
Artur SILVESTRI (1953-2008), personalitate 
marcantă a literaturii române contemporane. 
Autor a peste 50 de cărţi. Activitate literară 
enciclopedică. Jurnalist, scriitor, istoric al 
civilizaţiilor, editor, fondator de organizaţii 
culturale şi cetăţeneşti, filantrop.  

 

 
Fondator şi preşedinte al Asociaţiei  Române 
pentru Patrimoniu (2004) şi al Asociaţiei 
Scriitorilor Creştini din România (2006). La 
sugestia mitopolitului Nestor Vornicescu, a 
înfiinţat şi condus „Grupul pentru istorie 
alternativă” (1987), avându-i alături pe 
Pandele Olteanu, David Popescu, Paul 
Tonciulescu, Virgiliu Ştefănescu-Drăgăneşti, 
I. C. Chiţimia, ş.a. A editat prima revistă 
bisericească „pe înţelesul tuturor” cu titlul 
„Lumină Creştină” (1991).  A fost membru al 
redacţiei revistei „Luceafărul” (1985) şi al 
revistei „Agero” - Stuttgart (2006). A fondat 
editurile „Carpathia Press”, „Intermundus” şi 

„Kogaion Editions” (singura editură din România care editează cărţi în limbi străine 
pentru difuzare în străinatate). Specialist în gestiune imobiliară şi expertiză patrimonială. 
Director general al compania „SGA România – Institutul de Consultanţă Imobiliară”. 
 
Născut într-o familie de negustori aromâni din partea mamei şi de boieri olteni din parte 
tatălui său, descendent din familia Iancu Jianu. Strănepot al Mitropolitului Simedrea, 
ultimul mitropolit al Bucovinei izgonit de pe scaunul mitropolitan de la Cernăuţi de 
invazia rusă. Patriot român, creştin ortodox, promotor al „protocronism”-lui şi un demn 
urmaş al iluştrilor înaintaşi. Căsătorit cu scriitoarea Mariana Brăescu-Silvestri. 
 
După studii filologice la Bucureşti este numit profesor de franceză la Liceul din Buftea, 
iar mai târziu lucrează în presa scrisă din Bucureşti. Se specializează în arheologie în 
Italia şi în istoria culturii la Universitatea Sorbona din Paris. Doctor în Litere la „Trinity 
Bible Research Center”, Universitatea din Madras, doctor honoris causa al Institutului 
de Studii Istorice Medievale din Catalonia, doctor honoris causa al Universităţii 
Francofone Internaţionale de la Bruxelles. Decernat cu „Crucea Sfîntului Anton din 
Deşert” de către conducerea Bisericii Ortodoxe Copte din Alexandria (Egipt) şi distincţia 
„Accademico” a Centrului Cultural Copto-Ortodox din Veneţia în 2004. Tot în acelaşi an 
este onorat cu titlul de „Doctor of Divinity” de către Institutul „Saint Ephrem” din Puerto 
Rico. Cultivă intens legătura cu intelectuali contemporani din occident, oferindu-le o 
platformă publicistică, o placă turnată în cele peste 20 de publicaţii active proprii (ale  
ARP) şi 12 publicaţii asociate. 
 
Profesor Dr. Artur Silvestri ne-a părăsit în data de 30 noiembrie 2008, în ziua Sfântului 
Andrei. 
  
Odihnească-se în pace! 
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