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TOMAS AQUINOKOA (1225-1274)
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TESTUINGURUA

Aurkezpena eta datu biografikoak:

 Tomas 1225. urtean jaio zen Aquinotik hurbil dagoen Rocasseca  gazteluan,
Napolesen  inguruan. Bere aita, Landulfo, Aquinoko kondeen ondorengoa,
Rocassecako jauna zen, eta bere ama, Teodora, Chietiko kondeen alaba zen.
Rocassecako jaun-andreek 12 seme-alaba izan zituzten, 7 seme eta 5 alaba, hain
zuzen.  Tomas semeetatik txikiena zen eta, garai hartan etxe askotan egiten zen
moduan, 5 urte zituela, fraide beneditarrena zen Montecasinoko monasterioan
“oblatu”1 sartu zuten. Garai hartan bertako abadea Landulfo Sinabaldi zen,  Tomasen
senide bat.  Tomasek 9 urte eman zituen monasterio hartan, eta lehen ikasketak
bertan egin zituen.

1239. urtean, Federico II.a Montecasinoz jabetu zen eta, bertako monjeak handik
bidaliz gero, monasterioa gotorleku bihurtu zuen. Orduan  Tomas Napolaseko
Unibertsitatera bidali zuten. Han domingotarrak ezagutu zituen eta 1244. urtean, bere
aita hil eta gero,  Tomasek domingotarren ordenan sartzea eskatu zuen, bere
familiakoen nahiaren kontra. Fraide domingotarren eskutik Aristotelesen testuak
ezagutu zituen.

1 Oblatu: Bere gurasoek Jainkoari eskaini dioten haurra. Horretarako askotan monasterio baten gidaritzari ematen
zioten goi mailako hezkuntza jaso behar zuelakoan, eta, bokazioa beregan sortuz gero, monje bihur zedin.
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1246. urtetik 1251. urte arte, San Alberto Magnoren gidaritzapean, Tomasek bere
ikasketak burutu zituen, eta gero apeztu zen.  Urte horietan, bere maisuarekin
Koloniako unibertsitatera teologia eta Aristotelesen testuak ikastera joan zen.
1252. urtetik aurrera Parisen irakasle egon zen, bertan domingotarrek zuten Estudio
General de Santiago izenekoan, Pariseko unibertsitateari adskribatua zena.
1259. urtean Pariseko unibertsitatea utzi zuen eta Italiara itzuli zen, Studium Curiae
izenekoaren irakaslea izendatu baitzuten, hau da, Aita Santuaren menpean zegoen
Ikastegi Orokorreko irakaslea.
1269. urtean Parisera itzuli zen, ordena mendikateen kontrako borrokak pil-pilean
zeudelarik.
1272. urtean Italiara itzuli zen eta Napoleseko unibertsitatean irakatsi zuen 1273. urte
arte. 1274. urtean, Aita Santuak eskaturik, Lyongo kontziliora zihoalarik bidean gaixotu
zen eta Fosanovako abadian gelditu zen, martxoaren 7an bertan hil zelarik.

 Tomas Aquinokoaren lan garrantzitsuenak hauek dira: Summa Theologica, De veritate
quaestiones disputatae, Summa contra gentiles,  eta Aristotelesen lan batzuen gaineko
komentarioak.

Testuinguru  historikoa eta kulturala

Tomas Aquinokoa XIII. mendekoa da, baina erdi aroko filosofia kristauaren
ordezkari nagusia denez, erdi aro honetako laburpen historikoa egitea komeni da

ERDI AROA

Mendebaldeko Erromatar Inperioa V. mendean desegin zen. Herri germaniarrek
inbaditu zuten eta erresuma batzuetan sakabanatu zen inperioa: Galia frankoen menpe
gelditu zen; Italia ostrogodoen menpe, Hispania suebo, bandalo eta alanoen artean
banatu zen; Britaniar irlak anglo, juto eta saxoien menpe gelditu ziren. Ekialdeko
Erromatar Inperioak oraindik mila urte gehiago iraungo zuen: Kristautu egin zen
Inperioa, eta Konstantinopla (Bizanzio) hiriburu zeukan. Bi inperioen erortzeen arteko
mila urte horiek Erdi Aroa osatzen dute. Garai honetan herri germaniarrak kristautu
ziren eta eliza katolikoa nagusitu zen Europa osoan. Erdi Aroa V. mendetik XV.
mendearte zabaltzen da baina hiru faseetan bereizten da: Goi Erdi Aroa, Erdi Aro
Betea eta Behe Erdi Aroa.

Goi Erdi Aroan (V.-X. mendeetan), eroritako inperioa berreraikitzearren erresumek
borrokatu zuten beren artean. Asmo hori gauzatzear egon zen 800. urtean enperadore
koroiatu zuten Karlomagnoren eskutik, eta  X.mendean Oton I.ren eskutik.
VII. mendean Islama sortu zen, eta azkar hedatu zen. Ekialde erdian eta Afrikako
Iparraldean zabalduz gero Iberiar Penintsulan sartu zen (711. urtean).

Erresuma kristauen eta musulmanen arteko gatazkak Erdi Aro Betea (XI.-XII.
mendeak) markatu zuen. Etapa honen bukaeran lehenbiziko unibertsitateak, Inkisizioa
eta eskeko ordenak sortu zituzten; eta arte gotikoa nagusitu zen.

Behe Erdi Aroan (XIV.-XV. mendeetan) izurri beltzak gogor jo zuen Europa osoa, eta
Ehun urteko gerratea gertatu zen, Frantzia eta Ingalaterraren artean.
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ERDI AROKO EKONOMIA

Goi Erdi Aroko ekonomiaren oinarria nekazaritza zen. Lurra zen ondasun-iturri
nagusia, eta lurrari lotuta zeuden oinarrizko produkzio-jarduerak: nekazaritza eta
abeltzaintza. Erromatar Inperioaren deuseztatzearekin batera hirietatik alde egitea eta
landetan babesa bila joatea gertatu zen, eta, jakina, horren ondorioz, ia-ia merkataritza
eta monetaren erabilera desagertzea.
Erdi Aro Beteko ekonomia feudala da. Gizarte piramideko gailurrean jauntxo
latifundistak zeuden, eta beheko partean morroiak. Azken hauek soroak lantzen
zituzten, baina lan horien etekinak jauntxoen eskuetara joaten ziren. Merkataritza
desagertu zen, merkataritzako bide nagusiak musulmanen kontrolpean zeudelako.
Behe Erdi Aroan, gerrateak, izurria, uzta txarrak eta gaixotasunak, Europako
biztanleria gutxiagotzea ekarri zuten. Heriotza-tasa handi horrek produkzioa zein
eskaera gutxiagotu zituen, eta horrek nekazaritza eta hirietako industri artisauaren
krisialdia ekarri zuen.

GERTAKIZUN POLITIKOAK

Bilakaera politikoari dagokionez, esan beharko genuke Goi Erdi Aroan Europako
lehen erresumak sortu zirela, eta Erdi Aro osoan zehar elkar borrokatu zuten bi
botere eratu zirela: Elizaren botere espirituala eta nobleziaren botere mundutarra.

Erdi Aro Betean, monarkia feudalak norgehiagoka aritu ziren nagusigo politikoa
lortzearren, eta Eliza botere denborala gainditzen hasi zen (pontifize-teokrazia). Etapa
horren bukaeran, Eliza eta Estatua elkarrengandik banantzen hasi ziren. Hirietan,
burgesiari eskuartze handiagoa eman nahian, erregeek bultzaturik,  lehenbiziko
Gorteak sortu ziren (Estatu Orokorrak edo parlamentuak). Instituzio horretan eragin
handiena zuten hiru estamentuek (kleroa, noblezia eta burgesia) erregearen aurrean
beren ordezkaritza zuten eta bertan legeak eta zergak erabaki zituzten.
Behe Erdi Aroan Aita Santuaren botere mundutarra krisialdian sartu zen eta hirien
berjabetasuna lortzeko prozesua abiatu zen. Aldi berean, erregeak beren boterea
handiagotzen saiatu ziren nobleziari aurre eginez.

ERDI AROKO GIZARTEA

Gizartea estamentala zen. Inperioa inbaditu zuten germaniarren artean hiru klase
sozial bereizten ziren: nobleak, gerlariak eta esklabuak. Baina mundu kristauan
esklabutza gaitzesten zen eta herri xehean zeudenak basailoak ziren. Basailutza2

izenekoaren erlazio oinarrizkoaren arabera gizarte feudala eratzen joan zen.

2 Basailutza: iz. Basailu denaren nolakotasuna eta egoera; basailuak jaunari ordaintzen dion zerga.
Basailua: 1. iz. Erregimen feudalean, zerbitzu batzuen truke jaun baten babes eta menpean jartzen zen gizabanako
askea. 2. iz. eta izond. Antzeko menpekotasun-mota duenaz esaten da. Estatu basailua.
Erdi Aroko egitura soziopolitiko hierarkiko-feudala ulertzeko oinarrizkoa da basailuaren lekua. Erregeak bere
konfidantzako menpekoari, basailuari, lur-sailen bat -feudoa- eman ohi zion, zenbait zerbitzu eta bereziki laguntza
militarraren truke; jaun feudalak, bere aldetik, lur-sailen bat ematen zion bere basailuari, antzeko baldintzapean; azken
honek ere berdin joka zezakeen, eta horrela nekazariarengana iritsi arte. Horrela eraikita gelditzen zen maila
desberdinetako jaun-basailuen arteko hierarkia. Erregearen basailuak ziren gorenekoak: "basailu handi" edo "koroaren
basailu" izenekoak. Feudoaren kontzeptua egitura piramidal horren sorreran eta oinarrian egonda ere, garaien eta
egoeren arabera, dirutan edo bestelako ondasunetan eman ziezaiokeen basailuak jaunari bere errenta. Leialtasun-
zinak lotzen zuen basailua jaunarekin; zin hori zeremonia berezi batean egiten zen; eta bertan, jaunak babesa agintzen
zion basailuari. Baina hau libre zen bere leialtasun-zina hautsi eta beste jaun bati lotzeko, lehengoarengandik zuen
feudoari uko eginez.
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Erdi Aro Beteko gizartean hiru talde bereizten ziren: kleroa, noblezia eta nekazariak.
Kleroa eta nobleak latifundista handiak ziren, batzuek otoitzari eta besteek  gerrari
ekinez. Egitura sozial horretan (menpekoak eta menperatzaileak bereizi zituena) klase
berri bat gero eta botere handiago eskuratzen joan zen: burgesia. Bere eskuetara
aberastasunak iristen ziren heinean, bere eragin soziala eta politikoa gero eta
handiago bilakatu zen.
Behe Erdi Aroan, egoera ekonomiko txarrak baserritarrengan eragin zuen batez ere,
eta horrek matxinadak ekarriko zituen. Egoera horrek pobretutako behe nobleziak
hirietara jo zuen. Aldi berean, goi burgesia (merkatari aberatsak) eta behe burgesiaren
(artisauak) arteko aldea gero eta handiago egiten joan zen.

ERDI AROKO KULTURA

Eskolastika

Erdi Aroko kultura, eta filosofia ere bai, jakina, judutarra, musulmana eta kristaua zen.
Kultura eliza edo erlijioaren barruan geratzen zen. Elizatik kanpo ez dago kulturarik.
Filosofia kristauari “eskolastika” deitzen diogu, monastegi, katedral eta
jauregietako eskoletan sortu zelako.

“Eskolastika” hitzarekin ere, ikastegietan garatutako pentsamendua izendatzen dugu.
Behin baino gehiagotan, ikastegi horietan irakatsi zutenak sormen eta gaitasun kritiko
handikoak izan ziren. Teologia eta filosofia irakasteaz gain, bertan trivium-a (gramatika,
erretorika eta dialektika) eta quadrivium-a (geometria, aritmetika, astronomia, musika)
irakasten zituzten.
Lehen eskolastika Aquisgrango Eskolan sortu zen. VIII. mendearen bukaeran
Karlomagnok fundatu zuen eskola zen. Handik Europa osora zabaldu zen. Garai
hartako pentsalarien artean San Anselmo eta Pedro Abelardo ditugu. Aztertu zituzten
gai nagusiak fedea eta arrazoiaren arteko erlazioa, eta Jainkoaren existentzia
arrazoimenaz frogatzearena izan ziren.
Pentsamendu honen heldutasuna XII.-XIII. mendeetan kokatu behar dugu; Goi
Eskolastikaren garaia.  Buenaventura, Tomas Aquinokoa eta Duns Escoto ditugu
hemen.
Eskolastika beherakada XIV. mendean gertatu zen.
Kultuaren ernatzeari gehien lagundu zion eskola Karlomagnok fundatu zuena izan zen.
781. urtean Alcuino Yorkekoaren zuzendaritzapean gelditu zen. Berak irakaskuntza
hiru mailatan antolatu zuen:

1. Latin herrikoiari buruzko nozio oinarrizkoak ezagutu, gero irakurtzeko eta
idazteko. Biblia zein testu liturgikoen gaineko ulertze orokorra.

2. Zazpi arte liberalak ikastea (trivium: gramatika, erretorika eta dialektika;
quadrivium: aritmetika, geometria, astronomia, musika)

3. Bibliaren gaineko ikasketa sakona.

Unibertsitateak.

Eskolastikak ekarri zituen ekoizpen intelektual handienak ez ziren eskoletan gertatu.
Eskola horiek sortarazi zuten instituzio berri batean gertatu ziren: unibertsitatean. Hiri
handietan eskola anitzak zeuden: monastegietakoak, katedraletakoak, jauregietakoak.
Aniztasun horrek beren arteko lehia ekarri zuen eta lehia horrek erakarritako beste
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problema batzuk. Egoera horren aurrean, ikasle eta irakasleen eskubide eta
betebeharrak zehaztu eta bermatzeko nolabaiteko gremioa edo sindikatua sortzeko
asmoa sortu zen. Horrela Universitas magistrorum et scholarum izenekoak sortu ziren,
edo, Alfonso X.ak zioenez, Ayuntamiento de maestros e escolares izenekoak.

Unibertsitate nagusiak hauek izan ziren: Parisekoa; Boloniakoa, Zuzenbidean
espezializatua; Salernokoa, Medikuntzan espezializatua; Napolikoa, Oxfordekoa, eta
Toulousekoa. Espainiako lehenbiziko unibertsitateak Palencia eta Salamancakoak izan
ziren.
Unibertsitatearen sendotzeak nabarmendu beharreko ondorio batzuk ekarri zituen.
Ordura arte indarra izana zuten botereen ondoan – Eliza eta Noblezia – hirugarren
botere bat sortu zen: studium izenekoa edo intelektualen klasea, gizarteko
harremanetan (hirietan batez ere) eragin nabarmena iritsi zuena. Bigarren ondorioa,
unibertsitatean parte hartzeko aukera klase sozial guztietako maisu eta ikasleei
zabaltzea izan zen: Unibertsitateko komunitatea gizarte-jatorri anitzeko pertsonez
osatutako kasta berri bat zen. Menden batzuk pasa ahala, unibertsitatea aristokratiko
bihurtuko zen, baina Erdi Aroan demokratikoa zen.
Unibertsitatetan gai filosofiko eta teologiko asko eztabaidatu zuten metodo
eskolastikoa erabiliz. Metodo horretan tesi bat defenditu behar zen aldeko arrazoiak
azalduz eta, aldi berean, sor zitezkeen kontrako arrazoiak eta horiei aurre egiteko
erantzunak proposatuz.
Ardi Aroan mentalitate nagusia kristaua zen: gizakiak egia erlijiosoa onartzen zuen
inongo duda izpirik gabe, eta duen xedea betiko salbamena iristea zen. Mentalitate
horren arabera, gizakiaren lanaren helburua ez zen mundu honetan aberastea eta
aurrera jotzea. Inportanteena arima salbatzearren espiritua zaintzea zen. Urtean zehar
zeuden festa erlijiosoak ugari ziren.
Gizakiak zuen benetako helmuga beste mundua zen, eta hara iristeko oraingo bizitza
eman behar zuen. XIV. mendearen bukaeran hasi zen mentalitate hori aldatzen:
aberastea ona izan daitekeela justifikatzeko saiakerak sortu ziren, eta horrek
feudalismoaren erorialdia eta gizarte modernoa eta kapitalistaren etorrera ahalbidetu
zuen.

Erdi aroko zientzian eta teknikan aritu ziren ordezkari nagusiak musulmanak izan
ziren.. Horiek izan ziren haize-errota, handiagotzeko lenteak (geroago teleskopioa
asmatzea ahalbidetu zutenak), portzelana eta papera Europan sartu eta zabaldu
zituztenak. Ebakuntza kirurgikoak egiteko tresneria, antiseptikoak eta botika berriak ere
asmatu zituzten. Beste ekarpen garrantzizko bat zenbakikuntza arabiarra izan zen:
Mendebaldean errotu zen eta matematikak eta zientziak garatzea ahalbidetu zuen.
Kristauei ez zitzaien gai zientifiko-teknikoak asko interesatzen.

Testuinguru filosofikoa. Erdi aroko filosofiaren arazoak

Erdi aroko filosofia jainko bakarreko erlijioen markoan kokatu behar dugu. Erlijio
horiek Antzinaroko politeismoaren lekua hartu zuten. Erromatar Inperioak, lehenbizi,
eta herri germaniarrek, geroago, kristautasuna erlijio ofizialtzat hartu zuten. Hiru erlijio
jainko bakarrekoek filosofiara jo zuten beren fedearen edukiak hobeki ulertzearren.
Eragin handien zuten eta gehien itzultzen zituzten lanak Aristoteles eta  Platonenak
izan ziren. Filosofo horien pentsamenduko puntu batzuk ez ziren erlijio horien
sinesteekin bat etortzen, baina beste batzuk erakargarriak suertatu ziren erlijio
horietako pentsalarientzat. Horrela jokatu zuten, eduki baztertuz eta beste batzuk
onartuz, Aristotelesen lanak debekatuta egon ziren denbora luze. Agustin Hiponakoak



ASKATASUNA BHI
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA
FILOSOFIAREN HISTORIA

6

Platonen pentsamenduarekin geratu zen eta Tomas Aquinokoak Aristotelesen testuak
ezagutuz bi filosofo klasiko hauen pentsamenduak erabili zituen.

Agustin Hiponakoaren pentsamendua oso garrantzi handikoa izan zen Erdi Aroan.
Horren itzalean sortu ziren pentsalarien artean  Aselmo Canterburykoa nabarmendu
behar dugu, XI. mendean Jainkoaren existentzia frogatzeko argudio ontologikoa egin
zuena.
Kristautasunaren eragin-eremutik at Cordobako Averroes filosofo musulmana
nabarmendu behar dugu, XII. mendekoa. Berak defendatu zituen hainbat puntuk
eztabaida luze bat sortarazi zuten: teologia filosofiaren menpe egon behar zela,
materia betierekoa zela, eta arima hilezkorra ez zela. Averroesen garrantzia
Aristotelesen pentsamendua eztabaida filosofikora ekartzean datza. Averroes izan zen
Europara Aristotelesen testuak ekarri zituena, luzaro desagertuak egon eta gero, eta
filosofo honi esker, Tomas Aquinokoak ezagutu eta komentatu zituen. Filosofo judutar
nagusien artean Avicebron eta Maimonides ditugu, biak Cordoban XII. mendean jaio
zirenak.
XII. mendean Tomas Aquinokoak fedea eta arrazoia ezagutza-iturri bateragarriak eta
osagarriak direla baieztu zuen. Jainkoaren existentzia frogatzeko, greziar eta
erromatarrek erabili zituzten argudioak berregin zituen, eta kreatutako mundutik
abiatuz Jainkoaren existentzia ondorioztatzen duten bost bide proposatu zituen.
Tomasek ustre zuen etikak zein politikak Jainkoak sortutako lege naturalean oinarri
dutela.
XIV. mendean Guillermo Ockhamekoak, Tomasen pentsamendutik aldenduz, fedea
eta arrazoiaren arteko banaketa defendatu zuen. Enpirista sutsua zen Ockham, eta
berak pentsatzen zuen arrazoiaren lan-eremua sentimenezko esperientziaren mugen
barne zegoela, eta ikusezina den fedearen mundua ez dela razionala.

Erdi Aroko Filosofiaren gaiak

Jainkoari buruz eta fede eta arrazoiaren arteko erlaziori buruz aritu ziren batik bat Erdi
Aroko filosofoak, baina horrez gain arazo filosofo nagusi guztiak aztertu zituzten,
segidan laburtzen dugun moduan.

- Errealitatearen gaineko arazoa.
Kreatutako munduaz eta Jainkoa Kreatzaileaz aritu ziren: nola da posiblea
kreazioa? Nola demostratu daiteke Jainkoaren existentzia eta esentzia?

- Ezagutzaren gaineko arazoa.
Fede eta arrazoiaren arteko erlazioaz aritu ziren eta lau proposamen desberdin
aurki ditzakegu:

1. Fedearen nagusigoa (Agustin Hiponakoa eta bere eskola)
2. Filosofiaren nagusigoa (Averroes)
3. Bateragarritasuna eta autonomia (Tomas Aquinokoa)
4. Elkarren artetik banatzea (Ockham)

Ezagutza razionalaren jatorria eta izateari buruz, hiru jarrera aurki ditzakegu:
1. Jainkoaren argitzea edo iluminazioa. Eskola agustindarra.
2. Sentimenezko esperientziatik abiaturiko abstrakzioa (Tomas

Aquinokoa)
3. Orokortzea. (Ockham)



ASKATASUNA BHI
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA
FILOSOFIAREN HISTORIA

7

- Unibertsalen gaineko arazoa.
Ezagutzari lotura dago arazo hau. Existitzen den guztia banakakoa eta zehatza
bada, nola da posible gure ideiak unibertsalak eta abstraktuak izatea? Galdera
horrne aurrean lau erantzun proposatu zituzten:

1. Gehiegizko errealismoa (eskola agustindarra)
2. Kontzeptualismoa (Pedro Abelardo)
3. Neurrizko errealismoa (Tomas Aquinokoa)
4. Nominalismoa (Ockham)

- Gizakiaren gaineko arazoa.
Aztergaiak ziren arimaren izatea, bere hilezkortasuna eta bere erlazioa giza
gorputzarekin.

- Arazo politikoa.
Eliza eta Estatuaren arteko erlazioak, boterearen jatorria, legeen zerizana eta
legeek lege naturalarekin duten erlazioa izan ziren aztergaiak. Eliza eta
Estatuaren arteko erlazioei dagokienez, hiru jarrera aurki ditzakegu:

1. Estatua Elizaren menpe egon behar zela defendatzen zuena:
Agustin Hiponakoaren pentsamenduan errotzen zen teokratismo
politikoa.

2. Biek lege naturala errespetu beharra dutelarik, bien autonomia eta
bien arteko osagarritasuna defendatzen zuena, (Tomas Aquinokoa)

3. Erabateko banatzea bien artekoa (Ockham).

Erdi Aroko filosofoen ustez, eztabaidatzetik at zegoen boterea
Jainkoarengandik eratortzen zeneko ideia, baina beren artean ez zeuden ados
eratortze hori ulertzeko moduan.

 Jarrera teokratikoa zutenek gobernariek Jainkoarengandik Aita
Santuaren bitartez boterea jasotzen dutela defendatu zuten.

Tomas Aquinokoaren eta Ockhamen ustez, herria da
Jainkoarengandik boterea jasotzen duena eta gero herriak
gobernarien eskuetan uzten du.

Erdi Aroko eskola filosofiko nagusiak

Mendebalde kristauan Agustinismo platonikoak zortzi mendetan zehar – V.tik
XIII.era – nagusitasuna zuen. Jainkoarengan iristeko proposatu zuen barneko bideak
eragin handia izan zuen (San Juan de la Cruz eta Santa Teresa Avilakoaren lanetan
ikusten den moduan). Ikuspegi politiko batetik, “Jainkoaren Hiria” eta “Hiria
mundutarraren” arteko bereizketa agustindarrak Estatu eta Elizaren arteko bereizketa
azaldu zuen lehendabiziko aldiz, baina, aldi berean, bereizketa hori Elizaren botere
espiritualaren nagusitasuna, Estatuaren boterearen gainean, justifikatzeko erabili
zuten, teokratismo politikoari bidea zabalduz, Erdi Aroan eta Aro Modernoan, askotan
indarrean egon zen eredu politikoa zena.

Tomismo aristotelikoa filosofia katolikoak eredutzat hartu zuen, eta eredu hori indarra
iizan du katolikoen artean XX. mende arte. Edozein legeriaren gain dagoen Lege
naturala errespetatu beharra aldarrikatu zuen tomismoak. Ideia horrek eragin handia
izan zuen Salamancako Eskolan (Francisco de Vitoria, Molina, Luis Suárez, Bartolomé
de las Casas). Lege naturalaren nagusitasun horretan oinarriturik, Ameriketako
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indigenen eskubide naturalak defendatu zituzten Salamancako eskolakoek. Eragin hori
XX. mendean sortu zen pertsonalismo kristauan ere ikus daiteke, eta korronte horren
pentsalariek (Maritain, Mounier), 1948.ko Giza Eskubideen Aldarrikapenean parte
hartu zuten. Bestalde, alderdi politiko eskuindarrek tomismoak aldarrikatu zuen lege
naturalaren nagusitasun hori erabili dute, behin baino gehiagotan, parlamentu
demokratikoetan sortu diren hainbat lege kritikatzeko eta, nolabait, bahitzeko: Beren
ustez, gehiengoak egin dezakeen lege bat lege naturalaren kontra baldin badago ez da
zilegizkoa izango.

Ockhamismoak, fedea eta arrazoia bereizi beharra zegoela aldarrikatzearen ondorioz,
natura behatzeko jarrera bultzatu zuen. Horren ondorioz, jarduera zientifikoa indartu
zen eta horrek ekarri zituen fruituek zientzia modernoaren sorrera prestatu zuten.
Fedea eta arrazoiaren arteko bereizketa erabateko horrek nolabaiteko fideismoa
sortaraztea ekarri zuen: filosofiak fedeari ezer eman ezin duenez, eta fedea, absurdua
izan arren, onartu beharra zegoenez gero, sinestea besterik ez dago. Azkenik, esna
beharra dago Ockhamen nominalismoak eragin handia izan zuela enpirismo
britainiarrean.

Tomas Aquinokoak jasotako eragin filosofikoak

- Platon: formalismoa, arrazionalismoa, transzendentalismoa, finalismoa.
- Aristoteles: bere kontzeptu metafisikoak (materia, forma, substantzia,

akzidentea, potentzia, aktoa) doktrina teologiko kristaua azaltzeko erabili zituen.
- Agustin Hiponakoa: platonismo kristaua, teologia kristaua
- Averroes: aristotelismo fededuna
- Alberto Handia: bere maisua, teologia eta aristotelismoa.
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TOMAS AQUINOKOAREN FILOSOFIA

ESKEMA
- ARRAZOIA ETA FEDEA

o Sarrera
o Arrazoia eta fedea erdi aroan eta Aquinokoarengan
o Jainkoaren existentzia
o Ondorioa

- FILOSOFIA PRAKTIKOA
o Sarrera
o Etika
o Politika
o Ondorioa

ARRAZOIA ETA FEDEA

SARRERA

Erdi aroan filosofiaren barruan ematen diren eztabaida guztietan agertzen da
gai hau: ze harremana dago arrazoia eta fedearen artean? Sinistea eta logikoki
ondorioztatzea kontrako bideak edo osagarriak al dira? Filosofia Teologiatik at dagoen
jakintza bat al da, edo jainkoak errebelatzen diguna argitzeko dago? Filosofia egin
daiteke teologiatik at? Arrazoia federik gabe erabili al daiteke?

Aurreko garai klasikoak filosofoen kezka nagusiak natura, gizakia eta gizartea
baldin baziren, orain jainkoa, fedea eta gizakiak jainkoarekin duen harremana, hau da,
gai teologikoak, horregatik garai honen filosofiaren ezaugarria teologismoa da:
eztabaida filosofiko guztiak jainkoaren inguruan darabilte.

Gai honetan, azken finean, ezagutzaren gaia jorratzen da: nola ezagutzen
dugu: fedez ala arrazoiez, arrazoia independentea da? Eta arrazoiak nola
funtzionatzen du, zentzumenean oinarrituta edo zentzumenetik at? Galdera hauei
Tomas Aquinokoak erantzun zien.

Arrazoia eta fedea Erdi Aroan eta Aquinokoarengan

Arrazoimenez ala fedez aurkitzen da benetako ezagutza? Eta zentzumena
egiazkoa da?

Erdi Aroko teoria nagusia platonismo kristauarena da, Agustin Hiponakoaren
ustez ezagutzaren bidea fedeak lagundutako arrazoimena da. Hiponakoaren iritziz,
ezin dugu arrazoia ongi erabili federik gabe. Arrazoia fedearen tresna bat besterik
ez da. Egia bakarra dago, jainkoarena, eta hau ezagutzeko bide bakarra: fedea,
sinistea, honi arrazoiak laguntzen dio, fedezko zenbait kontu ulertzeko. Hala ere,
jainkoaren egia askoz handiagoa da arrazoiaren bidez uler daitekeena baino.
Jainkozko kontu asko ezin dira logikoki ulertu, sinistea besterik ez dago. Hauek
“fedezko dogmak” dira.

Arrazoia beraz, ez da independientea, bakarrik jainkoaren laguntzarekin,
hots, fedearekin, zenbait gauza uler dezakegu. Besteak dogmak dira, eta ezin dira
ulertu, soilik sinistuz ezagutu ditzakegu. Jainkoaren egia osoa, bakarrik hil ondoren,
gure arima salbatzen badugu, ezagutuko dugu.
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Gainera zentzumenezko bidea ez da egokia jainkozko gauzak ezagutzeko.
Munduko errealitatea zentzumenez ezagutzen dugun arren, hau ez da benetako
errealitatea. (Hemen ezagutzaren gaineko teoria platonikoaren itzala ikus dezakegu).
Benetako ezagutza izateko jainkoak guregan sortu dituen ideia egiazkoak aurkitu
behar ditugu. Hau da, gure barruan ideia innatoak edo jaiotzetikoak ditugu. (Platonen
aldean, hemen desberdintasun bat aurkitzen dugu: Agustinen ustez, ideiak betidanik
ez dakizkigu, -gu jainkoak sortu baikaitu-, gu sortzerakoan jainkoak gure barruan
jartzen ditu, jainkoaren ideiak dira Platonen teorian Ideien munduan zeudenak)

Jarrera hau Erdi Aro osoan zehar mantendu zuten filosofo kristauek, Tomas
Aquinokoa iritsi arte.

Aristotelismoak,  aldiz, zentzumena onartzen du ezagutzaren lehen urratsa
bezala, eta pertzepziorik gabe ez legoke ideia ezta arrazoia ere. Tomas Aristotelesekin
bat dator: giza ezagutza zentzumenetik abiatzen da eta hortik, abstrakzioaren bidez,
adimena eta arrazoimenera iristen da, mundu honetako egia ezagutuz. Zentzu
honetan, mundu honetako gauzak ezagutzeko arrazoia eta fedea independenteak
dira.  Baina Tomasentzat, giza arrazoiak mugak ditu, Jainkoari buruzko egia gehienak
ezin dira arrazoiez guztiz ezagutu, horretarako fedea ezinbestekoa dugu. Badira, hala
ere, zenbait gauza bi bidez ezagutu daitezkeenak, hau da, egia bera izatera irits
gaitezke arrazonamenduz, edo sinistuz. Hori gertatzen da adibidez Jainkoaren
existentziarekin. Baina, azken finean,  nahiz eta biak independenteak izan,
tomismoarentzat  Fedea Arrazoia baino garrantzitsuagoa da. Arrazoia beharrezkoa
da fedezko zenbait artikulu edo kontu azaltzeko, eta hortaz ari da Teologia,  baina
azken hitza beti fedeak dauka..

Horrela, Aquinokoaren aburuz,  egia batzuk bakarrik fedez jakin ditzakegu
(dogma azal-ezinak), beste batzuk soilik arrazoiez (zientifikoak) , eta beste egia batzuk
bi bidez lor daitezke: arrazoiez nahiz fedez, baina bide bakoitza autonomoa izanik,
adibidez jainkoaren existentzia.

Tomas zentzu batean agustinistekin  ados dago: filosofia (edo arrazoia) fedea
edo teologiaren morroia da, jainkozko gauzak azaltzeko baliagarria da, baina gauza
asko azal-ezinak dira eta hor sinestea besterik ez dago. Tomasen ustez, berriz, badira
gauzak fedeak azaltzen ez dituenak, hauek soilik arrazoiak azaltzen  ditu; fedeak edo
“errebelazioak” horri buruzko berririk eman ez baitigu. Tomasek arrazoia eta fedea bi
esparru independenteak kontsideratzen dituen arren, giza arrazoia fedearen menpe
dagoela onartu behar dela dio. Eta batzuetan arrazoiak fedeari laguntzen dion bezala
(zientzia teologikoa egiterakoan) baita ere fedeak askotan arrazoiari laguntzen dio, beti
goiko irizpide bezala.  Baina Teologian pisu nagusia fedeak dauka, zalantzarik gabe.

Teologiak errebelazioa (jainkoak gizakiei esandakoak, hala nola liburu
sakratuetan –biblia- edo profeten ahotsaren bitartez) , jainkoaren gauzak aztertzen
ditu, eta Filosofiak gizakien gauzak (naturaren kontuak edo giza kontuak). Teologia da
Tomasentzat zientzia lehena, beste zientzia guztien oinarria, zientzia gorena. Teologia
errebelazioan oinarritzen da eta arrazoia erabiltzen du gizakiei egiak esateko, eta egia
hauetatik besteak ondorioztatzeko. Hori da teologoen lana: gizakiak haien salbazioan
laguntzea jainkozko egiak argituz, gure errealitatearen gaineko jakintza eta jokabidea
nolakoa izan behar den jakiteko.
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JAINKOAREN EXISTENTZIA

Aurreko argumentuak: argudio ontologikoa

Arrazoia eta Fedea independenteak dira, baina badira zenbait egia bi bidez
ezagutu daitezkeenak. Adibide hoberena jainkoaren existentziari dagokiona da.

Erdi Aroko filosofo kristau guztiek dute kezka hau: jainkoaren existentzia
demostratu behar dute pagano eta ateoen aurrean. Jainkoaren existentzia
demostratzeko argumentu arrazional batzuk asmatu zituzten gizon hauek. Tomas
Aquinokoa izan zen kontu honetan ospetsuena, baina aurretik beste elizgizon batzuk
ere saiatu ziren, Agustin Hiponakoa eta Anselmo Canterburykoa, (XI mendekoa)
besteak beste. Azken horren argumentua oso jarraitua izan zen.

Anselmo Canterburykoa agustinista zen eta beraren ustez  ez dago arrazoia
federik gabe, horregatik bere argumentua fedean edo sinismenean oinarrituta dago,
demostrazio saiakera hau argudio ontologiko izenarekin ezagutzen da. Honen ustez,
Jainkoaren existentzia bi moduz jakin dezakegu, sinetsiz  edo arrazonatuz. Bere
argumentua Jainkoaren guk dugun ideiatik abiatzen da:  Guztiok dugu Jainkoaren
kontzeptua, guztiok pentsa dezakegu izakirik perfektuena, bikaintasun guztiak dituena,
eta hori da guztiok “Jainkoa” deitzen duguna: pertsonarik onena, jakintsuena, justuena,
ederrena, jatorrena eta bikaintasun guztiak dituena. Baina benetan perfektuena dela
pentsatzen badugu, derrigorrez existitu behar da. Esaten badugu ez dela existitzen
orduan pentsa dezakegu beste bat perfektuagoa dena: existentziaren perfekzioa ere
duena, eta bigarren hau benetan perfektuena izango da. Hobezina izateko existitu
behar da. Ondorioz, Jainkoaren ideia buruan baldin badugu, honek esan nahi du izaki
perfektuen hori existitzen dela.

Tomas argumentu ontologikoen kontra dago. Tomasen aburuz, jainkoaren existentzia
bai arrazoiez bai fedez jakin daitekeen egia horietako bat da. Baina berak dioenez,
argumentu ontologikoa ez da ondoriogarria, ez da logikoki zuzena. Berarentzat
jainkoaren existentzia demostratzeko ezin da jainkoaren ideiatik abiatu. Jainkoaren
existentzia demostratzeko berriz, froga enpirikoak behar ditugu. Honetan ezagutzaren
gaineko teoria aristotelikoa erabiltzen du.

Tomasen bost bideak

Aquinokoaren ustez, edozein izakiren existentzia demostratzeko, froga enpirikoak
behar ditugu. Edo izaki hori beraren testigantza izan, edo berak eragindako efektuen
froga enpirikoak. Eta oinarri honetan jartzen ditu bere bost argumentuak edo bost
bideak

Bost argumentu hauek guztiek egitura berbera dute. Ezberdintasuna da
abiapuntua, bakoitzean ezberdina baita. Egitura honetan, eta bide guztietan 4 puntu
bereiztu daitezke

1. Abiapuntua: beti zentzumenezko ebidentzia bat.
2. Kausen katea: ebidentzia horren kausa eta kausa horren kausa...
3. Infiniturainoko prozesuaren ezintasuna
4. Lehen kausa: Jainkoa.
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Bost bideek, beraz, egitura bera dute eta honela labur daitezke: errealitateari dagokion
zentzumenezko ebidentzia bat dugu (gauzak mugitzen direla, edo kausak diren gauzak
ikusten ditugu, edo gauzak perfekzioan graduatuak direla...); ebidentzia horrek kausa
bat dauka, existitzeko kausa bat dago (hemen kausa eragileari buruz ari da Tomas);
eta kausa hori existitzeko, bere aldetik, bera kausatu duena ere egon behar da, eta
bigarren hau kausatzeko beste kausa bat, eta horrela infinituraino joan gaitezke; baina
Tomasentzat, infinituraino joatea ezinezkoa da, absurdoa da, zeren eta ez badago
lehen kausa bat, ez legoke ezer izango; beraz, lehen kausa bat dago,beste kausa
guztien kausa dena baina berak kausarik ez duena, eta hori jainkoa da.

Hobeto ulertzeko lehen bidearen formulazioa ikusiko dugu:

Lehen bidea: HIGIDURA edo mugimendua

1. Guztiok ikusten ditugu mugitzen diren izaki naturalak
2. Mugitzeko edozein izakik mugimendu horren motor behar du, eta higidura

horren motorra den horrek bere aldetik  motor bat behar du, eta hirugarren
honek bere motorra eta horrela infinituraino joan gaitezke.

3. Baina ezinezkoa da infinituraino joatea, higiduraren hasierarik ez egotekotan ez
legoke inongo higidurarik

4. Beraz Lehen Motor bat ezinbestez topatzen dugu eta honek ez du motorrik
behar, Jainkoa baita.

Tomas Aquinokoak Jainkoaren existentzia arrazionalki demostratzen duela dio,
bost argumentuen bidez, argumentu bakoitzaren arabera Jainkoaren kontzepzio
bat aurkitzen duelarik :

1. Lehen bidea HIGIDURAREN BIDEA da (mugitzen diren izakiak daude),eta
Jainkoa lehen Motorra Mugiezina (bide Aristotelikoa)

2. Bigarren bidea KAUSALITATEAREN BIDEA DA (kausa diren izakiak daude),
eta jainkoa Lehen Kausa Kausatu gabea

3. Hirugarren bidea KONTINGENTZIAREN BIDEA DA (beharrezkoak ez diren
izakiak daude),  eta jainkoa Lehen Izaki Beharrezkoa da.

4. Laugarren bidea PERFEKZIOAREN BIDEA DA  (perfekzioan graduatuak diren
izakiak daude), eta jainkoa Izaki Perfektuena da

5. Bosgarren bidea XEDEAREN BIDEA DA (bere kanpoan xedea duten izakiak
daude) eta jainkoa Azken Xedea da.

Argumentu hauek oso kritikatuak izan dira filosofiaren historian, eta puntu guztietan
aurkitu daitezke arrazoiak kritikatzeko. Baina bestaldetik argumentu hauek oso
jarraituak izan dira ere gaur egun arte. Orokorrean argumentu kosmologikoa deritzo
eta honela labur daiteke: ikusten dugun guztiak kausa bat behar du eta hori Jainkoa
da.

GAIAREN ONDORIOA

Ezagutzaren gaineko teoria tomista aristotelikoa da, hau da, ez dago arrazoimenik
zentzumenik gabe. Baina bere ikuspuntua teologista dela esan daiteke, hots, azken
finean, eta nahiz eta arrazoia eta fedea independenteak direla esan, ezagutza guztiak
jainkoarengan oinarritzen dira, ez ba dugu fedea, ezingo ditugu benetako egiak ulertu.
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Jainkoaren existentzian Tomasek dio arrazoimenez soilik demostratzen duela, hala
ere, bere argumentuak fundamentu irrazionala dutela nahiko nabarmena da.

FILOSOFIA PRAKTIKOA

SARRERA

Tomas Aquinokoak filosofia platonikoa eta aristotelikoak hartzen ditu ardatzat bere
etika eta politika egiterakoan, baina pentsamendu kristauari egokitzen ditu eta Agustin
Hiponakoaren ongia eta gaitza moralaren teoria berea egiten du ere. Horrela, ongiaren
irizpidea jainkoaren legea da beti, eta gure ekintza moral eta politikoaren helburua
arimaren salbazioa eta Jainkoaren erreinuan izango dugun bizitza izan behar da.
Antolaketa politikoa helburu honi begira egin behar dela dio.

TOMAS AQUINOKOAREN ETIKA:

Arau moralen jatorria eta izatea aztertu zituzten erdi aroko filosofo kristauek. Agustin
Hiponakoak eta Tomas Aquiniokoak arau horien jatorria Jainkoarengan zegoela
nabarmendu zuten. Teoria honek heteronomia morala adierazten du, hau da, lege
morala beste batengadik datorrela, ez da autonomoa. Ockhamek, berriz, arauak
interpretatzeko kontzientziak duen ahalmena nabarmendu zuen, beraz, honek
autonomia morala defendatuko du.
Arau moralen izateari dagokionez, Tomas Aquinokoak Jainkoaren adimenean jatorria
dutela esan zuen. Kreatzaileak lege naturala sortu zuen, beraz Naturalismoa
defendatzen du. Ochhamek, aldiz, guztiz askea den Jainkoaren borondatean jatorria
dutela esan zuen, honela, konbentzionalismo moralaren aldeko izanik.

Tomasek etika aristotelikoaren kristau egokitzapen bat egiten du. Hala ere
Tomasen hausnarketak greziar filosofoaren obra gainditzen du alderdi askotan.
Tomasen etikaren abiapuntua Aristotelesena da: bientzat bizitzaren helburua
zoriontasuna da. Zoriontasuna ez da plazerrean, aberastasunean edo ohoreetan
oinarritzen, bertuteari loturiko jardueran baizik, jarduera intelektualean gehienbat.
Tomasen ustez, jakina, zoriontasun gorena Jainkoa begiestea da.

Tomasek giza ekintzetan interesatzen da, hauek baitira jainkoarengana eramango
gaituztenak. Berarentzat hiru ekintza mota daude: onak, txarrak eta axolagabeak.
Bakarrik ekintza onekin salbatuko dugu arima. Ekintza bat ona izateko hiru baldintza
bete behar dira. Dagokion generoa txarra ez izatea, hots, ekintza berez ona izatea;
bigarrenez zirkunstantziak egokiak izatea; eta azkenik asmoa bertutetsua izan behar
da. Hiruetako bat betetzen ez bada ekintza ez da ona. Adibidez, behartsuei emateko
asmotan lapurtzea ekintza txarra da. Kasu honetan asmoa ona da baina ekintzaren
generoa txarra da, lapurtzea alegia.

Bertuteei eta bizioei dagokienez, Tomasek Nikomakoarentzako etikari jarraitzen
dio, baina aldaketa eta hobekuntza anitz gaineratzen dizkio. Bertutea, bai
Aristotelesentzat bai Tomasentzat, zuzen bizitzeko, hau da, ongia egiteko eta gaitza
saihesteko bertuteak beharrezkoak dira, eta ohiturarekin, ez behin bakarrik.
Aristotelesek bezala Tomasek bertute intelektualak eta moralak bereizten ditu,
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moraletan garrantzitsuenak zuhurtzia, zuzentasuna, sendotasuna eta neurritasuna
dira, grekoarentzat bezala. Hala ere, bertute horiek ez dira nahikoa bizitza bertutetsua
lortzeko, ez badira gehitzen bertute teologalak, hain zuzen ere, fedea (jaingoarengan
sinistea), itxaropena (arimaren hilezintasuna eta salbatzeko aukera) eta karitatea
(beste pertsonenganako maitasun desinteresatua).

TOMAS AQUINOKOAREN TEORIA POLITIKOA

Tomasen pentsamenduan, etikak nahiz politikak Aristotelesen pentsamenduan dute
oinarri filosofikoa. Baina oinarri filosofiko horrez gain,  Tomasek osagarri teologiko bat
kontuan hartzen du:  Tomasen ustez, gizakiak duen azken xedea naturaz gaindikoa
da, eta Estatuak ezin du xede hori asetu. Horregatik  Tomasek Eliza eta Estatuaren
erlazioa ere aztertu zuen.

ESTATUA.

Estatua, Aristotelesen pentsamenduan bezala, erakunde natural bat da, gizakiaren
izatean bertan oinarri duena. Gizakia ez da isolaturik dagoen gizabanakoa, aldiz,
gizakia izaki sozial da berez, beste gizaki batzuekin elkarrekin bizitzeko sortua dena.
Gizakiak gizartea behar du.

- Animaliei Jainkoak janari eta jantzi eman dizkie,... gizakiak bilatu behar ditu
beste gizaki batzuekin elkarlanean arituz.

- Beharrezkoa da lana banatzea: bat medikua da, beste bat nekazaria,...

- Gizakiak hizkuntzaren bitartez komunikatzen dira: hizkuntza gizakia gizartean
bizitzeko sortua delako seinalea da.

GOBERNUA ETA GIZARTEA.

Gizartea berezkoa bada, gobernua ere bai. Arima falta denean, gorputza usteltzen den
moduan, berdin gertatzen da gizartearekin guztion onerako jarduerak bateratzen eta
zuzentzen dituen printzipioa (gobernua) falta bada. Buruak gorputza agintzen du;
gobernuak Estatua.

Gobernua eta Estatua Jainkoak maite ditu. Estatua ez da jatorrizko bekatuaren
ondorioa, ez da giza egoismoak sortu duen zerbait (San Agustinek esan zuen
moduan).

Gizarte perfektua

Estatua gizarte perfektu bat da: Bere xedea (hiritar guztien ongia) lortzeko
beharrezkoak diren bide guztiak ditu. Guztion ongia gerta dadin beharrezkoak dira
bakea, ekonomia, defentsa, epaitegiak,.. eta gauza horiek bermatzen dituen gobernua.

Elizaren xedea naturaz gaindikoa da. Estatuak duen xedea baino goragokoa. Eliza
Estatua baino goragoko gizarte bat da. Nolabait Estatuak Elizaren menpe egon behar
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du, Elizak duen xedea lortzea ez ekiditeko moduan. Estatuaren gobernuak gizakiak
duen naturaz gaindiko xedea lortzea ahalbidetu behar du.

Arrazoimenaren eta fedearen arteko erlazioan gertatzen den bezala, nolabait.
Arrazoimenak bere eremu propioa du, baina fedearen zerbitzuan egon behar du.
Estatuk bere eremu propioa du, baina nolabait Elizaren menpe egon behar du.

Gizabanakoa

Gizabanakoak Estatuarekin dituen erlazioak aztertzen dituenean,  Tomasek zatia
osotasunari begira antolatuta dagoelako printzipioa gogoratzen du, eta, gizabanakoa
zatia denez gero, Estatuaren legeak guztion onerako xedatu behar dira, hau da,
osotasunari begira.

Horregatik, adibidez, aginte publikoak krimen larriak egin dituen hiritar bati bizitza
kentzea bidezkoa dela argudiatzen du, gizabanakoa komunitatearen onerako xedatzen
delako.
Baina ezin dugu  Tomasen planteamendu hori totalitarismo bezala ulertu, oinarrizko
printzipio hori azken ondorioetaraino eramanez eta gizabanakoa soilik guztion ongirako
existitzen dela pentsatuz. Gizakia ez da bakarrik Estatuaren kide bat. Horrez gain,
gizakia pertsona bat da, naturaz gaindiko xede batera jo behar duena.

Subiranotasuna

Estatuaren subiranotasuna ez da absolutua, mugatua baizik:

- Lege naturalak mugatzen du: legegileak eta subiranoak lege naturala aplikatu
eta zehaztu behar du, lege naturalaren aginduak oso orokorrak direlako. Baina
legegileak ezin du inoiz lege naturalaren kontra jo, agintea Jainkoarengandik
datorkiolako eta Jainkoa lege naturalaren egile bakarra delako.

- Guztion ongiak mugatzen du: Lege bat zuzengabea izango da guztion ongiaren
kontrakoa baldin bada (legegileak dituen xede egoistak lortzekoa bada)
Orduan, horren menpekoek ez diote lege horri obeditu behar; are gehiago, kasu
horretan zilegi da desobeditzea, gizakiei baino lehenago Jainkoari obeditu
behar diogulako.

- Agintea Jainkoak herriari eman dio, eta herriak gobernariari (jarrera hau ez
dago oso argi  Tomasen idatzietan, eta zenbait testuk kontrako iritzia
defendatzen dutela dirudi) Hala ere, gobernariak beto herriaren ordezkari
bezala hitzegiten du eta gobernariak ahalmena du soilik herria ordezkatzen
badu eta herriaren onerako jokatzen badu. Horregatik zilegi da jasotako
eginbeharra betetzen ez duen tiranoaren kontra matxinatzea,  Tomasek
tiranoaren kontrako matxinada defenditzen ez badu ere, matxinada horrek
porrot egiten badu kalte handiagoak etortzen direlako. Egin beharrekoa
monarka tirano bihurtzea ekiditea da.
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GOBERNU MOTAK

 Tomasek honako gobernu mota hauek bereizi zituen:

- Onak: Legeari men egiten dion demokrazia, aristokrazia eta monarkia.

- Txarrak demokrazia demagogikoa, oligarkia eta tirania.

Okerrena tirania da. Hoberena monarkia da: batasun handiagoa ematen du,
“berezkoagoa” da buruak gorputza agintzen duen moduan herria agintzen baitu.
(Erleek erregina dute, eta Jainkoak erregetza)

Baina ez da erraza pertsona hoberena monarka izatea lortzea, eta, beraz, hobe da
mota misto bat: herriak hautatutako magistratu  batzuek monarkaren boterea
moderatzea.

Gaur egungo termino bat erabiliz,  Tomasek monarkia konstituzionala eskatuko luke:
Ez dago mota jakin bat Jainkoak agindutakoa dena; garrantzia duena guztion ongia
sustatzen duen ala ez jakitea da. Laburbilduz:  Tomasen teoria politikoa malgua da, ez
zorrotza. Moderazioa, oreka eta sen ona edukitzea da bere ezaugarri handiena. Teoria
politikoa ez da bere sistema filosofikoari gehitu zaion zerbait. Aldiz, sistema filosofiko
horren osagai bat da: Jainkoa Jaun gorena da, Unibertsoaren agintaria, lehen kausa
eta kausa xedezkoa, baina ez kausa bakarra. Sorkari razionalek arrazoiarekin bat
etorriz gobernatu behar dute beren burua.

Tomasen teoria politikoa Aristotelesen “Politika” liburuan oinarrituta dago, eta honek,
bere aldetik, Platonen printzipio politikoak jarraitzen ditu. Beraz, Tomasen politikaren
ardatzak puntu hauetan labur daitezke:

1. Gizakia naturalki gizartean bizitzen da, gizartea beharrezkoa da gizatasuna
ongi garatzeko.

2. Monarkia da gobernurik onena. Herriak monarka onartu behar du hau baita
jakintsuena (Intelektualismo politikoa) eta Jainkoarengandik etortzen zaio
boterea. Monarka tirano bihurtzen denean, herriak aldatzeko eskubidea dauka,
baina honetan, Platonek zioen bezala, moderatua izan behar da herria, eta
batzuetan, zorigaitza handiagorik ez gertatzearren (mandatari okerragoa den
batekin ordezkatzea, alegia) monarkaren tirania jasatea komenigarriagoa da.

3. Estatua eta Elizaren arteko gatazkan, Tomasek uste du Estatua independentea
dela baina azken finean gizakien helburua beste mundukoa denez, Estatua
antolatu behar da Elizaren esandakoen pean. Hemen Arrazoia eta Fedearen
arteko harremanekin gertatzen zena gertatzen da: Estatua beraz, Elizaren pean
dago. Eta argi dago ere monarkiaren boterea Jainkoak ematen duela eta berari
begira egon beharko du Estatuaren buruzagia.

4. Lege zibila Lege naturalaren pean dago, hau Jainkoak zuzentzen duelarik.
Beraz Estatuan ezartzen diren legeak beti Eliza kristauaren legeekin bat etorri
behar dute.
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TOMAS AQUINOKOAREN FILOSOFIA PRAKTIKOAREN ONDORIOA

Tomasen etika eta politika bere garaiaren isla da. Feudalismoak dakarren gizarte
mailaketa justifikatzen du azken helburua mundu honetatik at dagoela eta. Bere teoria
etikoan moral kristauaren printzipioak oinarritzat hartzen ditu. Modu honetan
dogmatismo morala defendatzen du eta teologismo hutsa defendatzen du: jainkoa da
gure ekintza morala eta politikoaren gida eta helburua.

TOMAS AQUINOKOAREN TESTUAREN KONTZEPTUAK DEFINITZEKO

1. Zientzi filosofikoa ez bezalako doktrina
2. Diziplina filosofikoa
3. Arrazoia
4. Gizakia
5. Jainkoa
6. Salbamena
7. Errebelazioa
8. Doktrina sakratua
9. Betiko zoriona
10. Fedezko artikuluak
11. Metafisika
12. Herejeak
13. “Zientzia hori (teologia) zati batean espekulatiboa eta beste batean

praktikoa da”
14. “Zientzia filosofikoetan behe mailakoek beren printzipioak frogatu gabe

uzteaz gainera.....” (zer esan nahi du printzipioak frogatu gabe uztea?)
15. “Doktrina honi (teologiari) hobekien egokitzen zaiona aginpidearen bidetik

argudiatzea da”


