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Am avut plăcerea de a citi, sub forma tezei 
doctorale susţinute cu profesorul ].-Fr. Cour
tine, întreaga lucrare a lui Daniel Fărcaş dedi
cată apariţiei, în ordinul dominican din secolul 
al XIII-lea, a unei mistici speculative cu profun
de origini neoplatoniciene. El a dedicat această 
teză lui Albert cel Mare şi lui Meister Eckhart, iar 
secvenţa eckhartiană stă la baza cărţii sale Mei
ster Eckhart, Misticul din căuşul ochiului, edi
tată la Polirom ca premiu al concursului de de
but "Ioan Petru Culianu". 

Lectura întregii teze este o sărbătoare pen
tru că spune două lucruri. Pe de o parte, mărtu
riseşte conceptul obiectiv al unei istorii a filo
sofiei surprinse în secvenţa secolului al XIII-lea, 
unde dialogul neoplatonician (de la analogia 
entis la teologia negativă, de la reditio comple
ta la individuarea inteligenţei , sau de la princi
piul ierarhic albertian "mediante intelligentia" 
la principiul strict eckhartian ,,Deus est intelli
gere", sau de la principiul neoplatonismului a
rab al "inteligenţei pline de forme" la regula ie
rarhică universală a participaţi ei quantum po
test) funcţionează ca o structură de rezistenţă a 
vieţii spirituale şi a construcţiei temelor moder
nităţii. Faptul că atît albertismul cît şi predicile 
lui Eckhart sînt versiuni non-tomiste ale gîndirii 
dominicane (care merită legate şi cu gîndirea 
lui Dietrich din Freiberg) dovedeşte, pentru au
tor, faptul că gîndirea dominicană a avut resur
se de absorbţie a principiilor neoplatonismului 
greco-arab într-o formă particulară a vieţii spiri
tuale în care meditaţia asupra trecerii ierarhice 
de la unu la multiplu a fost folosită drept punct 
de anCOl"are a unui tip foarte particular de apro
piere (la Albert) şi de unificare (la Eckhart) a su-
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fletului contemplator cu Dumnezeul contem
plat. 

În al doilea rînd, teza mărturiseşte con
ceptul subiectiv al istoriei personale a unui tî
năr care a înţeles , studiind filosofia la Cluj şi a
poi la Paris, că important cu adevărat, pentru a 
înţelege naşterea modernităţii , este lectura 
atentă a disputelor medievale, fie că ele pun 
probleme de logică sau de viaţă spirituală , de 
construcţie ontologică sau de teoria percepţiei. 

Apoi, că sursele modernităţii se află în impactul 
dintre cultura greco-arabă şi teologia creştină , 

că acest impact înseamnă un C01pUS areopagi
ticum care vorbeşte filosofilor într-o termi
nologie comună cu a lor, înseamnă lectura capi
tală a tratatului De causis ş i , în fine, Elementele 
de teologie ale lui Produs. Cu aceste instrumen
te, Daniel Fărcaş poate comenta predicile ec
khartiene, tema unirii mistice din ele şi, în final , 
naşterea subiectului modern de aici. 

Pornind de la o analiză a metaforelor o
chiului ş i mîinii, postulate de Aristotel în Despre 
suflet, Daniel Fărcaş surprinde cum Meister Ec
khart indică unitatea dintre Creator ş i creatură 

pe baza teoriei aristotelice a percepţiei, în care 
obiectul sesizat se constituie în organul de sim ţ. 

La fel , ochiul imens al divinităţii constituie şi 

este toate lucrurile; comentariile la Exod, la 
Evanghelia lui Ioan sau celebra Predică ger
mană nr. 4 prelungesc o asemenea viziune prin 
integrarea în Dumnezeu a privirii interioare a 
sufletului, de care numai "omul nobil" este ca
pabi!. De aici, identificarea mistică dintre ochiul 
sufletului şi ochiul divin, dar şi naşterea princi
piului autonomiei subiectivităţii. 

Deşi am avut rezerve faţă de pledoaria lui 
Daniel Fărcaş în favoarea unei relaţii între naş
terea gîndirii protestante ş i versiunile neoplato
nismului dominican, sînt bucuros să recunosc 
prezenţa impetuoasă a unui tînăr specialist al 
domeniului, în mediul loca!. Ceea ce poate face , 
acum, firesc, Daniel Fărcaş , este o ediţie com
pletă a predicilor lui Eckhart, explicată şi inte
grată studierii Evului Mediu filosofic, pentru a 
putea crea şi mediul de receptare al cărţii sale. 

• Alexander Baumgarten 
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