- Crede că piaţa imobiliară are o dimensiune spirituală concretă şi profundă care ne 

poate marca destinele, dacă o acceptăm nu ca pe un mit, ci ca pe o VESTE BUNĂ 
corectă despre viitor. 

Scriu aceste rânduri pentru că popoarele migratoare sunt aici şi pentru că în limba 
română se poate converti ideea fundamentală de lucrare minunată după voia lui 
Dumnezeu într-un secol straniu în care unii aruncă impresia că nu se mai poate face 
nimic. 

Nu-i aşa că şi Dumnezeu îşi are „afacerile” sale cu omul. 
 
 

CUVINTE PENTRU URMAŞI 
 
„ Cuvinte pentru urmaşi „ apărută la Editura „ Carpathia Press „ – 2005 în concepţia 

şi alcătuirea Profesorului Artur Silvestri, este o carte care nu poate trece neobservată 
pentru că ne oferă „ modele şi exemple „ din viaţa de zi cu zi, de secol cu secol a 
românilor. Lansată într-o perioadă în care lumea este cu ochii la alţii, când Internetul 
oferă altceva, când moda este să zbieri şi să nu şopteşti, când unii scriu mai mult decât 
asimilează, când sunt puse la bătaie valori străine de noi, este provocatoare pentru cei 
care refuză divinul de lângă noi.  
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Cartea prezintă cuvintele unor români despre ei, despre cei asemenea lor, despre 
lumile văzute şi cele nevăzute, vine de la modele adevărate deşi  neacceptate de cei care 
se vor oficiali, sau mai la modă, vine de la cei care, în tăcere, au construit nu cărţi în sine 
şi exemple de spiritualitate şi mod de viaţă.  



Lista celor care au fost puşi în rama spirituală nelimitată a lumii este destul de lungă 
şi totuşi care se cere a fi completată.  

După ce ai citit aceste scurte scrieri, care sunt mai degrabă scripturi, după modelul 
vechi a epistolelor biblice, ai sentimentul că valul te cuprinde, există ceva ce ni s-a 
refuzat zilnic, ceva de care am fost privaţi, rămânând mai săraci.  

De ce a fost aşa ?  
Iată, că nu mai este chiar aşa, românii se adună, vor, pot şi trăiesc, fiind.  
Oameni mari care au scris, lasă, majoritatea mesajul că ceea ce au făcut vine de 

undeva de departe, că doar sunt martori ai unor fapte minunate, că nici n-ar merita să se 
laude, să se prezinte, au sentimentul că au făcut ceva important pentru alţii.  

Dimensiunea este una spirituală exclusiv şi nu una de cădere. 
Citind înţelegi că modelul nu poate fi doar o persoană, că există o alcătuire de energii 

luminate chiar lângă noi, că munca este un mod secret de a fi fericit, că munca bine 
dirijată luminează fiinţa, că rădăcinile noastre sunt trainice în creştinism şi, mai apoi, vin 
dinspre Zalmoxe, că opera unui artist este un moment de mărturisire, de spovedanie, că 
totul poate avea valoare dacă dragostea lucrează în fiecare, că toţi cei care au scris au 
perseverat deşi nu ştiau totul de la început, că există un mister în toate acestea, că ne 
întoarcem prin timp la Eminescu ca opţiune creştină, că cei care vin au nevoie de sfaturi 
venite de la români pur şi simplu. 

Cartea îţi dă un sentiment de siguranţă.  
Existăm.  
Valul se mişcă, deşi pare nevăzut.  

Misterul învăluie lumea şi în toate există un scop, dincolo de modelele de import 
venite din zona „ Europa „, care este totuşi aici. 

Nu este nimic secret în operele acestor oameni care se spovedesc, sau se roagă, sau 
scriu epistole către biserici neştiute, dar care există. Secretul apare ca secret doar pentru, 
paradoxal, oficiali, blocaţi între buget, vizite, replici, legi care nu se aplică.  

Există o Ţară care, invizibilă, contează.  
Există o Românie de profunzime, care nu poate fi mişcată.  
Există., parcă, un perete întreg de Templu pe care s-au scris numele unor oameni şi ei 

refuză să accepte că meritau asta, pentru că, totuşi, la câteva zeci de ani, în generaţii 
secrete, Templul se umple de slavă. 

Scrisul celor care se spovedesc este unul sincer, fără mari reţete de succes, fără 
strategii realizate pe computer, dar care sunt ei însăşi parte din Panul divin. 

Patrimoniul românesc nu se compune neapărat din monumente, din castele, din ceva 
material, ci este unul al sufletelor.  

Patrimoniul este în noi, doar să-l scoatem la lumină prin lumina divină. 
Patrimoniul românesc s-a mutat în cer, prin oamenii care s-au mărturisit în carte. 
Bine aţi venit în România tainică ! … 

 
toamna, 2005. -     
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ÎNTOARCEREA DE LA MANELE LA J.S BACH 



 
„ Raiul este Împărăţia Domnului. E viaţa în spaţiul nevăzut. …”  
 
Acestea sunt parte din cuvintele doamnei Zoe Dumitrescu Buşulenga trimise spre noi 

prin mărturia sinceră din prezentată de cartea „ Opera încoronată „ – un florilegiu semnat 
de profesorul Artur Silvestri, editat de „ CARPATHIA PRESS „ – 2005.  

Dar întreaga mărturie a acestei doamne a culturii române trebuie privită ca o revelaţie 
personală, ca o sclipire care dă sens vieţii. Personal am primit mărturia ca una necesară, 
încurajatoare, ziditoare. Dincolo de viaţa de zi cu zi avem nevoie să primim mesaje care 
să ne readucă pe pământ şi –n cer totodată, să ne facă să vedem pe Dumnezeu din partea 
verticală e existenţei.  

Mărturia se adresează în mod direct tinerilor şi cuvintele  curg din cer parcă.  
Pentru un om care a fost învăţător ( folosesc termenul pentru că aşa apare în Biblie şi 

el înnobilează ) , academician, un om cunoscător a marilor sisteme culturale, filozofice, 
literare a lumii, care a putut face o comparaţie între literaturile lumii şi între marii oameni 
ai scrisului, întoarcerea la Dumnezeu, ca semn de mare pocăinţă, de schimbare a fiinţei şi 
a inimii, întoarcerea la adevăr, nu ca noţiune filozofică, ci ca PERSOANĂ, la Isus 
Hristos, este un exemplu de urmat, este acceptarea valorilor creştine aşa cum le-a lăsat 
Dumnezeu pentru noi pentru binele nostru.  

De la neprihănirea pe care un om şi-o poate construi în timpul vieţii la neprihănirea 
pe care a lăsat-o EL de la facerea lumii pentru noi, e un drum plin de lumină, iar tinerii au 
ce primi, dacă vor accepta mărturia ca una necesară, ca venind nu de la un om al culturii, 
ci ca de la un om atins de HAR. 

Câteva din principiile din această mărturie trebuie primite ca exemplu de trăire cu 
Dumnezeu şi trebuie reţinute, pentru că au la bază valorile eterne creştine. 

- Caută mai întâi pe Dumnezeu şi neprihănirea dată de el, dincolo de 
sistemele sociale trecătoare. 

- Biblia este prima carte din bibliografia necesară a omului, cartea care nu 
poate să fie ocolită. Nici sistemul social comunist nu a putut să o ocolească. 

- Biblioteca este singura bogăţie, însemnând mai mult decât un loc, este 
locul în care ne putem regăsi ca oameni. 

- „ În ultima vreme citesc numai teologie. „  Căutarea Raiului prin 
mijloacele specifice ale lui Dumnezeu, ca viaţă în spaţiul nevăzut. 

- În lume păcatele ne copleşesc şi nici Isus nu ne mai poate apăra. 
- Ne-am înnăclăit în mocirla materiei, adoptând orizontala profitului, dar  

fără rod în planul lui Dumnezeu. 
- Omul lumii este lipsit de milă, a pierdut iubirea pentru aproapele său, fără 

cuviinţă, adică fără respect, refuzând lumea spirituală a bisericii,  a culturii, uitând 
de necesităţile din jur. 

- Între carte şi mesajul primit prin Internet, se preferă cuvântul în locul 
imaginii, pentru că, iată, : „ Cuvântul este cel care rămâne şi imaginea care fuge, 
aceasta este răvăşitoare de minte în vreme ce cuvântul fixează. „    Începem să 
înţelegem din acest principiu de ce unui tineri se rătăcesc, pentru că în modul 
acesta  „ uită rugăciunea „ 

- Deşi credincioşi totuşi tinerii au nevoie de valori, iată, paradoxul. 
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- Familia este o valoare creştină absolută, ea dă coeziune. 



- Trăim vremuri critice: „ E foarte greu să te întorci înapoi de la manele la 
J.S. Bach „. După acţiune vine şi reacţiunea. 

- Libertatea nu înseamnă a ieşi cu bâta la drumul mare, libertatea este o 
dimensiune interioară a omului.  

- Soluţia: omul de cultură, personalitate majoră a românilor,  care să fie 
înconjurat de o pleiadă de oameni de cultură, mai cu seamă de creatori, dincolo de 
viaţa politică trecătoare. 

- Impactul lingvistic în societate este esenţial, omul poate trăncăni la 
nesfârşit, dar fără nici un efect, deşi românul are nevoie de modele, fiind talentat. 

- Bucuriile adevărate ale omului sunt de natură spirituală, la acestea trebuie 
să ne întoarcem. 

- Eminescu este o valoare fundamentală a poporului român pentru că a fost 
un exemplu de zbatere între credinţă şi necredinţă, la sfârşit venind la credinţă. Cu 
tot geniul său Eminescu a simţit nevoia să se spovedească, să se împărtăşească cu 
Dumnezeu. E aici un exemplu creştin profund. Şi Isus a acceptat botezul la o 
vârstă matură, pentru că trebuia să se împlinească tot ce este de împlinit. 

- E foarte important pentru intelectuali să aibă temelia în credinţă. 
- Tinerii au soluţia de a scăpa de ispite: Formarea platoşei spirituale, 

creştine, în jurul persoanei lor, care să-i apere. ( Modelul este descris de Apostolul 
Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul VI – de aceea Biblia este cartea necesară 
pentru fiecare suflet) 

- A gândi pozitiv, iată chemarea fiecăruia, pentru a se putea crea noosfera 
spirituală, prin dragoste, pace, bucurie, lumină. 

- Singura ieşire din căderea spirituală a lumii este îndreptarea către 
aproapele nostru, spargerea carapacei în care ne-am închis pe fundul mării. 

- Lumea actuală are nevoie de modele, iar modele sunt lângă noi, trebuie să 
le dăm tot creditul, dacă sunt modele creştine. 

 
Cartea prezintă şi un interviu cu doamna Zoe Dumitrescu Buşulenga, un interviu 

realizat de Mihaela Onofrei din care înţelegem că o lume fără rădăcini este o lume fără 
morală. Cuvintele  de răspuns ale Doamnei sunt aproape principii de care trebuie să ţinem 
seama, prin apropiere de Dumnezeu, a ajuns la esenţe, formele se topesc şi rămâne aurul 
ideii, a gândului, ca formă de expresie a valorilor creştine: 

„     – O lume fără rădăcini este o lume fără morală. 
- Dar spiritul are o mare facultate: aceea de integrare, de a face din 

fragmente o totalitate. 
- Eu nu înţeleg un lucru: când e atâta frumuseţe întreagă pe lume, cum pot 

să mă duc să mă uit la fărâmituri, când eu am bucuria integrală a frumuseţii ? 
- Trupul este cortul lui Dumnezeu, a spus Pavel. Ce facem noi cu el ? Îl 

expunem ca pe o burată oarecare de carne. E cumplit. „ 
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Desigur că această mărturie venită din partea unei personalităţi a culturii române şi a 
unui om întors spre Dumnezeu cu toată fiinţa este necesară şi meritul de a o prezenta este 
o cinste şi un serviciu pe care profesorul Artur Silvestri îl face creştinismului, ca valoare 
de echilibru în lume, valoare peste nu se poate trece, pentru că pământul şi cerul vor 
trece, dar cuvintele Mântuitorului nu vor trece. 



Dar dincolo de mărturie este gândirea lucidă şi profundă a Doamnei Zoe Dumitrescu 
Buşulenga, care ne avertizează că vremurile sunt similare epocii de cădere a Imperiului 
Roman, când zguduirile provocate de venirea lui Isus au dus la cădere lumii de atunci.  

Întrebarea este fundamentală: „ Dar cine vine la noi astăzi ? „ Întrebarea este pentru 
fiecare dintre noi, dacă nu am pus-o, e vremea să ne - o punem. Scriptura ne transmite 
mesajul celei de a doua veniri a Mântuitorului. Pentru judecată. 

 
„MÂNTUITORUL ESTE ÎN NOI, E LUMINA NECREATĂ ŞI NOI ÎL PIRONIM 

CU FIECARE CUVÂNT AL NOSTRU, RĂU SAU MURDAR.„ – iată mesajul transmis 
nouă de Doamna  Zoe Dumitrescu Buşulenga la 84 de ani, după o viaţă în care la final a 
înţeles că „ pentru mine nu există moarte „ . 

 
 
Toamna, 2005 -                                    
 
 
 

 
ACOLO UNDE CÂINELE ÎŞI CAUTĂ LOCUL POTRIVIT 
 
Citind această carte, „DECENIU STRANIU”, apărută la Editura „Carpathia Press-

2003”, semnată de Artur Silvestri, un filozof al oraşului variabil, fără limite între limitele 
lăsate de Cel de Sus, un profund tălmăcitor al miturilor imobiliare în România de lângă 
noi, afli adevărul despre sfânta proprietate imobiliară – se apucă, nu se edifică. Deşi 
scrisă în anul 2001 propriu-zis pentru „CASA LUX” şi realizată în carte în mod unitar în 
anul 2003 este actuală pentru că deschide fereastra spre sufletul uman aflat în contact 
direct cu proprietatea imobiliară, descoperind de fapt, o boală adâncă a omului nou, 
mereu şi perpetuu nou, indiferent de sistemul social. Proprietatea este văzută de acest om 
nou ca o bursă de bani, îngropată în pământ şi scoasă la suprafaţă, dar nu la lumină, de un 
sistem corupt. 

Omul nou, omul fără Dumnezeu, nu realizează boala sa, este mândru de talentul de 
afacerist născut după colţ, chiar la boutique, el nu cunoaşte „suferinţe definitive”, el vrea 
un loc în rândul burgheziei noi creole, de import din niciunde. 

În domeniul imobiliar, scrie autorul, s-au născut „meseriaşi”, profesionişti fără 
profesie care jefuiesc neştiutorul om de afaceri cu tehnici mimate şi un ton mieros. S-a 
creat în jurul valului imobiliar de suprafaţă un strat al acoliţilor, mânuitorii unei firme 
originale fără fond. 

Artur Silvestri are un ochi destul de critic pentru consultantul imobiliar, apărut şi el 
pe scenă cu stil de „propagandă” după moda veche, etalându-şi culpa cu eleganţă 
nemţească, îmbrăcat într-un aer slugarnic, cu ideea fix pe beneficiarul neglijent, uitând de 
fapt în ce timp trăieşte – în timpul real sau unul paralel. 
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De văzut în acest aspect tratat de autor o bună oportunitate pentru administrarea 
proprietăţii imobiliare cu eficienţă, dar din păcate, în România, cel fără credinţă şi când 
strânge, de fapt risipeşte în numele unei profesii noi – „Managementul urban”. 



Problema de fond este dacă o decizie impulsivă este viabilă şi pentru viitor pentru 
toate părţile, proprietar şi consultant, dar ceea ce pare regula este că „lentoarea şi 
indecizia sunt boli mortale în investiţii”. 

Artur Silvestri abordează şi domeniul publicităţii imobiliare descoperind aici un lucru 
greu de înţeles, publicitatea care ascunde informaţii esenţiale, iar justificarea acestei boli 
de lux apare imediat: „În imobiliar, totul se verifică aproape matematic şi nu lasă loc liber 
pentru „opinii şi puncte de vedere”, este deci nevoie de rigoare şi disciplină spirituală 
pentru a trece de proba verităţii”. 

Există, putem afirma, impulsul de a spune ceea ce nu este, de a face publicitate 
marelui nimic, dar acest lucru este reflexul golului spiritual, a trupului fără suflet, sau 
ţinând de „natura psihologiei abisale”. 

Privind cu profesionalism la tranzacţiile imobiliare, Artur Silvestri constată că acesta 
„este un act pur şi simplu comercial”, când voinţa părţilor implicate în fenomen se 
întâlneşte şi se finalizează. Aceasta ar fi regula; dar, din păcate, apare ignorantul bolnav 
care nu mai are răbdare şi care şi-a pierdut autocontrolul. El „vede” un preţ bun dacă 
vinde, unul de piaţă imobiliară internaţională, chiar şi acolo unde de fapt valoarea nu se 
justifică, sunt, de asemenea, iluzii la modă în „zonele defavorizate”, iluzii create de lege, 
de oameni, de erori, sunt, iată, şi „halucinaţii obţinute fără opiu”. 

Preţul este stabilit după o metodă inatacabilă, „metoda metafizică” şi actorii nu-şi dau 
seama. Ceea ce este cu adevărat important în zona miturilor imobiliare şi autorul ne 
relevă acest aspect, sunt exemplele concrete , exemplele de fiecare zi şi în plină mişcare 
în arealul patologiei imobiliare. 

Luciditatea dar şi regretul sunt marcate de autor prin simplul gest al sumei rostite în 
şoaptă, un gest ce trădează secretul fără secret, boala spirituală a celor care vând şi care 
cumpără fără să observe că sunt proprietarii fără proprietăţi, că le scapă mereu ceva şi 
parcă altcineva are controlul. În societate valsează adică un proprietar închipuit ori 
viclean ce crede că se poate îmbogăţi repede. 

S-a născut şi persistă un fals instinct al proprietăţii, un individualism stupid, fără baze 
sociale solide. Proprietatea pentru aceşti „ciocoi de viţă nouă” se termină la uşa 
apartamentului, semn că s-a pierdut perspectiva şi cel de lângă tine nu se mai vede, ei 
privesc de la fereastra apartamentului şi nu văd nimic, au ochi dar nu văd mizeria din jur, 
nepăsarea, ruina ierbii şi a parcului necesar. E boala proprietarului făcut şi nu unul 
adevărat, un proprietar afectat de „sindromul” cutiei de chibrit. 

Artur Silvestri pune accentul pe „sufletul” casei, scriind despre o lume fără talent, 
totodată încercând să ne arate un lucru simplu, dar parcă atât de greu de văzut uneori, 
„casa de câine”, casă în mişcare, cea care ar trebui să dea sens vieţii, demonstrând că o 
casă merită să fie şi locuită, nu numai obiect de vânzare, de cumpărare, de trădare. 

Poate că reîntoarcerea la sat, lângă izvor, ar merita privită ca o soluţie , fără a fi 
nevoie să se cultive într-o anumită zonă „o atitudine abisală de neisprăvit”. 

Ideea de bază care scapă într-un deceniu straniu care durează cu mult mai mult, este 
aceasta: proprietarul este acela care îşi poate permite să fie proprietar, cu drepturi şi 
obligaţii, conştient că totul vine de la Dumnezeu, că nimic nu se poate apuca la nesfârşit, 
ci totul este rodul unei vieţi normale într-o ţară creştină, unde casa are stăpân, câine, 
peisaj cu viitor şi este de fapt de locuit, un fapt atât de banal încât se par că unii l-au uitat. 
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Exemplul dat de ţările atinse de civilizaţie este că oamenii pot lucra la oraş dar trăiesc 
în „sanctuar”, în afara lui, mergând prin aerul unui deceniu normal, Artur Silvestri 



atrăgându-ne atenţia „oraşului de lângă oraş” ca o soluţie posibilă şi pentru români. Mai 
aproape de Dumnezeu, adică.  

„Cei harnici şi idealişti, ce au răzbit cu muncă, imaginaţie şi opinteală supraumană, 
vor arăta populaţiei dezrădăcinate CĂ SE POATE şi îi vor arăta şi căile de a înainta cu 
putere proprie” – concluzia unui epilog, adică. 

 
Vara, 2005 
 
 
 
APOGEUL DERUTEI 
 
Cărturarul Artur Silvestri are capacitatea de a prinde viaţa vizibilă şi curcubeul în 

cuvinte puţine, face sinteza vederii complexe, peste limitele legal impuse, iar cartea sa  
„APOGEUL DERUTEI „ sau zece eseuri despre Vremea ne-aşezată,  o carte apărută la  
„Editura Carpathia Press „  – 2005, este o carte episod despre fenomenul imobiliar, 
mărturie a vremii care se mişcă şi a fotografiei care sângerează. 

Autorul priveşte, cu responsabilitate, către România de lângă noi din perspectiva 
imobiliară, refuzând prognoza şi mergând spre sunetul inefabil al mişcării lucrurilor într-
un sens derutant. Poate mişcarea „ browniană „ pare să fie regula. Poate, lichidul vremii 
ne redă mişcarea lumii în moduri derutante…  

Ceea ce ne transmite Artur Silvestri este faptul că a venit timpul marilor risipiri,  le 
vedem, le percepem cu toate simţurile, dar sensul scapă ochiului, pentru că ochiul este 
deja murdar.  

Iluzia unui paradis artificial şi o fericire programată de niciunde, viclenia omului 
căzut şi rănit, cu viitorul pierdut în insula derutei, mergând spre sclavie cu optimism de 
parcă acesta ne este destinul, de fapt efectul păcatului, a erorii, a fugii de adevăr, a 
pierderii cetăţii. 

Este o doză de tristeţe în carte, ceva neliniştitor la umbra valurilor provocate de 
furtunile financiare care bat fără de ţară, cu spectrul „ sud – americanizării „ sau pericolul 
„istanbulizării „ Bucureştiului, semn că ne depărtăm de lumea în care Dumnezeu merge 
pe jos pe marile bulevarde, nevăzut, dar prezent prin lumină. 

Proprietatea imobiliară se clatină pentru că e pe datorie şi asta creează instabilitate, 
garanţia acesteia este o iluzie, nimic nu mai aparţine cu adevărat cuiva, atraşi în paradis 
de importul necesar al modelului străin la modă.  

Soluţiile în domeniu sunt rodul întâmplării pentru că fenomenul a scăpat de sub 
control, piaţa imobiliară este sub efectul unor stări mult mai complexe, cu bătaie, 
paradoxal, în viaţa directă de fiecare zi, în chiar inima omului, pentru că şi gândul care 
roade cetăţeanul îţi topeşte oasele într-o lume previzibilă prin imprevizibil.  
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Dar ceea ce face jocul pe piaţa imobiliară în mod riscant, este iluzia investiţiei când 
planurile se mişcă şi valoarea terenul are o parte mult mai mare din valoarea totală a 
investiţiei şi acolo unde terenurile nu mai ştii cui aparţin de fapt, în final. Coeficientul de 
risc în imobiliar în România, este unul mult prea instabil, iar cel care ar fi dispus să facă 
afaceri e atent la această parte „ sigură „  – riscul prezent, ca mod de a fi, ceea ce creează 
o altă realitate, pentru că, susţine autorul, banii sunt imaginari, în spatele lor sunt 
investiţii virtuale, iar realitatea doare.  



Pe piaţa imobiliară banii vin tot mai puţin şi sunt tot mai puţine instrumente care să 
urmărească fenomenul, creşterile de preţuri în timp scurt sunt exagerate şi asta indică 
faptul că ceva nu este în regulă, că „ terenul „ ne fuge de sub picioare şi de sub destin, 
căutăm cetatea de adăpost, iar legile proprietăţii aduc haosul şi sunt tot mai caduce, pierd 
viteză în necesarul imediat, dar şi în ochii oamenilor care se chinuie şi nu mai pot prinde 
firul, etapa amânării provizorii ne dă iluzia că lucrurile ar mai merge, dar viitorul fuge, 
este o imagine a deşertului pe deasupra unor nisipuri străine …  

Integrarea României în comunitatea europeană creează paradoxuri, iluzia este 
întreţinută, credem că „ei „ vin spre „ noi „, dar nu este aşa, nimeni nu va investi în 
apartamente la bloc sau în case vechi nesigure, toate învăluite într-o poveste care curge şi 
nu ştim de ce, doar pentru a produce iluzii, bani imaginari, o falsă concurenţă, afaceri 
care nu pot aduce nimic în viaţa reală. 

Sunt mode în imobiliar, ca moda marilor magazine, sau a investiţiilor care se 
suspendă între necesar şi posibil, între ieri şi astăzi, acolo unde legendele circulă şi 
proiectele mor sau nu vor să ducă undeva … 

Concluzia expertului, pentru că în mod sigur profesorul Artur Silvestri este unul 
serios şi credibil, ne aduce la viaţă:  

„ Căci, de fapt, România este o piaţă atipică şi poate chiar un experiment economic, 
unde, ca şi la alţii, integrarea produce şoc „ înainte de integrare „ …  

Ideea de experiment economic nu este una de trecut cu vederea pentru că în mod real 
confuzia ne macină viaţa …Apoi existenţa celor două Românii, a unora extrem de bogaţi 
şi a altora extrem să săraci, o prăpastie socială care va crea drame, iar sensul de înaintare 
este menţinerea cursului, ceea ce va genera decizii dureroase şi corecţii urbane 
imprevizibile, normalul se depărtează de noi pentru că nu există ideea „ casei accesibile „, 
o ideea necesară pentru familie ca familie, bogătaşii de ocazie vor dispare şi 
extravaganţele lor care au făcut moda, se vor topi, cândva … Dar necesitatea unor decizii 
importante în cetate se vede clar, vin decizii dureroase, poate chiar sângeroase, cu familii 
care se vor risipi … 

Există două pieţe în imobiliar, una populară şi una de lux, două lumi diferite şi 
instabile, imagini care  vor dispare în durate scurte între aceste planuri paralele, fără 
legătură … 

Dar durerea lui Artur Silvestri se menţine, Bucureştiul este bolnavul Europei, pentru 
că administraţia pare că nu are direcţie, pentru că planurile sunt amestecate, pentru că 
lumea pare în derivă şi pentru că nesiguranţa în marele oraş nu este una de trafic, ci una 
structurală, care necesită corecţii, nu există imaginea clară a viitorului, elementele 
glisează, de parcă am trăi cutremurul permanent şi cetatea pare abandonată şi supusă 
masacrului, e vremea derutei, poate chiar apogeul, iar elementul istoric se pierde în satul 
Băneasa, sau satul Pipera, pe când zona metropolitană este un joc financiar menit să 
atragă banii, să facă bani şi iluzii, fără civilizaţie, într-o comunitate care vrea să fie 
minţită frumos, ba chiar iubeşte asta, scrie cu durere autorul … 

Cartea merită citită, textele sunt esenţiale şi permisibile, eseurile fac parte dintr-un 
raport de prognoză de piaţă imobiliară destinate iniţial pentru SGA România la sfârşitul 
anului 2005, dar care sunt un document istoric pătrunzător pentru că mişcă fiinţele, le 
trezeşte la viaţă în mod derutant, pentru, iată, marele spectacol al derutei, dar poate 
cititorul va înţelege unde urmează să trăiască :  
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„ într-un paradis artificial şi sub un efect de fericire indus ”  … 



Autorul este lucid, eseurile par mai mult decât a fi simple studii de piaţă, sunt studii 
de viaţă şi de dor de noi cei care ne topim şi am vrea să plângem, dar nu mai putem, 
scenariul este perfect, dar mai este speranţa, cetatea spirituală spre  care năzuim, pentru 
că într-un areal creştin, speranţa nu dispare, marile derute cheamă marile provocării şi 
firul de iarbă învinge betonul în fiecare primăvară … 

 
17 – 18 martie 2006.                   
 
 
 
 

IMOBILIARUL ÎN DIRECT  
 
 
În carte sa  „ ROMÂNIA IMOBILIARĂ „, cărturarul Artur Silvestri adună 

fulgerările de peste timp în domeniul în care a dat direcţie, sunt idei care l-au măcinat şi 
pe care gazetarii, în interviurile luate domniei sale, le-au pus în evidenţă.  

Volumul este original în felul său pentru că are valoare de manual pe teme date de 
jurnalişti în domeniul imobiliar, răspunsurile sunt ale specialistului autodidact, ale 
literatului, ale iubitorului de frumos şi bolnav de locul în care trăieşte.  

Volumul a apărut la Editura „ Carpatia Press „  – Bucureşti, 2008 şi este lansat sub 
regia atentă a lui Sivestri însuşi,  care doreşte să păstreze aceste gânduri ca idei de valoare 
într-un mediu destul de confuz, care nu şi-a decantat direcţiile, idealurile, scopurile şi 
apărarea fiinţei aşa cum a fost dată românilor prin harul de a fi aici, deşi ar fi fost vremea 
... 

Titlul este unul de esenţă, autorul doreşte să impună ideea mai mult sociologic, să o 
cimenteze în social şi în conştiinţa publică, ca efect a dragostei omului pentru casă, 
pentru locul său în care să trăiască în intimitatea vieţii sale de om călător pe pământ, care 
vine într-un loc ce nu este gol şi pleacă, lăsând în urmă pământul acesta numit România 
mobilat şi înnobilat , un nume straniu pentru unii, un loc al experienţelor de tot felul, al 
căutărilor unor amatori bine profesionalizaţi în căutarea profitului personal. 

Deci, autorul adună răspunsuri la întrebări care s-au pus şi nu s-au pus de jurnaliştii 
de la Gândul, Jurnalul Naţional, Adevărul, Wall Street, etc., dă o imagine a domeniului 
din punctul de vedere al cărturarului, o face cu multă pasiune, cu angajare şi cu dorinţa de 
a da direcţii, sub starea unei modestii angajate, ca răspuns celor care nu văd, care nu au 
viziune, dar care ştiu ei ceva ... 

Când povesteşte povestea modernă a Bucureştiului, capitală care se vrea în stil 
European, cărturarul vede un animal bolnav ce toacă vieţi, identităţi, bani şi produce 
haos, hoţie şi instabilitate, oraş fără energie, extrăgându-şi energia dintr-o boală care 
macină. Animalul care rage şi sperie prin căderea în ruină, prin lipsa ideilor din urbanism, 
prin dărâmarea clădirilor vechi, fără stăpân în sine ca stăpân şi prin dărâmarea bunului 
simţ.  
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Asociaţia ad–hoc a specialiştilor de ocazie, a avocaţilor cu stil de Dâmboviţa 
afectează mediul imobiliar, iar casele specializate de intermedieri afectează valoarea în 
sine. Goana după câştig cu orice preţ afectează lumea, iar luxul e luxul unei lumi care 



epatează şi nu construieşte nimic, unde personalitatea încurcă oficialităţile şi 
administraţia şi unde funcţionarul public pare fără vedere şi fără autoritate. 

Cărturarul Silvestri nu ezită să arate moda zilei, Valea Prahovei ca loc de expunere a 
poziţiei sociale şi, a luxului de ocazie şi unde naivii îşi toacă banii, un loc ce se vrea în 
stil internaţional, o imitaţie târzie a ciocoiului de modă nouă care nu vede peisajul, ci 
doar moftul, căci aşa e bine şi european. Aproape nimic din zilele de relaxare date omului 
care se odihneşte după o săptămână de muncă, ci doar fiţe după dicteul unor formatori de 
opinie mai mult decât interesaţi  ... 

Autorul răspunsurilor nu ezită să mai arate o modă, aceea a lumii imobiliare din 
Bulgaria, sub pretextul societăţii de consum din România că acolo e mai ieftin şi că 
românul circulă într-o ţară mai europeană ...e ocazia să emitem ipoteze şi să le şi credem, 
pare să spună interlocutorul  sincer ... 

El mai refuză tema la modă, casa cu stafii, preferă tema practică pentru român, o casă 
în locul blocului în care te sufoci şi în care personalitatea omului se toceşte sub presiune 
taxei pe comoditate ...apoi reia sindromul Varşovia care ne poate afecta, revenind la 
eşecul rentei viagere şi a intenţiei ţăranului român de a ţine la pământ ca la ceva viu ... 

Nu în ultimul rând Artur Silvestri se întoarce la viaţa sa, pune în mijlocul 
fenomenului imobiliar omul iubitor de frumos şi pasionat după o casă plină de căldură, 
după gesturi fireşti ale inimii, chiar dacă imobiliarul poate fi o temă de cădere pentru un 
suflet într-o Românie în căutarea locului  sfinţit de idee ... 

Totuşi cartea nu face legătura între aspectul cultural al cetăţii, a imobiliarului şi 
partea tehnică a domeniului, cu arhitectura, ingineria, regulile civile specifice dreptului de 
proprietate, cu principiile administrative actuale, pentru că în final e nevoie şi de o 
dimensiune practică, pentru că orice casă are şi ferestre, e drept, mai mult sau mai puţin 
spre viitor, deşi autorul pare să dea soluţia, oraşul post european, pe care îl poţi vedea 
apriori în Spania, sau Franţa, dar acolo, e o altă lume, cetatea nu e chiar un animal 
flămând după sufletele oamenilor ... 

Cartea merită citită pentru că dă culoare pasiunilor noastre după o altă Românie ... 
 
„Într-un deceniu şi jumătate de imobiliar direct , nu am aflat pe nimeni care să evoce 

— atunci când îşi prezenta „casa“ sau „locul“ — o cât de vagă istorie privitoare la 
„apariţii“ sau la „istorii ne-elucidate“. 

Apoi răspunsul acesta la întrebări zburătoare :  
„ Fapt este că, la noi, terenul agricol se va scumpi iar „ţăranul va vinde când o să 

vrea“ şi dacă se va hotărî vreodată să vândă va fiindcă până la urmă „el“ este cel care 
astăzi „face jocurile“ şi le va face şi mâine.”   

 
Răspunsul e un fel de taină a imobiliarului în direct în viziunea lui Artur Silvestri ... 
 
februarie 08. - 
 
 
EFECTUL IMOBILIAR DUPĂ ARTUR SILVESTRI 
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Artur Silvestri abordează în cartea sa <<EFECTUL „THALES DIN MILET”>> „ , 
Editura „ Carpathia Press „ – 2004 drama românului în căutarea identităţii, a esenţei 



vieţii. Sunt articole apărute la timpul potrivit în presa din România, adunate într-un singur 
volum, menit să deschidă cititorului lumea stranie a manipulatorilor de bani în domeniul 
tranzacţiilor imobiliare. Doi sunt polii care dau tărie scrierii : valorile imobiliare şi banii 
care mereu curg. Între aceşti poli se află omul, el singur,  mai exact românul 
contemporan, atras într-un joc greu de prins cu o gândire fugară.  

Autorul priveşte piaţa imobiliară în profunzime, în scurtele scrieri bine puse în 
cuvânt apar tot felul de personaje în căutarea banilor sau a valorilor imobiliare, oameni 
prinşi în propria lor iluzie, împinşi de zvonuri, cunoscători de tehnici de vânzare, 
ambiţioşi şi ireali uneori. Scrierea este exactă, cuvântul rămâne cuvânt şi nu alunecă în 
vorbe, astfel că scurtele articole devin valori ale pământului românesc. Acolo unde 
ziariştii caută extraordinarul într-o isterie fără limite, Artur Silvestri vede viaţa pur şi 
simplu. Specialistul este dublat de cărturar, de scriitor, de om astfel că eseurile pătrund 
profund în straturile societăţii, în stratul civilizaţiei...  

Autorul atrage atenţia asupra unui fenomen în creştere: fuga de muncă şi goana 
după metode de făcut bani.  

Oameni care în aparenţă par bogaţii în fapt sunt săraci. Sărăcia vine din lipsa culturii 
în domeniu, din pierderea omeniei, din alunecarea într-o falsă viaţă. Dincolo de afaceri 
Artur Silvestri priveşte la inima omului şi vede, vede ceea ce puţini văd: personaje în 
căutarea imobilelor pierdute, imposibilitatea aplicării legilor în România, avocaţii cu 
soluţii care ard timpul, vieţile, banii, moartea frumosului acolo unde natura şi Dumnezeu 
îl pune la dispoziţia noastră, specialişti de ocazie, intermediari în căutarea intermediarilor, 
imobile vechi lângă fabrici de case în serie, comisionul ca emblemă a căderii în haos… 

Cunoscător al domeniului autorul ştie că nu poţi face binele cu forţa, că toţi aşteaptă 
case pe gratis şi miliarde pe case care nu există, cunoaşte greutatea banilor într-o 
economie unde mereu se retrocedează case şi mereu se modifică legi pentru asta, totul 
sub o comedie a erorilor fără sfârşit, mereu atinse de scheme primitive.  

Pentru specialistul în „ case „ casa în sine rămâne doar locul de pe Pământ, acolo, 
lângă munte, locul potrivit, de unde poţi privi curcubeul, sau cerul, sau viitorul ...  

De la început Artur Silvestri ne pune în faţă imaginea celor două Românii. Putem 
privi la România care nu se aşează, instabilă, o ţară de proprietari fără proprietăţii solide, 
fără bursă, fără întreprinderi, doar case, căutând efectul speculaţiilor fără orizont  …    

Specialistul este considerat  un artist al domeniului, un pionier, dar şi profund 
consultant, bun analist economic într-un domeniu alunecos. Dacă adevăraţii guvernanţi, 
venind din orice zonă, ar fi atenţi la scrierile provocate de Artur Silvestri în timp, viaţa ar 
fi alta, mai liniştită, mai bună pentru că ar fi viaţa practică aşa cum o poate înţelege 
oricine. 

Plecând de la ispitirea lui Isus, care a fost dus de Duhul în pustie şi de acolo Satana l-
a purtat pe aripa cea mai înaltă a Templului, arătându-i  toate împărăţiile lumii, El a 
refuzat pentru motivul cel mai corect – nu-L ispiti pe Dumnezeu. Acest model este 
valabil şi pentru omul modern, plecat în căutarea împărăţiilor de tot felul, dar pierzând 
adevărata Împărăţie.  

Artur a scris sperând că se va schimba ceva. A scris totul în anii 2003 şi 2004 în 
revistele „ Casa Lux „ şi „ Casa de vacanţă „, şi a republicat totul în acest volum care 
mişcă ceva în om.  
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Iată tehnica vânzărilor imobiliare : la ţară grădina vinde casa, iar lumea a început într-
o grădină … 



 
Toamna, 2006. 
 
 

PURTĂTORII CODULUI SECRET 
 
Există o cale, o singură cale, aşa cum este prezentată în Scriptură, dar această cale 

pentru români pare de multe ori o taină, acolo unde vremurile au trecut ca semn de 
cercetare. Isus este acelaşi mereu acelaşi, iar românii, creştini prin naştere şi prin har au  
bucuria de privi spre un „ Bizanţ paralel”, aşa cum este descris de profesorul Artur 
Silvestri în cartea sa luminată  <<ARHETIPUL „CĂLUGĂRILOR SCIŢI „>>,  o scriere 
în eseuri, adâncă prin trecut şi dureros de actuală în imediata apropiere a lumii ca lume, 
apărută la Editura „ Carpathia Press „, 2005. 

Autorul se simte atras în jocul istoriei de-a viaţa şi de-a moartea la români, 
impusionat de profunda înţelepciune a lui Dumitru Stăniloaie: dincolo de limbile diferite 
ale oamenilor ESTE lucrarea Duhului Sfânt, care ne face universali prin universalitatea 
lui Isus, prin limbajul spiritual care arde. 

Ne oprim din goana noastră spre altceva şi descoperim în eseurile acestea publicate 
sub formă de eseuri, că rădăcinile noastre sunt prea adânci, cad în pământul vremurilor şi 
ne ţin cu toată puterea.  

Veşnicia sufletului la români vine de departe, din stratul Cucuteni, din arealul plin de 
energii subterane care ne marchează şi astăzi.  

Dacă am putea privi sufletul nostru în mişcare pe ceramica veche de Cucuteni poate 
am fi mai buni. Profesorul Artur Silvestri defineşte acest fenomen de strălucire şi de 
schimbare la faţă „ spaţiul fenomenului horal „, de parcă cei din vechime, adică la 3500 î 
Hr., intuiau, sau poate că ştiau că mişcarea este semnul creaţiei. 

Timpul misterios a lui Zalmoxis a pregătit vremurile, oamenii şi pământul pentru un 
creştinism posibil, efectele se văd peste vremuri, ca o mireasmă a unei flori care pare a nu 
mai fi, dar fiind prin impuls creator. 

Secretul se vede în timp, Eminescu – „lujerul de crin de o uimitoare puritate”.  
Dincolo de toate parcă românii nu au un loc în pământul ţării pentru care au picurat 

puţină veşnicie. 
Autorul vede în Brâncuşi, la Paris, un călugăr scit, venit în Europa ca să o cutremure 

prin lecţia dăltuirii mineralului cu lumina. 
Pentru a înţelege valul de spiritualitate care a atins şi atinge România este nevoie de „ 

MARELE COD „, sau legenda cărţilor arse. 
„ Sfânta Scriptură„ în limba română, duhul şi adevărul care nu se vede, dar care 

mişcă vremurile, oamenii, puterile pământene şi Cele de Sus, care schimbă totul într-o 
secundă nevăzută, dar vie precum seva transparentă: „ Noul Testament de la Bălgrad „ 
Biblia de la Bucureşti „, Psaltirea lui Dosoftei „, Cazania lui Varlaam „, etc., energii care 
au declanşat şi declanşează lucrarea minunată a lui Dumnezeu cu românii. 

Din perspectiva acestui COD unic, de natură divină, putem înţelege cu adevărat:  

 25

- este aici un spaţiu necontaminat, pe care marile puteri nu-l pot controla 
prin decrete; 



- fractura timpului dă naştere la rupturi, dar care provoacă reveniri ce nu pot 
fi controlate; 

- există ceva misterios care dă viaţă, care face rânduială în vreme; 
- apar personalităţi care prin viaţa lor marchează Europa, ţintind spre 

universal; 
- creştinismul în aceste locuri este un exemplu de viaţă pur şi simplu, 

dincolo de înţelegerea noastră şi a vecinilor de pretutindeni; 
- rezistenţa la modele străine, inclusiv la catolicism, cu toate eforturile 

acestuia, ca semn a refuzului intermediarului dintre Dumnezeu şi om; 
- stilul voievodal la români este unul al demnităţii, a vieţii trăite, al 

exemplului de rezistenţă la chemarea străină; 
- imnul ca mod de a lăuda pe Dumnezeu dincolo de vremuri, pentru o 

eternitate care cutremură prin discreţie şi smerenie; 
- tiparul spiritual pe aceste pământuri este unul profund creştin, plin de 

energii, marcat în veac de Constantin Brâncoveanu, ca părinte a unei familii 
concrete şi trăitoare prin lucrări care dăinuie şi care devin altceva pornind de la 
simplitatea ţăranului român ca matrice, ca sigiliu; 

- piatra este la români lalea, zambilă, bujor, este o piatră cu viaţă; 
- dacă spiritul românesc este mai greu primit altundeva, românul are 

capacitatea de a înţelege şi de prelua valorile acolo unde ele vin de la Dumnezeu, 
este un fel de compatibilitate cu divinul, este semnul că marele COD acţionează în 
istorie;  

- limbile străine fundamentale ale umanităţii – greaca, latina, ebraica – sunt 
asimilate în forme şi esenţe de către români, ca efort şi capacitate de adaptare, de 
rezistenţă la cuceritori; 

- folklorul este mereu descoperit şi redescoperit, este un râu din care 
rădăcinile primesc viaţă;    

- toleranţa la români este semnul bunătăţii şi blândeţii Mântuitorului primit 
în inimi; 

- efortul depus de tineri intelectuali prin vremuri arde sufletele şi inimile, se 
consumă cu  o energie care cutremură, mesianică, parcă ar fi mereu aceeaşi tineri 
care vin prin vremuri să mărturisească ; 

- există peste oameni şi peste structuri sociale vremelnice o Românie ideală 
care ne atrage şi ne dă viaţă, un model provocat de marele COD divin care ne 
cutremură când îl privim de dincolo de viaţă şi de moarte; 

- există un univers de simboluri care ne schimbă mereu la faţă prin noutatea 
veşniciei. 

 
Eseurile adunate de profesorul Artur Silvestri în carte sunt dovada unui efort care ne 

copleşeşte, o cercetare care arde, o revenire care cheamă, o actualizare a unor teme care 
cutremură prin arhetip, apoi prin tipar divin. Materialul bibliografic este copleşitor, devii 
mai român după ce ai citit astfel de scriere cu vârful inimii, parcă mitul Europa s-a topit, 
spulberat de un călăreţ misterios ce străbate pământuri. 
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Poate că ai putea plânge după ce ai citit, poate te vrei altceva după ce ai înţeles că în 
vechime episcopul Niceta de Remesiana este autorul unui imn de laudă adus lui 
Dumnezeu, un imn venit de niciunde parcă, dar atât de cunoscut şi de intim. Cea ce 



dăinuie este lauda adusă Creatorului, cu vorba, cu fapta, cu trupul, cu sângele, cu apa, cu 
plânsul ....  

Şi Dumnezeu răspunde în felul său, doar cei disponibili înţeleg cu adevărat ...  
Artur Silvestri are o legătură strânsă cu eseurile, cu aceste scrieri, în mod permanent, 

le tratează ca pe fiinţe vii, în timp şi în netimp, parcă vrea să scrie mereu peste ceea ce a 
scris, e o carne a textului care doare.  

Impactul informaţiei, textele vechi citite şi studiate, dar mai ales spiritul care le 
atinge dincolo de cuvintele scrise provoacă în fiinţa autorului o stare de rugăciune 
continuu care se transmite cititorului, este aici un miracol, un curcubeu care leagă 
malurile, care leagă fiinţele fără limitarea inerentă timpului, sau locului, sau fiinţei.... 

Citind textele te acoperi de dorul de a fi român, dar totodată de a fi universal prin har, 
prin impuls divin. Înţelegi că fiecare dintre noi trebuie să-şi asume responsabilitatea de a 
fi etern prin cuvintele risipite de cei de dinaintea ta prin istorie... 

Scrierile acestea ne cheamă la tristeţe creatoare, la închinare cu întreaga fiinţă, poţi fi 
slujitor sau principe, poţi sta pe iarba, sau poţi să-ţi pui capul pe butul vremii, cu mirosul 
sângelui în nări, cu puterea de a încerca învierea în dulce cuvânt românesc...   

Dincolo de scrierile rămase ca dovadă a timpului trăit de români aşa cum a fost lăsat 
de Dumnezeu pentru oamenii din aceste locuri, a existat şi un fond de manuscrise care au 
consemnat pre limba noastră Cuvântul, manuscrise care s-au topit prin vreme. Dimitrie 
Cantemir, aşa cum arată autorul eseurilor, profesorul Artur Silvestri, a lansat ipoteza 
manuscriselor arse, din motivaţii care depăşesc puterea de înţelegere, dar se pare aşa a 
îngăduit Dumnezeu . Privind însă la modul absolut spiritual, Dumnezeu este un foc 
arzător, iar botezul în Hristos este unul cu Duhul şi Foc. Arderea manuscriselor din 
motive de religie şi nu de credinţă propriu – zis, ca efect al aplicării limbii slavone într-un 
spaţiu latin şi ca refuz a  misionarismului eronat catolic, relevă un aspect interesant al 
lucrării Creatorului cu oamenii. Apostolul Pavel a fost ales ca „ vas „ de lucru pentru 
Evanghelie. Hristos Isus ESTE expresia întrupării Cuvântului, ca Fiu de Dumnezeu. 
După Isus mulţi alţii SUNT „ vase „ de lucru pentru Dumnezeu. Ceea ce se poate observa 
este că Evanghelia se scrie în fiinţa umană, este un transfer de scriere de pe tăblii de 
piatră, de pe papirus, de pe lut, în inima omului -  direct.  

Din acest punct de vedere românii pot considera că sunt purtători de CUVÂNT, sunt 
purtătorii CODULUI, a semnificaţiei adevărate. Ca purtători au harul de a 
MĂRTURISI... 

Chiar autorul cărţii, plecând de la ipoteza manuscriselor arse, a trăit experienţa 
aceasta tristă în anul 1989, cu ultimul eseu, o experienţă vie, transformatoare, ca o 
schimbare la faţă. Poate  că fără experienţa aceasta Artur Silvestri ar fi trăit altfel starea 
de mărturisire, ca mod de relaţie cu Dumnezeu. 

Lângă Dumnezeu trebuie să rămânem şi când nu-L înţelegem ... 

 
Vara, 2005. 
 

„MĂSURA UNEI UMBRE „ SAU CAZUL LAHOVARY 
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Am întrebat de multe ori ce-nseamnă greutatea unei umbre pe un cuvânt ... 



Prezenţa unui om în timpul vieţii sale văzute şi nevăzute dă măsura umbrei.  
Venind din Hiperboreea, cu aer de personaj emblematic, trecând pe marile bulevarde 

ale culturii franceze, Paul Lahovary, discret şi profund, s-a prezentat lumii prin suferinţa 
de a ştii...  

Trecând modest pe străzile Bucureştiului într-un timp care nouă nu ne aparţine, apoi 
retrăgându-se în patria dureroasă a exilului, aşa putem recepţiona mesajul despre un 
nume al culturii româneşti pe care profesorul Artur Silvestri îl propune în documentarul 
despre „ Ultimul bizantin „ –Paul Lahovary. Ne sunt prezentate la modul sincer date 
despre viaţa acestuia într-o fişă de dicţionar real, despre opera literară, despre onoruri, 
despre colaboratori, totul căzând în eseu – poem epic despre destin în cultura 
românească. 

În cartea editată de „ Carpathia Press „ – 2005, este desenat un contur spiritual de 
oglindă miracol, chemându-se ideea de capodoperă într-un context istoric marcat de 
sacru, după repere care scapă civilizaţiei de suprafaţă a momentului. 

Prezentarea conturului spiritual este făcută de personalităţi importante din lumea 
culturii europene. Semnează alături de profesorul Artur Silvestri, Paul del Perugia, Paul 
Jolas, prof. Peter Cornell, Jean – Francois Charpal, apoi Tudor Arghezi, Perpessicius, 
Petru Comarnescu, Irina Petras. 

Reţinem despre Paul Lahovary că scrie o proză integratoare România Mare de ieri şi 
de mâine, despre o lume mai domoală, încărcată de poezie. 

În fapt, documentarul recuperează o importantă personalitate a culturii române, o 
personalitate care cunoştea afinităţile profunde ale cuvântului, unde se poate recunoaşte „ 
vocea stranie a sângelui „. 

Virgil Cândea ţine să sublinieze despre Paul Lahovary: „ Ceea ce captivează este 
stilul concis, de o sobrietate cronică, fără o metaforă inutilă, fără un singur cuvânt 
impropriu, fără o singură situaţie anacronică, fără un singur detaliu fals. „-  

Cartea despre „ ultimul bizantin „ este o bună ocazie pentru Artur Silvestri să ne 
cheme la un popas în grădina culturii române alături de un prozator despre care se ştie 
mai puţin, dar autorul documentarului ne transmite o epistolă despre cineva apropiat, 
scrie cu multă căldură, exact, într-un moment care provoacă la meditaţie, cum ar fi aceea 
despre principele Vlad Ţepe prezentat într-o lumină istorică altfel decât cea oficială şi 
publicistică, de kisch. Vlad este un personaj cult , implicat în vremea sa cu rădăcini 
puternice.  

Dincolo de magia ficţiunii profesorul Artur Silvestri ţine să sublinieze că românii 
trebuie să refuze industria despre personajele emblematice ale istoriei de aici, din zona 
aceasta de lume şi că trebuie să acceptăm valenţele şi valorile care le-au făcut să existe în 
istorie.  

Revenind la omul Lahovary, concluzia ar putea fi aceasta: „ El era de la sine altfel 
decât contemporanii deşi, într-un anumit procent, se observă pecetea timpurilor”. Aşa 
scrie Artur Silvestri, despre un caz care merita introdus în circuitul natural al culturii 
noastre, aşa cum de altfel ar trebuie să ne îndreptăm atenţia spre alte personalităţi, pentru 
că de fapt ne dăm atenţie şi ne considerăm pe noi ca români, acolo unde valul vremurilor 
aduce tristeţe. 
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Pe străzile Bucureştiului trece din când în  când un artist visând la principii români 
care au marcat vremea cu felul lor de a fi, iar măsura umbrei trecătoare se compensează 
în umbra de Sus... 



 
Vara, 2005.  

 
 
LA NORD DE BUCUREŞTI, SAU VIZIUNEA CARE MIŞCĂ LUMEA 
 
În scurta sa prezentare „MEGAPOLIS VALAH„ scrisă de Artur Silvestri şi publicată 

de Editura „ Carpathia Press „ – 2004, cititorul are la dispoziţie o sută de principii 
doctrinare şi nu numai despre o structură care ne poate marca viaţa, istoria, viitorul. 
Aceste principii despre MEGAPOLISUL ÎN STIL ROMÂNESC, dar racordat la circuitul 
informaţional, financiar şi de putere al Europei dau imaginea eliberatoare a economiei 
noastre. De multe ori s-au căutat soluţii, politicienii au planurile lor, ei vin şi pleacă, dar 
noi, oamenii simpli, rămânem, căutăm, strigăm, ne zbatem şi de multe ori nu primim 
răspuns.  

Aceste principii ale lui Artur Silvestri sunt rodul unei decantări, a unei sinteze de 
amploare, a unei munci de a căuta soluţii acolo unde se pare mişcarea necontrolată a 
societăţii pare să ne pună mari probleme. Deşi cuvintele sunt puţine în carte, deşi stilul nu 
este unul literar sau neapărat de profesionist în domeniul dezvoltării sociale, principiile 
par cu adevărat să rămână şi să constituie un punct de sprijin în orice construcţie socială 
românească.  

Efortul autorului aici este unul fundamental şi, ceea ce pare esenţial - eliberator. Este 
o sinteză între dorinţe, idei, soluţii, comunicare, se vede omul de cultură care ştie,  care a 
văzut, care a comparat, pe care îl doare.  

Cred că Artur Silvestri a scris această carte din nevoia de a se purifica prin suferinţa 
de a ştii…  

Autorul mărturiseşte că acest megapolis în devenire care este Bucureştiul de fiecare 
zi este de fapt locul unde vieţuieşte din obligaţie şi nu din plăcere, sinceritate care dă 
lumina unei personalităţi care cunoaşte vremurile, personalitate de care trebuie să ţinem 
cont.  

Cartea scrisă în stilul actual, când omul nu are timp prea mult cu documentarea, ci 
doar  vrea soluţia, doreşte viziunea, cere decizia pe care o simte, o intuieşte, dar nu o 
poate exprima, iar autorul o oferă în această carte ca refuz al superficialităţii, al calculelor 
politice, a jocurilor financiare efemere. 

Imaginea unui Nou Bucureşti este mesajul acestei cărţii care trebuie citită pentru că 
oferă viziunea necesară pentru orice structură, chiar şi pentru cei care nu locuiesc 
neapărat în Capitală.  

Este o alternativă care prinde bine în lumea ce nu are răbdare.  
Artur Silvestri analizează fenomenul megapolis, îi surprinde părţile tari, dar şi 

slăbiciunile, arată soluţii, dar şi idei pentru soluţii, ne dă măsura victoriei civilizaţiei, dar 
şi imaginea unui posibil dezastru final...  

De fapt, trebuie s-o recunoaştem, de atâtea ori suntem la mâna lui Dumnezeu, încât 
mişcarea informatică ce vălureşte în carte ne poate şi speria, dar ne poate întări în omul 
din lăuntrul nostru. 
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Ideea este că megapolisul românesc marcat de Dunăre şi de Carpaţi depăşeşte 
graniţele României şi că megastructura are o doză considerabilă de mit şi de aici un întreg 
fenomen al mitizării, opus miticizării… 



Noul Bucureşti nu va distruge vechiul Bucureşti - îl va deschide. Capitalul străin, în 
sensul adevărat al noţiunii eliberată de balastul politic, va fi atras în acest mit românesc 
spre beneficiul tuturor, dar mai ales cel civilizator. Bulevardele vor fi altceva decât sunt 
acum, vor fi doar puncte de reper într-o structură viitoare … Ideea de bază este că viitorul 
va trebui să se adapteze la prezent, să nu să nege prezentul, ci să-l potenţeze … 

De remarcat sensul evoluţiei Noului Bucureşti – spre Nord. Este aici o idee 
fundamental creştină, spre răsărit sunt heruvimii cu sabia de foc ce păzesc Edenul şi se 
pare că mişcările istorice care au ţinut cont de acest sens de mers pe jos prin vremuri, au 
izbutit. Să vezi sensul, acolo unde mişcarea browniană este actuală, este mai mult decât 
important, cade în profeţie...  

Oricum România pare că va trebui să se civilizeze prin constrângere, ca şansă de a 
ajunge din urmă timpul nostru pe care l-am irosit, umblând fără Dumnezeu, dar 
constrângerea pare o necesitate, ca factor dinamizator. 

Din alt punct de vedere Artur Silvestri vede Bucureşti ca pe un bolnav al Europei 
datorită gradului ridicat de risc seismic, iar de aici scenariul negativ de principii poate 
duce la un adevărat dezastru al viului, al economicului, al civilizaţiei. Au mai fost mari 
oraşe, sau mari structuri în Istorie care au fost înghiţite de timp: Babilon, Ninive, Tirul, 
Sidonul, Petra şi Edom, , etc. Ideea de cădere a Babilonului este semnul de dreptate şi de 
eradicarea răului. De fapt este aceeaşi eternă solicitare a omului: să aleagă între bine şi 
rău.  

Japonia, iată, locuieşte un cutremur „stabil „ , iar riscul seismic a dus la o stabilitate a 
creaţiei umane nu numai de natură tehnică. Lucrurile mici fac lucruri mari: un banal 
peştişor anunţă venirea cutremurului şi oamenii acţionează, sunt pregătiţi, modelul 
japonez, din acest punct de vedere, trebuie, într-un stil valah, asimilat … 

În sinceritatea sa autorul mărturiseşte că în mod ideal Capitala României ar trebui să 
fie la Alba Iulia, dar fiind acolo unde este, noi trebuie să privim altfel Bucureştiul, dintr-o 
perspectivă cu grad ridicat de risc seismic social dacă NU FACEM CEVA pentru  viaţa 
noastră de azi şi viitoare… Suntem obligaţi prin constrângere să privim în viitor…  

Cartea ne dă argumente …. 
Viitorul este aici, lângă noi, şi va trebui să-l acceptăm, nu de plăcere, din obligaţie … 
 
Toamna, 2004. 
 
 
 
FERICIRILE DUPĂ ARTUR SILVESTRI 
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„Memoria ca un concert baroc „, o culegere de scrieri despre partea spirituală a lumii 
în care trăim, semnată de Artur Silvestri, apărută la „ Carpathia Press „ – 2004, cu 
subtitlul „ Ofrandă aproape fără grai „ , este un imn al catedralei duhovniceşti a neamului 
românesc, aşa cum a îngăduit Dumnezeu să se ridice pe aceste locuri. Chiar titlul 
descoperă cu mult tact esenţa cărţii: concertul, adică muzica blândă a pământului 
românesc atins de sfinţenia Celui Prea Înalt. Apoi barocul, ca stil ales de scriitor pentru a 
prezenta acest concert de peste timp, ne îngăduie să vedem lucrarea spirituală asupra 



neamului ca s-a făcut şi se face prin oamenii sfinţeniei, în locuri sfinte, alese de 
Dumnezeu în lucrarea SA minunată, oameni adăugaţi de Duhul într-o zidire desăvârşită.  

Sunt în volum scrieri atinse de memoria vremurilor, adunate  pentru a da un fir 
sângeriu întregii lucrări, ca o dâră de sânge prin timp, lăsată de rana din coasta lui Isus în 
viaţa noastră şi, implicit, a scriitorului. 

Nopţile târzii ale rugăciunii de taină, din faţa manuscrisului vechi, au dat la iveală 
pentru Artur Silvestri câteva fericiri, atinse de eternitate,  o traducere pe limbă 
contemporană a fericirilor la care ne cheamă Mântuitorul. Aceste fericiri sunt actuale şi 
ne atrag atenţia pentru că ne sunt şi personale prin lucrarea Duhului cu cel îndrăgostit de 
Cuvânt. Fericirea de a ştii de unde vii şi unde te duci, este una esenţială şi provine din 
mărturia lui Isus care le-a spus oamenilor că El, Mesia, ştie de unde vine şi unde se duce, 
ştie că vine de la Tatăl şi merge la Tatăl.  

Toate aceste zece fericiri după Artur Silvestri merită cercetate pentru că vin dintr-un 
loc  de taină a chiliei inimii sale, adunate în timp, prin adânci lecturi, pentru că „ Fericit 
cel ce ştie să asculte pe toţi şi pe toate cele ce îi vorbesc „.  

 A asculta de părinţii patriei, de voievodul cărţilor din munţi, de misionarul smerit al 
locurilor, de marele stareţ, de păzitorul pus de Dumnezeu la porţile noastre, de locurile 
binecuvântate în sine ca mod de vorbire a Celui De Sus cu noi, prin aceste locuri de har, 
de simbolul credinţei la români, a  asculta de clopotele de sub ape, de fântânile din munţi,  
ca fântâni spirituale ale neamului, de atâtea repere prin istoria românilor, e un fapt de 
evlavie şi de credinţă.  

„Tipiconul„ neclătit, ţinut de „ Părinţii bătrâni „ despre care se ştie prea puţin şi se 
evocă rar şi cu fereală, ar fi, de fapt, stratul cel mai indefinit prin lipsă de vizibilitate dar, 
în fond, cel mai stabil prin  incontingent, ce s-ar putea observa, în această lume ce 
lucrează cuvântul în apropierea celor nevăzute „- scrie autorul şi are dreptate, pentru că 
toate lucrurile văzute sunt făcute din cele nevăzute de Dumnezeu şi asta înseamnă proba 
credinţei. 

Despre locurile binecuvântate din preajma noastră, Silvestri scrie, cu adevărat că sunt 
atâtea câte trebuie, deşi noi le cunoaştem parţial şi doar pe unele dintre ele, dar care sunt 
lăsate de Dumnezeu SĂ NE CĂLĂUZEASCĂ . Avem aici câteva repere vizibile pentru 
poporul român, repere care ne iluminează prin prezenţa lor în peisajul vremurilor,  e o 
prezenţă discretă, dar profundă. Este sentimentul de siguranţă care ne încearcă pe toţi, 
anume că toate sunt astfel la locul lor, un sentiment mărturisit de autor. Este acea creangă 
vie a lumii ce este împreună cu noi, prinşi în creatură şi în memorie.  

Una din fericirile trăite de Artur este mărturia fântânii. Există fântâni care ne vorbesc 
în tâlcuri sau ne învaţă în poveţe, fântâni care împacă setea călătorului, cartea ca fântână 
în sine, apoi manuscrisul, unele taine vorbite din neam în neam, apoi cărţile scrise în 
piatră, ca dare de seamă către Dumnezeu, apoi oamenii mari care trăiesc în cerul patriei, 
chiar fântâna istoriei sacre, a celor care nu ştiu să scrie, dar scriu cu viaţa lor, muzeu ca 
fântână peste vremuri, unde se iveşte acel frumos neexlicabil, toate continuând în tradiţia 
românească, pe Moşia noastră lumească, Biserica fântâna din care se adapă mulţi peste 
vremuri şi Duhul, fântâna adâncă prin care Dumnezeu ne potoleşte setea şi ne călăuzeşte, 
ţinându-ne aproape de El, prin toate aceste fântâni.  

 31

Isus ne-a spus: „ Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în 
veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţa 
veşnică „ (Ioan 4 : 14 ) Pricepem astfel că autorul ne trage atenţia asupra izvorului 



adevărat din care ne putem potoli setea sufletului. De fapt Artur Silvestri ne atrage atenţia 
asupra unui aspect esenţial pentru istoria noastră, atunci când se referă la lucrurile 
potrivnice :  „  …Aceasta nu putea să placă-şi nu a plăcut – celor care – oameni ai 
ciclurilor întrerupte – ar fi vrut să stăruim în veşnic început şi în nesfârşite  reîntoarceri în 
puncte iniţiale ipotetice unde nu mai suntem de mult dar ne aşezăm, iarăşi şi iarăşi, 
irosind energii ce ar fi putut, şi vor putea, sluji la evoluţia ce se aşteptă de la noi „  

Fraza autorului curge dintr-un izvor puternic, este atinsă de bruma scrierilor vechi şi 
modelată de rigoare şi rânduiala fântânii, aşa cum am afirmat, vine din încredinţarea 
inimii că există locuri, oameni, timp, lucruri minunate ale lui Dumnezeu la care să ne 
îndreptăm privirea şi astfel, să privim spre El, de fapt, pentru că întreaga faţă ni se va 
lumina de bucurie, după cum scrie psalmistul. 

Este o uşoară trecere peste persoana lui Isus în scrierile lui Artur Silvestri, influenţat 
şi de stilul acestor locuri, autorul trece puţin peste adevărul spus de Mântuitor, adevărul 
care ne poate sfinţi, acel adevăr nevăzut, dar care ne atrage irezistibil în poporul Său. 
Fiecare dintre noi poate fi o piatră vie în această catedrală spirituală, duhovnicească 
trecând dincolo de aspectul elitelor iubitoare de veşnicie. În cartea Faptele Apostolilor, 
Patru şi Ioan vindecă un olog pe treptele Templului, ei nu-au avut aur şi argint, dar au 
avut ceea ce le-a dat Isus : „ Atunci Petru i-a zis : Argint şi aur n-am; dar  ce am, îţi dau: 
în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă ! „(Fapte 3 : 6 ) „ Ologul a 
început să umble.  

Este evident că scriitorul este influenţat de valul estic al creştinismului, dar poate că 
ar trebuie să se vadă şi luminarea de sorginte greacă, în fond Evanghelia s-a scris în 
greaca veche, coine, limba marilor gânditori ai vremurilor, pregătită de Dumnezeu pentru 
Vestea Bună  a învierii.  

Are dreptate Arturi Silvestri când scrie că fericit cel ce lasă o urmă şi nu uită, aceasta 
fiind concluzia cărţii. 

 
Toamna, 2004.  
 
 

O PROBLEMĂ DE VIZIUNE 
 
Artur Silvestri ca om al rigorii, dă în „RETROCEDAREA SECOLULUI” un interviu 

cât un curs practic de istorie, de tristeţe şi de har, dă un exemplu concret în sfera 
imobiliară, un exemplu cu impact naţional, o lecţie ce afectează socialul, dar mai ales, 
pune o problemă nouă pentru societatea românească vizibilă. 

„Scandalul Fondului religionar bucovinean”, un interviu apărut iniţial în „TOP 
BUSINESS”, nr. 20-21 din 2002, marchează un argument pertinent referitor la solicitarea 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor de a i se înapoia peste 200 000 ha pădure şi mai 
multe imobile şi chiar cazinoul din Vatra Dornei. Solicitarea se adresează statului român 
şi generează o problemă nu numai istorică, de drept sau politică, ci mai ales o problemă 
de viziune. 
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Argumentele aduse de această intervenţie a domnului Artur Silvestri, publicate într-o 
broşură relevantă de Editura „Carpathia Press” – 2003”, sunt solide şi fac lumină acolo 
unde sufletul românesc este rănit – credinţa în Dumnezeu ca răspuns la binecuvântarea 
Creatorului. 



Ar trebui reţinute câteva aspecte care sunt toate o problemă de conştiinţă, de fapt este 
retrocedarea conştiinţei în Mâna lui Dumnezeu, aspecte care pot lumina clasa politică şi 
pot produce un adevărat cutremur, dacă sunt luate în serios. 

Solicitarea are ca fond „dreptul divin”, acel drept care nu încape în texte de lege şi nu 
poate fi limitat doar la „voinţa” omului, el transcede fiinţa umană şi duce dincolo de 
vremuri. 

Dreptul divin este o formă a dreptului care îi depăşeşte pe juriştii seculari, de fapt în 
România nu prea sunt formaţi jurişti care să aibă solide cunoştinţe teologice şi mai ales 
să-l cunoască pe Isus. E un gol atât de imens în acest domeniu încât România are nevoie 
să i se retrocedeze conştiinţele pierdute în erorile de fiecare zi, dincolo de juriştii cu 
doctorate, mai mult sau mai puţin parlamentari, care nu au capacitatea creştină de a 
înţelege un lucru simplu: ce ar da un om pentru a nu-şi pierde sufletul ... 

Ce surprinde în acest interviu în forţă sunt date şi informaţii istorice pertinente despre 
proprietate ca mod de administrare a creaţiei lui Dumnezeu, pentru că de fapt adevăratul 
stăpân este El, iar noi, oamenii, doar „ispravnici”. 

Şi iată că putem învăţa direct  de la sursă că structurile Bisericii Ortodoxe Române 
aveau rolul de arhivă oficială, iar specialiştii vremii făceau dovada unui profesionalism 
adevărat, chiar şi fără computere. Oamenii bisericii aveau şi mai au un adevărat cult al 
scrisului, despre un scris provenit nu din lecţiile pământene, ci unul provenit din sfinţenia 
scrisului. 

Mai învăţăm că în vreme existau şi „ingineri hotarnici”,  mai precişi în lucrări decât 
inginerii topo de astăzi, că ei erau oamenii bisericii, aveau capacitatea de a şti că Cel de 
pune hotare lucrurilor este Dumnezeu pentru ca noi să înţelegem lucrările Sale minunate.  

Surprinde la punctul de vedere a lui Artur Silvestri faptul că dă soluţia administrării 
cestui fond bisericesc, e o soluţie tehnică şi modernă – Fondul de investiţii confesional, 
instituţie menită să atragă specialişti şi intelectuali care altfel ar sta pe marginea 
vremurilor. 

Se dă şi exemplul viabil în istorie – proprietăţile denominaţiunii catolice despre care 
se vorbeşte şoptit, dar care au marcat istoriile popoarelor în mod discret, dar cu impact 
spiritual.  

Interviul merită citit mai ales pentru că aduce în atenţie Biserica Ortodoxă ca 
instituţie „aptă să organizeze naţiunea în perspective clare şi valide”, o problemă de 
viziune largă,  peste vremuri şi oameni. 

Şocul retrocedării este de fapt răspunsul la un impas ce se vrea rezolvat: CE DORIM 
ÎN ISTORIE”, o adevărată chemare la o reformă spirituală. 

Problema pusă aici de autor este una de esenţă: în ce măsură românii au asimilat sau 
pot asimila modelul lăsat în istorie de Isus şi-n ce măsură biserica poate fi privită ca o 
instituţie în planul de mântuire pe care Dumnezeu îl are cu fiecare om. 

Este un subiect care se deschide spre omul modern provocator, dar fără viziune, şi 
înţelegem să un popor piere din istorie fără viziune. 
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Artur Silvestri prin argumentele sale istorice, patrimoniale, ca om şi ca intelectual 
ancorat în vreme, a dat un răspuns coerent, matur şi plin de greutate. Dacă se va accepta 
ideea dreptului divin ca viabil şi necesar, cu elan în echilibru social românesc, se vor 
naşte şi obligaţii pentru biserică, iar biserica, iată, cunoaşte răspunsul divin la aceste 
întrebări, răspuns dat prin modelul Mântuitorului, o învăţătură de eliberare spirituală şi 



socială, de vindecare sufletească în istorie şi Cuvântul lui Dumnezeu în inimile 
oamenilor, cu forţă de a schimba secolul retrocedărilor de timp divin. 

În parte această provocare a bisericii a primit răspuns prin ideile, preocupările şi 
suferinţa fericitului Antonie Plămădeală, om al bisericii, slujitor al celor sfinte, care s-a 
bătut, şi încă o face, pentru o BISERICĂ SLUJITOARE.  

Despre acestea, domnul Artur Silvestri a scris în cartea „MODELUL OMULUI 
MARE”. 

Cred că în acest interviu de forţă, tipărit pentru învăţare şi aducere aminte, este 
deschisă o problemă spirituală mai mult decât una de proprietate imobiliară, retrocedarea 
inimii curate românilor pentru ca astfel românii să-L poată vedea pe Dumnezeu, de altfel 
una din „fericirile” predicate de Mântuitor. 

 
 
Vara, 2005 
 
 
 
GRÂUL NEGÂNDITOR  
 
Artur Silvestri priveşte în viitor cu mult curaj. În studiul său „ ROMÂNIA ÎN ANUL 

2010 „, publicat la Editura „ Carphatia Press – 2003 autorul, în cuvinte precise şi corecte, 
ne îndeamnă să privim la ceea ce ar putea fi România din punctul de vedere al 
proprietăţilor imobiliare,  ca efect uman, dincolo de schemele de specialitate.. Deşi cartea 
pare a se adresa exclusiv specialiştilor, este un adevărat eseu despre ce, unde, cum, cât şi 
de ce în ţara noastră. S-au scris studii şi programe politice în etape clare ale istoriei 
României, dar acest studiu ne îndeamnă la luciditate, la cunoaşterea ţării, la acceptarea 
mişcărilor sociale şi a oamenilor într-un timp pe care nu-l mai puteam controla pentru că, 
se pare, aparţine exclusiv lui Dumnezeu. Dacă nu am profitat de libertatea noastră primită 
prin har în anul 1989, asumându-ne timpul nostru de fapte, atunci valul  este aici şi nu-l 
putem ori.  

Cartea este o continuare a studiilor eruditului autor despre noi, despre deceniul 
straniu, despre modelul naţional, despre boala lipsei de viziune, despre mişcarea 
incontrolabilă din istoria noastră recentă în plan social, administrativ, patrimonial şi ca 
mod de viaţă pur şi simplu.  

Pentru prima dată un autor spune clar că mari mase de oameni se vor multa dintr-un 
loc în altul în căutarea civilizaţiei pierdute dar şi a sufletului nostru. El ne arată precis că 
Dumnezeu ne vrea vii, în căutare, într-un fel de exod din falsele mituri, din ideea statului 
paternal şi din iluziile noastre, alimentate de amintiri. Economia de piaţă este chiar aici, 
iar acest lucru produce efecte.  

Cu stilul său inconfundabil de om al cărţii, simţindu-se mireasma cuvântului scris cu 
migală, Artur Silvestri scrie: „ Căci oricâtă confuzie pestriţă şi aer de iarmaroc ne-ar 
înconjura, ceea ce pare inovaţie incongruentă repetă adeseori paşi altă dată făcuţi şi într-
un viitor indecis îşi află aşezările pozitive „ 
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Pornind de la o prognoză de piaţă imobiliară anunţând sfârşitul imobilelor vechi ca 
fenomen de etichetă de boier şi anunţând venirea imobilelor tip „ ciocoii noi „ , trecuţi 
prin comunitatea europeană şi prin ideea de OTAN .  



Mişcarea preţurilor va fi dramatică şi va crea o imagine de cataclism, pentru că vom 
fi chemaţi la viaţă, nu putem trăi la infinit din amintiri.  

Artur Silvestri analizează cu exactitate fenomenul Bucureşti, arătându-i slăbiciunile, 
erorile şi perspectiva. Merită citite şi analizate efectele ororilor urbanistice, locaţia tip 
comună, casa ca tip de afacere. 

Aruncând o privire în România tăcută autorul observă depopularea severă şi 
îmbătrânirea fondului demografic şi constată că : „ omul domiciliază acolo unde se simte 
mai bine iar reşedinţa îi este mai plăcută. „  

Descoperim că este nevoie de o revoluţie în mentalitate, că vremurile cer investiţii şi 
că toţi vor ceva spore binele lor, acolo unde se poate descoperi din nou „ omul natural „. 

Ceea ce este esenţial în carte este că autorul ne pune în faţă cele şapte necunoscute 
care vor determina viitorul ţării şi asta în ciuda prognozelor politice, ba mai mult 
ignorând parcă voinţa politică  

Remarcăm variabilele: România Mare, ce ar putea fi efectul adunării românilor sub 
aceeaşi umbrelă, apoi efectul „ Sarimzegetusa „, adică România în căutarea unei alte 
capitale, pe bună dreptate, ceva mai curat şi mai profund în istorie. Nu se ignoră şi 
parametrul bolii româneşti: „ eternul rău românesc „, sau efectul sistemului circulatoriu, 
efectul OTAN sau UE.   Nu este ignorat şi variabila „ marelui cutremur „, sau 
modificarea climei.  

Privind la timpul probabil zilnic nu vom mai putea percepe că vremurile sunt în 
schimbare şi noi suntem acolo şi aici, în inima lor.  

Artur Silvestri atenţionează: „ Acest sistem de elemente critice modifică totul şi 
obligă la un efort de adaptare inteligibil pentru om … „  Sensurile se vor schimba.  

Autorul nu exclude şi intervenţia altor variabile care să mişte rotiţele istoriei, poate 
chiar Mâna lui Dumnezeu. 

Cert este că prin această viziune deja avem câteva certitudini pentru viitor. Ştim că 
fără viziune un popor piere, iar autorul acest lucru face: ne cheamă la viziune.  

Ultima analiză : România care produce, trează, refuzând somnul societăţii parazitare.  
Se remarcă spiritul cărţii: „ Grâul – abia pârguit – se instalase negânditor peste 

urmele rămase doar în memorie .„  Această frază, scurtă, frumoasă este dureros de reală 
şi ne provoacă la meditaţie. Chiar dacă Artur Silvestri ne prezintă perspectiva unei alte 
Românii decât o credem noi acum că ar putea fi, viteza în care se va schimba societatea 
ne va afecta pe toţi, poate unii o refuză, dar alţii vor fi chemaţi. Oamenii politici sunt 
avertizaţi: fără viziune vor pieri, nu vor putea alimenta la nesfârşit spiritul de gaşcă, vor 
trebuie să FACĂ.  

Cartea este una dintre cele mai bune scrise cărţi şi este una – paradoxal – pur 
patriotică în sensul buna al românului care poate fi universal. 

 
Primăvara, 2004. 
 
 
SCRIB LA MARGINEA APELOR MARI 
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Omul aflat în faţa mării capătă ceva din puterea infinitului, chiar dacă în faţa 
albastrului devine neputincios. Artur Silvestri în piesele sale improvizate pentru violoncel 
şi oboi, adică        “PERPETUUM MOBILE“, apărute la Editura  “ CARPATHIA PRESS 



“ – 2005, încearcă să prindă în cuvinte puţine cât mai multă viaţă văzută şi nevăzută, să 
capteze inexistentul aparent în fraze scurte, electrice.  

Scrierile vin dintr-o ţară  care nu se găseşte pe nici o hartă, dar sufletul omului, fiinţa 
este chiar ea o cetate, uneori aflată la marginea mării, în aşteptarea valurilor  “ îmbrăţişate 
prin hazard “. 

Deşi, aparent fără legătură între ele, povestirile se leagă prin starea specifică a omului 
aflat la malul apelor mari, prin îngerul albastru, care deşi nu vorbeşte, ne comunică 
atâtea… 

Există o frumuseţe care ţine viaţa omului, care îl face pe scriitor să fie un purtător de 
cuvinte, să le atragă, precum metalul atras de magnet… Efortul omului de a măsura 
infinitul pare imposibil, dar scriitorul are uneltele sale : foaia albă de hârtie, stiloul, 
ochelarii, nimicurile de fiecare zi pe care le poartă în buzunarele de la piept, ale cămăşii 
de fiecare secol.   

Când omul are îndrăzneala de a măsura infinitul se petrec lucruri miraculoase, apare 
îngerul, apar fiinţe miraculoase, iar valurile mării devin vizibile, se întâlnesc, ca  paralele 
chiar sub ochii celui care priveşte… 

Povestirile lui Artur Silvestri au ceva ce scapă percepţiei de moment, dar care 
dăinuie, există substratul venit din inima celui care crede şi care îl caută pe Dumnezeu, 
chiar la malul mării, chiar în locuri în care nu există, pentru că lumea în sine a fost făcută 
din lucruri care nu există.  

Dar fiinţează o lume paralelă pe care scriitorul o revelează prin scrisul său, o lume 
care ne scapă printre degete, dar care are timpul ei bine temperat, cu tipare mai clare 
decât în timpul nostru de oameni care merg pe jos prin istorie.  Apoi există în aceste 
scurte ninsori de cuvinte o viaţă suspendată între două lumi, care poate naşte fericirea, o 
clipă de bucurie intensă care marchează fiinţa umană, dincolo de limitele din această 
lumea a noastră.  

În istoria de sticlă a  lui Artur Silvestri apare regele, materializat după puterea 
omenească în figura prototip a lui Ludovic al XVI-lea, apariţie la limita neputinţei 
umane, dar în căutarea adevăratului rege.  

Lumea la marginea mării este străbătută de avioane primitive, în care se află aviatori 
rătăciţi din alte lumi, ajunşi acolo fără să ştie de ce, apariţii pe cerul - oglindă: “ timp în 
curgere vizibilă, viitor devenit trecut, în nesfârşitul prezent care nu există. “ 

Şi peste lumea copleşită mai mult de albastru şi infinit decât de căldura verii, de 
căldura anotimpului, afli că există un tată Dincolo, în Cealaltă Ţară … 

Poate imaginea prinsă în mişcare a mesei pictorului pe care se află fărâmituri de 
pâine, unde vin vrăbii să ciugulească viaţa creată de artist, simplu, cu naturaleţe, pentru 
că viaţa creată de acesta este una reală, pentru că vrăbiile există, dincolo de culoare, de 
mişcare, de foamea fiinţelor vii. 

În camera de hotel, atins de viziunea luminii  venind de departe, scriitorul primeşte 
porunca să se întoarcă imediat, cât încă mai este cu putinţă, este o poruncă brutală, dar 
deloc surprinzătoare, pentru cei care văd pe cer lumina… 

 36

Enigma scrisului, ca o natură pusă în fiinţa umană dincolo de puterea de a accepta, 
este una profundă, omul se distinge în timp, pentru că scrie, de la început scrie, e taina 
care se descoperă lumii, am fost creaţi la Cuvântul lui Dumnezeu, doar teama de a fi 
pierdut semnele de început poate arăta drama produsă de păcat. 



La marginea apelor mari ai senzaţia morţii fericite, pentru că eşti inclus în infinit, faci 
parte din acesta, e viaţa veşnică totuşi posibilă. 

Uneori sărbătoarea continuă, dansatorii se pierd în altă lume, doar semne uşoare a 
celor care au dansat în plină lumină, sub ochii tuturor, dar care alunecă în altă parte, 
rămân semnele, umile semne, într-un spaţiu fără dimensiuni…  

Sunt semnele necesare pe care scriitorul ni le relevă, printr-un efort al bucuriei de a 
scrie la marginea apelor mari, sunt tipare veşnice, venind din Dumnezeu, un timp 
circular, pentru că atât putem vedea din infinit, o muzică indefinită. 

Povestirile deşi scurte par a oferi material pentru un tablou, dar efectul este acesta, 
poveştile sunt tabloul însuşi, nimic nu mai poate fi dincolo de esenţe, marea este vie, ea 
trăieşte şi se furişează în scrierile acestea aparent simple, dar care pun limite infinitului. 

Năzuinţa omului de a merge pe deasupra apelor este una care face parte din fiinţa sa, 
este mesajul venit de sus, fără cuvinte, pentru a trăi în locul altuia, mai înalt, mai bun. 
Tărâmul poate fi atins într-un mod simplu, dar trist, nu puteam afla acest mod, există în 
anotimpul de la marginea mării un prag… 

Dumnezeu ne-a trimis mesagerul, poate o insectă stranie, cu ochii mari, apărută brusc 
pe coala albă a hârtiei, iar în ochii insectei se oglindeşte chipul omului, multiplicat în 
milioane de exemplare, o identitate ajunsă vedenie, fără număr, fără loc, fără timp, fără 
limitare, dar această îl limitează prin misterul care se dezvăluie treptat, cu fiecare cuvânt 
scris şi trăit, dincolo de realitatea hârtiei. 

Există o lume din adânc care iese la suprafaţa scrisului, a povestirii, ca o epavă 
scoasă la suprafaţa apei, ca un animal ciudat pe care marea l-a creat sub val. La marginea 
apei timpul îşi dezleagă misterul, sunt scriitori care scriu astfel. “Perpetuum mobile “ lasă 
sentimentul că lumea nu se opreşte, că suntem prea limitaţi pentru a putea opri creaţia, 
cartea continuă într-un anumit fel volumul anterior al lui Artur Silvestri -  “ Apocalypsis 
cum figuris “, căutând sensul aparent impenetrabil al Timpului. 

Dar lumile se unesc, orizonul apelor mari nu poate opri curgerea dintr-o parte în alta.   
Deşi există multă tristeţe şi poate dramă în scrierile lui Artur Silvestri, frumosul 

există, nu poate fi oprit la marginea lumilor, scrisul său este un fel de rugăciune, poate 
chiar veste bună, în sensul în care înţelepciunea omului este prinsă şi inclusă în 
înţelepciunea venită de SUS, pe care, până la urmă, nici scriitorul, nici cititorul nu o 
poate controla, ea ESTE. Nu cred că există în scrierile acestea o filozofie deosebită, ci 
este o revelaţie în oglindă venind din revelaţia eternă dată omului, pentru că o dimensiune 
a divinului este frumuseţea, ea nu poate fi măsurată, dovadă că la început de ritual 
uneltele scriitorului rămân aceleaşi: hârtia albă, stiloul pregătit şi cuvântul în vârful lui, ca 
o insectă cu ochii mari în care se reflectă fiinţa scribului … 

 
Iarna, 2005.     
 
 
 
SEMNE ŞI PECEŢI 
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În cartea Apocalipsa din Scriptură există imaginea neamurilor aflate sub lumina 
Cetăţii de Sus, Dumnezeu văzându-şi creaţia aşa cum este salvată prin Isus, nu se fac 
deosebiri, fiecare neam este ACOLO, este în chiar Dumnezeu. 



În cartea „SEMNE ŞI PECEŢI „, lansată de Editura „ Carpathia Press „ – 2005, 
profesorul Artur Silvestri relansează  „ şapte lecţii despre originism „, prezentând 
românilor şi nu numai, lecţiile pe care se pare le-au uitat, despre rădăcinile şi tiparele care 
dau ecou lumii de astăzi. În mod cert partea aceasta de lume este una originală, specifică 
în straturile lumii, alături de romanitatea franceză, germanitate, anglo – saxoni şi 
slavitatea heteroclită, în această Europă care nu se poate aduna într-o structură politică 
prea coerentă, încă, deşi ocazia a existat, Europa fiind un areal creştin şi avea ocazia 
unirii sub numele lui Hristos, de fapt steagul nostru ar trebui să fie unic - Iehova Nissi. 
Dar pentru că mai există har pe pământ, românii sunt ceea ce sunt, o entitate puternică, 
având un rol important pentru lume. 

Împotriva celor nemulţumiţi dintre români de români, Artur Silvestri le pune în faţă 
valorile eterne care au legănat pământul acesta. Pe nemulţumiţii aceştia, eseistul şi nu 
numai eseist, poate artist al ştiinţei de fi etern, Artur Silvestri îi denumeşte creoli, 
folosind un termen care deosebeşte şi desparte lumile:  

„ Creolul va fi cu hotărâre rasist, admiţând – fără a ezita – că există naturi civilizate şi 
popoare inferioare, ce ar trebui, în consecinţă, scoase din barbaria de milenii şi trimise la 
şcoala de forma şi conţinutul plăcut stăpânului şi poate potrivite în locurile unde acesta 
hălăduieşte. Când tu îi vorbeşti despre civilizaţie etnografică, despre şcoala din prispa 
bisericii, despre universalitatea lui Creangă şi despre industria ţărănească, el te priveşte 
năucit şi neîncrezător, jurându-se mistic şi cu exclusivitate pe principiile învăţate de la „ 
domni „…”  

Profesorul Artur Silvestri şi-a strâns scrierile risipite prin vreme sub acest titlu 
semnificativ „ SEMNE ŞI PECEŢI „ pentru a ne trage atenţia CĂ SUNTEM, fără a mai fi 
necesar a căuta a fii. Titlul trimite la cartea lui Nichita Stănescu „ Noduri şi Semne „, 
poetul, însă, a căutat să rezolve starea de a fi român prin starea poeziei, sau poate la  
încercările lui Marin Sorescu care trimit la Muzeul Satului sau la Eminescu, poetul care 
n-a existat, dar au existat munţii şi marea şi plopii, care toate acestea trebuiau să poarte 
un nume … 

Mijloacele lui Artur sunt ale specialistului, ale OMULUI CARE ŞTIE, de aceea 
studiile sale ar trebui privite cu mai multă atenţie, deşi autorul nu este unul deloc comod 
pentru „ vip–uri „, este mult prea iniţiat pentru a fi înţeles şi acceptat, dar tocmai pentru 
asta, clasa politică ar trebui să ţină seama de semne, de peceţi, de noduri, de patologia 
neîncrederii, de faptul că există o cale singuratică în lume, ar trebui să ia în considerare ce 
tipuri de conducători sunt posibili pentru noi, dacă nu neapărat necesari, ce fond 
neconsumat se află în stratul de profunzimea istoriei, ce au lăsat operele artiştilor români, 
ce idei dincolo de lacrimi şi tragedie şi ce înseamnă de fapt Eminescu pentru noi. 
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Autorul pare straniu din unghiul ascuţit al istoriei şi al interesului personal al lumii, 
prin eseurile sale, nu se încadrează în moda zilei, mersul său spiritual este unul de sus şi 
el continuă să urce la Templu acolo unde sunt adunate neamurile, printre regii, în tabloul 
nevăzut al lacrimii. Efortul de cărturar făcut de Artur este unul al omului stăpân pe 
direcţie, puternic prin rădăcini, trimite la modelul existenţial al românilor aşa cum s-a 
lăsat precum roua în sufletele noastre. Modelul şi tipologia descrisă în carte rezistă în faţa 
modelelor venite de altundeva, rezistă efortului de înstrăinare, cu dramele şi căderile 
vizibile în istorie, deşi nu am dezvoltat prin simetrie o teocraţie asemănătoare 
iudaismului, cu toate că am fi avut şansa.  Dar cărţile sfinte sunt aici, ele au codul pentru 
că originea există şi pentru că am rezistat imperiilor. Prin spiritul locului.  



De asemenea prin Hristos, pentru că românii sunt creştini, suntem universali, dincolo 
de limbă, poate nu una de circulaţie, avem limbajul valorilor creştine stabile, avem „ 
stânca tare „ pe care ne sprijinim.  

„Originismul„, cheia, cu infinite combinaţii şi coduri, ce ne face pe fiecare mai 
apropiat de ceea ce suntem ca esenţă. „  

– Iată o scurtă definiţie a rădăcinii, aşa cum scrie cărturarul Artur Silvestri …. 
Prof. dr. Viorel Roman din Bremen, Germania, scriind despre operele lui Artur 

Silvestri notează că:  
 „ sunt expresia unei gândiri de pe altă planetă, din altă dimensiune. „   
Nu este aici numai o laudă la adresa scriitorului, a cărturarului, este reflexia din 

OGLINDA cerului … 
 
Iarna, 2006.   
 
 

APROAPE DE TĂRM 
 
„Asta îmi aduce aminte de o mai veche observaţie a mea. Drumurile „ noi „ nu fac 

decât să crească distanţa dintre comunităţi. Localnicii folosesc drumurile străvechi care 
fac legătura firească şi rapidă. Cele „ noi „ sunt zgârieturi trufaşe şi exemplu de forme 
fără fond şi fără rost. „  

Observaţia lui Alexandru Nemoianu  este una de profunzime şi face parte din 
„SEMNELE VREMII„ sau din Gândurile şoptite către Fratele Gavriil de pe Ceahlău, 
carte apărută la Editura „ Carpathia Press „ – 2005 sub îngrijirea profesorului Artur 
Silvestri. 

Observaţia vine dintr-o singurătate, paradoxal, în părtăşie, a scriitorului. Este una de 
profunzime, de esenţă, aşa cum mai rar se scrie astăzi. Alexandru Nemoianu este atent la 
semne, sunt semnele care vin de la Dumnezeu. Detaşat de cele lumeşti şi căutând aceste 
semne el şopteşte către prietenul său Artur Silvestri tainele care, iată, se dezvăluie celor 
care insistă, celor care bat la uşă până când Dumnezeu deschide.  

Trăitor în America scriitorul pare a locui într-un loc sfinţit de gânduri, privind spre 
România acolo unde s-a format ca persoană a lumii. Dorul de România cea din adânc este 
unul al iluminării.  

Dincolo de ape este Artur, un fin curcubeu se leagă între cei doi, cuvintele lor atinse 
de brume fierbinţi leagă lumile după cum lumile în sine nu se mai pot lega. Cad 
distanţele, se apropie vremurile prin cuvinte din inimă. Temele din scrieri a celor doi sunt 
ale unora care caută şi găsesc locul prins în aburii veşniciei.  

La bucurie, la durere, la stare de veghe sau de ţipăt, Alexandru Nemoianu se simte 
sub puterea valorilor creştine, cele eterne, venite prin Isus Mântuitorul şi prin marele nor 
de martori care este în Împărăţia de Sus. Deşi istoric sau apropiat de arheologie, el nu se 
lasă dus de valul oficial, ştie care este valul şi vântul divin care suflă în pânzele sufletului, 
se distanţează de împietrirea  lumii, dar dus spre  o lume vie, la dispoziţia lui Dumnezeu.  
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Atent la ce se întâmplă în România el scrie Fratelui cu sufletul cald al celui care 
iubeşte, cuvintele vin din izvorul adâncurilor care a dat putere culturii române. Iubirea 



necondiţionată pentru ceea ce este românesc, este una de tipic creştin. Faptul că el vede în 
apropiatul său un frate este semnul că iubirea sa este una reală.  

Crede în modelul de existenţă al românilor în vreme şi este un model care dă 
alternativă raportat  altor modele. El se opune nu elitei de mahala, el este pentru fiinţarea 
României ca model de din dragoste.  

Alexandru Nemoianu observă din turnul singurătăţii sale de veghetor că suntem 
datori celor plecaţi dintre noi fără de număr, celor care au trecut dincolo pentru ca noi să 
fim, pentru că ne-au lăsat moştenire modelul acesta existenţial care REZISTĂ.  

Pentru scriitor marile oraşe îl blochează şi nu se simte acasă, preferă zona de sus a 
lumii, satul, vatra, acolo unde mai există câţiva bărbaţi solomonari capabili să stea în 
vreme, să ştie drumurile care leagă comunităţile, să povestească prin har, dezvăluind 
modelul.  

Există pentru Nemoianu valorile fundamentale: persoana, familia, neamul, apoi 
Dumnezeu lucrează în mod original cu omul pentru a putea şi noi înţelege rostul pentru 
care trăim şi, iată, viaţa este lumina dată oamenilor, lumina lină care ne copleşeşte, iar 
prin naşterea lui Hristos am primit înţelepciunea, dincolo de carnea trecătoare.  

Fiecare model de existenţă este o realitatea şi are izvoarele sale diferite de alte 
modele. 

Rezistenţa în vreme este dată de rugăciunea în cuvinte puţine şi personale, este 
rugăciunea lacrimii în răbdarea care aduce salvarea sufletelor. 

Pentru scriitor prigoana modelului creştin este una dureroasă, pentru că azi prigoana 
nu mai este una vizibilă, nu mai este una a violenţei, este una prin care lucrurile divine 
sunt golite de conţinut, una care vine din interiorul fiinţei, unde sensurile de început ale 
logosului sunt schimbate după voia oamenilor, iar catedralele din Europa de Apus ne 
arată dimensiunea aceasta a pustiului, iar pustiul este semnul lipsei lui Dumnezeu din 
locul acela.  Dar această prigoană care are şi ea modelul ei se va izbi de Hristos cel Viu, 
de piatra din capul unghiului, mereu prezentă acolo pentru ca lumea să nu se prăbuşească.  

Alexandru Nemoianu scrie Fratelui său Gavriil cu dragoste despre piatra care nu este 
luată în seamă, dar care va da măsura vremurilor. 

Mirajului unei lumi mai bune dincolo de ocean, Nemoianu îi opune dragostea. Vede 
clar că modelul american are limite, catastrofa lăsată în urmă de taifunul Katrina arată 
neputinţa unei lumi dezvoltate la ea acasă şi mai ales „ Izolarea programatică a 
individului face ca acesta să nu se poată baza pe solidaritatea de comunitate, familie şi 
neam. „  Dar speră că acest impuls negativ dat de Dumnezeu care lucrează şi în natură, 
acest semn care a atins America anului 2005 va deschide inimi şi minţi.  

În opoziţie cu visul occidentului modelul românesc este unul esenţial pentru că are o 
incredibilă capacitate de regenerare.  Trebuie să privim la acest model românesc pentru 
că există oameni care îl reprezintă şi dincolo de căderi există cineva care ne poate 
îndemna: SUS INIMA ! 

Gândurile aceste şoptite a lui Nemoianu au darul de a ne aduce aminte de profeţie, de 
rugăciune, de deschidere spre verticalul vertical printr-un stil de modă veche, un stil al 
celor care ştiu, un stil al echilibrelor şi al credinţei.  
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Puterea de a privi dincolo de vremuri spre Hristos ca salvare, ca model desăvârşit 
aduce cărţii o putere care dă viaţă.  



Între notele zilnice sunt fragmente de ştiinţă înaltă, ştiinţa de a refuza căderea şi a de 
a căuta lumina, căci veşnicia este calitate, iar răul nu poate fi socotit bine. Urechea 
scriitorului aude glasul României, un susur blând şi dulce:  

„ Oricum, la fel ca în fiecare an, mă bucur seara când în zumzet de greieri şi cer cu 
stele aud fâşâitul frunzelor de porumb. Septembrie, este, la fel ca Toamna, un prag. Ne 
aflăm foarte aproape de un ţărm care este atât de simplu de atins încât nu îl aflăm „  

Este Glasul din veşnicie venit. 

 decembrie 2005, sfârşit de toamnă în Carpaţi.        
 
 
 
SINGURĂTATEA CA MOD DE A FI O PERSOANĂ PUBLICĂ 
 
Ieşirea din singurătate este o misiune pentru fiecare om.  
Presiunea vremurilor în care trăim ne împinge tot mai mult spre o singurătate nobilă 

dar fără de rod, aproape sterilă, de parcă ceea ce se întâmplă cu fiecare dintre noi ne 
hipnotizează. Dar nu acesta este modelul divin, apostolul Pavel explică clar modul cum 
fiecare dintre noi este în legătură cu alţii prin valenţele spirituale, prin valorile investite 
de Dumnezeu în fiecare, după cum doreşte, dar spre binele celuilalt.  

E modelul divin care ne leagă şi ţine mai mult de dragoste.  
Profesorul Artur Silvestri ne propune prin cartea sa „ NU SUNTEM SINGURI „, 

apărută la Editura Carpahia Press „  - 2006, după un program bine stabilit, dar şi necesar 
pentru autor, câteva convorbiri avute cu Ilie Purcaru, Elisabeta Iosif, Radu Căjvăneanu, 
Veronica Balaj, Elvira Irşai, Anca Bărbulescu, Vasile Tomoioagă, Carmen Marinescu, 
Cristina Stuparu. Convorbirile, în număr de şapte ( număr plin de semnificaţii ) sunt 
modul de a misiona a cărturarului într-o lume care îşi caută punctul sprijin, pentru că nu 
vede valorile. 

Introducerea – eseu semnată de Alexandru Nemoianu ne avertizează : „ 
ADEVĂRUL VĂ VA FACE LIBERI „, trimiţând spre Mesia, spre adevărul întrupat, nu 
de ocazie şi steril, pierdut în definiţii.  

Cartea, susţine autorul cuvântului înainte – eseu, este un răspuns „ elitelor de mahala 
„ şi este o carte care răspunde întrebărilor nerostite şi care sunt, plutesc în aer între 
continente, între războaiele vizibile şi invizibile, între fiinţe.  

Răspunsurile lui Artur Silvestri dau direcţii, ridică viziuni, provoacă la gândire, 
descoperă o altă lume posibil mai bună, cheamă la linişte, la pace, la mesaj care schimbă, 
le transmite un mesaj făcătorilor de pace, ceea ce ridică vălul, carte adună pur şi simplu în 
stil propriu românesc.  

Cartea are la sfârşit o notă asupra autorului care explică rădăcinile şi care arată ţinta.  
Este un demers care ne prezintă o personalitate cu ceea ce are mai bun, cu lacrimile, 

cu îndoielile sale, cu erorile, cu bucuria, cu rugăciunea sa, cu boala sa şi cu misiunea sa.  
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Ceea ce nu suportă autorul este umilirea Bisericii Ortodoxe şi bătălia pentru 
demnitatea ei, demnitate care atârnă de esenţe. Autorul este şi lucid în acelaşi timp, vede 
şi acceptă slăbiciunile umane din cadrul acesteia, dar se pronunţă ferm pentru rolul de 
instituţie a Bisericii, o ideea probată şi de cea catolică şi spre care se străduiesc să ajungă 
şi alte culte creştine, într-un fel sau altul, în această perioadă complexă. 



Fundamentul acestei idei pare a fi patrimoniul de natură divină, un termen care nu are 
trecere şi nici nu este cunoscut de autorităţile statale, pentru că pur şi simplu nu-L cunosc 
pe Dumnezeu. 

Autorul mizează pe moralitate, atrăgând atenţia asupra unui rău nevăzut pentru că 
este lângă noi, răul românesc, ca o boală mai degrabă şi ca o eroare în univers.  

Artur Silvestri atrage atenţia asupra familiei ca valoare importantă şi asupra rolului 
de stăpâna casei pentru femeia matură care poate schimba generaţiile. Din păcate, în viaţa 
reală familia este o valoare care nici nu mai contează, parcă … 

Retrăirea istoriei unei familii, a familiei proprii, este un moment de a se întoarce nu 
numai la rădăcini, ci la faptele românilor în istoria unei naţiuni şi a lumii, considerând că 
averea unei familii tinde spre faptă şi merit. Familia generează aspecte care aduc 
misterul, iar un tablou, o sabie, o carte, o piesă de mobilier, leagă generaţiile şi lumile.  

Formarea unei persoane ca valoare naţională şi ca valoare umană presupune şi 
existenţa cărturarilor bătrâni, a învăţătorilor curaţi, modele sau tipare care ne lasă cărţi şi 
destine care caută desăvârşirea.  

Existenţa unei biblioteci în viaţa unui tânăr este una principală, acolo sunt cărţile, dar 
şi oamenii care fac aceste cărţi. Aşa se formează memoria colectivă  ce duce la geografia 
sacră ce va trebui să străbată bariera cuvintelor de fiecare zi.  

Autorul recunoaşte că sentimentul misiunii este ceea ce defineşte omul. 
Apoi cuvântul scris şi vorbit în limba română are valoare de simbol cu semnificaţii 

sacre, care depăşesc cotidianul.  
Cărturarul mărturiseşte:  
„ La noi se aşteptă învăţătura „ oficială „ şi nu înţelepciunea şi este în afară de orice 

îndoială că noi nu înţelegem decât puţin şi doar întrevedem această idee care defineşte 
„realitatea tainică. „  

România are nevoie de înţelepţii secreţi ai naţiei şi de grădini în care să –i poţi 
întâlni, ca în Eden.  

Profesorul Artur Silvestri mărturiseşte:   
„ Eu cred că există o Românie frumoasă, harnică şi puternică şi care ştie, din instinct, 

ce are de făcut.” 
Cuvintele autorului merită reţinute:  
„Bogaţi suntem căci venim de demult şi câteva mii de ani de acumulare culturală au 

efect şi se presimt mai mult decât se observă de obicei. Căci, adesea, în loc să ne 
cunoaştem mai bine decât o facem, noi deplângem istoria ostilă şi locul blestemat unde 
ne aşezarăm, în loc să clarificăm cine suntem  şi, ştiindu-ne, obârşia, încotro ne 
îndreptăm. „  

Avem nevoie de memorie … 
Se subliniază scopul în viaţa cărturarului, iar unul dintre acestea este ca Nordul 

Moldovei să fie declarat „ rezervaţie culturală a biosferei. „ 
Dar dincolo de eşecuri, merită să ne aducem aminte că în fiecare moştenire este un 

semn venit de Sus, de pildă o fântână. Avem nevoie să nu ne risipim strigă Artur 
Silvestri. 
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Dincolo de România vizibilă este una tainică care lucrează în adâncuri şi care va fi 
biruitoare, pentru că acolo sunt oamenii mari, ei nu doresc senzaţionalul , consumismul, 
ei CUNOSC ŞI ŞTIU, au apostolatul suferinţei … 



Această Românie tainică este o realitate tulburătoare, se formează continuu o familie 
legată spiritual, fiecare loc este specific şi totodată universal, dincolo de România de 
suprafaţă …România tainică este una a rugăciunii, nevăzută, dar fundamentală …  

Autorul mărturiseşte:  
„ Liniştea este o noţiune pe care ar trebui s-o cunosc căci fiecare fiinţă capătă liniştea 

când a înţeles datoria vieţii. „  
În această mărturie publică profesorul Silvestri poate omite unele zone din România 

Tainică, sau poate aceasta nu intră în modul său de a vedea lumea, nu face trimiteri spre 
unii tineri de excepţie, cu o solidă cultură creştină şi care zilnic studiază Scriptura pentru 
a vedea peste vremuri, care doresc să trăiască altfel, mai curat, stăpânesc limbi străine sau 
deja sunt specialişti în domenii la care alţii nici nu gândesc, poate că în acest efort 
spiritual de misionare, autorul ar trebui să vadă dincolo de principii pe care şi le asumă, 
totuşi cu demnitate şi chiar sfinţenie. Poate într-un fel tainic suntem fiecare într-o zonă a 
cunoaşterii aşa cum  o vrea Cel de Sus şi nu cum credem noi că a trebui … Şi El ştie de 
ce este aşa .. 

 
Convorbirile autorului cu reporterii vizibil sunt de fapt ocazia de a sta de vorbă cu 

Dumnezeu, pentru că efortul de a răspunde este bucuria de a misiona şi de multe ori 
întrebările cad precum fulgii de nea peste lacrimi ne plânse  … 

 
17 – 18 martie 2006.       
 

MEMORIA CLIPEI  
 
Un tablou de familie care  poate străbate vremurile, blând ca o prezenţă venită de 

Sus, aşa ne redă Artur Silvestri imaginea unei familii care poate rezista la căderea în ruină 
a trupului.  

După cum singur mărturiseşte în cartea „MEMORIA CA UN CONCERT BAROC „ 
VOL.III – Tablou imaginar de familie „, Editura „ Carpathia Press „ – 2005, autorul scrie 
de frica morţii, deşi a început prin a scrie ca să nu moară, o lecţie de conştiinţă, dar şi de 
viaţă, când constanţi că viaţa nici nu-ţi aparţine, că doar Isus poate fi viaţă, că eşti doar 
martor în timpul vieţii tale, un martor care mai poate rămâne în nerisipire, sub blânda 
aripă de lumină ...Să nu uiţi, să nu uiţi, pare a fi strâns totul într-o rugăciune a scrisului... 

A scrie despre mesager, despre aducătorul de apă, sau despre un grădinar, despre „ 
doamna ambasador „ , despre enigmă, a scrie ca şi cum ţi-ai aduna familia sub umbrela 
Cuvântului, căci vine vremea să te strângi în mare mişcare din cer şi de pe pământ din 
circuitul sufletelor în natură şi-n creaţie. 

Când familia de sânge îl căuta pe Isus deşi nu –L înţelegea,  nu-L accepta ca fiind 
ceea ce ESTE, acesta a răspuns, pe pământ fiind, dar cu ecou şi-n cer, că familia sa sunt 
cei care fac voia Celui de Sus, stabilind o regulă trainică – legătura spirituală nevăzută, 
dar prezentă, după cum gândul în mintea prizonierului.  
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Deşi om al cetăţii, implicat în lucrări de mare tensiune socială  în renaşterea 
memoriei la români, în fenomenul imobiliar ca mod de a trăi fără bani, într-un mediu al 
banilor, de a trăi prin valori spirituale într-un mediu al valorilor patrimoniale, Artur 
Silvestri simte sindromul singurătăţii şi asta pentru că relaţia cu divinul este una care ţine 



de individ şi cu cât de maturizezi prin har, cu atât devii tot mai singur în relaţia ta cu 
Tatăl ... 

Poţi reţine din acest concert baroc faptul că întotdeauna casa autorului a fost o 
bibliotecă, că există o limbă a îngerilor care nu ne aparţine, dar foarte intimă, că în 
tabloul de familie este o altă realitate, că în faţa acestei realităţi, omul se face tot mai mic, 
descreşte pentru ca ceva imperceptibil să crească ... 

Scriind despre familia sa, despre cei care sunt legaţi prin sângele memoriei, prin 
focul care ne arde fără să ne mistuie, Artur Silvestri redă imponderabilul din fiecare 
personaj despre care scrie, acel ceva transparent şi uşor care vine de sus şi care 
marchează fiecare fiinţă. Trebuie reţinut acest efort de captarea esenţelor pe vârful inimii, 
acest efort de a uni omul real cu cel spiritual, etern... 

Despre Mitropolitul Tit Simedrea şi aminteşte ca despre un om care clădise biserici şi 
fântâni, şi care la un moment dat dispare din zona vizibilă a lumii pentru a trăi într-o zonă 
unde ESTE contemporan cu cei dinaintea sa, cu strămoşii, într-un spaţiu fără lume, fără 
timp, doar spirit, până ce chilia unde trăieşte se luminează... 

Despre Francis Dessart citeşti că este mesagerul unor stări care înseamnă viaţa, în 
căutarea cheii de boltă a ştiinţelor şi artelor, pătrunzând în cauza cauzelor, sub un suflu 
divin, trecând dincolo de frontieră, dar care scrie lămurit, pătrunzător în zona lumii ca şi 
creaţie în mişcare înspre Dumnezeu ... 

Artur Silvestri scrie despre cei care scriu, despre cei care se roagă scriind şi laudă 
scriind, cu uşurinţa de a exprima inexprimabilul, despre cei care ţin limba română vie 
prin ceva nedefinit, dar care rezistă ruginii din vremuri, despre înţelepciunea pur şi 
simplu, despre cei care trăiesc simplu, fără o biografie de zbucium prin vremuri care ard 
precum acidul, în final, despre iniţiaţii care trăiesc cu Dumnezeu într-o relaţie care 
zideşte înlăuntrul, despre cei care scriu mereu  câte o scrisoare precum apostolii altădată 
epistole care menţin timpul în starea lui pură de timp dăruit şi nu de unul fabricat.  

Să fii solomonar în vremea marilor descoperiri ale lumii, să-şi fie frică de Dumnezeu, 
ca să capeţi înţelepciune, iată un secret ce vine din Munţii Apuseni de la oameni care se 
lasă locuiţi de cuvânt, cum ar fi Tofil Răchiţeanu care se lasă modelaţi de anotimpuri la 
timp şi nelatimp ... 

Să redai lumii spiritul care dă tăriei inimii, despre Mariana Brăescu  fiinţa ce a ivit o 
revistă şi care dăduse şi ideea tainică ce susţine scrisul, totul devenind fenomen într-un 
spaţiu românesc în care există mult infinit, „ fenomenul Casa Lux „, ce şi-a făcut loc prin 
profesiuni, cutumă, specializare şi literatură. Este un model de viaţă care dă respect 
cuvântului, trăind frumos .... 

Scrisul şi stilul cărţii, acest portret de familie, este unul al iluminării prin suferinţă, al 
căutării şi al găsirii, un scris în căutarea numelui de înger care călăuzeşte, în scrierea cu 
sânge a cărţii enigmatice, o sângerare invizibilă care se face vizibilă prin singurătate ... 

Împreună cu omul de munte, cu omul scrisului, cu omul oraşului invizibil trăieşte 
omul astral, proiectat în infinit dar atât de specific încât prezenţa lui doare, este o rană a 
vremurilor .... 
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„ Era o atitudine ce întâlnisem foarte rar, aproape niciodată, un amestec de 
solidaritate fără cuvânt şi necondiţionată, de loialitate şi spirit confratern; şi, în toate, un 
aer de nobleţe care trebuie să aparţină –şi aparţinea – doar celor care vin de demult şi 
depăşesc clipa prin însuşi faptul că există. „  



Am rememorat acest fragment de text pentru a simţi modul cum Artur Silvestri pune 
în tabloul de familie „ memoria clipei „ sau infinitatea clipei .... 

 
Vara, 2005       
 
 
 
TAINA CA TAINĂ DOAR PENTRU NEINIŢIAŢI 
 
Apare surprinzător pentru un specialist ca domnul Artur Silvestri să abordeze 

hazardul ca mijloc de analiză şi mai ales să-i aplice metoda apologetică. 
Este însă aici, în lucrarea „Apologia hazardului” apărută la Editura „Carpathia Press” 

– 2005 punctul de tensiune în analiza fenomenului imobiliar din România, analiză pe care 
autorul a făcut-o în profunzime, din interior, documentat, în această perioadă de timp din 
2004 şi parţial 2005 şi nu numai. 

Cu certitudine, societatea românească are nevoie de-un glas distinct şi pătrunzător 
pentru a prezenta ceea ce se întâmplă în acest domeniu dificil, dar cu grad de barometru 
pentru economie. Punctul de tensiune vine, din cel puţin două direcţii – una dintre acestea 
este prezenţa celor de la putere care intervin în economie după modelul popoarelor 
migratoare, imagine de simbol şi relevantă pentru România. Acest model este unul al 
rupturii şi al căderii în ruină, fără continuitate, fenomenul imobiliar scapă controlului 
specialiştilor şi asta naşte hazardul. 

Introducerea hazardului în jocul pieţii imobiliare provoacă o „atmosferă irespirabilă” 
apar fantasme, mituri şi sensuri incontrolabile. 

O altă direcţie care provoacă punctul de tensiune este lipsa de respect a societăţii în 
general, faţă de valorile proprii, individuale aşa cum s-au stabilizat în om prin viaţa de 
om în acest secol straniu. Furtul intelectual, parazitismul intelectual este la modă în 
România, se nasc „specialişti” imediat, chiar după colţ, specialişti născuţi din furtul 
ideilor şi a muncii altora, specialişti fără specialitate şi fără putere de creaţie, fără o 
viziune spirituală. 

Artur Silvestri vede fenomenul ca pe o „expropriere” sau „neo-folklor de Coca Cola” 
şi durerea sa este justificată, fără suferinţă ne fiind posibil să VEZI. 

Artur Silvestri venind hotărât în sensul real, este adeptul prognozei documentare, cu 
ţintă precisă, practică, bazată pe metode ştiinţifice, dar introducând elemente de 
sociologie, cultură, psihologie şi religie, dar mai mult, de credinţă, pentru a scoate la 
iveală sensul pe această piaţă imobiliară. Autorul impune disciplina interioară împotriva 
hazardului. Disciplina ca mod de a rupe cu „amatorismul” venit din Vechea Orânduire, 
când oamenii de bine se pricepeau la toate, dar la nimic în final. 

Dar disciplina înseamnă mai mult decât specializare, înseamnă forţa unei 
personalităţi de a da sare şi lumină vieţii în mod concret, real, refuzând senzaţionalul de 
dragul unei popularităţi de mahala, acolo unde de fapt putem intra, în „megapolis-ul” 
românesc, care spiritual există prin cei care ÎL VĂD. 
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Deşi intitulată „Apologia hazardului” cartea este un îndreptar anual de plasamente în 
domeniul imobiliar, îndreptar care merită atenţie, fiind determinat în timp şi spaţiu, 
pentru că aici nu este vorba doar de speculaţiile pe termen scurt pe care le fac amatorii 
pentru a scoate un ban „muncit”. 



Îndreptarul este pentru anul 2004 şi pentru începutul anului 2005 şi se axează pe 
fenomen în Bucureşti, în principal, dar şi pentru restul ţării. 

Autorul semnalează „sfârşitul furtunii” în zona apartamentelor şi creşterea interesului 
populaţiei pentru „casele convenabile” şi o stabilitate pe piaţa închirierilor. 

Cititorul atent va descoperi însă zona de atractivitate, dar şi de seriozitate: 
„supermarketurile” – „perla coroanei” în imobiliar şi afacerea construcţiei de hoteluri. 

Pentru cei rafinaţi piaţa „vilelor vechi” şi a „palatelor” este  piaţa limitată a celor 
„cunoscători”, a „degustătorilor”, a celor rafinaţi, o piaţă însă cam scumpă. 

Specialiştii vor primi un semnal important în domeniul imobiliar. „micro-spaţiile”  cu 
vad, foarte căutate, greu de găsit la tranzacţii. Este un segment de piaţă care trebuie privit 
în profunzime, alături de investiţiile în zona depozitelor mari, comerciale. 

Autorul demolează şi mitul în sfera afacerilor cu spaţii pentru birouri, dar semnalează 
noul sens – spaţiile pentru destinaţie specială a profesioniştilor, farmacişti, avocaţi, 
internet, industria alimentară. 

Ceea ce este important în cartea aceasta este analiza factorilor care influenţează 
„piaţa imobiliară”. Trebuie reţinute câteva aspecte:  

• Clientela-tip, adică specializată, care are ţinte precise şi care poate 
juca un rol important în piaţă. 

• „Antreprenorii sălbatici” – persoane fizice, iată, cei care construiesc 
în regie proprie pentru venituri rapide nete. 

• Domeniu comercial în care jucătorii plătesc fără ezitare ceea ce 
socotesc util. 

• Apariţia segmentelor de extremitate. 
• Piaţa interesantă a restaurantelor cu grădină. 
• Apariţia saturaţiei pe anumite segmente de piaţă. 
• Echilibru precar, între preţul unui imobil gata construit şi costurile 

unuia care se poate construi, acesta din urmă, se pare, mult mai ieftin. 
• Propaganda zgomotoasă declanşată de factori de interes, fără suport 

pe piaţa imobiliară. 
• Existenţa unui vis tradiţional pentru români, casa necesară, vis 

ancorat în aspiraţiile unei populaţii care „ştie” deja sensul istoriei sau îl 
simte. 

• Luxul ca termen limitat, dar prezent în piaţă, cu potenţial de 
dezvoltare lent, dar sigur. 

• Modul de viaţă impropriu al unor categorii sociale care pot duce la 
blocarea unor segmente de piaţă. 

• Apariţia normalului burghez, cu valori stabile. 
• Factorul ciclului de construcţie, care este determinat de birocraţie, 

abilităţile investitorilor, piaţa forţei de muncă. 
• Impactul mecanismelor pieţii. 
• Blocajul comercial în lipsa fondurilor reale în economie şi datorat 

sistemelor de creditare actuale, aspect care merită reţinut.  
• Deşteptarea crudă la realitate pe piaţa apartamentelor. 
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• Fenomenul lent, dar stabil ca afacere, pe piaţa caselor renovate, care 
se menţine ca atractivitate. 



• Mitul zonei ultracentrale, care tulbură populaţia. 
• Dispariţia multor companii specializate în intermedieri, iraţional 

apărute în piaţă, dispariţie cauzată de lipsa necesităţii sociale, a calităţii 
slabe a serviciilor prestate şi o calificare aproximativă a personalului. 

• Apariţia unei concurenţe serioase între constructorii de cartiere. 
• Fluxul de valută crescut în economie, ca aport a românilor ce 

lucrează în străinătate. 
• Diferenţierea socială a populaţiei în susţinerea unui credit în vederea 

construirii de imobile. 
• Scăderea febrei preţurilor absurde pe piaţă. 
• Vedeta de moment a pieţei imobiliare: „casa pe pământ”. 
• O cerinţă marcantă a pieţei – apartamentele de lux. 
• Elementul psihologic în mişcarea pieţii: spaima de cutremure, 

calamităţi, poate inundaţii, în perspectivă. 
• Mitologia integrării Românii în comunitatea europeană care 

generează cererea, creşterea fără sfârşit, o eroare a celor care o generează. 
• Cursul de schimb leu-valută care induce fenomene mai puţin 

controlabile şi blochează uneori capacitatea românilor de a crea valori. 
• Impactul „integrarea înainte de integrare” care dinamizează piaţa în 

mod nejustificat într-o fază interesantă de început de integrare propriu-zisă. 
• Apariţia pieţei imobiliare globale, fenomen care marchează 

economia românească în ansamblu cu efect de cutremur, generatoare şi ea 
de „hazard”, acolo unde societatea nu are suficiente resurse de a o asimila 
corect. 

• Impactul „leului greu”, mai ales începând cu luna iulie 2005, care va 
genera un „climat de confuzie”, preţul în domeniul imobiliar va intra într-o 
„etapă de iraţionalitate cu tendinţă de arbitrar”. 

• Lipsa reperelor pe o piaţă unde vor apare „ decizii bizare şi 
incoerente”. 

Factorii sesizaţi de autor merită reţinuţi, România fiind inclusă în sfera mai largă a 
zonei Europa, impactul va crea o „supra-încălzire” anterioară integrării, element care are 
greutate în întreaga societate. 

Apele se despart în general, punctează autorul, „etapa romantică a investiţiei 
imobiliare s-a consumat ireversibil”. 

Urmează etapa calculului la rece, specialiştii vor intra deci în scena cu toată puterea, 
pentru că ei ştiu şi pot să schimbe România. 

Termenul de „noua ordine în imobiliar” este un termen pe care Artur Silvestri îl 
prezintă hotărât şi merită reţinut ca atare. 

Există câteva regrete pentru autor: „Noul Bucureşti” o şansă încă schiţată, ideea de 
megapolis atât de importantă pentru el, ca şansă pentru România, cea mai importantă 
investiţie imobiliară universală a viitorului deceniu. 

Ideea de „Noul Bucureşti” este o idee care trebuie urmărită de oamenii politici dacă 
ei nu se doresc doar „migratori”. 
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Un alt regret al autorului este lipsa „Bulevardului comercial” care poate genera un 
„comerţ continuu”, care la rându-i provoacă civilizaţia „în rândul indivizilor chemaţi 



astfel la o vizită ritualică în templul comerţului”, disciplinând astfel societatea prin 
mecanisme specifice. 

Artur Silvestri trage concluzia: „Marele Hazard, de fapt impenetrabila taină care ne 
include şi ne stăpâneşte”. 

Vedem aici impulsul spre regenerarea societăţii româneşti româneşti sau poate 
căderea în ruină a limbii române. 

Cartea atrage pentru că în fond taina este taină doar pentru neiniţiaţi... 
 
Vara, 2005 
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CUPRINS: 
 
1. În loc de prefaţă, un gând: CONCERT BAROC ÎN CERURI 
2. APOCALIPSA  POATE ÎNCEPE DE PE STRADA CIPRIAN 

PORUMBESCU 
3. UNITATEA DE MĂSURĂ 
4. FERICIRE FĂRĂ CUVINTE 
5. AFACERILE LUI DUMNEZEU CU OMUL 
6. CUVINTE PENTRU URMAŞI 
7. ÎNTOARCEREA DE LA MANELE LA J.S BACH 
8. ACOLO UNDE CÂINELE ÎŞI CAUTĂ LOCUL POTRIVIT 
9. APOGEUL DERUTEI 
10. IMOBILIARUL ÎN DIRECT  
11. EFECTUL IMOBILIAR DUPĂ ARTUR SILVESTRI 
12. PURTĂTORII CODULUI SECRET 
13. „MĂSURA UNEI UMBRE „ SAU CAZUL LAHOVARY 
14. LA NORD DE BUCUREŞTI, SAU VIZIUNEA CARE MIŞCĂ LUMEA 
15. FERICIRILE DUPĂ ARTUR SILVESTRI 
16. O PROBLEMĂ DE VIZIUNE 
17. GRÂUL NEGÂNDITOR  
18. SCRIB LA MARGINEA APELOR MARI 
19. SEMNE ŞI PECEŢI 
20. APROAPE DE TĂRM 
21. SINGURĂTATEA CA MOD DE A FI O PERSOANĂ PUBLICĂ 
22. MEMORIA CLIPEI  
23. TAINA CA TAINĂ DOAR PENTRU NEINIŢIAŢI 
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