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Pentru mine, i probabil pentru mul i dintre cititorii s i,
scrisul lui Dan Ciachir reu e te s medieze, s arunce pun i
între planuri ale realit ii pe care vremurile tind s le fac din
ce în ce mai divergente. Dou sunt principalele sale teme: pe
de o parte, raporturile dintre Biseric , cu toate aspectele ei de
institu ie divino uman , i cultura laic , iar pe de alt parte
relevarea continuit ii trecutului apropiat (perioada comu
nist ) sau mai îndep rtat (interbelicul) cu prezentul. Aceste
leg turi, paradoxale pentru o mentalitate care vede peste tot
rupturi, discontinuit i, nu sunt construc ii dialectice, prin idei
generale, ci crea ii în care tr irea proprie se men ine proasp t
i este transmis prin nuan e de mare fine e i precizie. Cred
c sim ul nuan elor, îmbibat de o muzicalitate specific , ofer
„formula” stilului lui Dan Ciachir. În felul acesta, el reu e te
s ne comunice în acela i timp descrierea pe cât posibil
obiectiv a unui fapt i starea sufleteasc propice pentru a l
percepe ca fapt viu. Atât în eseurile sale pe teme teologice sau
literare, cât i în evoc ri sau aforisme, Dan Ciachir pune în joc
o hermeneutic ce urm re te în elegerea prin (re)tr ire a
operelor, faptelor istorice, vie ii persona lit ilor, ideilor… Nu
po i în elege ceva, ne spune implicit sau explicit el, decât dac
devine via în tine.
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Ca cititor, nu i r mâne decât s te la i prins de farmecul
textelor ce te poart într o c l torie în spa iu i timp,
deopotriv . Astfel, am c l torit i eu citind i recitind c r ile
acestui autor, atipic i pentru c este un autentic scriitor cre tin
într o cultur în care mul i dintre cei care se ocup cu astfel de
teme, speciali ti sau nu, produc, ca s l citez, doar „material
didactic cre tin”. Prin ansa de a l întâlni i de a sta de vorb
am încercat s relu m împreun c l toria spre orizonturile
deschise de c r ile sale.

Din întâlnirea mea cu scriitorul i omul Dan Ciachir s au
n scut atât întreb ri i r spunsuri, cât i o stare de spirit, pe
care a defini o ca fiind una a accept rii de sine, într o lume,
m refer la cea româneasc actual , înclinat mai degrab s se
nege pe sine. Al turi de Dan Ciachir te sim i bine c e ti
român, r s ritean i ortodox – iar asta f r „ajutorul” vreunei
ideologii na ionaliste, ci simplu, normal, firesc – fiindc începi
s în elegi câte ceva din condi ia de om tr itor în acest spa iu
dintre Orient i Occident. Când se produce o astfel de
în elegere – cum altfel decât în duhul Ortodoxiei? – efectul,
pot m rturisi, este o stare de bucurie senin . Sper ca ea s
r zbat i din convorbirile noastre1.

1 Aceste convorbiri au avut loc pe parcursul verii anului 2010. Întreb rile pe care i
le am adresat au fost stârnite în general de lectura c r ilor sale. Din acest motiv
cartea ar fi putut s fie împ r it în capitole intitulate Pornind de la…, în locul
punctelor de suspensie aflându se, evident, titlul c r ii. Am preferat îns citate
definitorii pentru profilul intelectual i viziunea de ansamblu a lui Dan Ciachir.
Despre c r ile sale de eseuri am publicat în aceea i perioad , în revista Arge din
Pite ti, scurte cronici, pe care, cu mici modific ri, le am inclus aici, urmând
ordinea public rii, care coincide cu aceea a discu iilor.


