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Tomas Aquinokoa  Beheko Erdi Aroko pentsalari nagusia dugu (XI-XIV mendeak).
Eskasia ekonomikoa eta gizarte-zorroztasuna nagusitu ziren mende batzuk pasatu ondoren,
Europan handitze ekonomikoa gertatu zen (XI-XIII mendeetan), Erdi Aroko ekonomiaren
oinarria zen nekazaritzan gertatutako garapenak eragindakoa: aurrerapen tekniko batzuek (ur-
errota, laborantza biraketa, eta abar ). Garapen ekonomikoak ekarri zuen ondorioz hirietako
biztanleen kopurua eta merkataritzari esker aberastu ziren burgesen kopurua handitzea. Horrek
hirien berpizkundea ekarri zuen, non, azken batean, jarduera kulturalak unibertsitatek sortzea
ekarriko zuen (Paris, Oxford, Brujas,...). XIV. mendean  gerrak, goseteak eta izurriteak
krisialdiaren garaia ekarriko zuten.

Politikari dagokionez, Europak monarkia nagusiak sendotu ziren: Gaztela, Aragoia,
Ingalaterra, Frantzia... Azken hori, Frantzia nabarmendu zen besteen ondoan, lortua zuen
botereari esker. Momentu horretan “kristau-herri unibertsala”-ren kontzeptua sortu zen, hau da,
herri kristau guztien batasun politikoa. Horren itzalean, garaiko bi botereren arteko gatazka
gertatu zen: Enperadorea eta Aita Santuren artekoa. Bakoitzaren eraginpeko eremua argi
definitu gabe zegoenez gero,  bestearen mutur-sartzea elkarri leporatzen zioten. Gatazka
lehertu zen Endrike IV Alemaniako enperadore eta Gregorio VII Aita Santuaren artean. Biek
gauza bera eskatzen zuten: besteak beraren nagusigoa aitortzea. Borroka horren emaitzak
Enperadorearen boterearen ahultzea eta Aita Santuek zuten eragin espirituala murriztea izan
ziren. XIV mendean, Enperadoreak behartuta, Aita Santuaren egoitza Avignon hirira eraman
zuten, eta horrek ekarriko zuen Mendebaldeko Elizaren zatiketa, eta urte askotan bi Aita Santu
egon ziren, bat Erroman eta bestea Avigonen.

Enperadore eta Aita Santuaren ahuleziaren aurrean, tokiko monarkiek indarra hartu
zuten, eta horien eraginpean geroago Europako Estatu nazionalak sortu ziren.

Gizarte-antolakuntzak feudalismoa izaten jarraitu zuen: gizartea hiru estamentutan
banatzen zen, horien artean basailutza-erlazioen bidez loturak ezarriz: noblezia, klerikotza eta
nekazariak. Hala era, burgesek, hau da, hirietako biztanleek, artisautzan eta merkataritzan
aritzen zirenek, nolabaiteko independentzia zuten, hiriek gobernu autonomo bat baitzuten.
Artisauen artean, gremioek (zurginek, ehuleek, urregileek, eta abarrek) lanbideen jardutea
kontrolatzen zuten.

Hirien handitzearekin batera kulturaren berpizkundea gertatu zen: arte gotikoaren garaia
zen, katedral handiak eraikitzea ekarri zuena. Margolaritzan eta eskulturan errealitate naturala
imitatzen saiatu ziren.

Erlijioari dagokionez, ordena eskaleen sorrera aipatu beharra dugu, XIII.mendean:
frantziskotarrak eta domingotarrak. (Azken orden horren kidea izan zen Tomas Aquinokoa. )
Ordena horien kideek Europako unibertsitate inportanteenetako katedrak eskuratu zituzten.
Horien artean nabarmendu ziren Oxfordekoa eta Parisekoa. Azken horretan Tomas Aquinokoa
irakaslea izan zen. Ematen ziren irakaskuntzak Filosofia, Zuzenbide, Medikuntza edo Teologia
arloetan autoritatea zuten egileen lanak komentatzean zetzan. Horrela, Aristotelesen edo
Abizenaren lanei buruzko komentarioak, Bibliari buruzko komentarioak edo Elizak Aiten lanei
buruzko komentarioak azaltzen zituzten.

Behe Erdi Aroko eskoletan irakasten zuten jakintzak Eskolastika hartu zuen izen
(latinean  schola = eskola). Hau izan zen filosofia kristauaren bigarren garai nagusia.
Lehenbizikoa Patristika dugu, hau da, Elizako Aitek garatutako filosofia. Horien artean Agustin
Hiponakoa aipatu beharra dugu, filosofia platonikoa eta kristautasuna uztartu zituena.
Eskolastika Patristikaren ondorengoa izan zen.

Gurutzadek eta Toledoko Itzultzaileen eskolak mundu islamiarrak eta mundu kristauak
elkar ezagutzea ekarri zuten. Eta horren bidez, Mendebaldean Aristotelesen  lanak ezagutzea
zabaldu zen, bere komentarista izan zen Aberroesen lanaren bitartez. Aberroesen lanak modu
desberdinetan jaso ziren pentsalari latindarren artean: Batzuk, aberroistek, onartu zituzten
irakurketa erradikal batez eginez, frantziskotarrek errefusatu zituzten, eta beste batzuk, Alberto
Handiak eta bere ikaslea izan zen Tomas Aquinokoak, doktrina aristotelikoak eta fede kristaua
uztartu zituzten, Aristotelesen hainbat postulatu zuzenduz edo malgutasunez interpretatuz.



Ikusten denez, pentsamendu aristotelikoa Mendebaldean zabal zedin, oso inportanteak
izan ziren Aristotelesen lanei buruzko komentarioak: Abizenak egin zituen lanetan
pentsamendu aristotelikoa kutsu platoniko batez jantzi zen, Aberroesek egin zituenak, berriz,
pentsamendu aristotelikoari leialak ziren. Komentario horiez gain, aristotelismoa hedatzeko
Toledoko Itzultzaileen ekarpena oso inportantea izan zen, Aristotelesen lanak arabieratik
latinera itzuli baitzituzten.

XIII. mendean, beraz, aristotelismoari harrera eman zitzaion, eta horretan eragile bat izan
zen unibertsitateetan gertatu zen eztabaida filosofikoa, non kristautasunari buruzko bi ikuspegi
desberdin aurrez aurre jarri ziren: Agustin Hiponakoaren sintesia (Platonismoa eta
kristautasuna uztartu zituena), Buenaventuraren bidez,  eta Tomas Aquinokoaren sintesia
(Aristotelismoa eta kristautasuna uztartu zituena). Eztabaida hori izango zen Eskolastika
Handiaren arreta eta interesa erakarri zuena, eta hor nabarmendu zen oso Tomas Aquinokoa.
Filosofia eskolastikoak krisialdia ezagutuko zuen XIV. mendean, Oxfordeko eskolak bultzatu
zuen planteamendu berriek eraginda. Eskola horretan gehienak frantziskotarrak ziren, eta
horien artean Juan Duns Escoto eta Guillermo Ockhamekoa aipatu beharra ditugu. Pentsalari
horien lanek Modernitaterako prestatu zuten lur-eremu filosofikoa.


