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ANTROPOLOGIA  ETA PSIKOLOGIA

Gizakiari buruz Tomas Aquinokoak duen kontzeptua bat dator fedea eta arrazoiaren arteko
erlazioari dagokionez berak pentsatzen duenarekin. Horregatik, antropologia aztertzerakoan
kontuan hartzen dituen bi iturriak, alde batetik, doktrina kristaua eta, beste aldetik, Platon eta
Aristotelesen pentsamenduetan oinarritzen den tradizio grekoa dira.

Bere printzipio oinarrizkoenak hauek dira:

• Arima eta gorputzaren arteko batasun substantziala. Gizakia arima eta gorputzaz
osatutako konposaketa substantziala da eta biek elkarrengan eragiten dute, banandu
ezinak direlarik. Gorputza gizakiaren zerizanaren alderdi bat da, eta ezinbestekoa da
eragiketa razionalak eta afektiboak erabateko moduan burutzeko. Gorputzaren bidez
hauteman eta sentitu egiten dugu, betiere arimaren ahalmenen gidaritzapean.

• Arima bakar bat izatea. Arima bakar bat da eta bere eginkizuna gorputzaren forma
substantziala izatea da, hau da, gizakiaren eragiketa eta ekintza ororen bizi-printzipio
determinatzailea da. Bere xedea gorputzarentzakoa da, eta, horren arabera, giza
ekintza eta izatearen batasun eta koherentziaren printzipioa da: Arima da giza
ekintzak eta giza izatea antolatzen eta bateratzen duena, eta ekintza horiek
gorputzaren bidez burutzen dira. Bakar bat izanik ere, bost ahalmen ditu, bakoitzari
eginkizun bat dagokiolarik: begetatiboa, sentimenezkoa, irritsezkoa, higidurazkoa eta
adimenezkoa.
Eginkizun horien artean, giza arimari dagokion eginkizun berariazkoa eginkizun
adimenezkoa da, eta gainontzeko eginkizunak horren menpe daude. Gizakiak
borondatea edo irritsezko ahalmena du eta horren arabera ongirantzako joera
berezkoa du. Berez ongia nahi du eta gaizkia saihesten du. Inork ez du bere buruaren
kontra jokatzen; hautaketa batean okertu daiteke, baina, gaizkia hautatzen duenean
ere, hori hautatzen du ongia delakoan egonik.

• Arimaren jatorria eta subsistentzia1. Gorputzarekin batera substantzia edo zerizan
bat osatzen badu ere, arimaren jatorria desberdina da. Arima ez da herentziaz jasotzen
eta ez da transmititzen. Jainkoak berak gizaki bakoitzean sortzen du. Horrek esan nahi
du arimak bereizitako izatea eduki dezakeela, gorputzetik at, heriotza eta gero,
gizakiari dagokion eginkizunik gabe. Arima kontzientzia gisa nabarmentzen da
gorputzaren aldean, hau da, arimaren bidez geure burua ezagutzen dugu bizitza
aurrera joan ahala gure izateak jasotzen dituen aldaketetan zehar. Arimaren
ezaugarriak sinpletasuna (ez da konposaketa bat) eta espiritualitatea, bere ekintzak,
adibidez adimenaren jarduerari dagozkion ekintzak, ez baitira materialak. Kontuan
hartzen badugu soilik konposatua (osagai batzuez osatuta dagoena) eta materiala dena
ustelkorra dela, arima ustelezina dela ondorioztatzen du Tomas Aquinokoak, Platonen
Fedon izeneko liburutik hartutako argudioa dela.

MORALITATEA ETA ASKATASUNA

Fededuna denez, Tomas Aquinokoak argi eta garbi du giza ekintza Jainkoaren probidentziaren2

menpe burutzen dela. Jainkoak mundua kreatu zuen, eta unibertso osoak xede batzuetara
jotzen du, Jainkoak izan zuen asmoaren arabera. Eta berdin izaki guztiei dagokienez (gizakia
barne): Jainkoak kreatu zituen izakiak, unibertso osoak dituen xede horietara zuzenduta, eta
izaki oro, bere izaeraren arabera, xede horietara zuzenduta dago. Printzipio teologiko hori
oinarritzat hartuz, Tomas Aquinokoak bere teoria etikoaren printzipioak ezarri zituen:

• Askatasuna gizakiaren ezaugarri bat da berez. Tomas Aquinokoak giza askatasuna
defendatu zuen, aukeramen (liber arbitrium) bezala ulertuta, hau da, aukeramena giza
ekintzak determinatzeko  izaki razionalak duen ahalmena da. Tomas Aquinokoak bi
ekintza mota bereizi zituen: Giza-ekintzak eta gizakiaren ekintzak. Giza-ekintzak

1 Subsistentzia: Substantzia indibidualaren ekintza edo azken perfekzioa, substantzia bere baitan eta ez bestetan izatea
ahalbidetzen duena.
2 Probidentzia:  Jainkoari esleitzen zaion jakinduria gorena, gauza guztiak gobernatzea ahalbidetzen diona.
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gizakiak kontzientzia osoz burutzen dituenak dira eta, beraz, ekintza horien erantzulea
da. Gizakiaren ekintzak kontzientziarik gabe (ez da jabetzen, ez da konturatzen)
gizakiak egiten dituenak dira eta, beraz ez da horien erantzulea. Gizakiaren nahimenak
ongirantz zuzenduta dago beti, baina ulermenak kasu bakoitzean zein den ongia argitu
behar du eta horren arabera askatasuna horretarantz bultzatu, ongi hori aukeratu
dezan.

• Lege naturala gizakiarengan dagoen lege eternoaren islada. Lege eternoa sorkariei
buruz Jainkoak duen asmoa da. Asmo hori, Jainkoak sorkari bakoitzarengan
inprimatzen du, eta horixe da lege naturala: izaki bakoitzarengan dago eta bere xedea
gauzatzera bultzatzen du. Lege naturala naturan dagoen lege eternoaren agerpena da.
Gizakiarengan, lege natural hori gizakiak duen ongirantzako joera berezkoa da, eta
bere giza izatean txertatuta dago:”Ongia bilatu eta gauzatu egin behar da. Gaizkia
saihestu egin behar da”. Agindu horren gainean gainontzeko aginduak oinarritzen dira.
Ongia eta gaizkia bereizteko ahalmena kontzientzia morala da.

• Azturek eta onbideek duten eginkizuna. Aristotelesek azaldu zuena kontuan harturik,
Tomas Aquinokoak uste zuen lege naturalak agintzen duena betetzeko azturek eta
onbideek oso eginkizun garrantzitsu dutela. Gizakiarengan aztura berezkoak daude,
hala nola printzipio logikoei edo printzipio moralei antzematearena. Tomas Aquinokoak
azaldu zituen printzipio moral horiek guk gaur egun aldarrikatzen ditugun “giza
eskubideak” bezalakoak direla esan daiteke (bizitza, duintasuna eta jabetza
errespetatzea, adibidez). Baina oinarrizko azturak onbideak dira. Ekintzak
errepikatzearen bidez gizakiak barneratzen dituen ongirantzako joera batzuk dira
onbideak.

▪ Onbide intelektualak edo dianoetikoak: adimena, zientzia, jakinduria,
zuhurtasuna. Zuhurtasunak bere baitan biltzen ditu besteak, zuhurtasuna
arrazoi zuzenak agintzen duenaren arabera jokatzean baitatza, momentuoro
bizitzarako eta ongi jokatzeko zer den egokiena argituz.

▪ Onbide moralak edo praktikoak: Nahimena eta irritsak perfekzionatzen
dituzten azturak dira, ongirantz zuzenduz.

Justizia norberari berari dagokiona ematean datzalako aztura eta nahimen
sendoa da.

Irritsak ordenatu, neurtu eta zuzentzeko Neurritasuna eta Sendotasuna
beharrezkoak dira.

Neurritasunak guraria edo irrika konkupisziblea, sentimenezko plazerrak
bilatzera eta minak ekiditera bultzatzen gaituena, moderatzen du, zuhurtasunak
agintzen duen moduan gehiegikeriak eta gutxiegikeriak saihestuz.

Sendotasunak irrika suminkorra sendotzen du, arrazoirik gabeko ikaratik eta
ausarkeriatik babestuz, baita neurritasunaren araberako jokaeran sendotzen
ere.

▪ Onbide teologalak. Bere ikuspegi kristauren arabera, Tomas Aquinokoak
zoriona Jainkoarengana iristean eta berarekiko adiskidetasunean datzala
defendatu zuen. Hori lortzeko beharrezkoak dira fedea, esperantza eta
maitasuna (caritas, -tis).
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ESTATUA ETA LEGE POSITIBOA

Tomas Aquinokoak Mendebaldean Aristotelesen pentsamendu politikoa zabaldu zuen, batez ere
Aristotelesek idatzitako Politika izeneko lana. Lan horren gaineko komentarioetan eta beste
batzuekin batera Tomas Aquinokoak idatzitakoa Printzeen gobernuari buruz izeneko lanean,
bere ideia politiko nagusiak aurkitzen ditugu:

• Gizartearen jatorri naturala. Aristotelesek esan zuen bezala, gizakiak berez
gizartekoiak gara. Beraz, ongia bilatzera eta gaizkia ekiditera bultzatzen gaituen lege
naturalaren gauzatze bat da gizartea.  Lege naturalak ezartzen duen hori eskura ezina
izango litzaioke gizakiari bakarka biziko balitz. Horregatik lege naturalak eskatzen
duena lortzeko beharrezkoa da  gizakiak bere ekintza elkarlanean, hau da, gizataldean,
burutu dezala, eta, beraz, elkarbizitza beharrezkoa da. Tomas Aquinokoak gizakiak
berez dituen gabeziak nabarmendu zituen, eta beste animalien aurrean ezinezkoa
izango zen gizakiaren bizirik irautea beste gizaki batzuekin elkartu gabe.

• Estatuaren xedeak. Aristotelesen pentsamenduari jarraituz, Tomas Aquinokoak
Estatuaren xedea “guztion ongizatea” dela esan zuen. Horregatik, xede hori lortzearen
alde gobernatzea izango da agintariari zilegitasun politikoa ematen zaiona. Hau da,
guztion ongizatea bilatzen ez badu agintariak ez du zilegitasunik. Printzipio horrek hiru
eskakizunak ezartzen ditu gobernu bat zilegikoa izan dadin:

 Bakea bilatzea. Agustin Hiponakoak eskatzen zuen moduan,
ezinbesteko eskakizun politikoa da tradizio kristauan (teoria politikoari
dagokionez, behintzat) bakea bilatzea.

 Hiritarren Ongizatea eta Zoriontasuna ahalbidetzeko ahaleginak
egitea. Horretarako, hiritarren bizitza eta osasuna babestu behar da,
baita beren heziketa bultzatu ere, ezjakintasuna gainditzeko horrek
berekin ekar lezakeen gizartearen usteltzea.

 Bertutez beteriko bizimodua bultzatzea. Hori da Estatuak duen xede
gorena, eta horren bidez hiritarrek beren ongi gorena lortuko lukete,
hau da, Jainkoarekiko adiskidetasunean bizitzea eta azken batean
Jainkoarengana iristea. Horretarako, Estatuak bizimodu erlijioso
kristaua bultzatu behar du. Bere garaian pentsatzen zuten moduan,
Tomas Aquinokoaren ustez erlijio kristauaz gain ez dago beste erlijio
bidezkorik. Beraz, bere ustez, Estatuaren eredu perfektua
Jesukristoren doktrinaren arabera antolatuta dagoena da.

• Lege positiboa eta gobernu motak. Lege positiboa (komunitate politiko baten
gobernari batek ezarri duen legea) guztion ongizatea lortzeko arrazoiak ezartzen duen
antolaketa edo ezarpena da, eta, beraz, zuzena eta moralki onartzeko modukoa izan
behar da. Hau da, lege naturalaren zehaztapena edo islada izan behar da eta, lege
naturalak ezartzen duen moduan, ongia bilatu eta gaizkia ekidin behar du. Xede hori
lortzeko, legeak ezin ditu eraman ezinak diren zamak edo betebeharrak eta kontuan
hartu behar ditu denbora eta lekuari dagozkion zirkunstantziak, herrien ohiturak eta
tradizioak errespetatuz. Horrek guztiak eskatzen du:

 Herriaren onespena. Tomas Aquinokoak modu esplizituan eskatzen
du legeak kolektibitateak ezarri behar ditzala edo, horren lekuan,
herriak onartzen duen ordezkariak. Hiritarraren betebeharra da
zuzenak diren lege positiboak betetzea. Aldiz, zuzengabeak diren
legeak, hau da, lege naturalaren isladak ez direnak, horiek ez ditu bete
behar.

 Agintari legitimoa. Lege positiboak ezarri ditzakeen agintari bakarra
legitimoa dena da. Eta legitimoa izango da herriak agintaritzat onartzen
badu. Bere garaian guk pentsatzen dugun moduko demokraziarik inork
gogoan ez bazuen ere, Tomas Aquinokoak behin eta berriz eskatzen du
gobernariek beren legitimazioa eskura dezatela justiziaren araberako
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gobernu baten bidez eta, beraz, herria errespetatzen duen jarduera
baten bidez, horretan baitatzala benetako legitimazioa.

 Gobernu motak. Monarkia da gobernu mota desiragarria. Baina,
betiere guztion ongizateak eskatzen dituen betebeharrak betetzen
baditu, eta, beraz, gutxi batzuen onurako soilik gobernatzen ez duena.
Lege zuzengabeak ezartzen dituen gobernua tirania bihurtzen da, eta
hiritarrak ez dio obeditu behar, aldiz, tirania bihurtu den gobernua
uzkaili egin behar du, betiere uzkailtze horrek gaitz handiagoak
ekarriko ez dituela bermatuz.

Gizakiak dituen joerak bizirik irauteko eta gizartean bizitzeko.

Beraz, lehenik eta behin, gizakiarengan izakia guztietan aurkitzen den joera bat aurkitzen dugu
eta zera da: izaki orok berez bere burua zaintzeko joera du. Eta joera horren arabera, lege
naturalari dagokio gizakiaren bizitza zaintzen laguntzen duen guztia eta, aldi berean, bere
buruaren suntsiketa saihesten duen guztia [...] Gizakiarengan ongiarantzako joera bat dago,
bere izate razionalari dagokiona, gizakiari berez dagokiona, eta horren arabera, adibidez,
gizakiarengan aurkitzen dugu Jainkoari buruzko egia bilatzeko edo gizartean bizitzeko berezko
joera bat.
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