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REZUMAT 
 

Tema acestei conferinţe este de a reliefa legăturile conceptuale dintre antropologia 

tomistă, care are un nucleu doctrinar aristotelic, şi ontologia pragmatică a lui Mircea Eliade. 

Evident, gânditorul român nu s-a inspirat direct din filosofia tomistă, dar este posibilă 

identificarea unor idei comune în viziunea lor asupra naturii umane, mai ales în privinţa nivelului 

transcendent al lumii.  

Dacă pentru sf. Toma din Aquino, sufletul constituie o formă a corpului, o entelehie 

(forţă ce lucrează după scopuri), principiul prim care „ are în sine principiul mişcării”, creat de 

Dumnezeu, pentru Eliade fiinţa umană, văzută ca homo religiosus, posedă în structura sa 

ontologică un principiu transcendent, care provinde dintr-o realitate superioară.  Este important 

de subliniat că la Sf. Toma omul este o unitate substanţială, alcătuită din suflet şi corp, astfel 

încât formează un principiu unic de acţiune. De altfel, doctrina tomistă despre compusul uman 

stă la baza teologiei contemporane, în special a teologiei catolice, fiind exprimată în Articolul 

365 din Catehismul Bisericii Catolice.  

De la bun început, trebuie subliniat faptul că nu numai statutul omului în ansamblul lumii 

în care trăim formează obiectul unui pluralism conceptual şi al unor dezbateri continue de idei, ci 

însăşi viziunea metafizică asupra lumii se află în centrul disputelor filosofice contemporane. Mai 

ales în mediile occidentale, asistăm la un adevărat asalt al curentelor filosofice de sorginte 

pozitivistă şi neopozitivistă, a căror escaladare aproape că estompează afirmarea altor concepţii 

şi paradigme epsitemologice alternative. 

Pozitivismul care caracterizează domeniile ştiinţelor naturale promovează concepţia 

materialistă despre existenţă: tot ceea ce fiinţează în univers poate fi încadrat în categoriile 

operaţionale ale acestor ştiinţe (substanţă, energie, forţă, undă, etc). Pe această linie, omul nu 

este altceva decât un conglomerat de molecule, un sistem material organizat, a cărui funcţionare 

se subordonează legilor fizicii şi chimiei. Psihicul nu reprezintă altceva decât un produs exclusiv 

al activităţii neuronale, care se desfăşoară pe baze strict bio-chimice, cu conţinut determinist. În 

esenţă, omul este un simplu epifenomen al lumii cosmice, supus destinului orb şi implacabil al 

mişcărilor mecanice ale materiei.  

În faţa ofensivei curentelor de tip monist, reafirmarea gândirii aristotelice poate contribui 

la  reabilitarea statului epistemologic al metafizicii şi al reflecţiei de ordin teologic. Aceasta cu 

atât mai mult cu cât, de cele mai multe ori, abordarea naturii umane se face dintr-o perspectivă 

unilaterală şi exclusivistă, fără a cunoaşte valoarea autentică a paradigmelor concurente. 

Înţelegerea modelului antropologic aristotelico-tomist necesită o incursiune în universul 

conceptelor metafizice, prin intermediul cărora filosofii au încercat să descrie resorturile ultime 

ale existenţei, dincolo de care nu mai este posibilă nicio altă formă de conceptualizare.  Aristotel 
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şi-a propus – mai ales prin lucrarea Metafizica – să deceleze primele principii care stau la baza 

realităţii, din care face parte constitutivă însăşi subiectul gânditor: omul. În cadrul acestui proces 

raţional de aprehendare şi re-construcţie conceptuală a lumii, Stagiritul a urmărit să atingă 

nivelurile cele mai înalte de abstractizare, dar şi un grad cât mai ridicat de completitudine, astfel 

încât sistemul său filosofic are în vedere nu numai natura realităţilor fizice, extramentale, ci 

însăşi structurile intime ale gândirii umane, adică gândirea gândirii. Astfel, Aristotel a pus sub 

lupa investigaţiei filosofice, în contextul acumulărilor culturale şi ştiinţifice ale epocii sale, chiar 

natura umană, a cărei abordare în planul cunoaşterii nu se lasă înfăptuită fără parcurgerea mai 

multor paliere din sistemul de gândire aristotelică, în special metafizica şi logica.    

Pentru Sf. Toma din Aquino, sufletul constituie o formă a corpului, o entelehie (forţă ce 

lucrează după scopuri), principiul prim care „ are în sine principiul mişcării”. Este important de 

subliniat că la Sf. Toma omul este o unitate substanţială, alcătuită din suflet şi corp, astfel încât 

formează un principiu unic de acţiune. Deoarece sufletul este forma substanţială a corpului, el se 

află în întregime în tot corpul şi în toate părţile sale, însă el nu se află cu toate facultăţile sale în 

părţile trupului, luate fiecare în parte. Într-o altă ordine de idei, pentru Toma sufletul îndeplineşte 

rolul de principiu interior al fiinţei, organizează ansamblul activităţilor sale fizico-chimice, 

biologice, vegetative, sensibile şi intelective, fiind împreună-principiul metafizic care, după ce se 

uneşte cu materia, conduce spre formarea esenţei personale a omului.  

În esenţa lui, tomismul a însemnat o shimbare de optică asupra raportului clasic dintre 

materie şi formă, determinând prevalenţa şi resemnificarea raportului dintre fiind (ente) şi esenţă 

(essentia). Plecând de la această premisă ireductibilă, Dumnezeu este considerat a fi fiinţa care 

nu aparţine niciunui gen, fiind însăşi FIINŢA SUPREMĂ, de la care îşi trag fiinţa toate celelalte 

şi care „învesteşte” cu fiinţare tot ceea ce există. Prin urmare, în concepţia tomistă, chiar dacă 

sufletul este dotat cu un act propriu de fiinţare, el are nevoie de concursul corpului pentru 

desfăşurarea propriei activităţi şi, pentru acest motiv, face corpul participant la actul fiinţării sale.  

 

Cuvinte-cheie: fiinţă, materie, formă, act, potenţă, compus uman, homo religiosus, mit, 

sacru, participare 

  

  


