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Cunoaşterea, binele şi răul

Cititorul are în faţa sa o carte fascinantă.

Autorii studiilor incluse în volum clarifică într-un limbaj 

simplu, accesibil marelui public, dincolo de orice erudiţie 

sufocantă, o mulţime de aspecte legate de Pomul cunoaşterii 

binelui şi răului menţionat în Geneză 2-3.  

De la bun început aflăm că celebrul fruct oprit nu este, de 

fapt, cunoscut: nu se ştie dacă a fost un măr, o smochină, o rodie 

sau un strugure. O confuzie de sonoritate între latinul „malum” 

(„rău”) şi latinul „mālum” („măr”) a instaurat în imaginarul colectiv 

bietul măr ca fiind fructul oprit. Toate aceste lucruri privind 

terminologia sunt în mod bine-venit clarificate în studiul 

introductiv şi sunt reluate şi în alte contribuţii. Etimologia 

cuvintelor ne transportă într-un voiaj extraordinar al sensului 

traversând diversele tradiţii şi texte literare, culminând cu 

consideraţiile din ultimul text. 

Cartea ne confruntă cu o problematică extrem de actuală: 

care este rolul cunoaşterii? Distincţia între cunoaşterea ştiinţifică 

(dominantă astăzi) şi cunoaşterea divină (accesibilă prin limbajul 

simbolic) este extrem de importantă, deoarece ea iluminează sensul 

interdicţiei de a mânca fructul oprit. Cultura contemporană 

marginalizează cunoaşterea divină, proclamând cunoaşterea 

ştiinţifică drept singura valabilă. Este o tentaţie a Satanei, care 



10 

încearcă să invadeze spiritul uman. Răul nu are o valoare 

ontologică: el nu este preexistent în Dumnezeu. Fructul oprit 

simbolizează această acţiune a Satanei, fondată pe libertatea de 

alegere intrinsecă fiinţei umane. Multiplele încercări 

contemporane, putând duce la dispariţia speciei umane, rezultă din 

uitarea cunoaşterii divine.  

În acest context, filosofia lui Lucian Blaga, evocată în mai 

multe contribuţii din volum, este pertinentă, prin punerea misterului 

în centrul cunoaşterii. Blaga distinge cunoaşterea paradisiacă de 

cunoaşterea luciferică, care ar trebui reevaluate în contextul 

contemporan. Fulgurantul poem blagian „Legendă” pune în 

evidenţă relaţia între pomul binelui şi răului şi răstignirea lui Iisus.  

Apogeul, pe plan literar, al evocării pomului răului şi binelui 

se află în magistralele versuri din Divina Comedie a lui Dante, bine 

studiată în ultima contribuţie. În cântul XXXII al Purgatoriului 

Dante evocă vulturul, figura centrală a metafizicii sale. Vulturul 

rezistă tentaţiei de a mânca din fructul oprit. 

Ilustraţiile volumului sunt splendide şi ele ne vorbesc mai 

mult decât mii de cuvinte.  

Originalitatea pregnantă a volumului Arbor Scientiae constă 

în caracterul său inter – şi transdisciplinar. Cartea ne oferă un dialog 

între religie, literatură, folclor şi artă, între cuvânt şi imagine. Ea ne 

incită să gândim prin noi înşine, să ne chestionăm şi să imaginăm 

soluţii pentru tulburata epocă în care trăim.  

Basarab NICOLESCU 

Membru de Onoare al Academiei Române 




