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DIMENSIUNEA CUNOAŞTERII CA FORMĂ A INTEGRĂRII SOCIALE 
REFLECTATĂ ÎN LITERATURA ROMÂNĂ MODERNĂ

Tamara CRISTEI, dr. conf. Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Nu trezește nici un fel de rezerve actualitatea problemei în discuție 
în paginile acestui articol, deoarece evidențele realității noastre relevă 
anumite probleme serioase cu privire la ambele aspecte ale problemei: 
în primul rând, înțelegerea și asumarea valorii cunoașterii în procesul 
educativ contemporan și, în al doilea rând, conștientizarea imperativului 
integrării sociale atât pentru a asigura, în fond, viabilitatea societății de 
astăzi, cât și în scopul formării opiniei adecvate și juste a cetățenilor în 
această problemă. Dar, mai ales, problema e semnificativă pentru reali-
zarea formării tinerei generații ca personalități responsabile pentru 
prezentul și viitorul societății în cadrul căreia va trebui să coexiste prin 
integrare și activitate. 

Dat fiind faptul că drept vector principal al dezvoltării multiplanice a 
societății actuale și al dezvoltării sociale a vieții se promovează principiul 
pragmatismul, tot mai mult se face simțită în discursul de opinie din peri-
metrul educațional o accentuare a orientării spre o societatea funciară, 
interesată și preocipată de asigurarea cu bunuri materiale ale vieții și 
formarea unei conșțiințe pragmatice neasumate, de moment, la elevii de 
la toate treptele învățământului actual. De pe poziții a priori și regretabil 
de deplasate de la adevăratul sens al conceptelor de cunoaștere și dobân-
dire a cunoștințelor necesare pentru viață sunt acestea tălmăcite astăzi de 
către părinți, elevi și, spre regret, chiar și de către unii pedagogi („nu va/
voi avea nevoie în viață de aceste cunoștințe; îmi voi alege o profesie apli-
cativă și nu vreau să-mi îmbib capul cu aceste cunoștințe; elevii să învețe să 
facă, n-au nevoie de teorii, reguli, noțiuni”), astfel neglijându-se un prin-
cipiu pedagogic, axiologic important: o viață prosperă reclamă evident 
necesitatea elaborării și implementării unor teorii fundamentale pentru 
a asigura dezvoltărea progresivă a domeniilor viabile ale societății umane, 
iar cunoașterea perspectivelor evolutive, care sunt în permanentă schim-
bare, implică deținerea competenței cunoașterii și abilității de a selecta în 
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permanență din arsenalul de cunoștințe pe unele anume, care să asigure 
producerea bunurilor sociale și spirituale necesare societății la un moment 
dat. Așadar, axarea procesului formativ al tinerei generații și al formării de 
opinie publică a adulților pe adevărata înțelegere a fenomenului cunoaș-
terii ca dimensiune fundamentală a existenței umane și ca factor sau 
modalitate de integrare socială este un imperativ al timpului actual.

După cum se afirmă în exegeza de specialitate, civilizația umană s-a 
axat în perioada postmodernă (începând cu anii 1990) pe tipul de soci-
etate a cunoașterii, manifest atât în plan economic, politic, cât și în cel 
social, cultural. În această privință, reputatul savant pedagog Sorin Cristea 
a menționat concludent: „Ca expresie a culturii unei epoci istorice com-
plexe – societatea postindustrială, informațională bazată pe cunoaștere 
– posmodernitatea reprezintă „un proces simultan de diversificare și uni-
ficare” a valorilor sociale, dezvoltate în diferite domenii ale cunoașterii.” 
[1, p. 111] Din acest deziderat se pot deduce două idei directorii: 1) scopul 
major al educaţiei în societatea cunoaşterii este cel de a face față provocă-
rilor propuse de o atare societate prin asigurarea unei instruiri intensive şi 
permanente, atât la nivel teoretic, metodologic, cât și la cel practic, apli-
cativ prin construirea unui parcurs didactic ofertabil pentru dobândirea 
cunoștințelor fundamentale și a competenței de a le aplica asumat, concret 
și creativ; 2) doar un asemenea parcurs educațional asigură un prosec de 
instruire eficient și calitativ, axat pe valorile incontestabile care se proiec-
tează pe orizontul de așteptare al societății actuale și care joacă rolul de 
Cale-Lactee ce orientează spre deschiderile și schimbările necesare socie-
tății noastre pentru a prospera. Problema redidă în producerea actului de 
înțelegere, conștientizare și asumare de către tânăra generație, ca factor 
activ decisiv al continuității progresului social și cultural, a spectrului de 
valori prioritare pentru anumite domenii vitale ale societății și anumite 
segmente temporale. În acest plan, S. Cristea concretizează: „Educația în 
societatea bazată pe cunoaștere promovează un nou model de școală cre-
ativă, care trebuie proiectată la un nivel superior, inovator, în concordanță 
cu structurile unei societăți deschise, angajate în realizarea unei competiții 
sociale permanente, pe criterii valorice”. [2] Or, ceea ce relevă criza pro-
fundă a societății din țara noastră la etapa actuală este un hazard al ambi -
țiilor politice, care conturează un mediu fals și nociv pentru o educație 
autentică și benefică a tinererei generații. De aceea trebuie angajați eficient 
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factorii influenți pe care le conțin disciplinele de studiu și explorați creativ 
din punct de vedere pedagogico-didactic astfel ca să ofere teren practic de 
formare a competenței de judecată de valoare, de interpretare și ierarhizare 
a valorilor spirituale și de asigurare a prosperității vieții sociale. 

Din categoria disciplinelor ofertabile în acest plan și cu un divers și 
real arsenal de situații modelatoare a personalității tinerilor studuoși este 
literatura, atât ca disciplină didactică, cât și ca domeniu al artei perene, 
accesibile oricărui tip social al indivizilor umani. Acest impact formativ al 
literaturii are loc deoarele spațiul ei cuprinde și operaționalizează funcți-
onal, în plan extins sau restrâns, întregul spectru de valori determinate de 
exegeții problemei (T. Vianu, M. Florian, P. Andrei ș.a.). Or, diversitatea 
valorilor evocate în termeni de fapte-date-informaţii-cunoştinţe-reali-
zări au semnificaţia unor resurse economice, politice şi culturale etc., ce 
conferă specificitate și viabilitate modelelor sociale afirmate și comporta-
mentelor umane reflectate în literatura artistică în funcție de paradigmele 
estetico-artistice promovate în diverse perioade ale evoluției acesteia. 

Așadar, literatura, prin diversitatea tipologică a operelor literare, este 
un spațiu viabil de cunoaștere a vieții în multitudinea formelor ei de mani-
festare, de cunoaștere umană, deoarece literatura funcționează ca sursă 
inepuizabilă de cunoaștere autentică și polivalentă a faptelor, datelor și a 
noilor cunoștințe, lărgind permanent și firesc, deseori involuntar, orizontul 
de cunoaștere al indivizilor sociali, provocându-le dorința de cunoaștere și 
motivându-i spre a depune efortul necesar întru cunoaștere. Nu în zadar 
printre funcțiile de prim rang pe care le îndeplinește literatura se enumeră 
funcția cognitivă, literatura fiind o formă specifică şi unică a cunoaşterii şi 
autocunoaşterii umane. Literatura realizează și o serie de alte funcții rele-
vante care fundamentează, dinamizează și eficientizează procesul cunoaș-
terii și integrării sociale în sens multiplanic: social, economic, psihologic, 
moral, juridic, politic, educativ, estetic etc., deoarece opera literară, după 
cum menționează criticul literar Jan Mukarovsky, este „un amplu depozit 
de informații eterogene. Toate acestea se constituie în valori extraestetice, 
de natură psihologică, etică, sociologică, istorică etc.” [Apud, p. 69] Iar prin 
faptul că opera literară funcționează prin lectură, cititorul este acela care 
o repune în valoare morală, socială, estetică etc., acesta fiind nu numai 
un individ aparte, dar și membru al colectivității umane, contribuind la 
răspândirea și socializarea literaturii. Lectura și receptarea prilejuiește citi-
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torului un proces benevolente, parte involuntar, parte voluntar, de cunoaș-
tere de mai multe tipuri: spontană şi intenţionată, directă şi cunoaştere 
mijlocită, apriorică, ostensivă şi discursivă, autoreflexivă şi critică. În felul 
acesta, literatura artistică reprezintă un spațiu larg și divers de cunoaș-
tere, de formare pentru viață, de conștientizare și asumare a necesității de 
integrare în comunitate pentru toți actanții și indivizii sociali. De aceea 
literatura devine un factor și un fenomen de sprijin, de referință și de ilus-
trare atât a aspectelor parcursului complex al cunoașterii umane, cât și a 
necesității integrării sociale ca modalitate de colaborare a membrilor unei 
societăți moderne.

De aici și susținerea ideii noastre despre importanța literaturii române 
ca spațiu propice pentru dobândirea abilităților de variate tipuri de 
cunoaștere și socializare atât de necesare astăzi pentru desfășurarea efi-
cientă a unei activități umane. Grație idealului și valorilor de viață reflec-
tate, a intențiilor de transfigurare artistică a realităților, literatura română 
demonstrează evident vocația cunoașterii cu care s-a născut și a perpetuat 
în timp poporul nostru, tinzând să rememoreze și să realizeze, mai întâi, 
integralitatea sa ca popor, iar în perioada modernă și ca națiune, în perma-
nență, însă intenționând să-și consolideze integritatea morală, spirituală și 
culturală ca valoare supremă cu care să se reprezinte în „corola de minuni 
a lumi”. (Lucian Blaga) Dovezile le descoperim, din punct de vedere literar, 
atât în mitologie, cel mai vechi compartiment al literaturii, cât și în alte 
tradiții și opere din literatura populară. Miturile, fiind și produse ale gân-
dirii artistice a autorilor anonimi din diferite generații, au reprezentat și 
au satisfăcut nevoia de cunoaștere a unor fenomene și realități importante 
din viața și istoria îndepărtată a poporului român, din epoca protoistorică 
mai ales, din cauza insuficienței reperelor documentare și datelor convin-
gătoare. Ele demonstrează dorința și vocația cunoașterii prin revelație pe 
care o întemeiază pe datele experienței de viață, pe elementele de cunoaș-
tere istorică fragmentară, furnizată de numeroasele tradiții orale perpe-
tuate în timp. În felul acesta, poporul caută să-și întregească în mituri 
parcursul devenirii sale istorice, sociale, economice, politice, culturale și 
spirituale, de vreme ce nu s-a păstrat istoria scrisă și documentarea conse-
cutivă a întregului parcurs al devenirii și evoluției poporului nostru. 

E suficient să invocăm aici doar miturile fundamentale ale literaturii 
române, după cum le-a calificat consacratul critic literar George Călinescu, 
și anume, mitul etnogenezei poporului român – Dochia și Traian, mitul 
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existenței economice, morale și spirituale – Miorița, mitul dragostei și 
jovialității – Sburătorul și mitul jertfirii întru credință și creație – Meșterul 
Manole, toate redimensionând procesul perpetuării în timp a valorilor 
existențiale fundamentale ale poporului român. Totodată, semnificațiile 
ascunse ale miturilor descoperă și intenția de a accentua ideea că indi-
vidul uman nu poate exista în afara unei comuniuni sociale, că el e parte 
dintr-un întreg, dinr-un context socio-cultural integru. Acest deziderat îl 
enunță prin gestul său emblematic fiica legendară a regelui dac Decebal, 
Dochia, care refuză nu numai dragostea împăratului cucerutor Traian, dar 
și orice posibilitate a acestuia de a se integra social și spiritual în societatea 
dacică și de a-i deveni conducător. Gestul Dochiei este relevant în acest 
plan: ea se travestește în păstoriță și se retrage cu mioarele sale în munți, 
un semn simbolic al comuniunii sociale și a garantului existenței în timp 
al poporului său. 

În balada Miorița, „mândrul ciobănel, tras printr-un inel” este un 
simbol al virtuților morale și sociale ale poporului și cel ce beneficiază 
de susținerea comunității sale sociale, mioara sa vestindu-i despre pericol 
și, prin sfatul său, încercând să-l ajute. De asemenea, prin intenția de a se 
integra organic în spațiul său firesc de exitență, ciobănașul reușește să-și ia 
măsurile de precauție și chiar să-și construiască testamentul care denotă 
un nivel superior de cunoaștere premonitorie și de re-integrare în spațiul 
cosmic ontologic. Acesta are și conotația de spațiu simbolic al ideii că doar 
rămânerea în spațiul social integrator se asigură perpetuarea valorică în 
timp: „Să mă îngroape / Aici, pe aproape, / În negrul zăvoi / Să fiu tot cu 
voi / În dosul stânii / să-mi aud câinii.” Semnele simbolice ale spațiului au 
nu doar valențe ale spațiului natural, social, economic, ci și valenșe morale, 
culturale, spirituale: „soarele și luna” sunt semnele macrospațiului cosmic 
integrator, iar „munții mari, păsări lăutari, păsărele mii și stele făclii” sunt 
semnele simbolice ale spațiului terestru integrator, ca parte a celui cosmic; 
„munții mari” semnifică forța și vitalitatea spațiului terestru, iar „păsări-pă-
sărelele” sunt simbolul stării ascensionale și a dorului de infinit, mărci ale 
stării de spirit transorizontice propriu neamului românesc, spațiu spiritual 
ce se întinde până la limita cosmică – „stele făclii”, un simbol complex al 
luminii cu sens de cunoaștere a sublimului revelatoriu al eternității exis-
tentei umane. 

Toate aceste parcursuri ale cunoașterii existențiale relevate de miturile 
noastre au fost explorate și re-puse în valoare de cei mai consacrați scri-
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itori din perioada modernă și postmodernă, constituind cheia de boltă a 
literaturi române în general, de altfel ca și elementele esențiale ale cunoaș-
terii și ideii de integritate socială, conținute și de celelalte două mituri 
fundamentale ale literturii române. Astfel, trecând prin experiența iniția-
tică a îndrăgostirii, Florica din Sburătorul parcurge, pe de o parte, pe cont 
propriu, o cunoaștere inițiatică, parcurs absolut necesar în formarea unei 
personalități sociale puternice, iar, pe de altă parte, obține un sprijin real, 
ca factor-ghidant, din partea reprezentanților comunității în cadrul căreia 
se formează (mama, bunica, popa, suratele). 

Mai complexă este semnificația cunoașterii prin revelația mitologică și 
artistică, codificată în travaliul Meșterului Manole din Monastirea Arge-
șului. Important este că în mitul popular nu este relevat impactul asupra 
comunității a actului jertfirii întru creație a meșterului, pe când în re-mi-
tizarea creată de Lucian Blaga, care aparține literaturii moderne deja, 
autorul relevă noua etapă de gândire modernă și-și angajează personajul 
mitologic, îmbogățit evident cu semnificații simbolice moderne, într-un 
conflict puternic interior și exterior, desfășurat pe dimensiunea unei duble 
cunoașteri, paradisiace, adică științifice și luciferice, adică revelatorii sau 
poetico-artistice, realizată prin gândirea creativă. Blaga promovează ideea 
că ambele tipuri de cunoaștere fac parte din parcursul existențial uman, 
completându-se și continuându-se reciproc prin codificarea de noi sensuri 
și semnificații. 

Perioada modernă a literaturii române se desfășoară pe două paliere: 
tradițională și modernistă, care se provoacă reciproc printr-o competiție de 
creație a scriitorilor reprezentativi, dar ambele direcții tranșante transfigu-
rează artistic realitățile sociale, culturale și însemnele spirituale, angajând 
problema valorii cunoașterii umane și a ideii necesității de a se menține 
în formula integrării sociale ca factor vitalist prosper pentru rezistența în 
timp a poporului român. Mă voi referi în continuare la câteva modele de 
realizare artistică a problemei cunoașterii în spațiul romanului modern, 
în baza unor exemple elocvente, invocând mai întâi operele unuia dintre 
corifeii literaturii române moderne și patriarh al romanului istoric româ-
nesc, Mihail Sadoveanu. Lectura romanelor istorice sadoveniene (Creanga 
de aur, Frații Jderi, Neamul Șoimăreștilor și Vremea Ducăi Vodă sau Zodia 
cancerului), datorită perspectivei relevante de evocare a trecutului istoric 
ce cuprinde două mari epoci ale devenirii în timp a poporului român, epoca 
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protoistorică și cea medievală a Renașterii și Umanismului, a redimensio-
nat artistic destinul în devenire a neamului pe parcursul cunoașterii valorii 
sale ca modalitate de păstrare a integrității sociale, culturale, spirituale în  
timp – sevă regeneratoare, dinamică, și ca formă eficientă de integrare/
re-integrare socială – garant al securității, stabilității și prosperității statu-
lui. Mesagerii problemei devin foarte evident personajele principale, care 
devin niște arhetipuri relevante. Astfel, în Creanga de aur, un adevărat 
multiroman (istoric, filozofic, mitic, creștin), incipitul îl constituie rela-
tarea profesorului speolog Stamatin, în cadrul unei tabere de explorare 
științifică, despre evenimentele protoistorice adeverite de urmele și sem-
nele civilizatoare ale îndepărtatului Imperiu Bizantin. Centrul narațiunii 
însă devine statul dac în epoca de vârf al înfloririi, secolul al optulea î. 
d. H., epocă ce este, conform legii dialecticii, în pericol de a cădea sub 
incidența declinului și timpului involut, fapt decriptat evident doar de 
către patronul spiritual al statului – Deceneul, deținătorul aptitudinilor 
magice de a pătrunde și a înțelege tainele lumii și a destinelor popoarelor. 
Numărul acestora ajunsese atunci în Dacia la cel de al 32-lea și trebuia să-i 
urmeze al 33-lea, număr simbolic la limita de vârf, când se poate întâmpla 
ori regresiunea în timp ori trecerea limitei spre un nou inel ascenșional. 
De aceea, pentru a asigura evoluția, este ales cel mai înzestrat și integru 
tânăr din punct de vedere moral, Kesarion Breb, care este trimis în marea 
misiune de a-și săvârși traseul inițiatic și a-și desăvârși formarea specială 
a unei personalități consacrate aceste misiuni, dobândind astfel dreptul, 
calitățile și performanțele unui autentic Deceneu, care va asigura depăși-
rea momentului critic pentru stat și popor. 

Așadar, axa fundamentală a romanului Creanga de aur o constituie 
călătoria personajului principal în Egipt și Bizanț, ca drum al cunoaşterii şi 
ca simbol iniţiatic într-o epocă de mari schimbări: trecerea de la credința în 
zeul Zamolxe la ortodoxism, proces care se răspândea vertiginos, precum 
și inițierea tânărului Breb în cea mai puternică pasiune umană, iubirea. 
Pentru el iubirea înfățișa marea ispită pe care trebuia s-o depășească și 
marea dramă a destinului uman, căci era o iubire imposibilă, întrucât cei 
doi îndrăgostiți, Breb și Maria, aveau de realizat misiuni majore pentru 
popoarele lor și puteau trece doar proba de foc a iubirii ideale în plan spiri-
tual, cu alte cuvinte, erau predestinați. La ultima lor întâlnire, Kesarion 
Breb îi mărturisește Mariei: „Iată, ne vom despărţi. Se va desface şi 
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amăgirea care se numeşte trup. Dar ceea ce e între noi acum, lămurit în foc, 
e un aur, care va luci în sine, în afară de timp”, sugestie pentru descifrarea 
simbolului din titlu: „Creanga de aur”. În adevăr, lamura acestui sentiment 
îl călăuzește și îi dă personalității sale o calitate spirituală superioară față 
de înaintașii săi, iar verificarea în practică a acestei calități se produce prin 
re-integrarea morală și spirituală în spațiul a lor săi. În rezultat, activitatea 
acestuia, cel de al 33-lea Deceneu relansează statul dac pe o nouă pistă 
evolutivă, care a durat încă nouă secole. Așadar, autorul realizează, prin 
semnificațiile sugestive mitologice și simbolice ale evenimentelor, o abor-
dare complexă a rolului și diversității cunoașterii umane, explorând mai 
funcționale tipuri ale acesteia: reală, aevea, cea a experienței proprii, cea 
autoreflexivă și a gândirii filozofice, urmată de cunoașterea emoțională și 
apoi cea revelatorie la cel mai evoluat grad, cunoașterea mitică, surprinsă 
și la nivelul cunoașterii cosmogonice. Aceasta ar fi formula unui demers 
salvator al trecerii poporului prin calvarul istoriei.

În romanul Frații Jderi, viața tumultuoasă a epocii eroice este justifica 
prin traiectoria unei triple fațete ale cunoașterii: prima, cea aevea reală, 
a experienței de viață dobândite, proprie tuturor personajelor ilustrative 
pentru epoca dată, cea reflexiv-critică, în parte științifică, prin explorarea 
fidelă a documentelor istorice, proprie naratorului auctorial și lui Ștefan 
cel Mare, ca reprezentant de referință a epocii Renașterii și a Umanis-
mului românesc, dar și celor mai mari frați dintre Jderi: Nicodim, care 
este un cărturar și scriptor al unui Tetraevangeliar, și Damian, diplomat, 
rezident și comerciant totodată, ce deține abilitatea citirii/interpretării 
și întocmirii documentelor și scrisorilor diplomatice de epocă. Acest tip 
complex de cunoaștere ambundă în țesătura romanului, astfel încât se mai 
discută astăzi în domeniul de specialitate dacă Frații Jderi este un roman 
de ficțiune sau de evocare documentară. Al treilea tip, cunoașterea prin 
revelație, este o facultate superioară a personalității umane, deținută de 
Ștefan cel Mare, grație studiilor și experienței sale de aproape un deceniu 
pe sfântul Munte Atos, și ce către călugărul legendar Daniil Sihastru, 
prin aceasta autorul re-dând o nouă dimensiune mitică epocii eroice a lui 
Ștefan cel Mare. Noutatea constă însă în relevarea evidentă și promovarea 
ideii întăririi și securizării statului prin consolidarea societății pe baza 
unor valori incontestabile cum ar fi credința, demnitatea, fidelitatea, patri-
otismul, munca etc., recunoscute și împărtășite de către toate straturile 
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societății. Anume pe această bază își construiește autorul mesajul umanist 
al romanului, bază spirituală care asigură unitatea și integritatea neamului, 
adevăr sugerat transparent și de semnificația titlu. Frații Jderi, fiind cinci la 
număr simbolizează cele cinci degete de la mână, fiecare deget având rolul 
lui, iar împreună colaborează și asigură orice lucrare omenească, la nevoie 
consolidându-se într-un pumn, simbol al puterii și rezistenței. Asemenea 
și fiecare dintre Jderi, își îndeplinesc onorabil, fiecare în parte, funcțiile 
sale consacrate în stat: sociale, politice, diplomatice, ostățești, economice, 
culturale, iar, împreună, ei asigură apărarea țării, rezistența la intemperii, 
refacerea, restaurarea prin muncă a pierderilor și, în fond, prosperarea 
statului. Investindu-i pe fiecare cu o funcție de rigoare în serviciul statului, 
ei reprezintă, pe de o parte, cele mai însemnate roluri în existența prosperă 
a unui stat, dar și cele mai viabile aspecte din viața unei societăți unite în 
baza unui crez major comun și a unui ideal social comun. Ideea tranșantă 
este cea a unui stat puternic și prosper în baza unității societății ce-l repre-
zintă.

Alta e miza autorului în romanul, Neamul Șoimăreștilor, și anume 
ideea că valoarea personalității ca individ uman dobândește consistență 
reală doar prin integrarea/re-integrarea socială în comunitatea în care s-a 
născut, a crescut și s-a format pe baza unor fundamente morale, sociale 
și culturale, care sunt concepute ca valori și credințe ale neamului. Purtă-
torul acestui mesaj este personajul principal, tânărul Tudor Șoimaru, des-
cendent al arcașilor orheieni ai lui Ștefan cel Mare, plecat încă adolescent 
în lume pentru a se căpătui și a-și valorifica potențialul uman fizic, moral, 
iar apoi revenit la baștină deja personalitate experimentată, bărbat călit, 
având virtuți și abilități ostășești dobândite în lupte pe meleaguri străine 
în calitate de ostaș angajat. Fiind aproape dezrădăcinat, dar cu o stare 
interioară echilibrată, în momentul revederii cu satul și cu ai săi, starea 
aceasta se răstoarnă brusc ca într-o clepsidră, mai întâi prin trăirea unei 
cunoașteri emoționale prin rememorarea experienței de viață obținute 
aici și a sentimentelor față de cei dragi, apoi prin aflarea marei nedrep-
tăți ce a făcut-o asupra familiei sale și a oamenilor comunității hapsânul 
boier Orheianu, trădător și urâtor al poporului pe seama căruia se îmbogă-
țește. În roman este reflectată convingător realitatea socială a secolului al  
XVII-lea, surprinsă din perspectiva veridicității, viața urmașilor ostași-
lor lui Ștefan cel Mare, oameni ai țării, înrăutățindu-se, find jăcmăniți și 
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absolviți de libertățile obținute legic de către strămoșii lor. Țara parcurge 
o perioadă oscilatorie, când, pe de o parte, mai persistă ideile de dreptate 
socială și integritate morală, de slugire cu credință patriei și cauzei, iar, pe 
de altă parte, tot mai evident devine pericolul pierderilor acestor valori din 
cauza venirii la putere a impostorilor de tipul boierului Orheianu, care-și 
vând țara și poporul pentru „trei arginți”. 

Așadar, întâlnirea după douăzeci de ani cu satul său produce efectul 
unei deșteptări, unei iluminări în baza trăirii și conștientizării că este unul 
dintre Șoimăreștii satului său, sintagmă repetată ca un semn determinant 
al stării de spirit al tânărului reîntors în spațiul existenței sale firești. Se 
produce noutatea cunoașterii de sine la nivelul de profunzime a conști-
inței și recunoașterea și asumarea totală a idențității sale. De aceea Tudor 
Șoimaru își asumă misiunea de a restabili dreptatea și adevărul, reușind, 
în acest plan, doar punându-și în aplicare istețimea în descoperirea adevă-
rului și spiritul analitic, integrându-se mai întâi profesional în comunitatea 
ostașilor și slujind la curtea domnitorului Tomșa-Vodă încredințat sincer 
că astfel își apără țara. Cunoașterea adevărului amar că țara nu este cu 
adevărat liberă, iar domnitorul a devenit mai mult o mascotă în mâinile 
boierilor lași, îl face pe Tudor Șoimaru să se re-integreze social și prin 
credință în comunitatea satului său natal, apărându-i pe țărani, gonindu-l 
pe boierul hapsân și cotropitorul străin și devenind liderul comunității. 
Atmosfera dramatică a romanului e alimentată de pericolul real al pier-
derii valorilor morale care a fortificat întotdeauna demnitatea și credința 
față de țară în timpuri grele și de ideea că acesta va putea fi înfruntat și 
înlăturat dacă neamul îți va crește și educa personalități după arhetipul 
Șoimăreștilor.

Ultimul roman din seria epopeică sadoveniană, Zodia Cancerului sau 
vremea Ducăi-Vodă, este o demonstrație in contrario, o posibilă replică 
viziunii artistice din Neamul Șoimăreștilor, sintagma „Zodia Cancerului” 
din titlu având încărcătura semantică de epocă și destin în declin la nivelul 
tuturor domeniilor importante: economic, social, moral și politic medi-
eval, fiind semnul unui regres nefast al statului moldovenesc în timpul 
celei de-a treia domnie a lui Gheorghe Duca. Dar cel mai vizibil aspect, 
pe care autorul l-a pus în relief, este pericolul unei domnii/puteri tira-
nice. Personajul liant al acestor două romane este acelați Tudor Șoimari, 
acum aflat la vârsta venerabilă de 80 de ani și care deține un fond prețios 
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al experienței de viață și al abilității cunoașterii fenomenelor, oamenilor și 
a semnelor prevestitoare. De aceea lui îi aparține definirea cea mai adec-
vată a semnificației timpului și domniei lui Duca-Vodă: cea a Antihristului. 
Expresia vizează timpul de teroare și modul diabolic al domnitorului de a 
se instaura la domnie și a conduce țara: „acuma-i învăţ pe toţi minte, ca 
să se supuie legii mele”. Mai mult, acesta nu asculta de nici o voce, a între-
rupt orice mod de comunicare umană explicită, nihilând astfel orice relație 
firească, scriintorul amplificând rolul comunicării în societate și în insta-
urarea bunei înțelegeri în vehicularea adevărului și a punctelor de vedere. 
Această problemă este transpusă și pe seama antipodului domnitorului 
despot, al cărui unic limbaj era cel al bâtei și al buzduganului, beizadeaua 
Alecu Ruset, tânăr instruit în școlile Europei și deci deținând anumite abili-
tăți de cunoaștere rațională, științifică, cunoscând limbile străine funcțio-
nale atunci în spațiul european, mai ales franceza, și având niște relații cu 
anumite personalități din țări străine – toate aceste calități demonstrând 
că tânărul os de domn era o șansă pentru a scoate țara din impas. Un model 
îi oferă bătrânul Tudor Șoimaru, care, în pofida vârstei înaintate, se opune 
nelegiuirilor domnitorului odios, care îi nimicea în beciurile sale pe toți 
boierii de bună credință, nemaivorbind de țărani, și vine la palat pentru 
a-l convinge cu dovezi reale că țăranii sunt sărăciți complet și țara se află 
la limită. Drept răspuns, este aruncat și el în becul palatului și schingiut 
crunt, găsindu-și acolo obștescul sfârșit. Imaginea țării, destinul ei dobân-
dește un aspect tragic al „paradisului devastat”, ce contrastează cu frumu-
sețile naturii Moldovei, remarcate de ochiul străinului, abatele Paul de 
Marenne. Aflat în trecere prin Țara Moldovei, acesta este profund impre-
sionat, menționând că „Dumnezeu a pus aici un paradis”. Replica lui Alecu 
Ruset: „Aici, pe acest colţ de pământ, care a fost cândva paradis, nu mai 
este nimic statornic. Şi domniile îndeosebi sunt mai schimbătoare decât 
toate”, relevă un spirit analitic, o bună cunoaștere a realității din țară, o 
formație de lider, fiind sprijinit de boierii cu aplecare pentru țară și de prie-
teni fideli, care îi sunt călăuză, sfătuitori și apărători ai vieții în momente 
de mari pericole. De asemenea, se bucură de simpatia poporului, cunoaște 
toate coclaurile țării sale, însoțindu-l pe abarele de Marenne în misiunea sa 
creștină și politică prin țară astfel ca să nu poată fi sechestrat. Dar autorul 
îi pune în față proba de foc a patimii iubirii ca traseu de autocunoștere, de 
de devolopare a universului său lăuntric și al alegerii priorităților și valo-
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rilor vieții. Cititorul urmărește cum toate șansele pentru izbăvirea țării și a 
poporului se topesc, căci îndrăgostirea fulgerătoare de Catrina, frumoasa 
fiică a rivalului său înrăit, Duca-Vodă, îl aruncă în calvarul unui zbucium 
interior, care-l orbește și îi slăbește puterea vitală. Pierzând capacitatea 
de a judeca la rece evenimentele și neascultând avertismentele priete-
nului său Ilie Turculeț și sfaturile înțelepte ale abatelui, care, între timp, 
îi devenise prieten confident, Alecu se antrenează într-o aventură fatală 
în numele iubirii, cheltuindu-și toate resursele umane și mentale, irosin-
du-și fără sens relațiile sale din țară și străinătate, dezamăgind poporul 
care mai păstra în memorie efigia „bunului păstor” și căzând, în definitiv, 
în plasa domnitorului crud. Printre cauzele obiective ale eșecului lui Alecu 
Ruset este și ideea că acesta a ascultat numai glasul patimii și nu și pe 
cel al rațiunii și că, propriu-zis, întors în țară de curând, el n-a reușit să 
se integreze reperat în spațiul social și moral sănătos al poporului său. 
De aceea aceste tipuri de personalități-pasionari nu pot îndeplini un rol 
eficient de conducător al statului și garant al apărării drepturilor poporului 
pe care-l conduc. Arhetipul în această situație rămâne cel reprezentat de 
Tudor Șoimaru, personalitate profund împlântată în solul țării pe care o 
reprezintă și care s-a format hrănindu-se cu sevele valorilor materiale și 
spirituale ale poporului în mijlocul căruia s-a ivit.

Mesajul global este totalmente în spiritul tradiționalismului românesc, 
pe când abordarea modernă se axează pe puternice conflicte interioare, 
psihologice ale actului de conștiință prin care trece omul modern, care 
atrage după sine dezvăluirea unui dublu conflict: primul și principalul, 
de natură lăuntrică – conflictul cu sinele, în căutarea identității și inte-
grității sale; al doilea, cel de natură exterioară – conflictul cu societatea 
sau cu exponenții ei. Vom puncta în continuare un parcurs al reflectării 
dimensiunii cunoșterii ca formă de integrare socială în romanul psihologic 
modern reprezentat de corifeii acestuia: L. Rebreanu și C. Petrescu, efec-
tuând niște mini-studii de caz.

Liviu Rebreanu, fondatorul romanului pshologic românesc, a relevat, 
în fond, două dimensiuni ale cunoașterii în temeiul cărora se formează și 
se afirmă personalitatea omului modern capturat de labirintul numeroa-
selor procese ale actului de conștiință. Prima, reprezentată de cazul lui Ion 
din romanul eponim, este una dramatico-tragică prin demersul vieții pe 
care și-l alege Ion Pop al Clanetașului, un tânăr care evoluase firesc, până 
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la un punct, dezvoltându-și anumite abilități intelectuale datorită impac-
tului puternic, în primul rând, al cunoașterii prin experiența de viață, în 
condițiile dure ale realității sociale, al faptului că pământul este unica 
resursă sigură a unei vieți demne pe care poate s-o aibă în spațiul rural 
și al doilea, cel al cunoașterii prin bruma de învățătură pe care a făcut-o 
la școala din sat și care i-a deschis orizontul spre un alt context de viață 
plauzibil pentru un de fecior de țăran nevoiaș. Circumstanțele create l-au 
determinat pe Ion să aleagă „a fi în satul său fruntaș”, refuzând propunerea 
învățătorului Zaharia Herdelea de a-și continua studiile și a accede la o 
altă condiție socială, cea a intelectualului. Tânărul Ion admira pământul ca 
pe cea mai de preț valoare și răsărirea soarelul ca pe un nou început pro-
mițător. Până aici, Ion s-a condus de sentimentul apartenenței sale firești 
la spațiul său social, de aceea și iubirea îl făcea fericit și-i dădea un elan 
pentru viață. Apariția conflictului exterior dintre Vasile Baciu, unul dintre 
bogătanii satului și Ion, flăcău apreciat de grupul social de care aparținea 
și umilit public în fața acestuia, îi declanșează un dezechilibru psihologic 
profund, de presiunea căruia Ion vrea să se elibereze cât mai repede. În 
asemenea condiții, timpul nu așteaptă și flăcăul mândru de altă dată se 
preface într-o brută, iar dragostea sa față pământ ca valoare existențială 
se transformă într-o patimă ce-i desființeză umanul. Morala cazului Ion 
din perspectiva problemei discutate este că tânărul, în virtutea constituției 
psihice ale vârstei și ale condiției sociale umile, este ușor de provocat și ori-
entat pe o pistă greșită, declanșându-i subapele patimii emoțional-fiziolo-
gice, ceea ce cauzează ruptura definitivă cu spațiul social firesc în care și-a 
determinat reperele de viață, așa cum s-a întâmplat cu personajul Ion, iar 
integrarea în noul grup social nu s-a produs și nici nu putea să se producă, 
pentru că glasul iubirii autentice l-a întors la fundamentele morale ale per-
sonalității sale. Dar era prea târziu, reconstruirea valorică a personalității 
sale nu se mai putea face, pentru că au fost comise vine umane prea mari 
și a fost trădat idealul vieții. 

O altă soluție a dramei existențiale a tinerei personalități ne-o propune 
scriitorul în romanul psihologic Pădurea spânzuraților, titlul fiind un sim-
bol teribil al masacrării umane în timpul unui război nedrept, declanșat 
împotriva unor șir de popoare pașnice, care au fost atrase de către marile 
puteri imperialiste în calvarul Primului Război Mondial, calificat drept o 
„moara” de vieți omenești și jertfe fără sens. (Amintim aici drama gene-
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rației pierdute reflectată atât de autentic în literatura universală.) Autorul 
dezvăluie adevărul că statele neutre devin vulnerabile în fața unei aseme-
nea mașinării industriale de război și de îmbogățire, iar oamenii – carne de 
tun în acest scop, indiferent dacă sunt militari sau civili. Drama persona-
jului emblematic Apostol Bologa este, în primul rând, cea a tânărului ce se 
formează ca personalitate pe parcursuri contradictorii de cunoaștere: cea 
a adevărului autentic, științific al cărților veridice și al studiilor științifice, 
pe de o parte, și cea a teoriilor și științei false, contrafăcute și manipula-
torii, care era întocmită voit pentru a justifica ororile și crimele marilor 
puteri în fața umanității. În al doilea rând, Apostol reprezintă drama tână-
rului intelectual român ardelean, prins în captivitatea vinei morale față 
de poporul său și față de principiul etic superior: păstrarea cu sfințenie a 
valorii identității și integrității sale umane, crez pe care l-a moștenit de la 
părintele său, Iosif Bologa, care a fost un model de slujire cauzei și idea-
lului de libertate a neamului. Așadar, Bologa își cunoștea bine identitatea 
națională, devenită deseori caz de permanentă umilință ca reprezentant al 
unei națiuni tolerate în țara sa de către străinii ce și-au însușit pe nedrept 
puterea, dar tânărul Apostol încă nu reușise să-și desăvârșească integrita-
tea morală în raport cu valorile umanității și de aceea a crezut demersului 
filozofic fals și manipulatoriu că „Patria este datoria”, iar războil este „ade-
văratul izvor de viaţă şi cel mai eficace mijloc de selecţie”, un factor nece-
sar și inevitabil în evoluția omenirii. Provocat de declanșarea unei dorințe 
ardente de a-i re-anima dragostea iubitei sale Marta, deși statutul său de 
student la Facultatea de filozofie îl absolvea de concentrare, el se înrolează 
voluntar în război, dorind să-și exercite datoria. 

Descoperirea însă a adevărului despre război, conștientizarea faptului 
că evidențele aparente au fost instrumente de a devaloriza definitiv prin-
cipiile etico-morale ale ființei și ale conștiinței sale naționale, permanentul 
examen de conștiință prin care trece, fiind impus a lupta împotriva neamu-
lui său, parcurgerea unor momente impresionante ale cunoașterii esenți-
ale prin revelații și a cunoașterii de sine prin neacceptarea compromiselor 
ce cotravin moralei și adevărului – toate acestea sunt tot atâtea parcursuri 
de cunoaștere ce-l fac să înțeleagă faptul că trăiește starea animalului prins 
în capcană, că regimul politic al imperiului austro-ungar întotdeauna va 
împiedica autentica integrare morală și spirituală a românilor băștinași în 
spațiul lor cultural firesc, iar politica de război urmărește nimicirea valorii 
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umane în general. În definitiv, personajul reușește să-și definească par-
cursul cunoașterii de sine și ajunge să conștientizeze un adevăr important 
pentru sine: „în sânul neamului, individul îşi găseşte eul său cel mai bun în 
care sălăşluieşte mila şi dragostea pentru toată omenirea.” De aceea Apos-
tol Bologa nu alege viața prin compromise umile, ci eliberatea totală a fiin-
ței sale prin reintegrare spirituală în spațiul ontologic al energiei cosmice, 
prin cunoașterea valorii divine, valorii credinței, una dintre fundamentele 
identității și integrității spirituale ale poporului român, sugerat destul de 
elocvent de simbolul luminii, imagine dominantă în finalul romanului, ce 
marchează transcenderea sa spre existența cosmică.

O formulă inedită de trăire a crizei omului modern prin cunoaștere 
autentică, dar soluționată într-o formulă a veridicității vieții o propune 
Camil Petrescu în romanul său Ultima noapte de dragoste și întâia noapte 
de răsboi, roman mult discutat în epocă datorită tehnicilor moderne de 
construire a narațiunii și compoziției „dezlegate”, dezarticulate, scriitorul 
elaborând un alt tip de narațiune ce a revoluționat (conform observației 
criticului Nicolae Manolescu), profund și radical, genul romanesc din lite-
ratura română. Unitatea romanului este dată de arta specifică de a urmări 
atent și consecvent, prin propriul ochi interior al personajului principal, 
Ștefan Gheorghidiu, travaliul dramei sale, marcată de obsesia înșelatului 
de către tânăra și frumoasa lui soție Ela, pusă în paralel cu drama războ-
iului, care e desfășurată ca fundal în prima carte a romanului și e poziți-
onată în prim plan în cartea a doua. Semnificative sunt opțiunile diferite, 
dar necondiționate social pentru idealul de viață ale proaspătului cuplu. 
Fiecare își are stabilit un anumit stereotip în ce privește manifestarea 
dragostei în viața de familie și nu se străduiește să-l armonizeze cu cel 
al partenerului, de unde se nasc suspiciunile și temerile. Tânărul student 
la Facultatea de Filozofie din Budapesta, Ștefan Gheorghidiu, descendent 
sărac al unei dinastii bogate și cu poziție socială net superioară în socie-
tate, se detașează de condiția socială a clasei sale corupte, imorale și para-
zitare, pentru a urma idealului său de viață onestă și angajată, adecvată 
schimbărilor moderne de mentalitate din epocă. Grație cunoașterii legită-
ților esențiale ale dinamiciii vieții pe linia valorilor, Ștefan își proiectează, 
în perspectivă, realizarea potențialului său uman prin studii serioase și 
un parcurs de cunoaștere autentică, ce i-ar asigura întregirea personali-
tății sale printr-un statut de noblețe al intelectualului. Spre surprinderea 
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lui Ștefan, Ela, care este de o condiție socială destul de modestă și-și face 
studiile la Facultatea de Filologie, care oferă repere spirituale forte pentru 
asigurarea cunoașterii esențelor vieții umane prin descoperirea și promo-
varea valorilor culturale și spirituale, rămâne refractară la interpretarea 
filozofică a viitorului cuplului lor proiectat de Ștefan. Atunci când acesta 
devine posesorul unei moșteniri bogate, în Ela se trezește ardoarea dobân-
dirii condiției sociale a clasei aristocratice prin parvenire, ceea ce, în vizi-
unea lui Ștefan, era înjositor și de neacceptat. În felul acesta, Ela trădează 
cu ușurință și chiar cu dorință obiectivul major al vieții lor de cuplu, ceea 
ce-i alimentează personajului principal o profundă criză de conștiință. 
O problemă importantă în eșecul cuplului este lipsa comprehensiunii în 
comunicarea acestuia, fiecare rămânând concentrat pe propriile idei și 
sensuri ale limbajului individual, neîncercând să-și creeze limbajul comun 
și să-și realizeze intențiile de comunicare, congruența dintre sensul de 
comunicat și veșmântul lingvistic. Eșecul cuplului le relevă evident tine-
rilor cititori rolul decisiv al comunicării în integrarea eficientă în echipe 
de activitate socială. În definitiv, protagoniștii romanului traversează în 
contrasens calea spre realizarea opțiunilor și împlinirea destinului lor 
uman: Ela parvine, crezând că-și merită pe deplin intruziunea, dar, de 
fapt, devine o jucărie și o piesă de schimb a unei structuri sociale pe cale 
de dispație, ea parcurge drama dezrădăcinatului și neintegratului în altă 
condiție socială din cauza alegerii greșite a idealului de viață, iar Ștefan, 
trecând prin calvarul războiului, conștientizează că drama lui individuală 
rămâne neesențială în fața dramei omenirii antrenate în războiul nimi-
citor. Experiența războiului, care-i relevă ideea esențială că nimic nu-i 
mai prețios decât viața umană, precum și trăirea până la incandescență 
a actului de conștiință constituie pentru el un purgatoriu dantesc, care îl 
ajută să-și salveze integritatea morală a ființei prin ruperea totală de clasa 
socială din care descindea, lăsându-i Elei, prin actul de divorț, toată averea 
obținută prin moștenire și reușind astfel să se integreze armonios în clasa 
noii inteletualități moderne. 

În concluzii, menționăm că semnificația parcursului de viață și a 
destinelor personajelor principale din romanele discutate sunt ilustrative 
pentru procesul de formare a personalității tinerilor cititori prin modul 
de abordare a problemelor stringente ale societății și prin formula lor de 
realizare artistică. 
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De asemenea, dimensiunea cunoașterii relevată în literatura română 
și, în special, în romanul modern, este una complexă prin faptul că oferă 
un spațiu ofertabil cititorului pentru înțelegerea importanței procesul 
cunoașterii în devenirea și formarea personalității, în constituirea puncte-
lor de vedere consistente ale adulților prin faptul că explorează o diversi-
tate de tipuri de cunoaștere, parcurgerea cărora asigură integrarea socială, 
morală și cultural-spirituală a actorilor sociali, de oricare spiță n-ar fi ei. 

Această resursă a romanelor moderne constituie un eficient factor 
pentru revigorarea potențialului uman și intelectual al tânărei generații de 
astăzi, pentru care parcursurile diverselor forme și modalități de cunoaș-
tere autentică trebuie să fie mai dinamice și mai eficiente, întrucât rata 
schimbărilor diverse din societatea de astăzi, o societate de cunoaștere și 
cota flexibilității este mult mai intensă și mai extinsă. De aici și necesitate 
stringentă a unei abordări didactice pragmatice a fenomenului literar, a 
interpretării operelor nu numai din punct de vedere structural, ci și din 
perspectiva problemei cunoașterii ca formă a integrării sociale, un impe-
rativ al timpului actual. 
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