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O culegere de studii, eseuri şi recenzii are o valoare care depăşeşte suma pieselor 
respective numai dacă pe acestea le uneşte ceva, dacă există un fir conducător, care 
să pună astfel fiecare piesă în parte într-o nouă lumină. O astfel de lucrare transmite 
ceva numai dacă exhibă o atare axă, lucru pe care-l putem afirma şi despre cartea 
Alternative culturale (Tehno Media, Sibiu, 2018), semnată de Gabriel Hasmațuchi. 
O primă remarcă va fi aceea că toate studiile şi recenziile se referă la gânditori şi 
scriitori români de ieri şi de azi, „obsesia” lui Gabriel Hasmațuchi fiind destinul 
culturii româneşti. Orice cunoscător al acesteia ştie că disputa între vechi şi nou, 
între tradiționalism şi progresism a fost determinantă de mai bine de un secol şi 
jumătate pentru aspectul acestei culturi. De altfel, se pare că Dumnezeu a lăsat pe 
lume țări precum cele din Balcani, din America Latină şi de pe alte continente2 
tocmai  pentru a constitui locuri ale eternei dezbateri dintre vechi şi nou. În această 
ordine de idei, ne-am putea întreba dacă poporul român şi cultura română au o 
identitate anume sau identitatea constă în flexibilitatea acestei dezbateri.

Vom spicui din studiile şi recenziile cuprinse în volum pentru a arăta că toate 
sau aproape toate trimit la acea preocupare şi dezbatere. Un studiu este intitulat 
„Cultură şi înnoire. Tendințe şi dezbateri moderne româneşti” şi serveşte poate 
de introducere nedeclarată în volum. Aici se susține un punct de vedere optimist 
cu privire la numita dezbatere, care nu e văzută ca sfâşiere: „Privind lucrurile cu 
detaşare, observăm astăzi că inițiativele tradiționaliştilor şi/sau moderniştilor 
au dat, fiecare în felul lor, rezultate de netăgăduit, fără a altera fondul autohton”  
(p. 25). În două dintre studii, atenția este îndreptată asupra lui Ernest Bernea, adică 
unul dintre participanții la numita dezbatere din anii interbelici. Bernea reprezintă 
1  Gabriel Hasmațuchi, Alternative culturale, Editura Techno Media, Sibiu, 2018, 216 p.
2 Vezi interesanta asociere făcută de sociologul Constantin Schifirneț între India şi România, 
în Modernitatea tendențială. Reflecții despre evoluția modernă a societății, Editura Tritonic, 
Bucureşti, 2016, p. 75.
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un punct de vedere ortodox, tradiționalist al cărui pesimism provine din starea 
sau presupusa stare de criză constatată în lumea modernă: „Adevărata criză începe 
cu aceea a omului” (Bernea), „Omul modern este un om prăbuşit lăuntric, însetat 
de senzații, nu de absolut”(notează G. H. despre concepția lui Bernea, pp. 33-34). 
Bernea crede că etica burgheză nu recunoaşte rolul salutar al suferinței în viața 
omului: „Etica burgheză s-a caracterizat printr-un dezgust în fața suferinței: idealul 
său a fost atingerea unei stări în care omul să nu mai sufere” (p. 97). 

În vecinătatea ideologică a lui Bernea şi, de asemenea, prezenți în cartea de 
față îi găsim pe Nichifor Crainic şi pe Octavian Goga. E de la sine înțeles că primul 
dintre aceştia se înscrie în tradiționalismul creştin atunci când scrie: „Sensul culturii 
este acela de-a hrăni spiritul cu sugestia vieții de dincolo, cu imaginea anticipată 
a unei ordini eterne pentru care el are afinități substanțiale. Decăzută din această 
funcție spirituală, cultura nu mai are sens” (p. 74). În cadrul dezbaterii interbelice, 
celor mai mulți modernişti punctul de vedere citat li se părea exagerat, pentru 
că punea întreaga creație artistică în dependență de religie. Discuțiile continuă 
desigur şi astăzi, sub diverse forme, şi cu aplicare asupra direcțiilor de urmat de 
către nația română. Gândiristul Crainic vorbea despre o „a doua neatârnare” a 
românilor, paradoxul, credem noi, constând în aceea că prima neatârnare, cea 
politică, a venit înaintea celei mentale, această inversiune a ordinii fireşti fiind 
produsă de faptul că Marea şi Mica Unire, ca şi Independența au fost cadouri ale 
istoriei sau ale Occidentului. Dacă n-ar fi fost aceste cadouri, nația ar fi trebuit să-şi 
câştige neatârnarea mentală-morală ca o premisă pentru cealaltă. Dar aşa, „a doua 
neatârnare”, care ar fi fost bine să fie prima, întârzie şi astăzi şi nu pare a fi nici 
dorită de mulți români. 

Personalitatea lui Octavian Goga este şi ea una dintre alternativele vizate de 
navigările culturale ale lui Gabriel Hasmațuchi, prin intermediul cărții postume a 
lui Ilie Guțan, care în subtitlu îi aplică marelui ardelean sintagma „scriitorul asaltat 
de politician”. Prin Octavian Goga este posibil ca tradiționalismul interbelic să fi 
alunecat spre eşec: „Când ajunge, în 1932, la conducerea Partidului Național-Agrar, 
oratorul se manifestă cu vigoare. […] Tribunul politic preia locul cedat de poet şi 
gazetar. […] Se realizează astfel pasul – funest! – de la literatură  programatică la o 
politică întemeiată pe o «ideologie» naiv-anacronică, uneori nocivă”3.

Galeria clasicilor ce sunt luați în vizor în acest volum este completată de Noica 
şi Roşca. Noica a fost întotdeauna un spirit care i-a scos pe oameni din schemele 
confortabile şi putem să constatăm acest lucru şi din următoarele două fraze citate 
de Gabriel Hasmațuchi, fraze ce reliefează ceva din ineditul dialecticii vechi/nou: 
„O cultură are nevoie din când în când să fie pusă în discuție. Noțiunile ei se osifică 
sau încep să mucezească; aşa cum s-a întâmplat de pildă cu noțiunea – aptă de-a fi 
atât de rodnică, în fond – de umanism” (p. 45). Aici avem – în mod nesurprinzător, 
când e vorba de Noica – surpriza de-a vedea cum înnoirea ar putea să răstoarne 
percepția asupra celor mai moderne concepte, cum ar fi umanismul. În ceea ce-l 
priveşte pe D. D. Roşca, el poate fi numărat în rândul celor care ar vrea să vadă 

3Apud Gabriel Hasmațuchi. Vezi Ilie Guțan, Octavian Goga – scriitorul asaltat de politician,  
ediție îngrijită de Victoria Murărescu-Guțan, Editura Imago, 2017, p. 191. 
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o reală înnoire a poporului român. Însă dacă alții voiau să termine cu visarea 
obscurantistă a compatrioților lor români, Roşca s-a săturat de „tirania utilului”, 
trăsătură pe care unii autori ortodoxişti ar fi atribuit-o „eticii burgheze” venite din 
Occident şi nicidecum țăranului român.

 Acest tradițional conflict românesc între arhaic şi modern este cercetat 
şi în contemporaneitate în câteva dintre studiile din volum. O formulă sintetică a 
găsit pentru această chestiune sociologul Constantin Schifirneț în Modernitatea 
tendențială, formula fiind prima sintagmă din titlu. Această modernitate tendențială 
se găseşte în anumite toposuri culturale ale lui „între”, aşa cum am amintit şi mai 
sus; ea „acționează, de obicei, într-un mod contradictoriu” (p. 92), deoarece unor 
tendințe de modernizare li se opune un solid fond conservator, specific locului, 
astfel că „modernitatea rămâne în mare parte o aspirație, un obiectiv de atins, dar 
nu pe deplin realizat” (Ibid.). 

Un cuget foarte sensibil la zbaterile spiritului românesc contemporan este 
profesorul şi eseistul Ion Dur, preocupat printre altele de principiile exercițiului 
criticii literare şi neliterare şi de o anumită blegeală adusă în acest domeniu de 
relaxarea post-decembristă. „Modernitatea” tranziției (suspectă de groase 
ghilimele) riscă să arunce peste bord seriozitatea vechii critici, ceea ce l-a obligat pe 
profesorul I. Dur să regândească principiile acesteia. Domnia sa scrie în acest sens: 
„Am reflectat în ultima vreme, şi nu de puține ori, la rostul atât de controversat al 
exercițiului critic (care nu poate fi conceput fără un organic background filosofic), 
la ponderea acestuia în (re)construcția actului de cultură şi la autoritatea cu care 
alcătuieşte, în acord cu un anume saeculum, tabla valorilor (şi re-evaluărilor) unui 
specific câmp (sensul este cel fizic) al spiritului”4. 

Gabriel Hasmațuchi tratează şi asupra unei cărți interesante din domeniul 
eticii. Crizele şi contradicțiile eticii contemporane, la nivel planetar, fac obiectul 
volumului semnat de profesorul Teodor Vidam5. „Căutarea adevărului şi dreptății 
sunt coordonatele majore ale ethosului românesc ce ne-au însuflețit şi animat de-a 
lungul secolelor şi mileniilor”6, dar „Reconstrucția ființei umane are nevoie de un 
reviriment, de plămădirea unei alte regenerări, prin care egoismul şi interesele 
mărunte de grup să fie definitiv stopate”7. Starea de criză pare a fi o însoțitoare 
permanentă a istoriei, o provocare fertilă în cele din urmă: „Asistăm la un moment 
de cumpănă, de destabilizare, o redresare valorică e greu de realizat, dar lupta nu 
trebuie abandonată, întrucât confruntarea dintre valoare şi anti-valoare, dintre 
autentic şi neautentic este o permanență, un proces neîntrerupt”8.

4 Ion Dur, Cel de-al treilea sens, Institutul European, Iaşi, 2014, p. 11.
5 Teodor Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească, Editura Argonaut, Cluj-
Napoca, 2016.
6 Ibidem, p. 21.
7 Ibidem, p. 11.
8 Ibidem, p. 66.


