„Sînteþi printre puþinii care aþi cãutat ºi gãsit formula de a
familiariza cititorii români cu un domeniu al culturii noastre care
altcum le-ar rãmîne necunoscut. Fiþi binecuvîntat!”
NICOLAE CORNEANU , Mitropolitul Banatului,
1 martie 1988
„Vã mulþumesc cãlduros pentru valorosul Dvs. studiu care
aduce o importantã contribuþie la pãtrunderea adîncimilor necu noscute ale sufletului românesc.”
ANTIM NICA , Arhiepiscopul Tomisului ºi Dunãrii de Jos
10 octombrie 1987
„Nu mi-am închipuit ca cineva dintre scriitorii noºtri sã fie
atît de receptiv ºi cunoscãtor asupra activitãþii mele misionare
acum cînd ea se apropie de apus.”
VASILE al Oradiei
2 octombrie 1987
„Aþi pus într-o manierã nouã începuturile literaturii noastre,
ceea ce mã face sã þin seama de cele ce aþi scris la noua ediþie a cursului de “Istoria Bisericii Române” pe care o am în pregãtire.”
Pr. Prof. Dr. MIRCEA PÃCURARIU ,
28 septembrie 1987

Artur Silvestri, Ph. D. (n. 1953) - scriitor, istoric al civilizaþiilor, editor, personalitate cu activitate enciclopedicã.
Docteur ès lettres - University of Madras - India (1992);
doctor h.c. Barcelona - Spania (1992); Docteur ès sciences sociales - “Université Francophone Internationale”
- Bruxelles, Belgia (2004). Autor a peste treizeci de cãrþi,
ediþii ºi sinteze diferite; peste douã sute de studii de istorie literarã ºi istorie a civilizaþiilor, activitate jurnalisticã
proeminentã, de peste 30 de ani, concretizatã în aproximativ 2500 de titluri. Studii de istorie a culturii publicate
în mai multe limbi strãine; unele au apãrut la Madrid,
Montreal, Viena, Paris, Madrid, atât înainte de 1989 cât ºi
dupã acestã datã. Prezenþã activã, din punct de vedere
cultural, în Biserica Ortodoxã Românã, de aproape douãzeci ºi cinci de ani. Recent i s-a decernat “LLa Croix de Saint
Antoine du Désert”, importantã distincþie a Bisericii
Copte Ortodoxe din Alexandria (Egipt).
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„Din aducere aminte, mã voi opri la cîteva lucruri. Mai întîi
la felul cum curge erudiþia Dvs., parcã luînd-o înaintea condeiului
care abia se þine dupã dînsa. Un adevãrat Har de la Dumnezeu. ”
ANTONIE PLÃMÃDEALÃ , Mitropolitul Ardealului
30 noiembrie 1987
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„Distins scriitor, om al cetãþii ºi luminat patriot, omagiul nos tru, cu frãþeascã dragoste.”
NESTOR al Olteniei
15 ianuarie 1985

Artur Silvestri • VREMEA SENIORILOR vol.I

despre autor

„Iscusit mînuitor al scrisului nostru de inimã ºi de gînd româ nesc, din partea noastrã preþuire ºi binecuvîntare.”
TEOCTIST , Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
3 septembrie 1987
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