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Hitzaurrea

Gure  bizitzaren  esangura  eta,  oro  har,  eraikitzen  dugun  munduarena 
interpretazioarekin lotuta badago, gertakizunen adierazpena –gertakizuna bera 
suertatzen  den  unean  bertan  ulertu  beharrean–  argiago  agertzen  zaigu 
denborak aurrera egin duen neurrian, sarri askotan. 

Laurogeiko  hamarkadaren  hasieran,  soziologiaren  ikaslea  nintzela,  garaiak 
korapilatsu samar ziren. Garai horiek esperantzaz beteak izanik, gure gizartea 
beste modu justuago batean antolatu genezakeelako ustea nahiko zabalduta 
zegoen  gazteen  artean  –tartean,  ni  nengoela–.  Dena,  berriz,  ez  zen  argia; 
nonbait, dena berraztertzeko eta aldatzeko beharra sentitzen genuen belaunaldi 
berriko  kideek;  antza  zenez,  aurreko  belaunaldiek  ez  zuten  asmatu  bide 
egokiekin eta, hara, gu geu ginen han bide berri horiek jorratzeko. 

Ildo  horri  eutsiz,  soziologiaren ikasketetan erlijioarekiko susmoa oso nabaria 
zen; susmoaren maisu ilustratuen gogoetak kondena bihurtzen zen erlijioaren 
kasuan: antzinako kontua izanik, arrazoiaren –arrazoi ilustratua, alegia– kontra 
ez ezik, gizakiaren eta gizadiaren garapen betearekin bateraezina ere bazen 
erlijioa. 

Testuinguru horretan,  bazegoen irakasle  gazte  bat  –teologoa eta  soziologoa 
zena–, zeinekin bi ikasgai esanguratsu geureganatzeko aukera izan baikenuen: 
Ezagutzaren  Soziologia  eta  Erlijioaren  Soziologia.  Irakasle  hori  José  María 
Mardones  zen;  ordurako,  teologian  bere  doktorego-tesia  amaitu  berria  zuen 
izenburu deigarria bezain luzea zeramana: Teología e ideología: Confrontación  
de la Teología Política de la Esperanza de J. Moltmann con la Teoría Crítica de  
la  Escuela  de  Frankfurt.   Izenburu  korapilatsu  horretan,  Mardonesen 
sentiberatasuna,  kezkak  eta  bilaketa  intelektualak  islatzen  ziren:  errealitatea 
ezagutzeko modu kritikoa jorratzea,  erlijio  askatzailearen aukera pentsatzea, 
erlijioa  modu  kritikoan  aztertzea.  Oro  har,  erlijioaren  lekua  modernitate 
ilustratuan  kokatzeko  bideen  bila  zebilen  buru-belarri,  betiere,  modernitate 
horren oinordetza nagusia onartuz –modernitatearen akatsak akats–. 

Bilaketa horren lorratzean, Mardonesek, gure irakaslea zela, soziologian bere 
doktorego-tesia aurkeztu zuen –oro har, Habermasekin elkarrizketa sakon bat 
jasotzen  zuena–:  Razón  comunicativa  y  teoría  crítica:  la  fundamentación  
normativa de la teoría crítica de la sociedad. Ilustrazioaren oinordetzarik onena 
eta erlijioa, soziologia eta teologia besarkatzeko bide iradokitzailea antzeman 
bide zuen. Bide hori emaitza onen promesa izanik eta, oraindik, maisua gaztea 
izanik, ordura arte bezala lan eginez, etorkizuneko uzta zeharo oparoa izango 
zela pentsatzen genuen bere ikasleok.

Nire bizitzaren urratsak unibertsitateko girotik urrundu ziren eta maisuarekiko 
harremanak galdu, nahiz eta bere argitalpenak gogo biziz jarraitu eta, agertu 
bezain laster, irentsi. Baina hurrengo urteetan, bere idazkiak irakurri ahala, nire 
harridura  handitzen  zihoan,  gero  eta  urrunago baitzebilen  hasieran  irekitako 
bide  oparotik.  Autore  eta  pentsamendu-korronte  berriekin  gogoetak  eta 
elkarrizketak  harilkatzen  hasi  zen;  berriak  ez  ezik,  Eskola  Kritikoarekin  eta 
Teologia Politikoarekin kontrajarritako planteamenduak ere baziren Mardonesen 



mintzakideenak; hala nola, hor agertzen ziren pentsalari  neokontserbadoreak 
eta  postmodernistak.  Bere  lanen  irakurketak,  beti  bezala,  gustura  egiten 
banituen  ere,  bilakabidearen  hari  logikoa  ezkutatzen  zitzaidan,  nonbait. 
Maisuaren ibilbidean azaldu zen azken bihurgunea milurteko berriarekin gertatu 
zen,  pentsamendu  sinbolikoaren  planteamendua  interesgune  nagusi  bihurtu 
zenean.  

Atzerrian  hainbat  urte  eman  ondoren,  2006.  urtean   Amerikatik  bueltatu 
nintzela, Europan azken garaietan gertatutako pentsamendu-aldaketa sakona 
ezagutzeko aukera ona zitekeela bururatu zitzaidan, denbora gutxian aldaketa 
ikaragarria  gertatu  zela  konturatu  bainintzen.  Intentzio  horrekin,  unibertsitate 
garaietako  nire  maisu  estimatuarengana  jotzea  erabaki  nuen,  nire  ikuskera 
gaurkotzeko  aholku  jakintsu  baten  bila.  Berarekin  harremanean  jartzean, 
Mexikon zegoela esan zidan, Madrilera itzultzean, hitz egiteko aukera izango 
genuela adieraziz.  Topaketa  hori  izateko gogo biziz  nengoen baina zoria ez 
zegoen  alde:  Amerikatik  itzuli  bezain  laster,  bihotzeko  batek  eraman  zuen. 
Hortaz, gogoarekin geratu nintzen; baina gogoa bizia izanik, maisuaren ibilbide 
intelektualean  zegoen  joan-etorria  ulertzeko  nahia  indartu  zitzaidan;  bere 
idazkiak modu soltean irakurtzean, argi zegoen bere bilakaeraren hari logikoa 
ulertzea ez zela erraza. Baina horrek, zer esan nahi zuen? Norabide galduta 
ibilia  zen  modu  inkoherentean?  Edo  bazen  barneko  haria,  bere  bizitzaren 
bihurguneei koherentzia ematen ziona eta begi bistatik aldentzen zena?

Mardonesen bizitzaren  esangura  eta  bere  ekarpenaren  garrantzia  ulertzeko, 
denboraren  perspektiba  nahitaezkoa  da.  Bere  lan  guztia  irakurriz  eta 
testuinguruan  kokatuz,  unez  une  eta  alez  ale  antzematen  ez  zen  irudia, 
denboraren  talaiatik  begiratzean,  argiago  eta  iradokitzaileago  agertzen  zaio 
irakurleari; irudi hori da, hain zuzen, lan honen orrietan marrazten dena. 

Luzio Uriarte
Bilbo, 2014ko uztailaren 10a
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SARRERA 
 

 Mendebaldeko historia hurbilean –XX. mendetik aurrera– eta 

kristautasunari dagokionean, modernitatearen eta erlijioaren artean gaizkiulertu 

asko sortu dira, elkarren etsai izateraino, elkarrekiko ikusiezinez. Mundu 

katolikoaren tradizioan, Vatikanoko II. Kontzilioa saiatu da pitzadura hori 

gainditzen eta horretarako gogoeta iradokitzaileak eta urrats garrantzitsuak 

proposatu ditu, bere garaiko teologo nagusien ekarpenei jarraituz. Kontzilio hori, 

ordea, prozesu baten helmuga bada ere, aro berri baten abiapuntuan kokatzen 

da. Hargatik, Vatikanoko II.aren proposamena zabalik geratzen delarik, askoren 

ustez, idazkietan agertzen den mezuarekiko leialtasunak, hitz soiletan pausatu 

beharrean, testua biziarazten duen espirituaren dinamismoari jarraitzea 

eskatzen du. Mardonesen zeregina eta bilaketa ildo horretatik bideratzen dira 

hain zuzen ere: modernitatearen eta erlijioaren –batik bat kristautasunaren– 

arteko arrakala gainditzen saiatuko dira. Tesi honetan, Mardonesen ahalegina 

gure garaietan oso esanguratsua izan daitekeelakoan, saiakera horren emaitza 

jorratu nahi dugu. 

 Vatikanoko II. Kontzilioak markatzen duen abiapuntuan kokatuz, 

modernitatearen1 –bere altzoan sortzen diren adarrak ere kontuan izanik– eta 

erlijioaren arteko harremana izango da Mardonesek egiten duen gogoetaren 

testuingurua. Testuinguru horretan eta arraildura mingarria josi nahian nolabait, 

elkarrizketa da kontzilioak aukeratzen duen bidea. Metodo horrek suposatzen 

du Elizak munduarekin hitz egin behar duela, kontuan izanik mundua adin-

nagusitasunaren jabe dela eta, hortaz, bere autonomia errespetatzen duen 

jarrera hartu behar duela. Hori horrela, modernitateak egiten dituen 

proposamenak seriotasunez hartu behar ditu kristautasunak, proposamen 

horiekin bilaketa sakoneko elkarrizketa ehunduz. Bilaketa hori, ordea, ezin 

daiteke izan edonolakoa; kristautasunaren eta munduaren arteko pitzadura 

                                                            
1 Oro har, modernitateari buruz mintzatzen garenean aro bat aipatzen dugu, mendebaldean 
sortutako marko orokor bat, alegia. Aro hori Ilustrazioarekin, iraultza zientifiko teknikoarekin, 
iraultza industrialekin eta enpauekin lotuta dago. Modernitate hori konplexua eta adar askokoa 
delarik, bere baitan hainbat “modernitate” berri sortzen dira; horietako hiru kontuan izaten ditu 
Mardonesek: modernitate kritikoa, neoliberalismoa edo noekontserbadurismoa eta 
postmodernitatea. Hori horrela, “modernitate” kontzeptua erabiltzen dugunean marko orokorrari 
buruz mintzatzen gara, bere adarrak eta bilakaerak barnean dituena. Ideia hori luzeago 
azalduta dago ikerketa honen Bigarren Partearen sarreran. 
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gainditzeko ahalegina ezin daiteke jarrera formala izan; munduan kokatzea eta 

elkarrizketa eragitea helburu utopiko jakinari begira daude: Jainkoak nahi dituen 

askapen betea eta zuzentasuna giza historian bilatzea eta gauzatzea.  

 Izan ere, azken kontzilioa jasotzeko eta garatzeko, Mardonesek eskaintzen 

duen saiakera iradokitzailea dela erakutsi nahi dugu gure ikerketan. Helburu 

horri begira, teologoak aukeratzen dituen testuinguru, metodo eta bilaketaren 

berri ematen saiatuko gara, berak utzi dizkigun idazkien irakurketa kritikoa 

eginez. 

   

1. Ikerketaren arrazoia eta garrantzia 

Modernitateak ez du atzera bueltarik, baina kristautasunarentzat ez da 

erraza izan kultur marko berrira egokitzea, kristautasuna birpentsatzeko 

eskaera dakarrelako aro berriak. Gainera, kontuan izan behar dugu 

modernitatearen bilakaera ez dela lineala izan eta berarekin elkarrizketa 

harilkatu nahi izan duen Eliza katolikoak ez duela bide erraza izan. 

Kristautasunaren birpentsatze horrek molde eta bide berriak aztertzea eta 

entseatzea inplikatzen du, bai ikuspuntu teorikoan bai praktikoan. 

Zeregin horretan konprometitu du Mardonesek bere bizitza intelektuala, 

hots, aldi berean modernoa eta sinesteduna izatea bilatzen duen kristautasuna 

bizitzen eta pentsatzen saiatu da.   

Pentsalari sinestedun honen idazkietan zenbait ezaugarri biltzen dira, 

oso interesagarriak iruditzen zaizkigunak: 

1) Vatikanoko II. Kontzilio ondoan sortzen den proposamen eta giro 

teologikoa bereganatzen du eta espiritu hori bultzatzen saiatzen da. 

2) Bere formazioak, teologikoa eta soziologikoa delarik, giza zientzien 

tradizio sekularrean eta, aldi berean, kristautasunaren bihotzean 

kokatzen du bere saiakera intelektuala. 

3) Kultura modernoa eta kristautasuna modu kritikoan pentsatzen ditu; 

beraz, biotan alde positiboak eta negatiboak direla jakitun da eta horren 

berri kritikoa eskaintzen saiatzen da. 

4) Bere garaiko puntako intelektualek eskaintzen dituzten azterketekin eta 

proposamenekin mintzatzean datza bere metodoa. Jakina, bere 

elkarrizketaren interesean sartzen diren intelektualak teologoak dira alde 

batetik, eta modernitateko pentsalariak beste aldetik. 
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5) Bere pentsamendua malgutasunez eta sentiberatasunez hornituta dago. 

Batetik, modernitateko korronte jakin eta finko batean geratu beharrean, 

modernitatearen altzoan proposamen berriak sortzen direla konturatzen 

delarik, korronte horietako nagusiekin mintzatzeko interesa eta 

zabaltasuna erakusten ditu. Bestetik, askapena –gizakia eta gizadiaren 

askapen betea– bilatzen du une eta pauso orotan, historiaren biktimei 

dagokien ikuspuntuan kokaturik batez ere. 

6) Bere lana intelektuala delarik eta bere elkarrizketaren erreferentzia 

modernitateko pentsalari nagusiak direlarik, Mardonesen helburua 

dibulgatzea izan da, hots, publiko orokor baten esku jartzea goi maila 

intelektualean agertzen diren azterketak, joerak eta proposamenak. Bere 

lanak kutsu pedagogikoa dauka. 

7) Azkenik, Mardonesen lanari buruzko ikerketa sistematikoa ez da egin 

orain arte. Bere idazkiez egindako azterketa kritikorik ia ez dago; beraz, 

bere produkzio intelektuala balioesten saiatzen den lehenengo 

urratsetako bat izango da lan hau. 

 

2. Helburuak 

 Ikerketa honen helburuak, nolabait lan honek emango dituen emaitzak –

guk hala espero– ondorengo hauek izango dira: 

1) Mardonesen lanari buruzko orotariko aurkezpena eskaintzea. 

2) Mardonesen lana bi ikuspuntutatik irakurtzea: lehenengoa, autoreak 

ehuntzen dituen elkarrizketekin lotzen da; bigarrena, berriz, askapenaren 

bilaketarekin. 

3) Ikuspuntu horietatik irakurrita, Mardonesen lanak eskaintzen dizkigun 

ekarpenak eta atxikitzen dituen mugak jorratzea. 

 Lehenengo eta hirugarren helburuak nahiko begi-bistakoak dira; baina, 

beharbada, bigarren helburuak azalpen txiki baten beharra dauka. Zergatik bi 

irakurketa horiek? Lehenengo eta behin, esan dezagun beste irakurketa batzuk 

posibleak direla; beraz, bi horiek aukeratzean ez gara defenditzen ari bi horiek 

bakarrik direla posible. Bestaldetik, bigarren helburuari dagozkion bi irakurketa 

horiek hipotesiekin lotuta daude: Mardonesek egiten duen ibilbide 

intelektualaren helburuetako bat askapena dela eta horretarako erabiltzen duen 
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bidea elkarrizketa dela. Horrez gain, ikuspuntu biek Mardonesek osatzen duen 

lanaren irakurketa orotarikoa ahalbidetzen dute. 

 

3. Hipotesiak 

 Ikerketa honen bilaketa zuzentzen duten hipotesiak honako hauek dira: 

1) “Kristautasuna modernitatean” da Mardonesek pentsatu nahi duen gai 

nagusia. 

2) Modernitatea, mehatxua izan beharrean, aukera bat da kristautasun 

askatzailearentzat Mardonesen ikuspuntutik. 

3) Askapen betea bilatzea presente dago bere ibilbide intelektual guztian, 

gure autoreak ehuntzen dituen elkarrizketa guztien helburua delarik. 

4) Modernitatean kristautasun askatzailea jorratzeko, modernitateko 

ordezkariekin mintzatzea da Mardonesen bidea. 

5) Edukiak eduki, modernitateko bertsioekin mintzatzeko malgutasuna eta 

elkarrizketa horretan azaltzen den askapen-irrika bizia ekarpen 

esanguratsuak dira Vatikanoko II. Kontzilioaren ondareari heltzeko. 

Hipotesia ez bada ere, sarri askotan entzuten den baieztapen bati heldu 

nahi diogu hipotesi horien testuinguruan. Behin baino gehiagotan entzun dugu 

Mardonesek ez duela ekarpen berezirik egiten bere gogoetetan eta, hortaz, 

bere pentsamendua ez dela originala. Ildo horretatik, Mardones dibulgatzaile 

eta pedagogo ona izan dela, baina proposamen interesgarriak eta 

iradokitzaileak aurkitzeko beste norabait joan behar dugula esan ohi da. Egia 

hain borobila ote da iritzi hori?  

 

4. Metodoa 

Ikerketa teoriko-kritikoa da; modua, berriz, deskribatzailea. 

Gure ikerketa teorikoa da Mardonesek egiten dituen planteamenduak 

aztertzean, ez baitugu kasu praktiko bat argitu nahi. Hortaz, gure ikerketak ez 

du landa-jarduerarik eskaintzen, ezta kasu jakin batean egin daitekeen 

aplikaziorik ere. Oro har, gure autorearen gogoetak teorikoak direlarik, gu ere 

plano horretan mugituko gara geure lanean. Jakina, horrek ez du esan nahi 

egiten diren gogoetak ondorio praktikorik gabekoak direla, baina ondorio 

praktikoen planoan kokatzeak beste lan-mota bat eskatuko luke. 
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Ikerketa kritikoa da Mardonesen lanak egiten dituen ekarpenak eta 

atxikitzen dituen mugak identifikatu nahi dituen neurrian. Gure teologoaren 

produkzioa modu kritikoan irakurtzean, bere gogoetaren berri ematearekin 

batera baloratu egin nahi dugu, gizarte modernoan kristautasunak duen lekuari 

atentzio berezia eskainiz. Orobat, Mardonesek harilkatzen duen elkarrizketa 

egiteko moduari so egingo diogu, elkarrizketa horren ezaugarriak kontuan 

izanez. Hori horrela, kristautasun askatzailea garatzeko gizarte modernoak 

eskaintzen dituen ahalbideei eta mugei begiratuko diegu. 

Ikerketa bideratzeko modua deskribatzailea da Mardonesen produkzioa 

aurkeztea bilatzen baitugu. Gure autoreak gai asko ukitzen ditu eta hainbat 

pentsalariren ekarpenak kontuan ditu. Oso erakargarria izan liteke erkatzea 

Mardonesek egiten duen sintesia eta bere pentsamenduaren iturria izan den 

pentsalari jakin baten testua; halaber, oso interesgarria izan liteke aztertzea zer 

gai sartzen dituen eta zer gai uzten dituen kanpoan, zer teoria dituen kontuan 

eta zein baztertzen dituen; are kitzikagarriago, aukera horien arrazoiak 

interpretatzea. Helburu horiek guztiak oso esanguratsuak izan arren, gure 

ikerketaren helburutik kanpo geratzen dira, aukeratu dugun modua 

deskribatzailea baita. Aukera horren arrazoia nahiko soila da: ikerketa 

monografikorik egin baino lehen, aurkezpen orotarikoa eskaini behar dela 

pentsatzen dugu. Dena den, Mardonesek jorratutako gaiak eta autoreak 

aurkezterakoan zenbait gogoeta eta iruzkin egin arren, ziur aski, irakurleari 

irudituko zaio, arrazoi osoz, landu gabe geratu direla, hari horiek ez baitira lan 

honen itua. 

Aipatutako helburuak lortzeko eta hipotesiak frogatzeko erabiliko den 

oinarrizko materiala Mardonesen idazkietan datza. Ildo horretatik, autoreak 

argitaratutako liburu guztiak kontuan izango ditugu, baita artikulu nagusiak ere. 

Beraz, kanpoan geratzen dira argitaratuta ez dauden materialak. 

Esana dagoenez, aztertzen dugun teologoaren lan osoari buruzko 

aurreko ikerketarik ez dago eta, orobat, aipamen kritikoak oso urri dira; beraz, 

aurreko lan kritikorik ezin izango dugu oinarritzat hartu. Egoera horrek baldintza 

batzuk dakartza: 

1) Liburu guztiak ez dira garrantzi eta esangura berdinekoak. Gauza bat da 

autorearen liburuekin zerrenda egitea eta beste bat zerrenda horretan 

nolabaiteko antolamendua jartzea. Horretarako irizpideak behar dira, 
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baina, gure kasuan, aurretik ez dugu horrelako irizpide finkaturik 

aurkitzen eta, hortaz, geuk arriskatu beharko ditugu. Hori horrela, irizpide 

horiek proposamen gisakoak izango dira. 

2) Autorearen lana aurkeztean, nolabaiteko aroak bereizi behar dira, aro 

horietako bakoitzak baldintza eta kezka bereziak jartzen baitizkio 

gogoetari. Aro horiek orain arte identifikatuta ez daudenez gero, saiakera 

egingo dugu gure lan honetan; hala ere, hipotesi moduan funtzionatuko 

dute; beraz, kontuan dugu oso eztabaidagarriak izango direla. Puntu 

honetan ere, tradizio kritikoaren falta nabaria da. 

3) Gure autoreak egiten dituen gogoetek hari asko dituzte. Erakutsiko 

dugunez, gogoeta horietako gehien gehienak erlijioa modernitatean 

delako gaiarekin lotuta daude; baina gune horri eustean, alboko gai asko 

sortzen dira, zein baino zein interesgarriago; horrez gain, gai horien 

harira, autore asko eta hainbat planteamendu azaltzen dira. Lehen ere 

esan denez, oso esanguratsua izango litzateke gai horietako batzuetan 

gure atentzioa kokatzea, baina lan deskribatzailea egitea izan da gure 

aukera. 

 

5. Ikerketaren bilakaera 

 Jarritako helburuak eta formulatutako hipotesiak kontuan ditugularik, gure 

ikerketaren ibilbidea, egitura edo eskema aurkeztuko dugu, hots, oinarrizko hiru 

parteak. 

 

5.1. Mardonesen lana aurkeztea 

 Lehenengo partean, autorearen lana aurkeztuko dugu. Argitalpenak 

sailkatzeko irizpideren bat eskaintzearekin batera, gure autorearen produkzioan 

egon daitezkeen aroak identifikatzea bilatuko dugu; denboraren arabera, 

Mardonesek ukitzen dituen gaiei so eginez, bere lanean agertzen den 

nolabaiteko eboluzioa antzematen saiatuko gara.  

 Gaiak eta eboluzioa kontuan izanik, Mardonesen lanean gai nagusi bat 

antzematen da, lan guztietan presente baitago: gizarte modernoan erlijioaren –

batik bat kristautasunaren– lekua eta zeregina pentsatzea. Horri begira, solasa 

izango da metodoa; elkarrizketa guztietan oroz gain azaltzen diren kezkak 

askapena eta zuzentasuna dira. Beraz, hari nagusi horrek testuinguru bat 
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dauka –erlijioa gizarte modernoan–, metodo bat –elkarrizketa– eta oinarrizko 

kezka bat –askapena eta zuzentasuna–. Ondorioz, erlijio –kristautasun– 

askatzailearentzat gizarte modernoak eskaintzen dituen ahalbideak eta 

dakartzan mehatxuak identifikatzeko, modernitateko korronte nagusiekin hitz 

egin behar da. 

 Ezin daiteke esan Mardonesen ahalegina isolatuta dagoela edo kasu 

bakarra dela; aitzitik, Vatikanoko II. Kontzilioaren lorratzean garatzen den giro 

teologikoan kokatzen da. 

 

5.2. Elkarrizketan osatutako gogoeta teologikoa 

Bigarren partean, Mardonesen gogoeta teologikoa elkarrizketaz osatuta 

dagoela erakutsi nahi dugu atal honetan. Elkarrizketa horren testuingurua 

modernitatean erlijioak hartzen duen lekua da: modernitatearen koordenadetan 

bizi nahi du bere fede kristaua.  

Ingurumari horretan, modernitateko faktore eta ahalbide askatzaileetan 

biziki interesatua dagoenez gero, elkarrizketa horretan Mardonesen 

lehendabiziko solaskide pribilegiatua modernitateko pentsamendu kritikoa da. 

Laster konturatzen da modernitateak bertsio asko dituela eta pentsamendu 

kritikoarena ez dela gehiengoarena, ezta hurrik eman ere. Modernitate kritikoa 

modernitate zabalagoan kokatua dago eta horren logika ulertu beharra dago. 

Hori horrela, gure teologoa, modernitateko bertsio arrakastatsuekin mintzatzeko 

premia sentitzen duenez gero, neoliberalismoarekin eta postmodernitatearekin 

harremanean jartzen da. 

Modernitateko korronteek eskaintzen dituzten gogoetei eta 

planteamenduei atentzioa emateaz gain, erlijio-soziologiak eskaintzen dituen 

datuei ere so egiten die. Gizartearen eta erlijioaren arteko harremanak ez dira 

finkoak, oso aldakorrak baizik, ikerketa soziologikoek erakusten duten bezala. 

Testuinguru horretan, sekularizazioaren prozesuak erlijioa ohiltzen duela 

ematen badu ere, denboraren poderioz eta datuek adierazten dutenez, erlijioa 

desagertu beharrean, behin eta berriro itzultzen da. Egoera horrek zer adierazi 

nahi duen solasgai bihurtu da Mardonesen idazkietan.   

Denborak eta elkarrizketak aurrera egin ahala, modernitatean dagoen 

arrazionaltasunak bere ajea duela konturatzen da, nolabait, herren dagoela 

pentsamendu sinbolikoari atentzio gutxi eman diolako. Horrenbestez, mundu 
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sinbolikoa lantzen duten pentsalariekin beste elkarrizketa-lerro bat zabaltzen 

saiatuko da Mardones, aurreko solasei kontrapuntu orekatsu bat bilatu nahiz. 

Horiek horrela, eskeman agertzen den bezala, bost elkarrizketa-gune 

sortzen dira. Elkarrizketa horiek baloratzea izango da bigarren parte horretako 

azken kapituluaren helburua.  

 

5.3. Elkarrizketaren irizpidea: askapena 

 Elkarrizketa metodoa bada ere, helburua ez da elkarrizketa bera, errotiko 

kristautasuna aurkitzeko eta bizitzeko bidea baino. Benetako kristautasunak 

ezin dio askapenari uko egin; kristautasunak profetikoa izan beharko du beti. 

Bestaldetik, askatasuna eta zuzentasuna agertzen direnean, Jainkoaren 

erregetzaren presentzia azaltzen da. Gizakiaren bihotzean erroturik dauden 

desira horietan Jainkoaren eta gizadiaren zeregina ez daude kontrajarrita.  

 Horrenbestez, hirugarren partean, Mardonesen idazkietan askapenak zer 

adierazpen duen azalduko dugu: alde batetik, autoreak berak zer ulertzen duen; 

beste alde batetik, bere idazkiak irakurriz, autorearen pentsamenduan 

kontzeptu esanguratsua dela erakutsiko dugu. 

 Behin kontzeptuen esanahia eta garrantzia finkaturik, modernitatea eta 

erlijioa aztertuko ditugu askapenaren ikuspuntutik. Hurrengo pausoan, galdera 

garrantzitsu bati helduko diogu: modernitatea noraino da aukera kristautasun 

askatzailea eta justizia-bilatzailea garatzeko? 

 Modernitatearen eta kristautasunaren arteko harremanak dinamikoak 

direlarik, gai eta galdera berriak sortzen dira; aldi berean, gai zaharrak beste 

argi batean ikusteko aukera eman ditzakete galdera berri horiek. Hori horrela, 

nahiko esanguratsua da hil baino lehen Mardonesek eskaintzen digun azken 

gogoeta Jainkoari buruzkoa izatea, ibilbide intelektual baten amaierarik gabeko 

azken urratsa delarik nolabait. 

 Hirugarren parte honetako azken kapituluan gure balorazioa eskainiko 

dugu, non askapenari buruzko ekarpenen eta mugen silueta laburbiltzen 

saiatuko garen. 
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5.4. Konklusioak  

 Kontzilioak ez dio soloari sarrailarik jartzen, ateak zabaltzen baizik; beraz, 

kontzilioak elkarrizketa egitera gonbidatzen du eta, zentzu horretan, ez da 

helmuga, abiapuntua baino.  

 Dena den, kontzilioko proposamenak enkarnatu beharra dauka eta hori da, 

hain zuzen ere, Vatikanoko II.aren ondoko teologian garatzen den saiakera. 

Mardonesek giro horretan parte hartzen du bere garaiko gizarte modernoarekin 

elkarrizketa bultzatuz. 

 Elkarrizketaren garrantzia eta askapenaren helburua Mardonesen lanean 

ardatzak badira ere, ez dira Mardonesek asmatutakoak edo bere teologiaren 

ezaugarri orijinala, kontzilioaren espirituan eta orduko teologiaren garapenean 

oso garrantzitsuak baitira. Vatikanoko II.aren intentzioa pastorala dela esan ohi 

da, pastoralaren muinean elkarrizketaren beharra dagoelarik; hots, bestearen 

egoera eta proposamena ulertzea bilatzen duen jarrera balioetsia da. 

Bestaldetik, gizakiarekin eta gizadia gatibu bihurtzen dituzten baldintzekin 

kezkatuta daude kontzilioko partaideak eta, egoera horren kontra borrokatuz, 

benetako askapen betea bilatzen dute. Ildo horretatik doaz, hain zuzen ere, giro 

horretan garatzen diren zenbait teologia-korronte; horien artean, Metz-en eta 

Moltmann-en teologia politikoa eta Hegoamerikako askapen-teologia. 

Testuinguru horretan mugitzen dira Mardonesen ahalegin teologikoak. 

 

5.5. Eranskina 

 Azkenean, Jose Maria Mardonesen ibilbidea izeneko eranskinak gure 

ikerketako autorearen biografia xumea eskaini nahi du. 

 

6. Ikerketaren mugak 

 Mardonesek argitaratu duen lanaren lehenbiziko aurkezpen orotarikoa 

delarik, ikerketa honek hainbat muga dituelako kontzientzia bizia dugu; lehen 

ere, lerroen artean, zenbait aipatu ditugu. Ondoren, muga horietako batzuk 

aletzen ditugu, lana irakurtzean kontuan izatekoak: 

1) Mardonesen pentsamendua islatzen duen material guztia kontuan hartu 

ez izana; idatzi pertsonalak, gutunak, erretiroak emateko gidak eta abar 

aurki ditzakegu. Horiek guztiak interesgarriak dira pentsamendu osoa 

borobiltzeko, baina ikerketa honek ez du hori helburutzat. 
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2) Lehen ere esan denez, ikerketa hau deskribatzailea da. Beraz, hainbat 

puntutan eta deskribapenetan interpretazioaren falta nabarituko du 

irakurleak. Batzuetan, zerbait esango da, baina esandako hori ez da 

helburua lan honetan. 

3) Biografia zehatza kontuan izatea oso interesgarria izango litzateke, 

bihurgune batzuk interpretatze aldera batez ere. Zenbait datu bildu arren, 

alde horretan ez dugu lan sistematikorik egin. 

4) Mardonesek autore eta pentsalari askoren gogoetak eta 

planteamenduak jasotzen ditu; baina, noraino da leiala gogoeta horien 

berri ematean? Batzuetan, gure autoreak egiten dituen sintesiak 

partzialak direla pentsa liteke; beste batzuetan, berriz, gure pentsalariak 

lantzen duen idazlearen gogoetarekin guztiz leiala ez dela eman lezake. 

Dena den, susmo horiek ikertzeak lan monografikoak burutzea eskatuko 

luke. 

5) Mardones belaunaldi bateko kidea da; belaunaldi horretan beste teologo 

asko daudelarik, erkaketa bat egitea argigarria izan daiteke, gure lanean 

ez sartu arren. 

6) Vatikanoko II. Kontzilioaren intuizioak nola lantzen dituen erakustea ere 

interesgarria izan daiteke, nahiz eta kontzilioa gutxitan aipatu. 
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I. PARTEA 
 

MARDONESEN LANA 
 

 

 Gure Ikerketaren atarian, gure autorearen lana aurkeztea komenigarria da; 

hasierako honetan, pentsalariak sortutako produkzioari buruzko ikuspuntu 

orotarikoa emateak hurrengo Partea irakurtzea eta kokatzea erraztuko 

duelakoan gaude. Beraz, lehenengo atal honek teologoaren lanean sartzeko 

hasierako hurbilketa eskaini nahi du. 

 Bi kapituluk osatzen dute Partea. “Lanaren aurkezpena” izenburua darama 

lehenengoak; bigarrena, berriz, galdera bat da: “Mardonesen lanean zer berri?”. 

 Lehenengo kapituluak bereizkuntza bat egiten du Mardonesen produkzio 

argitaratuan: lan sistematikoak eta unean unekoak. Bereizkuntza hori 

esanguratsua izango da aztertzen dugun lanaren labirintoan norabidea 

identifikatzeko eta adarretan ez galtzeko. Horrekin batera, Mardonesen ibilbide 

intelektualean igar daitekeen nolabaiteko eboluzioaren berri eman nahi du 

kapituluak. Azkenik, gure autorea, bere bizi osoan zehar, kezkatzen duten 

zenbait gai aipatuko ditugu, gai zeharkakoak izendatu ditugunak hain zuzen. 

 Bigarren kapituluk ikerketa honen hasiera larritzen duen galdera zirikatzaile 

bat formulatzen du: zer berri Mardonesen lanean? Hasiera besterik ez bada 

ere, bigarren kapituluak bi funtzio betetzen ditu: alde batetik, bigarren eta 

hirugarren Partean garatuko duguna aurkeztea eta horietan egingo dugun 

aukeraketaren arrazoia azaltzea; beste alde batetik, hipotesiak formulatzean 

geratu zaigun galderari eustea, hots, Mardonesen ekarpenak esangurari 

buruzko galdera. Testuinguru horretan, gure teologoak uzten digun ondareari 

buruzko aipamen bat egin ondoren, bere lana irakurtzeko bi koordenada 

aurkeztu ditugu, hurrengo bi ataletan landuko ditugunak. 
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1. Mardonesen lana aurkeztuz 

 

 

 Gure teologoak gai asko eta gai bakoitzean alde asko ukitu ditu. Bere 

produkzioa zabala eta oparoa da. Ziur aski, Mardonesek ez zuen planifikatu 

bere ibilbide intelektuala ezta berak sortu zituen idazki-sorta ere. Biziaren 

harian, une bakoitzak zekartzan erronkei aurre egiten saiatuz, sortzen ziren 

galderei eta zalantzei nolabaiteko erantzun arrazoizkoak entseatuz, hartzen 

zituen konpromiso pertsonalen ondorioak kontuan izanez, hainbat lekutatik 

eskatzen zizkioten gaiak hausnartuz eta azalduz, Mardones bere orri idatziak 

betetzen eta argitaratzen joango zen. Guk, berriz, bere produkzioa dugu begi-

bistan; dagoeneko, produkzio hori idatzita dago eta beste aldaketarik ez du 

izango. Edozein irakurleren esku geraturik, Mardonesek utzi diguna interpretatu 

behar da. Edozein lanek bezala, interpretazio asko ametituko ditu, baldin eta 

interpretazio horietako bakoitza arrazoizkoa bada. Mardonesen lana 

aurkezteak, gure saiakerak helburu deskribatzailea baino izan ez arren, 

interpretazioaren bideetan abiatzea dakar, bere produkzioan dagoen 

nolabaiteko jarraipenak eta etendurak erakutsiz.  

 Jakina, interpretazioak ikuspuntu ezberdinetatik egin daitezke. 

Mardonesek idatzitako liburu guztiak eta artikulu asko irakurri ondoren, bi datu 

oso begi-bistakoak dira: lehenik, gure autoreak argitaratutako liburu guztien 

artean gutxi dira modu sistematikoan idatziak izan direnak; bigarrenik, badira 

zenbait gai edo gogoeta gure teologoaren ibilbide intelektual guztian zehar 

presente daudenak, gai zeharkakoak izendatu ditzakegunak. 

 Datu bi horiek kontuan izanik, Mardonesen hasierako aurkezpena 

entseatuko dugu. Lehenengo pauso batean, lan sistematikoak eta unean 

unekoak bereiztearekin batera, kontzeptu horietako bakoitzak zer esan nahi 

duen azaldu eta irizpide horren arabera liburu sistematikoen zerrenda eskainiko 

dugu. Bigarren pausoan, liburu sistematikoak aukeratuz, gure autoreak modu 

horretan ukitzen dituen gaiak zeintzuk diren identifikatzea eta gai horietan igar 

daitekeen nolabaiteko eboluzioaren berri ematea bilatuko dugu. Hirugarren 

pausoan, identifikatzen ditugun gai zeharkakoen berri ematen saiatuko gara. 
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1. Lan sistematikoak eta unean unekoak 

 27 urteko epean, Mardonesek 32 liburu argitaratzen ditu, urteko 1,2 liburu 

batez besteko: bada zerbait. Produkzio horretan, dena kalitate berberekoa ez 

denez, nolabaiteko bereizpena egitea komenigarria da. Testuinguru horretan, 

liburu sistematikoak identifikatzeak eta, horrenbestez, unean uneko lanetatik 

bereiztea hasierako argitasuna eman diezaguke. 

  Zer ezaugarri ditu liburu sistematikoak? Kontuan izanik Mardonesen 

lana, bere orokortasunean, aztertzen duen ikerketarik eskura ez dugula orain 

arte, lan sistematikoari dagokion sailkapen hori egiteko nolabaiteko irizpideak 

proposatu behar ditugu, nahiz eta eztabaidagarriak izan daitezkeela aldez 

aurretik onartu. Oro har, hiru irizpide erabiliko ditugu: batasuna, konplexutasuna 

eta beren-beregi pentsatua izatea.  

 Batasunaren irizpidea identifikatzeko, bi ezaugarri izango ditugu kontuan. 

Alde batetik, liburuak gai zentral argia daukan galdetuko dugu; gai hori ondo 

identifikatuta egon beharko da eta horren inguruan ondorioak atera beharko 

dira. Beste alde batetik, identifikatutako gai zentrala liburuko kapituluen katean 

ondo islatuta dagoela antzeman beharko da. Jakina, gai zentralarekin batera, 

hainbat puntu eta gogoeta egon daitezke; kontua da gai horiek guztiek 

bizkarrezur bat edukitzea. 

 Konplexutasunak esan nahi du gaia ikuspuntu ezberdinetatik aztertzen dela 

eta ikuspuntu horietako bakoitzari sakontasuna eskaintzen zaiola. 

Konplexutasunaren irizpidea inportantea da zeren Mardonesen idazkietako 

batzuk berak emandako mintzaldietan oinarrituta baitaude; argi dago mota 

horretako idazki horietan batasuna begi-bistakoa dela; baina sarri askotan 

gertatzen da gaiaren tratamendua, pedagogikoa izate aldera, soiltzen dela. 

Beraz, irizpide hau betetzen dela onartzeko ondorengo ezaugarrien presentzia 

eskatuko dugu: ikuspuntu anitza eta ikuspuntu horietako bakoitzaren 

sakontasuna. 

 Azken irizpidea beren-beregi prestatua izanarekin lotua dago. Irizpide 

horrek autorearen berebiziko interesa adierazten du. Beraz, modu puntualean 

eta beste testuingururik gabe autoreari eskatu dioten hitzaldi bat egiteko 

prestatutako material argitaratua ez da izango lan sistematikoa. Inguruko 

eskariez gain, autoreak bere kabuz lantzen duen gai izan beharko da; irizpide 

honetan seinale bat dago, autorea kezkatzen duen arazo larri baten aurrean 
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gaudelako seinalea alegia. Argitalpen bat gure autoreari ez badio inork ere 

eskatu eta lan mardula eta sakona eskaintzen badigu, berariaz egina izan dela 

susmatu dezakegu; beraz, hori izan daiteke irizpide hau identifikatzeko 

ezaugarri argi bat. Hala ere, ezin daiteke bakarra izan; gai bat eskatua izan 

arren, oso lotuta egon daiteke autorearen interesekin. Ildo horretatik, beste 

ezaugarri bat ondorengoa izan daiteke: liburua Mardonesek lan egiten duen 

lerro jakin batekin lotuta egotea. 

 Irizpide horiek betetzen ez dituzten liburuak unean unekoak direla esango 

dugu, nahiz eta batzuetan planteamendu eta gogoeta interesgarriak ekarri. 

Jakina, ikerketa honetan liburu guztiak aztertu ditugu; baina, orduan, zergatik 

da inportantea lan sistematikoak identifikatzea? Lan sistematikoek, aipatutako 

irizpide horiek betetzen dituztenek, Mardones modu berezian kezkatu duten 

gaiak adierazten dizkiguten neurrian, sailkapen bat egite aldera eta eboluzioa 

igartze aldera, zutarri esanguratsuak izan daitezke. 

 Horrenbestez, behin sistematikoa zertan datzan azalduta, ezaugarri horiek 

betetzen dituzten liburuak gain-gainetik aurkeztuko ditugu; oro har, hurrengo 

hamahiru liburuak sistematikotzat joko ditugu: 

1) Zalantzarik gabe, Mardonesek argitaratzen duen lehendabiziko lanak 

sistematiko izatearen ezaugarri guztiak betetzen ditu. Teología e ideología1 

izeneko liburua 1979an plazaratzen da eta autorearen doktorego-tesia 

teologian jasotzen du. Gaiak teologia kritikoa garatzeko beharra, baldintzak 

eta ahalbideak ukitzen ditu. Horretarako, Frankfurt-eko Eskola Kritikoa eta 

Moltmann-en teologia aurrez aurre jartzen ditu. Batasuna, konplexutasuna –

hainbat gai sartzen dira gogoetan– eta lana berariaz eginda dagoela begi-

bistan dago. 

2) Bigarren lan sistematikoa soziologiaren eremuan kokatuta egon arren, 

teologian egindako doktorego-tesiarekin lotuta dago, Eskola Kritikokoa den 

Horkheimer-en lana ikertzen duen neurrian2. Kasu honetan gaia Eskola 

Kritikoaren ikerketa da, Eskola horrek izan duen ordezkaririk 

inportanteenetako baten lana aztertuz.  

                                                            
1 MARDONES, J. M., Teología e ideología. Confrontación de la Teología Política de la 
Esperanza de J. Moltmann con la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, Universidad de 
Deusto, Bilbo 1979. 
2 Id., Dialéctica y sociedad irracional: teoría crítica de la sociedad de M. Horkheimer, 
Universidad de Deusto, Bilbo 1979. 
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3) 1983an Mardonesek argitaratzen du gure ustetan bere hirugarren lan 

sistematikoa dena: Razón comunicativa y teoría crítica3. Soziologiako 

doktorego-tesia delarik, Eskola Kritikoarekiko elkarrizketari jarraipena 

ematen dio lanak. Kasu honetan, Mardonesen mintzakidea J. Habermas da 

eta gure autoreak egiten duen ikerketaren helburua Teoria Kritikoaren xede 

arautzaileak noraino diren arrazoizkoak eztabaidatzea da.  

4) 80ko hamarkadaren erdirako postmodernitatearen agerpena eta eragina 

nabarmena da. Hori horrela, korronte horren arrazoiak eta proposamenak 

estudiatzeko beharra sentitzen du gure autoreak eta hori da, hain zuzen ere, 

Postmodernidad y cristianismo4 deritzon liburuan egiten duena. 

5) Neoliberalismoaren nagusitasuna nabarmena izatean, Mardonesek 

denboraldi bat ematen du AEBetan korronte horren iturburuak eta bilakaera 

ezagutzeko; ikerketa horren fruitua Capitalismo y religión5 izeneko liburua 

da, idazki sakona eta mardula. 

6) Fe y política6 izenbururekin 1993an idazki iradokitzailea argitaratzen du 

Mardonesek. Idazkiaren helburua fedearen eta politikaren artean dauden 

harremanak eta elkarri egiten dizkioten eraginak ikertzea da. 

7) Gizarte modernoan erlijioa ez dagoela desagertzen gero eta argiago da 

fenomeno hori ikertzen dutenentzat. Baina argi ere agertzen da erlijioa ez 

dela geratzen ohiko forma tradizionaletan, baizik eta eraldatzen ari dela. 

Fenomeno hori sakontasunez Las nuevas formas de la religión7 izeneko 

liburuan ikertzen du Mardonesek. 

8) El discurso religioso de la modernidad8, 1998an argitaratutako liburuan, 

Mardonesek Eskola Kritikoarekin  –Habermas-ekin gehienbat ehundu duen 

elkarrizketari jarraipena ematen dio; oraingo honetan, erlijioari buruz 

Habermas-ek daukan ikuspuntuarekin eztabaidatzen du gure teologoak. 

                                                            
3 Id., Razón comunicativa y teoría crítica: la fundamentación normativa de la teoría crítica de la 
sociedad, Universidad de Deusto, Bilbo 1983. 
4 Id., Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento, Sal Terrae, Santander 1988. 
5 Id., Capitalismo y religión. La religión política conservadora, Sal Terrae, Santander 1991. 
6 Id., Fe y política. El compromiso político de los cristianos en tiempos de desencanto, Sal 
Terrae, Santander 1993. 
7 Id., Para comprender las nuevas formas de la religión. La reconfiguración postcristiana de la 
religión, Verbo Divino, Lizarra 1994. 
8 Id., El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión, Anthropos, Bartzelona 
1998. 
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9) Erlijioak jasaten dituen eraldaketen estudioari jarraipena ematen dio 1999ko 

liburuak: Síntomas de un retorno9. Kasu honetan, soziologiak eskaintzen 

dituen datuei so egin beharrean, bost filosofo garrantzitsuren ikuspuntuekin 

mintzatzen da Mardones. Liburuaren bigarren partean, erlijioaren inguruko 

planteamenduei begira bost filosofo horiek erakusten dituzten zenbait 

ezaugarri komun hausnarketa egiteko zioa da. 

10) Mardones konturatzen da bere produkzioan pentsamendu sinbolikoak ez 

duela behar beste pisu izan eta, erlijioaren egitatea azaltzean, hausnarketa 

sakona merezi duela. Bide hori hasten da El retorno del mito10 deritzon 

liburuarekin. 

11) Pentsamendu sinbolikoarekin jarraituz, 2003an La vida del símbolo11 

izeneko liburua plazaratzen du gure teologoak. Pentsamendu sinbolikora 

hurbiltzen den hausnarketari dagokionez, aurreko liburuak ikuspuntu 

antropologikoa azpimarratzen zuen; La vida del simbolo izenekoak hurbilpen 

teologikoari garrantzi handiagoa eskaintzen dio. 

12) Erlijioaren eraldaketen gaiari berriro eutsiz, 2005an beste liburu batekin 

itzultzen da Mardones La transformación de la religión12 izena eramaten 

duena. Sintesi berri bat egiten saiatzen da Mardones, bera bizirik dagoen 

artean, bere azken argitalpena den honetan. 

13) Matar a nuestros dioses13, heriotza ondoko argitalpena da, zeharo 

teologikoa den liburu bakarretako bat. Neurri batean, zenbait korronterekin 

mintzatzean atera dituen ondorioak aplikatzen ditu Jainkoaren irudiari buruz 

zerbait esateko jardueran, lan kritiko iradokitzailea eskainiz. 

   

2. Edukiaren eboluzioa 

 Behin aurkeztuta Mardonesek idatzi dituen liburu sistematikoak, gure 

autorearen ibilbide intelektualean egon den bilakaera identifikatzea errazagoa 

izango da. Oro har, Mardonesek bereganatzen dituen kezka guztiak ez daude 

presente bere lehenengo liburutik; baina, kezka bat sortzen denean eta horren 

inguruan gogoeta interesgarri bat egiten duenean, gai hori ez da desagertzen 

                                                            
9 Id., Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, Sal Terrae, Santander 1999. 
10 Id., El retorno del mito. La racionalidad mito-simbólica, Síntesis, Madril 2000. 
11 Id., La vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Sal Terrae, Santander 2003. 
12 Id., La transformación de la religión. Cambio en lo sagrado y cristianismo, PPC, Madril 2005. 
13 Id., Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto, PPC, Madril 2006. 
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hurrengo gogoetetan. Beraz, gaien arabera, Mardonesen produkzioan zenbait 

aro identifikatu ditzakegun arren, kontuan izan behar dugu gure autoreak 

estreinatzen duen aro berri bakoitzean, zaharretan dauden galderak eta kezkak 

agertzen direla, sarritan modu apalagoan azaldu arren. Hori horrela, lau aro 

bereizi ditzakegu; bere heriotza ondoko liburuak aro berri bat markatu lezake, 

baina gure autorearen heriotza ez-ustekoa dela eta, liburu horrek ez zuen beste 

jarraipenik izan. 

 Gizarte modernoan erlijioaren eta kristautasunaren lekuari buruzko 

galderari, Mardonesen lan intelektualaren gakoa delarik, modu ezberdinetan 

heltzen dionez, modu ezberdin horien aztarnek gure autorearen lan-eboluzioan 

izandako aroak identifikatzeko balio diezagukete14. Pentsamendu kritikoa da 

galderari heltzeko lehendabiziko modua, gogoeta teorikoa garatuz. Bigarren 

modua modernitatea interpretatzen duten korronteen eskutik dator, ikuspuntu 

horretatik eskaintzen den giltzarria erlijioaren funtzioa delarik. Hirugarren 

modua erlijioaren soziologiak eskaintzen dituen datuek markatzen dute. 

Mardonesi datu enpirikoek gero eta atentzio handiago ematen badiote ere, 

ikerlariaren azken urteetan datuei begiratzeko beste modu baten beharra 

dagoela agertzen da: pentsamendu sinbolikoa.     

 

2.1. Oinarrizko ikuspuntua sendotuz. Pentsamendu kritikoan badauka 
lekurik erlijioak? (1979-1988) 

  
 Badirudi Mardonesen oinarrizko galderak –eta, ondorioz, kezka– 

gizarte modernoan erlijioaren lekuari buruz diharduela. Susmoaren maisuek 

erlijioa hiri modernoko harresietatik kanpoan ohildu behar den gaixotasuntzat 

hartzen badute ere, espezialisten artean arraildurak sortzen dira eta batzuek 

erlijioaren ekarpena beste modu batean pentsatu behar dela defenditzen dute; 

horien artean Eskola Kritikoaren zenbait ordezkarik erlijioari leku emankor bat 

emateko esperantza eskaintzen dute. Hori dela eta, Mardonesek bere 

lehenengo elkarrizketa sakona eta esperantzatsua Frankfurt-eko Eskolarekin 

ehuntzen du15. Gure autoreak antzematen du elkarrizketa hori ona dela bai 

                                                            
14 Ik. BEORLEGUI, C., “José María Mardones (1943-2006)”, in Pensamiento  234 (2006), 389. 
or. 
15 Gai horren inguruko produkzioa oso zabala da gure autorearen kasuan; gutxienez hurrengo 
idazkiak aipa ditzakegu: MARDONES, J. M., Dialéctica y sociedad irracional: teoría crítica de la 
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modernitatearentzat, bere arrazionaltasunaren zerumuga zabaltzen duen 

neurrian, bai erlijioarentzat, bere oinarrizko izatea eta gardentasuna 

berreskuratzeko aukera paregabea eskaintzen zaion neurrian modernitate 

kritikoarekiko elkarrizketa horretan. Modernitateak erlijioa ataka larrian jartzen 

duela ematen badu ere, Mardonesek ehundu nahi duen sakoneko elkarrizketa 

erakusten saiatzen da modernitate hori aukera bihurtzen dela erlijioarentzat; 

lehengo etsaia lagun bihurtzeko bidea elkarrizketa izango da. Baina ez du balio 

edozein erlijio-motak; erlijioa egitate oso arriskutsua delarik, kritikoa eta 

liberatzailea dena onartu eta landu beharko da. 

                                                                                                                                                                              
sociedad de M. Horkheimer, Universidad de Deusto, Bilbo 1979; Id., Teología e ideología. 
Confrontación de la Teología Política de la Esperanza de J. Moltmann con la Teoría Crítica de 
la Escuela de Frankfurt, Universidad de Deusto, Bilbo 1979; Id., Razón comunicativa y teoría 
crítica: la fundamentación normativa de la teoría crítica de la sociedad, Universidad de Deusto, 
Bilbo 1983; Id., El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión, Anthropos, 
Bartzelona 1998; Id., “Aproximación al concepto de ciencia sociológica en Max Horkheimer”, in 
Pensamiento, 133(1978), 5-24 or.; Id., “El conflicto social en la sociedad industrial avanzada 
según la teoría crítica”, in DOU, A., Ciencia y anticiencia, Mensajero, Bilbo 1979, 125-156 or.; 
Id., Esperanza cristiana y utopías intrahistóricas, SM, Madril 1983; Id., “Escatología y sociedad 
libertaria”,  in Iglesia Viva, 85(1980), 25-42 or.; Id., “La ideología según la Teoría Crítica de la 
Escuela de Frankfurt (M. Horkheimer, T. W. Adorno y J. Habermas)”, in Pensamiento, 
144(1980), 387-400 or.; Id., “Elementos para el ‘sueño’ de un mundo en paz. Utopía concreta”, 
in Sal Terrae, 12(1981), 857-871 or.; Id., “Fieles a la esperanza. ‘Autonomía’ cristiana en una 
sociedad productora de sumisión”, in Sal Terrae, 7(1981), 497-511 or.; Id., “La asunción de la 
crítica ideológica de la teología”, in Estudios eclesiásticos, 216-21(1981), 545-574 or.; Id., 
“Ofertas antihumanas de salvación”, in Sal Terrae, 3(1981), 175-186 or.; Id., “El 
redescubrimiento de la escatología y la crisis de la modernidad”,  in Iglesia Viva, 108(1983), 
523-542 or.; Id., “Represión y búsqueda de creencias en nuestro tiempo”, in Sal Terrae, 
9(1983), 583-596 or.; Id., “¿Existe también la manipulación religiosa?, in Sal Terrae, 7/8(1984), 
521-535 or.; Id., “¿Tenemos los cristianos miedo a la libertad?”, in Iglesia Viva, 114(1984), 525-
544 or.; Id., “La reconstrucción de la Teoría Crítica por J. Habermas. A propósito de “Theorie 
des Kommunikativen Handelns”, in Pensamiento, 158(1984), 159-178 or.; Id., “El materilaismo 
en la primera teoría crítica de Max Horkheimer”, in INSAUSTI, X., Pensamiento crítico, ética y 
absoluto: homenaje a José Manzana, 1928-1978, Eset, Vitoria-Gateiz 1990, 19-33 or.; Id., “La 
recepción de la Teoría Crítica en España”, in Isegoría, 1(1990), 83-112 or.; Id., “Funciones y 
tareas de un mesianismo de resistencia y creatividad”, in Sal Terrae, 4(1994), 43-53 or.; Id., 
“Teorías de la legitimación del poder hoy: J. Habermas y la teoría del discurso”, in Sistema, 
120(1994), 39-58 or.; Id., “La ilustración de los Frankfurtianos”, in MARDONES, J. M. - 
BELTRÁN, M., Judaísmo y límites de la modernidad, Riopiedras, Bartzelona 1998, 241-248 or.; 
MARDONES, J. M., “Claus Offe”, in BERIAIN, J. – ITURRATE, J. L. (koord.), Para comprender 
la teoría sociológica, Verbo Divino, Lizarra 2008, 728-732 or; Id., “Gyórgy Lukács”, in BERIAIN, 
J. – ITURRATE, J. L. (koord.), Para comprender..., o. c.,  677-680 or.; Id., “Herber Marcuse”, in 
BERIAIN, J. – ITURRATE, J. L. (koord.), Para comprender..., o. c.,  699-703 or.; Id., “Jürgen 
Habermas”, in BERIAIN, J. – ITURRATE, J. L. (koord.), Para comprender..., o. c.,  708-727 or.; 
Id., “Max Horkheimer”, in BERIAIN, J. – ITURRATE, J. L. (koord.), Para comprender..., o. c.,  
681-688 or.; Id., “Theodor Wisengrund Adorno”, in BERIAIN, J. – ITURRATE, J. L. (koord.), 
Para comprender..., o. c.,  689-696 or.; Id., “Walter Benjamin”, in BERIAIN, J. – ITURRATE, J. 
L. (koord.), Para comprender..., o. c.,  697-698 or.; MARDONES, J. M., - STERNESCHEIN, R., 
“Recepción teológica de Auschwitz (teología judía y teología cristiana)”, in Isegoría, 23(2001), 
209-224 or.; MARDONES, J. M., – MATE, R. – BARBOSA, S. R., Max Horkheimer o la utopía 
instrumental, Fepai, Buenos Aires 2003. 
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 Horra hor espainiar teologoaren lehendabiziko urteetako lan 

intelektualak bilatzen duena, bai teologia kritikoaren aztarnei jarraituz, bai 

Eskola Kritikoaren ordezkariekin mintzatuz. Gure autoreak osatzen dituen 

lehenengo idazkiak, bere goi-mailako formazio akademikoari lotzen zaizkionak 

–teologian doktorego-tesia, soziologian lizentzia-tesia eta doktorego-tesia–, 

bide horretatik orientatuta daude. 

 Lehenengo aro honek bihurgune bat dauka 1985an. Urte horretan saio 

bat idazten du, Sociedad moderna y cristianismo, ordura arteko planteamendu 

teorikoak aplikatu nahi dituena. Nolabait, liburu horretan kontzientzia berri bat 

islatzen hasten da, Eskola Kritikoak mundu modernoari buruz egiten duen 

interpretazioa nagusia ez delako kontzientzia. Neokontserbadurismoak egiten 

duen planteamendua arrakasta handikoa da eta, horrekin batera, liburuan 

erromantizismo berria izeneko korrontea aipatzen da, laster 

postmodernitatearen izena jasoko duena. Horrez gain, Espainiako zenbait 

egoerari buruzko gogoetak egiten ditu, erlijioaren teoria aplikatuz16. 

 Pentsamendu lerro honek jarraipen nabaria dauka 1998an 

argitaratutako liburu batean: El discurso religioso de la modernidad. Esana 

denez, Eskola kritikoarekin izandako elkarrizketa luzatzen da idazki honetan, 

Mardonesek plazaratu duen liburu sakonenetako batean. Horrenbestez, 

autorearen hasierako aroan oso inportantea den pentsamendu-lerro horren 

interesa mantentzen da bere ibilbide intelektual guztian zehar, harribitxi 

berantiarra ekoiztuz. 

 Horrez gain, Eskola Kritikoaren presentzia, Habermas batez ere, 

kontrapuntu bezala dago gure teologoak egiten dituen elkarrizketa guztietan; 

esan genezake alemaniar soziologoaren ikuspuntua beste planteamenduak 

perspektiba kritikoan jartzeko erabiltzen duela Mardonesek, berak aitortzen 

duen bezala hainbat lekutan17.  

 Azkenik, aro honetan, aldi berean, bi denbora bereiz ditzakegu; 

hasieran, Horkheimer da Mardonesek lehenesten duen pentsalaria eta 

estimatua izango da beti, baina argitalpen berriak agertu ahala, Habermas-en 

                                                            
16 Liburu hau ez dugu sistematikoen artean sartu, nahiz eta zalantzak izan, gaiaren batasuna ez 
dagoelako horren argi. 
17 Aldi eta gai ezberdineko adibideak jartze alde: MARDONES, J. M., Postmodernidad y 
cristianismo. El desafío del fragmento, Sal Terrae, Santander 1988, 11. or.; Id., La vida del 
símbolo, o. c., 231. or. 



29 
 

presentziak ordezkatzen du Eskola Kritikoaren beste pentsalariaren aipua. 

Ordezkapen hori inportantea da zeren erlijioarekiko Horkheimer-en 

sentikortasuna zorrotzagoa, finagoa eta sakonagoa baitzen Habermas-ena 

baino. 

 

2.2. Oinarrizko ikuspuntuaren krisia. Pentsamendu kritikoaren krisia 
(1988-1994) 

 
 Lehen aipatu dugun bezala, Eskola Kritikoarekin mintzatzeko saiakera 

horrek gure autorearen ibilbide intelektual guztian zehar biziraungo du, baina, 

80ko hamarkada amaitzear dagoela, Mardones konturatzen da modernitatea 

krisi gorrian murgilduta dagoela eta krisi horretan ibiltzeko interpretazio nagusia, 

gizarteak aukeratutako norabide pribilegiatua ez dela Eskola Kritikoarena. 

Mardonesen pentsamenduan ematen den bihurgune hori Sociedad moderna y 

cristianismo izeneko liburuan islatuta dago nolabait.  

 Modernitatearen bidean beste interpretazio batzuk sortu dira, 

Mardonesen gustukoak ez direnak, baina mendebaldeko gizartean oso 

zabalduta daudenak eta eragin handikoak direnak: neoliberalismoa18 eta 

postmodernitatea19. Hortik aurrera, biak ala biak mintzakide beharrezkoak 

                                                            
18 Neoliberalismoaren inguruan, besteak beste, hurrengo idazkiak utzi dizkigu gure teologoak: 
MARDONES, J. M., Capitalismo y religión. La religión política conservadora, Sal Terrae, 
Santander 1991; Id., Neoconservadurismo. La religión del sistema, Sal Terrae, Santander 1991; 
Id., Postmodernidad y neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo Divino, 
Lizarra 1991; Id., La utopía en la sociedad neoliberal, Sal Terrae, Santander 1997; Id., 
Neoliberalismo y religión. La religión en la época de la globalización, Verbo Divino, Lizarra 
1998; Id., “La filosofía política del neo-conservadurismo americano”, in Arbor, 503-504(1987), 
163-185 or.; Id., Sociedad moderna y cristianismo. Corrientes socioculturales y fe mesiánica, 
DDB, Bilbo 1985; Id., “La asunción neo-conservadora de Weber. El espíritu del capitalismo y la 
ética neo-conservadora”, in Sistema, 83 (1988), 25-41 or.; Id., “La sociedad de consumo y el 
tipo de hombre que produce”, in Sal Terrae, 4 (1988), 251-263 or.; Id., “¿El capitalismo como 
liberación? La teología política neoconservadora”, in Razón y Fe, 1093 (1989), 357-369 or.; Id., 
“La kulturdampf del neoconservadurismo americano: la recreación del consenso social desde la 
relectura de la tradición liberal”, in Sistema, 91(1989), 57-82 or.; Id., “La desprivatización del 
catolicismo en los años ochenta”, in Sistema, 97(1990), 123-136 or.; Id., “Neoconservadurismo 
y moral. El abuso de la ética por el sistema”, in Sal Terrae, 7 (1990), 513-524 or.; Id., 
“Capitalismo y Religión. Rasgos de la religión política neoconservadora”, in Sal Terrae, 1(1991), 
49-56 or.; Id., “Los olvidos de la modernidad. La caridad cristiana y la solidaridad calculada”, in 
Iglesia Viva, 156(1991), 547-560 or.; Id., “Neoconservadurismo y moral. El abuso de la Ética 
por el sistema”, in Documentación social, 83(1991), 75-86 or.; Id., “Neoliberalismo y cultura. El 
‘espiritu de Davos’ y sus consecuencias”, in Sal Terrae, 7(1997), 561-573 or.; Id., “El 
neoliberalismo i la globalizació, reptes al personalisme”, in A. A., Emmanuel Mounier i la tradició 
personalista, Universitat de Valéncia, Valencia 2001, 93-102 or.  
19 Postmodernitatearen inguruan idatzitako lanak, besteak beste, ondorengoak ditugu: 
MARDONES, J. M., El desafío de la postmodernidad al cristianismo, Fe y Secularidad, Madril 
1988; Id., Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento, Sal Terrae, Santander 
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izango dira, nahiz eta Frankfurt-eko kontzientzia kritikoa, Habermas-en 

bertsioan gehienbat, elkarrizketa guztietan presente egon.  

 Aro berria 1988an hasten da Postmodernidad y cristianismo izeneko 

liburuarekin; liburu hori da postmodernitatearekin elkarrizketa sendoa eta 

sakona egin nahi duena hain zuzen ere. Neokontserbadurismoarekin 

elkarrizketa egiten duen idazkia, berriz, 1991an argitaratzen da Capitalismo y 

religión izenarekin.  

 1998an beste idazki bat argitaratzen du Mardonesek gai honen 

inguruan zenbait gogoeta biltzen dituena: Neoliberalismo y religión. 90eko 

hamarkada amaitzear dagoela, neoliberalismoaren nagusitasuna oso argia 

izateaz gain, pentsamendu bakarra bihurtzeko arrisku nabaria agertzen da. 

 Erlijioari buruz neoliberalismoak egiten duen planteamendu politikoak 

gure autoreari eragiten dio fedearen eta politikaren arteko harremanak 

sakontasun handiagoz eta modu sistematikoagoan pentsatzeko. Testuinguru 

horretan Fe y política izenarekin plazaratzen den liburua, 1993an hain zuzen 

ere.  

 

2.3. Erlijio-soziologia eta erlijioaren filosofia. Datuei begiratu beharra 
(1994-2006) 

 Mardones soziologoa delarik, gizartean agertzen diren datuei adi dago, 

erlijioarekin lotuta dauden datuei gehienbat20. Modernitatea interpretatzen duten 

                                                                                                                                                                              
1988; Id., Postmodernidad y neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo 
Divino, Lizarra 1991; Id., “Modernidad y postmodernidad. Un debate sobre la sociedad actual I”, 
in Razón y Fe 1056 (1986), 204-217 or.; Id., “Un debate sobre la sociedad actual. 
Postmodernidad y cristianismo II”, in Razón y Fe 1057 (1986), 325-334 or.; Id., Sociedad 
moderna y cristianismo. Corrientes socioculturales y fe mesiánica, DDB, Bilbo 1985; Id., “El reto 
religioso de la postmodernidad”, in Iglesia Viva, 146(1990), 189.-205 or.; Id., “La fe cristiana 
ante la modernidad y la postmodernidad y la cultura conservadora”, in A. A, Pluralismo 
sociocultural y fe cristiana, Mensajero, Bilbo 1990. 
20 Sail honekin lotu ditzakegun idazkiak, honako hauek dira: MARDONES, J. M., 
Fundamentalismo, Ega, Bilbo 1993; Id., El hombre económico: orígenes culturales, SM, Madril 
1994; Id., Para comprender las nuevas formas de la religión. La reconfiguración postcristiana 
de la religión, Verbo Divino, Lizarra 1994; Id., Análisis de la sociedad y fe cristiana, PPC, Madril 
1995; MARDONES, J. M. (zuzend.), 10 palabras clave sobre movimientos sociales, Verbo 
Divino, Lizarra 1996; Id., ¿Adónde va la religión? Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo, 
Sal Terrae, Santander 1996; Id., ¿Hacia dónde va la religión? Postmodernidad y 
postsecularización, Universidad Iberoamericana, México 1996; Id., El nuevo interés por las 
religiones, SM, Madril 1996; MARDONES, J. M. (zuzend.), 10 palabras clave sobre 
fundamentalismos, Verbo Divino, Lizarra 1999; Id., Síntomas de un retorno. La religión en el 
pensamiento actual, Sal Terrae, Santander 1999; Id., En el umbral del mañana. El cristianismo 
del futuro, PPC, Madril 2000; Id., La indiferencia religiosa en España. ¿Qué futuro tiene el 
cristianismo?, HOAC, Madril 2003; MARDONES, J. M. (koord.), ¿Hay lugar para Dios hoy?, 
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korrontez gain, gizarte modernoan erlijioarekin gertatzen ari dena ulertzeko 

beste ikuspuntu batzuk sartu behar dituela pentsatzen bide du gure autoreak. 

Hiru dira ikuspuntu horiek gehienbat: axolagabekeria, erlijioaren filosofia eta 

erlijioaren era berrien agerpena. 

 1994an Las nuevas formas de la religión izeneko liburua argitaratzen 

du Mardonesek. Modernitatearen testuinguruan erlijioaren fenomenoa ikertzen 

du liburu honek. Sakralitatea ez da desagertzen modernitatean, baina 

sakralitateak zituen lehengo erak eta itxurak aldatzen ari dira. Aldaketa horiek 

kezkatzen dute gure teologoa oso esanguratsuak eta eragin handikoak direla 

uste baitu. Gaiari berriro itzultzen da La transformación de la religión izeneko 

liburuarekin, autorearen bizian argitaratzen den bere azken liburua hain zuzen 

ere. 

 Erlijioa aldaketa-prozesu batean murgilduta dagoela ohartzearekin 

batera, pentsamenduen eremuan ere erlijioak gero eta inportantzia handiago 

hartzen duela konturatzen da Mardones; filosofoen pentsamenduan erlijioak 

egiten duen berragerpen horren aztarnak Síntomas de un retorno izenarekin 

argitaratzen duen liburuan jaso eta aztertu nahi ditu Mardonesek.  

 Espainian hedatzen den erlijioarekiko axolagabekeriak kezkatzen du 

Mardones; inkestetan agertzen diren datuek eta kalean bizi den giroak mezu 

berbera transmititzen dute: kristautasuna pisua galtzen doala gizartean. Datuez 

harago, gure teologoak interpretazio-saio bat egiten du La indiferencia religiosa 

en España izeneko liburuan. Abiapuntua konstatazio bat da: Espainian 

kristauen kopurua gero eta gutxiago dira. Hori horrela, etorkizun hurbilean, 

                                                                                                                                                                              
PPC, Madril 2005; Id., La transformación de la religión. Cambio en lo sagrado y cristianismo, 
PPC, Madril 2005; Id., “¿Dónde estamos? La Iglesia vista desde las grandes encrucijadas 
socio-culturales”, in Sal Terrae, 4(1983), 263-277 or.; Id., “Sociología y Nuevos Movimientos 
Sociales”, in Inguruak, 3(1987), 7-21 or.; Id., “El mundo religioso-cultural del cristianismo 
español actual”, in Iglesia Viva, 139(1989), 35-52 or.; Id., “Desde la secularización a la 
desinstitucionalización religiosa”, in MASIÁ, J. – FRAIJÓ, M. (argit.), Cristiansimo e ilustración: 
homenaje al profesor José Caffarena en su setenta cumpleaños, Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid 1995, 125-150 or.; Id., “De la secularización a la desinstitucionalización 
religiosa”, in Política y sociedad, 22(1996), 123-136 or.; Id., “El marco socio-cultural de los 
Nuevos Movimientos Eclesiales”, in Sal Terrae, 4(1996), 271-280 or.; Id., “La 
desinstitucionalización religiosa”, in Sociedad y utopía, 8(1996), 95-113 or.; Id., 
“Secularización”, in DERRIDA, J. - VATTIMO, E.- TRÍAS, E., La religión, PPC, Madril 1996, 
181-208 or.; Id., “¿Cambio en la creencia?: hacia un modelo de entender la situación religiosa 
actual”, in QUINZÀ, X. – ALEMANY, J. J. (koord.), Ciudad de los hombres, ciudad de Dios: 
homenaje a Alfonso Álvarez Bolado, S. J., Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1999, 181-
208 or.; Id., “Crece el desierto. La des-implantación de la Iglesia en la sociedad y en la cultura”, 
in Sal Terrae, 4(1999), 277-288 or.; Id., “Implantación de la Iglesia en la sociedad española”, in 
Sal Terrae 4(1999), 277-288 or. 
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kristauen multzoa gutxiengo bat izango da gizartean. Etorkizunari begira 

aurreikuspen horiek agertzen badira ere, Mardonesen garaiko une erlijiosoan 

beste bi ezaugarri agertzen dira: erlijioaren desinstituzionalizazioa eta neo-

tradizionalismoaren gorakada kristau multzoaren barnean. 

 

2.4. Arrazionaltasuna zabaldu beharra (2000-2006)21 

 Milurteko berriak bere berritasuna dakar Mardonesen ibilbide 

intelektualean: mundu sinbolikoa ez zuela behar beste kontuan izan 

konturatzen da. Elkarrizketak polifonikoa izan behar du arrazionaltasuna 

polifonikoa delako. Mundu sinbolikoaren presentzia eta baldintzak baztertuta 

egon zirelako, ordura arteko elkarrizketa-saioak herren geratu zirela susmatzen 

du Mardonesek. Biziak ez zion aukera nahikoa eman ikuspuntu berria 

integratzeko eta polifonia osatzeko, baina gure autorearen bizi-amaierak beste 

norabide batera apuntatzen du: arrazionaltasunaren mugak argiago agertzen 

dira, nahiz eta inoiz ere arrazionaltasun horri ezetz esan.  

 Testuinguru horretan, heriotzaz geroztik agertutako liburuak 

testamentuaren kutsua du: kontuz ibili intelektualok! Biziari zaporea ematen 

diona ez da zeregin intelektuala, nahiz eta oso kritikoa eta konprometitua izan. 

Zeregin hori beharrezkoa izango da gizakiaren duintasunari dagokion begirunea 

salbatzeko; beraz, gainditu ezin daitezkeen hesien eta mugen berri ematen digu 

arrazionaltasun kritikoak; baina, bizia gozatzeko, bizitik zukua ateratzeko, bizia 

dastatzeko egin dezakeen ekarpena eskasa da. Iluna dela ez esatearren. 

 

2.5. Jainkoa 

 Bilakaera honetan, heriotza ondoan argitaratzen den liburuak norabide 

berri bat markatzen du, norabide berria hasierako urratsetan geratu arren. 

Matar a nuestros dioses aipatutako liburua gogoeta teologikoaren esparruan 

kokatzen da; urteetan zehar egindako hainbeste ikerketarekin eta gogoetarekin 

alderatuz, liburu honek beste zapore bat dauka: ez da mintzatzen 
                                                            

21 Gai horrekin lotuta dauden idazkiak honako hauek dira: MARDONES, J. M., El retorno del 
mito. La racionalidad mito-simbólica, Síntesis, Madril 2000; Id., La vida del símbolo. La 
dimensión simbólica de la religión, Sal Terrae, Santander 2003; Id., “El lenguaje religioso: 
perspectiva filosófica y sociológica”, in A. A., Religión y persona, Diálogo Filosófico, Colmenar 
Viejo (Madrid) 2006, 375-389 or.; Id., “Religión, cultura y violencia: la teoría mimética de R. 
Girard”, in Anthropos, 213(2007), 57-69 or. 
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pentsamendu-korronte jakin batekin, ezta pentsalari jakin baten 

proposamenarekin ere. Liburu honetan, Mardonesek bere sintesia eskaintzen 

digu, berak sinesten duen Jainkoaren aztarnak erakutsi nahi dizkigu, baina bere 

fede-bizipena batez ere. Nolabait, bere biografian nola bateratzen diren 

modernitateko pentsalari kritikoa izatea eta, aldi berean, fededun sakona. 

Beharbada, liburu honetan dauden hainbat gogoeta eta iradokizun Mardonesek 

lan egin ditu berak eskaintzen dituen gogo-jardunaldietan.  

 

3. Gai zeharkakoak 

 Aurreko paragrafoetan Mardonesen gaiek, bere argitalpenak kontuan 

harturik, zer-nolako bilakaera duten erakusten saiatu gara. Baina badira zenbait 

gai iraunkorrak direnak autorearen ibilbide intelektual guztian zehar; horregatik, 

gai zeharkakoak izendatu ditugu. Oro har, hiru identifikatu ditugu: 

kristautasunaren alde etiko-politikoa22, epistemologia eta, azkenik, erlijioaren 

eta gizarte modernoaren arteko harremanak. 

 Sentiberatasun etikoa presente dago ia idazki guztietan eta lehen 

identifikatu ditugun aro guztietan. Sentiberatasun hori guztiz lotuta dago 

ebanjelioarekin, ebanjelioaren alde sozialak eta praktikoak ulertzen dituen 
                                                            

22 Gai etikorekin lotuta dauden idazkien artean ondorengoak aurkitzen ditugu: 
MARDONES, J. M., Fe y política. El compromiso político de los cristianos en tiempos de 
desencanto, Sal Terrae, Santander 1993; Id., Por una cultura de la solidaridad: actitudes ante la 
crisis, Sal Terrae, Santander 1994; Id., Para un cristianismo de frontera (Cuadernos FS 89), Sal 
Terrae, Santander 2000; Id., Recuperar la justicia. Religión y política en una sociedad laica, Sal 
Terrae, Santander 2005; MARDONES, J. M. - AGUIRRE, R., El hombre y la sociedad de 
consumo ante el ‘juicio’ del evangelio, Sal Terrae, Santander 1989; MARDONES, J.M. - 
BERISTAIN, A. - ETXEBERRIA, X., Razones contra la violencia. Por la convivencia 
democrática en el País Vasco, III. Liburukia, Bilbo 1999; MARDONES, J. M. - REYES MATE, 
M, (Arg.), La ética ante las víctimas, Anthropos, Bartzelona 2003; AGUIRRE, R. – MARDONES, 
J. M., “Violencia y religión en Euskadi”, in Sal Terrae 10(1980), 727-735 o. Baita ere: in Herria 
2000 Eliza, 28 (1980), 8-10 or.; Id., “Violencia y escatología. Reflexión teológica en el trasfondo 
de terror del País Vasco”, in Sal Terrae, 2(1981), 134-141 or.; AGUIRRE, R. - MARDONES, J. 
M., “La Iglesia y la Paz en Euskadi”, in Sal Terrae, 2(1988), 142-144 or.; Id., “Ética civil y 
religión”, in Isegoría, 10 (1994), 133-139 or.; Id., “Religión y política”, in Leviatán, 59(1995), 15-
26 or.; Id., “Religión, tolerancia y cristianismo”, in Iglesia Viva, 187(1997), 43-47 or.; Id., “La 
fuerza religiosa de la política. Hermenéutica cristiana de las políticas democráticas”, in 
MURILLO, I., Filosofía contemporánea y cristianismo. Dios, hombre, praxis, Diálogo Filosófico, 
Madril 1998, 225-249 or.; Id., “Violencia y democracia. Sobre el concepto político de violencia 
en Hannah Arendt”, in BERISTAIN, A. - ETXEBERRIA, X. - MARDONES, J.M., Razones contra 
la violencia. Por la convivencia democrática en el País Vasco, III. Liburukia, Bilbo 1999; Id., 
“Las ambivalentes relaciones entre religión y política en el nuevo escenario internacional”, in 
Hermes, 7(2002), 2-7 or.; Id., “Religión: ¿declive o reconfiguración?”, in Sal Terrae, 2(2003), 
107-119 or.; Id., “Salvar a Dios: compasión y solidaridad en la finitud”, in MARDONES, J. M. - 
REYES MATE, M, (Arg.), La ética ante las víctimas, Anthropos, Bartzelona 2003, 219-242 or.; 
Id., “Laicidad inteligente, democracia y religión”, in El Correo de España. El Pueblo Vasco, 
2005-10-09, 37 or. 
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interpretazioa eginez. Jesusen mezuak gizarte berri bat eskatzen du, 

zuzentasunak eta elkartasunak ezaugarritzen duten gizartea. Jesusi jarraitzeak 

gizarte zuzen horren aldeko apustu konprometitua egitea eskatzen du. 

Justiziaren aldeko lan egiten duen apustua gizabanakoaren eremu moral 

hertsian geratu beharrean, giza egiturak birpentsatzea eta eraldatzea eskatzen 

du; beraz, aldaketa estrukturalak egiteko konpromiso dakar kristau fedeak. Gai 

zeharkako hau sakabanatuta dago autorearen idatzietan eta hari asko ditu: 

ekonomia, demokrazia, parte-hartzea, bortizkeria, bidegabeko 

ezberdintasunak… 

 Fe y Política liburuan sentiberatasun horri hausnarketa sistematikoa 

eskaintzen dio, beste hainbat idazkitan sakabanatutako gogoetak jasoz eta 

gorputz oso batean pentsatuz. 

 Gai epistemologikoa oso inportantea da Mardonesentzat23; hasiera-

hasieratik lantzen duen gaia, Nicanor Ursuarekin batera argitaratutako testu-

bilduma batean abiapuntua duena, azken urtera arte presente dagoen 

hausnarketa da. Modernitateak giza ezagutza oso problematikoa dela 

agerrarazi du, askotan kontuan izan ez diren baldintzak eta mugak agerraraziz. 

Modernitatearen krisiarekin, giza ezagutzaren inguruko hausnarketak erraztu 

beharrean, zaildu dira. Gero eta ikuspuntu gehiago kontuan izan behar ditugula 

ohartarazten digu gaurko hausnarketak. Dena den, gai zeharkako honetan ez 

dauka lan sistematikorik; zenbait aurkezpen eta ohar metodologikoak baino ez 

du egiten gure autoreak. 

 Azkenik, erlijioaren eta gizartearen arteko harremanak aztertzen dituen 

hausnarketa bere idazki guztietan presente dago, batzuetan ezkutuan, 

gehienetan agerikoan. Mardonesek bere fedea modernitatean bizi nahi du, 
                                                            

23 Epistemologiaren sailean kokatu daitezkeen idazkien artean, ondorengoak ditugu: 
MARDONES, J. M., Filosofía de las ciencias humanas y sociales: Materiales para una 
fundamentación científica, Anthropos, Barcelona 1991; Id., Filosofía de las ciencias humanas y 
sociales: Materiales para una fundamentación. Liburuki I, Cuestiones epistemológicas. Liburuki 
II, La tradición analítica, Anthropos, Bartzelona 1992; MARDONES, J. M. - SANABRIA, J. R., 
¿Tiene la analogía alguna función en el pensar filosófico?, Universidad Iberoamericana, Mexico 
1997; Id., “Creencias religiosas y sociología del conocimiento”,  in Iglesia Viva, 76(1978), 335-
350 or.; Id., “Manejar también la ciencias sociales y humanas y usar un lenguaje evocador”,  in 
Iglesia Viva, 132(1987), 510-513 or.; Id., “La racionalidad. La razón moderna entre la 
fragmentación y la comunicación”, in Razón y Fe 1113-114 (1991), 78-88 or.; Id., “El problema 
de Dios y la falibilidad de la razón. El racionalismo crítico de H. Albert”, in MARDONES, J. M. - 
GÓMEZ CAFFARENA, J., Cuestiones epistemológicas. Materiales para una filosofía de la 
religión I, Anthropos, Bartzelona 1992, 255-277 or.; Id., “Israel y Atenas, o ¿a quién pertenece 
la razón anamnética? Sobre la unidad en la diversidad cultural”, in Isegoría 10 (1994), 107-117 
or. 
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modernitateak dakarren arrazionaltasunari uko egin gabe. Saiakera horretan 

mugitu zen bere bizi guztian, erlijioa eta gizartea aldagarriak ez ezik, gero eta 

aldakorragoak direla kontuan izanik. Gai presente dago Eskola Kritikoarekin 

egiten duen elkarrizketan, baita neoliberalismoa eta postmodernitatea aztertzen 

dituenean ere. Modu argiagoan azaltzen da gaia erlijio-soziologiaren datuetan 

eta hausnarketetan sartzen denean. Mundu sinbolikoa esploratzean, gizartean 

eta kulturan erlijioaren funtzionamendua eta ekarpena, baita esatearen mugak 

ere ikertzen saiatzen da.  
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2. Mardonesen lanaren ardatz bila 

 

 

 Mardonesen lanari eskainitako atal honetako bigarren kapituluan, 

izenburuan agertzen denez, gure autorearen ahaleginen ardatzari buruz 

galdetzen dugu. 

 Lehenengo pauso batean, pentsalariak uzten digun ondareari begira, 

bere idazkietan ager daitekeen emaitza kualitatiboaren kontuaz hasierako 

aurkezpen arina egingo dugu, garai berriez idazleak duen kontzientziarekin 

lotuz; kontzientzia hori urrutira begiratzeko premian eta Vatikanoko II. 

Kontzilioak utzi digun lorratzean kokatzen da. 

 Garai berrietan sartzeko eta orientatzeko, gure teologoak proposatzen 

digun bidea iradokitzailea da: elkarrizketaren jarrera lantzea eta jardutea. 

Proposamen guztietara zabalik dagoen hitz egiteko jarrera. Dena den, 

elkarrizketa ez da helburua izango, bidea baizik; helburuari buruz galdetzen 

dugunean, askapen betearen irrika eta bilaketa agertzen dira.  

 

1. Ibilbide intelektualaren ondarea 

 27 urteko lan intelektualak zer uzten digun galdetzen badigute, aurreko 

kapituluan hautatutako lan nagusiekin batera, ikerketa honetan zehar eta 

bibliografian agertzen diren unean unekoak –lan sistematikoak ez direnak, 

alegia– erakuts ditzakegu. Horietaz gain, hainbat artikulu, mintzaldi eta talde-

lanetan egindako gogoetak eta hausnarketak gaineratu beharko genituzke. 

Neurri batean, erakutsita geratu den bezala, asko dira gure autoreak jorratzen 

dituen gaiak eta jakintza-eremuak; asko eta sakonak dira bere irakurketak, 

batez ere bere garaiko pentsalari nagusiek egin duten produkzioaren irakurketa. 

Oro har, esfortzu handiko lan oparoa.  

 Gure galdera kantitateari baino kalitateari zuzentzen bazaio, erantzuna 

ez da hain begi-bistakoa. Galdera kualitatibo horri heltzean, gure autorearen 

interesa eta interes horrek islatzen duen sentiberatasuna aipagarriak dira. 

Autorearen interesak galdera iradokitzaileak sorrarazten ditu eta iradokitzaileak 

ere badira galdera eta kezka horiei erantzuteko bilatzen dituen zerumugak eta 
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zeharkatzen dituen bideak. Interesa kristau fedearen muinean kokatzen da: 

sortzen ari den gizarte berrian eta modernitateak dakartzan balioei uko egin 

gabe, nola izan kristaua? Mardones konturatzen da etorkizuna argitzen duen 

gidoia ez dagoela idatzita eta iraganean balio izan duten gidoiek ez dutela 

orientatzen dagoeneko, modernitatearekin batera lur berri batean sartu 

garelako nolabait. Gure teologoak ez du errealitatea ezkutatu nahi, ez du gezur 

eroso batean geratu nahi, bere orainak dakarzkion erronkei aurre egin nahi die 

zintzotasunez eta leialtasunez. 

 Hori horrela, erraldoien lepoetara igotzearen beharra sentitzen du1 

Mardonesek, bere garaian erlijioaren egitateari eta gizarteari buruz diagnostiko 

iradokitzaileak egiten dituzten pentsalari nagusien ekarpenak hausnartuz.  

 Ildo horretatik, Eskola Kritikoaren lepora igotzen da gizarte modernoan 

gertatzen dena modu kritikoan aztertzeko; Moltmann-en lepotik teologia berri 

baten beharra antzematen du, jarrera ideologikoak eta burges-interesen 

legitimazio-lana saihesten dituen teologia. Ikuspuntu biak estekatuta, gogoeta 

teologikoak bitartekariaren beharra du gizartean suertatzen diren gertakarien 

artean kokatzeko; hori horrela, teologiak zientzia sozialen beharra duela 

atzematen du gure autoreak, fedea beti gizarte jakin batean bizi delako eta 

fedea ezin daitekeelako bizi gizarteak ezartzen dituen pentsamendu-egituretatik 

eta jarduera-bideetatik kanpo. Sintesi hori gure teologoaren lehenengo aroko 

ibilbide intelektualean mamitzen da2. Sintesi hori, berriz, ez da oso ezaguna; 

sintesi hori jasotzen duten liburuak tirada gutxikoak izan ziren eta gaia nahiko 

espezializatua zen; beraz, publiko gehiengora heldu ez zen sintesia. Liburu 

horiek ere ez dira aipatuak bibliografia espezializatuan; horrenbestez, 

Mardonesek esfortzu handiz egiten duen lehendabiziko sintesia oihartzun 

eskasekoa izan zen, bai publiko gehiengoan, bai intelektualen gogoeta jasotzen 

duen argitalpen espezializatuetan.  

 Arrakasta urria izan arren, gogoeta-lerro horrek kezkatu zuen gure 

teologoa eta horren inguruan ideiak eta planteamenduak heltzen joan ziren, 

Habermas-en lepoan jarrita gehienbat. Horrela, El discurso religioso de la 
                                                            

1 Ik. MARDONES, J. M., Sociedad moderna y cristianismo. Corrientes socioculturales y fe 
mesiánica, DDB, Bilbo 1985, 9. or. 
2 Ik. Id., Teología e ideología. Confrontación de la Teología Política de la Esperanza de J. 
Moltmann con la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, Universidad de Deusto, Bilbo 1979, 
14-15; 116.; 241. or. 
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modernidad liburuan, Habermas-ek erlijioari eta erlijioaren presentzia sozialari 

buruz egiten dituen planteamenduekin harreman tenkatua sostengatzen du, 

alemaniar filosofoen ikuspuntuek dauzkaten urritasunak eta hutsuneak 

agerraraziz. Liburua ondo eraikita dago eta iradokitzailea da, baina horren 

inguruan oihartzun handirik ez da sortu.  

 Beharbada, Mardonesek eskaintzen digun sintesi onena eta gogoeta 

interesgarriena ohartze handirik gabe iragan da, nahiz eta autorea nahiko 

ezaguna izan; beraz, ez da bere ekarpen intelektualak ospea eman diona, 

erlijio-soziologiaren inguruan egindako dibulgaziozko liburuek baino. Liburu 

horiek jakintza jasoa eta pentsalarien planteamenduak publiko gehiengora 

helaraztea bilatzen dute. Horrelakoetan alferrik da sintesi berriak eta 

planteamendu ezezagunak itxarotea. 

 Bizitzaren azken urteetan, Mardonesek beste lerro bat zabaltzen du: 

pentsamendu sinbolikoa. Lehenengo sintesia teologia kritikoaren inguruan 

egiten saiatzen bada, bere bizitzaren amaieran beste sintesi bat egiten saiatzen 

da, arrazionaltasunaren kontzeptua zabalduz. Ziur aski, oihartzunari 

dagokionez, bigarren sintesi honetan arrakasta handiagoa lortzen du 

Mardonesek, nahiz eta testuak trinko samar izan. Dena den, lehenengo sintesia 

eta bigarrena batzeko denbora ez zuen izan; baina argi ikusten zuen Eskola 

Kritikoarekin aurkitu zuen arrazionaltasun kritikoaren zeregina ez zitekeela 

baztertu, nahikoa izan ez arren. Beraz, arrazionaltasunaren erabilpena 

sinfonikoa izan behar dela esanda uzten digu pentsamendu sinbolikoari 

buruzko gogoetan; baina ez zigun esan batasun hori nola egiten zen.  

 Horietaz gain, Mardonesen heriotza ondoan argitaratutako liburuak 

estilo berri bat markatzen du, aipatuta dagoen bezala. Baina lerro berri hori 

garatzeko aukera ez zuen izan. 

 Laburbilduz, Mardonesek egiten duen jatorrizko ekarpenari buruz 

galdetzen dugunean, hiru lekutan bilatu behar dugu: Eskola Kritikoaren 

inguruan egindako gogoeta teologikoan, pentsamendu sinbolikoari buruzko 

sintesian eta bere azken liburuan, Jainkoari buruzko gogoetan. Hiru hari dira, 

baina solte geratzen diren hariak; azken haria abiapuntuan geratu zen; beste 

biak bidean geratzen dira, zeren eta, hari horietako bakoitzak 

arrazionaltasunaren alde bat azpimarratuz, bien arteko sintesi berria egitera ez 

baita heltzen gure autorea.  
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 Dena den, esandakoarekin uste dugu ez dagoela dena esanda. 

Esandakoak seinalatzen digu Mardones irakurtzea interesgarria dela erlijioaren 

eta gizartearen arteko harremanak planteatzen dituelako eta planteamendu 

horretan status quaestionis ondo jasotzen duelako; ildo horretatik, harreman 

korapilatsu horietan agertzen diren puntako galderak planteatzeko eta gaur 

egun ematen diren erantzunen berri jakiteko oso aproposa da Mardonesen lana 

irakurtzea. Baina, berriro diogu, horrekin ez dago dena esanda. Sintesiak 

sintesi eta argitalpenak argitalpen, Mardonesen ibilbide intelektualean badago 

beste alde bat kontuan izan behar duguna; are gehiago, gaur egun egokitzen 

zaizkigun garaiak bizitzeko oso iradokitzailea izan daiteke beste alde hori. 

Vatikanoko II. Kontzilioaren espiritua gure teologoak ondo bereganatu duelarik, 

bere lana Kontzilioa jasotzearen ahaleginetan kokatzen da. Autore askok 

seinalatu duten bezala, kontzilioaren ondoko hamarkadak kontzilioak 

esandakoaren eta gertutakoaren interpretazioaz eztabaidatzeko garaia da3, 

interpretazio hori krisi testuinguruko eszenatokian kokatzen delarik. Madrigal 

irakasleak, Vilanovari jarraituz, diosku kontzilio ondoko garaietako krisia 

interpretatzeko hiru ikuspuntu kontrajarri sortu direla: lehenengoak krisia ez dio 

leporatzen kontzilioari; bigarrenarentzat, berriz, bata bestearen ondorio zuzena 

da; hirugarrenean, kontzilio ondokoa kontzilio aurretik zegoenaren segidan 

interpretatu nahi da4. Zalantzarik gabe, gure autorea lehenengo 

interpretazioaren lorratzean kokatzen da, kontzilioan islatzen den espirituari 

leialtasunez jarraitu nahi diolarik. 

 Hori horrela, kontzilioarekin batera, garai berriak, erronka berriak eta 

aro berriak hasi direla konturatzen da Mardones, nahiz eta berritasun horretan 

bideak markatuta ez egon: garai batean balio izan zuen metodo deduktiboak ez 

du balio izango lur berri horretan. Testuinguru horretan, fededunak irakatsi 

baino gehiago entzun behar du, historian gertatzen diren jazoei adi egon behar 

                                                            
3 Ik. POTTMEYER, H.J., "Hacia una nueva fase de recepción del Vaticano II. Veinte años de 
hermenéutica del concilio", in ALBERIGO, G. - JOSSUA, J.-P., La recepción del Vaticano II, 
Cristiandad, Madril 1987, 49-67 or.; ROVIRA BELLOSO, J.M., "Significación histórica del 
Vaticano II", en FLORISTAN, C. - TAMAYO, J. J., El Vaticano II, veinte años después, 
Cristiandad, Madril 1985, 17-46 or.; PEREA, J., “¿Acontecimiento del Espíritu o corpus 
documental a aplicar con fidelidad?”, in Iglesia Viva 227(2006), 45-72 or.; Id., “Vatikanoko II. 
Kontzilioaren interpretazioa dela-eta, debateak aurrera egiten du”, in Hemen 32(2011), 15-26 
or. 
4 Ik. MADRIGAL, S., Vaticano II: Remembranza y actualización. Esquemas para una 
eclesiología, Sal Terrae, Santander 2002, 224-225 or. 
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die; orientabide eta jarrera hori Kontzilioaren testuetan esapide esanguratsu 

batean jasotzen da: aldien ezaugarriak5. Mardones nola dagoen adi garaitako 

seinaleei jasotzea interesgarria da, jarrera hori bere idazki guzti guztietan 

presente baitago. Mardonesek aldien ezaugarriei aditasuna garatzeko 

elkarrizketa jorratzen du; iradokitzaileak, berritzaileak, probokatzaileak iruditzen 

zaizkio planteamenduak entzun nahi ditu; planteamendu horiek iturrietan bertan 

entzun nahi ditu; horretarako, ideia berriak aldarrikatzen dituzten 

pentsalariengana doa, bere testuak irakurtzen ditu errespetu handiko moduan. 

Bestaldetik, elkarrizketa ez da forma hutsa, ez da, besterik gabe, adostasun 

formalak bilatzeko edo espediente akademiko bat betetzeko; Mardonesek 

ehuntzen duen elkarrizketaren helburua oso zorrotza da: askapen betearen 

bideak igartzea eta zeharkatzea. Ekarpen bi horiek azalpen luzeagoa eskatzen 

dute agian. 

 

2. Elkarrizketaren jarrera 

 Mardones edozeinen iritziak eta planteamenduak entzuteko prest 

dagoelarik, ez da geratzen pentsamendu-zirkulu batean edo gai bakar batean. 

Gure autorearen begiak eta belarriak zabalik daude denbora oro, inoiz ez da 

konforme geratzen lortu duenarekin edo dakienarekin. Jakin-mina eta buru-

zabaltasuna adierazten dituen jarrera biziaz jantzita dago gure pentsalaria. Hori 

guztia “elkarrizketaren jarrera” deitzen dugunarekin lotuta dago. Susmatzen 

dugu jarrera horretan zerbait dugula ikasteko eta aplikatzeko. 

 Lehenengo eta behin, zehaztu dezagun zer esan nahi dugu 

“elkarrizketaren jarrera” esapidea erabiltzen dugunean. Mardonesi asko 

gustatzen zaio irakurtzea, bere lagunek eta hurbilek ondo gogoratzen duten 

bezala: irakurtzeko gosez jota dago. Bestaldetik, fedearen bizipena oso 

esanguratsua izan da betidanik bere bizitzan eta are gehiago maristekin 

harremanean sartzen denean. Vatikanoko II. Kontzilioaren testuinguruan 

katolizismoa aro berri batera sartzear egonik, gauza asko daude 

birpentsatzeko. Bestaldetik, gizartean gertatzen diren aldaketak gero eta 

nabarmenagoak dira. Urte gutxiren epean, oso kristaua zen gizartea 

sekulartasunaren prozesu azkarrean sarturik, kanpoko giza paisaia 
                                                            

5 Ik. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Los signos de los tiempos. El Reino de Dios está entre 
nosotros…, Sal Terrae, Santander 1987, 19-56 or. 
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aldatzearekin batera, pertsonen barneko hainbat egitura eta pentsamolde 

agudo doaz desagertzen eta berriak ezartzen hasten dira. Testuinguru 

horretan, Mardonesek galdetzen du eta irakurtzen du. Irakurketak mundua 

zabaltzearekin batera, planteamendu eta galdera berriak sortzen dira. Norbaitek 

galdera edo planteamendu interesgarriren bat badauka egiteko, hortxe dago 

Mardones adi entzuten. Planteamendua fedearekin oso kritikoa izateak ez du 

arduratzen gure pentsalaria, baldin eta pentsamendu hori zentzuzkoa eta 

iradokitzailea bada. Beraz, “elkarrizketaren jarrera” esapideak adierazi nahi du 

Mardones ez dela kikiltzen egoera eta planteamendu berrien aurrean.  

 Bere lehenengo elkarrizketan argi agertzen da ezaugarri hori; 

marxismoa da bere garaian puntan dagoen pentsamendu kritikoa eta 

iraultzailea, erlijioarekin oso kritikoa dena6. Bide horretatik konturatzen da bere 

teologiak ere kritikoa izan behar duela, arrazionaltasun kritikoa erabiltzen duen 

munduan teologiak bere arrazoiak modu kritikoan emateko gai izan behar 

duela. Giro eta orientazio horrek gure autorearen oinarrizko formazioa 

markatzen duela, abiapuntu horretan finkaturik bere ekarpen intelektuala 

egiteko prest dago.  

 Baina Mardones ez da ixten eskolako pentsamenduan, nahiz eta 

teologia kritikoarekin eta Eskola Kritikoarekin bat etorri neurri handi batean. 

Hala ere, abiapuntu horren harresiak laster apurtzen ditu; apurtzeko arrazoia ez 

datza planteamendu horien ahulezian eta koherentzia-faltan. Gizartean 

mugimendu eta pentsamendu berriak mugitzen direla konturatzen denean, 

nahiz eta bere oinarrizko formazioarekin talka egin, berehalaxe irteten da 

entzutera. Hori horrela, neokontserbadurismoa eta postmodernitatea aztertzen 

ditu eta korronte horietan dauden berritasunak entzuteko eta bereganatzeko 

prest dago7. 

 Elkarrizketa horiek egin eta lasterrera gizartean erlijioa berreratzen eta 

berritxuratzen ari delako susmoa hartzen du. Erlijioari buruzko argitalpenak 

ugaritzen hasten dira, mugimendu erlijioso berriak sortzen eta heltzen ari dira, 

zenbait pentsalari inportantek erlijioari buruzko planteamendu berriak 

plazaratzen dituzte. Datu asko sortzen dira eta, neurri handi batean, 

                                                            
6 Garai horretako adibide ona da Mardonesek idazten duen doktorego-tesia teologian: Teología 
e ideología… 
7 Etendura horretan kokatu dugu gure autorearen bigarren aroa, hor sartu ditugun 
argitalpenekin: Postmodernidad y cristianismo…, Capitalismo y religión… eta abar. 



43 
 

kontraesankorrak. Erlijio-soziologia enpirikoak axolagabekeria erlijiosoa 

hedatzen ari dela baieztatzen duen bitartean, erlijioen inguruan interes berri bat 

sortzen da gizartean eta sekularizazioen teoriak birplanteatzen hasten dira8.  

 Noizbait Mardones konturatzen da erlijio fenomenoa azaltzeko ez dela 

nahikoa arrazionaltasun kritikoa, nahiz eta arrazionaltasun horren zeregina eta 

beharra inoiz ere ez ukatu. Postmodernitateak dakarren arrazionaltasunak ez 

du konbentzitzen gure pentsalaria. Egonezin horretatik beste bilaketa bat 

sortzen da eta mundu sinbolikoarekin harremanean jartzea erabakitzen du. 

Arrazionaltasuna aberastu behar dela argi ikusten du.  

 Beharbada, bere azken liburuak, Matar a nuestros dioses, beste 

elkarrizketa-lerro bat zabaltzen du, bizipen mistikoagoa adieraziz. 

 Topaketa horietako bakoitzean, Mardonesek ikasketak berriak 

bereganatzen ditu. Elkarrizketa horietako bakoitzean, gure egilearen fedea 

aberasten da, alde berrien kontzientzia hartzen duen neurrian. Bestaldetik, 

ikerketa horietako bakoitzean fedean zer den utziezina gero eta gardenago doa 

argitzen. 

 Elkarrizketa-mota asko ehuntzen ditu Mardonesek bere ibilbide 

intelektualean. Zenbaitetan, pentsalari baten lanarekin mintzatzen da. Hori oso 

nabaria da Moltmann-en, Habermas-en eta Horkheimer-en kasuetan; 

Habermas-en kasua da aipatzekoa batez ere, zeren eta hasiera-hasieratik 

amaitu arte presente baitago Mardonesen gogoetetan. Beste batzuetan, bi 

ikuspuntuak aurrez aurre jartzen ditu, nolabait elkarrizketan jarriz, puntu 

                                                            
8 Hasierako une batean, erlijioa, desagertzeko joera hartu beharrean, berritxuratzeko bidetik 
abiatzen delako kontzientzia erakusten du Mardonesek; kontzientzia horren isla hainbat 
argitalpenetan antzeman dezakegu: Para comprender las nuevas formas de la religión. La 
reconfiguración postcristiana de la religión, Verbo Divino, Lizarra 1994; ¿Adónde va la religión? 
Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo, Sal Terrae, Santander 1996; El nuevo interés por 
las religiones, SM, Madril 1996; Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, 
Sal Terrae, Santander 1999; La transformación de la religión. Cambio en lo sagrado y 
cristianismo, PPC, Madril 2005; 
 Erlijioaren berragerpenarekin batera, sekularizazioaren eta sekularismoaren teoriak 
berraztertu behar direla konturatzen da Mardones, hainbat lekutan jasotzen duen bezala: 
Análisis de la sociedad…, o. c., 231-261 or.; Para comprender las nuevas formas de la 
religión..., o. c., 31-40 or.; Id., La transformación de la religión…, o. c., 15-43 or.; “El lugar de 
Dios en tiempos de credulidad”, in A. A., ¿Hay lugar para Dios hoy?, PPC, Madril 2005, 10-15 
or.; “Tendencias del pensamiento en la modernidad tardía: Situación actual”, in BLANCH, A. 
(Arg.), El pensamiento alternativo. nueva visión sobre el hombre y la naturaleza, Comillas, 
Madril 2002, 21– 24 or. 
 Hori guztia kontuan duelarik, erlijioaren leku sozialari buruzko galdera nahitaezkoa da 
Mardonesen gogoetan: La indiferencia religiosa en España. ¿Qué futuro tiene el cristianismo?, 
HOAC, Madril 2004 (2. argitalpena); “El lugar de Dios en tiempos de credulidad”, in A. A., ¿Hay 
lugar para Dios hoy?, PPC, Madril 2005, 9-41 or. 
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horietako bakoitzak dituen argitasuna eta alde ahulak argiago ikusteko; 

Horkheimer eta Moltmann aurrez aurre jartzea adibide esanguratsua izan 

daiteke. Beste elkarrizketa-mota da korronte oso batekin mintzatzen denean; 

kasu hori neoliberalismoarekin eta postmodernitatearekin topo egitean betetzen 

da batez ere; korronteko ordezkari batzuk aukeratzen ditu eta bere 

aukeraketaren arrazoiak ematen ditu, baina atzean pentsamendu-korronte bat 

dagoela presente dauka elkarrizketan. Noizbait, korronte berberekoak ez diren 

zenbait pentsalari biltzen ditu, adostasunen berri hartuz eta ikuspuntu 

ezberdinak alderatuz; ariketa hori egiten du Levinas, Trias, Vattimo, Derrida eta 

Habermas-ekin, erlijioaren berragerpenaren aztarnak eta planteamenduak 

aztertzean9. Azkenik, gizartean jazotzen diren gertakariak pentsagai dira 

Mardonesentzat, erlijioarekin lotuta dauden gertakariak batez ere; gertakari 

horien arrazoiak eta adierazpenak, gertakari horiek nola interpretatzen dituzten, 

hitz egiteko zio oparoa da gure pentsalariarentzat. 

 Izan ere, “elkarrizketaren jarrera” presente dago Mardonesek burutzen 

dituen enpresa intelektual guztietan eta ukitzen dituen gai guztietan. Jarrera 

hau teologia egiteko ekarpen interesgarria izan daitekeela susmatzen dugu. 

Azpian dagoen fedeak ez du inposatzen, ez da dogmatikoa, alderantziz baino, 

fede bilatzailea da, munduan gertatzen diren berrietara zabalik dagoena. Beraz, 

ikasten ari den fedea antzematen dugu elkarrizketaren ariketa horretan.  

 Hori horrela, Mardonesek nola ehuntzen dituen elkarrizketak jasotzea 

eta elkarrizketa horietan zer ikasten duen biltzea, baita elkarrizketa horien 

mugen berri ematea ere iradokitzailea izan daiteke gure garaietan fedea 

bizitzeko. Lan hori geureganatuko dugu hurrengo kapituluetan. 

 

3. Askapenaren bila 

 60ko hamarkada idealez beteta dago; garai horretako belaunaldiek 

mundua aldatu dezaketela eta aldatu behar dutela sinesten dute. Europan eta 

Ipar Amerikan sortzen diren protesta-mugimenduak, artean eta musikan 

agertzen diren aldaketak eta berrikuntzak, Hirugarren munduko herriek 

askatasuna lortzen dute eta kontzientzia antikolonialista berri bat sortzen da. 

Giro horretan formatzen da Mardones eta, zalantzarik gabe, giro horrek bere 
                                                            

9 Ik. MARDONES, J. M., Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, Sal 
Terrae, Santander 1999. 
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eragina izango du gure autorearen ibilbide intelektualean. Behinik behin, puntu 

batean oso nabaria da eragin hori: gure pentsalariaren idazki guztietan 

askapenarekiko interesa presente dago.  

 Izan ere, elkarrizketa jarrera bada Mardonesen jarduera intelektualean, 

elkarrizketaren edukietako bat giza askapen betea lortzeko galdera presente 

dago beti.  Askapena kontzeptu korapilatsua eta anbiguoa da, adierazpen 

askoko hitz erdi magikoa. Mardonesek hitz hori erabiltzen duenean, zer ulertzen 

duen argitu beharko da; baina argitzeko ariketa hori aurrerago egingo dugu. 

Oraingoz, aski bekigu esatea Mardonesek gizakiaren eta gizartearen askapen 

betea amesten duela, biziki bilatzen duela eta eskuratzeko ipini behar diren 

baliabideei buruz askotan galdetzen dio bere buruari.  

 Mardonesek igartzen du askapen bete hori kristautasunaren tradizioan 

dagoela, nahiz eta tradizio guztiarekin bat ez etorri. Hori horrela, tradizioan 

aurkitzen dena bereizte aldera, askapen betearen irudiak tradizio hori 

juzkatzeko irizpide bat eskainiko du10. 

 Bere mintzakideekin aritzean, askapenari buruzko galdera beti 

agertzen da, bai agerikoan, bai ezkutuan. Eskola Kritikoan gizabanakoaren 

kontzientziak eta giza arrazionaltasunak segadak jartzeko joera nabaria dutela 

ikasten du Mardonesek; horrenbestez, askapen faltsu asko daude eta 

arrazionaltasunaren kritikoa zuzen erabiltzea behar-beharrezko ariketa izango 

da. Moltmann-en lorratzean eta kristau eskatologian ohartzen da askapena ezin 

daitekeela murriztu neurri eta baldintza materialetara; bestaldetik, askapen hori 

ez da historia honetako unetik etorkizunean proiektatu daitezkeen desirak. 

Beraz, askapena esperantzarekin ere lotuta dago, guk maneiatzen ez ditugun 

mekanismoekin.  

 Benetako askapenari buruzko galdera irizpide da neoliberalismoaren 

eta postmodernitatearen ekarpenak aztertzean. Korronte horiek liberatzaileak 

dira? Norentzat? Zer baldintzekin? 

 Gizartean, erlijioa berragertzen dela konturatzen denean, berragerpen 

horrek hausnarketa bat eskatzen duela hautematen du; berez, erlijioaren 

berragerpena sinestedunarentzat ez da ez berri on, ez berri txar. Ea 

berragerpen horrek balio duen gizakia eta gizartea liberatzeko izango da 

                                                            
10 Ik. Id., Teología e ideología…, o. c., 243. or. 
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oinarrizko galdera. Berriro ere, erlijioa fenomeno anbiguoa dela antzematen du 

eta, ondorioz, bereizi behar den fenomenoa. 

 Askapenarentzat arrazionaltasuna kaiola izan daiteke; arrazionaltasuna 

oso kritikoa izan arren, ametsen hegalak ebaki ditzake eta, orduan, gizakiaren 

garapena moztuta geratzen da. Ahalbide berriak eta mundu berriak amesteko, 

pentsamendu motz batekin ez geratzeko, gaurko statu quoa ez onartzeko eta 

gainditzeko, arrazionaltasuna zabaldu behar da. Ildo horretatik, mundu 

sinbolikoaren pentsamendua oso garrantzitsua izango da. 

 Azkenik, Mardones galdera batekin hiltzen da: zer Jainko da 

askatzailea? Azken batean, benetako Jainkoak askatzailea izan behar du; 

askatzailea ez dena idolo bat izango du eta, ondorioz, oso arriskutsua izango 

da. 

 

4. Laburbilduz  

 Beraz, eta orain arte esandakoa laburbilduz, Mardonesen gogoeta 

teologikoak bere edukietan ez dakar originaltasunik; puntako pentsalariek eta 

berriztatzaileek esaten dutenari oso adi dago gure teologoa eta horiekin 

berehalaxe sartzen da elkarrizketan. Elkarrizketa horien helburua ez da gauza 

edo sintesi berririk formulatzea. Horrenbestez, Mardonesen orijinaltasuna ez 

datza bere formulazioan. Baina metodoa oso interesgarria da aldakorrak diren 

garai hauetan: elkarrizketak egitea erraldoiei, erraldoien lepoan ikuspegia 

zabaltzeko. Batez ere zabaldu behar diren ikuspegiak askapenari dagozkionak 

dira. Mardonesek bere bizian zehar metodo horri leial izan zitzaion.  

 Izan ere, askapen-bideak bilatzeko hitz egin behar da, elkarrizketa 

mamitsuak eta inteligenteak ehundu behar dira. Zer elkarrizketa diren 

interesgarri erabakitzeko, askapena izango da gakoa. 

 Hori izango da, hain zuzen ere, hurrengo bi ataletan garatuko duguna 

eta, hasieran formulatutako hipotesiak kontuan ditugularik, zehaztasunez 

erakutsi nahi duguna. 
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II. PARTEA 
 

ELKARRIZKETAREN BIDEA 
 

 

 “Elkarrizketa” hitza zentzu sinbolikoan erabiltzen dugu parte honetan, 

Mardonesen mintzakideek ez baitute erantzuten eta gehien gehienek gure 

autorea ez baitute ezagutzen ziur aski. Hortaz, ez da elkarrizketa 

konbentzionala. Baina Mardonesek, bere iritzia osatzean, entzun egiten du, 

esaten dena kontuan daukalarik. Gure autoreak dituen planteamenduak eta 

ikuspuntuak bere mintzakideek uki ditzatela uzten du, iritziz aldatzeraino behin 

baino gehiagotan. 

Gure ikerlaria modernitatean guztiz murgilduta dagoenez, garai horren 

adierazpena eta baldintza da elkarrizketa guztien markoa, non galdera bat 

behin eta berriro joan-etorrian dabilen: zer kristautasun-mota izango da posible 

modernitatean? Ingurumari horretan, modernitatea argitzearen beharrak gure 

autorearen idazkiak zehartzen ditu, sarri askotan aipatzen den gaia delarik1. 

                                                            
1 Modernitatearen gaia, modernitatearen definizioa, deskribapena, modernitateko ezaugarriak, 
kontraesanak…gogoeta-gai dira hainbat lekutan, bere ibilbide intelektual guztian zehar 
barreiatuta egonik. Esaterako, hurrengo lekuak kontsultatu daitezke: MARDONES, J. M., - 
AGUIRRE, R., El hombre y la sociedad de consumo ante el ‘juicio’ del evangelio, Sal Terrae, 
Santander 1989, 5-15 or.; MARDONES, J. M., Sociedad moderna y cristianismo. Corrientes 
socioculturales y fe mesiánica, DDB, Bilbo 1985, 23-32 or.; Id., “Modernidad”, in MARDONES, 
J. M. (zuzend.), 10 palabras clave sobre fundamentalismos, Verbo Divino, Lizarra 1999, 15-45 
or.; Id., Análisis de la sociedad y fe cristiana, PPC, Madril 1995, 13-146 or.; En el umbral del 
mañana. El cristianismo del futuro, PPC, Madril 2000, 155-174 or.; Id., Fe y política. El 
compromiso político de los cristianos en tiempos de desencanto, Sal Terrae, Santander 1993, 
32-35 or.; Id.,¿Adónde va la religión? Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo, Sal Terrae, 
Santander 1996, 55-60; 171-195 or.; Id., Raíces sociales del ateísmo moderno, SM, Madril 
1985, 13-32 or.; Id., El nuevo interés por las religiones, SM, Madril 1996; 10-21 or.; Id., “Hacia 
una cultura de la solidaridad”, in A. A., Hacia una sociedad más solidaria, Mensajero, Bilbo 
1998,or.; Id., “Los Nuevos Movimientos Sociales y la sociedad moderna”, in MARDONES, J. M. 
(Zuz.), 10 palabras clave sobre movimientos sociales, Verbo Divino, Lizarra 1996, 15-27; Id., La 
vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Sal Terrae, Santander 2003, 19-53; 
231-246 or.; Id., Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento, Sal Terrae, 
Santander 1988, 17-57 or.; Id., Neoliberalismo y religión. La religión en la época de la 
globalización, Verbo Divino, Lizarra 1998, 43-115; Id., Postmodernidad y neoconservadurismo: 
reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo Divino, Lizarra 1991, 15-36 or.; Id., El discurso 
religioso de la modernidad. Habermas y la religión, Anthropos, Bartzelona 1998, 41-50 or.; Id., 
Capitalismo y religión. La religión política conservadora, Sal Terrae, Santander 1991, 53-73 or.; 
Id., La indiferencia religiosa en España. ¿Qué futuro tiene el cristianismo?, HOAC, Madril 2003, 
73-91 or. Id., La transformación de la religión. Cambio en lo sagrado y cristianismo, PPC, Madril 
2005, 13-72 or.; Id., Para comprender las nuevas formas de la religión. La reconfiguración 
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Modernitatea garai berria dela kontuan izanik, gizartearen eta erlijioaren arteko 

harremanak aldatzen joan dira nahitaez2; horrenbestez, modernitatea 

pentsatzearekin batera, erlijioaren eta kristautasunaren presentzia eta muina 

pentsatu behar dituela konturatzen da gure teologoa. 

Modernitatea zentzu bakarreko kontzeptua ez denez gero, lausoa dela 

esan liteke, bere baitan esanahi, ulermen eta itxaropen asko dauden neurrian. 

El concepto de modernidad no es simple ni unívoco. Posee una serie de referentes, 
que varían según los autores, que pasan por una sensibilidad, talante, conciencia y tipo 
de racionalidad, hasta una serie de instituciones o subsistemas sociales. Tampoco hay 
una única modernidad3. 

 

Egia da zenbait ezaugarri presente daudela beti: arrazionaltasunaren 

garrantzia, sekulartasuna eta balio-aniztasuna, antropozentrismoa, eta abar. 

Hala ere, ideala eta errealitatea bereiztea komenigarria da, bata 

modernitatearen proiektu amestua izan baita eta bestea gauzapen historikoa. 

Hori dela eta, modernitatearen ulermena ez da bat eta bera, Mardonesek hiru 

interpretazio nagusi identifikatzen dituelarik: modernitate ilustratua, 

neokontserbadurismoa eta postmodernitatea. Interpretazio horietako bakoitza 

mintzakide bihurtzen du gure teologoak, erlijioaren lekuari buruzko galdera 

argitu nahian.  

Hasierako modernitate ilustratuak erlijioa arrazoirik gabeko sinesmena 

izatearren baztertzen badu ere, denborak aurrera egitean, modernitateko 

interpretazio ezberdinek modu berrian –nahiz eta interpretazio bakoitzak bere 

modu propioan egin– balioesten dituzte erlijioaren presentzia eta zeregina. 

Erlijio-soziologiaren datuak kontuan harturik, Mardonesek susmatzen du erlijioa 

ez dela desagertzen modernitatean, itxura aldatzen duela baizik; hori dela eta, 

datu horiei gero eta atentzio handiago emango die, datu horien interpretazioa 

identifikatu dugun laugarren elkarrizketa delarik. 

                                                                                                                                                                              
postcristiana de la religión, Verbo Divino, Lizarra 1994, 31-39 or.; Id., Dialéctica y sociedad 
irracional: teoría crítica de la sociedad de M. Horkheimer, Universidad de Deusto, Bilbo 1979, 9-
10 or. 
2 Gauchet-ek egiten duen planteamendua (ik. GAUCHET, M., Desencantamiento del mundo; 
una historia política de la religión, Trotta, Madril  2005) oso iradokitzailea dela iruditzen zaio 
Mardonesi; erlijioa eta politika guztiz lotuta daude beti baina bion arteko harremanak aldakorrak 
dira elementu bietako bakoitzean agertzen diren aldaketen arabera; modernitatea garai berria 
da eta, ondorioz, erlijioaren presentzia aldatzen da, baina ez da desagertzen. Gauchet-en tesia 
jaso eta iruzkintzen du hurrengo orrietan: MARDONES, J. M., Recuperar la justicia. Religión y 
política en una sociedad laica, Sal Terrae, Santander 2005, 180-197 or. 
3  MARDONES, J. M., ¿Hacia dónde va la religión? Postmodernidad y postsecularización, 
Universidad Iberoamericana, México 1996, 15. or. 
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Erlijioaren izaera eta zeregina ondo ulertzeko, gure autorea bere azken 

urteetan konturatzen da modernitateko arrazionaltasuna ez dela nahikoa, 

beharrezkoa izan arren, pentsamendu sinbolikoaren planteamendua kontuan 

hartzea guztiz beharrezkoa baita. Kontzientzia horren inguruan harilkatzen da 

identifikatu dugun azken elkarrizketa. 

Beraz, bost elkarrizketa aurkeztu ditugu eta bakoitzean egitura antzekoa 

erabiliko dugu: lehenengo eta behin, elkarrizketaren testuinguruak seinalatuko 

ditugu; ingurumari hori aurkeztu ondoren, gure autoreak azpimarratzen dituen 

planteamenduak eta ideiak laburbilduko ditugu, bigarren pauso hori 

deskribatzailea delarik; hirugarren pausoan, Mardonesek egiten duen ekarpen 

kritikoari eutsiko diogu. Azkenean, gure balorazioa etorriko da.  

 Irakurleak nabarituko duenez, argi utzi nahi izan dugu zer den 

Mardonesena eta zein den gure ikuspuntua; hortaz, elkarrizketa bakoitzean 

dauden bigarren eta hirugarren pausoak deskribatzaileak dira, bai Mardonesek 

azpimarratzen dituen ideiak jasotzen dituena, bai gure autoreak egiten duen 

kritikari heltzen diona; azken pausoa, berriz, gure balorazioa izango da. 
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3. Modernitate liberatzailea: pentsamendu kritikoa 
 

Hemos descubierto, todos, lo que los fundadores de la Escuela Crítica de Frankfurt 
denominaron “la dialéctica de la Ilustración”, o las consecuencias perversas de las 
prosecución de una racionalidad que se transmuta en inhumanidad1. 

 

 

 Zapore profetikoa du aiputako esaldiak: guztiok konturatu gara Eskola 

Kritikoko pentsalariek arrazoi zeukatela. Nolabait, Frankfurteko pentsalari 

kritikoak profeta sekulartzat hartzen ditu Mardonesen gogoetak, 

pentsamenduaren bidea orientatzeko argi-dorre gisa. Gure teologoak duen 

formazio-iturri nagusietako baten aurrean gaude eta hori da, hain zuzen ere, 

atal honetan erakutsiko dugun bezala.  

 

1. Elkarrizketaren testuinguruak 

 Azpiatal honetan, Mardonesek aukeratzen dituen mintzakideak 

aurkeztean konturatzen gara lau direla lehenesten dituenak. Lehenengoa, 

Eskola Kritikoa, mintzakide kolektiboa delarik, oso garrantzitsua da gure 

autorearen txango intelektualean. Beste hirurez –Horkheimer, Habermas eta 

Moltmann–, nahiko ezagunak izan arren, nolabaiteko aurkezpen laburra egingo 

dugu, Mardonesek egiten dituen gogoeten harira. Azkenik, Mardonesek 

elkarrizketa hau hautatzeko dituen arrazoiak aletzen saiatuko gara. 

  

1.1. Lanaren aurkezpena eta mintzakideak 

 Eskola Kritikoarekiko elkarrizketa Mardonesek egiten duen lehena da, 

bere hasierako interesekin lotuta dagoena eta bere biziaren azkeneraino 

presente egon zena. Elkarrizketa horrekin uztartuta daude hasierako lan 

sistematikoak, hala nola: bere bi doktorego-tesiak, bai teologiakoa2 (1979), bai 

                                                            
1 Id., “Tendencias del pensamiento en la modernidad tardía: Situación actual”, in BLANCH, A. 
(Arg.), El pensamiento alternativo. nueva visión sobre el hombre y la naturaleza, Comillas, 
Madril 2002, 17-42 or.; aipu horrekin lotutako orria: 19.  
2 Id., Teología e ideología. Confrontación de la Teología Política de la Esperanza de J. 
Moltmann con la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, Universidad de Deusto, Bilbo 1979. 
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soziologiakoa3 (1983). Teologiaren esparruan idazten duen lanak –doktoregoa 

lortzeko lanak–, fedearen eta modernitate liberatzailearen arteko elkarrizketa 

ehundu nahi du. Teologiako lan hori egiten duen bitartean, Eskola Kritikoko 

autoreak ikertu behar ditu; horien artean eta modu berezian, Horkheimer-en 

lana aztertu eta ebaluatzen du, ikerketa horren emaitza delarik teologiako 

doktoregoaren garai berean argitaratutako ondoko liburua: Dialéctica y 

sociedad irracional: teoría crítica de la sociedad de M. Horkheimer. Teologia-

doktoregorako lanetan, Horkheimerren planteamendu soziologikoa 

sakontasunez irakurri eta aztertu behar izan duenez gero, Mardonesek 

elkarrizketa sotila ehundu nahi du Horkheimerren ekarpenarekin. Soziologiako 

doktorego-tesia idazterakoan, gai berberaren inguruan dihardu, Eskola Kritikoko 

jarraitzailerik ospetsuenaren lana –Habermas-ena– aztertuz: Razón 

comunicativa y teoría crítica: la fundamentación normativa de la teoría crítica de 

la sociedad. Ardura horrek laguntzen dio Mardonesi bere ibilbide intelektual 

guztian; soziologiako doktorego-tesia idatzi eta 16 urtera, gai berberari jarraituz, 

beste lan sistematiko bat egiten du Mardonesek, baina Eskola Kritikoaren 

eboluzioa kontuan izanik; 1998ko lanean duen solaskidea Habermas-en teoria 

da, Eskolako tradizioarekin jarraipenean eta, aldi berean, hausturan dagoen 

pentsalaria; testuinguru horretan sortzen da ondoko liburua: El discurso 

religioso de la modernidad. Habermas y la religión4.  

 Aipatutako lau liburu horiek biltzen dute Eskola Kritikoaren 

ekarpenarekin Mardonesek egiten duen elkarrizketa eta hausnarketa 

sistematikoa. Baina ardura eta gaia behin eta berriro agertuko da gure 

teologoen idatzietan, nahiz eta sakabanatuta egon hainbat orritan eta aiputan5. 

 Elkarrizketa honen mintzakide nagusiak hiru dira gehienbat: M. 

Horkheimer, J. Habermas eta J. Moltmann. 

                                                            
3 Id., Razón comunicativa y teoría crítica: la fundamentación normativa de la teoría crítica de la 
sociedad, Universidad de Deusto, Bilbo, 1983; Soziologiako lizentziaturan idazten duen tesina 
gai berberaz ari da: MARDONES, J. M., Dialéctica y sociedad irracional: teoría crítica de la 
sociedad de M. Horkheimer, Universidad de Deusto, Bilbo 1979. 
4 Id., El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión, Anthropos, Bartzelona 
1998. 
5 Horien artean ondokoak jasotzen ditugu: MARDONES, J. M., “Tendencias del pensamiento en 
la modernidad tardía… l. c.; Id., Esperanza cristiana y utopías intrahistóricas, SM, Madril 1983; 
Id., Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento, Sal Terrae, Santander 1988, 38-
40 or.; Id.,  Análisis de la sociedad y fe cristiana, PPC, Madril 1995, 84-88 or. 
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 Mintzakide nagusiak horiek badira ere, beste zenbait aipatzen ditu 

Mardonesek; Eskola Kritikoari dagokionez, Adorno, Benjamin…; gogoeta 

teologikoari dagokionez, J. B. Metz batez ere. 

 

1.2. Eskola Kritikoaren aurkezpen laburra 

 Mardonesek bi aro bereizten ditu Eskola Kritikoaren bilakaeran. 

Lehenengo aroan, gizartearen teoria kritikoaren normatibitatea aldarrikatzen da, 

baina aldarrikapen horren oinarri sendoa ez da eskaintzen; lehenengo aro 

horretako ordezkaririk handiena Horkheimer da. Bigarren aroko ordezkari 

nagusia eta ezaguna Habermas delarik, Eskola horretako tradizioa berritzen du 

hein batean, Teoria Kritikoaren oinarri normatiboa bilatzen saiatzen den 

neurrian6. Hari horri eutsiz, Habermas-en saioa ondoko hau da: ez-baldintzatua 

denak –lehenengo aroko pentsalarientzat, printzipio morala baldintzarik 

gabekoa da– arrazoitua eta oinarritua egon behar du absolutu baten beharrik 

izan gabe7.  

  

1.2.1. Eskola Kritikoaren hasiera: sorreraren testuingurua 

 Edozein proposamenek, edozein giza ekimenek, badu bere 

testuingurua, badu bere paisaia; testuinguru horretan ulertzen da neurri batean 

proposamen berriaren sorrera; paisaia horretan, proposamenaren adierazpena 

atzeman daiteke. Mardonesek egiten duen ibilbide intelektualean, Eskola 

Kritikoaren pentsalariak eta beren gogoetak solaskide pribilegiatuak dituenez 

gero, gogoeta horien testuingurua eta paisaia deskribatu eta bereganatzen 

saiatzen da Mardones bera.  

 Frankfurtar pentsalari kritikoen sorrerak duen testuinguruan eta 

paisaian, oro har, hiru gai eta pertsonai bat kontuan ditu Mardonesek. Hiru 

gaiok ondokoak dira: Ilustrazioa, marxismoa eta mendebaldeko gizartearen 

bilakaera. Hiru gai horiekin batera, ordezkari berezi bat nagusitzen da Eskola 

Kritikoaren lehendabiziko aroan: Max Horkheimer. Mardonesek duen solaskide 

intelektual nagusietako bat ulertze aldera, hurbil gaitezen hiru gai horietara8.  

                                                            
6 Ik. Id., El discurso religioso…, o. c., 15. or. 
7 Ik. Ibid., 75. or 
8 Aurkezpen orokor hori Mardonesek berak egiten du –eta guk, lerro hauetan aurkezpen horri 
jarraitzen diogu– honako idazkian: Id., Dialéctica y sociedad irracional..., o. c., 9-32 or. 
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 Eskola Kritikoaren pentsamendua Ilustrazioaren semea da, seme 

kritikoa izan arren. Ilustrazioaren oinordetza onartu eta balioesten duen aldi 

berean, giza bizitza deuseztatzera eraman dezakeela aldarrikatzen du. 

Oinordetza jaso eta balioesteko modu hori, kontraesankorra irudi dakigukeen 

arren, garrantzi handikoa da Ilustrazioaren ondareari buruz egiten duten 

balioespena ulertzeko.  

 Ilustrazioak askatasuna bilatzen du, gizakiaren eta gizadiaren 

betetasun askatzailearen asmoa datza bere bilakuntzaren barne-muinean. 

Betetasun askatzaile hori ez da heteronomoa –ez da gizakia ez den beste 

batek emana–, autonomoa baizik –giza historiaren barnean, gizakiaren eta 

gizadiaren barnean sortutako ekimena–. Askatasuna ahalbidetzen duen indarra 

eta printzipioa giza arrazoia da. Giza arrazoi hori –Ilustrazioaren proiektuak 

ulertzen duen moduan– kritikoa, askatzailea, autonomoa eta eragilea da. 

Arrazoi horretan oinarrituta, giza ezagutza sortzen da; Ilustrazioko pentsalarien 

ikuspuntutik, giza ezagutzaren forma gorena zientzia da, hots, errealitatearen 

benetako ezagutza. 

 Eskola Kritikoaren ikuspuntuak gar bizian jasotzen ditu, bai 

Ilustrazioaren asmo askatzailea, bai pertsonaren heldutasuna –askatasun-bide 

hori egiteko heldutasuna–. Baina, halaber, Ilustrazioaren planteamenduak giza 

bizitzaren usteldura eraman dezakeela argi ikusten dute pentsalari kritikoek. 

Ilustrazioak giza arrazoia arrazoi enpiriko bihurtzen du; beraz, arrazoiaren 

kontzeptua murrizten du; murrizketa hori ez da ondoriorik gabeko eragiketa 

inozoa, Ilustrazioaren proiektua hondatzeraino heltzen baita: askatasun-

printzipioa zenak gatibu bihurtzen du gizadia.  

 Izan ere, Ilustrazioaren proiektua aplikatzerakoan, giza arrazoia arrazoi 

instrumental bihurtzen da. Pauso horrek dakar berarekin, Horkheimer-en eta 

Adornoren ustez, Ilustrazioaren proiektuaren usteldura eta galera9. Arrazoia eta 

arrazoi instrumentala ez dira bat eta bera; ezberdintasun hori oso inportantea 

da hasierako Eskola Kritikoaren ibilbidean; Mardonesek berak jasotzen du 

erkaketa10. Arrazoi instrumentalean errealitatea mundu enpirikora mugatzen da, 

logika formala eta diskurtsiboa da nagusi, biziaren helburuak galtzen dira eta 

bitartekoak dira atentzioa ematen dutenak. Arrazoi instrumental horren aurrean, 

                                                            
9 Ik. Ibid.,  68. or. 
10 Ik. Ibid., 67-73 or. 
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Eskola Kritikoak bere arrazoi-kontzeptua kontrajarri nahi du; kontzeptu horren 

ezaugarri nagusiak ondoan lerratzen ditugu, Mardonesek aurkezten duen 

arabera11: 

a) Autonomoa da. Askatasuna lortzeko bidea eta irizpidea arrazoia da. 

Helburuak ipintzen ditu eta bizitza orientatzen du modu arrazoizkoan. 

b) Kritikoa da. Giza tradizio guztien aurrean, giza gauzapen eta eraikuntza 

guztien aurrean, adi dago eta, ondorioz, kritikoa da. Zentzu horretan, 

edozein arrazoiren arrozoi kritikoa da. 

c) Zientifikoa da. Errealitatearen azterketa zientifikoa bilatzen du. Giza 

errealitatea enpirikoki aztertuz, gizartea modu zientifikoan interpretatu 

nahi du; interpretazio zientifiko horretan oinarritzen da kritikaren jarduera 

erantzulea.  

d) Praktikoa da. Giza testuinguru jakin batean zehaztu nahi du 

askatasunaren jarduera; giza testuinguru horretan, alienazio-arazo 

guztiei oldartu nahi zaie.  

e) Gizakiarengan konfiantza du. Gizakia, oinarri-oinarrian, askea dela, 

askatasunaren irrika duela uste du; gizakiak, berak dituen arazoak 

gainditzeko, gaitasun eta adore aski baduela uste du. 

 Arrazoiaren ezaugarri horiek gizartea pentsatzeko printzipio bihurtzen 

dira; Horkheimer-ek printzipio horiekiko leialtasuna gordeko du azkeneraino eta 

azkenera arte. Zentzu horretan, Eskola Kritikoaren proiektua proiektu ilustratua 

da, Ilustraziotik iragaten dena. Baina ez du onartzen edozein ilustrazio; 

Ilustrazioa muturreraino eraman nahi duenean, arrazoi ilustratua Ilustrazioak 

izan duen garapenari oldartzen zaio. 

 Bestaldetik, Frankfurt-eko pentsalari kritikoek marxismoarekin izan 

dituzte loturak kontuan izan behar ditugu. Eskola Kritikoen fundatzaileak Marx-

ekin hasten den tradizioan buru-belarri sartuta daude. XX. mendeko bigarren 

hamarkadarako, marxismoaren tradizioak ibilbide luze samarra egin du, une 

historiko berezian kokatzen delarik. Une hori historizatzearen unea izendatzen 

du Mardonesek12. Zalantzarik gabe, une historiko berezia da marxismoaren 

bilakaeran: lehen aldiz, gizarte-proiektua zena gizarte jakin batean zehazten da 

–gutxien espero zen lekuan, hain zuzen ere–. Marx-en teoriari buruzko hainbat 

                                                            
11 Ik. Ibid., 11-13 or. 
12 Ik. Ibid., 14. or. 
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interpretazio eta joera agertzen ari dira garaiko testuinguruan eta, hortaz, 

aniztasun horretan orientatzea ez da bat ere erraza. Praxiaren unea izateaz 

gain –marxismoa historizatzen ari da– hausnarketa sakon baten beharra oso 

nabaria da. Marxismoaren tradizioan jaioa da Eskola Kritikoa eta tradizio hori 

jaso nahi du, baina ez edonola, modu kritikoan baizik. Marxismoaren identitatea 

zertan datzan galdetzen dute orduko adituek, galdera horren inguruan beste 

hainbat zalantza txirikordatzen direlarik: zein da teoria egokia? Zein da metodo 

egokia? Gizartearen arazoak nola gainditzen dira? Galdera eta zalantza horien 

inguruan hasten dira Eskola Kritikoaren lehenengo pausoak eta ekimenak. 

Garaiko marxismoan dagoen joera fundamentalista eta objektibatzailea 

saihestu nahi dute. 

 Azkenik, mendebaldeko garaiko bilakaerak arduratzen ditu pentsalari 

kritikoak. XX. mendeko historia gorabeheratsua eta korapilatsua izan da, 

zalantzarik gabe. Mendebaldeko gizarteak eragin handia izan du gizadiaren 

historia horretan, eta, aldi berean, aldaketa asko izan ditu. Mendearen hasieran, 

espiritu kritikoek justiziaren garapena eta hedapena espero bazuten ere, 

indarkeriaren eskarmentua zabaltzen da nonahi; faxismoak uste gabeko 

garaipena lortzen du gizadiaren gizarterik aurreratuenetako batean, hain zuzen 

ere. Gizartearen izatea eta garapena ulertu eta interpretatu nahi duen 

pentsamendu-korronteak azalpen berriak bilatu behar ditu. Bigarren Mundu-

Gerraren ostean, gertatutakoa azaltzera buru-belarri sartzen dira Eskola 

Kritikoko pentsalariak, ondorengo diagnostiko bateratura ailegatuz: gertatutako 

sarraskia eta basakeria ez da kasualitate hutsa edo uste gabeko errakuntza, 

Ilustrazioaren proiektuak izan duen aplikatzeko moduaren nahitaezko ondorioa 

baizik13.  

 

1.2.2. Habermas-en jarraipena eta haustura 

 Mardonesek argitaratzen duen lehen lan sendoan –teologiako 

doktorego-tesian–, dagoeneko, Frankfurteko Eskolaren tradizioaren barnean, 

Habermas-ek duen jarrera kritikoaren berri ematen digu14. Lan horretako 

orrietan azaltzen den bezala, jarrera kritiko horren arrazoia marxismoaren 

interpretazioan datza. Azken batean, dantzan dabilen tesia hitz gutxitan laburbil 

                                                            
13 Ik. Ibid., 22-23 or. 
14 Ik. Id., Teología e ideología..., o. c., 42-48 or. 
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daiteke: Marx-en teoria, formulatuta zegoen moduan, ezin aplika daiteke gaur 

egun, zeren eta gaurko gizarte kapitalistak aldatu egin baititu bere produkzio-

baldintzak15. Lau urte beranduago, Mardonesek idazten duen soziologiako 

doktorego-tesian Habermas-en haustura ere islatzen du; baina, oraingo 

honetan, hausturaren fokua aldatuta dago. Mardonesen lan horretan islatzen 

den ardura −beraz, hausturaren gunea−, Teoria Kritikoaren oinarrizko 

arautasunean –normatibitatean– datza. Nolabait, gure teologo-soziologoa 

konturatzen da Habermas-en saioa Teoria Kritikoaren azken oinarriak 

arrazoitzean datzala. Saio horri heltzean, ekintza komunikatiboaren teoriari 

berebiziko garrantzia ematen dio Mardonesek. Habermas-ek, teoria hori 

planteatzen duenean, besteak beste, ondoko fenomenoak ulertu eta, neurri 

batean, azaldu nahi ditu: gizarte modernoa, bizitzaren munduaren 

arrazionalizazioa eta, azkenik, etikaren ahalbidea16.  

 Horrenbestez, Habermas-ek ez dio Ilustrazioak aldarrikatzen duen 

arrazionaltasunari uko egiten; ez dio mendebaldeko gizartean garatu eta nagusi 

den arrazoi instrumentalari ere uko egiten. Gizartean arrazionaltasun 

ezberdinak daudela onartzean datza abiapuntua; arrazoi instrumentalarekin 

batera, arrazoi estetikoa eta arrazoi praktiko ditugu. Arrazoi guztien beharra 

dugu, baina arrazoi horiek guztiak ondo giltzatu behar dira. Arrazoi horietako 

bat lar garatzen bada eta besteak ezkuturik edo bazterturik geratzen badira, 

gizartea, beti, desorekatuta egongo da. Beraz, ondoko honetan datza gakoa: 

hiru arrazionaltasun horiek ondo giltzatzean. Mendebaldeko gizartean arrazoi 

estetikoa atzean geratu da, baina, batez ere, arrazoi praktikoa guztiz bazterturik 

dago. Beraz, arrazoi praktikoa garatzeko ahaleginak egin beharko dira. Hala 

ere, oraindik, zatiketaren arazoari heltzea falta da. Arrazionaltasun horiek ezin 

izan daitezke mundu paraleloak; arrazionaltasun ezberdin horien arteko 

elkarrizketa ahalbidetu behar da edo, bestela, arrazionaltasun horiek giltzatzeko 

biderik ez dago. Zeregin horretan ikusten du Habermas-ek, hain zuzen ere, 

gure gaurko munduaren erronkarik handiena: arrazoizko prozedura bat bilatu 

behar da arrazionaltasun ezberdinak giltzatzeko. Arrazoizko prozedura hori, 

nahitaez, elkarrizketaren bidez sortuko da, elkarrekin adostutako prozedura 
                                                            

15 Oinarri-oinarrian, Mardonesen laburbilketan, aldatu dena ondokoa da: truke zuzenaren 
ideologia. Hori dela eta, sistema kapitalistaren kritika ezin egin daiteke produkzio-harremanei 
lotuz (ik. Id., Teología e ideología..., o. c., 42. or.). 
16 Ik. Id., El discurso religioso de..., o. c., 41. or. 
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izango da, ekintza komunikatiboaren prozesuan sortzen doana. Planteamendu 

horretan erabiltzen den arrazoi-kontzeptuak, Habermas-en ustez, ez du 

absolutu baten beharra, bere baitan arautasuna –normatibitatea– baitauka. 

 

1.3. Moltmann-en aurkezpen laburra 
Ayudar a que la fe cristiana, escatológica, tome conciencia de su misión histórica 
presente, para que así pueda vincular la decisión sobre su objetivo con las 
posibilidades de su camino (Moltmann)17. 

 

 1926an, Hamburgon jaio zen J. Moltmann. Alemaniako Eliza 

Erreformatuaren kidea delarik, Göttingen-eko Unibertsitatean teologia ikasketak 

burutu zituen. Mardonesek teologian bere doktorego-tesia idazten dueneko, 

alemaniar teologoa oso famatua da bere Esperantzaren Teologia izeneko 

liburua dela eta. Fedea eta teologia ideologia direla beti esaten dutenei 

oldartuz, Hamburgokoak teologia kritikoa egin nahi du. Proiektu teologiko hori 

kontuan izanik, Mardonesek aurrez aurre jartzen ditu Moltmann-en proposamen 

teologikoa eta Eskola Kritikoaren gogoeta. 

 Moltmann-en proposamen teologikoa Mardonesek berak laburbiltzen 

digu 

Una teología actual debe caminar, pues, según Moltmann, por las vias: a) de la 
interpretación escatológica de la promesa, que, como vimos, era una teología de la 
esperanza y la cruz; b) de la crítica teológica de la religión política, que supone dar el 
paso hacia una teología política, crítica y autocrítica; c) de la teología realista que se 
atiene tanto a la situación del presente como a las posibilidades que atraviesan lo real; 
d) de la teología negativa, simbólica, trinitaria en la alegría doxológica, que utiliza las 
categorías de la sensibilidad estética para “negociar” el futuro de Dios y los hombres; 5) 
de la teología práxica, que se orienta a la praxis y apela a la praxis como criterio de la 
verdad de su honradez y veracidad evangélica y humana18.  
 

Kristo da kristautasunaren gertakizun nagusia; Kristoren gertakizunean bi 

zentro-gune agertzen zaizkigu: heriotza eta berpizkundea. Hori horrela, 

kristautasuna errebelazioa baino gehiago agindua da, etorkizunari begira 

dagoen berri ona: kristautasuna esperantzak jota dago. Etorkizunari begira 

egote horrek ez du gaurko historiatik ihes egiten; alderantziz baino, historiako 

gorabeherei heltzen die baina historiako gorabehera horien adierazpena 

zerumuga eskatologikoan aurkitzen du. 

                                                            
17 Id., Teología e ideología..., o. c., 14. or. Hitz horiek Moltmann-enak dira eta Mardonesek 
berak jasotzen ditu. 
18 Id., Teología e ideología…, o. c., 128 or. 
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 Moltmann-en gogoeta teologikoaren zentroan Kristo dago –

kristozentrikoa da–. Kristoren gurutzeak interpretazio ideologiko guztien 

kontrako gakoa adierazten du; hori horrela, Moltmann-en teologian Gurutzea da 

teoria kritikoa egiteko oinarria; ildo horretatik, Mardonesek azpimarratzen du 

Moltmann-en teologian Gurutzearen teoria kritikoari buruz mintza gaitezkeela.  

 Gurutziltzatu Berpiztua Jainkoaren benetako aurpegia delarik, 

Jainkoaren maitasuna azaltzen digu, munduko salbazioa bilatzen duen 

maitasun komunikatiboa eta zabala. Gurutziltzatu Berpiztua giza historiaren 

gertakizun kritikoa eta askatzaile da: askatasuna kreatzen duen sinboloa da 

eta, aldi berean, zapalkuntza guztiaren azpian dagoen edozein errealitate 

askatzera deitzen duen sinboloa.  

 Horrenbestez, Jainkoa da giza historiaren etorkizuna eta etorkizun 

horrek zentzua ematen dio historiari. Hala ere, gure gaurko egoera historikoan 

garelarik, etorkizun horretaz mintzo nahi dugunean, kategoria estetiko-

sinbolikoak erabili behar ditugu; gure gaurkoan ez dago ezer aginduaren 

etorkizun hori bil dezakeenik. Hori horrela, modu negatiboan baino ezin dugu 

hitz egin etorkizun horretaz. 

 Esandako planteamenduak kontuan izanik, kristau teologiaren zeregina 

markatuta geratzen da: lehenik, aginduaren interpretazio eskatologikoa; 

bigarrenik, teologia politikoa eraikitzea, kritikoa eta autokritikoa den teologia 

hain zuzen; hirugarrenik, gaurko egoeran dauden ahalbideei so egitea eta, 

ondorioz, teologia errealista da; laugarrenik, teologia negatiboa eta sinbolikoa 

da; bosgarrenik, praxia bilatzen du eta praxian agertzen da teologia horren 

ondradutasuna eta egiatasuna.  

 

1.4. Mintzatzeko arrazoiak eta azpian dauden galderak 

 Elkarrizketa honetan sartzeko zio garrantzitsu bat José Manzana 

irakaslearen zereginarekin uztartuta dago, Mardonesen pentsamenduan eragin 

handiko maisu eta laguna izan zena eta, oraindik sasoian zela, mendiko istripu 

batean bizia galdu zuena. 

 Historian gertatzen denarekin leial izan nahi du Mardonesek. 

Leialtasun horri eusteko, Modernitatearekin topo egin behar du; gogoeta 

teologiko modernoa egin nahi du: garaian garaikoari adi dagoen gogoeta 
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teologikoa. Bere teologiaren doktorego-tesiaren sarreran ondo azaltzen digu 

bere nahia:  

Una teología actual que quiera colaborar prácticamente a la liberación del hombre y a 
la construcción de una sociedad libre y racional, se tiene que encarar con la tradición 
ilustrada y con su proyecto humanista19. 

 

 Esaldi horrek proiektu teologiko bat islatzen du eta, horrekin batera, 

teologia egiteko modua, Mardonesen ardurak azalarazten dizkigularik. Batetik, 

nolabait gaurko teologia –bere garaian eguneratuta dagoen teologia– eta 

iraganeko moldeari dagokion teologia kontrajartzen dira. Espekulazioaren 

ariketaz harago joanez, gaurko teologiak helburu praktikoa izan behar du; bere 

zereginaren barnean, gizakiaren askapenarentzat laguntzailea izan beharko du 

eta, horrekin batera, gizarte libre eta arrazoizkoa eraikitzen lagundu beharko 

du. Jakina, zeregin horiek oso lotuta daude 60 eta 80 bitarteko hamarkadetako 

gizartean azaltzen diren idealekin. Gizarteak aro hobeak –askatasun-maila 

handiagoak, zuzentasun beteagoa– espero ditu, helburu horien inguruan giza 

mugimendu eta gogoeta-korronte asko sortuz. Giro horretatik kanpoan dagoen 

teologia historiatik at kokatzen den teologia izango da, teologia ez-historikoa. 

Baina garaiko historia horretako antsietan eta bilaketetan parte hartzeko, 

teologiak tradizio ilustratuarekin eta bere proiektu humanistarekin hitz egin 

beharko du. 

 Elkarrizketa hori osatzeko, Ilustrazioaren tradizioan agertzen den 

proiektu humanista eta askatzaileetako bat aukeratzen du: Frankfurt-eko Teoria 

Kritikoa. Gure teologoak berak azaltzen digu aukera hori: 

Desde los tiempos en que comencé a iniciarme en la Teoría Crítica advertí que había 
en la Primera Generación frankfurtiana una serie de referencias y sobre todo una 
sensibilidad que era propia para el diálogo con la religión20. 
 

 
José Manzana irakasleak Mardones sarrarazten du Eskola horren uberan 

eta gure teologoak interes handiz murgiltzen da ur horietan. Tradizio horretan 

dagoen oinarrizko tesia bereganatzen du Mardonesek: modernitatearen 

proiektua ez dago amaiturik eta, ondorioz, premiazkoa da proiektu hori 

borobiltzea. Hala ere, zereginaren itua ez datza soilik gizartearen gaixotasuna 

                                                            
19 Ibid., 16. or. 
20 Id., El discurso religioso de..., o. c., 12. or. 
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ulertzean: gizatasuna eragozten edo ezintzen duten egoerak gainditzeko praxi 

egokia proposatzen saiatuko da Frankfurt-eko Eskola. 

 Esandakoarekin Ilustrazioaren hari humanista eta askatzailea 

identifikatuta dago; horrenbestez, Mardonesek antzematen du modernitatearen 

etorkizunean ez dagoela nahitaezko anabasa eta kaosa, baizik eta etorkizun 

beteagora joateko bide interesgarria izan daitekeela, Frankfurt-eko pentsalarien 

proposamenean behinik behin. 

 Elkarrizketa egiteko, Mardonesek aukeratzen duen estrategia bere 

garaiko teologo baten proposamena aztertzea eta Eskola Kritikoak egiten duen 

planteamenduaren aurrez aurre jartzea da. Esan dugunez, aukeratutako 

teologoa J. Moltmann da, berak proposamen teologiko kritikoa egin nahi baitu. 

Teologia kritikoa denez, giza historian gertatzen dena kontuan izaten du eta 

gizarte zein gizaki liberatuaren alde lan egiteko apustua egiten du21. 

 Hori horrela, garaiko gizartearen egoerari heltzeko nahia elkarrizketa 

honen azpiko premia da; gizartea nolakoa den eta nola antolatuta dagoen 

ikusita, jarrera kritikoa sortzen da. Bestaldetik, bere jatorrizko intuizioarekin 

leiala izan nahi duen kristautasuna ezin daiteke bat etorri gizartearen 

bidegabeko egoera horrekin. Frankfurt-eko Eskolak jorratzen duen teoria, 

Moltmann-ek bultzatzen duen teologia kritikoa eta Mardones arduratzen duen 

askapena besarkatzen dira; hari horretara, elkarrizketa emankor bat izateko 

agindua agertzen da gure autorearen irudimenean.  

Testuinguru horretan zenbait galdera esanguratsu agertzen dira, 

ondorengo aipamenean islatzen denez: 

¿Cómo hacer una teología realista que sea fiel al mensaje de Jesucristo y no ejerza 
funciones ofuscadoras o anti-liberadoras que ponen en cuestión la finalidad misma del 
mensaje cristiano? Contestar a esta pregunta es lo mismo que intentar dilucidar los 
requisitos para hacer una teología crítica, realista, fiel al mensaje de Jesucristo y a la 
realidad histórica cambiante. El intento lleva consigo una pasión que ha impulsado a 
todas las grandes construcciones teológicas. No en vano querían ser fieles a la verdad 
divina y transmitir la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Pero la teología, ¿posee 
los elementos de análisis de la realidad o deberá solicitarlos de la investigación técnica, 
sociológica, psicológica, histórica, filosófica, etc? Y, si la teología acepta las directrices 
que le proporciona la ciencia, ¿no caerá bajo sus dominios, hipotecándose al 
permanentemente renovable espíritu de búsqueda del investigador teórico y 
científico?22 

 

                                                            
21 Ik. Id., Teología e ideología…, o. c.,  15-16 or. 
22 Ibid., 14. or. 
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Paragrafo horren inguruan kiribiltzen diren zenbait galdera eta kezka 

aletzea komenigarria da.   

a) Nola egin sinestedun hausnarketa –kristau hausnarketa– eta ez filosofia 

hutsa? Eta horrekin batera, kontuan izan behar dugu ez dela nahikoa 

edozein sinestedun hausnarketa, kritikoa baizik. Gizartearen eta 

gizabanakoaren egoerari begira, betetasunerako bidean abiatzen den 

gogoeta da gure teologoaren helmuga. Betetasun horrek adierazten du 

gizabanako autonomoaren eta gizarte askatuaren aldeko apustua egiten 

dela. Azken finean, Jainkoari buruz esan daitekeena da auzia eta, ondorioz, 

Jainkoari buruzko esateak dituen ondorioak eta jarduerak argitzeko beharra 

dago: Jainkoaz dagoen irudia eta bizipena gardentzeko beharra. 

b) Sinestedun hausnarketa hori nola izan daiteke ez-ideologikoa? 

Aukeratutako teologiak erakutsi behar du Ilustrazioaren tradizioarekiko 

leialtasuna. Horren arrazoia askapenaren bilaketan datza: Ilustrazioaren 

proiektuan gizakiarentzako askapen-desiraren taupada dago.  

c) Sinestedun hausnarketak askatzailea izateko zer baldintza bete behar ditu? 

Askapena da helmuga. Ilustratua izatearen baldintza ez da garrantzitsua 

bere baitan, askapenaren zerumugari begira dagoen neurrian ez bada. 

Baieztapen horretan, gizartearen eta gizabanakoaren askapena 

azpimarratzen da. Beraz, gizartean ondo integraturik dagoen gizabanakoa 

lortu beharra dago; eta, horrekin batera, gizabanakoaren errealizazioari 

begira dagoen gizartea bilatzen da: gizartearen eta gizabanakoaren arteko 

benetako harmonia eta oreka. 

d) Aipatutakoaz gain, pentsamenduak praktikoa izan behar du; gogoeta ezin 

daiteke gera arlo teorikoan. Marx-en planteamenduari jarraituz, bilatzen 

dena ez da, bakarrik, errealitatea pentsatzea; errealitatea eraldatzean 

dautza teoria sozial onaren gakoa eta helburua. Errealitatearen eraldaketa 

hori teoria egiaztatzeko edo saihesteko irizpide bihurtzen da.  

e) Azkenik, gogoeta hori guztia nola izan daiteke teologikoa? Izan ere, 

aurkeztutako paragrafoan beste irizpide inplizitu bat agertzen da, 

etorkizunari begira oso garrantzitsua izango dena. Mardonesek gogoeta 

teologikoa egin nahi du. Gogoeta teologikoa errealista eta kritikoa egiteko 

asmoak gizartearen azterketa eskatzen du, hots, teoria sozialaren beharra 

dauka. Baina, teologia egiterakoan, gizarteari buruzko gogoeta ez da iturri 
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bakarra. Jesusengan oinarritutako tradizioan du iturria teologoak. Izan ere, 

nolabaiteko sintonia erakutsi beharko da azterketa sozialaren eta gogoeta 

teologikoaren artean. Esaterako, inolako transzendentzia onartzen ez duen 

azterketa soziala ezina izango da Mardonesek planteatzen duen 

hausnarketan. Nola egin gogoeta teologikoa ideologian jausi gabe? Beraz, 

teologia ez-ideologikoa nola eraiki? Gogoeta teologikoak Jesukristoren 

mezuari leialtasuna zor dio; baina, aldi berean, historiak ondo asko 

erakusten digu giza benetako arazoak ezkutatzeko zereginak –beraz, giza 

askapenaren kontra dauden zereginak– bete dituela; historikoki askatzailea 

den fedea, nola garatu? 23 

 

 Laburbilduz, Mardonesek badaki modernitateak bertsio ezberdinak 

dituela. Aurkeztutako puntu –irizpide– horiei jarraituz, modernitateko bertsioen 

artean –kritikoa, neoliberala, postmoderna–, interpretazio kritikoaren ildokoak 

hautatzen ditu gure autoreak. Beste korronteen existentzia eta emaitza 

ezagutzen baditu ere, kristautasunaren benetakotasuna eta gaurkotasuna 

bilatzekotan, ekarpenik handiena eta sakonena eman dezakeenarekin geratzen 

da. Planteamendu horren arabera, argitasun handiz, Eskola Kritikoaren aldeko 

preferentzia azaltzen du gure autoreak. Dena den, beste korronteen aurrean ez 

du itsuarena egiten, baizik eta elkarrizketa sakona bilatzen; baina badirudi 

kontrastea egiteko irizpidea edo abiapuntua Eskola Kritikoarekin duen 

elkarrizketan oinarritzen dela. Beste horrenbeste gertatzen da teologiarekin; 

irizpide berberei jarraituz, Moltmann-en proposamena jorratzen du. Teologia 

kritikoaren eta Teoria Kritikoaren arteko harremanak emankorrak izan 

daitezke?24 

 

2. Mardonesek azpimarratutako ideiak 

 Lehenengo eta behin, gizarteari dagokionez, Horkheimer-en eta 

Habermas-en gogoetatik Mardonesek azpimarratzen dituenak laburbilduko 

ditugu, gure autoreak egiten dien kritikaren batera. Bigarren pausoan, erlijioaren 

eremuan zentratuko dugu ariketa hori. 

 
                                                            

23 Ik. Ibid.,14-15 or.  
24 Ik. Ibid., 16. or. 
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2.1. Horkheimer-ekiko elkarrizketa soziologikoa 

 Goiko paragrafoan aurreratu dugun bezala, lehenik, Mardonesek 

jasotzen dituen ideiak aletzen ditugu; bigarrenik, gure autorearen ikuspuntu 

kritikoa islatzen saiatuko gara. 

2.1.1. Gizartearen diagnostikoa eta gizartea eraldatzeko pasioa 

 Horkheimer-en lanean ondo islatzen da Eskola Kritikoaren proiektua. 

Autore horren inguruan Mardonesek biltzen dituen gogoetetan hiru ideia nagusi 

azpimarratzen dituela ematen du: lehenik, mina, pentsamendu kritikoaren 

abiapuntua; bigarrenik, ideologia, errealitatea ezagutzeko erronka; azkenik, 

Ilustrazioari kritika zorrotza. Hiru atal horiek ondorengo paragrafoetan gain-

gainetik aurkezten ditugu. 

 

a) Mina 

 Mardonesek, berak duen laburbiltzeko gaitasuna medio, lau oinetan –

berez, bata bestearen atzetik etorri gabe– jasotzen du Horkheimer-en 

proiektuan dagoen mamia: mina, minaren arrazoia, mina gainditzea eta 

metodoa25. Oin horiek gain azalpen bat eskatzen dute. 

 Horkheimer-ek duen interesaren abiapuntua mina da: gizartean 

dagoen injustiziaren, ez-izatearen, gizakien arteko harreman ustelduen 

eskarmentu mingarria. Beraz, pentsamenduaren jarduera martxan ipintzen 

duen abiapuntua ez da ez kontu espekulatibo bat, ez kuriositatea, ez jakin-mina 

abstraktua, giza bizitzaren ezinegona baizik. 

 Itolarria sortzen duen giza egoera batean bizitzeak egoera horren 

kausak biltzera bultzatzen du. Gizartean suertatzen dena ez da halabeharrezko 

gertaera; nonbait, bere logika du; gizartean gertatzen denaren azpian 

arrazoiren batek egon behar du, arrazoi hori atzeman gabe ezin daitekeelarik 

ulertu minaren iturburua: bizitza patu itsu bihurtzen da. 

 Azken helburua ez da errealitatea ulertzea –Marx-ek Feuerbach-en 

kontrako hamaikagarren tesi famatuan idatzitakoa gogoratuz–, minaren kausa 

deuseztatzea baizik. Horkheimer-en proiektuaren muinean, berriro diogu, gura 

                                                            
25 Ik. Id., Dialéctica y sociedad irracional..., o. c., 127. or 
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askatzailea datza; gura askatzaile hori gizabanakoaren betetasunari eta 

gizartearen justiziazko antolamenduari lotzen zaie; baina, aldi berean, kontuan 

izan behar dugu gizabanakoaren betetasuna eta gizarte zuzena elkarri lotzen 

zaizkiola. 

 Esandako hori guztia desira besterik ez da helburua lortzeko bide bat 

ez bada aurkitzen: metodoaren beharra dugu. Eta hori da, hain zuzen ere, 

Horkheimer-en proiektuaren laugarren oina. Metodo horrek izen bat dauka: 

dialektika negatiboa. 

 

b) Ideologia 

La ideología, pues, presenta siempre una relación quebrada con la realidad, que se 
quiere hacer pasar por válida y valedera26. 

 

 Errealitatea bera den bezala ezagutzeko ahaleginean ideologiaren 

arazoarekin topo egiten dugu, kontzeptu horrek mahai gainean jartzen duen 

galdera oso mamitsua baita27. Errealitatearen ezagutza baldintzaturik 

dagoelarik, gizarteari buruzko ezagutza objektiboa lortzea ez da inondik ere 

erraza. Natura-zientziekin batera objektibotasunaren irrika piztuta badago ere, 

eredu hori nekez da aplikagarria gizartearen kasuan. Gainera denboraren 

poderioz, natura-zientzien esparruan, zientifikoak konturatu ere konturatuko 

dira, egia objektiboa lortzea ez dela hasieran iruditu bezain erraza.  

 Gizakiaren eta gizartearen fenomenoa aztergaitzat hartzen dugularik, 

egia bilatzean giza egiturek eta gizartearen harremanak zilegitzen dituzten 

mekanismoek errealitatearen pertzepzioa desitxuratzeko gaitasun handia dutela 

kontuan izan behar dugu. Hori guztia, giza boterearekin lotzen delarik, arazoa 

epistemologikoa zein politikoa da. Ildo horretatik, Eskola Kritikoaren intuizioa da 

arrazionaltasun burgesak itxuratzen duela errealitatearen pertzepzio guztia, 

logika instrumentalaren menpean geratzen garelarik. Hori horrela, askapen 

beterako bideak etenik daude28. Modu horretan aurkezturik, “ideologia” 

                                                            
26 Ibid.,  35. or. 
27 ‘Ideologia’ kontzeptuaren sorrerari eta eboluzioari buruzko aurkezpen sintetikoa ikus daiteke 
ondoko orrietan: Id., Teología e ideología..., o. c.,  27-33 or. 
28 Horkheimer-en ideia eta plateamendua da hori; Mardonesek horrela laburbiltzen du: La falsa 
conciencia actual (fundamento de la ideología). (...) Hoy se trata de algo científicamente 
adaptado a la sociedad. Tal adaptación, que ya hemos visto cómo funciona creando adaptación 
y conformidad se logra a través o en nombre: a) del gigantesco progreso técnico que promete 
revolucionar las condiciones de vida de la existencia humana; b) de la aparente racionalidad y 
mayor objetividad de que alardean los tecnócratas e ingenieros de la edad industrial. Pero, en 
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kontzeptuak, boterearekin lotuta dagoela kontuan izanik –giza boterea 

daukaten eskuek maneiatua delarik–, gizartean dauden zuzengabeko 

harremanak zilegitzen ditu. Ondorioz, gizartea benetan aldatu nahi denean, 

ideologia den kontzientzia faltsu hori salatu eta gainditu beharra dago: horra hor 

Teoria Kritikoak bereganatzen duen zeregina29.  

  

c) Ilustrazioari kritika 

 Lehen azaldu dugu Ilustrazioaren iruzurra zertan datzan Eskola 

Kritikoak egiten dituen azterketen arabera. Mardonesek, han-hemenka, 

ondorengoak aipatzen ditu: 

? Arrazoi instrumentalak gizakiaren arrazoimen guztia azpiratzeko joera 

duelarik, arrazoimenaren gaitasuna eta zeregina txikitu eta murriztu egin 

dira30. Logika horretan, eraginkortasuna eta lehiakor izatea lehenesten dira 

gizartean31, elkartasuna lehortzen delarik eta elkarrekiko erantzukizuna 

ahultzen32. Pentsamendu kritikoak, berriz, bestelako balioak bultzatu nahi 

ditu; “edukitze”aren gainean, “izate”aren balioa jarri nahi du. Izatearen 

balioa lotuta dago, hain zuzen ere, errealizazio pertsonalarekin eta 

elkartasunarekin33. 

? Arrazoi instrumentala menperatzailea eta kolonizatzailea delarik34, gizakiak 

ere bitartekoak bihurtuta amaitzen dira35. Gaurko gizabanakoa desitxuratze 

horretara egokituta dagoela, uste du bere bizitzako baldintzak hobetzen ari 

direla36.  

? Arrazoi instrumentalak esparru guztiak homogeneizatuz eta uniformatuz, 

pentsamendu sinbolikoa baztertzen da, pentsamendu fisiko-matematikoa 

                                                                                                                                                                              
el fondo, tal racionalidad pertenece a la sed de dominio y no a la razón. Es dominio conforme a 
un plan, que convierte todo, incluso los hombres, en un conjunto de instrumentos sin finalidad 
propia (Id., Teología e ideología..., o. c.,  37. or.) 
29 Ik. Id., Teología e ideología..., o. c., 24.; 67. or. Dena den, puntu horretan, Eskola horretako 
lehen belaunaldiaren eta bigarren belaunaldiaren (batez ere Habermas) artean ezberdintasun 
nabaria dago; lehenengoentzat gizarte osoa dago ideologiaren menpean; bigarren 
belaunaldiaren azterketetan, berriz, kapitalismo berantiarrean zentratzen da. 
30 Ik. Id., Esperanza cristiana ..., o. c., 44-45 or. 
31 Id., Postmodernidad y neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo Divino, 
Lizarra 1991, 21. or. 
32 Ik. Ibid.,  22. or. 
33 Ibid., 23. or. 
34 Ik. Id., Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, Sal Terrae, Santander 
1999, 128. or. 
35 Ik. Id., Teología e ideología..., o. c.,  37. or. 
36 Ik. Ibid., 38. or. 
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eredu bihurtzen delarik37. Horkheimer-ek berak iradokitzen duen bezala, 

arrazoiak errealitate guztia menperatu nahi duenean, errealitatea bera 

ezagutzeko nahia zapuzturik geratzen da38. Hori ez da modernitatearen 

hasieran aginduriko askatasuna eta betetasuna39.  

? Utilitarismoaren eta eraginkortasun hutsaren –efikazismoaren– balioa, 

politikaren eremuan aplikatzen denean, modernitateak aldarrikatzen zuen 

demokraziaren proiektua lausotu egiten da: nahitaez, demokrazia formal 

bihurtzen da. 

? Askatasuna aldarrikatzen da baina ez da orokortzen, talde pribilegiatu 

baten eskuetan geratzen delarik; modernitateak garatu duen eredua ezin 

baita unibertsal bihurtu40. 

 Orain arte esandakoa nahikoa da erakusteko goian aipatzen genuen 

hipotesia –pentsalari kritikoen tesia, hain zuzen ere–: modernitatearen 

proiektuak, azken batean, ez du bete, ez du burutu bere helburua. Beraz, horra 

hor Ilustrazioaren iruzurra. Ideal handiak aldarrikatzen zituen: arrazoia, 

askatasuna, justizia, elkartasuna, betetasuna... azken finean, gizarte berri baten 

sorrera. Baina ideal horien aldarrikapena estalkia baino ez da, gizartean 

dauden jarduera sozial eta politiko bidegabekoak mozorrotzen dituen estalkia. 

Eskola Kritikoaren hiztegian, Ilustrazioa ideologia bilakatzen da, gizartean 

dauden zuzengabeko jarduerak zilegitzen dituen azalpena.  

 

2.1.2. Horkheimer-en planteamenduari kritika 

 Ilustrazioaren iruzurra agerian geratu bada ere eta iruzur horren ondorioa 

begi-bistakoa bada ere, bairatze horren iturria erdizka dago identifikatuta. 

Iturrietako bat, dagoeneko, goiko lerroetan azalduta dago: arrazoiaren 

kontzeptua murriztu da eta arrazoi instrumentalarekin bateratu da. Dena den, 

iruzurraren arrazoia argitze aldera, beste bi iturri aipatu beharko genituzke, 

Horkheimer-ek behar beste kontuan izaten ez dituenak: arrazoiaren muga ez 

onartzea eta modernitatean bertan dagoen mitoaren irrazionaltasuna. 

Ilustrazioaren arrazoiak Jainkoaren lekua hartu nahi du; planteamendu 

                                                            
37 Ik. Id., Síntomas de un retorno. ..., o. c., 126. or. 
38 Id., Postmodernidad y cristianismo...., o. c., 39. or. 
39 Ik. Id., La vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Sal Terrae, Santander 
2003, 97. or. 
40 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 22. or. 
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eboluzionistan oinarrituta, gaur egun ezin azal dezakeena etorkizunean argitu 

eta ulertu ahal izango du. Hari horri jarraituz, pentsamendu hori ez da 

oinarritzen arrazoian, fede bat da, mito bat da, arrazoiak ezin arrazoitu 

dezakeen mitoa41. Ideologia kontzeptuarekin horrelako zerbait gertatzen da; 

Mardones konturatzen da kontzeptu horren erabilera oso aberatsa izan 

daitekeela, gaitasun kritiko handikoa dela; baina, beste ikuspuntu batetik 

aztertuz, zoru mitiko bat dago kontzeptu horren erabileran. Azken batean, 

edozein ideologiari egin dakiokeen kritika beste ideologia batetik egiten da42. 

 Ildo epistemologiko horri jarraituz, Mardonesek beste kritika bat 

gaineratzen du, beharbada, goiko paragrafoan azaldutakoari ñabardurarik 

erantsiz: Teoria Kritikoaren zirkulu hermeneutiko inplizitua. Dialektika negatiboa 

oso egokia da betetasuna ez dena atzemateko eta kritikatzeko. Baina kritika 

horietako bakoitzean inplizitu bat dago: betetasunaren irudia. Nolabait, kritika 

negatibo bakoitzean, zerumuga positibo bat dagoela defenditu behar da. Egia 

da betetasunaren zehaztapen guztia mugatua eta, beraz, kritikagarria dela, 

baina mugaren konstatazioak ez du ukatzen betetasunaren zerumuga, beraz, 

zentzu-zerumuga43. Are gehiago, Mardonesek galdetzen du ea gizarte askeari 

eta zuzenari buruz mintza gaitezkeen gizarte horren irudirik gabe44.  

 Ildo beretik arrazoinamendu hori sakonduz eta normatibitatearen 

kontuari eutsiz, Teoria Kritikoak aukera bat egiten du: giza emantzipazioaren 

aldeko apustua. Aukera hori Teoria Kritikoak hasiera-hasieratik ezartzen du, 

nahiz eta, azken batean eta azkeneraino, ezin oinarritu, ezin arrazoitu aukera 

hori; gizadiaren historia ikuspuntu batetik balioesten da eta juzgatzen da, baina 

ikuspuntu horren azken arrazoia ezin eman dezake Eskola Kritikoak45.   

 Gizakiak bere lanaren bidez lortzen du askatasuna. Baina gizakiaren 

lana eta ahaleginak ustelduta daude, arrazoi instrumentalak eta botere-nahiak 

usteldu baitute gizakia. Sorgin-gurpil horretan, Teoria Kritikoaren nahia eskaera 

eta desira ezinduak dira; ezintasunaren esperientzia begi-bistan dago46. Egoera 

horretan, zertan oinarritu esperantza? Arrazoi bera ezin izan daiteke 

esperantzaren oinarria eta iturria. Esperantzarik gabeko borroka denez gero, 
                                                            

41 Ik., Id., El retorno del mito..., o. c., 139-141 or. 
42 Ik. Id., El retorno del mito..., o. c., 144. or. 
43 Ik. Id., Teología e ideología..., o. c.,186-188 or. 
44 Ik. Ibid., 142. or. 
45 Ik. Ibid., 213. or. 
46 Ik. Ibid., 222. or. 



69 
 

borroka etsia da. Gizarte askatuaren nahia absolutuaren antsia bihurtzen da, 

baina absolutu horrek ez dauka irudirik. 

  

2.2. Habermas-ekiko elkarrizketa soziologikoa 

 Horkheimer-en kasuan egin dugun bezala, hemen ere Habermas-en 

planteamenduak laburbildu ondoren, gure pentsalariak egiten dion kritika jasoko 

dugu. 

 

2.2.1. Habermas-engandik jasotako planteamenduak 

 Lehen ere aipatuta dagoenez, etendura nagusia Teoria Kritikoaren 

oinarrizko arautasunean –normatibitatean– datza. Mardonesek jasotzen du –

antza denez, ondo iruditzen zaio oro har– Habermas-ek egiten duen 

arrazoiketa.  

 Weber-en planteamenduarekin kritikoa delarik, Habermas-ek 

defenditzen du modernitateak aukeratu duen arrazionaltasuna ez zela 

halabeharrezkoa, bazegoela alternatibarik. Bestaldetik, erlijioak egiten duen 

ekarpen soziala balioetsiz, etika sekularrera itzuli nahi du47. 

 Modernitatearen beste arrazionaltasun-aukera hori eraikitzeko –Weber-

en planteamendua iraultzeko–, Habermas-ek Mead-en eta Durkheim-en 

ekarpenak erabiliz, gizartean dagoen eta beharrezkoa den elkartasuna 

komunikazioarekin eta kontzientzia kolektiboarekin lotuta dagoela defenditzen 

du48. Hortaz, Habermas-en ardura eta zeregina arrazionaltasunaren inguruan 

dabil49, Ilustrazioak amesten duen arrazionaltasunari uko egin gabe, 

arrazionaltasun ezberdinak bereiztearen beharra ikusten du. Arrazoi 

instrumentalarekin batera, arrazoi estetikoa eta arrazoi praktiko ditugu. Arrazoi 

guztien beharra dugu, baina arrazoi horiek guztiak ondo giltzatu behar dira. 

Arrazoi horietako bat lar garatzen bada eta besteak ezkuturik edo bazterturik 

geratzen badira, gizartea, beti, desorekatuta egongo da. Beraz, ondoko 

honetan datza gakoa: hiru arrazionaltasun horiek ondo giltzatzean. 

                                                            
47 Ik. Id., El discurso religioso de..., o. c., 50-51 or.; HABERMAS, J., Teoría de la acción 
comunicativa, Taurus, Madril 1987, 1. liburukian, 315-316 or.  
48 Ik. MARDONES, J. M., El discurso religioso de..., o. c., 51-63 or.; HABERMAS, J., Teoría de 
la acción comunicativa..., 2. liburukian, o. c.,  7-160 or. 
49 Paragrafo horretan eta hurrengoetan laburbiltzen dudana ondoko orri hauetatik jasorik dago: 
MARDONES, J. M.,  Análisis de la sociedad..., o. c., 84-88 or. 
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Arrazionaltasun horiek ezin izan daitezke mundu paraleloak; arrazionaltasun 

ezberdin horien arteko elkarrizketa ahalbidetu behar da edo, bestela, 

arrazionaltasun horiek giltzatzeko biderik ez dago. Zeregin horretan ikusten du 

Habermas-ek, hain zuzen ere, gure gaurko munduaren erronkarik handiena: 

arrazoizko prozedura bat bilatu behar da arrazionaltasun ezberdinak 

giltzatzeko. Arrazoizko prozedura hori, nahitaez, elkarrizketaren bidez sortuko 

da, elkarrekin adostutako prozedura izango da, ekintza komunikatiboaren 

prozesuan sortzen doana. Planteamendu horretan erabiltzen den arrazoi-

kontzeptuak, Habermas-en ustez, ez du absolutu baten beharra, bere baitan 

arautasuna baitauka, baina azken pauso hori, hots, arautasuna edo 

normatibitatea bereganatzen duena, Mardonesek eztabaidatuko du. 

 

2.2.2. Habermas-en planteamenduari kritika 

 Mardonesek Habermas-en planteamenduarekin elkarrizketa sakona 

eta kritikoa garatu nahi du. Badirudi Habermas-en proiektuak, alde batetik, 

Mardones liluratu egiten duela, baina, beste aldetik, kritika zorrotza eragiten du 

gure teologoaren gogoetan. Ikus ditzagun, ondoko lerroetan, Mardonesen puntu 

kritikoak. 

 

a) Intersubjektibitatearen arazoa: subjektu morala eta unibertsaltasuna 

 Ekintza komunikatiboaren teoriak bi baldintza suposatzen ditu: batetik, 

harremanean sartzen diren subjektuen simetria eskatzen du; bestetik, 

erlazioaren oinarria ezagutza da, bestea subjektuaren ezagutza-gai bihurtzen 

den neurrian.  

 Simetriaren printzipioa eta ezagutzaren printzipioa zalantzan ipintzen 

ditu Mardonesek. Habermas-en planteamenduan harremanean sartzen den 

subjektuari ematen zaio lehentasuna; beraz, ezagutzen duen subjektuari. 

Aurrean dagoen pertsona baztertua, pobrea, hitzik gabekoa denean, simetria ez 

da posible; egoera horretan, aurrean dagoen pobreari lehentasuna eman behar 

zaio eta, ondorioz, fikziozko simetria apurtzen da. Hortaz, unibertsala izateko 

joera izan beharrean –gizadi guztia elkarrizketa horretan sartzeko joera bultzatu 

beharrean–, elkarrizketa elitista eraikitzen da; ezagutzeko baldintzan 

oinarritutakoa delarik, guztiz simetrikoak eta kontzienteak diren elkarrizketa-
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kideen arteko ekintza baita50. Bestaldetik, kulturaren baldintzek ere 

unibertsaltasuna zalantzan jartzen dute. Ekintza komunikatiboaren teorian 

dagoen prozedura unibertsalak baldintza kulturaletan gatibu geratzeko arrisku 

nabaria du: mendebaldeko baldintza kulturala unibertsaltzat hartzen da51.  

 Kritikaren bigarren aldeari dagokionez, Mardonesek, Levinas-en 

lorratzean, gogoratzen du ezagutza ez dela baldintza nahikoa benetako 

komunikazioa ahalbidetzeko; printzipio horren ordez, gupida jartzen du: 

ezagutzan oinarritutako komunikazioaren aurrez aurre gupidan oinarritutako 

komunikazioa kontrajartzen du52. 

 

b) Planteamendu kolonizatzailea  

 Mardonesen ustez, modernitateak garatu duen arrazionaltasuna dela 

eta, Habermas-ek egiten duen kritika berbera egin dakioke bere 

planteamenduari, hots, bizitzaren planteamendu kolonizatzailea izatea53. Bizitza 

erlazioa da, komunikazioa zentzu zabalean; baina, alemaniar soziologoaren 

ahaleginean, komunikazioa argudiatzearekin bateratzen da nonbait. Ahalegin 

horretan, komunikazioa murriztu egiten da, argudiatu daitekeena baino ez baita 

sartzen komunikazioaren edukian; beste modu batean esanda, argudioen bidez 

bakarrik ez gara komunikatzen. Argudioaren arrazoiak bizitzaren –

komunikazioaren– mundua bereganatzen –kolonizatzen– du. Hitzaren 

aurrekoa, hizkuntzaren aurrekoa den erlazioa baztertuta geratzen da. Askoren 

ustez, tartean Mardonesen ustez, sinboloen mundua hizkuntzarena baino 

zabalagoa da; hizkuntzaren aurrekoa delarik, hizkuntza erabat zeharkatzen du. 

Giza sinboloen mundu anitza, askotarikoa eta aberatsa, ezezaguna da eta, 

azken batean, Habermas-en planteamenduan, erbesteratua da. Tracy-ren 

ekarpenari jarraituz, Mardonesek aurreiritzi bat –arrazoiduna ez den 

aurreiritzia– ikusten du alemaniar pentsalariaren proiektuan54. 

 

                                                            
50 Ik. Ibid., 143-144 or. 
51 Ik. Ibid., 142-143 or. 
52 Ik. MARDONES, J. M., El discurso religioso de..., o. c., 83-85; 100-108 or. 
53 Ik. Ibid., 81-82 or. 
54 Planteamendu horrek ondorioak ditu erlijioaren fenomenoa kokatzean, gero ikusiko dugunez. 
Bestaldetik, kritika hori sakonduko du Mardonesek pentsamendu sinbolikoarekin egiten duen 
elkarrizketan. Habermasen planteamendua nekez giltza daiteke ondoko ikerketa-gai hauekin: 
mitoa (Eliade), sinboloa (Ricoeur), kulturen arteko elkarrizketa (Geertz), erlijioen arteko 
elkarrizketa (Panikkar). 



72 
 

2.3. Erlijioaren auzia 

 Modernitatean benetako kristautasuna –hots, kristautasun askatzailea– 

garatzeko baldintzak zeintzuk diren pentsatzea da Mardonesen helburua. 

Pentsamendu kritikoarekin ehuntzen duen elkarrizketa helburu horri begira 

dago. Moltmann-en gogoeta teologikoak modernitate helduan bizi eta garatzen 

den jatorrizko kristautasunari zerbitzatu nahi dio; Moltmann-en programa 

laburbiltzen du gure autoreak hurrengo hitzetan: 

Su esfuerzo se orienta a mostrar: 
1) Cómo el mensaje evangélico no queda eliminado ni desacreditado por al crítica 

moderna. Hace falta una labor apologética o mejor, de fundamentación de la 
significatividad y validez del cristianismo ante el renacimiento del pensamiento 
apocalíptico y dialéctico. Sus repercusiones sobre la teología le conducirán a 
proponer y trabajar en un estilo de reflexión teológica que hoy se denomina político. 

2) Qué críticas y correctivos surgen de la visión cristiana respecto a las diversas 
soluciones del enigma de la historia. Se mostrará así la característica cristiana 
frente a la historia, a la vez que brotará un impulso que pugnará por hacerse tarea y 
praxis en el creyente y la comunidad eclesial55.  
 

Frankfurt-eko pentsalarien partez, gauzak ez daude hain argi, 

erlijioarekiko jarrera anbiguoa nabaritzen baitzaie. Jarrera horietan dauden 

kirioak jasotzen saiatzen da Mardones eta hori da hurrengo paragrafoetan 

laburbiltzen duguna. Argi ikusiko dugunez, Eskola Kritikoaren gogoeta ez da bat 

eta bera, anitza baino; Mardonesek egindako idazkietan aniztasun hori nola 

islatzen den jasotzen saiatuko gara. 

 

2.3.1. Frankfurt-eko lehenengo belaunaldiaren planteamendua 
Desde los tiempos en que comencé a iniciarme en la Teoría Crítica advertí que había 
en la Primera Generación frankfurtiana una serie de referencias y sobre todo una 
sensibilidad que era propia para el diálogo con la religión56.  

 Erlijioa aztertzean, Eskola Kritikoaren abiapuntuko ikuspuntua 

marxismo klasikotik datorren dogmatismoak kutsatuta dago: erlijioa beste giza 

fenomeno bat delarik, giza fenomenoetara murriztuta dago. Hori horrela, 

gizadiaren ezaugarriak aztertuz, erlijioa zer den oso-osorik ulergarria izango 

litzateke. Azken batean, bidegabeko giza harremanek erlijioaren presentzia 

sorrarazten eta mantentzen dutelarik, giza errealitate alienatuetan bizi direnen 

ahots urratua baino ez da erlijioa57. Eskola Kritikoaren ordezkariek laster alde 

egiten dute ikuspuntu horretatik; erlijioaren interpretazio ontologikoa saihestuz 
                                                            

55 MARDONES, J. M., Teología e ideología..., o. c., 88. or. 
56 Id., El discurso religioso de ..., o. c., 12. or. 
57 Ik. Id., Teología e ideología..., o. c., 157. or. 
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eta unean uneko zeregin sozialei atxikiz, erlijioak funtzio alienatzaileak bezain 

askatzaileak bete ditzakeela ondorioztatzen dute58.  

 Baina Horkheimer-ek beste pauso bat ematen du bere gogoetek 

aurrera egin ahala. Erlijioak izan dezakeen zeregin askatzaileari eusteak, 

etorkizunari begira jartzen gaituen neurrian, oraingoz ez dagoen askapen-

egoerari begirarazten digu. Askapen-etorkizunarekiko begirada horren 

zerumugan, erlijioak eta giza proiektu askatzaileak elkargune bat daukate, 

biontzat etorkizun hori desira eta antsia bihurtzen baita. Modu soilean –eta 

agian sotilean–, aipatutako desira horren mamia adieraz genezake Horkheimer-

en gogoetaren espirituan: azkenean, injustizia eta mina ez daitezen irabazle 

izan. Edo modu positiboan esanda: azken hitza eta azken errealitatea justizia 

eta gozotasuna izan daitezen. Bizitzaren zerumuga modu horretan islatu eta 

itxuratzen denean, nolabaiteko absolutu bat izendatzen du desirak edo, behinik 

behin, igarri eta aldarrikatzen du. Nolabait, izengabeko –izendaezineko– beste 

norbaiten desira presente dago gogoeta horretan, askapen-etorkizun hori ziurta 

lezakeen izengabekoa.  

Esandakoaz gain –eta gogoeta berari jarraituz–, beste kontu garrantzitsu 

bat azaltzen zaigu. Askapen-etorkizun hori ez da betea eta guztiz justua izango 

baldin eta bidean geratu diren biktimei ez badiegu justizia egiten. Beraz, 

errudunaren eta borreroaren aurrean, biktima errugabea galtzaile ez izateko 

desira aldarrikatzen da; igarritako desira hori bizitzaren betetasunari guztiz 

lotuta agertzen zaigu. Baina hori horrela esaterakoan, gure begirada 

etorkizunari ez ezik, iraganean izandako biktimei ere zuzentzen zaie. 

Etorkizunarekin eta iraganarekin zerikusirik duen betetasunaren desirak 

absolutuaren antsia dakar berekin. Gogoetaren puntu horretan, erlijioaren 

aipamenak funtzionalismo mugatuaren esparrutik alde egiten du eta definizio-

kutsua hartzen du: gizartean dagoen benetako eta oinarrizko antsia bati lotzen 

zaio. Erlijioaren zereginez harago, definizio baten edukiaren kutsua hartzen 

dute askatasun-antsiak eta justizia-antsiak. Beste modu batean esanik, azken-

azkenean, antsia bat igartzen da: ontasuna gaitzaren gainean geratuko delako 

antsia. Beraz, biktimaren aurrean, betirako irabazlea ez dadin borreroa gera. 

Mardonesek modu honetan biltzen du ideia mamitsu hori: 

                                                            
58 Ik. Ibid., 157. or. 
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Lo que mantiene una gran relevancia actual es su carácter [erlijioari buruz ari da] de ser 
expresión de un ansia. Este ansia lo formula Horkheimer una y otra vez de formas 
convergentes: La Teología es expresión de un ansia, un ansia según la cual el criminal 
no podrá triunfar sobre la víctima inocente. Las confesiones deben proseguir, pero no 
como dogmas, sino como expresión de un ansia. Porque todos nosotros debemos estar 
unidos por el ansia de que, lo que sucede en este mundo, la injusticia y el dolor, no es 
lo definitivo, hay algo distinto otro y a lo que nos lo asegura lo llamamos religión59. 

 

 Hori horrela, Eskola Kritikoak erlijioari buruz daukan ikuspuntua 

konplexua da. Batetik, kritikoa da, baina ñabardura askoko kritika zorrotza. 

Bestetik, eta esandako kritikarekin batera, Eskola Kritikoak ez ditu ukatzen 

erlijioak izan ditzaken ekarpen askatzaileak; eta ekarpen horiek, erakutsi 

dugunez, ez ditugu zentzu funtzionalistan bakarrik ulertu behar. 

 Horkheimer-en planteamenduan kristautasunarekin mintzatzeko 

aukera iradokitzailea ikusten badu ere, Mardones-ek bere zalantzak 

jakinarazten dizkigu. Transzendentziara hurbiltzeko Eskola Kritikoak erabiltzen 

duen planteamendua herren geratzen da. Aipatua dagoenez, dialektika 

negatiboa oso egokia da idoloak, ilusio faltsuak eta, azken finean, pentsamendu 

ideologikoa saihesteko; zalantzaren eta kritikaren metodoa da. Horretan 

oinarriturik, erlijioak eta teologiak Jainkoari buruz edo etorkizunari buruz 

eraikitzen dituzten irudiak kritikatzera gonbidatzen du Horkheimer-ek behin eta 

berriro; izengabeko absolutua irudirik gabe uztera gonbidatzen du. Baina, 

planteamendu horretan, transzendentzia beti geratzen da kanpoan, beti da 

susmagarria. Hori dela eta, oso konprenigarria da Horkheimer zaharraren 

pesimismoa, arrazoiak ez baitu betetzen bere proiektu askatzailea; gizarte 

alienatuaren dinamismoa nagusitzen da berriro60. 

 

2.3.2. Habermas-en planteamendua 

 Gure teologoak, Habermas-en irakurle aditua eta kritikoa delarik61, iritzi 

orokor bat du alemaniar soziologaren lanaz: bere azterketa soziala oso argia 

dela eta, ondorioz, gure gaurko gizartean gertatzen ari diren hainbat fenomeno 

azaltzeko oso egokia dela. Ildo horretatik, gaurko gizakiak dituen arazoak 

konprenitzeko sinboloen mundua ikertu behar da; erlijioaren gaurko egoera 

                                                            
59 Ibid., 147. or. 
60 Ik. Ibid., 145 or. 
61 Ik. BEORLEGUI, C., “In Memoriam. José María Mardones (1943-2006)”, in Pensamiento 
234(2006), 388. or. 
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guztiz lotzen zaio egiaztapen horri. Baina Mardones ez da sentitzen eroso 

erlijioari buruzko Habermas-en ikuspuntuarekin: alde batetik, iradokitzailea dela 

iruditzen zaio; beste alde batetik, berriz, oso kritikoa da, Horkheimer-en 

planteamenduarekin konparatuz, atzerako pausoa ematen duela iruditzen 

zaiolarik. 

 Habermas-en planteamendu soziologikoa oso iradokitzailea iruditzen 

zaio. Marko horretan erlijioaren azterketa egiten duenean, alemaniar filosofoa 

konturatzen da etika komunikatiboak erlijioaren ondarea jasotzeko bokazioa 

duen arren, erlijioaren zenbait ondare ezin dituela jaso62: 

? Erlijioaren bitartez baino ezin esan daitekeena esatea. Zer da ezin esan 

daitekeena gaur egun? Habermas-ek, esparru hori deskribatzeko, esapide 

bat erabiltzen du: egunerokotasunean ezohikoaren berri ematea. Badirudi 

hori guztia biziaren mugekin lotuta dagoela: mina, kontsolamendua, 

zentzua... Mardonesen ustez, Habermas-ek bi funtzio klasiko eransten 

dizkio erlijioari ezin esan daitekeen eremu horretan: sinboloen bidez zentzua 

ematea eta gizartea batzea63.  

 Lehenengoa, sinboloen bidez adieraztea beste modu batean ezin 

adieraz daitekeena. Hari horretatik, erlijioak adieraz dezake arrazoiaren 

argudioak azaldu ezin dezakeena. Berriro bizitzaren mugetan kokaturik 

gaude, giza bizitzaren hondakinetan64. 

 Bigarren funtzioa –klasikoa hori ere– gizartea lotzea, batzea; 

erlijioak kontzientzia kolektiboa elikatzen du, besteekiko erantzukizuna, 

azken batean, guztiz beharrezkoa den giza elkartasuna. Funtzio horrekin 

batera, erlijioak gizabanakoaren banakotasuna –azken batean, 

pertsonalizazioaren ate bihurtzen dena– errazten du, pertsonaren egitura 

morala eraikitzen duen neurrian.  

? Habermas-en ustez, erlijioak eduki semantiko iradokitzaileak eskain ditzake. 

Mardonesek igartzen du Habermas-ek erlijioaren tradizioan irauten duten 

eskarmentuei eta berritzeko gaitasunari erreferentzia egiten diela65. Horrekin 

lotuta dago erlijioaren barnean dagoen indar profetikoa. Nolabait, erlijioak 
                                                            

62 Ik. Ibid., 66-72 or. 
63 Planteamendu hori Durkheim-en ikuspuntu klasikoarekin bat letorke; zentzu horretan, 
gizartearen osotasuna, esanezina izan arren, beharrezkoa litzateke gizakiaren bizitza 
burutzeko. 
64 Ik. Id., El retorno del mito..., o. c., 11. or. 
65 Ik. Id., El discurso religioso de..., o. c., 70. or 
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giza praxia hezteko eta transmititzeko gaitasuna dauka. Iradokitzeko 

gaitasun horrek beste esparru bat dauka eguneroko bizitzan, sormen-iturria 

baita. Eguneroko bizitza arruntaren esparru horretan, erlijioak gaitasun 

berezia: gaur egun ez dagoena baina posible dena aldarrikatzea. 

 Azterketa horrek erlijioarekin mintzatzeko esperantza ematen badu ere, 

elkarrizketa hori etsigarria da Mardonesentzat, zeren eta, bai lehengo tesiak bai 

lehengo jarrerak modu berberean baitiraute: 

Ahora bien, precisamente por la distancia crítica mantenida y por la actitud ilustrada de 
superarla (erlijioari buruz ari da) en una racionalidad comunicativa, esta teoría ofrece la 
ventaja de mostrarnos un intento crítico, serio, fallido, donde, al contraluz, podemos 
leer algo muy importante acerca de la religión y su importancia para la racionalidad y la 
ética comunicativa66. 

 

 Hori horrela, erlijioaren inguruan Habermas-ek egiten duen 

planteamenduan, Mardones-i kritikagarriak iruditzen zaizkion puntuak 

ondorengo paragrafoetan aletzen ditugu:  

 

a) Gizarte osasuntsu bat eraikitzeko, erlijioak egin dezakeen ekarpena 

Habermas-ek ez du behar beste balioesten 

Mardonesen ustez, gizarte modernoan dauden patologiak gainditzeko 

ekarpen berezia egin lezake erlijioak, baina Habermas-en proposamenak 

itsuarena egiten du. Ildo horretatik, Habermas-ek bereizten dituen hiru 

sistemetan, bizitzaren munduaren kolonizazioa geldiarazteko, erlijio kritikoak 

oso ekarpen garrantzitsua egin lezake67: 

? Kulturaren sistemari dagokionez. Erlijioak dakartzan tradizioak −kritikoki 

jasoak, baina beren ekarpenetan balioetsiak− oso egokiak dira helburu 

orokorrak eta oinarrizko balioak formulatzen laguntzeko. Gizartean, balio 

moral sakonak barneratuta daudenean, helbururik sakonenak, 

zorrotzenak onar daitezke.  

? Gizartearen sistemari dagokionez. Giza erantzukizunean, elkartasunean, 

parte hartzean hezten dute Elkarte erlijioso kritikoek. Gizartean 

txertaturik dauden tarteko elkarte horiek –comunidades intermedias– 

gizarteratzen dute eta komunak diren interes sozialak gizabanakoaren 

interesaren erdi-erdian jartzen dituzte.  

                                                            
66 Ibid., 76. or. 
67 Ik. MARDONES, J. M., El discurso religioso de..., o. c.,  201-204 or. 



77 
 

? Nortasunaren sistemari dagokionez. Besteren beharrak bereganatzen 

dituen nortasuna hezten ez da erraza, baina identitate osasuntsuak 

hezteari lotzen zaio, gizartean ondo eta, halaber, modu kritikoan, 

integratuta dauden nortasunak. Zeregin honetan erlijioak, askotan, oso 

iaioak dira, esperientzia handiko tradizioak, nortasunak hezteko eta 

garatzeko oso baliotsuak. 

 

b) Erlijioa ez du ulertzen oso-osorik 

Habermas-en planteamenduan erlijioa murriztuta geratzen da Mardonesen 

ikuspuntutik; murrizketa hori bi aldetatik dator: batetik, erlijioa 

funtzionalismoaren moduan aztertuta dago; bestetik, eboluzionismoaren azpian 

jartzen da erlijioaren interpretazioa68.  

 Erlijioari buruzko interesa ez dago Habermas-en interesaren erdi-

erdian. Mardonesen ustez, erlijioaren baztertze hori dela eta, Habermas-ek ez 

du balioesten behar beste giza sufrimenduaren pisua. Ikuspuntu funtzionalistan 

kokaturik, giza miseriak duen sakontasuna ezin ikus dezake, hain zuzen ere, 

erlijioaren presentziari lotzen zaion giza eskarmentu sakona. 

 Badirudi, azken finean, Habermas-en arrazionaltasunak ez duela 

integratzen erlijioak erabiltzen duen arrazionaltasuna; batez ere, erlijioaren 

logika sinbolikoa ez da ulertzen Habermas-en planteamenduan. Izan ere, 

aipatua dagoen bezala, Habermas-en proposamena ezin izan daiteke 

erlijioaren ondarerik onena eta sakonena oinordetzen duena, zeren eta, 

murriztua delarik, bereganatu nahi zuen unibertsaltasuna ez baitu lortu. 

Arrazionaltasun-murrizketa horren lekukoak ere badira arrazoi anamnetikoa69 

eta arrazoi sinbolikoa70; ez batak, ez besteak, ez dute lekurik Habermas-en 

arrazoi-kontzeptuan.  

 

                                                            
68 Ik. Ibid., 77; 262-265 or. 
69 Dagoneko orainaldian ez dagoena, baina nolabait gure orainaldian presente dagoenari buruz 
ari da arrazoi anmanetikoa; desagertuak diren besteen historia berreskuratzeari eta historia 
horretan justizia egiteari buruz ari da arrazoi anamnetikoa. Horren inguruko gogoetak 
Ik.daitezke: MARDONES, J. M., El discurso religioso de..., o. c., 173-181 or. Mundu 
anamnetikoa eta mundu sinbolikoa oso lotuak daude. 
70 Ik. Id., El discurso religioso de..., o. c., 181. or. 
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c) Etika komunikatiboak ezin oinordetu dezake sakratuaren ahalbide askatzaile 

guztia71 

 Aipatuta dago, erlijioak duen ahalbide askatzailea –sakratuaren 

hizkuntzaratzearen ekintza– arau adostua eta arrazoitua bihurtu nahi du 

Habermas-en proiektuak. Mardonesen ikuspuntutik, Habermas-ek huts egiten 

du ahalegin horretan. Mardonesek hipotesi moduan planteatzen du, baina 

azpian Mardonesek duen erlijio-kontzeptua agertzen da: arrazoinamendu-

esfortzu guztien gain, bada zerbait erlijioan esfortzu horiek ezin jaso 

dezaketena; arrazoinamendu-esfortzu guztiez haratago, erlijioan geratzen den 

zerbait hori oso garrantzitsua da giza bizitzarentzat. 

 Erlijioa, sakratuari lotzen zaion neurrian, nolabaiteko eta esanezineko 

xarmaz eta liluraz horniturik dago. Limurtzeko eta liluratzeko gaitasun hori 

arrazoiak ezin bereganatu, ezin ekoiztu dezake; agian, arrazoiak liluratze 

horren kontzientzia izan dezake eta, nolabait, deskriba dezake; baina, azken 

batean, lilura eta xarma hori ezin bereganatuzkoa eta ezin ekoiztuzkoa da, 

nolabait bizitzaren hondoan dautza.  

 Gizartea eta gizabanakoak biltzeko eta lotzeko –re-ligare–, berebiziko 

gaitasuna dauka erlijioak. Gaitasun hori sakratuaren bizipen liluragarriari lotzen 

zaio eta erlijioaren barne muinari dagokio. 

 Beraz, erlijioa bizitzaren erdi-erdian kokaturik dagoela, bere ekarpena 

ezin daiteke izan jasoa oso-osorik –ez orain, ez etorkizunean– etika 

komunikatiboaren logikan: baieztapen horretan ez du lekurik Habermas-en 

planteamendu eboluzionistak. Planteamendu hori gizabanakoari ez ezik, 

gizarteari ere dagokio; horri lotzen zaio Mardonesen tesi nagusienetako bat. 

Lotura edo kontratu politikoa, kontratu demokratikoa ez datza arrazoi 

argudiatzaile hutsean soilik, nahiz eta kontratu hori argudiagarria izan behar. 

Horrenbestez, gizartean elkartasuna eta beharrezkoa den batasuna lortzeko, 

arrazoi hutsa indarrik gabekoa izatean datza arazoaren kirioa; hori horrela, 

erlijioa erauzteko ahaleginak egin arren, bestelako sakralizazioak agertzen dira 

gizarte laiko guztietan72. Mardonesek Horkheimer zaharraren hitzak gogoratzen 

                                                            
71 Ik. Ibid., 80-82 or. 
72 Ik. Ibid., 80-81 or. 
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ditu: Oso modu inkontzientean bada ere, teologia ez duen politika, azken 

batean, negozio baino ez da, negozio hori oso abila izan arren73. 

  

d) Erlijioarenak diren eta baztertuta geratzen diren ahalbideen artean: subjektu 

zauritua eta elkarrizketaren unibertsaltasuna74. 

 Lehengo paragrafoan egindako kritikari jarraituz, baina edukia zehaztu 

nahian, badira bi gauza erlijioaren tradizioan etika komunikatiboak ezin 

oinordetu ditzakeenak. 

 Lehenengoa da historiaren gizaki zauritua, elkarrizketa simetriko 

batean parte hartzeko gai ez dena. Gizaki hori solaskide ikusezina eta 

elkarrizketaren barnean ezin integratuzkoa da. Egoera horretan, simetriaren 

printzipioa aplikatu beharrean, ezberdintasuna eta bestearen jatortasun bakarra 

eta berezia ahalbidetzen duen printzipioa aplikatu behar da. Hori ez zaio 

ezagutzari lotzen –Habermas-en eredua–, gupidari baizik. 

 Etika komunikatiboak baztertzen duen bigarren ondarea 

unibertsaltasuna da. Galera hau lehengoari lotzen zaio. Subjektu zauritua 

elkarrizketarako galduz gero, gizadiaren gehiengoa elkarrizketatik baztertuta 

geratzen da. Etika komunikatiboak agintzen duen askatasuna ez da unibertsala.  

 Orain, belaunaldien arteko elkartasunari so egiten badiogu, 

unibertsaltasunaren galera askoz ere nabariagoa da. Injustiziaren erruz 

galdutako hainbat gizaki behin betirako galdurik daude, gizadiarentzako 

askatasun unibertsaltasunetik kanpoan geratzen baitira. 

 

e) Etika komunikatiboaren planteamenduak, azken batean, intuizio erlijiosoa 

darama berekin75. 

 Ekintza komunikatiboaren teorian aurrebaldintza bat dago, azken 

batean, agintza bat den aurrebaldintza. Hitz egitearen ekintza bakoitzak agintza 

bat darama berekin: komunikazioa desitxuratzen ez duen komunitatearen 

agintza. Komunikazio-komunitate horretan, berdintasunak, elkarrekikotasunak 

                                                            
73 Ik. HORKHEIMER, M., “La añoranza de lo completamente otro”, in MARCUSE, H. – 
POPPER, K. – HORKHEIMER, M., A la búsqueda de sentido, Sígueme, Salamanca, 1989, 105 
or.; Mardonesek aipatzen du: El discurso religioso de…, o. c., 81. or. 
74 Ik. MARDONES, J. M., El discurso religioso de..., o. c., 143-144 or. 
75 Ik. Ibid., 82-83; 144-146 or. 
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eta elkartasunak elkar besarkatzen dute; egiak, justiziak eta zinezkotasunak bat 

egiten dute. Aurrebaldintza horrek zapore, forma eta eduki erlijiosoa dauka. 

 Kontzeptu horiek guztiak desagertutako belaunaldietan –batez ere, 

biktimak izan direnetan– aplikatu nahi denean, erlijioaren kutsu hori nabariagoa 

da. Beraz, etika komunikatiboaren barne muinean erlijioa bera kokaturik dago. 

Habermas-en planteamenduan erlijioa ezkutatzen den moduari erlijiotasun 

ahula deitzen dio Mardonesek76. 

 

3. Elkarrizketaren emaitza teologikoa 

 Modernitate kritikoarekin izandako elkarrizketan Mardonesek egiten 

dituen zenbati ekarpen teologiko azpimarratzen ditugu azpiatal honetan. 

Lehenengo eta behin, ideologiaren kritikatik sortzen direnak jasotzen ditugu; 

bigarren pauso batean, elkarrizketa honetan kristautasunarentzat sortzen diren 

beste zenbait iradokizun jasoko ditugu. 

  

3.1. Ideologiaren kritika kontuan izanik 

Erlijioa gezurra izan daiteke; kristautasuna faltsua izan daiteke; gezurra eta 

faltsua izateaz gain, erlijioa –kristautasuna barne– oso arriskutsua da. Arrisku 

hori teologikoki pentsatu behar da eta gogoeta hori kontuan du Mardonesek, 

modernitatea aukera bat delarik oinarrizko gogoeta hori gauzatzeko. Hori 

horrela, modernitatearen eta kristautasunaren arteko zubi askatzailea 

eraikitzeko esperantzaren bidea zabalik dago, baldin eta funtzio ideologikoa 

saihesteko baldintzak ipintzen badira. Hori dela eta, franktfurtarrek erlijioari 

egiten dioten kritikaren ñabardurak behatzen ditu Mardonesek. Gogoeta 

horretan, modernitateak kristautasunari –oro har erlijioari– egin diezaiokeen 

kritikarik sakonena dagoela antzematen du gure autoreak. Horrenbestez, balio 

handikoa da kritika horren mamian murgiltzeko Mardonesek erakusten duen 

adorea. 

Arazo horren inguruko gogoeta indar handiz azaltzen da gure autoreak 

argitaratzen duen lehen liburuan, hain zuzen ere, bere doktorego-tesiaren 

konklusioetan. Azken batean, erlijioa kontzientzia faltsua ez izateko baldintzak 

pentsatu nahi ditu Mardonesek bere lan mardul eta sendo horretan. Testuan 

                                                            
76 Ik. Ibid., 145. or. 
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azaltzen diren ideia nagusiak biltzen ditugu ondoren77. Nolabait, zubi irmoak eta 

iraunkorrak eraikitzeko mugarri eta baldintza bihurtzen dira ondoko puntu 

kritikook.  

 

3.1.1. Hitzaren testuinguru soziala 

 Edozein hitz, pentsamendu edo proposamen ulertzeko, beren 

testuinguru eta oinarri materialari so egin beharko diogu. Horrela ere, edozein 

gogoeta teologiko, fedearen edozein adierazpen, baita Eliza den erakundea 

bera ere, giza leku batean –giza egitura batean– kokatuta daude beti: 

pentsamendua inoiz ez da isolatua, aingurarik gabeko zeruko linbo batean. Izan 

ere, guztiz autonomo den pentsamendurik edo giza eraikuntzarik ez dago: beti 

testuinguru jakin batean ulertu behar dugu. Horren ondorioz, ideiek eta 

planteamenduek daukaten logika eta koherentziari begiratzeaz gain, baldintza 

materialekin dituzten harremanak eta loturak aztertu behar ditugu. Baldintza 

material horiek kontuan ez baditugu, erlijioak –kristautasunak gure kasuan–, 

nahi ez dituen funtzio sozialak betetzeko arriskua dauka. Beraz, kristautasuna, 

nahi gabe baina oso modu eraginkorrean, bereak ez diren beste giza interesen 

menpean erabilia izan liteke: guztiz manipulatua izateko tranpan jausi liteke78. 

 Esandakoari leialtasunez atxikitzen bagatzaizkio, errealitatearen aurrean 

neutraltasunik ez dela posible onartu beharko dugu. Pentsamendua non 

dagoen kokatua, zeharo esanguratsua da: pentsamendua nondik, norekin eta 

norentzat egiten den oso kontuan hartzekoa da. Testuinguru horretan, 

Mardonesek irizpide bat bereganatzen du bere gogoeta-lana egiterakoan: herri 

xumearen erdian sustraiturik egotea eta bere askapen-antsietan parte 

hartzea79. 

 

3.1.2. Tradizioaren kritika 

 Erlijiorik gehienetan bezala, baita kristautasunean ere, tradizioa oso 

inportantea dela begi-bistan dago; agian, edozein erlijiorentzat beharrezko 

erreferentzia esanguratsua denez gero, ezin daiteke baztertu tradizioari 

buruzko gogoeta. Historiako une bakoitzean zerotik asmatzen den erlijioak ez 

                                                            
77 Id.,  Teología e ideología..., o. c.,  241. or.  eta hurr. 
78 Ik. Ibid., 242-243 or. 
79 Ik. Ibid., 245-246 or. 
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dauka jarraipenik, ez sustrairik, ez identitaterik. Kristautasuna tradizio luze 

batean sustraiturik dagoelarik, bere erroak beraren izatearekin eta 

garapenarekin oso lotuta daude.  

 Noski, hemen tradizioa eta tradizioak bereizi behar ditugu: maila batean 

dago benetako sustraian kokatzen den tradizioa; beste maila batean kokatuko 

ditugu unean uneko zein tokian tokiko tradizio aldakorrak. Puntu horretan, 

bereizmen zorrotza eta bereizpen sakona eta, aldi berean, amaigabea landu 

eta gauzatu beharko du fededunen taldeak. Beraz, esan genezake 

kristautasuna dela fededunen komunitateak elikatzen duen oroitzapen bizia eta 

kolektiboa. Bizia denez gero, oroitzapen horrek, behin eta berriro, erronka 

zorrotza planteatzen digu: bere administrazio egokia eta bere gaurkotze 

esanguratsua. Zeregin horretan datza, hain zuzen ere, lehen aipatutako 

bereizmenaren eta bereizpenaren gakoa.  

 Historiaren kritikak erakusten digu tradizioa modu ezberdinetan 

interpretatua eta gaurkotua izan dela; argi dago modu horietako asko ez direla 

askatzaileak izan. Beraz, tradizioa zer irizpidez kudeatzen den eta irizpide 

horiek zer balio askatzaile daukaten galdetzen dio teologiari –eta teologoari– 

Eskola Kritikoak: ezin daiteke kanonizatu tradizioan dagoen guztia. 

Zentzugabekoa eta errepresiozko edukiak gaitzetsi behar ditugu. Planteamendu 

horri so eginez, teologia kritikoak hiru helburu bereganatu beharko ditu80.  

 Lehenengoa iraganari begira dago, behaketa kritikoa eskainiz; iraganean 

tradizioak izan dituen garapen errepresiogileak eta zapaltzaileak identifikatu 

behar ditu argitasunez eta leialtasunez; intentzio askatzaile berari eutsiz, 

oraingo historian zapalkuntza ez gaurkotzeko konpromisoa hartu behar du.  

 Oraingoari begiratuz, badu bigarren helburuak zeregin garbitzailea eta 

kritikoa: kristau tradizioaren gardentasuna eta benetakotasuna bilatzeko 

zeregina. Horretarako, teologia kritikoak garbitu beharko ditu elementu 

errepresiogileak, hain zuzen ere, berri ona iluntzen eta desitxuratzen duten 

elementuak. Izan ere, funtzio ideologikoak betetzen dituzten elementu 

desitxuragarriak identifikatu eta baztertzeko –deuseztatzeko– lan eskerga 

hartzen du teologia kritikoak.  

                                                            
80 Ik. Ibid., 243. or. 
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 Hirugarren, eta, beraz, azken helburuak alde positiboa dauka: 

Ebanjelioaren zentzu askatzailea gaurkotzea eta aldarrikatzea. Helburu horri 

eusterakoan, berriro azpimarratzen dugu, kristautasunari lotu zaizkion zenbait 

“tradizio txiki” baztertuz, benetako kristau tradizioa garatzeko aukera egiten du 

teologia kritikoak.  

 

3.1.3. Gogoeta teologikoaren tentazioak 

 Giza lekua eta tradizioaren harrera kontuan izanik, gogoeta teologikoak 

bi tentazio izan ditzakeela kontuan izan beharko dugu: batetik, indibidualismoa 

eta, bestetik, bitartekoak absolutu bihurtzeko joera.   

 Batetik, indibidualismoaren tentazioa dugu. Bide horretatik, erlijioa eta 

teologia gizabanakoaren eremu pribatuaren hesietan harrapaturik geratzen dira. 

Erlijioa gizabanakoarentzat kontsolamendu-iturri bilakatzen da, eta, ondorioz, 

isolamendua zilegitzeko aukera erakargarria izan daiteke. Planteamendu 

horretan erlijioak zilegitzeko funtzioa bereganatuz, kritikatzeko gaitasuna 

galtzen du. Ondorioz, gizartean, erlijioaren iraupena ziurtatzen da; hori dela eta, 

preziatua den neurrian, bilatua eta bultzatua izango da. Baina, orduan, erlijioak 

ordaindu behar duen bide-saria oso altua da: gizarte-antolaketaren logikari 

lotuta geratzen da, gizartearen gatibu bihurtzen da81. Bigarren tentazioa beste 

muturretik dator: sistema edo proposamen politiko, ekonomiko edo sozial 

zehatz batekin identifikatzetik. Tentazio horretan, erlijioa eremu pribatutik irteten 

da, baina giza bideetako bat absolututzat hartzen du, Jainkoaren nahiarekin 

bateratzen delarik. Puntu horretan, jarrera kritikoa guztiz beharrezkoa da. 

Jarrera kritikoak zorroztasunez eta zuhurtziaz jokatu behar du, batez ere, 

ekonomiaren eta botere politikoaren eremuekin lotuta dauden kontzeptuak 

erabiltzerakoan. Beraz, gogoeta teologikoak guztiz kritikoa izan behar du 

Absolutuari buruz mintzatzerakoan, gizartearen garapen betea eta burutapen 

osoa zertan datzan itxuratzerakoan edo gizabanakoaren misterioaren muinoa 

ikertzerakoan. Mardonesen ustez, puntu horietan, diskurtso negatiboak egiten 

duen ekarpena oso lagungarria eta garrantzitsua izan daiteke82. 

 

 
                                                            

81 Ibid., 160. or. 
82 Ibid., 243-244 or. 
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3.1.4. Mundu sinbolikoaren erabilera 

 Sinboloaren logika begirunez erabili behar du gogoeta teologikoak, batez 

ere, hitzaren mugak kontuan hartu eta, halaber, onartu behar ditu. Izenik ez 

daukan errealitatea aipatzerakoan, hitzaren muga eduki behar du teologoak. 

Muga horren kontzientziaren testuinguruan, Frankfurteko Eskolak bultzatzen 

duen diskurtso kritikoa oso interesgarria da zeregin teologikoarentzat. Mintzaira 

teologikoak erabiltzen duen hitzak ezin dezake Jainkoa edota “haraindikoa” 

aipatu modu literalean eta zuzenean. Apaltasunez hitz egin behar du 

misterioaz, transzendentziaz, Jainkoaz. Hizkuntza sinbolikoaren erabileraren 

baldintza azpimarratu behar dugu: teologo kritikoak, hasiera-hasieratik, jakin 

behar du bere gogoetaren errealitatea –berak erabiltzen dituen kontzeptuetan– 

ez dagoela ez biltzerik, ez hesitzerik83. 

 Baina mundu sinbolikoa irizpiderik gabe erabiltzen bada oso arriskutsua 

izan daiteke. Gutxienez, hiru irizpide kontuan izan beharko dira: lehenengo eta 

behin, koherentea den bizitzaren lekukotasuna eskainiz; bigarrenik, sinesten 

denaren sinesgarritasuna erakutsiz; azkenik, konfiantzaz beteta dagoen bizitza 

komunikatuz. Hori guztia, azken finean, absentea den presentzia iradokitzen 

duten sinboloak bizitzean eta erabiltzean datza84. 

 

3.1.5. Praxiaren garrantzia 

 Praxian interes berezia dauka Frankfurteko Eskolak. Praxiari lotzen 

zaizkio errealitatea benetan ulertzea eta, errealitatean, askatasun-bideari 

ekitea. Teorian eta hitzetan geratzea da teologiak duen beste tentazio bat: 

hermeneutika huts bihurturik, ondoriorik gabeko teoria bilakatzen da teologia. 

Bestaldetik, kristau tradizioan betidanik egon da praxiaren sentiberatasuna: 

hitza bizitza bihurtzeko bilakuntza eta interesa.  

 Fedea bizitza bilakatzen den neurrian, sinestedunak bere burua 

konprometitzen du. Hori horrela, benetako fedearen egiaztapena historian 

islatzen da, historian gauzatzen baitira konpromisoa eta esperantza. Beraz, 

benetako fedea egiaztatzeko bi irizpide agertzen zaizkigu: alde batetik, historia 

justuago eta gizalegezkoago egiteko konpromisoa; bestetik, konpromisoaren 

                                                            
83 Ik. Ibid., 167. or. 
84 Ik. Id., El discurso religioso de..., o. c., 214-216 or. 
84 Ik. Ibid., 269-270 or. 
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ahalegin horretan irautea ahalbidetzen duen esperantza. Modu horretan 

planteatuta, historia eraldatzeko apustu garbia da fedea. Esperientziak 

erakusten digunez, giza historia minak eta zapalkuntzak markatzen dute; 

esperientzia horretatik at ezin daiteke egin praxi askatzailerik. Fedearen 

bizipenak eta berarekin lotuta dagoen gogoeta teologikoak erabaki beharko 

dute non kokatzen diren fededunak. Historiako zapalduekin eta minduekin 

kokatzen diren neurrian, kristautasunak dituen gaitasun askatzaileak azalduko 

dira, eta, aldi berean, fedearen komunikazioa ulergarria izango da herriarentzat: 

fedea esanguratsua izango da. Dena den, Mardonesek ondo azpimarratzen 

duenez, teoriaren eta praxiaren arteko harremana ez da, ez lineala, ez soila, ez 

mekanikoa. Harreman hori, modu zuzenean eta egokian egiteko, aldez aurretik 

ezagut daitekeen formularik ez dugu. Errealitatearen interpretazioa ez da egiten 

behin betiko, behin-behineko baino, errealitatea, beti, aldakorra baita. Praxia 

zehazteko modua ere aldakorra da. Izan ere, harreman dialektiko eta 

korapilatsu baten aurrean gaude; inolako formula matematikorik ez dugu, 

emaitza egokia lor dezakeen modu mekanikorik ez dago85.  

 Esandakoan oinarrituta, ondorio pare bat atera ditzakegu. Lehenengo eta 

behin, praxi askatzailea burutzekotan, aktibismo hutsa ez da egokia. Bestetik, 

errealitatearen azterketa fina eta iraunkorra egin behar dugunez gero, zientziak 

ekartzen dituen instrumentuak kontuan izan beharko ditugu. Gaitza gainditzeko 

bidean, ez da aski borondate ona. Gaitzaren kausak non dauden atzemateko 

eta gero egoera tamalgarria gainditzeko, bitarteko egokiak erabili behar ditugu: 

prezisio handiz jokatu beharko dugu86. Izan ere, zientzien ekarpena, batez ere 

giza zientziena, oso estimagarria da, baina baieztapen borobil horri ñabardura 

inportante bat erantsi behar diogu: zientziaren zeregina ez da neutrala. Aldez 

aurretik, ikertzaile zientifikoak bere ahaleginak eta gaitasunak antolatzen ditu 

berak bereganatu dituen balioen arabera. Beraz, ezagutzeko ahalegina eta 

ekintza ez dira neutralak. Gizartearen ikusmoldeak eta egiturak dira balio horiek 

itxuratzen dituztenak: ikertzaileak ezagutu nahi duena baldintzatzen du balio-

aukera horrek87. 

 

                                                            
85 Ik. Ibid., 244-245 or. 
86 Ik. Ibid., 246. or. 
87 Ik. Ibid., 245. or. 
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3.1.6. Mesfidantzaren eta galderaren bidea 

 Boterearen alde lan egiten duen ideologia bihurtzeko arriskuaren 

aurrean, oinarrizko mesfidantza eta galdera iraunkorra jarri behar dugu. 

Frankfurteko Eskolaren arabera, ideologiaren eta boterearen artean lotura oso 

estua da. Ideologiak giza errealitatea desitxuratzen du, botereak dituen 

interesen arabera. Modu horretan, ideologiak zilegitzen du boterea duenaren 

egoera. Beste ikuspuntu batetik, botereak ideologia elikatzen du ideologiak 

beraren aldeko zeregin esanguratsua betetzen duen neurrian. Erlijioa eta 

teologia ideologia bihur daitezke, historiak argitasun handiz erakusten digunez. 

Orduan, benetako errealitatea begi-bistan jarri beharrean, boteredunen 

interesen defentsan ari dira, menpekotasun-egoera bermatuz88. Arrisku horri 

aurre egiteko, teologiak oinarrizko jarrera kritikoa garatu behar du. Teologia 

kritikoak, ondorioz, jarrera berezi bat izan behar du boterea dutenen aurrean: 

ikuspuntu kritikoa da ideologiari mozorroa kentzen saiatzen den jarrera. Hori 

dela eta, ideologia gainditu nahi duen teologia egoera liskartsuan agertzen da 

behin eta berriro, hots, bat ere erosoa ez den egoeran. 

 

3.1.7. Teologiak alde egin dezake ideologiatik? 

 Aipatutako puntu kritiko horiek kontuan ditugularik, lehen egiten genuen 

oinarrizko galderara itzultzen gara: aipatutako puntuak nahikoak ote dira erlijioa 

eta teologia ideologiatik aldentzeko? Leku soziala kontuan izatea, tradizioaren 

kritika burutzea, praxiaren beharra, indibidualismoaren eta absolutuaren 

tentazioak gainditzea, mintzaera sinbolikoaren baldintzak onartzea, mesfidantza 

eta galderak areagotzea beharrezkoak dira, baina askapenaren prozesua 

lortzeko ez dira nahikoa. Tartean dagoen arazoa hori baino korapilatsuagoa da. 

Oraindik, bi oztopo geratzen dira behinik behin, ideologia gainditzeko helburua 

lortzea zailtzen duten oztopoak. Batetik, diskurtso ideologikoa gizarte guztian 

barreiaturik dago eta, neurri handi batean, gizabanako guztiek barneratuta 

daukate. Ideologiaz kanpo dagoen giza gunerik ez dago. Beste aldetik, aldez 

aurretik ezin daiteke esan adierazpen teologiko jakin bat ez dela ideologikoa, 

intentzio gardenez eta onez formulatua izan arren. Nola irten sorgin-gurpil 

                                                            
88 Ik. Ibid., 247. or. 
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horretatik? Eskola Kritikoak bi iradokizun eskaintzen dizkigu: komunikazioa eta 

estetika. 

 Komunikazio librea oinarrizko baldintza da ideologia gainditzeko bidea 

hartu nahi dugunean. Izan ere, ideologiaren susmoa eta mehatxua 

gainditzekotan, nork bere diskurtsoarekiko mesfidantzari harrera eman beharko 

dio; horrekin batera, besteen aurrean bere argudioak erakutsi beharko ditu. Ildo 

horretatik, bakoitzak ikus dezake argudioen balioa eta, ondorioz, bere 

interpretazioaren balioa bermatzen duten argudioak. Argudioen topaketan eta 

elkarrizketa librean interes ideologikoak gainditzeko aukera azaltzen da89.  

  Beste alde batetik, estetikaren zeregina berreskuratzeko eta indartzeko 

bidea agertzen zaigu. Proposamen horretan, arlo ludikoa eta estetikoa 

helburutzat hartzen ditugu. Ludikoa eta estetikoa erabilgarritasunaren logikan 

sartzen ez diren bizipenak izanik, erlatiboak izan arren, nolabait, absolutu bati 

begira daude. Dohainezko eta betetasunezko etorkizun bat adierazten dute 

balio ludikoek eta estetikoek. Jaiaren zentzua, dohain dena balioestea bide 

interesgarria dela agertzen digu: ideologiak islatzen duen interesen mundu 

instrumentala gainditzeko baliotsua izan daitekeen bidea. Hori guztia, noski, 

etikaren zeregina baztertu gabe90. 

 

3.2. Beste iradokizunak 

 Elkarrizketa honetan kristau teologia egiteko sortzen diren beste 

zenbait iradokizun aletzen ditugu ondorengoetan: 

 

3.2.1. Badago berritasuna kristautasunaren tradizioan 

 Kristautasuna, bai ateismotik, bai teismotik, aldentzen da. Bestaldetik, 

kristautasunak azpimarratzen du gizakiak egin dezakeen ekarpena: betetasuna 

eta garapen osoa lortzeko ekarpena. Kristautasunean azaltzen den Jainkoa oso 

berezia da eta ez dago, inola ere, gizakiaren kontra paraturik. Kristau Jainkoak 

ez du ordezkatzen gizakiaren erantzukizuna edo zeregina; aitzitik, 

zapalkuntzaren eta heriotzaren ondorioa jasotzen du, giza haragi bihurtzean, 

samariarraren parabolaren ereduari dagokion era solidarioan. Horrela, 

                                                            
89 Ik. Ibid., 247-248 or. 
90 Ik. Ibid., 247-248 or. 
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zuzenbidea, benetako bizitza, zoriontasuna lor ditzake gizakiak: bere 

betetasunera hel daiteke. Beraz, gizakia eta Jainkoa ez daude elkarren kontra, 

baizik eta elkarrekin lotuta nolabait: Jainkoaren loria gizakiaren betetasuna eta 

zoriontasuna da. Izan ere, gizakiak benetako garapena izan dezan, Kristau 

Jainkoarengan ez dago inolako ezeztapenik, pentsa ezinezko esperantza 

zabala baino91.  

 Baina kristautasunak dakarren ekarpenari buruz ez dago oraindik dena 

esanda. Mamia ez da kristautasuna –kristau Jainkoa– ez dela liberaziorako 

oztopo esatea, besterik gabe. Baieztapen horretan geratuko bagina, neutrala 

den elementutzat har genezake, baina, azken batean, berdin da Jainkoa 

dagoen edo ez. Moltmann-en teologia kritikoari jarraituz, Jesusen gurutzean 

dagoen elementu kritikoaz konturatzea eskatzen digu Mardonesek. Jesusek 

egiten duen eskaintzan eta bere bizitzaren dohainean, ezinezkoa da edonolako 

gauza eta errealitate finituak absolututzat hartzea. Are gehiago, baieztapenezko 

logika guztiak apurtzen ditu Gurutziltzatuak.  

Por eso la teología cristiana verdadera conoce la ‘desaprobación existencial de los 
signos y se obliga a quedar en actitud de espera aguardando a que se realice la 
identidad de nombre y persona, signo y objeto, sueño y acción92. 

  

3.2.2. Esperantzaren hausnarketa 

 Mardonesen ustez, Moltmann-en planteamenduarekin bat etorriz, 

kristautasuna ezin gera daiteke dialektika negatiboaren metodoak seinalatzen 

duen esparruaren barnean. Kristautasunak transzendentziari ez dio uko egin 

eta, hortaz, ezin onar dezake transzendentzia hori eduki ideologikoa baino ez 

denik93. Kristautasuna ez da auto-transzendentzia bat, ezin agor daiteke mundu 

honetan dauden hesietan, nahiz eta mundu honetako baldintzan bizi eta 

borroka egin. Hori dela eta, Eskola Kritikoarekin dagoen elkarrizketaren 

testuinguruan, kristau eskatologiaren planteamendua erabat inportantea da. 

Benetako bizitza, bizitza berpiztua, ez da gertatu oraindik; bizitza honetan 

gauden bitartean gurutzeak dirau; benetako adiskidetzea, benetako izatea ez 

da izango historia honetan gauden bitartean, gure indar guztiz landu eta bilatu 

behar dugun arren. Baina mundu hau erreinu mugatua da, azken aurrekoa, 

                                                            
91 Ik. Id., Teología e ideología..., o. c., 169. or. 
92 Ibid., 184. or. 
93 Ik. Ibid., 150-151; 219-239 or. 
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inoiz azkena ez den mundua. Kristau eskatologiak heriotzaren erdian 

esperantza estekatzen du. Baina kristau eskatologia ez da utopia bat; ez da 

orainaren proiekzioa edo orainaren auto-transzendentzia; kristau eskatologiak 

ez du hitz egiten izatearen aberriaz –Bloch– edo gizakiaren eta naturaren 

arteko adiskidetzeaz –Marx–; kristau eskatologia kreazio berriaz mintzo da. 

Esperantza horren oinarria harreman eta esperientzia bat da: Nazareteko 

Jesus, bere bizitza, bere heriotza eta bere berpizkundea.  

 Esperantzaren gaia –oro har, eskatologiaren gaia– gustukoa du 

Mardonesek. Gai horri buruzko gogoeta ez da bizitzaren zati bati buruzko 

gogoeta partziala, osotasunari buruzkoa baizik. Kristau esperantzaren 

bizipenak betetasunaren eta erabatekotasunaren irrika eta mina darama 

berekin; baina antsia eta pasio hori arrazoizkoa ote da? Ilusio konpentsatzailea 

ez ote den beldur nabaria ez ote gaitu asaldatzen? Kristau esperantzak, modu 

kritikoan argudiatzeko, oso ekarpen interesgarria jaso dezake ekintza 

komunikatiboaren teoriatik. Mardonesek erakusten du, Ch. Davisen saioari 

jarraituz, kristau esperantza argudiatu daitekeela Habermas-en teoriak jartzen 

dituen baldintzetan: egiaren, zuzenaren eta egiaren printzipioekiko begirunea 

erakusteko gai da kristau esperantzaren gogoeta argudiatua94. Aldi berean, 

Habermas-en proposamen metodologikoa bereganatzeak esperantza kritiko 

izatera behartzen du; bestaldetik, amets eta ilusio faltsuak eta, azken batean, 

kaltegarriak saihesteko laguntza preziatua eskaintzen du.  

 Baina ekarpen aberasgarria ez doa bakarrik teologiarako norabidean, 

alderantzizko norabidean ere mugitzen da, kristau esperantzaren teologiak 

modu kualitatiboan zabal baitezake Habermas-en ikuspuntua. Esperantzaren 

inguruan sortzen den galdera gakoetako bat injustiziaren biktimei buruz ari da: 

bizitza zapuztua izan duten hildako biktima errugabeek zer esperantza dute 

justizia lortzeko? Esperantza, historiaren une honetan bizi direnentzat baino ez 

bada heltzen, oso murritza da, ez daiteke unibertsala izan. Puntu honetan, 

teologia kritikoak galdetzen dio ekintza komunikatiboaren teoriari: nola giltza 

daiteke baieztatzea, alde batetik, gizakia izateko, ekintza komunikatiboa guztiz 

beharrezkoa dela, eta, bestaldetik, heriotza ekintza komunikatiboaren amaiera, 

                                                            
94 Ik. Id., El discurso religioso de..., o. c., 214-216 or. 
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deuseztapena dela? Esperantzaren ikuspuntutik, iraganeko injustiziaren 

biktimek ez badute etorkizunik, nola defenditu daiteke unibertsaltasuna?95 

 Knapp-en gogoetarekin bat etorriz, Mardonesek galderaren forma duen 

hausnarketa batekin amaiera ematen dio esperantzaren inguruko gogoeta honi: 

etika komunikatiboaren helburu nagusia –justizia, elkartasuna, 

arrazionaltasuna– arrisku bizian badago, erlijioaren ahalbide semantikoaren 

ekarpena ez badu jasotzen –onartzen–, arrazoi komunikatiboak bertan behera 

utz ote dezake ahalbide semantiko hori? Egia da ahalbide semantiko hori ez 

dagoela arrazoi komunikatiboaren esku, baina, hala ere, galderak bere horretan 

dirau96. 

 Planteamendu horien testuinguruan, Eskola Kritikoarekiko 

elkarrizketatik atera daitekeen fruituaz Moltmann baino optimistagoa da 

Mardones. Mardonesek antzematen du, Moltmann-ek ikusten duen bezala, 

Eskola Kritikoa jarrera immanente batean itxita dagoela eta, hortaz, kristau 

fedearekin ez daukala partekatutako gunerik elkarrizketa egiteko97. Gure 

teologoaren ustez, berriz, batez ere Horkheimer-en azken aroko hausnarketan 

oinarrituta, Teoria Kritikoak ezin esan dezake absolutuaren esperantza 

zentzurik gabekoa denik98.  

  

3.2.3. Eklesiologia 

 Elizaren izatea pentsatzerakoan, ekintza komunikatiboaren ekarpena 

oso iradokitzailea iruditzen zaio Mardonesi99. Eliza komunikazio-komunitatea 

da, hasiera-hasieratik eta gaur arte; komunikazioa Elizaren muinean erroturik 

dago, bai barnekoari dagokionenez –bere baitan erroturik dago–, bai kanpoko 

harremanei dagokienez –bere misioaren zantzua da–. Habermas-ek egiten 

duen bereizkuntzari –bizitzaren munduaren eta sistemaren arteko 

bereizkuntzari– arreta berezia ematen dio gure teologoak: Eliza, aldi berean, 

bizitzaren mundua da eta sistema, biok behar-beharrezkoak direlarik. 

Komunikazio-komunitatearen eta sistemaren artean tentsio bat dago, baina, 

                                                            
95 Ik. Ibid., 216. or. 
96 Ik. Ibid., 218. or. 
97 Ik. Id., Teología e ideología…,o. c., 153-154; 183-184 or. 
98 Ik. Ibid., 155. or. 
99 Ik. Id., El discurso religioso de..., o. c., 231-243 or. Ideia hori, Habermas-en gogoetak kontuan 
izanik, Kehl-ek planteatu eta garatzen du bere liburuan: KEHL, M., ¿Adónde va la Iglesia? Un 
diagnóstico de nuestro tiempo, Sal Terrae, Santander  1997. 
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berez, tentsio hori onuragarria izan daiteke. Ikuspuntu hori sistemaren 

elementuak ulertzeko argi-izpi bat izan daiteke; horien artean autoritatea100.  

 Habermas-ek Metz-ekin duen elkarrizketaren testuinguruan, alemaniar 

soziologoak elizari buruz egiten dituen iradokizunak jaso eta laburbiltzen ditu 

Mardonesek: alde batetik, kulturen aniztasuna barneratzea –dagoeneko, kristau 

eliza kultura askoren artean dago–; beste aldetik, erlijioen arteko elkarrizketaren 

erronkari eustea. Gai bi horietan, ekintza komunikatiboaren teoriak egiten duen 

ekarpena oso kontuan hartzekoa dela uste du Mardonesek101. 

 

3.2.4. Zientzien ekarpena erabiltzeko beharra 

 Puntu honetan, Habermas-en proposamena, gaurko gizartearen eta 

kulturaren teoria bat eskaintzen duen neurrian, asko interesatzen zaio 

Mardonesi102. Gure teologoaren ustez, gizarteari buruz hausnarketa 

egiterakoan, kristau teologiak defizit bat dauka, zeren eta, gizartearen teoria 

orokor baten premia izanez, gizartearen teoria-falta baitu nabarmen. Habermas-

ek eraikitzen duen gizartearen teorian, harremanen subjektibitatea izateaz gain, 

badago giza egituraren planteamendu orokor bat, askotan teologiari falta 

zaiona. Teoria hori, gaurko une kulturalaren mapa izan nahi duen neurrian, oso 

ondo datorkio teologoari, ebanjelioa gaurkotzeko lanean. Bestaldetik, fedeak 

eta teologiak, ideien munduan geratu beharrean, munduaren egoera aldatu 

nahi duten neurrian, gizartearen eta kulturaren teoria oinarrituaren beharra 

dute, praxiari lehentasuna ematen dion gizartearen teoriaren beharra; hari 

horretatik, Habermas-en proposamena oso egokia eta onuragarria izan daiteke 

teologo kritikoarentzat. 

 Baina gizartearen teoriaren aurrean, gogoeta teologikoak ere badauka 

ikuspuntu kritikoa eta ekartzailea. Begirada kritiko horrek, alde batetik, 

gaizkiaren presentzia hausnartu beharra azpimarratzen du; beste aldetik, 

modernitatearen bi printzipio modu sakonean zalantzan jartzen ditu: eboluzioa –

mendebaldearen zentrismoa– eta ezagutza –logozentrismoa–. 

 

4. Balorazioa 

                                                            
100 Ik. Ibid., 237. or. 
101 Ik. Ibid., 240-241 or. 
102 Ik. Ibid., 245-259 or. 
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 Behin Mardonesek azpimarratzen dituen puntuak ikusita eta ehuntzen 

duen elkarrizketak egin litzakeen zenbait ekarpen teologiko aurkeztuta, 

elkarrizketa honek eskaintzen duenaz gure balorazioa jorratzen dugu. 

 

1.1. Oso elkarrizketa inportantea da gure autorearen ibilbidean.  Modernitate 

kritikoarekin Mardonesek ehuntzen duen elkarrizketa oso sakona, luzea eta 

emankorra da. Modu sistematikoan lan egiten du elkarrizketa hori eta gure 

autorearen bizitza intelektualean zehar erreferentzia da, behin eta berriro 

itzultzen baita iturri horretara. Mardonesek bere kristau fedea sakontasunez bizi 

nahi du eta pentsamendu kritikoak planteatzen dituen galderei oldartzeko 

beharra sentitzen du. Oldartze hori ondradutasunez egiten du, ertz zorrotzak 

saihestu gabe eta, aldi berean, puntu interesgarriak aurkezten ditu. Elkarrizketa 

honetan, oro har, Mardonesek daukan arduretako bati erantzun betea ematen 

dio: kristautasunak badauka leku bat modernitate kritikoan. Are gehiago, 

modernitate kritikoak on egiten dio kristautasunari, kristautasunaren hondoan 

dagoen benetakotasuna atzemateko laguntzen duen neurrian. Bestaldetik, 

kristautasunak ekarpen berezi bat dauka modernitate kritiko horretan zerumuga 

zabaltzen eta harago begiratzen laguntzen duen neurrian. Horrenbestez, 

pentsalari kritiko modernoa izan daiteke kristaua eta bere kristautasuna 

bizitzeko ez dio pentsamendu kritikoari uko egin behar. Hori guztia ondo egon 

arren, pasaia idilikoa izango litzateke pentsamendu kritikoa modernitatearen 

bidea balitz. Baina badirudi bizitza korapilatsuagoa dela pentsamendua baino: 

gizarte modernoak hartu dituen bideek ez dituzte pentsamendu kritikoak 

egindako ekarpenak kontuan izan. Sintesi teorikoa posible eta emankorra dela 

erakutsi arren, eragin zehatz handirik egin duenik ez du ematen. Adibide 

moduan jar genezake elkarrizketa honen inguruan Mardonesek idatzitako 

liburuak, ziur aski gure autoreak egin dituen gogoeta sakonenak, oso jende 

gutxik irakurri ditu. Edozein kasutan, Mardonesek idatzitako beste liburuak 

baino gutxiago izan dira irakurriak; are gehiago, Eskola Kritikoarekin egindako 

elkarrizketaren inguruan idatzitako liburuak irakurri dituztenak unibertsitate-

girokoak dira seguru asko. 

 

1.2. Mardonesek egiten duen elkarrizketan, gai batzuk iraunkorrak dira, batez 

ere erlijioaren ekarpena eta lekua gizarte modernoan. Beste zenbait gai sasoian 
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sasoikoak dira; esaterako, garai batean oso inportantea izan zen ideologiaren 

inguruko gogoeta, baina denborak aurrera egin ahala, ardura hori desagertzen 

doa. Beste gai batzuek atentzio handiago ematen diote gure autoreari; 

esaterako, mundu sinbolikoaren, hizkuntzaren eta komunikazioaren gogoetek. 

Garaian garaikoa pentsatzen da. Testuinguru horretan, argi dago gogoeta beti 

kokatuta dagoela leku sozial batean eta, neurri batean, leku horrek 

baldintzatuta dago. Dena den, ideologia dela eta, interesgarria izango litzateke 

ezagutzea azken aroko Mardonesek zer uste duen bere ibilbide intelektualaren 

hasierako gogoetaz.  

 

1.3. Mardonesek Habermas-i kritikatzen dio ez duela ondo ulertzen erlijioa zer 

den; alemaniar filosofoak erabiltzen duen erlijioaren definizioa ez dela egokia 

nonbait; hortaz, erlijioaren kontzeptu funtzionala erabiltzen duela leporatzen dio. 

Antza denez, ondo dago kritika hori, bere pisua eta bere logika baitauka. Baina 

zein da Mardonesek daukan erlijio-definizioa? Ematen du berak erabiltzen duen 

kontzeptua unibertsala dela, baina ondo dakigunez, erlijioaren definizioan 

batasun hori ez da existitzen. Eta arazoa ez da teologoen artean mintzatzean 

bakarrik, gizarte anitzean mintzatu nahi denean ere azaltzen da. 11. kapituluan, 

erlijioaren kontzeptua nola erabiltzen duen Mardonesek aztertuko dugu, puntu 

horretan dauden zalantzak eta horien ondorioak planteatzeko aukera izango 

dugu. Hor dagoena orain aurreratu gabe, esan dezagun gure autoreak 

erabiltzen duen erlijioaren kontzeptuak unibertsaltasun antropologikoaren 

kutsua daramala gehienetan, hots, erlijioa gure izaera antropologikoarekin 

nahitaez lotuta dagoen fenomenoa dela. Erlijioa ezaugarri horrekin ulertuta, 

Horkheimer-en ardura, batez ere azken aroko Horkheimer-en galdera 

absolutuari buruzkoa, ondo lotzen da Mardonesen erlijioaren kontzeptu 

horrekin; bai Horkheimer-en arduran bai gure autoreak erabiltzen duen 

erlijioaren kontzeptuan gizakiaren hondoko antsia eta nolabaiteko absolutuaren 

nahia nabaritzen dira. Beharbada, Habermas beste testuinguru sozialean dago 

non ikuspuntuak erlatiboak diren, gero eta erlatiboagoak. Testuinguru horrek 

aukera gutxi ematen du absoluturik planteatzeko; erlatibitate-egoera hori da 

Habermas-ek jasotzen duena eta horretan pentsatzea onartzen du. 

Horrenbestez, absolutuaren intuizioa dela eta, Mardonesentzat errazagoa da 
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belaunaldi zaharraren gogoetekin –absolutuaren intuiziora zabaltzen diren 

gogoetekin, alegia– mintzatzea Habermas-ekin baino. 

 

1.4. Oso nabaria da Mardones nahiko kritikoa dela Eskola Kritikoaren 

gogoetekin, nahiz eta gustura egon eskola horren lorratzean. Moltmann-en 

proposamen teologikoarekiko elkarrizketan, ea kristautasun ez ideologikoa 

posible ote den galdetzen du Mardonesek. Oro har, Moltmann-en ikuspuntua 

jasotzen du, baina Moltmann-en aurrean Mardonesek erakusten duen 

zorroztasun kritikoa nahiko kamutsa da; Moltmann-en aurrean, beharbada, 

Mardones mintzakidea baino gehiago ikaslea dela ematen du. Gure autorearen 

Teologiako doktorego-tesian ondo asko islatzen den bezala, Eskola Kritikoaren 

ikuspuntuak zorroztasunez eztabaidatzen dituen bitartean, Moltmann-en 

ikuspuntuak eta planteamendu teologikoak laburbiltzen ditu baina ez da 

mintzatzen alemaniar teologoaren gogoetekin modu kritikoan. 

 Dena den, kuriosoa da ikustea nola Moltmann mintzakide garrantzitsua den 

bere lehen idazkietan, baina Mardonesen ibilbide intelektual guztia hartzen 

badugu, konturatzen gara Moltmann baino Eskola Kritikoa askoz ere 

presenteago dagoela gure autorearen aro guztietan.  

 

1.5. Mina, injustizia, mundu aldrebesa presente daude elkarrizketa guztian 

zehar. Giza errealitatea ulertzeko azterketetan, Eskola Kritikoak ezagutza 

zientifikoari ematen dio lehentasuna; denbora iragateak ematen duen 

perspektibarekin zalantza pare bat sortzen dira: batetik, ezagutza zientifikoaren 

bidez hobeto ulertzen ditugu fenomeno horiek? Bestetik, fenomeno horietan 

dauden arazo larriei irtenbiderik emateko, ezagutza zientifikoaren erabilpenak 

aurrera pauso garrantzitsurik ekarri du?  

 Hori horrela, zientziaren ikuspuntua pribilegiatu behar dugula 

defenditzeko behar beste arrazoi sendo dago? Oro har, planteamendu horrek 

lagundu du modu eraginkorrean giza bizitzaren baldintzak hobetzeko? 

Beharbada, puntu honetan Habermas-en proposamenetik, hots, arrazionaltasun 

guztiak kontuan izateko proposamenetik ondorio gehiago atera beharko lituzke 

gure autoreak.  
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1.6. Mardonesek Eskola Kritikoarekiko jarrera positiboa landu arren, Frankfurt-

ekoen azterketen bidez jardun kritiko negatiboa baino harantzago joan 

daitekeela erakusten ote du gure autorearen elkarrizketak? Azterketa horretan 

oinarrituta, badirudi giza historiak ez daukala etorkizun handirik. Arrazionaltasun 

instrumentalak liluratuta gizartea alienatuta dago; denborak aurrera egin ahala, 

egoera ez da hobetzen. Zein da esperantzaren zirrikitua? Jarrera horretan 

pesimismoa baino ez da posible. Planteamendu horretaz Mardones konturatzen 

da batzuetan, baina ez dugu uste ondorio handirik ateratzen duenik. 

Pentsamendua modu horretan planteatuta ezin daiteke izan hegemonikoa 

gizartean. 

 

1.7. Gogoeta teologikoa egitean, Teoria Kritikoak egiten duen ekarpena 

emankorra da. Lehenengo belaunaldiaren azterketek kristau fede faltsuen 

gauzapenak identifikatzeko orientabide interesgarriak ematen dituzte. 

Habermas-en proposamena –Teoria komunikatiboa izenekoa– ondo asko 

aprobetxatzen du Mardonesek teologiaren zenbait eduki birpentsatzeko –batez 

ere Oinarrizko Teologia, Eskatologia eta Eklesiologia, nahiz eta garapen 

sistematikoa ez egin–. Elkarrizketaren emaitzak laburbilduz –ikuspuntu 

teologikotik–, esan genezake modernitate kritikoa aukera ona dela kristau 

fedearen hondoa berreskuratzeko eta ezpurutasuna galbahetzeko. Kontua da 

ariketa intelektuala nola bihurtzen den praxi eta pesimismozko zirkulu itxia nola 

gainditzen den.  

 Mendebaldeko gizarte alienatuan benetako kristautasuna berreskuratzeko 

ahalegina eskaera etiko erraldoia izan liteke, heroiei eskatutako zerbitzu 

ikaragarria; baina horrela ulertuta, boluntarismoaren atzaparretan harrapaturik 

geratzen da intentzio oneko ahalegin hori; intentzio onekin lotuta dauden 

indarrak agortzean, bidea ebakita geratuko da. Etorkizuneko kristautasuna ezin 

daiteke joan borondatezko bide horretatik, oso itxia eta elitista bihurtuko 

bailitzateke.  

 Kristau komunitatearen barnean esperientziak egin beharko dira, besteak 

beste, ondorengoak kontuan izanik: giza azterketa kritikoa eta horrekin lotuta 

dagoen konpromiso soziala, bizitzaren mugak bihotzez onartzeko jakinduria, 

esperantzaren erreka elikatzea, benetako giza komunikazioa lantzea, gupida…   
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1.8. Erlijioaren eta etikaren arteko harremana planteatzean, Mardonesek 

Habermas-i egiten dion kritika zorrotza eta iradokitzailea dela uste dugu; 

erlijioaren planteamenduak ondorio etikoak izan arren, erlijioaren iturria ez dago 

etikan eta ezin daiteke murriztu etikaren arlora. Erlijioa etika bihurtu nahi 

denean, erlijioaren iturria lehortzen da eta bere baitan dagoen ahalmen 

liberatzailea kamustuta geratzen da. Horraino ados Mardonesekin Habermas-i 

egiten dion kritikan. Baina, hori horrela bada, erlijioaren presentzia publikoaren 

baldintzak aztertu beharko lirateke; gai hori, berriz, ez du ukitzen gure autoreak, 

nahiz eta gero eta anitzagoa den gizarte batean oso esanguratsua izan. Dena 

den, erlijioaren presentzia publikoaren gaia neoliberalen planteamenduak 

ikustean berreskuratuko dugu. 
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4. Modernitate garailea: neoliberalismoa 

 

La década de los 70 y comienzos de los 80 está viendo la muerte de muchas 
esperanzas de cambio social que amanecieron en los 60. Asistimos a un cambio de 
sensibilidad epocal: hemos pasado de la esperanza al miedo (...) Occidente conoce el 
resurgir de lo que se denomina desde el punto de vista socio-cultural y político, el neo-
conservadurismo (P. Steinfels)1. 

 

 

 Mendebaldeko gizartean, 60ko hamarkadako errebolta eta tira-bira 

sozialen ostean ez zen heldu agindutako egitura-aldaketa. Kapitalismoa hiltzear 

omen zen, sozialismoa omen zen etorkizuna, baina argi dago etorkizuna ez 

zegoela idatzita. Adituen iragarpenen kontra, 80ko hamarkadatik aurrera 

nagusitu den korronte sozio-ekonomiko-kulturalak neoliberalismoaren2 izena 

darama.  

 Neoliberalismoak eragina du gizartearen esparru guztietan, erlijioa 

barne. Hori dela eta, ezin falta zitekeen Mardonesek egiten dituen azterketetan 

eta elkarrizketetan. Horien emaitza laburbildua aurkeztera goaz atal honetan. 

 
                                                            

1 Id., Sociedad moderna y cristianismo. Corrientes socio-culturales y fe mesiánica, DDB, Bilbo, 
1985, 65-66 or. 
2 Ohar bat izenei buruz. Mardonesek bi termino erabiltzen ditu mugimendu hau izendatzeko: 
neokontserbadurismoa eta neoliberalismoa. Termino biok baliokidetzat hartzen ditu. Esaterako, 
hurrengo baieztapena irakur dezakegu:  

El hecho de haberle dedicado ya alguna atención al fenómeno neoconservador.o 
neoliberal en su manifestación en el pensamiento norteamericano... (MARDONES, J. 
M., Neoliberalismo y religión. ..., o. c., 11. or.). 

 Dena den, Mardonesek, beti, ez ditu sinonimotzat hartzen izen biak. Esaterako, ondoko bi 
aipu hauetan, argi ikus dezakegu adiera ezberdinak daudela: 

 La polémica sobre el Estado de bienestar, que recorre centenares de páginas de la 
revista Public Interest y de las publicaciones NC, se debate así en dos frentes: ataca al 
neo-liberalismo y al viejo conservadurismo que quisieran desmantelar el Estado de 
bienestar, y a la nueva clase y NMS interesados en la guerra de la pobreza (...). Con 
todo, más que a los neo-liberales, los NC se enfrentan a los defensores de un Estado 
de bienestar fuerte y expansivo (MARDONES, J. M., Capitalismo y religión..., o. c.,  
126-127 or.). 
 Hemos advertido y matizado suficientemente en la segunda parte de nuestro trabajo 
como par no confundir al NC con el neoliberalismo duro o con un indivicualismo 
insolidario. Pero, en cuanto el NC se hace sensibilidad generalizada, es todavía más 
cierto para los intelectuales que tiende al conservadurismo (MARDONES, J. M., 
Capitalismo y religión..., o. c.,  255. or.). 
 

 Ñabardurak ñabardura, Mardonesen idazkietan, neonkontserbadurismoa eta 
neoliberalismoa bereizteko ez dugu irizpide sendo eta iraunkor bat aurkitzen; hortaz, termino 
biak baliokide izango dira gure lanean. 
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1. Elkarrizketaren testuinguruak 

 Testuinguru honetan Mardonesek osatzen duen laneko elementuen 

berri emango dugu; elementu horien artean, pentsamendu-korronte honen 

aurkezpena, aukeratutako mintzakideak eta azpian dauden galderak jorratuko 

ditugu.  

 

1.1. Neoliberalismoaren aurkezpena 

 Mardonesek, neoliberalismoa aurkeztean, AEBko kasuari begiratzen 

dio bereziki, batetik neokontserbadurismoaren sorrera izan delako eta, bestetik, 

mendebaldeko gizarteetan eragin nabaria izan duelako.  

 AEBko kasuan, neokontserbadurismoak badu bere historia aurrekoa 

kontserbadoreen aztarnetan3. Aztarna horiek Bigarren Mundu-Gerraren 

inguruan eta Gerra ondoko urteetan dituzte erroak. Mardonesen aurkezpenean, 

kontserbadurismo horrek hiru adar nagusi ditu. Batetik, adar ekonomikoa dugu, 

gero Chicagoko Eskolan gauzatuko dena. Bestetik, adierazpen politikoarekin 

azaltzen zaigun adarra dugu; adar horretan, antikomunismoa da gehien 

nabaritzen dena: Errusiak eta, oro har, komunismoak duen hedapenaren kontra 

egiten du kontserbadurismoaren adar horrek. Azkenik, mugimendu kulturala 

defenditzen duen kontserbadurismoa dugu, kontsumo-kulturaren eta herri 

masifikatuaren kontra altxatzen den kontserbadurismoa. Baina kontuan izan 

behar dugu garai horretan kontserbadurismoa inoiz ez zela arrakastatsua izan; 

bestela baino, beti gutxiengoa izan zen. Gutxiengo horrek eragin politiko, 

ekonomiko eta soziala zituen arren, gehiengo sozialak ez zuen talde hori 

balioesten. 

 60ko hamarkada gertatu zenarekin batera, gutxiengo baztertu 

horretatik irteteko baldintza berriak agertu behar ziren. Gizarte hartako 

gertakizunak direla eta, Demokraten politika liberala –New Deal deitzen zena– 

zalantzan jartzearekin batera, liberal moderatuak –AEBko ezkertiar 

moderatuak– urduri eta beldurti jartzen hasi ziren. Besteak beste, orduko giroa 

ulertzeko, honako mugimendu sozial hauek gogoratu behar ditugu: Vietnameko 

gerraren inguruan sortzen diren kezka eta kexu ozenak; unibertsitatearen 

                                                            
3 Ik. MARDONES, J. M., Capitalismo y religión..., o. c., 23-32 or. 
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giroan sortzen den ikasle-mugimendua, goi-mailako ikasketa-eredua zalantzan 

eta krisian jartzen duena; oro har, mugimendu kontrakulturala, mendebaldeko 

bizimoduarekin oso kritikoa den mugimendua. AEBko bizimodua, 

mendebaldeko kultura islatzen duen bizimodua, porrot egiten ari zela ematen 

zuen, dena zalantzan jartzen zen neurrian. Ezkertiar moderatuak, pentsalari 

liberalak, ezagunak ziren zenbait soziologo aurrerazale kezkati azaltzen ziren 

egoera horretan, giza mugimendu horietatik ezer onik ezin atera zitekeela uste 

baitzuten. Abagune politiko berezian –Nixon-en presidente-kandidaturaren 

inguruan hain zuzen–, kontserbadoreak eta liberal kezkatu horiek biltzen dira: 

neokontserbadurismoari hasiera emana dago. Neokontserbadurismoa sare-

moduan azaltzen da. Alde batetik, erakunde politikoak agertzen dira; beste alde 

batetik, argitalpenak asko ez ezik, hedapen eta eragin handikoak ere badira; 

baina badago beste alde bat kontuan izatekoa: ikertzeko taldeak eta 

erakundeak –Think-Tanks– oso eraginkorrak eta, iritzi publikoan eta politikoen 

iritzia moldatzerakoan, eragin handikoak izan direnak.   

 Testuinguru horretan, ordura arte gutxiengoa izan zena gehiengo 

bihurtu zen, bai politikan, bai ekonomian, pentsamendu guztiz eraginkorra, 

boteretsua, arrakasta handikoa, ia bakarra bihurtzeraino. Baina kontuan izan 

behar dugu AEBn jaiotzen den neokontserbadurismoa ez dela, besterik gabe, 

aitzin urteetako kontserbadurismoaren jarraipena. Jauzi bat dagoenez, jauzi 

horren edukia hurrengo atalean, neokonen4 proiektua ikusterakoan, sakonago 

erakutsi eta garatuko dugu. Baina interesgarria ere bada pertsonen profilaren 

aldaketari so egitea. Pentsalari neokonak ezkertiar kulturatik datoz, gehienbat; 

ez, ordea, muturreko ezkerretik, ezta estalinismotik ere: ezkertiar moderatuak 

izan dira. Pentsalari horietako asko New Yorkeko juduak dira; familia langile 

porrokatuetako umeak direlarik, asko kostata unibertsitatera joatea lortu dute 

eta bertan elite politikoa eta kulturala bihurtu dira5. 

 AEBn eta 90ko hamarkadan, kontserbadurismoak duen arrakasta argi 

ikusten du Mardonesek. Arrakasta horretan, neurri batean, kontserbadurismoa 

eta neokontserbadurismoa elkartzen dira. Elkartze horri esker Reagan bi aldiz 
                                                            

4 Literaturan baita Mardonesek erabiltzen duen nomenklaturan ere, neokontserbadore hitza 
neokon terminoarekin laburtzen da; hori horrela, hitz biak erabiliko ditugu idazki honetan, guztiz 
baliokideak direlarik. 
5 Ik. MARDONES, J. M., Capitalismo y religión..., o. c., 44. or. Autore neokontserbadoreen 
artean, Mardonesek gehien aipatzen dituenak, besteak beste, ondorengoak ditugu: P. L. 
Berger, D. Bell, I, Kristol, J. Kirkpatrick, M. Novak, J. R. Neuhaus, S. Lipset, N. Glazer. 
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egon da Etxe Zurian, eta, bere aroa amaitzean, G. Bush kokatzen dute 

boterearen leku pribilegiatu horretan. Alderdi Errepublikanoa bultzatzeko, 

kristau fundamentalismoaren laguntza oso nabaria izan da. Dena den, 

nabarmendu behar dugu neokonak –joera politiko horretan parte hartu arren– 

ez daudela gustura fundamentalismo horrekin, modernitatea beste modu 

batean ikusten baitute. 

 Mardonesek neokontserbadoreen planteamenduarekin egiten du 

elkarrizketa gehienbat; kontserbadoreak zeharka azaltzen dira gure teologoaren 

idazkietan, baina ez du ikerketa bat ere zentratzen kontserbadoreen 

proposamenenean. Neokonak eta kontserbadoreak hurbil egon arren, 

modernitateari buruzko interpretazio ezberdinak dituzte bi korronte horiek. 

Neokonek onartzen dute modernitatea eta, oro har, berak ekarri duena, nahiz 

eta garapen kulturalarekin oso kritikoak izan; kontserbadoreen kasuan, berriz, 

modernitatea guztiz gaitzesgarria da, mendebaldea endakatzea eta bere 

kulturaren gain-beherakada –azken batean, mendebaldearen hondamendia– 

baitakartza. 

 AEBko testuinguruan dituzte neokonek bere erroak eta ibilbidearen 

arrazoia. Baina nazio horretako testuinguruak eskaintzen du beste ezaugarri 

berezi bat, neokonen hausnarketan oso garrantzitsua dena: demokraziaren 

kontzeptua eta praktika. Bizitza publikoak baditu zenbait dilema edo 

kontrajarpen, eta horiek askatzea erraza ez dira; horien artean ondokoak 

ditugu: ordezkaritza eta parte-hartzea giltzatzea, botere ezberdinen arteko 

oreka lortzea, askatasun eta berdintasun-printzipioak elkartzea. Dilema horiei 

erantzuterakoan, AEBko demokrazia-ereduak baditu zenbait berezitasun eta 

jatortasun, neokonek demokrazia desiratuaren eredutzat hartzen dituztenak. 

Neokonen ikuspuntutik behatuta aurkezten digu Mardonesek dilema horien 

irtenbidea AEBko kasuan6. 

 Demokraziak beti eskatzen du parte-hartzea, baina printzipio hori ezin 

eraman daiteke muturrera edo parte-hartzea bera ezinduta geratzen da, azken 

batean, erabakien hartzea erabat oztopatzen baita. Parte-hartzearekin batera 

ordezkaritzaren printzipioa sartu behar da. Baina AEBko kasuan, parte-hartzea 

eta ordezkaritza giltzatzerakoan, beste datu berezi bat sortu da, oso inportantea 

                                                            
6 Ik. Ibid., 129-138 or. 
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eta onuragarria izan dena demokraziarentzat: gizartearen barneko tarteko 

elkarteak edo tarteko gizarte-egiturak. Elkarte edo egitura horien ekarpena 

zeharo garrantzitsua da demokraziaren funtzionamenduan hiru arrazoirengatik: 

lehenik, horiek dira demokraziaren sortzaileak, demokrazia jaiotzen den lekua 

nolabait –demokraziaren “umetokia” –; bigarrenik, gizabanakoaren parte-

hartzeari eragiten diotenez gero, anomiak eta giza desintegrazioa ekiditen dute; 

hirugarrenik, gobernuaren balioak eta herritarren balioak hurbiltzen laguntzen 

dute. 

 AEBko demokrazia, botereak banatu eta zatitzeko, oso trebea izan 

omen da. Nolabait, planteamenduaren azpian, antropologia pesimista bat dago: 

gizakia beti da botere-grinatsua. Grina hori gizartearen antolamenduan eta 

erakundeetan islatzen da. Berehalaxe, oinarrizko galderarekin egiten dugu 

topo: nola orekatu eta mugatu boterea? AEBko ereduan, boterea zatitzeko 

aukera egiten da. Giza filosofia bat dago planteamendu horren oinarrian. 

 Iragarritako dilemen artean, azkenik, askatasuna eta berdintasuna 

elkartu eta giltzatu beharra planteatzen da. Dilema honetan, AEBko 

demokraziak askatasun-printzipioari lehentasuna ematen dio beti, hori delarik, 

hain zuzen ere, neokondarren aukera, nahiz eta berdintasun-printzipioa inoiz ez 

ukatu. Oinarrizko baldintzetan, berdintasun-printzipioa defenditzen dute, baina, 

horrekin batera, meritokraziaren aldeko apustua egiten dute. Askatasuna eta 

berdintasuna giltzatzeko modua dela eta, Rawls-en proposamenaren eta 

Hayek-en proposamenaren artean kokatzen du Mardonesek neokonen 

ikuspuntua7. 

 

1.2. Mintzatzeko arrazoiak eta azpian dauden galderak 

 Pentsamendu neokontserbadoreak ez dauka inolako ardurarik ezta 

lekurik ere Mardonesen lehenengo idazkietan, ikusezinak dira gure 

autorearentzat. 80ko hamarkadan konturatzen da korronte horretako 

ordezkariak eragin handia izaten hasten direla. Denborak aurrera egin ahala, 

begi-bistakoa da Mardonesentzat mugimendu neokontserbadorea gizartea 

pentsatzeko eta egituratzeko proposamen eraginkor bilakatzen dela. Hasierako 

eta oinarrizko elkarrizketa Frankfurt-eko Eskola Kritikoarekin ehundu arren, 

                                                            
7 Ik. Ibid., 137-138 or. 
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gure pentsalaria ez da zurruna bere bilaketan, alderantziz baino, bere inguruan 

gertatzen denari adi dago eta bere mintzakideen multzoa zabaltzeko prest dago 

beti, baldin eta arrazoi onak badaude. Kasu honetan, lehendabiziko eta 

oinarrizko arrazoia arrakasta da, neokontserbadoreen mugimenduak lortu duen 

presentzia soziala arrakastatsu eta eraginkorra alegia.  

 Aipatutako arrakasta hori mundu intelektual eta proposamen teorikoen 

eremura ez ezik, gizartearen antolakuntza ekonomikora eta politikora ere 

hedatzen da, pentsamendu-korronte horren eragina gero eta erabakigarriagoa 

delarik mendebaldeko gizarteetan. Gure pentsalaria konturatzen da gizartea 

pentsatzeko eta bere gaurko arazoak eta etorkizunezko irtenbideak 

proposatzeko subjektu garrantzitsu bihurtu dela mugimendu hori.  

 Izan ere, 80ko hamarkadatik aurrera, korronte neokontserbadorea 

arrakastatsua, eraginkorra eta, neurri handi batean, erabakigarria da 

mendebaldeko gizarteetan. Horiek arrazoiak inportanteak dira gaurko gizartean 

gertatzen dena ulertu nahi duen pentsalariarentzat. Baina, Mardonesen kasuan, 

arrazoi horietaz gain, neokontserbadoreen ikuspuntuan eta proposamenean 

beste datu esanguratsu bat aipatu behar dugu, gure autorearen jakin-minari 

asko interesatzen zaiona hain zuzen ere: erlijioaren zeregina.  

Ofrecen (neokontserbadoreei buruz ari da mintzatzen) una curiosa referencia a lo 
religioso que los hacen especialmente atractivos y dignos de atención, cuando se 
plantea el problema de las relaciones o influjo socio-cultural en la religión8. 

 

 Iraganeko hamarkadetan, gizartearen errealitatea modu kreatzailean 

pentsatzerakoan eta proiektatzerakoan, aurrerakoien proposamenetan agertzen 

ziren planteamenduak azaltzerakoan, erlijioaren zeregina gero eta baztertuagoa 

zen, susmoaren menpean jartzen ez bazen –esaterako, hor dugu Eskola 

Kritikoaren adibidea–. Horrenbestez, Europan behinik behin, sekularizazioaren 

haizeek gogor astintzen zutela, erlijioa mundu pribatuetara eta 

subjektibitatearen eremuetara zokoraturik zegoelako antz guztia zuen orduko 

joera nagusiak: zenbaiten ustez, joerak ez zeukan modernitatean atzera 

egiterik. Testuinguru horretan, neokontserbadoreek berriro ekartzen dute erlijioa 

gizartearen erdigune publikora; bizipen erlijiosoa pribatizatzeko joera etenik, 

bere zeregin publikoa planteatzen dute. Berez, planteamendu hori ez da berria, 

zeren eta, kontserbadoreen ikuspuntutik, antzinako kontu zaharra baita. Baina 

                                                            
8 Id., Sociedad moderna y cristianismo..., o. c., 69. or. 
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berritasuna modernitatearen onarpenean eta erlijioaren presentzia publikoa 

bateratzerako nahian eta proposamenean datza, hain zuen ere, 

neokontserbadoreek bultzatzen duten bidea. Izan ere, gizarteaz eta erlijioaz 

arduratuta dagoen pentsalari batentzat oso fenomeno interesgarria denez gero, 

Mardonesek ikerketa-gai bihurtzen du berehalaxe eta modu naturalean. 

 Esandakoa kontuan izanik, Mardonesen ardura berria erraz ulertzen 

dugu. Baina gure autorearen begirada ez da inozoa. Modernitatearen zalea 

delarik eta erlijioa sakontasunez bizi nahi duelarik, neokontserbadoreen 

proposamena gure pentsalariari interesgarria eta, are gehiago, onuragarria 

iruditu beharko litzaiokeen arren, planteamendu horrek ez du Mardones 

liluratzen; ikuspuntu kritikoz aztertzen du egoera eta jarrera kritikoz sartzen da 

elkarrizketan. Korronte honen azterketa eta proposamenak direla eta, badirudi 

gure autorea zalantzaz eta galderaz beteta dagoela eta bere baitan nolabaiteko 

mesfidantza naturala dariola. Zalantza eta galdera horien artean ondorengoak 

jasotzen ditugu9:  

- Gizartearen eta erlijioaren artean dauden harremanak kontuan izanik, aro 

neoliberalak zer eragin duen erlijioan ikertu nahi du gure autoreak; ildo 

horretatik, aro honetan erlijioak bereganatzen dituen moduak, dinamismoak 

eta korronte nagusiak zeintzuk dira? 

- Neoliberalismoaren garaipenarekin batera, erlijioaren korronte liberatzaileak 

eta mesianikoak gainbeheratzen dira; zergatik gertatzen da fenomeno hori? 

- Oro har, norantz doa kristautasuna giza koordenada berri hauetan? 

 Ingurumari honetan, Mardonesek ahaleginak egiten ditu pentsamendu-

korronte berri honen planteamenduak ulertzeko eta, aldi berean, planteamendu 

horien ikuspuntuarekin elkarrizketa sakona sorrarazteko.  

 

1.3. Mardonesen argitalpenak eta mintzakideak 

 Modernitateko interpretazio honetan gure autoreari gehien interesatzen 

zaiona erlijioaren tratamendua da. Neokontserbadoreen proposamenean, 

teologia politiko berri baten formulazioa aurkitzen dugu. Kasu horretan, teologia 

egiten dutenek ez dihardute teologo klasikoen moduan; korronte horretan 

agertzen diren izenik inportanteenek bi ezaugarri dituzte, kristau teologiaz 

                                                            
9 Ik. Id., Neoliberalismo y religión…, o. c., 9-11 or. 
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adituak izateaz gain: giza zientziekin lotuta daude eta Ipar Amerikarrak dira. 

Pentsalari horien artean, gehiengo baten zeregina unibertsitatearen munduan 

kokatzen da; batzuk katolikoak dira, beste batzuk, berriz, protestanteak, baina 

ikuspuntu antzekoa daukate. Mardonesek lan egiten dituen korronte horretako 

pentsalarien artean ondokoak ditugu: M. Novak, J.R. Neuhaus, R. Bene, D. 

Bell, P. Berger, S. Lipset, N. Glazer, I. Kristol10. Teologia politikoaren helburua 

argi eta inolako lotsarik gabe adierazten dute autore horiek. Kapitalismo 

demokratikoaren defendatzaile sutsuak direlarik, gizateriaren historian izan den 

sistemarik oparoentzat ematen dute: gizatiarrena, arrazionalena eta zuzenena 

omen da. Hori dela eta, tradizio judu-kristauaren bermea eta zilegitzapena 

merezi du sistema horrek; horrekin batera, kontuan izan behar dugu, 

mugimendu horretako pentsalarien ustez, kapitalismo modernoa 

kristautasunaren altzoan jaioa dela eta, beraz, kristautasunarekin lotura anitzak 

eta sakonak dituela. 

 Neokontserbadurismoari buruzko lehendabiziko deskribapena eta gogoeta 

1985ean La sociedad moderna y el cristianismo11 izena daraman liburuan 

agertzen da; idazki horretako kapitulu oso bat eskaintzen du Mardonesek 

korronte hori aurkezteko eta erlijioan daukan eragina balioesteko12. 90ko 

hamarkadaren hasieran mugimendu berriari ematen zaion arreta handitzen doa 

nabarmenki eta arreta-hazkunde hori Mardonesen lanetan islatzen da gero eta 

gehiago. 90ko hamarkadan ematen dituen hitzaldietan eta idazten duen 

orrialde-kopuruan, neokontserbadoreen mugimenduari eskaintzen dion arreta 

gero eta handiagoa da. Hamarkada horretan, bi liburu sendo idazten ditu gai 

horretaz; horrez gain, hainbat artikulu13. 

                                                            
10 Ik. MARDONES, J. M., Neoliberalismo y religión..., o. c., 18. or.; Id., Postmodernidad y 
neoconservadurismo..., o. c., 129. or. 
11 Ik. MARDONES, J. M., Sociedad moderna y cristianismo, DDB, Bilbo 1985. 
12 Kapitulu horren izena ondorengoa da: Neo-conservadurismo y política cristiana (ik. Ibid., 65-
82 or.). 
13 Gai horren inguruan, Mardonesek zenbait lan eta aurkezpen egin ditu. Lehenengoa arestian 
aipatu duguna da eta, beraz, aitzindaria den idatzia gai horretan: MARDONES, J. M., Sociedad 
moderna y cristianismo. ..., o. c., 65-82 or. Hurrengo hamarkadan beste idatzi askok islatzen 
dute gure  pentsalariaren interesa; besteak beste: Capitalismo y religión. La religión política 
neoconservadora, Sal Terrae, Santander 1991; Neoliberalismo y religión. La religión en la 
época de la globalización, Verbo Divino, Lizarra 1998; Postmodernidad y neoconservadurismo: 
reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo Divino, Lizarra 1991; M., Análisis de la sociedad y fe 
cristiana, PPC, Madril 1995, 78-82 or.; 108-114 or.; ¿El capitalismo como liberación? La 
teología política neoconservadora, in Razón y Fe, 1993, 357-369 or.; La asunción neo-
conservadora de Weber. El espíritu del capitalismo y la ética neo-conservadora, in Sistema, 83, 
25-41 or.; La filosofía política del neo-conservadurismo americano, in Arbor, 503-504, 163-185; 
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2. Mardonesek azpimarratutako ideiak 

 Gure autoreak arreta handiz irakurtzen ditu pentsalari neokonen 

argitalpenak, beren planteamenduak eta azterketak laburbilduz sarri askotan. 

Nolabait adierazi nahi digu planteamendu horiek, partekatu ez arren, ulertzen 

dituela, ez direla hutsaren hurrengoa. Gure pentsalariaren ikuspuntu kritikora 

joan baino lehen, korronte honetan antzematen dituen indar-lerroak jasotzea 

komenigarria da. Mardonesek egiten duen neoliberalismoaren aurkezpen hori bi 

zatitan banatzen dugu: lehenik, gizarteari buruz neokonek egiten duten 

azterketa; bigarrenik, nola planteatzen dituzten erlijioaren presentzia eta 

zeregina. 

 

2.1. Mendebaldeko gizarteari buruzko neokonen ikuspuntua 

 Mardonesek eskaintzen digun materiala gizarteari buruzko neokonen 

ikuspuntua azaltzeko esaldi trinko batean laburbil daiteke: gizartea hiru 

sistemen funtzionamendu egokian etzanik, formularik eraginkorrena 

mendebaldeko gizarte kapitalistak lortu du; baina gaur egun formula hori krisi 

gorrian dago, mendebaldeko zibilizazioa desagertzeko zorian jartzen duen krisi 

gorria; krisiaren iturburua sistema kulturalaren ustelduran datza eta usteldura 

horri eutsi behar zaio ahalik eta lasterren. Laburbilketa trinko hori pausoka 

azaltzen dugu hurrengo paragrafoetan, leku handi zabala betetzen baitute 

Mardonesen idatzietan. 

 

2.1.1. Gizartearen muina deskribatuz 

Modernitatean oinarrituta, neokontserbadoreek badute proiektu bat14, 

gizarte-proiektua, alegia. Modernitatearekin batera, gizateriak pauso inportante 

bat eman duela ikusten du mugimendu horrek. Neokontserbadoreek, 

modernitatearen ekarpenekin kritikoak izan arren, azken batean, 

modernitatearen proiektua onartzen dute eta berenganatu nahi dute15, baina 

                                                                                                                                                                              
Neoconservadurismo y moral. El abuso de la ética por.el sistema, in Sal Terrae, 7, 513-524; La 
desprivatización del catolicismo en los años ochenta, in Sistema, 97, 123-136 or.  
14 Ik. Ibid., 77-91 or. 
15 Ik. Id., Capitalismo y religión..., o. c., 45-48 or. 
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baldintza batzuk erantsirik16. Proiektu hori, eurek aurkezten duten bezala, 

utopiarik errealistena da, esperientziak erakutsi baitigu funtzionatzen duela eta 

ekarpen onak egin ditzakeela; baten batzuek “statu quo”aren utopia deitu 

dute17. 

Teoria sozial klasikoari jarraituz, pentsalari neokonek hiru sistema 

identifikatzen dituzte: ekonomikoa, administratibo-politikoa eta kulturala. Dena 

den, Mardonesek azpimarratzen du D. Bellek egiten duen ohar esanguratsua18: 

hiru sistemen kidetasunak ez du esan nahi hiru sistemen adostasuna. 

Lehenik, sistema ekonomikoa dugu; ondasunak ekoizteko eta banatzeko 

modu bat delarik, hiru eragiketarekin lotuta dago sistema hori: lan-banaketa, 

lan-espezializazioa –lan-banaketa horretatik hainbat gune ezberdin sortzen dira 

eta horietako bakoitzean lan-espezializazioa gauzatzen da– eta, azkenez, 

nahitaezko lan-koordinazioa. Sistema ekonomikoaren barne-muinean logika 

berezi bat dago: eraginkortasuna. Eraginkortasunaren arabera, kostuak ahalik 

eta gehien murriztu eta etekinak ahalik eta gehien handitu behar dira. Logika 

horri lotzen zaio sistemaren azpian dagoen printzipioa: produktibotasuna eta, 

beraz, etekina. Sistema ekonomiaren bizkarrezurra merkatuan dagoelarik, 

merkatu zale amorratuak dira Neokontserbadoreak: merkatu librearen 

esperientziak erakusten omen digu aberastasunaren eta garapen ikaragarriaren 

iturria dela.  

Azken bi mendeetako esperientziak erakusten omen digu kapitalismoa 

izan dela gizateriak inoiz eduki duen eredu ekonomikorik eraginkorrena: inoiz 

baino produktu gehiago ekoiztu dira eta kosturik txikienean19.  

Berger-en irakurle aditua eta arretatsua delarik, Mardonesek badaki 

neokontserbadoreen argudioa mamitsua eta gezurtatzea zaila dela. Datuak 

edonoren esku egonik eta datu horietan oinarriturik, Berger-ek erakusten du 

sistema kapitalista beste edozein baino eraginkorragoa eta justuagoa dela: 

ekoizpenari dagokionez, eraginkorragoa; ondasun banatzeari dagokionez, 

hobea20. 

                                                            
16 Ik. Ibid., 48 or. 
17 Id., Neoliberalismo y religión..., o. c., 81. or. 
18 Ik. Id., Capitalismo y religión..., o. c., 55. or. 
19 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 131-136 or. 
20 Ik. Id., Neoliberalismo y religión..., o. c., 86-87 orrietan; leku horretan aipatzen ez badu ere, 
Berger-en Pirámides de sacrificio delako liburua azaltzen da. 
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 Bigarrenik sistema administratiboa eta politikoa dugu. Sistema hau 

justiziaren administrazioarekin eta boterearen kudeaketarekin lotuta dago21, bi 

helburu berezi eta propio dituelarik: alde batetik, gizartean suertatzen diren 

gatazkak bideratzea eta arautzea; beste aldetik, gizartea, arau jakinen arabera, 

ordenatzeko behar den zilegitasuna lortzea eta ziurtatzea. Sistema horren 

logikaren azpian suposamendu bat dago, hori ere mendebaldeko kulturan oso 

errotua dagoelarik: herritarrak berdinak dira. Logika horrek, aldi berean, bi 

printzipio –suposamendu horren printzipioak– dakartza: herritarren 

berdintasuna eta erantzukizuna. Daniel Bell-ek defenditzen du sistema horren 

azpian printzipio definitzaile edo axial bat dagoela, diskurtsoaren gakoa 

bilakatzen dena: zilegitasuna.  

 Sistemaren gauzapena, mendebaldeko kulturan beti, Estatua eta 

Estatuaren administrazioari dagokion modu berezia, hots, burokrazia dugu 

gizartean dagoen boterearen antolakuntza arrazionalarekin lotuta dagoena: 

botere publikoak banatu dira eta elkarri begiratzen diote. Hori da sistema 

demokratikoa deitzen duguna: herritarren parte hartzea ahalbidetzen du.  

 Neokontserbadoreen ustez, ez lirateke nahasi behar ekonomia eta 

politika. Ekonomia, marko pribatuaren eremuan diharduenean, oso eraginkorra 

da; baina ekonomiaz kanpotik –administrazio publikotik, esaterako– baldintzak 

jartzen dizkiotenean, orduan makaltzen eta trakesten da zeregin ekonomikoa. 

Planteamendu horrekin batera, ongizatearen Estatuaren –Wellfare delakoaren– 

egoera berraztertu behar da. Estatu-eredu horrek parte hartze handiegia dauka 

gizartearen dinamiketan eta horrek desiragarriak ez diren ondorioak dakartza. 

Batetik, herritarrak ez ditu bere bizitza eta bere mugak ondo kudeatzen; beti 

Estatuaren laguntza eske geratzen da eta herritarren jarrera pasiboa eragiten 

da. Herritarrek konpondu lezaketen hainbat arazo, Estatuaren eskuetan uzten 

dute. Beste aldetik, Estatua handitzen da, administratiboen multzoa zabaltzen 

da eta horren antolakuntza zailtzen da. Ongizatearen Estatuak sortarazten 

duen beste ondorio desatsegina arazoen politizazioa da. 

Azkenik, sistema kulturalari eutsiko diogu. Sistema horren esparruan, 

gizabanakoaren bizitza-zentzu pertsonala eta giza komunitatearen zentzua eta 

helburua kokatzen dira22. Sistemaren era edo janzkera sinbolikoa da eta 

                                                            
21 Ik. Id., Capitalismo y religión..., o. c., 55-56 or. 
22 Ik. Ibid., 56. or. 
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sinbolismoari lotzen zaizkion adierazpen guztietan azaltzen da: artea, erlijioa, 

teoria, erritoak... Sistema hori bizitzaren muga existentzialekin etengabeko 

elkarrizketan dago, muga horien nolabaiteko integrazioa bilatzen duelarik. 

Mendebaldeko gaurko kulturan, aldaketa nabaria agertu zaigu: erlijioaren 

zeregina ilundu eta zokoratzen joan da eta, horrekin batera, mundu-ikuskera 

anitza agertu da. Prozesu horrek testuinguru berezia sortarazten du gizartean. 

Ikusitako beste sistemetan bezala, sistema honetan ere printzipio definitzaile 

edo axiala agertzen zaigu –D. Bell-en arabera–: nia. Ni horri lehentasuna 

eskaintzen zaio eta lehentasun horrek berekin dakar niaren adierazpena, 

eraikuntza, berreraikuntza, azken batean, subjektuaren errealizazioaren 

bilaketa. Niak, bilaketa horren testuinguruan, ez du aldez aurretiko mugarik 

onartzen: ezer ez dago debekaturik, gauza guztiak esploratuak eta dastatuak 

izan behar dira. Printzipio horren ondorioa aipatuta dago dagoeneko: 

aniztasuna, gero eta handiagoa eta sakonagoa den mundu-ikuskera anitza.  

 

2.1.2. Krisiaren diagnostikoa 

Bi sistemaren funtzionamendu desbideratua da krisi honen azpian 

dagoena: kultura eta politiko-administratiboa. 

Sistema kulturalari dagokionez, mendebaldea krisi latzean murgilduta 

ikusten dute Neokontserbadoreek. Denboraren poderioz, kapitalismoaren 

arrakasta produktiboa handitzen joan den neurrian, gizakiaren etika lasaitu egin 

da. Hasierako indarra galduta, bizitza erosoa eta sakrifiziorik gabeko bizimodua 

zabaldu da kapitalismoaren barnean. Beraz, kapitalismoa ahalbidetu zuen 

kultura desagertu da eta beste sentiberatasun bat sortu da. Giro kultural berri 

horretan balioak aldatzen dira, gehien balioesten dena ondokoa dugularik: 

gozatzea, esperimentatzea, gauza eta bizipen berriak bereganatzea. Horrekin 

batera, balio-aniztasuna sortzen da, gizabanakoak bere bizitzaren zentzua 

galtzen du eta, helburuak galtzerakoan, inolako sakrifiziorik egitea urrun 

geratzen da23. Sistema kulturalak talka egiten du sistema produktiboen 

eskaerekin24.  

                                                            
23 Ik. Ibid., 138-140; 150-152; gogoeta horiek Daniel Bellen aipatutako liburutik hartuta daude: 
Las contradiciones culturales del capitalismo…, o. c. 
24 Ik. MARDONES, J. M., Análisis de la sociedad..., o. c., 78-80 or.; MARDONES, J. M., 
Capitalismo y religión..., o. c., 167-174 or. 
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 Bi logika daude eta biak mendebaldeko tradizioan errotuta daude25. 

Mendebaldeko gizarte garaikidearen ezaugarririk inportanteenetako bat 

gizabanakoaren autonomia da. Autonomia hori prozesu bat da, mendebaldeko 

kulturan oinarritzen dena. Prozesu horretan oso erabakigarria da erro kristaua 

eta horretatik datorren gizabanakoaren duintasuna. Prozesu horren guztiaren 

oinarrian gizabanakoaren askatasuna eta autodeterminazioaren taupada 

dautza. Aipatutako askatasun-min horren bilakaerak bi bide hartu ditu. Bide bat 

ekonomiaren esparrutik zehar dabil. Esparru horretan, gizabanakoaren 

askatasuna sormen-printzipio bihurtzen da. Indibidualismo ekonomiko horrek, 

neokonen ustez, oso emankorra delarik, aurrerapen eta aberastasun handia 

ekarri du. Baina, askatasun-min berberak, kulturaren esparruan, bestelako 

ondorioak ekarri ditu. Gizabanakoak muga guztiak gainditu nahi ditu eta 

edonolako bizipenak izan nahi ditu. Beraz, askatasun-min berberak bi 

arrazionaltasun dakartza eta arrazionaltasun bi horiek berehalaxe erakusten 

dute adostezinak direla beren artean: kontrajarritako ondorioak sortarazten 

dituzte. 

 Kapitalismoaren hasieran gozamenaren arrazionaltasuna bestearen 

menpe zegoen eta, hori dela eta, kontrolatuta eta bideratuta zegoen. Ondorioz, 

iraultza kapitalista posible izan zen mendebaldeko historiaren barnean. 

Menpekotasun hori ahalbidetzeko, erlijioaren eragina oso erabakitzailea izan 

zen. Kristau erlijioaren presentzia eta eragin soziala ahultzen joan den neurrian, 

sekularizazioaren prozesua zabaltzen eta sakontzen joan den neurrian, lehengo 

oreka desagertzen joan da. Gozamenaren eta autorrealizazioaren 

arrazionaltasuna nagusitzen joan da eta, prozesu horretan, sistema guztiaren 

iraupena kolokan geratu da. Horretan datza, beraz, modernitatearen krisia: 

azkenean, krisi kulturala dugu. Mendebaldeko gizarteek gozamenaren 

arrazionaltasunari dagozkion balioak barneratu dituzte. Mugak jausi direnez 

gero, dena esperimentagarri bihurtzen denez gero, zentzu-krisia jarri da 

gizartearen erdian. Hortaz, krisi espiritualari buruz mintzatzen hasten da. 

Pentsalari neokontserbadoreen ustez, bide horretan iraunez gero, beste 

aldaketarik ez bada egiten, mendebaldeko kulturak berea egin du. Beraz, 

neokonen diagnostikoan, nahitaez, erlijioaren presentzia eta zeregina ukitu 

                                                            
25 Ik. Id., Capitalismo y religión..., o. c., 58. eta hurr. 
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behar dugu; baina erlijioa krisitik irteteko proposamenaren barneko elementua 

omen denez gero, neokonek egiten duten gogoeta erlijiosoaren aurkezpena 

geroko utziko dugu. 

 Sistema politiko-administratiboari dagokionez, Estatuaren bilakaeran 

kokatzen da arazoa26. Bigarren Mundu-Gerraren ostean, estatuak handitzeko 

joera nabaria erakusten du. Estatuak bereganatzen duen lehenengo esparrua 

ekonomiarena da, kapitalismoaren aldizkako krisien ondorioak moteltzeko, hain 

zuzen ere. Hori gertatu ondoren, zientzia eta ikerketa, oso esparru 

garrantzitsuak bihurtzen delarik, bereganatzeko beharra du estatuak. Azkenik, 

oinarrizko giza beharrak –osasuna, etxe-bizitza, inguruarekiko politika...– bere 

gain hartzen ditu Estatuak. Zeregin horiek guztiak ondo kudeatzeko, estatuak 

bere tamaina handitu behar izan du, hots, burokraziaren tamaina proportziorik 

gabe zabaldu da. Prozesu horrek ondorio jasanezina dakar berekin: estatua 

gobernatu ezina. Baieztapen hori ondoko arrazoietan oinarritzen da. Lehenengo 

eta behin −eta hauxe da zalantzarik gabe, ondoriorik latzena−, Estatuak ezin 

kudeatu dezake hain askotarikoa den betebehar soziala. Bigarrenik, estatuaren 

planteamendu horrek klase berri bat sortarazten du: funtzionaritza. Estatuak 

bereganatzen dituen zeregin berriak kudeatzeko estrategia maltzurra da, zeren 

eta klase berri horren jaiotza baitakar. Klase berri hori estatuak egiten dituen 

inbertsioetan oso interesatua dago, baina herritarrek egiten duten lanaren 

fruitua xurgatzen du; aberastasuna ekarri beharrean, diru publikoa xahutzen du: 

herritarrek egindako lanaren lepotik bizi dira27. Hirugarrenik, berez politikoak ez 

ziren arazo sozialak –etxe-bizitza, ekologia, zahartzaroa...– politizatu egiten dira 

eta politizazio horrek ez du errazten arazoen konponketa. Laugarrenik, ildo 

beretik, desira eta behar pribatuak arazo publiko bihurtzen dira; 
                                                            

26 Ibid., 118-124 or. 
27 Klase berriaren kontzeptuari buruz, eta kontzeptu horren inguruan dauden gorabeherak, 
ondoko leku honetan luzatzen da Mardones: Id., Capitalismo y religión..., o. c., 176-179 or. 
Zenbait gogoeta lerratu ondoren, Mardonesek honela amaitzen du atal hori, laburbildu nahian 
nonbait: 

De nuevo esta confrontación entre `la clase intelectual´ pone de manifiesto, más allá de 
lo adecuado o inadecuado del término, la contradicción cultural ínsita en la sociedad 
burguesa, pero esta vez nos situamos a la altura de los portadores (Träger) de la 
corrupción socio-cultural. La `nueva clase`es responsabilizada de la situación: agita las 
demandas utópicas de la participación democrática, presionando hacia abajo sobre la 
legitimación del Estado y el sistema; excita los contenidos explosivos de la cultura 
moderna, erigiéndose en defensora de los derechos civiles y de las actitudes 
experimentalistas; socava los valores morales y religiosos que proporcionaban sentido 
y control a la mayoría. Estamos ante una `cultura adversaria´ cuyo representante es 
esta `nueva clase`intelectual (Id., Capitalismo y religión..., o. c., 179. or.). 
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berdintasunaren printzipioa defenditu nahian –guztiek aukera berberak izan 

ditzaten–, azkenean, jauzi kualitatibo bat emanez, guztiek emaitza berberak 

izan ditzaten bilatzen da. 

 Mardonesek badaki neokontserbadurismoa mugimendu bat dela eta, 

lerro nagusietan oinarrizko adostasun bat egon arren, pentsalarien artean 

ezberdintasun nabariak aurki ditzakegula. Hori dela eta, gure autoreak zenbait 

ñabardura jasotzen ditu28. M. Novak-ek azpimarratzen du kapitalismoaren 

espiritua demokratikoa dela eta espiritu hori sozialismoaren eta 

kolektibismoaren kontra doala, nahitaez. Autore horren analisian, judu-

kristautasunaren zerumuga desagertu denez gero, sozialismoaren agintza 

agertu eta nagusitzen da; baina bide horretan espiritu demokratikoa galtzen da. 

Sozialismoaren mitoa eta mito horrek daukan arriskua ere azpimarratzen du 

Berger-ek: sozialismoa den mitoaren erakargarritasunaren aurrean, 

kapitalismoak ez du islatzen indar mitikorik, nahiz eta kapitalismoaren emaitzak 

sozialismoarenak baino askoz hobeak izan. Neuhaus-ek ohartarazten du Ipar 

Amerikako gizarteak gune publikoa galdu duela: gune publiko hori hutsik geratu 

da. Horrek esan nahi du demokrazia liberala defendatzaile publikorik gabe 

geratu dela, zilegitasunik gabe geratzen ari dela. Autore horren ustez, egoera 

horrek erlijioaren presentzia publikoa berreskuratzea eskatzen du. Martin 

Lipset-en tesi nagusiaren arabera, Ipar Amerikako gizartean bazegoen 

adostasun bat berdintasun printzipioaren inguruan eta gaur egun adostasun 

hori zirrikatuta eta pitzatuta dago; aurreko printzipio horren ordez 

indibidualismoaren printzipioa nagusitzen ari da. Ordezkapen horren aurrean, 

erronka bat agertzen da: gizartearen helburuak eta gizabanakoaren helburuak 

harmonizatzea.  

 

2.1.3. Kapitalismoaren goraipamena29 

 Kapitalismoa dela eta, neokontserbadoreek daukaten tesia oso argia 

da eta oso sutsu defenditzen dute: kapitalismoa askatasun-iturria30 delarik, 

                                                            
28 Ik. Id., Capitalismo y religión..., o. c., 65. or. eta hurr. 
29 Jardun intelektual hori, batik bat, Capitalismo y religión... izenburua daraman liburuan 
ikertzen du Mardonesek. Paragrafo horretan aletzen ditugun gogoetak liburu horretako 
hirugarren kapitulutik jasotzen ditugu, 79-109 or.  
30 Ik. Id., Capitalismo y religión..., o. c., 86-87 or. 
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aberastasun handia ekarri du31.  Baina mugimendu horretako pentsalariak ez 

dira inozoak eta jakin badakite oso ondo kapitalismoak oso prentsa txarra 

daukala: urte asko eta asko izan dituzte inork defenditu gabe eta leku 

guztietatik kritika deuseztagarriak jasoz32. Sistema ekonomiko kapitalista hain 

ona bada, zergatik jaso dituen hainbeste kritika eta zergatik dagoen hain txarto 

ikusia azaldu behar dute neokonek, baina ez dira erantzun-faltan, ezta hurrik 

eman ere. Beren ustez, arrazoia oso sinplea da. Azken urteetan kapitalismoak 

aurrez aurre izan duen lehiakidea sozialismoa izan da. Sozialismoaren 

emaitzak eskasak baino gehiago txarrak izan dira; hala ere, sozialismoaren 

onarpena oso handia izan da; kapitalismoarena, berriz, oso txikia –nahiz eta 

bere emaitzak oparoak izan–. Zertan datza gakoa? Sozialismoa gizarte-mito 

sakon bati lotzen zaio: berdintasuna eta bakea. Mito hori hitz handiz eta 

narrazio erakargarriz hornituz aldarrikatu arren eta herritarren begirada lausotu 

eta liluratu arren, emaitza urrikoa da. Kapitalismoaren narrazioa, ordea, oso 

txiroa eta apala da, batere erakargarririk gabekoa. Herritarrek mitoak behar bide 

dituzte eta kapitalismoak ez dauka mitoaren indarra, oso pragmatikoa eta hitz 

gutxikoa baita: bere lorpenak eta emaitzak ez daki ez defenditzen ez 

erakusten33. Diagnostiko honetan oinarrituta, neokonei argi agertzen zaie 

bereganatu behar duten premiazko zeregina: kapitalismoaren defentsa 

esplizitua. Helburu horri eskainiko dizkie kemen eta ahalegin handiak.  

 Horrenbestez, kapitalismoaren bertuteak, inolako konplexurik gabe, 

goraipatzera bideratzen dira neokonak. Bertute horiek hiru sistemetan islatzen 

direla argi ikusten dute pentsalari horiek. Sistema ekonomikoan: 

eraginkortasuna; giza sormena sustatzea; arazoentzat irtenbide berriak eta 

orijinalak asmatzea; ekipo-lana areagotzea; giza elkartasuna; koordinazio 

arrazionalaren bitartez, lana antolatzea eta banatzea. Sistema politikoan: 

azpimarratzen den oinarrizko bertutea deszentralizazioa da, boterearen 

kontrola eta demokraziaren jarduera ahalbidetzen duen deszentralizazioa, hain 

zuzen ere. Planteamendu horren ildotik, gogoratu behar dugu neokonek 

barneko lotura ikusten dutela kapitalismoaren eta demokraziaren artean. 
                                                            

31 Ik. Ibid., 81.; 83-86 or.; Bergeren gogoetak ondorengo liburutik hartuta daude: La revolución 
capitalista, Edicions 62, Bartzelona 1989, 56. or. 
32 Ik. MARDONES, J.M., Capitalismo y religión..., o. c., 87-88 or.; paragrafo horretan, 
Mardonesk Lipset-en planteamendu bat jasotzen du (ik. LIPSET, S. M., Neoconservatism: Myth 
and Reality in Society uztaila/abustua 1988, 31. or.). 
33 Ik. MARDONES, J. M., Capitalismo y religión..., o. c., 88. or. 
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Sistema kulturalari dagokionez, kapitalismoarekin batera indartzen omen den 

bertutea oso nabaria eta garrantzitsua da: oinarri etikoa eta erlijiosoa. 

 Esandakoaren ondorioa oso nabaria delarik, atal honen hasieran aurreratu 

dugun tesira itzultzen gara: kapitalismoa askatzailea da34. Askatzaile izate 

horren baieztapena ez da egiten maila teorikoan –sozialismoaren kasuan egiten 

den bezala–, eskarmentuak ematen dituen datuen arabera baizik: iraultza 

kapitalista da inoiz izan den prozesurik askatzaileena. Askapen hori burutzen 

da bai ekonomian bai politikan: lehengoari dagokionez, lazeria gainditzen da; 

bigarrenari dagokionez, berriz, tirania erauzten da. Ildo horretatik, neokonek 

diote, kapitalismoa defenditzen dutelarik, askapen-teologiaren helburu berberak 

berenganatzen dituztela; ezberdintasunak, berriz, bitartekoetan daude: 

askapen-teologia printzipioetan eta gogoetetan geratzen da; kapitalismoak, 

berriz, benetako ondorio askatzaileak erakusten ditu. Beraz, pentsalari 

neokonen ustez, Hirugarren Munduko akatsa ez da kapitalismoaren eragina, 

baizik eta kapitalismoak behar beste garapen ez duela lortu. 

 

2.1.4. Krisitik irteteko proposamena 

 Izan ere, gure zibilizazioa –mendebaldeko kultura deitzen duguna– 

heriotza-mehatxuaren azpian ikusten dute korronte horretako pentsalariek. 

Baina kontuz! Baieztapen horrek ez du esan nahi dena txarto dagoela eta, 

ondorioz, beste gizarte-mota bat eraiki behar dela. Oro har, diagnostikoan ikusi 

dugun bezala, mendebaldeko kultura oso arrakastatsua izan da eta arrakasta 

hori ahalbidetu duen bidetik eta formulatik jarraitu beharko dugu etorkizunean 

ere. Hala ere, gure zibilizazioaren etorkizun hurbilari begira, 

neokontserbadoreek hilzorian ikusten dute, zibilizazioaren barnean dagoen 

kontraesan kulturala –lehen aurkeztu duguna– jasanezina baita. Krisia kulturala 

denez gero, kulturaren eremuan eman behar da borroka; modernitateak ekarri 

duen giro kultural arriskutsuari oldartzea izango da helburua eta, ondorioz, 

kultura alternatiboaren proposamena aurkeztea eta defenditzea. 

Neokontserbadoreek egiten duten kultura berriaren proposamena, berriz, 

nahiko zaharra da, zeren eta, azken batean, defenditzen dena etika garbizalea 

eta estua berreskuratzean baitatza.  

                                                            
34 Ik. Ibid., 86-87 or. 
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 Baina hain aurreratua eta gozatzeko zalea den mundu kapitalista 

horretara nola ekar liteke etika puritanoa? Helburu hori ez da lortzen giza 

ingeniaritzaren bitartez eta ez da, besterik gabe, giza planifikazioaren 

ondorioa35. Zeregin horretan –etika puritanoa gizartearen erdigunean 

berreskuratzeko zereginean–, badago oinarrizko faktorea: erlijioa. Baina 

mendebaldeko kulturan, zeregin hori bete dezakeena ez da edozein erlijio. 

Gaur egun ezagutzen dugun mendebaldea tradizio judu-kristauan sortua izan 

denez gero, kristautasuna da gaurko mundu garatu kapitalistari sostengua 

eman diezaiokeen erlijioa. Hala ere, proposamen horrek azalpen sakonago eta 

zehatzago behar du eta horixe da, hain zuzen ere, beste atal batean egingo 

duguna; baina, lehenago, kapitalismoari buruzko zenbait zehaztapen egin 

behar ditugu. 

 Planteamendu etiko erlijiosoarekin batera, planteamendu politikoa 

egitea proposatzen dute neokonek: giza arazoak despolitizatzea eta estatuari 

zama kentzea36. Neokontserbadoreen proposamenean, gizarteari itzuli behar 

zaizkio giza arazoak, hots, esparru politikotik atera egin behar dira arazo horiek. 

Beste modu batean esanda, neokonek esan nahi dute giza arazoak merkatuan 

konpondu behar direla. Hori horrela eginez gero, estatua desburokratizatu 

egiten da, bere tamaina murrizten da, bere kudeaketa ahalgarri bihurtzen 

delarik. 

 

2.2. Kristautasunaren zeregina: neokontserbadoreen ikuspuntua 

Kristautasuna da mendebaleko kulturan errotuta dagoen erlijioa eta 

mendebaldeko garapena ahalbidetu duena. Modernitatearen etorrerarekin 

kristautasunaren presentzia ahuldu bada ere, neokonek gizartearen erdigunean 

birkokatu nahi dute. Baina galdera bat dago argitu behar dena: zer da erlijioa 

neokonentzat? Erlijioa eta kristautasuna ulertzen duten moduan ulertuta, 

mendebaldeko etorkizuna eta kristautasunaren etorkizuna batera doaz. 

 

2.2.1. Erlijioaren kontzeptua   

                                                            
35 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 85. or. 
36 Id., Capitalismo y religión..., o. c., 124-128 or. 
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 Aurreko paragrafoetan aurreratu dugu, neokontserbadoreen 

ikuspuntutik erlijioa dela giltzarria: non eta modernitatean. Beste modu batean 

esanda, mendebaldeko etorkizuna erlijioaren bideetatik iragaten bide da edo, 

bestela, pentsalari neokontserbadoreen ustez, mendebaldeko gizarteak 

desagertu egingo dira37. Beraz, erlijioari buruz mintzatzerakoan, 

neokontserbadoreak ez dira gizartearen bazterreko gai xume bati buruz ari, 

alderantziz baino, euren ustez, giza errealitatearen eraikuntzaren erdigunean 

dagoen ardura eta bizipena da erlijioa. 

 Baina, neokontserbadoreak erlijioaz ari direnean, zer aditzen dute? 

Argi eta garbi dago ez direla kontserbadore-molde hutsetan pentsatzen ari; 

arrazoimenetik iragan den erlijioa da; korronte horretako paladinak intelektualak 

dira, giza zientzietan adituak eta, kasu askotan, kristau teologia ikasiak. Beraz, 

arrazoimenaren erabilpena sakontasunez balioesten dute: fideismo hutsa, 

arrazoitua ez den obedientzia itsua eta emozioa baino ez den erlijioa arbuiatzen 

dute. Zentzu horretan, erlijioaren formulazioak modernitatearen galbahetik 

iragan behar du. Baina haratago doa erlijioa, “transzendentziazko ideala” 

bilakatzen da38; hori dela eta, nihilismoari eta postmodernismoari aurre egiteko 

giltzarri preziatu bihurtzen da. 

 Bell-entzat, erlijioa “sakratuaren lekua da”. Sakratuaren zentzua 

Durkheim-ek ematen duenarekin bat dator Bell-en formula: batetik, profanoari 

kontrajartzen zaio eta, bestetik, herri jakin baten kontzientzia kolektiboan sortua 

da. Hori dela eta, konpartitutako sentimenduak eta gizakien artean sortzen 

diren lotura afektiboak dira, hain zuzen ere, erlijioa –sakratuaren zentzua eta 

sakratuaren bizipena– sustatzen dutenak. Sakratua, ondorioz, ordenaren eta 

argiaren iturri bihurtzen da: zentzuaren eta errealitatea onartzearen printzipio. 

Beste modu batean esanda, sakratuaren esparruak nomos bat ahalbidetzen du, 

bizitza zentzuz betetzen duen nomosa, heriotzaren kontra, anabasaren kontra 

defenditzen duen nomosa39. 

 Kontura gaitezen erlijioa modu horretan planteatzen baldin bada, 

azpimarratzen dena –beste gauza guztien gainetik balioesten dena– ez dela 

erlijioaren natura, erroa, edo erlijioa izatearen arrazoi sakona, baizik eta erlijioak 

                                                            
37 Ik. Id., Sociedad moderna y cristianismo...., o. c., 71. or. 
38 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 83-84 or.; Id., Capitalismo y religión..., 
o. c., 154-156 or. 
39 Ik. Id., Capitalismo y religión..., o. c., 157. or. 
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betetzen duen zeregina: nihilismoak eta postmodernismoak dakarten 

hondamenditik ateratzeko zeregina40. Zeregin hori ondo ikusten da ondoko 

testuan, Bell-ek idatzitakoa eta Mardonesek jasotzen duena: 

Lo que la religión puede restaurar es la continuidad de las generaciones, volviéndonos 
a las circunstancias existenciales que son el fundamento de la humildad y el interés por 
los otros. Pero no puede fabricarse tal continuidad ni montarse una revolución cultural. 
Este hilo se entreteje en aquellas experiencias que nos dan un sentido trágico de la 
vida, una vida que se vive al borde de la navaja, entre la finitud y la libertad41. 

  

 Testu horren arabera, erlijioak betetzen duen zeregina bakarra, berezia 

eta ordezkaezina da. Gizarteari oinarrizko lotura emateko, jatorrizko 

elkartasuna lortzeko –bai belaunaldi ezberdinen artean, bai gizartean dauden 

gizabanakoen artean–, apaltasuna eta besteengan interesatuta egotea behar-

beharrezkoa da; baina apaltasun eta interes hori sortarazterakoan eta 

iraunarazterakoan, erlijioak ez omen dauka lehia egiten dionik. Belaunaldien 

arteko loturari dagokionez, giza historiaren bilakaeran, erlijioa oroitzapenaren 

lekua izan da: erlijioari esker, iraganarekiko lotura agertzen da, tradizioa 

balioesten da eta orainaldi iheslari batean bizitzea saihesten da42. 

 Neokonek ikusten duten bezala, mendebaldeko gizarte modernoak, 

gizakiaren liberazioaren beharra baino gehiago, gizakia gizartearen baitan 

txertarazteko eta gorpuztarazteko beharra dauka. Behar horretan, erlijioak duen 

beste zeregin bat argitzen zaigu: giza desintegraziorako joera duen 

mendebaldeko gizarte teknokratikoan, pertsona biltzen duen etxeko sutondo-

txokoa izatea43. 

 Horregatik, erlijio guztiak ez dira berdin balioetsiak; benetan balioetsia 

den erlijioa kristautasuna da: mendebaldeko kulturan dauden mehatxuei 

oldartzeko gaitasuna kristautasunaren baitan ikusten dute.  

 Kristautasunak bete ditzakeen zereginei gagozkielarik, kristautasuna 

nola ulertzen den neokontserbadoreen artean agertzen zaigu44.  

 Lehenengo eta behin, zilegitzeko zereginari buruz mintzatu behar 

dugu. Mendebaldeko esparruan garatzen ari den gizartearen antolakuntza 

                                                            
40 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 84 or.; Id., Capitalismo y religión... o. 
c., 180. or.  eta hurr. 
41 BELL, D., Las contradicciones culturales..., o. c., 40. or. (ik. Mardones, Capitalismo y 
religión..., o. c., 65. or.) 
42 Ik. MARDONES, J. M., Capitalismo y religión..., o. c.,  183-184 or. 
43 Ik. Ibid., 185-186 or. 
44 Ik. MARDONES, J. M., Sociedad moderna y cristianismo..., o. c., 76-79 or. 
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zilegitzeko gaitasuna dauka kristautasunak. Azken finean, zilegitzeko lan hori 

kristautasunak bete dezake, ez beste inork, ezta beste ezerk ere: 

kristautasunak ematen dio bermea gizarte osoari.   

 Bigarren zeregina herritarren portaerarekin lotuta dago. 

Kristautasunaren ondareari kasu eginez, modernitateak eta postmodernitateak 

dena probatzeko, dena esperimentatzeko, muga guztiak apurtzeko, gozamen 

hutsean geratzeko duen joerari aurre egin dakioke. Hortaz, sakrifizioaren 

zentzua, nork bere burua baztertzeko edo, behinik behin, erlatibizatzeko ariketa 

ahalbidetzen da. Gizartea gero eta indibidualistagoa den neurrian, desegiteko 

bidetik abiatzen da; ondorioz, giza harremanak ahultzen dira, gizartearen 

dinamismoa eta bizitzaren intentsitatea galtzen doa. Jendea batzeko gaitasuna 

dela, helburu jakin baten atzean jendea lerratzeko indar bizi sakona dela, 

erlijioak balio integratzaile paregabea dauka. 

 Hirugarren zereginak badu zerikusirik transzendentziarekin. 

Kristautasuna transzendentziaren lekukoa da, eta, neokontserbadoreek 

daukaten ikuspuntutik, askatasun immanenteekin ez dator bat. 

Transzendentziaren lekukotasunari dagokionez, gizabanakoari zentzu berezia 

eskaintzen dio kristautasunak: oraingo egoera latzak gainditzen laguntzen dion 

bizipen erlijioso gozoa. Hori dela eta, ebanjelioaren interpretazio sozialaren 

kontra ari dira pentsalari horiek45.  

 Kristautasuna, ondorioz, betetzen dituen zereginengatik balioesten da. 

Zeregin horiek oso publikoak dira, azken batean, giza sistema oso bat defenditu 

eta zilegitu behar baitu erlijioak. Defentsa hori esparru publikoan ez beste inon 

ezin daiteke bete. Sekularizazioaren prozesuaren kontra, neokontserbadoreak 

erlijioa esparru publikoaren erdigunean jarri nahi dute. Beraz, korronte horretan, 

erlijioa esparru pribatutik ateratzeko hautua egiten da46. Erlijioarentzat 

neokontserbadoreek publikotasunaren aukera egiten dutenez gero, anitza eta 

demokratikoa den gizartean, erlijioak izan behar duen presentzia publikoa 

nolakoa izan behar den argitu beharra dago: funtsezko galdera da eta aurrez 

aurre ipintzen digute nahitaez. Begi-bistan dago publikotasunaren forma etiko 
                                                            

45 Baieztapen hori zehaztu behar dugu. Neokontserbadoreei buruz idazten duen lehendabiziko 
idatzian idazten du hori Mardonesek. Hurrengo idatzietan, Mardonesek ondo asko erakutsiko 
du mugimendu horretako pentsalariak giza gauzapen immanenteetan oso interesaturik daudela, 
kapitalismoaren ekarpenetan batez ere. Baina egia da beti ebanjelioaren interpretazio 
sozialaren kontra ari direla. 
46 Ik. MARDONES, J. M., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 86. or. 
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puritanoa bultzatzeko enpresarekin lotzen dutela. Berriro, erlijioaren 

funtzionalismoa preziatzen da: gizarte demokratiko, sekularizatu, ireki eta 

anitzean, etika puritanoa txertatzea eta bultzatzea bilatzen dute. Beraz, 

publikoa, sekularizatua eta demokratikoa izan nahi duen etika puritanoa 

bultzatzeko erlijioa bilatzen da. 

 

2.2.2. Kapitalismoaren eta tradizio judu-kristauaren artean: hurbiltasuna, 
adostasuna eta kidetasuna47 

 Alde batetik, neokontserbadoreek kidetasun natural bat ikusten dute 

gaurko mendebaldeko gizartearen eta kristautasunaren artean. Beste aldetik, 

planteamendu teorikotik praktikora iraganez, Mardonesek lotura argiak ikusten 

ditu elizaren eta neokontserbadoreen artean48; lotura hori azaltzen da, bai 

praxian, bai gogoetan. 

 Kapitalismo modernoa tradizio judu-kristauaren altzoan jaio da eta datu 

hori ez da kasualitate hutsa, hots, ez da jaio kultura horretan beste edozeinetan 

jaio zitekeen bezala. Ez, tradizio judu-kristauak osatutako giro kulturalean jaio 

da kapitalismoa, zeren eta tradizio horretan ezaugarri berezi batzuk agertzen 

baitira, beste tradizio erlijiosoetan agertzen ez direnak. Hori dela eta, neurri 

batean esan genezake mundu modernoa judu-kristautasunaren semea dela. 

Tartean egon diren tirabirek eta krisiek –kristautasunaren eta modernitatearen 

artekoek– ez dute ukatzen jatorria. Are gehiago, mendebaldeko kultura horrek 

aurrera egin nahi badu, bere jatorrian dauden erro judu-kristauak berreskuratu 

beharko ditu. 

 Testuinguru horretan txertatzen da Novak-ek defenditu eta garatzen 

duen tesia49, Weber-en ekarpenetan oinarrituta, zalantzarik gabe, baina 

alemaniar pentsalariaren gogoetatik haratago doan planteamendua. Weber-ek 

erakutsi zuen kristautasunaren eta kapitalismoaren arteko kidetasuna. Lehen 

esana dagoen bezala, kidetasun hori ez dator kanpotik, ez da modu artifizialean 

behartutakoa, barneko lotura naturala baizik: kapitalismoa, jatorrian eta izatez, 

                                                            
47 Berebat, atal honetan Mardonesek egiten duen aurkezpenari jarraitzen diogu ondoko testu 
honetan: Id., Capitalismo y religión..., o. c., 95-100 or. 
48 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 88-89 or. 
49 Mardonesek Novak-en ondorengo orriak aipatzen ditu (ik. MARDONES, J. M., Capitalismo y 
religión..., o. c., 97-100):  NOVAK, M., Visión renovada de la sociedad democrática, Centro de 
Estudios de Economía y Educación, Mexico 1988, 65-68 or.; Id., El espíritu del capitalismo..., o. 
c., 73-77 or. 
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kristaua da. Hori dela eta, Novak-ek azpimarratzen du ez dagoela zertan 

kapitalismoa bataiatu edo kristau bihurtu; badago barneko eta sakoneko 

adostasun bat. Horixe da, hain zuzen ere, Novak-ek, neurri batean –ñabardurak 

ñabardura–, egiaztatu nahi duen oinarrizko tesia.  

 Neokonek defenditzen duten adostasunak, ideia abstraktuen munduan 

geratzetik oso urrun, ondorio praktiko latzak ditu. Ezker joerak guztiz 

kaltegarriak dira: batetik, askatasunaren kontra ari dira eta, beraz, erroan, 

demokraziaren kontra doaz; bigarrenik, giza ontasun komuna bilatzen dutela 

esan arren, gizartea pobrezia hazkorrean murgiltzen dute; azkenik, judu-kristau 

tradizioaren kontra kokatzen dira. Testuinguru horretan, guztiz ulergarria da 

neokonak ondoko bi kristau teologien kontra egotea bereziki: politikoaren kontra 

–hor konkatuta daude Metz-en eta Moltmann-en teologia– eta Hego Amerikako 

liberazio-teologiaren kontra. 

 Ildo horretatik, urrunen joan dena Novak-en teologia da, Mardonesek 

sutsuki kritikatzen duena50. Novakek eraikitzen duen teologia kapitalistari 

leporatzen dio Mardonesek adostasun zarpaila eta traketsa dela. Kritika hori 

dela eta, zarpailkeria horren arrazoiak zeintzuk diren erakusten saiatzen da 

gure teologo kritikoa.  

   

2.2.3. Erlijioa eta etika51 

 Neokontserbadoreek, bere proposamenean, moralaren zeregina 

berreskuratu nahi dute. Planteamendu horretan, gizartearen antolakuntzari 

bermea eman diezaioketen jarrerak, balioak, bertuteak garatzeko esperantza 

dago. Pertsona langiletsuak, diziplinatuak, ordenazaleak sortuko dira 

berreskurapen moral horretan eta horrela gizartearen iraupena eta bermea 

ziurtatuta dago. Gorago aipatu dugun neokontserbadoreek egiten duten kultura-

krisiaren azterketa dela eta, hedonismoaren gaixotasuna geldiarazi behar da 

eta produktibitatea ahalbidetzen duen morala berreskuratu behar da. Pentsalari 

horiek ondo ikusten dutenez, sistema kapitalistak ez du funtzionatzen oinarrizko 

balioak urtzen badira: arauekiko begirunea, ituna betetzeko zintzotasuna, 

besteen aldeko sakrifikatzeko aukera eta abar. 
                                                            

50 Planteamendu horri ataltxo berezi bat eskaintzen dio Mardonesek bere liburuan: Capitalismo 
y religión..., o. c., 100-106 or. 
51 Ik. MARDONES, J. M., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 120-127 or.; Id., 
Capitalismo y religión..., o. c., 156-158 or. 
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 Beraz, kapitalismoaren sorrera eta garapena ahalbidetu zuen giro 

kulturala berreskuratu behar da, baina hori anakronismorik gabe. Nola bete 

daiteke, ordea, desira hori? Neokontserbadoreek orekatzaileak eta 

egokitzaileak diren erdiko instituzioak indartzea proposatzen dute, hots, 

gizabanakoaren integrazioa ahalbidetzen eta ziurtatzen duten instituzioak. 

Horien artean, sendia, erlijio-taldeak, auzokideen arteko elkarteak aipatzen 

dituzte: elkarkidetasun librean oinarritutako instituzioak. Elkarte horiek 

sortarazten duten testuinguruaren barnean, gizabanakoak orekatasuna eta 

egokitasuna lortzen du. Merkatuaren eta arrazoi kalkulatzailearen barnean ezin 

lor daitekeen orekatasuna. Erlijioa eta familia giltzarri bihurtzen dira 

neokontserbadoreen proiektuan.  

 Gizabanakoaren integrazio arrakastatsua lortzeko, familia eta erdiko 

instituzioak oso beharrezkoak baldin badira ere, neokontserbadoreek argi 

daukate ez direla nahiko mendebaldeko gizartean dagoen sistemaren 

funtzionamendua ziurtatzeko. Beren erroak mantentzeko, indartzeko eta 

elikatzeko lur aberats hori, hain zuzen ere, erlijioa da52. 

 Ohar gaitezen etikaren balioa ez datzala bere baitan, bere funtzio 

sozialean baizik. Izan ere, etika gizartearen antolakuntzaren mirabe moduan 

ulertuta dago. Bestaldetik, etikak ez dauka bere baitan lur ziurra eta irmoa: lur 

transzendentearen beharra omen dauka. Lur hori, hain zuzen ere, kristautasuna 

da. Erlijioa etikari begira dago eta etika, berriz, gizartearen antolakuntzari. 

Noski, galdera existentzialetan eta biografia pertsonalean erlijioak duen 

adierazpena ez da ukatzen, baina ez da hori gehien balioesten dena. 

Azpimarratzen duten balioa ez da bizipen pertsonala baizik eta erlijioaren balio 

funtzionala. 

 Etika eta kristautasuna txirikordatze horretan, gehien interesatzen diren 

kontuak gizabanakoaren bertute pertsonalak dira. Hedatuta dagoen 

hedonismoa, sakrifiziorako ezintasuna, ordenaren falta eta abar. dira 

arduratzen duten kontuak. Horrexegatik sexuaren morala, jabego pribatua, 
                                                            

52 Gogoeta horren testuinguruan, Mardonesek Bell-en hitz esanguratsuak jasotzen ditu 
(Capitalismo y religión..., o. c., 157. or.; Las contradiciones culturales..., o. c., 88-89 or): 

Los cambios en la cultura y el temperamento moral –la funsión de la imaginación y los 
estilos de vida– no son reducibles a ìngeniería social´o control político. Derivan de las 
tradiciones valorativas y morales de la sociedad, y no es posible ´diseñar´éstas 
mediante preceptos. Las fuentes últimas son las concepciones religiosas que alienta 
una sociedad; las fuentes próximas son los sistemas de recompensas y las 
motivaciones (junto con sus legitimaciones) que derivan de la esfera del trabajo. 
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lana, sendia, tradizioa eta esparru pribatu horretako balioak oso garrantzitsuak 

dira neokontserbadoreen gogoetan. Justizia soziala, ezberdintasun ekonomiko 

iraingarriak, ustelkeria eta, oro har, esparru publikoko balioak erdi ilunpetan 

geratzen dira euren arduren zerrendan.  

 Planteamendu horren ondorioa oso interesgarria da. Neoliberalismoak, 

arrakasta ekonomiko eta politikoa lortu nahi izateaz gain eta, aldi berean, gaur 

egun bere aukera ahalgarria den formula bakartzat aurkeztu nahi izateaz gain, 

erlijiosoki zilegituta agertu nahi du. Ondorioz, argudio horren arabera, 

paregabea eta alternatibarik gabeko sistema on, eraginkor, arrazional, 

gizatartzaile eta erlijiosotzat aurkezten dute bere eskaintza 

neokontserbadoreek. Gorago azaldu dugunez, neokontserbadoreek kidetasun 

estu bat ikusten dute kristautasunaren eta gaurko giza sistemaren artean; hori 

horrela, kristautasunak nolabaiteko “natura” konpartitzen du sistema 

kapitalistarekin, lotura hori alderantzizko norabidean ere betetzen delarik. 

 Kristautasunari buruz mintzatzen ari gara, baina neokontserbadoreen 

planteamenduan ez du balio kristautasunaren edozein bertsiok. Ez du balio 

kristautasun ahulak, gizartearen bazterretan kokatzen denak, publikoki entzuten 

ez denak. Ez halakorik! Oso orientabide argiak ematen dituen kristautasunaren 

beharra dago eta ez zalantzatan murgilarazten duen kristautasuna: ez-

ziurtasuneko itsaso beldurgarrira eramaten duen erlijioa arbuiagarria da, 

zalantzak sortarazten dituzten galdera erlijiosoak sobera daude. Erlijioak 

ziurtasunaren iturria izan behar du. Neokontserbadoreek tradizio ziurrari 

begiratzen diote, zalantzarik ez daukaten autoreei so egiten diete. Doktrina 

ziurra oso esanguratsua eta garrantzitsua da euren ikuspuntu horretatik. Ildo 

horretako logikan  –oso koherentea  den legez–, mugetako zalantzak pentsatu 

eta eztabaidatu egin nahi dituzten teologoak ez dira kontuan hartzeko 

interesgarriak: halako teologoek ez dute ziurtasunik eskaintzen. Puntu horretan, 

neokontserbadoreen proposamena nahiko kontserbadorea da, iraganari begira 

dago, nahiz eta inoiz ez ukatu jarrera eta zeregin arrazionala. 

 Badago beste puntu interesgarri bat planteamendu horretan: 

identitatearen kontua. Neokontserbadoreek ikusten duten bezala, azken 

hamarkadetako testuinguruan, kristautasunak jarrera defentsiboa hartu du, 

batez ere giza korronte progresista direnen aurrean. Pentsalari 

neokontserbadoreek uste dute jarrera defentsibo horretatik irteteko ordua heldu 
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dela eta, beraz, konplexurik gabe, esparru publikoan, kristautasunaren 

identitatea aldarrikatu behar dutela kristauek. Pauso hori emateko, kristau 

komunitatea indartu behar da.  

 

2.2.4. Erlijioa eta liberazioa53 

 Neokontserbadoreak, beren gogoetan, humanismoaren jantziaz 

horniturik agertzen zaizkigu. Gizateriaren egoerak kezkatzen ditu, besteak 

beste azpigarapena eta pobrezia gorria. Gaur egun gizateriaren zati handiak 

jasaten duen egoera latz eta ez-gizatiar hori gainditu beharra dagoela uste 

dute. Puntu horretan hainbat analista eta kritiko sozialekin bat egiten dute 

honakoan: datuak benetan kezkagarriak dira. Baina, noski, egoera horri aurre 

egiteko, egiazko diagnostikoa egin behar da, egoeraren azpian dauden 

zergatiak eta erroak identifikatu behar dira eta pauso horretan modernismo 

kritikoak egiten duen diagnostikotik alde egiten dute neokontserbadoreek. 

Askok kapitalismoaren sistemaren baitan arazoaren muina ikusten duten 

bitartean, neokontserbadoreentzat kapitalismoa ez da inolako oztopoa; 

alderantziz, pobreziatik irteteko aukera eta bidea omen da. Izan ere, pentsalari 

horien ikuspuntutik kontua ez da gure gizartea oso kapitalista dela, baizik eta 

kapitalismo gutxiegi dagoela. Tesi horren argudioa kapitalismoaren 

ezaugarrietan oinarritzen da, neokontserbadoreek ikusten duten bezala, lehen 

azaldu ditugun ezaugarrietan.   

 Aipatutako argudioak eta datuak kontuan izanik, kapitalismoak 

adierazpen-askatzaile sakona daukala defenditzen dute neokontserbadoreek: 

askapena lortzeko, beste edozein sistema baino pragmatikoagoa omen da 

kapitalismoa. Kapitalismoak dakarren askapen-prozesua egia dela Ipar 

Amerikako Estatu Batuen kasuak ondo erakusten du. Pobreen aldeko 

apustuan, Latinoamerikako askapen-teologiarekin bat datoz pentsalari horiek. 

Pobreak liberatzeko helburua lortzekotan, egitura-aldaketak eta justiziaren alde 

lan egin behar delako baieztapenean ere ados daude. Baina askapen-teologiari 

lehian eta ametsetan geratzen dela leporatzen diote. Hori horrela da, askapen-

teologia ideologiaren esparruan mugitzen delako: desirari dagozkion helburuak 

proposatzearekin batera aholkuak ematen ditu. Neokontserbadoreek 

                                                            
53 Ik. MARDONES, J. M., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 129-149 or. 
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proposatzen dutena ez da ideologiaren esparruan geratzen; arazo ekonomikoei 

aurre egin nahi diete eta irtenbide ahalgarriak proposatzen dituzte: askapena 

helburu pragmatikoa da. Askapen pragmatiko hori, hain zuzen ere, 

kapitalismoak dakarren iraultza aplikatzean datza. Ondorioz, kapitalismoa aski 

garatuta ez dagoelako, pobreziaren arazoa gertatzen da.  

  

3. Mardonesen ikuspuntu kritikoa 

 Giro eta korronte neoliberalak egiten duen proposamenaren inguruan, 

Mardonesek duen iritzia oso kritikoa da. Are gehiago, korronte horrek erlijioari 

buruz duen ikuspuntuak dardararazi egiten du gure autorea. Argi ikusten du 

Mardonesek neokontserbadoreen mugimenduak defenditzen duen 

kapitalismoaren teologia esparru zabalago batean sartu behar dela. Azpian, 

borroka ideologikoa eta kulturala dago, herritarren pentsamoldea da, hain 

zuzen ere, jokoan dagoena. Sozialismo erreala zeritzan esperientzia historikoa 

jausi ondoren, badirudi kapitalismoaren erregetza kontrapisurik gabe geratu 

dela. Baina, egoera horretan, kapitalismoaren etsaiak bere baitatik sortzen dira, 

kapitalismoak berak sortarazten ditu. Besteak beste, hor ditugu arazo 

ekologikoa, finantza-munduaren “krack”aren arriskua, Hirugarren Munduaren 

ustiatzea eta abar 80ko hamarkadaren amaieran idazten du Fukyama-k bere 

liburu famatua: Historiaren amaiera. Idatzi horretan kapitalismoak oldartu behar 

duen beste erronka bat islatzen da: garai grisaren asperraldia. Gizarteak 

utopiaren zentzua galdu duelarik, tristura eta bakardadearen agerpena 

saihestezina da, azken batean. Testuinguru horretan medizinaren beharra da, 

terapiarik onena erlijioa delarik neokonen ikuspuntutik. 

 Gogoeta kritikoa, Mardonesentzat, ez da jarduera teorikoa edo 

akademikoa, abagune itolarri baten eskakizuna baizik. Egoera horretan, hainbat 

galderak estutzen dute gure teologoa; besteak beste, ondoko hiru hauek 

aipatzen ditu: deskribatutako egoera horrek kapitalismoaren zalantzarik gabeko 

nagusitasuna adierazten du? Sistema horrek –berritua, gaurkotua, erreformatua 

izan daitekeen arren– ez dauka alternatbiarik? Hirugarren Munduko egoeran 

ere orokortu daiteke kapitalismoaren balizko arrakasta?54 Gure pentsalariak ez 

ditu erantzunak, baina baditu susmoak. Susmo horien azpian eta oinarrian, 

                                                            
54 Ik. MARDONES, J. M., Capitalismo y religión..., o. c., 115. or. 
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kapitalismoak sustatzen duen gaurko ideologia nagusiari igartzen zaizkion 

ahulezi nabariak. 

 Hala ere, Mardonesen azterketak inoiz ez dira zuriak eta beltzak; 

tarteko ñabardurak bereizi ohi ditu, neoliberalismoarekiko jarrera kritikoa inoiz 

uzten ez badu ere. Neokontserbadoreen ikuspuntutik, Mardonesek antzematen 

dituen balioak eta iradokizun positiboak jorratuko ditugu hurrengo 

paragrafoetan. Alde positiboaren hausnarketa amaitu ondoren, Mardonesek 

ikusten dituen alde negatiboei so egingo diegu. 

  

3.1. Neokonen iradokizun interesgarriak, Mardonesen ikuspuntutik 

 Oro har, Mardonesek ez dauka arazorik onartzeko neokonek egiten 

dituzten giza azterketetan ekarpen interesgarriak aurki daitezkeela eta, sarri 

askotan, beste korronteetan egiten diren azterketak baino argiagoak direla eta 

arazoa hobeto identifikatzen dutela55. 

  

3.1.1. Helburuak lortzeko behar den pragmatismoa  
Tienen razón los pensadores creyentes neoliberales norteamericanos, como Novak, 
cuando ponen en el centro del ser humano "imagen de Dios", la capacidad creativa56. 

 

 Eztabaida ekonomikoan eta pobreziaren kontrako lehian, 

neokontserbadoreek pragmatismoaren beharra ipini dute. Goraipatzekoa da, 

zentzu horretan, neokontserbadoreen kezka eta lana, kontua ez baita salaketak 

egitea eta aholkuak ematea, besterik gabe. Korapiloa ez da teorian askatzen; 

intentzio askatzaileari begiratu beharrean, korronte horretako ordezkariek 

emaitzei begiratzea gomendatzen digute. Ziur aski, emaitzak kontuan izaten 

ditugunean, herri pobreetan, azpigarapeneko egoeretatik irteteko egin den 

bidea ez da horren emankorra izan. Puntu horretan behinik behin, pentsarazten 

digute, batez ere pobreak direnen bizitza-baldintza hobeak bilatzen ari garenoi.  

(...) Los autores NC tienen el mérito de plantear con realismo cuestiones que la teología 
política [Moltmann-i eta Metz-ii buruz mintzatzen ari da] y la teología de la liberación no 
ha abordado con claridad. Se trata del problema de las mediaciones: cómo hacer 
efectiva la opción por los pobres. Porque “no es el que dice ¡El pobre, el pobre! el que 

                                                            
55 Ik. Id., Fe y política. El compromiso político de los cristianos en tiempos de desencanto, Sal 
Terrae, Santander 1993, 15. or. 
56 MARDONES, J. M., «El cristianismo después de Nietzshe», in Razón y Fe, 1229 (2001), 278. 
or. 
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entrará en el Reino de los ciels, sino aquel que realmente pone en acción un sistema 
económico que ayude al pobre a no serlo más” [Novaken hitzak aipatzen ari da]57. 

 

 Izan ere, kontua ez da planteamenduei eta ideiei buruz mintzatzea, 

besterik gabe; pobreen aldeko aukera hori eraginkor bihurtzen asmatzean 

datza gakoa eta galdera nagusia58. Baten batek, galdera horri erantzun eta 

ekarpen esanguratsua egin ahal izateko, gai ekonomikoetan eta esparru 

horretako arazo teknikoetan aditua izan beharko du59. 

 

3.1.2. Erlijioaren presentzia publikoa 

 Sekularizazioen teoriek, erlijioa bizipen pribatua bihurturik, murriztu 

dute –ezereztatzeraino– erlijioaren presentzia publikoa. Weber-en munduaren 

desliluratzearen teoriari jarraituz, erlijioa zokoratuta geratzen da giza 

harremanetan eta aldebakarrekoa den prozesu kultural baten planteamendua 

egiten du. Horrekin batera, erlijioak duen ekarpen soziokulturala ikusezina 

bihurtzen da. Neokonak, Mardonesen ustez, aldebakarreko planteamendu soil 

hori gainditzen saiatzen dira. Ildo horretatik abiatuta, neokonek, erlijioak 

gizarteari eragiten dion prozesu soziokulturala askotarikoa dela azpimarratzen 

dutenean, ondo asmatzen dutela ohartarazi digu espainiar teologoak60. 

 Gizartean badira zenbait behar planteamendu tekniko hutsarekin ezin 

erantzun daitezkeenak. Neurri batean, gizarte batek konpartitu behar du balio-

mundu bat, bestela deuseztatzeko arrisku nabaria du; baina, beharrezkoa den 

mundu-balio hori eraikitzeko eta iraunarazteko, sistema politikoa eta 

ingeniaritza soziala ez dira aski, ezta hurrik eman ere. Horri lotuta agertzen da 

talde-identitatearen arazoa; identitaterik gabe ez da posible gizartearen 

iraupena, giltzadura, kohesioa; gizartean hori gertatzen denean, bereak egin 

du. Gai horiek guztiak lotuta daude gizartearen eraikuntza publikoarekin eta, 

aldi berean, gai horietan guztietan erlijioak egiten duen ekarpena ordezkatzen 

zaila –ezina? – da. Ondorioz –eta ondorio honi garrantzi handia ematen dio 

Mardonesek–, neokonek azpimarratu eta berreskuratzen dute erlijioak gizartean 

eta kulturan egiten duen eragina; beraz, esparru pribatutik atera behar da 

                                                            
57 Ibid., 110. or. 
58 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 143. or. 
59 Ik. Ibid., 87-88 or.; 137. or. 
60 Id., Capitalismo y religión..., o. c., 107. or.  
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erlijioaren zeregina, bere presentzia esparru publikoan kokatu eta ulertu behar 

da. 

 Esandakoaren testuinguruan, neokonek ondo ezagutu eta balioesten 

dute erlijioak duen eragin ideologikoa; beraz, erlijioak gizartea mugitzeko 

gaitasun berezia erakusten duenez gero, erlijioaren eragin sozialari adi egon 

behar dugu. 

  

3.1.3. Bizipen espiritualaren beharra 

 Krisi espiritualari buruz mintzatzen direnean, gure inguru kulturalean 

gertatzen ari den zerbait kezkagarriari buruz ari dira: pentsalari horien 

diagnostikoan, gogoan hartzeko zerbait dagoela susma genezake. Batetik, 

gizabanakoaren behar espiritualak azpimarratzen dituzte pentsalari 

neokontserbadoreek. Espiritualitate pertsonal hori ez da urtzen giza egituretan, 

ezta giza konpromisoetan ere61. Zentzu horretan, pentsalariok ondo 

azpimarratzen dute gizabanakoaren erantzukizuna eta Jainkoarekin harreman 

pertsonala.  

El desafío, por tanto, que plantea el neo-conservadurismo a un creyente cristiano, es 
mediar la fe de tal manera que el compromiso por la justicia no le haga olvidar ni 
menospreciar las dimensiones personales y existenciales de la fe. El programa es una 
adecuada y equilibrada imbricación de fe y justicia, oración y política, compromiso por 
el cambio social y conversión personal62. 

 

3.1.4. Humanismo sekularizatzailearen aurrean, adi ibiltzeko eskaera  

 Sekularizazioak herritar kultura ez ezik, elizak ere erakarri ditu. 

Sakratua eta profanoa nahasteko modu arriskutsua egon da, transzendentzia 

eta immanentzia batzeko joera desbideratua zabaldu da. Doktrinaren edukia 

lausotu da eta, mendebaldeko kulturan –edozein jokaerari baimena emateko 

joera duen kulturan–, ohiturak endekatu dira63. Mardones prest dago kritika hori 

neurri batean jasotzeko eta pentsatzeko. Mendebaldeko kulturan gaixotasun 

kultural bat dago eta hori kontuan izan behar dugu. Baina ikuspuntu hori ezin 

daiteke erabatekotzat hartu, aldebakarreko ikuspuntua izango bailitzateke eta, 

aukera horretan, doktrinarekiko –bai erlijioaren esparruan, bai moralaren 

                                                            
61 Ik. Id., Sociedad moderna y cristianismo..., o. c., 80. or.; Id., Capitalismo y religión..., o. c., 
218-220 or.; 241-251 or. 
62 Id., Sociedad moderna y cristianismo..., o. c., 80. or. 
63 Ik. Id., Capitalismo y religión..., o. c., 164. or. 
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esparruan– jarrera zurrunetan sartuko ginateke. Aukera zurrun horretan, 

modernitatearekin mintzatzeko ahalbide guztia etenik legoke. 

 

3.1.5. Moralaren beharra 

 Bestetik, gizartea ondo eta osasuntsu ibil dadin, moralaren presentzia 

garrantzitsua dela gogorarazten bide digute. Gogoeta morala bazterretatik 

ateratzen dute eta gure aditasuna eskatzen digute gizakiaren bizitzaren puntu 

horretan. Gizabanakoek dauzkaten balioek ez dute urrunera begiratzen, 

alderantziz baino, inguruan eta hurbil finkaturik dauden interes pertsonaletara 

begira daude. Ondorioz, gizabanakoak beren bizitzari norabidea ematerakoan, 

nahiko galduta, itsu-mustuka dabiltza. Baina biografia pertsonalaren esparruan 

azaltzen denak arazoaren beste maila bat iradokitzen digu: gizartearen 

esparrua. Gizabanakoen arteko proiektu komuna edukitzeko aukera urtzen da, 

gizartean elkarren artean bultzatutako helburu orientatzaileak galtzen dira: 

herritar etika ahultzen da. Indibidualismo doilorra zabaltzen da nonahi eta 

korporazioen interesak gailentzen dira. Neuhaus-en hitzetan, enparantza 

publikoa hutsik geratzen da64. Norabide morala galduta dagoenean, gizartea 

gaixorik dago eta bere etorkizuna arriskuan antzeman daitekeelako iradokizuna 

helarazten digute.  

 Neokontserbadoreek, etikako gaiek kezkatzen dituztela eta, gai horien 

inguruan eztabaida publikoari eragiten diote. Modu horretan, gizartearen bizitza 

areagotu nahi dute, herritarren bizitza moralaren maila altxatu nahi dute. 

Zalantzarik gabe, ardura hori guztiz txalogarria da. Alde batetik, etika 

estetizismo huts bilakatu da; balio unibertsalei, oinarrizko balio fundatzaileei 

muzin egiten die gure garaiak eta horren ordez estetizismo hutsaren etika 

agertzen da; horrekin batera, publizitateak eta kontsumismoak areagotutako 

joeraren arabera, moden haizetara mugitzen den etika sortzen da65. Pentsalari 

neokontserbadoreak harantzago doaz beren gogoetan eta norabidea galdu 

duen etika-hutsune espiritualari lotzen zaizkio: ezerk ez du pertsona harritzen, 

ezerk ez du herritar modernoa bere osotasunean harrapatzen, ezta liluratu ere. 

Laua eta zapala den mundu arrunt eta profanoan bizi da. Testuinguru horretan, 

Mardonesek azpimarratzen du neokontserbadoreen kritika: egoera horretan 
                                                            

64 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 118. or. 
65 Ik. Ibid., 118. or. 
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giro hedonista errege bihurtzen da, hedonismoa bera da portaeren norabidea 

eta irizpidea66. 

 

3.2. Neokontserbadoreen planteamenduan Mardonesek gaitzesten duena 

 Oro har, ikuspuntu kritikoa jorratzerakoan, Mardones bat dator 

Habermas-ek egindako gogoetarekin: 

Lo que era un diagnóstico de una fisura profunda de la época termina en un enfoque 
“ad hominem” y en la amargura de las acusaciones al otro67. 

 

 Neokontserbadoreen kritikak errealitatearen zenbait puntutan ondo 

igartzen duela argi ikusten du Mardonesek, eta, hortaz, puntu horiek kontuan 

hartu beharko ditugula pentsatzen du. Baina gure autorea ez da inola ere 

inozoa, ez da liluratuta geratzen erakargarriak diren puntu argi horietan.  

 Agian ondoko paragrafoak ondo jasotzen du Mardonesen ikuspuntu 

kritikoaren mamia: 

Su estrategia [neokonena, alegia] quiere cohonestar la primacía social de la 
racionalidad funcional, económico-administrativa, con la religioso-expresiva. Dejar a 
aquella campar sin limitaciones por todos los intersticios de la sociedad y utilizar la 
dimensión religiosa, moral y expresiva como contrapunto de sentido, orientación 
valorativa e incluso reforzamiento ideológico de las contradicciones e insuficiencias del 
sistema, es querer demasiado y demasiado contradictoriamente68 (...) Una sospecha se 
impone: el NC quizá sea uno de los aspectos del “cinismo de la conciencia burguesa” 
que logre introducir un “terreno intermedio” capaz de proporcionar un mantenimiento 
eficaz del orden capitalista democrático69. 

 

 Neokontserbadoreen proposamen horretan dauden arriskuak eta alde 

negatiboak ere argi ikusten ditu. Ondoko paragrafoetan lerratzen ditugu. 

 

3.2.1. Filosofia politikoaren inguruan, zenbait galdera 

 Giza bizitza publikoa eta politikoan azaltzen diren dilemak eta 

neokonek eskaintzen duten erantzuna kontuan ditugularik, Mardonesi zenbait 

galdera –susmo– sortzen zaizkio. Lehenengo eta behin, ongizate komunari –

herritar guztien ongizateari, alegia– dagokio: interes pribatuari horrenbesteko 

babesa emateak ez ote dakar ongizate komunaren interesak gutxiestea? 

Bigarren galdera indibidualismoaren kulturaz da: interes pribatuei lehentasuna 

                                                            
66 Ik. Ibid., 119. or. 
67 Id., Capitalismo y religión..., o. c., 179. or 
68 Ibid., 196. or. 
69 Ibid., 199. or. 



129 
 

ematerakoan, bizitza publikoa indibidualismoak jota ez ote da geratzen? Azken 

galdera besteak baino orokorragoa da, gizartearen kontzeptuari baitagokio: 

mito ilustratuari jarraituz, gizartea atomoen –gizabanakoen– metaketa dela ez 

ote da pentsatzen? 

 Mardonesen gogoetan susmo larri bat sortzen da, galderaren –

hipotesiaren– forma hartzen duena: kulturaren krisia oso modu mugatuan ez 

ote dago ulertuta neokonen ikuspuntuan? Azken batean, badirudi errealitate 

guztia mendebaldeko gizartea dela eta gizarte horren barneko muinotzat 

hartzen dena AEB dela. Beste modu batean esanda, neokondarrek egiten 

duten azterketa oso etnozentrikoa da70. Munduan dauden tradizioen artean bat 

aukeratzen dute –judu-kristaua–, eta, gainera, aukeratutakoaren barnean, zati 

txiki batekin geratzen dira –kalbinismoa–71.  

  

3.2.2. Esparru kulturalean zentratzen den kritikaren kritika 

 Esparru kulturalean, neokonek altxatzen duten kritika Eskola Kritikoak 

egiten duenarekin erkatzen du Mardonesek. Datu berberen aurrean, Eskola 

Kritikoko pentsalariek aldatzen dute kausen eta ondorioen diagnostikoa, hots, 

neokonen tesi nagusia azpikoz gain ipintzen dute72.  

 Kritikoen iritziz, neokonek egiten duten azterketan, erro sozialak eta 

ekonomikoak ezkutatuta daude eta hori ikusten da hainbat giza bizitzaren 

esparrutan: arrakasta bilatzeko moduan, aisia antolatzeko moduan, 

kontsumitzeko moduan, lan egiteko moduan eta abarretan. 

 Are gehiago, sistema ekonomikoak eta administratiboak 

arrazionaltasun-tankera berezia –arrazionaltasun funtzionala– zabaldu dute 

giza bizitzaren esparru guztietan eta arrazionaltasun hori da, hain zuzen ere, 

bizitzaren tradizio guztiak lehortzen ari dena. 

 Kritika-esparru berberean, neokonek daukaten kulturaren sistemari 

buruzko ikuspuntua oso –gehiegi– autonomoa dela esatean, Mardones bat 

dator B. Wilson-ekin: kulturaren sistema, neokonen azterketetan, giza egituratik 

oso bereizirik dago. Mendebaldeko sistema kulturalaren arabera, subjektua –

gero eta autonomoagoa delarik– biziera ezberdinen artean aukeratzeko gero 

                                                            
70 Ik. Ibid., 190 or. 
71 Ik. Ibid., 196. or. 
72 Ik. Ibid., 190-193 or. 
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eta askeagoa da; baina askatasun hori sistema tekno-ekonomikoak eragin eta 

hedatzen duen balioa da; beraz, sistemen arteko lotura eta eragina 

nabarmentzen da73.  

  

3.2.3. Etikaren planteamendua 

 Etikaren arduran, antza denez, gizarte kapitalistan gertatzen denaren 

zati bat azpimarratzen dute neokontserbadoreek eta zati horretan bere 

diagnostikoa zuzena da, hots, erdi-erdian igartzen dute. Baina badago beste 

zati bat ezkutuan geratzen dena, aipamenik ez daukan zatia. Oraingo giro 

etikoan egiten duten kritika eta horren onespena goraxeago aipatu dugu; 

gogora dezagun portaera pertsonalari lotuta dagoela; besteak beste, lanean 

gizabanakoak izan behar duen erantzukizuna, sexualitatea, familia, tradizioa, 

jabego pribatua, eta abar. Gizartearen egituraren eremuan gauzatzen den –

edo, agian hobeto, gauzatzen ez den– etikari buruz, ordea, ez da gauza 

handirik esaten. Horrela, berdintasunaren inguruko gogoeta oso marjinala da; 

giza justiziaren kontuek ere ez dute leku handirik betetzen; ekonomian, 

politikan, oro har, giza instituzioetan hedatzen ari den ustelkeriak ez ditu 

kontserbadoreak kezkatzen74. Ildo horri jarraituz, etikaren krisia sistema 

kulturalari lotzen diote, baina sistema ekonomikoa eta politiko-administratiboa 

kritika horretatik kanpo uzten dituzte. Kulturaren esparruan egindako kritikak 

Mardonesek ondo ulertzen ditu, baina planteamendua, bere osotasunari heltzen 

diogunean behinik behin, susmagarria dela iruditzen zaio. Oinarrizko begiradan, 

etikaren inguruan dagoen interesa ez datza etikan bertan, baizik eta etikak egin 

dezakeen zerbitzuan. Interesgunea sistemaren orokortasunean dago eta, 

ikuspuntu horrettik, sistemaren orokortasunak ez du aldaketa inportantearen 

beharrik. Izan ere, planteamendu horretan marrazten den etikak 

funtzionalismoaren kutsua dauka. Interes ekonomikoei dagozkien giza portaera 

moldatu nahi dute eta horretarako etikaren beharra dute. Neokontserbadoreen 

ikuspuntuak ez ikusiarena egiten du sistema ekonomikoak daukan eraginaren 

aurrean. Hori dela eta, ezkertiarrak diren alderdi politikoek egiten dituzten 

proposamenen aurrean, oso kritikoak dira neokontserbadoreak, batez ere 

                                                            
73 Ik. Ibid., 216-218 or. 
74 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 125. or. 
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ezkertiarren proposamen horiek ekonomiaren esparruan aldaketaren bat egitea 

elkarrizketaren mahai gainean jartzen dutenean. 

 

3.2.4. Erlijioaren planteamendua 

 Mardonesek ondoko galdera giltzarria da eta, gure teologoaren ustez, 

galdera horri dagokion erantzuna lerratzen du: 

Hay un evidente interés NC en la recuperación de la religión en la sociedad y cultura 
modernas. Pero podemos preguntarnos si la reivindicación NC de la religión sobrepasa 
en lo cultural el carácter utilitario, compensador y legitimador que, ya hemos visto, 
adopta con los otros dos órdenes sociales. Creemos que no. Incluso en el ámbito 
cultural es todavía más manifiesta, si cabe, su utilización75.  

 

 Neokon pentsalariek azpimarratzen dute erlijioak duen adierazpen 

transzendentea; baina, aldarrikapen formal horietatik at, erlijioaren balioespena 

funtzionala da76: mugak jartzea, gainditu ezin daitezkeen puntuak seinalatzea, 

esperimentalismo zoroari galga ematea, gizakia gizartean gorpuztea... Hari 

horretatik, erlijioak ordezka ezinezko betebeharrak ditu: giza bizitzaren 

kontrolatzea, kulturaren erdi-erdian zentzu-emailea izatea, gizartearen etika 

oinarritzeko ekarpena egitea, giza bizitzak dituen mugei erantzun onargarria 

eskaintzea77. Erabiltzen duten kulturaren kontzeptuak –Durkheim-en tradizioan 

errotutakoa–, bere muinean, erlijioaren presentzia dauka; baina, azken batean, 

erlijioa kulturaren osasunari begira dago, erlijioak berak duen autonomia 

zalantzan ipintzekoa da planteamendu horretan. Erlijioaren zentzua bizitzaren 

mugetan ikusita dago eta ez bizitzaren beraren erdigunean. Mardonesek 

onartzen du erlijioak funtzio bat betetzen duela gizartean; baina baieztapen 

horretan geratzea oso kritikagarria da, erlijioaren barneko muina desitxuratzen 

baitu. 

Se puede transitar por este camino –importante, sin duda–, pero parar ir más allá de 
estas necesidades y descubrir adónde abre el horizonte religioso78. 

 

 Elkarte erlijiosoei eskatzen zaien betebeharra oso funtzionala ere 

bada. Puntu horretan, neokonek asko balioesten dute elkarte erlijiosoek 

                                                            
75 Id., Capitalismo y religión..., o. c., 188. or. 
76 Orri askotan azpimarratuta dago kritika hori; modu sistematikoan, ondoko orrietan aurki 
dezakegu: Ibid., 220-226 or. 
77 Dena den, azken betebehar horretan, erlijioak, kutsu funtzionala izan arren, bere oinarri 
antropologikoa erakusten du, beraz, funtzionalismoaren esparrua gainditzeko gaitasuna 
erakusten du (ik. Ibid., 222. or). 
78 Ik. Ibid., 188-189 or. 
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dakartzaten harreman hurbilak eta beroak, identitatea, integrazioaren zentzua... 

Azken batean, konpentsazioaren zantzua antzematen da balioespen horretan.  

 Erlijioaren planteamendu horretan, Mardonesek oso arrisku handia 

ikusten du. Giza egitura autoritarioen ondorioak konpentsatzeko balio dezake 

erlijioak; gizabanakoa alienatzen duten giza egiturak bermatzeko erabiltzeko 

arrisku nabaria azaltzen da planteamendu horretan, eta, orduan, erlijioaren 

joera patologikoak aske gera daitezke79. 

 Beraz, oinarrizko kritika honetan datza: neokonek erabiltzen duten 

erlijio-kontzeptua ez da iragaten Ilustrazioaren kritikaren galbahetik eta, 

horrenbestez, aurreilustratua da. 

 Neokonen ekarpen erlijiosoari, mundu kapitalistaren periferiatik 

begiratzen dionean, Mardonesek idolatriaren kritika leporatzen dio: neokonena 

ekarpen idolatrikoa da80: 

Al mirar desde los bordes del sistema se ve más clara que el talante NC le ronda 
continuamente la idolatría. Voy a tratar de explicar lo que considero es el máximo 
riesgo inherente al NC y que convierte la religión política NC en un culto idolátrico81. 

 

3.2.5. Etika eta erlijioa giltzatzeko modua 

 Neokontserbadoreak argiak eta azkarrak dira, nonbait. Ondo dakite 

etika berriztatzea ez dela hain erraza; gizakiaren portaera oso konplexua denez 

gero, gizartearen eraikuntza ez da gauzatzen ingeniaritza sozialaren bidez. Izan 

ere, kontua ez da, besterik gabe, etika borobila asmatzea eta proposatzea. 

Etikaren planteamendua erlijioaren eskutik doanean, jakin badakite askoz ere 

indartsuagoa dela. Etika eta erlijioa batera doazenean, etikak gizartean izan 

dezakeen eragina oso eraginkorra da. Beste modu batean esanda, erlijioa 

ordezkatzen duen ingeniaritza sozialik ez da oraingoz asmatu, eta, horren 

ondorioz, beharrezkoa zaigu gizarte osasuntsu bat eraikitzeko. Mardonesek oso 

ondo antzematen duenez, hor planteatzen den etika erlijiosoa guztiz 

susmagarria da. Etika funtzionala dela eta, lehentxeago aipatu dugun kritikari 

orain erlijio funtzionalarena erantsi behar diogu. Kritikaren logika berbera da, 

erlijioaren balioa ez baitago bere baitan, baizik eta berak gizarteari egiten dion 

ekarpenean, batez ere gizartearen sistema ekonomiko kapitalistari egiten dion 

                                                            
79 Ik. Ibid., 225-226 or. 
80 Hain zuzen ere, ariketa hori egiten du Mardonesek ondoko liburuko azken kapituluan: Ibid., 
273-287 or. 
81 Ibid., 274. or. 
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ekarpenean82. Noski, baieztapen kritiko horrek ez du esan nahi 

neokontserbadoreek ez dutela balioesten erlijioa bera. Oro har, erlijioa bere 

baitan ona da, batez ere kristautasuna, bizipen sakonetako iturri jatorria eta 

ordezkaezina baita; halaber, zentzu-emaile berezia eta bitxia da. Baina 

neokontserbadoreek erlijioaren inguruan daukaten kezkak ez du azpimarratzen 

erlijioaren izate hori, baizik eta erlijioak betetzen duen funtzioa. Erlijioaren 

manipulazio hori oso arriskutsua dela ikusten du Mardonesek, sistemaren 

zerbitzari bihurtzen baita erlijioa. 

 Izan ere, neokontserbadoreen planteamenduan, etikak eta erlijioak 

eskua ematen diote elkarri, sistema kapitalistari bermea emanez. Mardonesek 

argitasunez ikusten duenez, arriskutsua eta salagarria da. Hala ere, 

neokontserbadoreek, puntu horretan geratu beharrean, beste pauso bat ematen 

dute, pauso hori are arriskutsuagoa delarik. Mendebaldeko kulturan, 

beharrezkoa omen den etika erlijioso horrek judaismoaren eta kristautasunaren 

sustraiak dituela defendatzen dute. Are gehiago, tradizio erlijioso horrek berme 

osoa ematen omen dio gaurko sistema kapitalistari. Bide horretatik doa M. 

Novak-en teologia politikoa83. 

 Beraz, laburbilduta, erlijioa sistemaren –kapitalismo demokratikoaren– 

bertute publikoen zaindari bihurtzen da. Elizei eskatzen zaie bertute horiek 

zaintzea eta bultzatzea. Erlijioari ematen zaion ikuspuntu funtzionala oso 

nabaria da. Baina Mardonesek beste ondorio bat eransten dio planteamendu 

funtzional horri, oso larria den ondorioa: sistemak kristau komunitateen morala 

kolonizatzen du; beraz, kristau jarrera profetikoak –sistemak dakartzan 

injustizien aurrean kristau fedeak eskatzen dituen jarrera profetikoak– 

neutralizatuta geratzen dira. Eta ildo horretatik aurrera jarraituz, erlijioak –

kristautasunak– sistema sozioekonomikoa eta politikoa sakratu bihurtzen du84.  

 

3.2.6. Erlijioa politizatzeko modua 

                                                            
82 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 123. or. 
83 Ikus, batez ere, El espíritu del capitalismo democrático. Beste batzuk ere badaude, besteak 
beste, ondoan aipatzen ditugunak: Freeddom, with Justice, Harper & Row, S. Francisco, 1984; 
Will it Liberate? Questions about Liberation Theology; Is Capitalism Christian?  Crossway 
Books. 
84 Ik. Id., Capitalismo y religión..., o. c., 164-165 or. 
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 Neokontserbadoreen ikuspegitik, erlijioaren interpretazioari dagokionez 

eta, batez ere, erlijioaren eta gizartearen arteko harremanei dagokienez, ohar 

kritiko sakona egiten du Mardonesek. Neokontserbadoreek erlijioaren 

transzendentzia azpimarratzen dute, baina, halaber, kristautasunaren izenean 

proiektu politiko jakina bultzatzen dute gizartean, ebanjelioa giza proiektu bat 

edo antropologia zehatz bat izango balitz bezala. Neokontserbadoreek 

aldarrikatzen duten transzendentziaren izenean, hain zuzen ere, ebanjelioa eta 

programa sozial jakina bateratzea kritikagarria da. Beraz, kapitalismoaren eta 

kristautasunaren arteko antzekotasuna neokontserbadoreek defenditzen duten 

arren, transzendentziaren printzipioaren izenean, antzekotasun hori baino ez-

antzekotasuna handiagoa dela azpimarratu behar dugu85. 

 Mardonesen ustez, aurrean esana dagoen bezala, neokonek, erlijioak 

gizartean bereganatzen duen eragina azpimarratzen dutenean, ondo igartzen 

dute. Baina erlijioarekiko kezka hori muturrera eramanez, neokontserbadoreek 

erlijioa Estatu-arazo edo Estatu-gai bihurtzen dute eta, ondorioz, botere 

politikoak parte hartzen du gogoeta teologikoetan: Estatua erlijioaren ortodoxiari 

buruzko kontuetan parte hartzen du86.  

 Beraz, erlijioaren garrantzia ez dago bere baitan, baizik eta egiten duen 

ekarpenean87. Ildo horretatik, Mardonesek susmatzen du erlijioari ez zaiola 

ematen dagokion begirunea; nolabait, bortxatuta gelditzen da erlijioa, bereak ez 

diren beste interesen menpean kokatzen delarik. Hain zuzen ere, gure 

teologoaren iritzi kritikoaren arabera, hori bera gertatzen da, gizartearen 

osasunari dagokionez, erlijioaren zeregin terapeutikoa azpimarratzen denean. 

Eta terapia horren azpian zeregin ideologiko bat ezkutatzen da: kapitalismoaren 

eta judu-kristau tradizioaren adostasuna –neokonek defenditzen duten 

adostasuna– dela eta, alde batetik, sozialismoaren proposamen sozialari 

zilegitasuna kendu nahi diote neokonek eta, beste aldetik, kapitalismoarentzat 

sinesgarritasuna eta bermea lortu nahi dute. Berebat, Mardonesek uste du 

neokonen argudioak oso ahulak direla puntu horretan, erraz eman dakiekeela 

buelta88. 

                                                            
85 Ik. Id., Sociedad moderna y cristianismo..., o. c., 81. or. 
86 Ik. Id., Capitalismo y religión..., o. c., 107. or. 
87 Ik. Ibid., 158. or. 
88 Ik. Ibid., 108. or.  
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 Metz-en ikuspuntuarekin bat, Mardonesek uste du, neokonek 

erlijioaren zeregin soziala planteatzen duten moduan, gaurko gizarte burgesa 

eta kapitalistaren behar eta eskaera berrietan gatibu geratzen dela erlijioa89. 

Hori dela eta, gure teologoa, bere hasierako formazio sozialari –Eskola 

Kritikoan jasotako formazioari– eutsiz, kritika ideologikoaren ildotik abiatzen da: 

azken batean, neokonen teologia politikoan islatzen da errealitatearen 

interpretazio desitxuratua, ideologia hutsa, hain zuzen ere90.  

 Badirudi esparru horretan kokatzen dela Mardonesek neokonei egiten 

dien kritikaren puntarik zorrotzena. Neokonek ongizate-estatuari egiten 

dizkioten kritikak –neurri batean, behinik behin– zentzudunak direla eta, beraz, 

onartzeko prest dagoela ematen du gure teologoak. Baina neokonen 

planteamenduaren azpian dagoen idolatria politikoa ez dago inola ere prest 

onartzeko, itxuragabekeria itzela iruditzen baitzaio Mardonesi91. 

 

3.2.7. Kapitalismoaren teologiaren argudio ahula eta sozialismoa arrazoi gabe 
ukatua 

 
 Mardonesek gogor astintzen du Novak-en gogoeta teologikoa. 

Teologiari dagokionez, oso ahul ikusten du, eta, bestaldetik, zarpailki eta 

lotsagabeki interesatua dela balioesten du. Hala ere, Mardonesek eskertzen dio 

Novak-i bere argitasuna idazterakoan eta bere intentzioak ez ezkutatzea, ez 

mozorrotzea. Kristautasunaren dogmen erabilera trauskil eta traketsaz gain, 

hiru kritika nagusi leporatzen dizkio Novak-en argudio teologikoari92. 

 Bestaldetik, edozein sozialismo gaitzesgarria dela iruditzen zaie 

neokonei. Ekialdeko sozialismo erreala jausi ondoen, sozialismo 

demokratikoaren proposamena oso arriskutsutzat hartzen dute eta indar guztiaz 

kritikatzen saiatzen dira pentsalari neokontserbadoreak. Sozialdemokrazian, 

hain zuzen ere, etsairik handiena sumatzen du neokontserbadoreen 

mugimenduak93. Sozialismo demokratikoan tentazio beldurgarria ikusten dute, 

bai zentralismoaren tentazioa, bai Estatuaren esku hartzearen tentazioa. Baina 

puntu horretan neokonek ematen dituzten arrazoiek ez dute konbentzitzen 
                                                            

89 Ik. Ibid., 109. or.  
90 Ik. Ibid., 109-110; 161-163 or. 
91 Ik. Ibid., 163. or. 
92 Ik. Ibid., 112-114 or. 
93 Ik. Ibid., 113 -114 or. 
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Mardones; are gehiago, oso ahulak direla iruditzen zaio gure teologoari: gaur 

eguneko ekonomia pentsaezina da Estatuaren esku hartzerik gabe eta hori 

Estatu guztietan gertatzen da, baita liberalenetan ere. Inolako erregulaziorik 

gabeko merkatua liburuetan baino ez dago94. 

 Kapitalismoaren aldeko apustu argia egin arren, neokonen zenbait 

pentsalarik ikus ditzakete kapitalismoak dituen alde negatiboak: hurrupatzailea 

izan ohi da, giza ezberdintasunak handitzen ditu eta, bestaldetik, gizarte guztia 

eta kultura kolonizatzeko joera nabaria du. Hala ere, ideologo 

neokontserbadoreek kapitalismoa defenditzen dute, azken batean, 

askatasunaren printzipiori lehentasuna ematen diote, elkartasunarena, berriz, 

atzeko lekuan utzirik95. Aukera horretan, Mardonesen ustez, etnozentrismo-

arazo bat dago: azken batean, pentsalari horiek euren gizartea defenditzen 

dute. Askatasunaren printzipioa arriskuan jartzeko beldurragatik, askatasunaren 

eta elkartasunaren arteko harreman ez dute ondo orekatzen eta horrek ere 

baditu bere kaltetuak. Arrazoinamendu horren azpian dagoen arrazoi morala ez 

da onargarria, gutxiengoaren interesak eta bizimodua ezin orokortu 

baitaitezke96.  

 

4. Balorazioa 

 Azken azpiatal honetan gure balorazioa eskaintzen dugu. Hainbat hari 

eta gai daudelarik, gure intentzioa ez da guztiei eustea. Horietako batzuk 

aukeratu ditugu eta horietaz zerbait iruzkintzen dugu iradokizun moduan. Jakin 

badakigu puntu hauetako batzuek sakontasun handiagoz lantzea eskatzen 

dutela, baina gure lanaren fokutik urrunera joango ginateke. 

 

4.1. Mardonesek dibulgazio-lan ikaragarria egiten du. Gure autoreak aurkezten 

dituen pentsalarietako batzuk ezagunak dira, beste batzuk, ostera, ez 

horrenbeste. Baina ezagunak diren pentsalarien kasuan ere –Berger-en edo 

Bell-en kasuan, esaterako– nekez agertu dira lotuta neoliberalismoaren 

pentsamendu-korrontearekin. Mardonesen ahalegina oso interesgarria da 

corpus bat aurkezteko, elementu solteetan geratu gabe. Koadro osoa 

                                                            
94 Ik. MARDONES, J. M., Capitalismo y religión..., 111. or. 
95 Ik. Ibid., 111. or. 
96 Ik. Ibid., 278-279 or. 



137 
 

marrazten du eta koadro horretan hainbat liburuk eta gogoetak adierazpen 

berezia hartzen dute, isolatuta daudenean erakuts dezaketen inozotasuna 

saihestuz.   

 Bestaldetik, eskertzekoa da Mardonesek egiten duen ahalegin 

pedagogikoa. Biltzen dituen datuak eta datu horiek aurkezten dituen modua oso 

erabilgarriak dira. Horrekin batera, Mardonesen lanean koherentzia eta 

ondradutasuna nabaritzen dira; pentsalari neokontserbadoreak beren lanetan 

irakurtzen ditu eta beren planteamenduak leialtasun osoz jasotzen saiatzen da. 

Hasiera-hasieratik jarrera kritikoa erakutsi arren, gauza berriak ikasteko eta 

bere pentsamendua aldatzeko gaitasuna duela erakusten du, goiko 

paragrafoetan ondo asko islatzen den moduan. 

 Planteamenduak azaltzeaz gain, gure teologoak bere balioespena 

erakusten digu, balioespen hori ez delarik zurruna, ezta zuri-beltza ere; 

argitasunak eta iluntasunak egokiro erakusten ditu, gure autorearen hasierako – 

eta oinarrizko– planteamenduaren kontra doan neoliberalismoan ikasteko asko 

dagoela erakutsiz. 

 Beharbada, neoliberalismoaz Mardonesek egiten duen aurkezpenak 

AEBko egoera eta planteamendua jasotzen ditu gehienbat; Europan eta 

munduko beste lekuetan gertatzen denak atentzio gutxi ematen dio gure 

autoreari. Alde batetik, egia da Mardonesek berak ematen duen arrazoia: 

iturburu inportanteenetako bat nazio horretan dago. Baina, bestaldetik, 

mugimendu horrek mundu guztian eragina du eta eragin hori gutxi jasorik dago, 

Hego Amerikako egoerari erreferentziaren bat salbu. 

 Beste ikuspuntu batetik, planteamenduek eta jarrera ideologikoek 

atentzioa ematen diote Mardonesi; ildo horretatik, ideien logikari eta 

eboluzioaren aztarnei jarraitzen die. Hala ere, neoliberalismoaren arrakasta 

ezin liteke azaldu korronte horren ordezkariek erabiltzen duten boterea eta 

indarkeria kontuan izan gabe. Beharbada, puntu horri ez dio inportantzia 

handirik ematen; batzuetan ematen du ideiek irabazi dutela, besteen 

planteamenduek baino indar gehiago dutelako. Ziur aski guda ez da aingeruen 

eremuetan gertatzen, gizakien lurraldean baino eta modu krudelean gainera.  

 

4.2. Neoliberalismoa ez zaio gustatzen Mardonesi; bere jarrera kritikoa delarik, 

ez da tankera fundamentalistakoa, ez da erraietan oinarritzen, ez da arrazoirik 



138 
 

gabeko pertsona sumindua. Goian ere esana dagoenez, gure pentsalaria ez da 

zurruna bere bilaketan, bere inguruan gertatzen denari so egiten diolarik arreta 

handiz eta jarrera malguaz: arrazoiak bilatzen ditu eta badaki arrazoiak ematen. 

Badaki bere mintzakideak ez direla ergelak, ezta beraien argudioak azalekoak 

ere. Ordezkariak anitzak izateagatik, guztiak ez dira parekoak: batzuk 

serioagoak dira eta beste batzuk, berriz, soil samarrak. Horretan ere bereizmen 

fina erakusten du Mardonesek. 

 Gure autorearen elkarrizketa serioa da eta, horrenbestez, prest dago 

bere ikuspuntuak aldatzeko, baldin eta konbentzitzeko arrazoiak aurkitzen 

baditu; prest dago bere hasierako proposamenak eta planteamenduak 

zalantzan jartzeko; prest dago gauza berriak ikasteko eta arrazoizkoak ez diren 

diagnostikoak eta proposamenak erauzteko. 

 Neoliberalismoak arrazoia erabiltzen du; ez, ordea, Eskola Kritikoak 

erabilitakoa, beste arrazoi-mota da, praxiaren arrazoia –planteamendu 

intelektualak falta ez zaizkiona–. Beharbada, arrazoitzeko modu biak argitasun 

handiagoz kontrajartzea interesgarria izan liteke; azken batean, baldintzarik 

gabeko arrazoinamendurik ez dago; Eskola kritikoak bere baldintzak ditu eta 

neoliberalismoak bereak. Aukera axiologiko bat dago arrazoinamendu horietako 

bakoitzean; axiologia horiek zertan dautzan azalaraztea argigarria izan liteke, 

batez ere aurreko baldintzen eta ondorioen arteko harremana erakuste aldera.  

 Arrazoien aurre baldintzez harago, neoliberalek arrazoia dute 

defenditzen dutenean kontua ez dela soilik intentzio onei begiratzea, intentzio 

on horiek dituzten ondorioek eta fruituek ere atentzioa eman behar dutela. 

Planteamendu hori betetzen oso eraginkorra den neoliberalismoaren 

ikuspuntuak gure teologoaren arreta erakartzen du. Ildo horretatik, Eskola 

Kritikoaren ekarpena eta teologia politikoaren gogoetak balioestean, bitarteko-

defizita daukatela konturatzen da Mardones. Neoliberalak, berriz, bitarteko 

horiek erabiltzean, askoz ere azkarragoak eta eraginkorragoak direla ematen 

du. Behin eta berriro Marx-ek formulatutako tesia, Feuerbach-en kontrako 

hamaikagarren tesi ezaguna, bueltaka dabil: kontua ez da mundua pentsatzea, 

eraldatzea baino. Ikuspuntu horretatik, teologia eta filosofia sozial kritikoak 

ekarritako etekina ez da oso oparoa izan. Baieztapen horrek zalantzan jartzen 

du autorea, agian berak egiten dituen azterketan eta proposamenetan presente 

dagoen arazo bat ukitzen baitu. Mardonesen bizitzak aurrera egin ahala, 
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ekintza politikoan parte hartzea gero eta inportanteago bihurtu zenez, ideien eta 

planteamenduen eraginkortasuna bilatzen zuela interpretatu dezakegu. Dena 

den, berriro ere emaitzei begira, eraginkortasunaren defizita zama bat izan zen 

gure autorearen lanean. 

  

4.3. Pentsalari neokondarren batzuk teologoak dira eta sarri askotan gogoeta 

teologikoak egiten dituzte. Novak-ek egiten dituen muturreko zenbait gogoeta 

teologiko gogor kritikatzen ditu Mardonesek; baina, oro har, Mardonesek 

eskaintzen duen gogoeta teologikoa edo elkarrizketa teologikoa ez da oso 

oparoa. Horrek atentzioa ematen digu, zeren eta neokonek planteatzen dutena 

bitartekoari buruzko gogoeta teologikoarekin oso lotuta baitago. Iruzkinak egiten 

ditu, baina bere doktorego-tesian garatu duen planteamendua, batez ere 

idelogia eta teologiaren ingurukoa, kasu honetan aplikatzea oso interesgarria 

izango litzateke. Bestaldetik, teologiak zientzia sozialak erabili behar dituela 

defenditu du gure autoreak konbentzimendu handiz97; pentsalari neokonetako 

batzuk soziologoak dira eta giza zientziak behin eta berriro erabiltzen dituzte; 

ziur aski, gure autorea ez da izango oso konforme neokon pentsalariek giza 

zientziak erabiltzeko moduarekin, ezta ateratzen dituzten ondorioekin ere. 

Ondorioak ondorio, teologiak nola erabili behar dituen giza zientziak 

hausnartzeko aukera ona da; hortaz, arazo epistemologikoak ikuspuntu 

honetatik planteatzea iradokitzailea izan liteke. Bide hori ez dago egina gure 

teologoaren hausnarketan.  

 

4.4. Erlijioaren presentzia publikoari buruz neokonek ekarpen interesgarria 

egiten dutela onartzen du Mardonesek. Ildo horretatik, Habermas-i egindako 

kritikaren argudioa interesgarria da. Batetik, sekulartasunaren teoria klasikoa 

ukatu edo, behinik behin, berrikusi behar da, erlijioaren izatea ez baitu ulertzen; 

bestetik, erlijioa eremu pribatura zokoratzen bada, bere baitan dagoen 

ekarpenik inportanteena ez da aprobetxatzen. Habermas-en kontra, 

Mardonesek argi ikusten du etika sekularrak ezin duela erlijioaren ekarpena 

jaso. Puntu horretan, neoliberalen planteamendua beste muturrean kokatzen 

da; erlijioaren presentzia publikoa oso garrantzitsua da eta erlijioarekin lotuta 

                                                            
97 Ik. Id., “Manejar también la ciencias sociales y humanas y usar un lenguaje evocador”,  in 
Iglesia Viva, 132(1987), 511. or. 
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dagoen etika defenditzea giltzarria izango da gaurko krisi kulturaletik irteteko. 

Mardonesek argi ikusten du neoliberalek erlijioaren erabilpen ideologikoa egiten 

dutela. Horrenbestez, puntuaren muturrak planteatuta daude baita kritikatuta 

ere. Hala ere, aukera ona liteke erakusteko, Habermas-en eta neoliberalen 

planteamenduak aurrez aurre jarririk, zertan elkar osatzen duten eta zertan 

diren bateraezinak. Beharbada, erkaketa horretan oinarrituta, aurrerako 

pausoak emateko oinarri iradokitzailea eskain liteke. Baina Mardonesek ez du 

pauso hori ematen. Marko teorikoa eta praktikoa garatzea falta da horretarako. 

 Horrekin batera, erlijioa oso inportantea da gizartean eman behar diren 

elkartasunak ahalbidetzeko. Neoliberalismoak ondo ikusten duen bezala, giza 

ingeniaritza ez da nahikoa gizartearen oinarrizko loturak burutzeko; puntu 

horretan erlijioak egiten duen ekarpen naturala ordezkaezina da. Baina horrek 

arazo larri bat planteatzen du: erlijioaren eta giza boterearen arteko harremanak 

nolabait arautzea. Erlijioa plaza publikoan jartzen denean eta bere 

proposamenak eskaintzeko aukera daukanean, boterearekin sortzen diren 

harremanei buruzko galdera agertzen da. Erlijioak ez du fruitu sozialik ematen 

bitartekotasunik gabe; hori argi ikusten dute neoliberalek, baina sistema guztia 

erlijioaren bitartekoa dela planteatzen dute azken batean. Jakina, 

planteamendu hori ez da doakoa erlijioarentzat, bidesari garestia ordaindu 

behar baitu, sistemaren mirabea izatea hain zuzen ere. Habermas-en 

ikuspuntutik, erlijioaren bitartekotasuna lurruntzen da. Eta Mardonesen 

planteamendua? Erlijioaren presentzia publikoaren beharra ikusten du, baina, 

hortik aurrera, zein izango litzateke eredua eta zeharkatzeko bideak? Puntu hori 

gutxi garatuta dago gure autorearen gogoetan. 

 

4.5. Neoliberalek kristautasuna eta justiziaren aldeko borroka bereizten dute; 

kristautasuna kapitalismoaren giza egiturekin modu naturalean lotuta omen 

dago; Mardonesen ikuspuntutik planteamendu hori guztiz kritikagarria da eta 

argudio sendoak ematen ditu. Hala ere, planteamendu horretan pertsonaren 

bizipen erlijioso pertsonala planteatzen dela onartzen du Mardonesek. Erdiko 

bidea nolabait bilatuz, fedea eta justizia, otoitza eta politika, gizartea aldatzeko 
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konpromisoa eta bihurtze pertsonala lotzen duen planteamendua proposatzen 

du98.  

 Eskola Kritikoaren testuinguruan, kristautasunaren planteamendua eta 

bizipena balioestean, Mardonesek zelotismoaren arriskua seinalatzen zuen. 

Bizipen erlijiosoa justiziarekin lotzen denean, lotura hori nola planteatzen den 

arabera, erredukzionismo etikoaren arriskua dauka. Oharpena eginda zegoen 

eta, orain, neoliberalismoaren ekarpenarekin batera birgogoratzen du gure 

autoreak. Dena den, azpian galdera bat geratzen da: intentzio on hori, nola 

egiten da? Zer baldintza behar ditu gauzatzeko? Zergatik da hain zaila lortzea? 

Berriro ikusten dugu diagnostiko on bat egiten dela, baina zulotik ateratzeko 

bidea proposatzean ez dago hain argi nondik nora joan.  

 Mardonesek egiten dituen galderen artean, kristautasun profetikoaren 

porrotari buruzkoa da; nolabait azaldu nahi du kristautasun horren ezintasuna 

edo ahulezia testuinguru honetan. Deskribatzeaz gain, konbentzitzeko 

arrazoiak aurkezten ditu? Neopaganismoak eta kristautasunaren bertsio 

tradizionalaren hedapenak kristau profetikoaren porrota azaltzen dute? Egoera 

horren diagnostikoak –badirudi datuak nahiko argiak direla– kausen ikerketa 

sakonagoa eskatzen duela ematen du. 

 

4.6. Eskola Kritikoarekin –Habermas-ekin, gehienbat– ehuntzen duen 

elkarrizketan bezala, neoliberalismoarekiko elkarrizketan erlijioaren eta etikaren 

arteko harremanak oso inportanteak dira. Jakina, planteamenduak oso 

ezberdinak; agian planteamendu-ezberdintasun horren oinarria erakusteko 

aukera ona zen, baina puntu hori ez du lantzen Mardonesek modu 

sistematikoan. Dena den, argi asko uzten du planteamendu bi horiek –Eskola 

Kritikoarena eta neliberalismoarena– oso ezberdinak direla. Baina, oro har, 

Mardonesen aurkezpenean, erlijioaren eta etikaren harremana nahikotasunez 

planteatuta dago? Argi utzi du Habermas-en planteamenduan gustatzen ez 

zaiona, baita iradokitzailea iruditzen zaiona ere; beste horrenbeste egiten du 

neoliberalismoarekin; baina, azkenean, zein da Mardonesen proposamena 

erlijioaren eta etikaren arteko harremanak planteatzean? Berriro ikusten dugu 

Mardones trebeagoa dela besteen ikuspuntuak eta planteamenduak azaltzen 

                                                            
98 Ik. Id., Sociedad moderna y cristianismo..., o. c., 80. or. 
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eta planteamendu horietan dauden puntu ahulak erakusten, proposamen bat 

eraikitzen baino. Dena den, kontuan izan behar dugu Mardonesek ez gaituela 

puntu horretan bairatzen, inoiz ez baitu agintzen jatorrizko proposamena egingo 

duenik; gure autoreak ez dauka helburu hori bere gogoetak harilkatzen 

dituenean. Ildo horretatik, ezin daiteke inola ere esan Mardonesen lana iruzurra 

denik, alderantziz baino, hasiera-hasieratik bere mugak zeintzuk diren eta bere 

intentzioak zertan dautzan argi uzten dio irakurleari. Gardentasuna eskertzekoa 

da beti.  

 

4.7. Eskola Kritikoak, Horkheimer-en planteamenduak bereziki, biktimen 

egoera eta ikuspuntua kontuan izatea eskatzen du; ubera horretan, oinarrizko 

planteamendua ondorengoa izango litzateke: giza antolakuntza bakoitzak –

azken batean, modernitatearen interpretazio bakoitzak– dituen ondorioak 

neurtzea biktimen ikuspuntutik.  

 Mardonesek neoliberalismoari egiten dion salaketa oso argi dago: 

bidegabeko sistema sostengatzeko eta zilegitzeko lan egiten du. Horrenbestez, 

biktimen egoerak eta bilakaerak inportantzia gutxi dauka modernitateko 

interpretazio horrek egiten dituen planteamenduetan. Dena den, puntu honetan, 

neoliberalismoak kontuan izateko zuzenketa bat jartzen du: baieztapen hori 

nolabait neurtu beharko litzateke. Beraz, pentsalari neokondarrek jartzen duten 

zailtasuna interesgarria da: frogatu daiteke kapitalista ez den beste sistema 

batekin biktimen bizitza hobetzen dela?  

 

4.8. Tarteko elkarteak oso inportanteak dira neokonen planteamenduetan. 

Mardonesek ere hori aipatzen du, baina berebiziko garrantzirik eman gabe. 

Beste kapitulu batean ikusiko dugu askapena lortze aldera giza mugimendu 

berriei garrantzi handia ematen diela Mardonesek. Tarteko elkarteei buruz 

Neokonek egiten duten planteamendua ez dago neurri batean lotuta giza 

mugimendu berriek dituzten zenbait ezaugarrirekin? Konparazio hori egitea ez 

litzateke interesgarria izango gizartearen dinamika eta askapen-prozesua 

ulertze aldera?  
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5. Modernitate gainditua eta ukatua: Postmodernitatea 

 

¿Cabe esperar algo del diálogo cristiano con la postmodernidad? O acaso, como a 
menudo ha ocurrido, detrás de la crítica radical, nihilista, a la religión ¿pueden aparecer 
una vivencia religiosa más depurada y auténtica? Quisieramos, al menos, explorar esta 
última hipótesis1. 

 

 

 Postmodernitatea, oro har, modernitatearen interpretazio bat da. 

Hemen ez dugu postmodernitatearen planteamendua jorratu nahi, baizik eta 

Mardonesek postmodernitatearekin ehundutako elkarrizketak eskaintzen 

diguna. Goiko aipuak erakusten digu gure autoreak zer nolako jarrera duen 

elkarrizketa hau hasten denean; gehien interesatzen zaiona modernitatea da, 

baina modernitatea ez dago betea, herren geratu da nonbait.  

 Aurreko kapituluetan erabilitako eskema berberari eutsiko diogu: 

lehenengo eta behin, elkarrizketa honen testuinguruko zenbait zehaztapen 

jorratuko ditugu; bigarrenik, Mardonesek azpimarratzen dituen ideiak edo 

puntuak identifikatuko ditugu; hirugarrenik, gure teologoaren ikuspuntu kritikoa 

jasoko dugu; azkenik, gure balorazioa eskainiko dugu.   

 

1. Elkarrizketaren testuinguruak 

 Testuinguruari eskainitako lehenengo parte honetan, 

postmodernitateari buruz Mardonesek idazten duenaren berri emango dugu, 

baita korronte horretan aukeratzen dituen mintzakideak ere. Horrekin batera, 

elkarrizketa hau ehuntzerakoan, gure autoreak dituen zenbait arrazoi eta 

galdera gogoratuko ditugu. 

 

1.1. Lanaren aurkezpena eta mintzakideak 

 Mardones 80ko hamarkadaren amaieran hasten da idazten 

postmodernitateari buruz; gogoratu dezagun lehenengo bi lanak 1988koak 

direla: Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento2 izeneko liburua 

                                                            
1 MARDONES, J. M., Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento, Sal Terrae, 
Santander 1988, 81. or. 
2 Ik. Ibid. Liburu horretan biltzen dira zenbait artikulu, postmodernitatearekin gehiago edo 
gutxiago lotuta daudenak eta Mardonesek zenbait aldizkaritan argitaratu zituenak: 
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lan sistematikoa eta sendoa da eta El desafío de la postmodernidad al 

cristianismo3 izeneko lan dibulgatzailea. Hirugarren liburuak, Postmodernidad y 

neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la cultura4 izeneko liburuak 

alegia, postmodernitatea modernitatearen eremuan jartzen du; hau da, 

postmodernitatea modernitatearen inguruan egiten diren interpretazioetako bat 

dela planteatzen du Mardonesek tesitzat. Horrez gain, beste testu eta gogoeta 

asko ditu sakabanatuta hainbat argitalpenetan5. 

 Nietzsche eta Heidegger filosofoak nahitaezko erreferentziak dira 

pentsalari postmodernisten artean, baina modernitatearen kritiko bi handi horiei 

pentsalari guztiek ez diete jarraitzen modu berean. Oro har, ondoan aipatzen 

ditugu Mardonesek kontuan hartzen dituen pentsalariak, nahiz eta horietako 

bakoitzak pentsamendu-bilakaera berezi bat izan6: R. Rorty, P. Sloterdtijk, 

Böhme, J. Baudrillard, X. Rubent de Ventós, J. Derrida, Deleuze, G. Lipovetsky, 

F. J. Lyotard, G. Vattimo, Gargani, Vitiello. 

 Hasieran, hots, postmodernitatearen jaiotzan, Frantziako pentsalari 

postmodernistek berebiziko eragina izan zuten, nahiz eta, hasiera-hasieratik, 

beste herrietan pentsalari postmodernistak egon. Frantziako intelektual 

postmodernisten andana ezaguna da –J. F. Lyortard, J. Derrida, Deleuze, J. 

Baudrillard, G. Lipovetsky– eta Mardonesek askotan egiten du horien aipuren 

bat. Talde horrek aurreko abiapuntua du filosofo berrien mugimenduan, 70eko 
                                                                                                                                                                              

? Id., “El reto religioso de la postmodernidad”  in Iglesia Viva 146 (1990), 189.-205 or. Testu 
hori, aldi berean, txosten bat izan zen, Bilboko XVII. Semana de Pensamiento cristiano y 
diálogo (1989). 
? Id., “La fe cristiana ante la modernidad y la postmodernidad y la cultura conservadora”, in 
AA, Pluralismo sociocultural y fe cristiana, Mensajero, Bilbo, 1990. 
? Id., “El mundo religioso-cultural del cristianismo español actual”, in Iglesia Viva 139 (1989), 
33-52 or. 
? Id., “Hacia un cristianismo universal y policéntrico”, in Biblia y Fe XIV., 40 (1988), 100-117 
or.  
? Id., “Modernidad y postmodernidad. Un debate sobre la sociedad actual I”, in Razón y Fe 
1056 (1986), 204-217 or.  

3 Id., El desafío de la postmodernidad al cristianismo, Cuadernos FyS, Sal Tarrae, Santander 
1988. 
4Id., Postmodernidad y neoconservadurismo. Reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo Divino, 
Lizarra 1991. 
5 Horien artean, bi azpimarratzen ditugu: 

? Id., La vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Sal Terrae, Santander 
2003, 145-149 or. 
? Id., Sociedad moderna y cristianismo, DDB, Bilbo 1985, 65-82 or. 

6 Bere liburu bakoitzean aipatzen diren autoreak zerrendan ipintzen dugu ondoan. 
Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento: R. Rorty, P. Sloterdtijk, Böhme, J. 
Baudrillard, J. Derrida, Deleuze, G. Lipovetsky, J. F. Lyotard, Vattimo, Gargani, Vitiello. El 
desafío de la postmodernidad al cristianismo: J. Baudrillard, J. Derrida, Deleuze, G. Lipovetsky, 
J. F. Lyotard, Vattimo. 
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hamarkadan Frantzian sortzen den mugimendu kritiko eta bitxian. Giro 

intelektual horretan hasi ziren astintzen, gero, postmodernitatean, erabiltzen 

diren hainbat gai eta ikuspuntu, modernitateari kontrapuntu egiten dieten 

planteamendu berriak. Frantziatik kanpo, Mardonesen ustez, Italiako Vattimo-k 

aipu berezia merezi du. Gehienbat, postmodernitate intelektuala erreakzio bat 

da, modernitatearen kontrako erreakzioa.  

 Mardonesek berak aitortzen duenez, bere gogoetak Lyotard-en eta 

Vattimo-ren lanetan oinarrituta daude batez ere. Rorty-ren eta Sloterdijk-en 

ekarpenak ere kontuan ditu, baina beste biak baino gutxiago7. Aukera hori 

egiteko, gure autoreak zer irizpide erabili dituen ere adierazten digu: batetik, 

postmodernitateko pentsalarien artean ordezkari onak izatea; bigarrenik, argiak 

izatea azpian dauden arazoak azaltzeko; azkenik, Espainiako gaurko 

pentsalarien artean eragina edukitzea. 

 Esandakoaz gain, postmodernitatearekin Mardonesek zabaldu nahi 

duen elkarrizketa ondo kokatzeko, beste bi gako aintzat hartu behar ditugu. 

Lehenengoa da Mardonesen pentsamendu sozialaren erreferentzia nagusia: 

Frankfurteko eskolaren gogoeta.   

El lector se percatará pronto de que la búsqueda de mutuo esclarecimiento crítico 
[modernitatearen eta postmodernitatearen arteko elkarrizketari buruz ari da] se 
efectuará desde el transfondo de la teoría crítica frankfurtiana. En el diálogo con esta 
tradición, concretamente con la propuesta habermasiana, es desde donde 
establecemos esta confrontación8. 

 

 Bigarren gakoa, berriz, Mardonesen tradizio eta kezka kristautasuna 

da, kapitulu honetako hasieran aipatzen den testuan agertzen den bezala. 

Berak bereganatu duen fede-bizipenean kokatuta, kulturan agertzen diren 

pentsamendu-korronterik inportanteenekin harreman eta elkarrizketa sakona 

zabaldu nahi du. 

 

1.2. Mintzatzeko arrazoiak eta azpian dauden galderak 

 Postmodernitatea modan dago 80ko hamarkadaren amaieran, gero eta 

ezagunago eta zabalduagoa delarik; moda horren azpian ezkutatzen den 

mamiak atentzioa ematen dio gure autoreari. Mardonesek susmatzen du mami 

hori mendebaldeko gizarteari buruzko diagnostiko batekin lotuta dagoela eta, 

                                                            
7 Ik. Id., Postmodernidad y cristianismo....., o. c., 10. or.  
8 Ibid., 11. or. 
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ondorioz, modernitatearen ebaluazio bat dela nolabait. Horrez gain, moda 

horretan parte hartzen duten pentsalariak eta, bestaldetik, pentsalari aipatuak –

gehienbat, Nietzsche eta Heidegger– oso garrantzitsuak dira Mardonesen 

ustez; horrenbestez, pentsamendu iradokitzaile baten aurrean gaude9.  

 Oinarri guztiari uko egin eta baldintzarik gabeko desmitifikazioa gauzatu 

nahi duen postmodernitateak errotikako ateismo nihilista dakarrela ematen du. 

Hori horrela, kristautasunak badauka aukerarik postmodernitatearekin 

mintzatzeko? Postmodernitateak egiten duen erlijio-kritikak lagundu lezake 

kristautasun garbiago eta benetakoago lortzen? 10 Postmodernitateko ateismoa 

kristau fedearen etsai amorratua da? Bateraezina ote da Jesukristoren 

Jainkoarekin? 11 Postmodernitateko sentiberatasunean, diskurtso teologikoak 

zer dauka ikasteko? Baina horrekin batera, elkarrizketa horretan, zeintzuk dira 

teologiaren mugak? Zeri ezin diezaioke uko egin teologiak?12  

 

2. Postmodernitatearen aurkezpena, Mardonesek ikusten duen bezala 

 Postmodernitateari buruz Mardonesen ikuspegia laburbiltzea da 

ondorengo lerroen helburua. “Postmodernitate” hitzaren erabilerak azalpen 

labur baten beharra dauka, nahiko bitxia baita; hori da lehenengo pausoan 

jorratuko duguna. Aro honen sorrera dela eta, gure autorearen tesia aurkeztu 

ondoren –bigarren pausoan–, postmodernitateak erakusten dituen zenbait 

ezaugarri aletuko ditugu. Azkenik, laugarren pausoan, postmodernitateak 

erlijioarekin erakusten duen lotura jasoko dugu. 

 

2.1. Hiztegiari buruzko ohartxoa 

 Ohar bat egin behar dugu hiztegiari buruz. Aro hori izendatzeko 

erabiltzen den terminologia guztiz finkoa ez da guztiz finkoa; aitzitik, jatorriz 

nahiko anbiguoa ere bada. Lyotard-ek dio berak hartzen duela postmodernitate 

hitza garaiko italiar arkitekturatik eta Ipar Amerikako literatur kritika korronte 

                                                            
9 Ik. Ibid., 9. or. 
10 Ik. Ibid.,  81. or. 
11 Ik. Ibid.,  86. or. 
12 Ik. Ibid., 133. or. 



147 
 

batetik13. Lyotard-ek argi dauka izen faltsu bat dela edo ezizen bat. Gainera, 

badaki hitza bera kontraesankorra dela, zeren eta modernitate hitzak oraina 

adierazten baitu, eta, ondorioz, orainaren ondoan datorrena beste orain bat 

izango da, eta ez “post-oraina”. Vattimo-k, bestaldetik, postmodernitate hitzak 

berak dakarren kritika azpimarratzen du, hots, modernitatearekiko jarrera 

kritikoa14. 

 Postmodernitate hitza bera modu ezberdinetan aipatzen da. Autore 

batzuek “t”z idazten dute, beste batzuek “t” gabe. Batzuek postmodernismo 

hitza nahiago dute; Mardonesek, berriz, postmodernitate hitza aukeratzen du 

gehienbat. Badirudi “-ismo” atzizkiak kutsu negatiboa ematen diola adierari; 

ostera.  espainierako “-dad” atzizkiak edo euskarazko “-tate” atzizkiak ezaugarri 

positiboa azpimarratzen dute. Beraz, badugu susmorik Mardonesen hitz-

aukeran balio-aukera bat dagoela esateko, hots, begirunez eta jarrera positiboz 

aztertu nahi duela korronte berria. 

 Etimologiak etimologia eta izenak izen, postmodernitatea, esan 

dezagun aurrera egin baino lehenago, jarrera bat da, bizitzeko jarrera; 

horrenbestez, bizitzan kokatuta egoteko modua da: bizitza bizitzeko modu bat.  

Hoy la tentación máxima procede de la sociedad del 'consumo de sensaciones'. Una 
especie de vida hecha de vivencias insertas en la realidad, pero en una indefinida 
degustación de experiencias, emociones, encuentros... Un clima de consumismo de 
vivencias, más que de ahondamiento en las mismas. Es una apariencia de encarnación 
que se agosta y muere por exceso de incentivos y falta de 'digestión' de las mismas. 
Una tentación temible que tiene a su favor todo el aparato publicitario y los mass-media 
para no darnos descanso y huir de desgustación en degustación, sin deternos en 
ninguna. Una vida in-transcendente más que encarnada15. 
 
Jarrera horri testuingurua emateko, 80ko hamarkadara joan behar dugu; 

hamarkada horretan kaleko giroa eta ardura aldatzen hasten da; lehengo giroa, 

idealez arduratuta zegoen giroa, helmuga handien alde prest zegoen 

belaunaldia, desagertzen doa eta beste haize bat antzematen da. 80ko 

hamarkadako gazteei so egiten bazaie, gizartea aldatzeko ideal handiak ez dira 

                                                            
13 Ik. T. Oñatek J. F. Lyotard-i egiten dion elkarrizketa  in Meta, 2 (1987) 119. Aipu hori ondoko 
liburu honetan agertzen da: MARDONES, J. M., El desafío de la postmodernidad al 
cristianismo..., o. c., 5. or. 
14 Ik. VATTIMO, G., Fin de la modernidad, Gedisa, Bartzelona 1986, 10. or.; testu hori aipaturik 
dator Mardonesen beste testu horretan: MARDONES, J. M., El desafío de la postmodernidad al 
cristianismo..., o. c., 5. or. 
15 MARDONES, J. M., Para un cristianismo de frontera (Cuadernos FS 89), Sal Terrae, 
Santander, 2000, 36. or. 
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erakargarriak, ikusezinak dira, nolabait, belaunaldi berriarentzat. Bestelako 

ardurak sortzen dira. Ardura berrien artean, gorputza erdi-erdian dago: gorputza 

eta bere estetika; gorputza, osasuna eta osasunarekin lotuta dauden atal 

guztiak –kirola, elikadura, lasaitasun-ariketak–; gorputzaren zainketari 

eskaintzen zaion arreta berezia. Estetikarekin oso lotuta, janzkera dugu; 

janzkeraren estilo barrokoa, eredu klasikoak apurtzen dituena. Horri esku 

emanez, janzkera-moden eragina.  

 

2.2. Modernitatearekiko lotura eta etendura 

 Mardonesek, postmodernitateko pentsalarien lanak irakurtzetik, 

ondorio orokor bat ateratzen du, bere lan-hipotesi bihurtzen dena: 

postmodernitatea modernitatea bera da. Modernitateak bere mitoak garatzen 

dituenean, muturreraino eramatean, modernitateak bere (auto)iruzurrarekin 

topo egiten du; hain zuzen ere, kontzientzia horixe bera da postmodernitatea16. 

Horren harira, postmodernitateak egiten duena soila da: modernitatearen joera 

bere azken sustraietara eraman. Aieneka ibili gabe, zentzurik, baliorik, oinarririk 

gabeko errealitatean kokatu eta bizi behar dugula onartzean datza 

postmodernitateak egiten duen aukera17. Postmodernitateak alde askotan eta 

aldi berean erasotzen dio modernitateari: ezagutza, etika, estetika eta politika18. 

 Orain, modu sinbolikoan esanda, postmodernitatea modernitateak 

gauzatzen duen sekularizazioaren sekularizazioa da19, hots, bigarren 

sekularizazio bat. Zertan datza hori? Modernitateak mito erlijiosoak gainditu 

nahi dituen arren, bera ere mitoz eta narrazio handiz josirik dago. 

Modernitateak bere narrazioa(k) arrazoian oinarritu nahi d(it)u, baina, berez, 

arrazoimenetik harantzago daude modernitatearen narrazio fundatzaileak. Hor 

ditugu askatasuna, zuzenbidea, elkartasuna edo beste hainbat narrazio, adibide 

gisa. Postmodernitateak amets horietatik esnatu eta urrundu nahi du. 

Modernitateak, jartzen dituen mitoen ordez, ez du beste mitorik garatu nahi; 

                                                            
16 Ik. Ibid., 10-11 or. 
17 Ik. Ibid., 33. or. 
18 Ik. Ibid., 73. or. 
19 Ik. Ibid., 92-94 or. 
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mito guztiak gainditu nahi ditu. Modernitatearen planteamenduak munduak 

zentzu bat daukala onartzea eskatzen du, eta hori da, hain zuzen ere, 

postmodernitatean zalantzan jartzen dena. Zentzu horretan inportantea da 

gorago egindako baieztapena, hots, postmodernitatea bigarren sekularizazio 

bat dela. 

 Gauzak horrela planteaturik, erlatibismoa eta eszeptizismoa 

postmodernitatearen nahitaezko kideak izango dira bere bidaian; erreferentziak 

galtzen dira, helburu kolektiboek ez daukate zentzurik; zentzu orokor bat 

bilatzea ahalegin zapuztua da, zeren eta gure arrazoinamendu-gaitasunetik 

kanpo baitago. Izan ere, arrazoinamenduaren bide horretatik abiatzen garen 

bakoitzean, amets baino ez dugu egiten, eta, gainera, gaiztoak diren ametsak, 

azken batean; gure ametsak lokamuts bihurtzen dira, batez ere behin betiko 

helburuak asmatzen ditugunean, ezen, helburu infinitu horien izenean, sekulako 

basakeriak egiten baitira gizakiaren historian. Eta modernitatearen izenean 

egiten diren txikizio horiek ez dira kasualitate hutsa, baizik eta helburu absolutu 

horien ondorioa; eta, azken batean, astakeria horiek legitimatu egiten ditu. Hori 

dela eta, narrazio handi horiek botere nahiaren alibi baino ez dira. 

 Hori horrela, bidea datza mundua mugatua dela onartzean; beraz, 

gizakiak bere burua zatian kokatu behar du; osotasuna gizakiarentzat ezina 

delarik, bilatzen duenean, ondorioak oso dramatikoak dira; mundua zatikaturik 

dago eta puskan bizitzen ikasi behar du, une bakoitzak ematen duena onartuz, 

egoera bakoitzak dakarkiona hartuz, beste itxaropenik gabe. 

 Hortaz, postmodernitateak planteatzen duen arazoa ez da kokatzen 

besterik gabe ezagutzaren eremuan, bestelakoetan baino: etika, estetika eta 

politikaren eremuetan guztiz sartuta dago20. Azken batean, modernitatearen 

azpisistemak –ekonomikoa, politiko-administratiboa eta kulturala– dira gizadia 

egoera larri honetara ekarri dutenak, eta, hortaz, zibilizazio-krisia sorrarazi.   

Ilustrazioaren ideal handiak –askatasuna, senidetasuna, berdintasuna, 

arrazionaltasuna, bizitza zoriontsua, eta abar– ekonomia kapitalistaren balioen 

menpean jarri dira. Modernitatea bilakatu den bezala kontuan izanik, bultzatu 

den helburu nagusia ekonomikoa izan da, eta helburu horretan aukeratu eta 

indartu diren balioak begi-bistan daude: funtzionalitatea, eraginkortasuna, 

                                                            
20 Ik. Ibid., 72-73 or. 
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hierarkizazioa, lehiakortasuna, errendimendua eta diziplina. Balio horien 

arabera antolatu da mendebaldeko gizarte modernoa. Planteamendu horren 

uberan, gauzak edukitzea –gauzen jabea izatea, jabego pribatua– baliorik 

inportanteenetakoa bihurtu da. Edukitze hori izatearen gainetik gailentzen da. 

Gizakia ekoizle eta kontsumitzaile bihurtzen da, merkatuan zenbaki bilakatzen 

da, dena zenbatzen baita –zenbatu ezin daitekeena, logika horretan, ikusezina 

da, baliorik gabekoa–. 

Sistema ekonomiko kapitalista horri lotuta sistema administratiboa 

agertzen da: burokrazia, estatu modernoa ezaugarritzen duen antolamendua. 

Ekonomiaren eta burokraziaren logika aipatzen dugunean, mendebaldean 

gauzatu den modernitatearen bihotzean gaude. Abantailak abantaila, 

postmodernitateak gogoratzen digu logika horrek desiragarriak ez diren zenbait 

ondorio ekarri dituela; horien artean, Mardonesek bi azpimarratzen dituelarik21: 

batetik, bizitza publikoaren eta bizitza pribatuaren arteko etendura; eta, beste 

aldetik, giza harremanen kolonizazio teknikoa. Lehenengo ondorioari eutsiz, 

kontuan izan behar dugu bizitza publikoaren kudeaketa, oso konplexua denez 

gero, ez dela batere gardena herritarrentzat eta, ondorioz, herritar arruntak 

mundu pribatura ihes egiten duela. Horrenbestez, egoera hori alienazio-egoera 

bat da. Bigarren ondorioari helduz, giza harremanen mundua, berez 

elkarrizketari dagokion logikaren arabera funtzionatu beharko lukeena, logika 

teknikoak gero eta kolonizatuagoa da. 

 Sistema kulturalari dagokionez, modernitatea mundu-ikuskera batuaren 

mina da, errealitatearen interpretazio bakarra ahalbidetzen duen weltanschaung 

delakoren bila dabil. Erlijioa bazterturik, arrazionaltasunean bilatu du batasun 

hori, arrazionaltasun positibistan batez ere; modernitatearen bilakaerak, ordea, 

ondo asko erakutsi du arrazoi positibistak ezin dezakeela mundu-ikuskera 

bateratua eta osoa eskaini. Postmodernistak arrazoi-aniztasun horretan jaio 

dira eta eroso sentitzen dira. Ez dute ikusten zertarako egin arrazoi ezberdinen 

arteko elkarrizketa. Hemen ere, sekularizazioaren sekularizazioa bultzatu nahi 

dute. Arrazionaltasuna anitza da eta aniztasun horri hizkera-aniztasuna 

dagokio. Hizkera-aniztasun horrek adierazten du mundua zatikaturik dagoela, 

oinarrizko batasunik ez dagoela gure esku.  

                                                            
21 Id., El desafío de la postmodernidad..., o. c., 19. or. 
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 Izan ere, postmodernitateak modernitateak ekarritako kontraesanen 

berri emanez eta modernitatearen zoru berberean egonez, beste jarrera bat 

garatu nahi du eta jarrera horretan agertzen da etendura. Modernitatearen 

arrazoiak mundu trinko eta ziur batean bizi eta eraiki nahi du; horretarako 

gizakiak daukan bitartekorik inportanteena arrazoia da. Horretan oinarritu behar 

du bere benetako askapena eta zoru finkoa lortzeko. Baina modernitatearen 

arrazoiaren eraikuntzak berehalaxe erakusten ditu bere mugak, errealitate 

guztia arrazoiaren bitartez finkatu beharrean, uste gabeko fenomenoa 

agerrarazten baitu: ziurtasuna bilatzen duen modernitateak, azkenean 

ziurgabetasun egoera bat eragitean, modernitateak duen paradoxetako bat 

agertzen da; oinarri finkoa bilatzen saiatzean, oinarri gabeziaren egoerarekin 

topo egiten du22. Egoera horrek, modernitatearen arrazoiari kritikarako bidea 

zabaltzen dio. Arrazoia oso ahula da eta askapen-bide batean sartu beharrean, 

sarri askotan, arrazoi-gaitasun horrekin giza holokaustoaren aldats-behera 

abiatzen da gizadia. Testuinguru horretan, postmodernitatearen aroa 

zabaltzean. subjektuaren krisia eta subjektibitatearen zabalpena 

nabarmentzearekin batera, emozioak eta sentimenduak nagusitzen dira. Dena 

den, batzuek pentsatzen dute egoera hori aukera berri bat dela erlijioarentzat 

edo, behinik behin, beste aro bat zabaltzen dela. 

 Postmodernitateak bere burua aukera berritzat aurkezten badu ere, 

erronka zaharrak ezkutatzen ditu azpian. Erronka zahar horientzako erantzun 

bila, askapen-bideak igarri eta aztertzen jarraitzen du postmodernitateak, 

haztamuka bada ere. 

 

2.3. Postmodernitatearen ezagugarri nagusiak 

 Sintesiak egiteko eta ideiak ordenatzeko, oso trebetasun handia 

erakusten du Mardonesek. Autore postmodernistak ezberdinak eta ezaugarri 

askokoak izan arren, Mardonesen irakurketek eta aurkezpenek sintesira jotzen 

dute beti. Irakurketa orokor horretatik, gure autoreak eskaintzen digu pentsalari 

postmodernisten lanetan agertzen diren zenbait ezaugarri: aro berri hori 

                                                            
22 Ik. Id., Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, Sal Terrae, Santander 
1999, 119. or. 
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ezaugarritzen duten zertzeladak. Mardonesen ordenari jarraitzen diogu 

zertzelada horiek aurkezterakoan23: 

 

 

 

2.3.1. Arrazoiarekiko deslilurapena24  

 Modernitateak konfiantza du arrazoian; postmodernitateak arrazoiaren 

zeregina ukatzen ez badu ere, beste modu batean ulertzen du: arrazoia 

ezin daiteke letra larriz idatzi dagoeneko, letra xehez eta dardaratsuaz 

baizik. Osotasuna azaldu nahi zuen arrazoia, desiragarria ez denez gero, 

postmodernitateak sekularizatzen du. Hortaz, modernitateak fedea eta 

esperantza arrazoian jartzen dituen bitartean, postmodernitateak 

arrazoiarekiko desliluratze bete-betea erakusten du. 

 

2.3.2. Pentsatzeko eredu berriaren proposamena  

 Modernitatearen arrazoiarekiko deslilurapena dela eta, 

postmodernistek dioskute pentsatzeko eredua aldatu behar dugula; 

horrekin batera, bizitzeko moduan ere errotiko aldaketak egin behar ditugu. 

Mardonesek bost ezaugarri nagusi ikusten ditu postmodernitatearen 

pentsamendu-eredu berri horretan: gozamena, kutsadura, erresistentzia, 

adi-adi egotea eta, azkenik, subjektuaren eta objektuaren eredua 

gainditzea:  

a) Gozamena da postmodernitatearen pentsamendu-eredu berriaren 

lehenengo eta oinarrizko ezaugarria. Ezaugarri horrek berekin 

dakar berritasun bat, eta, neurri batean, postmodernitatearen 

gako-hitz, alegia.  

El primer rasgo del pensamiento postmoderno es ser un pensamiento 
de la fruición25. 

 

                                                            
23 Ezaugarri horiek aurkezterakoan, Mardonesek berak egiten duen sailkapenari jarraitzen 
diogu; sailkapen hori ondoko lekuetan aurki dezakegu: Id., El desafío de la postmodernidad al 
cristianismo..., o. c., 10-17 or.; Ik. Id., Postmodernidad y cristianismo....,  o. c., 60-78 or.; Id., Id., 
La vida del símbolo...., o. c., 145-149 or. 
24 Etsipen hori, azken batean, sekularizazio-prozesua da; oraingoan, modernitatearen 
pentsamendua sekularizatzen da: Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 92-93 
or. 
25 Ibid., 60. or. 
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 Postmodernitatean gozamena da pentsamenduaren muina; 

beste helbururik bilatzen ez duena eta, hortaz, modernitatearen 

arrazoiak azpiratu ezin duen pentsamendua.  

b) Pentsamendu kutsatua hizkera-joko aniztasunari zabalik dagoen 

pentsamendua da. Modu horretan, jakintzaren eta bizitzaren 

mundu ezberdinetatik bidaia daiteke aurre irizpide finkorik gabe. 

Alderrai dabilen pentsamendua dugu hori, inolako ziurtasunik 

gabe alderrai dabilena. 

c) Erresistentziaren pentsamendua26. Teknika da, prezeski, 

modernitatearen arrazoiaren fruiturik gorena. Modernitateak 

dakarren teknikaren zibilizazioaren aurrean, erresistentzia da 

zabaldu behar den jarrera, kontuan izanik modernitateak bere 

hondamendiarekin batera gizateriarena ere badakarrela. 

d) Adi-adi dagoen pentsamendua27. Gauza bakoitza, errealitate 

bakoitza, lehen aldiz gertatzen da; subjektua errealitatearen 

aurrean, ondorioz, adi-adi kokatzen da, dena gertatzear baitago, 

dena inauguratzen baita une bakoitzean. “Izate”a estreinatzen da 

“entitate” bakoitzean. Errealitatea ezagutzea estreinatzeko 

jarduera denez gero, ezagutzaileak ez du menperatzen 

errealitatea, bestela dago: errealitatearen aurrean begiak zabalik. 

e) Ezagutza-eredu berria. Postmodernitateak, mundua 

pentsatzerakoan, Subjektu-Objektu eredu klasikoa gainditzea 

errebindikatzen du: subjektuak objektibatzeari uko egin behar dio 

eta une bakoitza bere baitan bizitzea onartu behar du28. Bakoitzak 

goza dezake bere unea autonomia betean eta, hor, bere sormen 

eta ahalmen guztiak jokoan ipin ditzake29. 

 

2.3.3. Narrazio handiei uko egin 

 Pentsalari postmodernoek ez dute bilatzen narrazio handiak 

desagertzea, baina ez dute sinesten narrazio horien balio unibertsalean. 

Narrazio horiek, beharrezkoak izan arren, erlatiboak dira eta, erlatibotasun 
                                                            

26 Ik. Ibid., 61-62 or. 
27 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 96-97 or. 
28 Ik. Id., Postmodernidad y cristianismo...., o. c., 61-62 or. 
29 Ik. Ibid., 75. or 



154 
 

horretan ulertzen ditugun neurrian, onuragarriak dira. Baina absolutu 

bihurtzen direnean, gizateriaren etsai bihurtzen dira. Narrazio handiak barik, 

narrazio txikiak bultzatu behar ditugu, pentsalari horien ustez. Narrazio 

txikiek oroipenak dakartzate, errealitatearen beste dimentsioen ebokazioa 

dakarkigute, baina ez dute errealitatea irudikatzeko inolako asmorik30. 

Susmoaren pentsalarien azpian edo atzean ezkutatzen diren narrazioak ere 

ukatzen dituzte. Azken-azkenean, askatasun-narrazioak dira, emantzipazio-

narrazioak. Ukazio horretan, Habermas-en proposamena ere sartzen da, 

hots, kontsentsuaren arabera egiten den elkarrizketaren proposamena31. 

  

2.3.4. Oinarriaren galera onartu 

 Arrazoia funtsik gabe geratzen da. Ez dago zimentarririk, ezta 

orientatzeko ardatzik ere. Modernitateko arrazoia oinarri horien bila ari zen 

eta, kritikoa izan arren, oinarri horiek aurkituko zituela espero zuen; 

modernitateko arrazoia oinarrien mina eta desira da. Postmodernitateak, 

berriz, oinarri horien ukazioa onartzen du eta min hori galtzen du. Are 

gehiago, galera horretan itzeleko tragedia ikusi beharrean, aukera bat 

hautematen du, ezagutzeko beste modu bat. Aniztasuna da gakoa 

“episteme” berri horretan: dena da mugarik gabekoa, dena da 

iraunkortasunik gabekoa, dena da erlatiboa, dena da anitza. Baina egoera 

horrek, nahitaez, ez gaitu kaosera eramaten. Askatasuna ahalbidetu 

dezake, kreatibitatea areagotu dezake aro berri horrek. 

 

2.3.5. Behin-behinekotasunaren etika32 

 Modernitateak egiten duen etikaren planteamendua urtu egiten da 

postmodernisten ikuspuntutik. Metafisika ukatzen denez gero, historia 

amaierarik gabe geratzen denez gero, giza ekintza xedatzen duen arau-

ahalbide oro desagertzen da. Etika unibertsalaren bilaketa ezinezkoa da 

postmodernitatearen planteamenduan. Ezinezkoa da eta, gainera, ez da 

desiragarria. Etikaren munduan ere ez dago absoluturik eta, hortaz, 

absolutu bila ibiltzea lan alferra ez ezik, arrisku larria ere bada.  

                                                            
30 Ik. Ibid., 49-50 or. 
31 Ik. Ibid., 49. or. 
32 Ik. Ibid., 68-72 or. 
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 Horregatik, pentsalari postmodernistek, behin eta berriro, errepikatzen 

digute kontu handiz ibili behar dugula etikaren kontsentsu unibertsalak 

bilatzen dituztenekin. Lekuan lekuko eta unean uneko adostasun etikoak 

bilatu behar ditugu. Etika-eredu horrek ez dauka printzipio handirik eta, 

ondorioz, ez du bilatzen behin betirako itun iraunkorrik: carpe diem 

delakoaren proposamena berriro. Planteamendu etiko horrekin oso lotuta 

dago “elkarrizketa ahul”aren proposamena33. Etikaren oinarri finkorik ez 

dagoela onartu behar dugunez gero, jarrera guztiak eta proposamen 

guztiak ziurtasunik gabe egiten dira. Printzipiorik gabe, elkarrizketa bera da 

helburua eta unean uneko behin-behineko adostasunak lortu behar dira. 

Azken batean, elkarrizketa ahula etika ahularekin lotuta dago: bere 

arrazoiez eta oinarriez gutxi dakien etika ahula.  

 

2.3.6. Historiaren amaiera 

Historiaren zentzua defenditzeak narrazio handien logikara eramaten 

gaitu. Narrazio handiek historiaren helburua ematen digute eta helburu 

horrek zentzua ematen dio historiari. Baina narrazio handietan ez badago 

sinesterik, historia helbururik gabe geratzen da: zentzuz, umezurtz 

bihurtzen da.  

Agian, mendebaldeko kulturan dagoen narrazio handirik 

eraginkorrenetako bat garapena da: denborak aurrera egin ahala, gizakia 

eta gizateria garatzen dira. Postmodernitatearen intelektualek ez dute 

garapenean sinesten. Historia ez doa inora, historiak ez dauka helmugarik. 

Historiaren filosofiari adio egiten diote intelektualok. Era berean, agintzariei 

edo promesei muzin egiten diete postmodernistek, zeren eta, agintzari 

bakoitzean, etorkizunarekiko funtzionalismoa sartzen denez gero, oraina 

galtzen baitugu34. 

 

2.3.7. Bizitza estetika bihurtzen da: bizitza-izaera estetikoaren aldeko aukera 
 

                                                            
33 Ik. Ibid., 70. or. “Elkarrizketa ahul”aren planteamendua Vattimorena da, eta berak azaltzen, 
besteak beste, ondorengo artikuluan: “De la ideología a la ética”, in El País 87-01-08, 9. or. 
34 Ik. Ibid., 60.. or. 
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Si quisieramos encontrar una expresión que resumiera “el proyecto postmoderno”, 
tendríamos que elegir la de estetización general de la vida35. 

 

 Aipatutako ezaugarriak kontuan izanik, arteak zeregin berezia duela 

ulertzen da; arrazoiak azaldu eta adierazi ezin duena arteak jorra dezake. 

Baloratu behar dugu artearen adierazpena36. Edertasuna balio bat izan da 

betidanik –ikuspuntu tradizionalean–, bere baitan baliotsua den eremu 

preziatua, beste eremu baten funtzioan ez dagoen balio autonomoa. Hala 

ere, kontuan izan behar dugu baieztapen hori arazotsua dela merkatu 

kapitalistaren logikan. Esandakoa esan arren, arte-lan baten aurrean 

sortzen den plazera ez da lerratzen kontsumo hutsera. Arte tradizionalean 

dagoen kontzeptua da arte erabatekoa edo integrala. Modernitatearekin 

abangoardismoa sortzen da, estetika tradizionala apurtu nahi duen 

korrontea.  

Postmodernitateko artista ez dago arau estetiko jakinen menpean; ez 

dago arau estetikorik, artistek ipini eta garatzen dituzte arau estetikoak. 

Planteamendu horren harira dator Lyotard-ek aipatzen duen “sublimearen 

estetika”. Estetika hori gogora ekartzeari lotzen zaio –ebokazioa 

oroitzapena eta deia batera– eta aurkeztezina dena sentiarazten du37.  

Proposamen estetiko horrek alde politikoa ere badu, sistemarentzat 

integraezina izan nahi duen neurrian, modernitatearen logikari aurre egiten 

dion estetika hain zuzen ere. 

 Estetika, proposamen politikoa den heinean, ekintza da. Baina, 

ekintzen bidez, sistema guztirako alternatiba osoa izatea ez dute bilatzen 

postmodernistek. Ildo horretatik, “mikrologien politika” proposatu eta 

bultzatu nahi dute: ekintza txikiak, mugatuak, baina, irmoki, sistemaren 

kontra doazenak. Bazterrean egiten diren ekintzak eta, aldi berean, 

baztertuen ekimenak dira. Postmodernisten ustez, horixe da sistemaren 

kontra egin daitekeen gauzarik eraginkorrena; ekintzak horiek, sistemak 

berak bereganatu ezin dituen neurrian, sistema ahultzen doaz38. Une 

horretan –80ko hamarkadaren amaieran gaude postmodernitatearen 

inguruko idazki horiek argitaratzen direnean– sortzen diren giza 
                                                            

35 Ik. Ibid., 63-64 or. 
36 Ik. Ibid., 90-93 or 
37 Ik. Ibid., 100-101 or. 
38 Ik. Ibid., 72-74 or. 
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mugimenduen planteamenduekin oso lotuta ikusten du Mardonesek 

estetikaren proposamen politiko hori.  

 

2.4. Erlijioaren inguruan 

Postmodernitateak alde ateo erakusten du; erlijioari buruz susmoaren 

maisuek egindako kritika zorrotza, are zorrotzago bihurtzen du pentsamendu 

korronte honek; erlijioarentzat aurkezpen hori beldurgarria izan arren, hitz 

egiteko aukera egongo ote da? Zerbait ikasteko bidea emango du elkarrizketa 

horrek? 39 Horra hor Mardonesen susmoa, hipotesiaren era hartzen duena. 

Lehenengo begiradan, erlijioa eta postmodernitatea badirudi ikuspuntu 

adostezinak direla. Azalean agertzen denaz gain, azpian Mardonesek 

susmatzen du postmodernitateak ez duela ukatzen erlijioaren existentzia. Baina 

ikuspuntu postmodernistak badu –edo, agian hobeto, izan dezake– eragin 

handiko erlijio-planteamendua, hots, ez da erlijioarekiko neutrala. Hurrengo 

lerroetan, postmodernitatearen eta erlijioaren artean dauden harremanak, 

Mardonesek ikusten dituen bezala, aurkeztuko ditugu. Jakina, ohartarazirik 

dagoen bezala, gure autorearentzat kristautasuna izango da interes nagusia 

hartzen duen erlijioa. Lehenengo pauso batean, erlijioaren aurrean 

postmodernitateak duen jarrera kritikoa aurkeztuko dugu: postmodernitatearen 

mesfidantzaren arrazoiak. Bigarrenean, kristautasunari dagokionez, 

postmodernitateak duen jarreran zenbait kritika eta aukera agertzen dira.  

  

2.4.1. Postmodernitatearen ateismoa: modernitatearen ateismoa kolokan jarri40 
El reto postmoderno a la religión es el de la secularización radicalizada del 
pensamiento41. 

 

 Neurri batean, postmodernitateak onartzen du Jainkoa hil dela 

aldarrikatzen duen baieztapena. Baina, paradoxikoki, postmodernitatearen 

bertsioan, baieztapen horrek dakarren ateismoa ez da bateratzen 

modernitatearenarekin. Erlijioaren kasuan ere modernitatearen jarrera eta 

ikuspuntua sakondu eta erroetara eramaten du postmodernitateak; 

                                                            
39 Ik. Ibid., 81. or. 
40 Ik. Id., El desafío de la postmodernidad..., o. c., 23 or.; Id., Postmodernidad y cristianismo...., 
o. c., 81-97 or. 
41 Ibid., 92. or. 
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modernitateak erlijioari egiten dion kritika abiapuntutzat hartzen du 

postmodernitateak, baina haratago doa.  

Modernitatean, erlijioari kritika sakona egiten zaiola, “Jainkoaren 

heriotza” dekretatzen da. Baina kritika zorrotza eta gupida gabea izan arren, 

nostalgia-putzua geratzen da modernitatearen gogoeta kritikoetan. Erlijioa eta 

erlijioaren jainkoa(k) desagertzen dira, baina jainko horiek gizakiaren garapen 

betea behaztopatzen dutelako. Modernitatearen ateismo humanistaren 

tradizioetan erlijioa kritikatzen da, errealitatearen zentroan gizakia ipini nahi 

baitute. Postmodernitatea ez dator bat modernitatearen nostalgiarekin. Absolutu 

baten truke ez dago zertan beste absoluturik ipini. Existentzialismo ateoan 

islatzen den bizipen tragikoarekin ere ez datoz bat postmodernistak. Existentzia 

oinarri fundatzailerik gabe geratu da, baina, postmodernisten kasuan, 

baieztapen horrek ez dakar inolako nostalgiarik. Kritikaren bidez Jainkoa 

desagertzeko arrazoia ez da lerratzen beste helburu batera; 

postmodernitatearen kritikaren helburua ez da ezer birbereganatzea.  

 Postmodernitateak egiten duen estetika-planteamenduan, erlijio-kritika 

sakontzeko beste zerro bat sortzen da42. Aurreko paragrafoetan esan dugu 

postmodernitatearen estetika sublimearekin lotuta dagoela; eta gogoratu behar 

dugu, “sublime” hitza erabiltzen denean, aurkeztezinak eragiten duen bizipenari 

buruz mintzatzen ari garela. Planteamendu horrek, erlijioaren eremuan 

aplikatzen denean, Jainkoaren –absolutuaren– irudirik ez izatea dakar. 

Jainkoaren aurkezpen edo irudi oro kritikagarria da. Logika horri jarraituz, 

absolutuari buruz mintzatu nahian, bide negatiboa baino ezin daiteke erabili; zer 

ez den esan genezake, baina ez, ostera, zer den. Arrazoinamenduaren puntu 

horretan Mardonesek Heidegger-en gogoetak dakartza, Nietzsche-ri buruz 

hausnartzerakoan Heidegger-i sortzen zaizkion gogoetak, zehazki: 

El golpe más duro contra Dios no es que Dios sea tenido como incognoscible, que la 
existencia de Dios se demuestre indemostrable, sino que el Dios tenido por real sea 
erigido en valor supremo. Justamente porque este golpe no procede de “aquellos que 
están allá y no creían en Dios”, sino de los creyentes y de sus teólogos, que discurren 
sobre el ser de todos los entes sin caer en la cuenta de que pensar el Ser mismo les 
llevaría a comprender que tal pensamiento y parejo discurso son, vistos a partir de la 
fe, la blasfemia por excelencia, una fe mezclada con la teología de la fe43. 

 

                                                            
42 Ik. Ibid., 93-96 or. 
43 Ibid., 94. or. 
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 Postmodernitateak erlijioari egiten dion kritika, modu horretan 

planteaturik, hots, Mardonesek planteatzen duen bezala, idoloen kritika 

bihurtzen da44. Baina kontura gaitezen fede-bide bakar bat besterik ez dela 

geratzen: mistika. Absolutuaren aurrean isilik egon behar da, zeren eta esaten 

den guztiak idolatrian jausteko arrisku nabaria baitu. Kontenplazioa, isiltasun 

galdetzailea, aztarnen aurrean –absolutuaren presentzia ez dena, bere oinatza 

baizik– igarle izatea da gailentzen den jarrera. Bizitzaren une bakoitza 

absolutuarengana zabalik egon liteke, une bakoitza behin-betikoari eta oinarri-

oinarrikoari lotzen baitzaio. “Une bakoitza” esapidea oso garrantzitsua da; 

esapide horretan orainaren balioa azpimarratzen da: orain eta hemen bizi, orain 

eta hemen gozatu. 

 Esandakoa aintzat hartzeak zenbait ondorio dakarzkigu45: 

a) Jainkoaren inolako irudikapenek ezin du islatu Jainkoa bera dena; Jainkoa 

edozein irudikapenez haratago dago beti, ezin bilduzkoa da inolako iruditan. 

Jainkoaren eta gure kontzeptu guztien artean saihestu eta bete ezin 

daitekeen amildegi bat dago. 

b) Adierazpen erlijioso guztiak, guztiz ondo pentsatuak eta arrazoituak izan 

arren, “pentsamendu ahula” deritzonean kokatu behar ditugu46. 

c) Jainkoaz egin daitekeen edozein objektibizazioz haratago, “pentsamendu 

ahula” deritzonaren onartzeak Jainkoaren absolutura zabaltzea ekar 

dezake. Jainkoa modu esperimentalean ezagutzeko ateak zabaltzen ari 

gara Jainkoaren doakotasuna onartzen dugunean eta Jainkoa bera ezertan 

ere ezin daitekeela funtzionalizatu baieztatzen dugunean. Horixe da 

postmodernismoan Mardonesek ikusten duen Jainkoarenganako bidea. 

 

2.4.2. Kristautasunarentzat kritika eta aukera47 
¿Es este ateismo postmoderno un enemigo total de la fe cristiana y del Dios de 
Jesucristo? Tendremos que verlo. Algo nos sugiere ya que el ateísmo postmoderno 
supone una radical des-ideologización que se parece mucho a la crítica profética. Pero 
¿es sostenible su radicalismo con el Dios de Jesucristo? Acaso proporcione no sólo 
una depuración drástica del fácilmente cosificado concepto de Dios, sino un 
reencantamiento del mundo y de la vida en cuya inagotabilidad centellee el misterio de 
lo último48. 

                                                            
44 Ik. Ibid., 99-110 or. 
45 Ik. Ibid., 97-98 or. 
46 Ik. Ibid., 71-72 or. 
47 Ik. Id., El desafío de la postmodernidad..., o. c., 23-24 or. 
48 Id., Postmodernidad y cristianismo...., o. c., 86. or. 
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 Postmodernitateak proposamen interesgarria egiten du: esperientziari 

lehentasuna ematea49. Modernitatearen arrazoia erlatibizatzen du 

postmodernitateak50. Baina erlatibizatze horrek ez du esan nahi eszeptizismo 

hutsean erortzen denik. Arrazoiaren erlatibizatzeak ezagutzeko beste bide 

batzuen sorrera eta beste bide batzuetatik ibiltzea ahalbidetzen du. Beste bide 

horiek esperientziarekin lotuta daude. 

 Misterioa kontzeptu bihurtu beharrean, esperimentatu egiten da51; 

misterioak kontzeptuarekin baino lotura handiagoa dauka esperientziarekin. 

Misterioa hitzean baino hobeto atzematen da bizipenean. Absolutu denari buruz 

ez dago mintzatzerik, isiltasuna geratzen da. 

 Esandakoa aintzat hartuz, misterioaz argitasunen bat lortu nahian 

dabiltzanentzat, bide egokia ez da izango pentsatzea, baizik eta kontenplatzea. 

Kontenplazioa errealitatearen bizipen berezia da. Errealitatearen aurrean jasaile 

delarik, errealitatea bere baitan atzeman nahian, isilik begiratzea, isilik adi 

egotea, isilik galtzea eta erantzun isila itxarotearekin dauka zerikusia 

kontenplatzeak. Izan ere, arrazoi eragile eta sailkatzailearen ekintzek ezintzen 

dute kontenplatzea. Bizitzari bere naturaltasunean uzten bazaio, poesia eta 

erlijioa berez sortuko dira, inolako ahaleginik gabe52.. Kristautasunaren 

tradizioan oso garrantzitsua da gogoeta hori; fedea, lehenengo eta behin, bizi 

egiten da eta gero formulatu.  

 Jainkoa, absolutua delarik, esperientzian azaltzen da, baina ez dago 

gatibu kontzeptuetan. Gorago ikusi dugunez, esperientzia sublimearen 

estetikarekin lot daiteke eta, erlijioaren arloan idoloak garbitzeko deia izateaz 

gain, Jainkoarekiko esperientzia berezia izan daiteke. Sublimearen esperientzia 

eta pobreen Jainkoa erlazionatzen ditu Mardonesek53.  

A mi modo de ver, seguir la sugerencia de alegar lo impresentable negándose a la 
consolación de las formas bellas, indagar nuevas presentaciones no para gozar de 
ellas, sino para hacer sentir mejor que hay algo que es impresentable, dice relación a la 
concepción cristiana del Dios de los pobres (Lc 4, 18-19; Mt 11, 25)54. 

 

                                                            
49 Ik. Id., El desafío de la postmodernidad..., o. c., 25-27 or.; Id., Postmodernidad y 
cristianismo...., o. c., 110-112 or 
50 Ik. Ibid., 71-72 or. 
51 Ik. Ibid.,  73-74 or. 
52 Ik. Ibid., 51. or. 
53 Ik. Ibid., 112-115 or. 
54 Ibid., 112. or. 
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 Ildo horretatik, Mardonesek antzematen du Biblian –Itun Berrian batez 

ere– Jainkoari buruz agertzen diren zenbait irudi –txiroekin eta apalekin lotzen 

direnak gehienbat– kutsu postmodernista daukatela edo postmodernitatearen 

planteamenduan ondo sartzen direla.  

 Bestaldetik, postmodernitatea modernitatearen kritiko latza delarik, 

modernitatearen proiektuarekin batzen den kristautasuna gogor astinduko dute 

pentsalari postmodernistek. Jakina, horrek ez du esan nahi pentsalari horiek 

hobeto onartzen dutela kristautasun premodernoa. Baina mendebaldeko gizarte 

modernoarekin hitz egiteko eta hurbiltasuna bilatzeko, gaurko 

kristautasunakegin dituen ahaleginak ez daude ondo ikusita postmodernitateko 

pentsalarien artean. Elkarrizketaren azpian, modernitatearen arrazoi 

absolutuaren arriskua ikusten dute pentsalariok. Izan ere, elkarrizketa horretan, 

gizarte-proiektu baten mendean kokatzen den erlijioaren egoera ikusten dute; 

ondorioz, erlijioaren planteamendu funtzionalista.  

 Aurreko paragrafoetan esandakoak beste gai batera eramaten gaitu, 

gaur egun saihestezina dena: aniztasuna. Nihilismo positiboak, sinesmen 

ahulak, esperientziari lehentasuna emateak aniztasunaren arazoa planteatzen 

dute. Aniztasun hori bi eremutan azaltzen da: erlijio bakoitzaren barnean eta 

erlijioen artean.   

 

3. Erlijioa eta postmodernitatea: Mardonesen ikuspuntu kritikoa  

 Pentsalari postmodernoen gogoetekiko leiala izan nahi duenez gero, 

Mardones saiatzen da deskribatzen, ahalik eta zehatzen, pentsalari horien 

planteamenduak. Baina gure autorea ez da laburpen-lanean geratzen, berea ez 

da lan tekniko neutrala; bere balorazioa orriz orri, autorez autore tartekatzen da. 

Batzuetan, modu sistematikoan egiten du balorazioa; besteetan, berriz, 

pentsalariek dituzten planteamenduen azalpenaren harira tartekatzen du bere 

hitza. Guk, hurrengo lerroetan, Mardonesek egiten duen balorazioa modu 

sistematikoan jaso nahi dugu. Horretarako, barreiaturik dauden balorazioak 

sailkatu ditugu. Lehenengo sailkapena oso soila da: ekarpen positiboak eta 

kontuz hartzekoak. Sailkapen horietako bakoitzean, ideiak taldekatzeko 

ahaleginak egin ditugu. Neurri batean, esandako zenbait idei eta planteamendu 
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errepikatuko ditugu, baina, orain, balorazioa da aurkezteko irizpidea. Bigarren 

pausoan, arriskuak islatuko ditugu. 

 

3.1. Ekarpen positiboak 

 Hasieran pentsa zitekeenak baino ekarpen gehiago egiten dizkio 

postmodernitateak erlijioari Mardonesen ikuspuntuan; besteak beste, 

hurrengoak jasotzen ditugu. 

 

 

 

3.1.1. Misterioarekiko begirunea: arrazoiaren esparruan sartzen ez den 
Misterioa  

 
 Arrazoi ilustratutik –absolutu bihurtu den arrazoitik– alde egiteak zabal 

eta erraz dezake misteriora hurbiltzeko bidea. Postmodernitatearen 

sentiberatasun berriak, zabaltzen den neurrian, behaztopa eta saihets dezake 

modernitateak bultzatzen duen planteamendu funtzionalistaren eskeman 

sartzea55. Bereziki, erlijioaren kasuan, sistemaren menpean funtzionala eta 

zerbitzaria den erlijio-mota gainditzen lagun dezake postmodernitateak. Beraz, 

erlijioa bere baitan balio bat dela azpimarratzeko gonbidapena izan daiteke 

postmodernitatea: ezeren menpean edo zerbitzuan ez dagoen balio berezi eta 

autonomoa56. Funtzionalismoa gainditzea bilatzen duen neurrian, 

postmodernitateak egiten duen proposamenak atzematen lagun diezaguke 

errealitatearen hondoan datzan misterio esanezina. Postmodernitateko 

pentsalariek metafisikari egiten dioten kritika kontuan izanik, Mardonesek 

ondoko ondorio hau ateratzen du: 

El pensamiento postmoderno, pese a sus declaraciones en contra, desemboca en 
actitudes místicas. La relatividad de todo discurso termina en una entrega confiada, 
silente conceptualmente, desasida de cada cosa para honrar al misterio que se abre en 
ella. ¿No es ésta una decisión amorosa por el misterio que se atisba en la realidad?57. 

 

 Modernitateak egiten duen saiakera menperatzailea baztertuz, 

postmodernitatea gogorapen bat, ohar bat da erlijioarentzat: errealitatearen 

                                                            
55 Ik. Id., El desafío de la postmodernidad…, o. c., 25. or. 
56 Ik. Id., El desafío de la postmodernidad…, o. c., 129. or. 
57 Id., Postmodernidad y cristianismo...., o. c., 110. or. 
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azken sustraia izendaezina da. Eta, ondorioz, Misterioak izena hartzen 

duenean, kontuan izan behar dugu –gogorarazten digute– izen –kontzeptu– 

horretan ez dela misterioa biltzen, kontzeptuaren zirrikituetatik, isilik, ihes doala 

baizik. Beraz, teologiak zeharka dezakeen bide nagusia bide apofatikoa da. 

Bide horretan, berriz, arrazoiarentzat ezinezko diren esperientzia berriak zabal 

daitezke.  

 Arrazoimenetik haratago, dastamena gailentzen da58. Misterioa 

kontzeptuen esku ez badago ere, dasta daiteke. Dastamenari garrantzia 

ematea esperientziaren lehentasunarekin lotuta dago, hain zuzen ere, 

postmodernitateak indartzen duen lehentasuna. Dastatu ahal izateak eta 

esperimentatu ahal izateak jardun –eta jarrera– bereziak eskatzen dituzte, 

arrazoimenaren menpe ez daudenak: isiltasuna, kontenplazioa, pasibotasuna, 

barneko zabaltasuna, eskuzabaltasuna... Ikus dezakegunez, jardun horiek 

pasiboak dira, subjektua hartzailea da, zerbait hartzeko prestatzen da. 

Modernitatearekin batera etorritako garapen zientifikoa eta teknologikoa dela 

kausa, esperientziaren bide horrek baztertzeko joera nabaria izan du, nahiz eta 

kristautasunaren historian oso ezaguna eta esanguratsua izan. 

Postmodernitateak bultzatzen duen gozamena, testuinguru horretan jasorik, 

oso proposamen iradokitzailea da: Misterioa gozatzeko gonbidapena, nolabait. 

Ildo horretan, kristautasunak daukan doakotasuna azpimarratzen da59 

 Mardonesen gogoetan, postmodernitatearen azpimarratze hori ez da 

kontrajartzen konpromiso sozial eta politikoarekin, baina sintesi berriak 

eskatzen ditu. Dualismorik gabe, polarizaziorik gabe, lotu behar dira, besteak 

beste, kontenplazioa eta konpromisoa, otoitza eta ekintza politikoa, hartzaile 

izatea eta eragile izatea, dohaina eta lana, espirituaren liberazioa eta giza 

egituren liberazioa 60.  

  

3.1.2. Esperientziaren eta afektibitatearen mundua 

 Postmodernitateak esperientziari ematen dion lehentasunarekin lotzen 

da beste ekarpen interesgarri bat. Erlijioaren esparruan, gizabanakoaren 

bizipen pertsonala bultzatzea balio bat da, gorde eta landu behar den balioa. 

                                                            
58 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 94-95 or. 
59 Ik. Ibid., 74-75; 102-103 or. 
60 Id., Postmodernidad y cristianismo...., o. c., 145. or. 
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Hari horri eutsiz, harreman afektiboak, pertsonalak, hurbilak baztertzen dituen 

erlijio-antolamendua gainditzeko zioa eta kinada da postmodernitatearen 

sentiberatasuna. Sentimenduen ordua da61. 

 Sentiberatasun horretan, esperientzia pertsonala da balioetsi eta 

sustatzen dena. Balioespen horren lurrean, esperientzia erlijioso pertsonal 

bereziak eta sakonak erro eta lora daitezke; besteak beste, oso lur aproposa da 

ondoko esperientzientzat: otoitza, barneko isiltasuna, Jainkoarekin topo egiteko 

nahia... Balio galtzen duena formalismoa, erritoa eta legearen edo arauaren 

betebeharra da.  

 Taldeko harreman hurbilak oso baliotsuak dira, biziki estimatzen dira. 

Taldeko harremanen esparruan zenbait fenomeno berezi bultzatu eta garatzen 

dira. Taldeko giro afektiboarekin oso lotuta dago lekukotasunari ematen zaion 

garrantzia; esperientzia izan –izaten– duenaren lekukotasunak badu 

sinesgarritasuna. Aldi berean, lekukotasuna komunikazioarekin lotzen da; 

taldeko harreman afektiboaren giroa oso egokia da komunikazioaren 

esperientzia izateko, barneko esperientziak konpartitzeko eta onartzeko. 

Komunikazio sakon horretan bizi dena guztiz integratuta sentitzen da. 

Testuinguru horretan, erlijioa ez da kontzeptu bat edo betebehar bat, baizik eta 

bizipen sakona, bizitza bera. Komunikazioaren beharrak, artearen esparruan, 

bide berriak bilatzen ditu, esaterako, dantzan, musikan, poesian, pinturan... 

 

3.1.3.  Modernitatearekin bat egiten saiatu den kristautasunaren gaixotasunak 
identifikatu 

 
 Historiak erakusten digu, orri hauetan azpimarratu dugu dagoeneko, 

modernitateak berekin ekarri dituela zenbait gaixotasun edo patologia larri. 

Modernitatearen balioak salbatzekotan, patologia horien kontra borrokatu 

beharko da. Vatikanoko II. Kontzilioan, modernitatera hurbiltzea eta, neurri 

batean, adiskidetzea bilatzen du mundu katolikoak. Mendebaldeko gizarte 

garatuan, fede kristaua aldarrikatu ahal izateko modu esanguratsuan, 

modernitatearekiko harreman hori behar-beharrezkoa da. Baina pauso horretan 

arrisku bat dago: modernitatea oso-osorik zilegitzea. Modernitatearen 

gaixotasunen aurrean, kristautasunaren ikuspuntu kritikoa garatzen lagun 

                                                            
61 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 104-106 or. 
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dezake postmodernitatearen ekarpena kontuan hartzeak. Modernitatearen 

proiektua itsu-itsu bermatu eta zilegitzen duen kristautasun-mota oso 

arriskutsua izan daiteke. Izan ere, modernitatearen gaixotasunen aurrean 

terapeutikoa izan nahi duen kristautasun batentzat, postmodernitatea lagun 

estimagarria izan daiteke62.  

La advertencia postmoderna únicamente será bien asumida si significa un crecimiento 
en libertad para el cristianismo y una colaboración de éste en la lucha contra las 
patologías de la modernidad63. 

 

 Lerro horiek irakurtzen dituenak pentsa lezake modernitatearen 

ekarpen gizatxar doilor klasikoei buruz mintzatzen ari garela: nazismoa, 

estalinismoa, inperialismoa, eta abar. Gaur egun, neoliberalismoaren garaipen-

aroa dela eta, modernitatearen ekarpen negatiboen aurrean, berriro, itsuarena 

egitea oso arrisku handi bilakatu da kristautasunarentzat. Hain zuzen ere, 

neoliberalismoaren ikuspuntutik, mendebaldeko gizartea balio-krisian dago, 

baina gizarte horren ekonomia-antolamendua eta administrazio-egitura 

gizateriaren gailurra da; beraz, balio-mundua berreraiki behar da eta, 

horretarako, kristautasunaren ekarpena eta laguntza guztiz beharrezkoa da. 

Planteamendu horretan, erlijioa, berriro, askatzailea ez den proiektu sozial eta 

moderno baten menpean gatibu geratzen da. Postmodernitatearen kritikak 

lagun diezaioke kristautasunari begiak irekitzen. 

 

3.1.4. Zentro askoko kristautasunaren bila   

 Kristautasunean kristau fedearen inkulturazio berriak planteatzen ari 

direnean, postmodernitatearen ikuspuntua oso iradokitzailea izan daiteke64: 

unibertsaltasuna, batasuna, aniztasuna, askotarikotasuna, deszentralizazioa 

pentsatzera ohituta dago, koordenada kultural berri horietan jaio baita nolabait. 

 Mardonesek argi ikusten du postmodernitatearen planteamenduak 

kristautasunak batasunari buruz izan duen –eta duen– kontzeptua kolokan 

jartzen duela65. Kristautasunaren batasuna mendebaldeko kulturan oinarrituta 

egon da, azken batean, kristautasunaren inkulturazio-prozesua mendebaldeko 

                                                            
62 Ik. Id., El desafío de la postmodernidad…, o. c., 26-27 or.; Id., Postmodernidad y 
neoconservadurismo..., o. c., 78. or. 
63 Id., El desafío de la postmodernidad…, o. c., 26. or. 
64 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 75-76 or. 
65 Id., El desafío de la postmodernidad…, o. c., 27-28 or.; 135-137 or. 
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kulturan –kultur esparru greko-erromatarrean– burutu baita. Prozesu horrek 

homogeneotasun kultural handia ekarri du. Kristau-batasunaren kontzeptua, 

neurri handi batean, homogeneotasun kultural horretan oinarrituta egon da; eta, 

neurri handi batean, unibertsaltasunaren kontzepzioa batasun kultural horren 

hedatzea izan da. Homogeneotasun horren aurrean, postmodernitatearen 

planteamendua erronka bat da. Subjektibitatearen balioa azpimarratuz, eta, 

ondorioz, ikuspuntu ezberdinak bultzatuz, batasunaren zentzua ezin daiteke 

koka homogeneotasun kulturalean. Postmodernitatearen ikuspuntutik, 

aniztasuna eta askotarikotasuna onartzen dituen batasuna garatzeko erronka 

dauka kristautasunak. 

 Bestaldetik, kontuan izan behar dugu kristautasuna leku geografikoz 

aldatzen ari dela. Orain arte, mendebaldean kokaturik egon da, oro har. Gaur 

egun, mendebaldeko kulturakoak ez diren gizarteetara hedatzen ari da: Afrika 

eta Asia. Abagune historiko horretan, kristautasunaren unibertsaltasuna ezin 

daiteke izan mendebaldeko kultura hedatzea. Kristautasunak inkulturazio 

berrien erronka dauka aurrean. Horrekin batera, deszentralizazioa eta 

aniztasuna agertzen dira. Testuinguru horretan, postmodernitateak egiten duen 

ekarpena iradokigarria iruditzen zaio Mardonesi. 

 

3.1.5. Pobreen Jainkoaren bila 

 Postmodernitateko zenbait pentsalarien ekarpenetan –horra hor 

Lyotard– pobreen aldeko lan askatzailearekin konprometituta dagoen 

kristautasunak laguntza estimagarria aurki lezake66. 

En “la línea de resistencia” al proyecto moderno de F. F. Lyotard, encuentro algunas 
sugerencias aplicables a la religión cristiana y al Dios de los pobres. Especialmente sus 
análisis de la estética de lo sublime como caracterísitica profunda del pensamiento y 
talante de la postmodernidad son, a mi juicio, pensables desde el evangelio [...] La 
vivencia de la estética postmoderna de los sublime en la religión conduce al Dios de los 
pobres. En los pobres y en la apuesta por su dignidad aparece la hierofanía del Dios de 
Jesucristo. Una presencia que siempre es ocultación, figuración negativa de Dios67. 

 

 Postmodernitateak duen erlijio-kontzeptuari dagokionez eta pobreen 

historiari dagokionez, Mardones oso kritiko agertuko da; baina jarrera kritikoak 

ez du iluntzen postmodernitateak egin dezakeen  ekarpena. Egindako aipuan  –

                                                            
66 Ik. Ibid., 28-29 or. 
67 Ibid., 28-29 or. 
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Lyotardekiko  erreferentzian– “sublimearen estetika” esapidea dugu gakoa68. 

Lyotardentzat postmodernitatearen estetika, sublimearen estetika dela 

gogoratzen digu Mardonesek. Sublimearen estetikan gozamena eta mina 

nahasten dira: batetik, gozamena da, zeren eta arrazoiak irudikapen guztia 

gainditzen baitu; bestetik, mina da, zeren eta irudimena eta sentimena txikiak 

baitira kontzeptuak irudikatzen duenaren aurrean. Estetika hori oso lotua dago 

tradizio juduarekin eta, neurri batean, kristauarekin, Jainkoaz ezin baitaiteke 

irudirik eraiki. Pobreengan azaltzen den Jainkoaren errebelazioarekin lotuta 

daude bai gozamena, bai Jainkoaren irudi eskandalagarria: aldi berean, 

errebelazio horretan, Jainkoa ezkutatu ere ezkutatzen da, nolabait, Jainkoaren 

ezintasuna, hustea azaltzen baita.  

Un “cristianismo postmoderno”, si entendemos por tal una fe cristiana vivida bajo las 
sugerencias positivas que se desprenden del pensamiento y la sensibilidad 
postmodernos, tiene que vivir fundamentalmente la estética religiosa de lo sublime 
centra en el Dios de los pobres de Jesucristo69. 

 

 Deskribatzen ari garen fede-bizipen horretan, Jainkoaren jabe izatea 

ukatzen da. Inork ez dauka Jainkoaren jabegoa; inolako formulak ez du 

adierazten Jainkoa zer den; inolako tradizio erlijioso ez da Jainkoaren islapen 

zuzena. Ondorioz, pobreen Jainkoa eta sublimearen estetika, zein bere 

moduan, irizpide kritiko bihurtzen dira, askatzaileak ez diren proiektu eta 

planteamendu guztien kontrako kritika zorrotza70. 

 

3.1.6. Kristautasunaren zilegitze-funtzioez ikuskera kritikoa  

 Narrazio askatzaile handiei eutsi nahi izan die modernitateak; kontuan 

izan dezagun modernitatearen euste horretan tradizio judu-kristauak eragin 

handia daukala. Kristautasunak ere narrazio handiko forma dauka. Eta narrazio 

handia delarik, postmodernitateak egiten duen kritika oso kontuan izatekoa da. 

Postmodernitatearen kritika horretan hiru puntu, behinik behin, oso baliotsuak 

izan daitezke benetakotasun bila ari den kristautasunarentzat. 

 Lehenengo eta behin, narrazio handi guztiek zilegitze-funtzioak bete 

ohi dituzte. Historikoki, kristautasuna, neurri handi batean, mendebaldeko 

proiektu historikoarekin lotuta egon da. Zentzu horretan, kristautasunak historia-

                                                            
68 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 100-101 or. 
69 Id., Postmodernidad y cristianismo...., o. c., 130. or. 
70 Ibid., 115. or. 
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eredu eta historia-kontzeptu bat ekarri eta bultzatu du, azken bi mendeetan eta, 

gorabeherak gorabehera, modernitateari lotu zaiona71. Narrazio handiekiko 

jarrera kritikoa –prezeski, postmodernitateak eragiten duena– kontuan izatea, 

fedea eta ideologia bereizteko, oso baliotsua izan daiteke.  

 Bigarrenik, postmodernitateak gogoratzen digu narrazio handiek joera 

totalitarioa daukatela eta ikuspegi kritiko horren barnean sartu behar dugu 

kristautasuna. Susmo horren harira, Eliza Katolikoaren egiturari buruzko, hots, 

demokratikoa ez den egiturari buruzko galdera kritiko bat egiten du Mardonesek 

bere baitarako: egitura zentralizatu eta ez-demokratiko hori fede kristauaren 

nahitaezko ondorio bat da? Edo zilegitze-narrazio bati lotzen zaion abagunezko 

azalpena besterik ez da?72  

 Azkenik, modernitateari –narrazio handitako modernitateari– lotua izan 

den kristautasunak konpromisoaren eta sakrifizioaren beharra azpimarratu du; 

etorkizun hurbilean iraultza lortzekotan, gaur ahalegin eta sakrifizio guztiak 

eskaini behar dira. Mardonesek “zelotismo”a deitzen dio jarrera erlijioso horri73, 

azken-azkenean, pelagianismoa ezkutatzen da jarrera horretan. Salbazioaren 

doakotasuna ahazten da planteamendu horretan. Postmodernitateak dakarren 

sentiberatasunak, berriz, esperientzia erlijiosoan dagoen doakotasuna 

berreskuratzeko eta bizitzeko lagun dezake74. 

 Egia da Mardonesek zeukan susmoa, hots, postmodernitatean on asko 

jaso dezakeela kristautasunak. Baina postmodernitatearekin egiten duen 

elkarrizketan, gure autoreak alde negatiboak ez ditu ezkutatzen. Autore 

postmodernisten planteamenduz planteamendu joan beharrean, autore horiek 

osatzen duten giroa edo korrontea aztertzen dugu saio kritiko honetan. Behinik 

behin, hurrengo alde ilunak edo susmagarriak iradokitzen dizkigu Mardonesek. 

 

3.2. Erlijioari dagokionez, postmodernitateak dakartzan arriskuak 

 Goian esandakoak egokiro erakusten digu Mardonesen pentsamendua ez 

dela beltza eta zuria; gure autoreak badaki ñabardurak, argilunak, grisak 

identifikatzen. Dena den, argi dago postmodernitatearekin ez dela ezkontzen 

                                                            
71 Ik. Ibid., 89-90 or. 
72 Ik. Ibid., 90. or. 
73 Ik. Id., El desafío de la postmodernidad...., o. c., 130. or. 
74 Ik. Ibid., 129. or. 
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gure teologoa, ondorengo lerroetan aurkezten dugun bere kritika zorrotzean 

agertzen denez. 

 

3.2.1. Denak berdin balio du? 

 Postmodernitateak erakusten duen jarrerak hutsalera eraman dezake. 

Denak galtzen du bere balioa edo denak berdin balio du. Eta dena berdin 

delarik, baliorik gabe geratzen da. Ikusmolde hori erlijioari egokitzen zaionean, 

bizipen erlijioso guztiak berdindu eta homogeneizatzen dituen sinkretismo 

arrunta dugu, kalitate txarreko politeismoa. Dena misterio denez, misterio 

urtzen da. Esoterismoa hedatzeko baldintzak emanda daude75. 

 

3.2.2. Kontsumo-kulturan integratzeko bidea? 

 Postmodernitateak ondo ikusten du errealitatea anitza dela eta 

aniztasun hori ezin daitekeela bazter. Baina, egiten duen planteamenduan, 

aniztasun horretan gatibu geratzeko arriskua dauka postmodernitateak. 

Aniztasuna eta esperientzia absolutu bihurtzen diren neurrian, bizitza honako 

honetara murriztu liteke: esperientziaz esperientzia joatera. Baina hori horrela 

gertatzen denean, postmodernitateak arbuiatu nahi duen bizimodu bera 

gailurrean ipintzeko arriskua dago.  

 Esperientziaz esperientzia, pertsona esperientzien kontsumitzaile 

bihurtzen da, eta, ondorioz, gizartearen kontsumo-sarean sartzen da. Beste 

sentiberatasun bat agertu dela esan liteke, modernitatearen funtzionalismoa 

gainditu nahi duen sentiberatasuna, baina, paradoxikoki, sare funtzionalistaren 

barnean korapilaturik gera daiteke gizabanakoa. Gaurko gizartean dagoen 

eskaintza espiritual anitza testuinguru horretan ulergarria da: gizakia 

esperientzia berriak egiteko gose da eta hor kokatzen da eskaintza ugaria.  

 Gauza bera gerta daiteke erlijioarekin. Erlijioa gero eta anitzagoa 

delarik, gizakia konturatzen da erlijio ezberdinen esperientzia izan dezakeela. 

Orduan, menu baten arabera aukeratzen da unean uneko esperientzia. Gauzak 

horrela planteatuta, nekez egin daiteke misterioaren esperientzia, nekez 

esperimentatu daiteke Jainkoaren presentzia. Azken batean, idolatriaren beste 

bertsio batekin topo egiten dugu. Bide askatzailea izan beharrean, kontsumo-

                                                            
75 Ik. Ibid., 24. or. 
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sarean gatibu geratzen da pertsona76. Planteamendu horretan bultzatzen den 

esperientzia espirituala eta erlijiosoa oso arina da, oso “light”, guztiz 

manipulagarria den bizipena, beraz, ikuspuntu funtzionalari eragiten zaio. 

 

3.2.3. Modernitatearen arrazoi kritikorik gabe izan gaitezke kritiko? 

 Arrazoi ilustratuaren planteamendu guztia baztertzen duenean, 

postmodernitateak arrazoiaren zeregin kritikoa ere zokoratzen du. 

Sentiberatasun kritiko hori desagertzen denean edo aski balioesten ez denean, 

idolatriaren arriskua agertzen da berriro. Postmoderniateak egiten duen 

planteamenduan, misterioaren eta espiritualitatearen bizipenak gizakiak 

eraikitzen dituen erantzunak izatera erreduzitzeko arriskua dago. Orduan, 

berriro, idolatriaren eremuan kokatuta gaude. Oraingoan, idolatratzen dena 

sentimendua da; emozioen mundua da sakratuaren aldarean jartzen dena77. 

Hari horri eutsiz, esan beharra dago ezin daitekeela baztertu modernitate 

guztia, eta, ondorioz, modernitatearekin kristautasunak izan nahi duen 

elkarrizketa.  

 Subjektua, irudikapena, adierazpena, zeinua eta egia kate bateko kate-

begiak dira. Arrazoiaren kritikak erakutsi du kate-begi horien arteko lotura ahula 

dela, are gehiago, ez da batere argia. Hori onartu behar dugun arren, kate-begi 

horien arteko loturari uko egiten badiogu, ez dago argi zer irabazten den. Katea 

apurtuz gero, arrazoia bera ukatzen dugu78. Testuinguru horretan sortzen den 

erlijio-bizipenak zentzua eman diezaioke gizabanakoari, beste erreferentzi 

guztiak galdu dituen gizabanakoari. Giro afektibo hurbilean, arrazoi kritikoaren 

zeregina bazterturik, gizabanakoak bere gozamena bilatzen du. Jarrera horrek, 

gizartearen sistema sustatzea bilatzen ez badu ere, bere bizimoduaren eta 

erlijio-bizipenaren bidez, oraingo “statu-quo” berma lezake. Bide horretatik, 

erlijioaren funtzio ideologikoak, nahigabe, berriro agertzen dira79. 

 Are gehiago, deskribatutako baldintza horietan, fundamentalismo 

erlijiosoak aurkitzen du bere lekua. Berriro azpimarratzen du Mardonesek, 

postmodernitateak ekar dezakeen paradoxa: guztiz libertario izan nahi duenak 

                                                            
76 Ik. Ibid., 25. or.; Id., Postmodernidad y cristianismo....., o. c., 129. or. 
77 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 106-107 or. 
78 Ik. Id., Postmodernidad y cristianismo...., o. c., 57. or. 
79 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 76-78 or.; 110-111 or. 
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fundamentalismorako oinarriak ipintzen ditu80. Modu horretan, guztiz 

aurrerakoia aurkezten den postmodernitatearen proposamen erlijiosoak 

premodernitatearen egoera dogmatikora eraman lezake. 

 

3.2.4. Postmodernitatearen planteamenduan, biktimek badute etorkizunik? 

 Giza historia horrek baditu bere biktimak. Atzo bezala, gaur ere 

biktimak ez dira desagertu eta nonahi aurki ditzakegu, kontinente guztiak 

biktimaz beteta daude. Historiaren zentzua galtzearen aurrean, biktimen 

historiak, biktimen minak, biktimek pairatutako injustiziak historiaren zentzuaren 

beharra aldarrikatzen du eta aldarrikapen horrekin lotzen da kristautasunaren 

tradizio garrantzitsuetako bat81.  

 Zentzu orokorrean, pobreei buruz mintzatzen da. Mardonesen ustez, 

Jesusen berri ona lotuta dago jende xume eta baztertu horrekin, zerumuga 

askatzailea adierazten baitu. Postmodernitatean nabari den giro kulturalak eta 

bizitzeko jarrerak –eszeptizismoa, etsipena eta esperientzien kontsumoa– ez du 

errazten biktimen askapena. Postmodernitatea ildo horretatik bideratzen den 

neurrian, bere baitan sortzen den sentiberatasun erlijiosoa oso arriskutsua izan 

daiteke, batez ere kezka askatzailea daukanarentzat.  

 Azken batean, erlijio “light”a da, ezer aldatu nahi ez duena, 

esperientzia politak eta lasaigarriak izan nahi dituena, intimismoaren labirinto 

ilun ezkutuan, amildegitik behera jaurtikitzen den bizipena. Ondorioz, 

postmodernitatearen bizipen espirituala eta erlijiosoa askatasun-proiektu 

indibidualista eta burgesa bilaka daitekeelarik, munduan dauden pobreek eta 

baztertuek ezer gutxi espero dezakete giro kultural berri horretatik82.  

  Beste modu esanda, “ihes espiritualista”aren arrisku nabaria dugu 

postmodernitateari jarraitzen dion erlijio-planteamenduan. Historian 

konprometitzeari uko egiten dion jarrera erlijiosoak, subjektiboki oso oparoa eta 

atsegina izan badaiteke ere, kristautasunaren salbazio-eskaintza espiritualizatu 

eta urtzen du83. 

 

                                                            
80 Ik. Ibid., 107-108 or. 
81 Ibid., 79-80 or. 
82 Ik. Id., El desafío de la postmodernidad..., o. c., 28. or. 
83 Ik. Ibid., 129. or. 
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3.2.5.  Misterioaren inguruko zalantzak 

 Postmodernitatean, artearen ikuskera estetikoa erlijioaren eremuan 

aplikatzen denean, ikusi dugun bezala, bi jarrera azaltzen dira: mistikoa eta 

isiltasun galdetzailea. Bi jarrera horiek, postmodernitatearen testuinguruan, oso 

anbiguoak izan daitezke. Ekarpen positiboak aurkeztuta daude, dagoeneko. 

Baina ekarpen positibo horiek ez dira nahitaezko ondorioak, bestelako 

ekarpenak izan baititzakegu. 

 Batetik, Mardonesek zorrozki galdetzen du ea zer ezkutatzen den 

jarrera mistikoaren atzean. Egia da erlijio guztietan dagoen tradizio mistikorik 

onenetakoarekin bat egin dezakeela postmodernitatearen mistizismoak; baina 

egia da, orobat, pinpilinpauxa bihur daitekeela, lorez lore dabilena, errealitate 

guztiaren azalean geratuz, benetan, inon pausatu eta ezer sakondu gabe 

geratzen dena. 

 Bestetik, misterioarekiko jarrera dugu auzia. Mardonesen susmo 

gogorra galdera batean bil dezakegu: misterioarekiko begirune horrek ez ote du 

mozorrotzen ihes egiten duenaren jarrera? Ez ote du mozorrotzen errealitatean 

konpromisoa hartzeari muzin egiten dionaren erabakia? Susmoa beteko balitz, 

postmodernitateak erakusten duen misterioarekiko begirunea eszeptikoen 

aterpea izango litzateke, mugaren kontra borrokatzeari uko egin dionaren 

erabaki beldur koldarra izango litzateke84.  

 

4. Balorazioa 

 Kapitulu honetako azken atalean gure balorazioa eskaintzen dugu. 

Hainbat hari egonez gero, zenbait aukeratu ditugu gure iruzkina egiteko. 

Konturatzen gara horrekin ez ditugula gai honetako hari guztiak ukitzen, baina 

ez da hori gure helburua, baizik eta esanguratsuen iruditzen zaizkigunak 

nabarmentzea, gure balioespena eskaintzearekin batera. 

 

4.1. Mardonesen sentiberatasuna, zorroztasun kritikoa eta malgutasuna  

 Mardonesen sentiberatasuna iruzkintzen dugu lehenengo eta behin. 

Beste kapituluetan ondo asko islatuta geratu den bezala, Mardonesen 

                                                            
84 Ik. Id., Postmodernidad y cristianismo....., o. c., 96. or.; Id., Postmodernidad y 
neoconservadurismo..., o. c., 109-110 or. 
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formazioa tradizio kritikoan eratuta dago, bai giza zientzien arloan –Eskola 

Krititikoa–, bai teologian –Teologia Kritikoa eta Teologia Politikoa–. Tradizio 

horietan egiten diren azterketak oso sendoak dira eta, neurri batean, 

unibertsaltasun-nahia erakusten dute. Mardones tradizio horretakoa izan arren 

–horrela aitortzen du berak–, beste tradizioetan gertatzen denari adi egonik, 

bere inguruan gertatzen diren disonantziekin arreta eta sentiberatasun berezia 

erakusten du. Beraz, gure autorea gotorleku intelektual batean itxita geratu 

beharrean, ezberdinak eta kontraesankorrak izan daitezkeen proposamenen 

bila irteteko gai da. Sentiberatasun hori fedearekin –historia aldakorrean ikasten 

ari den fede sakonarekin– lotuta dago. Teologo espainiarrak berak aitortzen 

duen bezala –Gaudium et Sps-eko 4. zenbakia aipatuz–, aldien ezaugarriei adi 

egotea eta ebanjelioaren argitan interpretatzea bilatzen du une orotan. 

Ebanjelioa ez da lotzen tradizio jakin batekin, nahiz eta tradizio hori oso 

iradokitzailea izan. Arauak –garai bateko pentsamoldeak eta zerumuga– 

apurtzen dituzten korronteak, argudio sakonak aurkezten dituztelarik behinik 

behin, kontuan izatea eta horiekin mintzatzea kristau fede galbahetzeko eta 

fede hori sakontzeko aukera izan daitekeela erakusten du Mardonesek. 

Postmodernitateko pentsalariek garaiko arauak apurtu nahi dituzte eta 

pentsamolde alternatiboetan lan egin nahi dute; bide horretatik, probokatzaileak 

direlarik, beren-beregi probokatzea bilatzen dute. Mardones ez da mehatxatuta 

sentitzen testuinguru horretan, alderantziz baino, estimulatuta sentitzen da. 

Beraz, bere tradizioaren gotorlekutik kanpo gertatzen denarekiko 

sentiberatasun aparta erakusten du gure autoreak, baina sentiberatasun horri 

kasu egiteak arriskuak jasatea dakar. Hori horrela, Mardones prest dago 

sentiberatasun horren prezioa ordaintzeko eta, horrenbestez, arriskuak 

jasateko. 

 Sentiberatasunarekin batera Mardonesen zintzotasuna aipatu dugu 

goian. Sentiberatasunak esaten dio gure autoreari bere tradiziotik kanpoan 

zerbait interesgarria gertatzen ari dela, mugitzen ari dela eta, ondorioz, 

postmodernitateak dakarren pentsamolde berriarekin mintzatu beharra dagoela. 

Hala ere, nahia eta intentzio ona gauza bat da eta beste gauza bat ahalmena; 

Mardonesek hitz politekin eta kontzeptu abstraktuekin bere ezintasuna 

mozorrotu beharrean, korronte berriarekin hitz egiteko bere ez-jakintasuna 
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aitortzen du. Baina ezintasun horrek gure autorea etsi beharrean, elkarrizketa-

nahia kitzikatzen du85.  

 Erronka handia izan arren, Mardonesek ez ditu bere erreferentziak 

galtzen. Postmodernitatearekin ehuntzen duen elkarrizketan zenbait 

planteamenduk liluratzen badute ere, distantzia kritikoa mantentzeko gai da. 

Kritika hori nondik egiten duen ere badaki gure autoreak, bere sustraiei ez die 

uko egiten. Hori dela eta, oso zorrotza eta kritikoa da elkarrizketan bere 

zalantzak eta susmoak aurkeztuz. 

 Kritika zorrotza horrek ez du zurruntasunik adierazten. Mardones prest 

dago ikasteko eta, azken batean, postmodernitatean, kritikak kritika, aukera bat 

ikusten du. Garai berrietan gaudelako kontzientzia duelarik, gure teologoak argi 

dauka bideak ez daudela eginda eta, ondorioz, ikasketa berriak egiteko deituta 

dagoela gure garaietako fededuna. Ikasketa horiek jarrera malguz egin daitezke 

soilik eta jarrera malgu horretan saiatzen da Mardones.   

 

4.2. Elkarrizketarako jarrera 

 Sentiberatasuna, zintzotasuna, zorroztasun kritikoa eta malgutasuna 

elkarrizketarako jarrera interesgarriak dira, Mardonesek lantzen dituenak 

postmodernitatearekin hitz egitean. Baina elkarrizketaren edukia teologikoa da, 

fedea bera ukitzen duen elkarrizketa da alegia. Ukituta geratzen den fede-

gaietako bat Jainkoaren irudia da, postmodernitateak irudien kritika zorrotza 

dakarren neurrian. Ildo horretatik, teologia negatiboa sakontzen da eta Jainkoa 

zer ez den zehazten da. Dena den, zerbait baieztatu beharra dago eta behar 

horri jarraituz, Mardonesek uste du postmodernitateak zerbait positiboa esaten 

lagun dezakeela. Bide horretatik doa, hain zuzen ere, sublimeen esperientzia 

pobreen Jainkoarekin lotzen duenean. 

  Gure ustez, bizipen kristaua gaurko kulturan –eta edozein kulturatan– 

txertatzeko, Mardonesen intuiziorik handienetako bat hementxe kokatzen da: 

pobreen Jainkoa. Postmodernitatearen gogoeten harian, sublimearen 

estetikarekin lotzen du Mardonesek pobreen Jainkoa eta lotura horretatik bi 

ondorio ateratzen ditu: bateko, Jainko paradoxikoa; besteko, Jainko 

                                                            
85 Ik. Id., Postmodernidad y cristianismo...., o. c., o. c., 154. or. 
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eskuraezina. Azken-azkenean bi ondorio horiek oso lotuta daude. Labur-labur 

iruzkintzen ditugu ondorio bi horiek86.  

 Alde batetik, pobreen Jainkoa paradoxikoa87 da. Vattimok proposatzen 

duenaren oihartzuna jasoz88, azpian dagoen irudia eta bizipena gupida da: 

Jainkoa gupida hutsa da. Gupida delarik, Jainkoaren nahia guztien salbazioa 

da, salbazio unibertsala. Unibertsaltasun hori behe-behetik hasi eta hedatzen 

da, hots, gizartean azkenean daudenengandik hasi eta hedatzen da. Benetako 

unibertsaltasunak behe-behean dauden gaixo, jipoitu, pobre eta baztertu guztiei 

heltzen ez badie, unibertsaltasun hori hutsaren hurrengoa da, iruzurra besterik 

ez. Baina, zentzu horretan, Jainkoa gupida dela aitortzen badugu, Jainko hori 

gure arrazoiari modu paradoxikoan agertzen zaio. Ahalguztiduna dela aitortzen 

dena, “ahalgabeduna” da; aberastasun guztia dena, pobrezi gorria da; 

errealitaterik erakargarriena, aldi berean, arbuiagarriena bihurtzen da; 

zoriontasun eta sufrimendua ez dira kontrajartzen; presentzia dena, absentzia 

bilakatzen da. Misterioa sublimearen estetika delarik –postmodernisten 

nomenklarutan–, ez da plazerezko kontenplazioan gatibu geratzen. 

Gizateriaren historiaren esparruan misterio horren bizipena batera da 

zoriontasunaren eta minaren bizipena, beraz, nahitaez, bizipen paradoxikoa. 

 Pobreen Jainkoa, beste aldetik, eskuraezina da, ez dauka arau finkorik. 

Goiko paragrafoan aipatutako paradoxak kontuan izanik, pobreen Jainkoa 

absentzian kokatuta dago, injustiziaren arabera mugitzen da: esplotazioa eta 

sufrimendua non, pobreen Jainkoa han. Eta Jainko horren bila dabilena prest 

                                                            
86 Ik. Ibid., 112-115 or. 
87 Jainkoaz, Misterioaz, azken Errealitateaz zerbait esaterakoan, paradoxa hitzari garrantzi 
berezia  ematen dio Mardonesek. Jarrera hori oso hurbil dago postmodernitatean sustatzen den 
ikuspuntuan. Baina tradizio hori askoz ere zabalagoa da, bai kristau tradizioan, bai beste 
hainbat tradizio erlijiosotan. Besteak beste, hor.ditugu Mardonesek aipatzen dituen Buberren 
hitzak:  

Izatearen edukietako baten komunikazio erlijiosoak paradoxan du bere leku aproposa. 
Baieztapen demostragarria izan beharrean, gizakiaren barneko esparru sakonean 
ezkutatzen denari lotzen zaio. Esparru sakon hori bere barnekoari adi dagoen gizakiarentzat 
azaltzen da, eta barnekotasun horretan, ez beste inon esperimentatu behar du gizakiak 
(BUBER, M., Eclipse de Dios, Nueva Visión, Buenos Aires, 1984, 42. or.; aipatua ondoko 
lekuan: MARDONES, J. M., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 99. or.  

 Baina, postmodernitatearen pentsamendua dela eta, pentsamendu paradoxikoaren mugak 
zehazteko beharra sentitzen du, nolabait, eta ondoko gogoeta gaineratzen du: Con la 
revindicación de la paradoja en el hablar teológico no necesariamente se postula la alogicidad y 
el descontrol reflexivo, sino la incognoscibilidad esencial devina y la inadecuabilidad de toda 
expresión finita, máxime si es formulada con pretensiones definitivas desde dimensiones 
unilaterales de la racionalidad (MARDONES, J. M., Postmodernidad y neoconservadurismo..., 
o. c., 100. or.). 
88 Ik. VATTIMO, G., Creer que se cree, Paidós, Bartzelona Buenos Aires, México 1992. 
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egon behar da lekuz eta formaz aldatzeko, zeren eta Misterioa sublimearen 

estetika ezkutuan islatzen den presentzia eskuraezina baita. Testuinguru 

horretan, jarrera estetikoak ez du esan nahi konpromiso-falta, ezta hurrik eman 

ere; zuzentasunaren aldeko borrokan parte hartzea eta bitarteko historikoak 

ipintzea eskatzen du estetika horrek. Kristau Jainko bila dabilenak jakin badaki 

borroka horretan gurutzearen bizipena agertzen dela, behin eta berriro: 

Jainkoaren absentzia, Jainko eskuraezina. 

 Esandakoak esanda, Mardonesentzat argi dago postmodernisten 

jarrera kritikoa aukera bat izan daitekeela kristautasunarentzat: Jainkoaren 

irudia garbitzeko aukera. Bestaldetik, garbitze prozesua hori guztiz lotuta dago 

profetek egiten zuten idolo-kritikarekin. Jainkoa ez da idolo bat eta Jainkoaren 

irudi bat egiten dugunean, bai irudi fisikoa, bai kontzeptuala, idoloa eraikitzeko 

atea zabaltzen dugu. Fede kristaua garbitzeko behar hori agertzen da bai 

gizabanakoaren eremuan, bai instituzioaren eremuan. 

 Gogoeta iradokitzailea da eta Mardonesek ateratzen dituen ondorio 

teologikoak kontuan hartzekoak. Baina postmodernitatearen erregistroan 

kokatuta, gogoeta hori hitz-jokoan ez ote den geratzen galde diezaiokegu gure 

buruari. Zein da postmodernitateko leku soziala? Non eta nondik pentsatzen ari 

dira postmodernitateko ordezkariak? Estetikari dagokionez, pentsamendua eta 

planteamendua polita da baina susmatzen dugu pobreak ez direla 

postmodernistak. Ariketa intelektualaz harago, gogoeta horren balioa praxian 

erakutsi beharko zen. Postmodernitatean baieztatzen den bezala eta 

Mardonesek azpimarratzen duen bezala, fedea esperientzia bat bada eta 

esperientzia hori Jainko hustuarekin, maitasunezko Jainko indargabekoarekin 

lotuta badago, postmodernistak prest ote daude bere bizitza europar burgesari 

uko egiteko eta Somalian kokatuta nekez bizirauten duen gizadiarekin bat 

egiteko? Diskurtso hori sinesgarriagoa izango litzateke.  

 Postmodernitateak egiten dituen planteamenduen ingurumarian, 

Mardonesek aukera bat ikusten du fede garbiago bat bizitzeko. Jarrera 

optimista horren aurrean azken hiru iruzkin. Lehenik, sentiberatasun hori 

kristautasunean presente egon dela betidanik; beharbada, postmodernitateak 

birgogoratzeko balio dezake, baina lur berriren aurkikuntzarik ez dago 

planteamendu horretan. Bigarrenik, postmodernitatearen ekarpena 

sentiberatasun hori bizitzeko moduan etzan liteke; baina susmatzen dugu 
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postmodernisteen bizimoduan ez dagoela bizitza burgesetik kanpoko 

proposamen sinesgarririk. Hirugarrenik, postmodernitatetik jasotzen den kritika 

ulertzen den arabera, zauri etikoa sakontzeko arriskua dago; beraz, fedearen 

ondorio etikoak ateratzen dira pobreekin identifikatuz, baina horrek ez dakar 

berez fedearen esperientzia; ildo horretatik beste kapitulu batean aipatutako 

zelotismoaren joera berriro sartzen da. 

  

4.3. Esperientziaren inguruan 

 Postmodernitateak biziki balioesten du esperientzia, gizaki bakoitzak egiten 

duen bizipena eta nabarmentze hori egokia iruditzen zaio gure teologori, 

kristautasuna berrindartzeko eta berpizteko ikuspuntu iradokitzailea dela. Oro 

har, Mardonesek erakusten duen optimismoarekin bat egiten dugu puntu 

honetan, azken batean, fedea ez baitator jardun arrazionaletik, pertsonarentzat 

guztiz esanguratsua den bizipen batetik baino; bizipen hori galtzen bada 

kristautasunaren antolamendua eta teologia geratuko dira; baina, azken batean, 

intxaurraren oskola baino ez: tradizio lehortua izango da. Gure oinarrizko 

adostasuna erakutsi ondoren zenbait iruzkin egin behar direla uste dugu. 

 Beste gai bati buruz esan dugunak hemen ere balio du: ekarpen hori ez da 

berria eta bere iturburu nagusia ez dauka postmodernitatean, nahiz eta korronte 

horrek berebiziko garrantzia eman esperientziari. Ildo horretatik, 

postmodernitatearen meritua balio hori gogoraraztean etzan liteke. 

 Merituak meritu, esperientziaren balioa aldebakarrean edo erdi absolututzat 

hartzen denean, zenbait arrisku agertzen dira eta horiek kontuan izatea 

komenigarria izango litzateke. Lerro artean, Mardonesek arrisku horietako 

batzuk aipatzen ditu; hala nola: subjektibismo hutsean geratzea, 

indibidualismoa bultzatzea, kontsumismoa, historiaren biktimengandik alde 

egitea... Modu sistematikoan aurkeztuta ez badaude ere, idazkietan behin eta 

berriro agertzen dira kritika eta oharpen horiek. Kritikak kritika, planteamendu 

inportante eta, aldi berean, oso arriskutsu baten aurrean gaudenez, 

interesgarria izango litzateke beste pauso bat ematea: kritikarekin batera, 

balioak integratzeko bideren bat iradokitzea.  

 Balio horretan fedearen pertsonalizazioa dago jokoan. Argi dago gaur egun 

fedea pertsonalizatzeko baldintzak aldatu direla eta ez gutxi; fedea 
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pertsonalizatzeko esperientziak pertsonala eta bizia izan behar du. Arriskuak 

seinalatzeaz gain, zer elementu kontuan izan beharko genituzke oso aproposa 

izango litzateke. Ildo horretatik, bi alde ikusten ditugu.  

 Batetik, gizabanakoaren eta komunitatearen artean dagoen tentsioa. 

Komunitatetik gabe ez dago kristautasunik, ez zentzu diakronikoan –guri ez 

zitzaigukeen helduko– ez zentzu sinkronikoan –fedea senidetasun-

harremanean bizitzen da–. Komunitatearen eta gizabanakoaren artean 

subjektibitate-objektibitate jokoa agertzen da; esperientziaren garrantzia 

aipatzean, joko horrek ematen dituen ahalbideak eta aurkezten dituen 

zailtasunak kontuan izatea interesgarria liteke.  

 Bestetik, kristautasuna tradizio baten –batzuen– barnean heltzen zaigu. 

Tradizioak esperientzia ahalbidetzen du, baina tradizio bera ez da esperientzia. 

Gauza biak nola giltzatzen diren erakustea argigarria izan liteke; argitasun hori 

are garrantzitsuagoa da gizarte anitza denean.  

 

4.4. Antropologia 

 Mardonesek ondo jasotzen duen bezala, postmodernitateak krisi 

antropologikoa dakar, subjektua guztiz ahulduta geratzen den neurrian. 

Pertsonaren duintasuna nola salbatu daitekeen postmodernitatearen 

planteamenduan kezka da gure teologoarentzat. Beste aldetik, pentsamendu 

ahula oso interesgarria da idoloak identifikatzeko eta aniztasuna 

errespetatzeko. Nola egin antropologia sendoa eta oinarrizkoa izateko eta, aldi 

berean, unean unekoa bizitzeko eta gizakiari buruzko ikuspuntu ezberdinak 

errespetatzeko? Sintesia ez da erraza eta sintesi hori egiteko biderik ez du 

iradokitzen Mardonesek. Beharbada, puntu horretan gure autoreak eskaintzen 

diguna, sintesi teoriko bat osatu beharrean, bere bizitzaren beraren 

lekukotasuna izan liteke: bere bizitzaren bilaketak eta ibilaldiak erakusten dute 

posible dela. 

 

4.5. Etika 

 Antropologiaren gogoetan gertatzen dena etikaren gogoetan ere agertzen 

da. Postmodernitateak planteatzen duen etikak zalantza asko sorrarazten ditu, 

gure teologoak ondo ikusten duenez; baina modernitateak egiten duen 
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planteamendu etikoak ere kritika asko jasotzen ditu. Nondik doa bidea? 

Bestaldetik, etikaren eta erlijioaren artean ez dago loturik? Erlijioari buruz eta 

etikari buruz postmodernitateak egiten duen planteamenduak ez du eskaintzen 

inolako argitasunik etikaren eta erlijioaren arteko harremanak birpentsatzeko?  
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6. Arrazionaltasun modernoa eta mundu sinbolikoaren 
ahaztura 

 

 

 Agian berandu konturatu zen Mardones; bere azken urteetan eremu 

berrian murgildu zen eta, ziur aski, eremu berriko atetik aurrera agertzen 

zitzaion bidea zeharkatzeko ez zuen denbora nahikoa izan.  

 Erlijio-soziologiak eskaintzen dituen datuei eta gizartean gertatzen diren 

aldaketei adi egonik, Mardones bere biziaren azken urteetan konturatzen da 

mitoaren presentzia soziala hedatzen ari dela, gero eta onargarriagoa dela, 

gero eta eragin handiago duela. Fenomeno hori ez dela hutsaren hurrengoa 

jabeturik, zergatik gertatzen den eta horren ondorioak zeintzuk diren ikertzeko 

beharra hautematen du gure autoreak. 

 Ziur aski, sentikortasun hori handitzen joango zen gure teologoaren azken 

urteetan, baina, zeregin askoren artean, zaila izango zuen horretaz gogoeta 

sistematiko bat egitea. Abagunea 2002an agertu zen, Jose Gómez 

Caffarenarekin batera “Razón, Símbolo y Religión” zeritzon mintegia zuzentzea 

egokitu zitzaionean, CSIC-ko Filosofia Institutuan hain zuzen ere1. 

Honenbestez, elkarrizketa honen garaia berandu heltzen da Mardonesen 

bizitzara; bigarren milurteko berria hasita, elkarrizketa egiteko gure autorearen 

azken saioetako bat da, azkena ez bada –modu sistematikoan behintzat–. 

Neurri batean, Mardonesen interes-eremu intelektual honek aurrekari gutxi 

dauka bere ordura arteko lanetan eta, horrez gain, modu sistematikoan 

jorratzen saiatzen da: gutxienez, bi liburu oso eskaintzen dizkio gogoeta honi 

Mardonesek2. 

 Hori horrela, oso interesgarria da zehaztea Mardonesek jartzen dituen 

gaiak zeintzuk diren, zergatik aukeratzen dituen eta gai horiek zer eragin duten 

bere pentsamenduan, bere bizitzako oinarrizko galderan batez ere: gizarte 

modernoan nola kokatzen den erlijioa.  

 

                                                            
1 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 17. or. 
2 Matar a nuestros propios dioses deritzon liburua ubera horretako logikan sartu beharko 
genuke, kutsu pastoralagoa izan arren. 
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1. Elkarrizketaren testuinguruak 

 Alde honek sarreraren kutsua dauka: mamian sartu baino lehen, gaiaren 

inguruan egon daitezkeen zenbait elementu argigarri identifikatzen saiatuko 

gara. Hiru galderen inguruan egituratzen dugu elkarrizketaren testuinguru hau: 

nortzuk dira bere mintzakide nagusiak? Zeintzuk dira arrazoiak elkarrizketa 

berri hau hasteko? Azkenik, horrekin lotuta, baina beste ikuspuntu batetik, zer 

galdera eta zer gai ukitzen ditu?  

 

1.1. Mintzakideak 

 Mardonesek berak aitortzen duen bezala, Josetxo Beriain, Andrés Ortiz 

Osés, Lluis Duch pentsalariak eta lagun hurbilak dira pentsamendu 

sinbolikoarekin harremanean jartzen dutenak3. Argitalpenei begiratuz, modu 

agerikoan pentsamendu sinbolikora hurbiltzen lehendabiziko idazkia 1997koa 

da, “Razón hermenéutica y razón simbólica”4 izenarekin agertu zena. Artikulu 

horretan, hermenetutikaren historia modu laburrean aurkeztu ondoren, P. 

Ricoeur-en planteamenduak eztabaidatzen eta, neurri batean, bereganatzen 

ditu Mardonesek; azken gogoetak egitean, R. Panikkar eta A. Ortiz Oses 

aipatuak dira. Zenbait filosoforen lanetan erlijioari buruzko gogoetak hartzen 

duen presentzia eta garrantzia kontuan izanik, 1999an idatzitako liburuan, 

Síntomas de un retorno5 izenekoan, erlijioaren gaitasun eta potentzial 

sinbolikoari heltzen dio Mardonesek kapitulu batean6 

 2002an, CSIC deritzon ikerketa-instituzioan egindako mintegi batek 

eman zuen gaia ukitzeko aukera7. Dena den, gure autoreak bere gogoetak 

harilkatzean, pentsalari horiek leku gutxi daukate, aipu afektibo amultsuak egin 

arren. Batez ere, Ortiz Osés-ekiko zorra aipatzen du mundu sinbolikoaren 

logikari buruz mintzean, logika hori ez dela dialektikoa, dualektikoa8 baizik eta 

                                                            
3 Ik. MARDONES, J. M., El retorno del mito. La racionalidad mito-simbólica, Síntesis, Madril 
2000, 17. or. 
4 MARDONES, J. M., “Razón hermenéutica y razón simbólica. Los límites analógicos de la 
hermenéutica”, in SANABRIA, J. R. – MARDONES, J. M., ¿Tiene la analogía alguna función en 
el pensar filosófico?, Universidad Iberoamericana, Mexico 1997, 25-45 or. 
5 MARDONES, J. M., Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, Sal Terrae, 
Santander 1999. 
6 El potencial religioso de la religión izeneko kapitulua 8 garrena da aipatutako liburuan.  
7 Ik. Ibid., 17. or. 
8 Ik. Ibid., 189. or. 
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guztiz inplikatiboa9 baieztatzen duenean –nahiz eta azken horretan Levinas-en 

ekarpeni jarraitu–. Horrez gain, Mardonesek aipatzen dituen autoreen zerrenda 

luze zabala da. 

 Mundu sinbolikoari buruzko gogoetarekin guztiz lotuta dauden pentsalarien 

artean batzuk aukeratzen ditu Mardonesek eta beren azalpenei eta 

planteamenduei jarraitzen die. Horien artean E. Cassirer, Durand eta P. Ricoeur 

dira gure autoreak aipatuenak. E. Cassirer-en lanetik, sinboloa pentsatzeko 

modua10 eta, batez ere, mitoaren eta erlijioaren arteko harremanak 

planteatzeko proposamena11 jasotzen ditu. Durand-ek eta Ricoeur-ek leku 

gehiago hartzen dute gure autorearen gogoetan. Durand-i jarraitzen dio berak 

egiten duen gure garaietako giza gaixotasunak identifikatzean; gaixotasun 

horiek sinboloaren tratamendua eskasa izatean dautzala antzematen du hain 

zuzen12; Mardonesen ustez, Durand da mendebaldeko kulturan irudiaren eta 

sinboloaren arteko harremana ondoen estudiatu duen ikerlaria13. Horrekin 

batera, Durand-en planteamendu epistemologikoa kontuan du sinboloa 

errealitatea ezagutzeko modu berezia dela dionean. P. Ricoeur-en presentziak 

sinbolismoari buruz Mardonesek idatzitako orriak zeharkatzen ditu. Frantziako 

pentsalariarengandik hainbat gai jasotzen ditu; hala nola: planteamendu 

epistemologiko, sinboloaren ezaugarriak eta interpretazioa, mitoaren zeregina 

errealitatearen zentzua antzematean...14. Mitoaren funtzioak zehaztean, J. 

Campbell-en proposamenak kontuan ditu. 

 Sinboloaren mundua aztertzean eta mundu horrek erlijioarekin dituen 

loturak zehaztean, M. Eliaden-en15 eta R. Otto-ren16 ekarpenak eta gogoetak 

saihestezinak dira.  

 Funtzioaz gain, hainbat sinbolok egitura linguistikaren beharra dute eta, 

ondorioz, interpretazio linguistikoa beharrezkoa da; eremu horretan 

planteamendu kontrajarriak daude eta horietako batzuk jasotzen ditu K. 

                                                            
9 Ik. Ibid., 103. or. 
10 Ik. Ibid., 27. or. 
11 Ik. Ibid., 155-157 or. 
12 Ik. Ibid., 117. or. 
13 Ik. Id., La vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Sal Terrae, Santander 
2003, 32. or.; gai horretan, Durand-en azterketei eta gogoetei jarraitzen die 32-52 bitarteko 
orrietan. 
14 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 28-34; 191. or.; Id., La vida del símbolo…, o. c., 79.; 104-
106 or. 
15 Ik. Id., La vida del símbolo…, o. c., 91-94 or. 
16 Ik. Ibid., 94. or. 
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Kerenyi-ren17, W. F. Otto-ren18 eta C. Levi-Strauss-en19 ekarpenak kontuan 

izanik. 

 Mitoa eta sinboloa gizakiaren egitura psikologikoarekin estekatzen dira 

askoren ustez, planteamendu horren ikuspuntutik Jung-en eskolari jarraitzen 

diolarik, E. Neumann-i batez ere20. Ildo horretatik, Drewermann-en azterketa 

psikologikoak doaz21.   

 Sei filosofo agertzen dira gehienbat gure autorearen orrietan: G. Steiner22, 

M. Heidegger23, Derrida24, Nietzsche25, L. Wittgestein26 eta Levinas. 

Errealitatearen zentzua, mendebaldeko kultura, mendebaldeko 

arrazionaltasunaren mugak eta trikimailuak pentsalari horien bitartez behin eta 

berriro planteatzen ditu Mardonesek. Filosofo horien artean Levinas-en 

gogoetek pisu berezia dute; Rosenzweig-ekin eta Buber-ekin batera, 

soziabilitateari buruz Levinas-ek egiten dituen planteamendu antropologikoek 

eta etikoek atentzio berezia ematen diote Mardonesi27. 

 Aztertu ditugun beste elkarrizketetan bezala, Frankfurt-eko Eskola presente 

dago, hainbat orrialdetan sakabanaturik daude eskola horrekiko aipuak eta 

                                                            
17 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 43-45 or. 
18 Ik. Ibid., 43-45 or. 
19 Ik. Ibid., 43-45 or. 
20 Ik. Ibid., 120-125 or. Neumann-en  gogoetak gure garaietako zaurgarriak eta traumak aztertu 
eta ulertu nahi ditu. Azterketa horretan, giza kontzientziaren sorrerari eta eboluzioari begiratzen 
die, inkontziente kolektiboaren kontzeptuarekin lan eginez. Oinarrian bi arketipo aurkezten 
dizkigu Neumann-ek: Ama Handia eta Aita Handia. Lehenengoa pentsamendu logiko-
abstraktuarekin, azterketa zatikatzaile eta neutroarekin, erabilpen enpirikoarekin eta 
ekintzarekin lotuta dagoen bitartean, bigarrena esparru afektibo emozionalean errotzen da, 
mundu sinbolikoa, psikearen osotasunarekiko leialtasuna, sentikortasun jasankorra eta 
abegitsua azpimarratuz. Bere ikuspuntuan, Aita Handiaren arketipoak Ama Handiarena 
ordezkatu du. Kontuan izan behar dugu arketipo biek ekarpen onak eta arriskuak izan 
ditzaketela eta, ondorioz, beharrezkoak eta peril handikoak dira. Beste aldetik, bion arteko 
harremanak dinamikoak izanik, arazoa ez da eboluzioa, Aita Handia hanpatua izatea eta Ama 
Handiaren baztertzea baizik; beraz, bi arketipo horien integrazio orekatsu faltan datza arazoa. 
Integrazio ezak eta Aita Handiaren oilartzeak menpekotasun-nahia eta botere-nahi absolutua 
dakartzate, eta modu horretan gizakia egoera neurotikoan erroizten da. Hein batean, ildo 
horretatik ere doa Ortiz Osés Mardonesen ustez (Ik. MARDONES, J. M., El retorno del mito…, 
o. c., 123. or.) 
21 Ik. Ibid., 159-160 or. 
22 Ik. Id., La vida del símbolo…, o. c., 48-51; 66-67 or.; G. Steiner-en En el castillo de Barba 
Azul deritzon liburua aipatzen du Mardonesek behin eta berriro. 
23 Ik. Ibid., 141. or. 
24 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 152. or. 
25 Ik. Ibid., 172-173 or. 
26 Ik. Ibid., 191 or.; Id., La vida del símbolo…, o. c., 57.; 59. or. 
27 Ik. Ibid., 116. orrian gizakiaren bisaiatik datorren deialdiari buruz mintzatzen da, Levinas-en 
Fuera del sujeto liburua aipatuz; harreman-planteamendu berberari jarraituz, 64. orrian 
zuzentasunari buruzko gogoeta agertzen da baita inplikazioari buruzkoa ere.   
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ekarpen kritikoak. Adorno-ren eta Horkheimer-en aipamenik ez da falta28; 

horien harira, ideologiari buruzko kritika ere nonbait gogoratzen digu 

Mardonesek29; hala ere, gehien lekua hartzen duena J. Habermas da, bai kontu 

epistemologikoetan30, bai etikari buruzkoetan31, baita R. Rorty-rekin dituen 

eztabaidetan ere.  

 Azkenik, Mardones teologoa izan arren, eskolako teologiari eta teologo 

kontsakratuei tarte handirik ez die eskaintzen. Bultmann-en aipamena luze 

samarra da desmitologizazioaren arazoa dela eta32. Kristologian dauden 

zenbait elementu sinboliko pentsatzean, J. Moingt-en ekarpenak kontuan ditu –

batez ere El hombre que venía de Dios 33 liburua aipatzen da–. Jainkoa eta 

berari buruzko irudien inguruan, J. B. Metz, J. Moltmann eta A. Torres Queiruga 

aipatuak dira. Eskatologiaz mintzatzean, H. U. von Balthasar, K. Rahner, K. 

Barth eta J. Ratzinger aipatzen ditu baina labur-labur; kontzilio ondoko 

planteamendu eskatologikoak dituen ondorio historikoak eta politikoak 

aipatzean, J. B. Metz eta J. Moltmann agertzen dira. 

 

1.2. Gaiak eta galderak 

 Mundu sinbolikoaren inguruan hainbat gai txirikordatzen ditu Mardonesek. 

Gizakia da gogoetaren erdian dagoen itua: gizakiaren bizi-baldintza pentsatzea 

eta giza egoera horretatik sortzen diren kezkak eta larriak hausnartzea. 

Testuinguru horretan, zentzuari buruzko oinarrizko kezka eta galdera indar 

handiz agertzen dira, gai epistemologikoekin eta arrazionaltasunaren mugei 

buruzko galderekin batera; kezka horietan guztietan postmodernitatearen kritika 

eragin handikoa da. Gai horien guztien erdian erlijioari buruzko galdera 

egonkorra. Kezka-eremu horiek kontuan izanik, gure autoreak idatzitako 

lerroetan agertzen diren oinarrizko galderak identifikatzen eta zerrendatzen 

saiatuko gara. 

 Giza bizian zentzuari buruzko galdera gakoa da eta mundu sinbolikoari 

buruzko Mardonesen gogoeta goitik behera zeharkatzen du34. Zentzuaren 

                                                            
28 Ik. Ibid., 97. or. 
29 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 193. or. 
30 Ik. Ibid., 180. or. 
31 Ik. Ibid., 145. or.; Eskola Kritikoaren emaitza oro har. 
32 Ik. Ibid., 158-159 or. 
33 Ik. Ibid., 60. or. 
34 Id., La vida del símbolo…, o. c., 55. or. 
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kontuak sinboloaren inguruan txirikordatzen diren beste gai guztiak kutsatzen 

ditu. Izan ere, zentzua oso garrantzitsua da, baina zer da zentzua? Nola lotzen 

da giza biziarekin? Non agertzen da zentzua? Nola estekatzen da giza 

arrazoiarekin? Zerk bultzatzen du zentzuaren agerpena? Galdera horiek ez 

daude agerikoan formulatuta baina bere gogoeten azpian behin eta berriro 

azaltzen dira. 

 Epistemologiaren esparruan hainbat zalantza eta galdera pil-pilean daude. 

Askoren artean esanguratsuenak atzematen saiatuko gara –autoreak modu 

sistematikoan ez baitu planteatzen, bere gogoeten artean ezkutatzen dira–. 

Mendebaldeko kulturaren testuinguruan, arrazionaltasuna goraipatua izan da 

eta, hein batean, pentsatzeko modu horretan oinarritu da kultura horren 

nagusitasuna –harrokeria ote?–. Baina arrazionaltasun hori baldintzarik 

gabekoa da? Axiologiarik gabe funtzionatzen du? Beraz, pentsatzeko 

baldintzak ikertu behar ditugu35. Pentsamendu sinbolikoaren eta 

arrazionaltasun kritikoaren arteko berdintasunak eta ezberdintasunak zeintzuk 

dira? 36 Bateragarriak izan daitezke? Pentsamendu sinbolikoa eta narrazio 

mitikoa ezagutza-mota bat ote da? Zein da bere zeregina?37 Nola sartzen da 

erlijioa planteamendu horretan? Zeintzuk dira mitoaren eta erlijioaren arteko 

berdintasunak eta ezberdintasunak?38 

 Gizakia ardura berezia da Mardonesen gogoetan; ikuspuntu antropologikoa 

presente dago beti. Ardura hori oso lotuta dago zentzuarekin, batez ere 

nihilismoaren garaietan39. Gure autorearen lerroetan sufrimenduak leku zabal 

betetzen du, gogoeta sakonak iradokiz; horren inguruan bere ikuspuntu tragikoa 

da eta, etorkizunari begira jarririk, itotzear dagoen izaki baten egoera latza 

erakusten du: bere galderak amildegi ondoko oihu larria dirudi. Gizakiaren 

egoera estu horretan, sinboloaren zereginari buruz galdetzen du Mardonesek; 

Sinboloen erabilpena eta erabiltzeko moduak ez dira gizakiz kanpoko 

ezaugarriak edo bitarteko instrumentalak, zerbait gertatzen da pertsonaren 

barruan, garuna modu berezi batean taxutzen da. Testuinguru horretan, 

                                                            
35 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 151-153 or. 
36 Ik. Ibid., 189-193 or. 
37 Ik. Ibid., 188. or. 
38 Ik. Ibid.,  155-157 or. 
39 Ibid., 173. or. 
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sinboloaren erabilpen endekatuz gero, zeintzuk dira ondorioak gizakiarentzat? 

Sinboloaren erabilpena arriskutsua izan daiteke? Gizakia ero bihur lezake?40 

 Gizakiaren patuak gizartearenarekin batera jokatzen du. Mendebaldeko 

gizartea gaixorik dagoela bada diagnostikoa, gaixotasun hori mundu 

sinbolikoari egindako ukoarekin lotuta ote dago? Gizartearen osasuna 

berreskuratzeren alde, zein da mundu sinbolikoaren zeregina? Kontsumismoa 

izango da azken hitza gure kulturan?41 

 Azkenik, baina garrantzian ez azkena, erlijioari buruzko galderak ditugu, 

eta, testuinguru orokor horretan, kristautasunari buruzkoak. Oro har, azpian 

dagoen galderak erlijioaren lekuari eta zereginari buruz dihardu. Ildo horretatik, 

erlijioak eta kristautasunak egin dezaketen ekarpenari buruzko galdera ez-

agerikoa azaltzen da: batetik, giza egoeraren diagnostikoa kontuan izanik, zer 

kristautasun-mota bultzatu behar dugu? Bestetik, zer ekarpen egin lezake 

kristautasunak? 

 

2. Mardonesen ikuspuntu kritikoa eta sintesia 

 Behin mundu sinbolikoarekiko elkarrizketan agertzen diren gaiak eta 

galderak identifikatuta, gure teologoak egiten dituen gogoetak aurkezteko unea 

da. Bere sintesia islatzean, identifikatu ditugun galderei jarraitzen diegu, 

Mardonesek elkarrizketan planteatzen dituen galderei nolabait. Zentzuari 

buruzko galderaren inguruan agertzen diren gogoetekin hasten gara. Gogoeta 

horien hariari jarraituz, giza ezagutzaren arazoa birplanteatzen da eta, horren 

barnean, ezagutza sinbolikoaren beharra. Beste pauso bat emanez, erlijioari 

buruzko interesa sartzen da, erlijioari buruzko gogoeta argi-izpi berri bat 

agertzen da ezagutza sinbolikoaren ikuspuntua planteatzen denean. Azkenik, 

han eta hemen Mardonesek iradokitzen dituen zenbait ondorio aletzen ditugu. 

 

2.1. Zentzuaren inguruan 

 Mardonesen ikuspuntutik, mundu sinbolikoarekin mintzatzearen beharra 

zentzuaren planteamenduari zor zaio hein handi batean. Mundu sinbolikoaren 

eremuan gai asko badira ere, gai horiek guztiak zentzuaren kontuak ukitzen 

                                                            
40 Ik. Id., La vida del símbolo…, o. c., 51. or. 
41 Ik. Ibid., 78-79 or. 
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dituela ematen du; bestaldetik, sinboloaren mundua ekarri gabe, zentzuaren 

kontua herren geratzen da.  

 Hori horrela, lehendabiziko galdera, ezkutua izan arren, premiazkoa da: 

zentzua aipatzean, zertaz mintzatzen ari gara? Mardonesek ez du inoiz ere 

erantzun zehatzik ematen; pentsalarien gogoetak hartzen ditu eta horien 

bitartez esaldi iradokitzaileak josten ditu, baina inoiz ere ez dio: hemendik 

aurrera, “zentzua” kontzeptua erabiltzean ondoko hau ulertuko dugu. Nolabait, 

helburu hori ez dela posible esan nahi digu agian, eman lezakeen edozein 

arrazoik edo definiziok zentzuaren existentzia eskatzen baitute42. Ildo horretatik, 

“zentzu betea”, “funtsezko zentzua” eta “misterioa” kontzeptuak erabiltzen ditu 

behin baino gehiagotan eta, neurri batean, baliokideak izan daitezkeela ematen 

du; testuinguru horretan, lehenengo eta bigarren aldiko Wittgenstein-en hitzak, 

hurrenez hurren, oso aproposak eta esanguratsuak dira Mardonesen 

pertzepzioa laguntzeko:  

(…) sentimos que incluso, cuando todas las posibles cuestiones científicas han sido 
respondidas, nuestros problemas vitales no han sido ni siquiera tocados43. 
  
Pensar en el sentido de la vida es orar44. 

 

 Aipu horiek kontuan izanik, zentzua biziarekin, bizian dagoen muinarekin 

lotuta dago; biziari dagozkion oinarrizko arazoetako eremuan kokatuta dago 

zentzua; baina, zientziaren mintzairan, eremu enpirikoari dagokion mintzairan 

oro har, ez da zentzuari buruzko ukipenik ere agertzen. Badirudi otoitzaren 

ariketak eremu enpirikoz aldaketa eskatzen duela, misterioaren edo 

esanezinaren aurrean gaudela onartzea nolabait. Hori dela eta, Mardonesek 

“zentzua” hitza letra larriz idazten du batzuetan –gutxienetan– eta letra xumez 

gehienetan.  

 Definizioak definizio, gure autoreak argi ikusten du zentzuaren kontua 

guztiz lotuta dagoela giza biziarekin, bizi horri zentzua falta zaionean bizi 

biologikoa baino gehiagorik ez baita: giza biziak interpretazioaren beharra 

                                                            
42 Ik. Ibid., 106. or. 
43 WITTGENSTEIN, L. Tractatus Logico-philosophicus (6.52); Mardonesek aipatua 
ondorengoan: La vida del símbolo…, o.c., 57. or. 
44 WITTGENSTEIN, L., Diario filosófico (8.7.16) Mardonesek aipatua ondorengoan: La vida del 
símbolo…, o.c., 59. or. 
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dauka nahitaez45. Ubera horretan, giza identitatea eta subjektua eraikitzeko 

nahitaezko baldintza da zentzua. 

La vida humana es un esfuerzo ingente por crear sentido y vivir la realidad con 
sentido46 

 

 Esandakoari jarraituz, berehalaxe konturatzen gara zentzua oso zaurgarria 

eta hauskorra dela, gizakiarentzat eta gizartearentzat beharrezkoa izan arren. 

Heriotza biziaren zerumugan eta hilezkortasuna egunerokoan, bakardadea, 

bizi-larritasuna gizakiaren oinarrizko eskarmentuan agertzen dira, biziaren 

iluntasuna azalaraziz. Zentzua oinarrizko horren eskarmentu gainean eraikitzen 

–edo azaltzen?– da, bizipen kontrajarri eta mehatxagarri horiei nolabaiteko 

lotura, harmonia, adiskidetasuna erakutsiz. Izan ere, zentzua lotzailea, 

harmonizatzailea, adiskidetzailea da47. Hari horri jarraituz, zentzuak loturaren 

antza hartzen du; errealitatearen pertzepzio arruntak egokiro erakusten du 

mundu urratu eta zatikatuan bizi garela, irudi koherenterik azaltzen ez duen 

mundu iluna dela gizakiarena. Anabasa horretan misterioa datza nolabait, 

lotura-irrikarekin biltzen den misterioa48. 

 P. Ricoeur-en uberan, bizi-larritasun horrekin lotzen den arrazionaltasuna 

lan egiteko, atalasearen irudia ondo datorkio gure autoreari49. Ricoeur-en 

hitzetan, arrazionaltasun sinbolikoa atalasearen adimena da. Mugan kokaturik 

dago nolabait: esparru iluna, irristakorra, atzemateko zaila den mundua. Baina 

mundu hori ez da gizakiaz kanpo, edota gizakiarentzat arrotza den esparrua. 

Gizakia bera atalasearen izakia da. Naturak ez dio eman gizakiari esparru 

finkorik eta iraunkorrik; alderrai dabilen izakia delarik, gauza berrien bila dabil 

denbora guztian: mugen profanatzaile bokazioa dauka, nonbait. Baina kontuan 

izan dezagun mugaren esperientzia ez dagoela gizakitik kanpo, bere baitan 

baizik, bere baitako eskarmentu latza baita: heriotza eta bizitza, beldurra eta 

indarkeria, maitasuna eta gorrotoa, maitatu nahi izatea eta modu egokian ezin 

maitatu izatea, gorrotatzea eta gorrotatu nahi ez izatea... Gizakiaren bizitza 

bera, bere pil-pilean, ahalbidez eta mugez josirik dago: ahalbideak mugatuak 

dira eta, aldi berean, muga bakoitzak ahalbidearen agintza dakar, mugaz 

                                                            
45 Ik. MARDONES, J. M., La vida del símbolo..., o. c., 79. or. 
46 Ibid., 73. or. 
47 Ik. Ibid., 55 or.; Id., El retorno del mito…, o. c., 186-187 or. 
48 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 186-187 or. 
49 Ik. Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto, PPC, Madril 2006, 209-210 or. 
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harago zerbait dagoela iradokitzen baitu. Mundu enpirikoaren eremuan sartzen 

ez diren hainbat bizipen eta errealitate nolabait erregistratu eta iradoki ditzake 

hizkuntza sinbolikoak. Gizakiak esperimentatzen dituen mugak, bere bizitzari 

dagozkion oinarrizko mugak deskribatzeko, ulertzeko eta integratzeko 

beharrezkoa dugu mintzaira sinbolikoa. 

 Giza bizia ez da soilik gizabanakoarena, soziala da beti; horrenbestez, 

zentzuaren arazoa ez dagokio soilik pertsona bakoitzari, gizarte guztiari baizik: 

errealitatearen zatiketak eta iluntasunak bai gizartea, bai giza bizi osoa 

mehatxatzen dituzte. Giza biziari zentzua falta bazaio bizi biologikoaren 

eremuan gatibu geratzen da. Testuinguru horretan, zentzua eraikitzeko, 

partekatzeko eta transmititzeko ahalegin ikaragarrizkoa da kultura; Mardonesek 

gogoratzen digunez, kultura gizartearen alde zentzuduna da50.  

 Baina horrekin batera kontuan izan behar dugu kulturak egiten duen 

alimalezko ahalegin hori giza naturarekin estekatzen dela. Levinas-i jarraituz, 

Mardonesek azpimarratzen du giza naturan bertan soziabilitatearen datua 

agertzen zaigula eta soziabilitate hori zentzu-iturri bat dela dagoeneko51. Hori 

horrela, ondorioztatzen da zentzua ez dela kontzeptuen eremuan hesitzen –

kontzeptuak beharrezkoak izan arren–, elkarrizketan eta harremanean agertzen 

den bizipena dela baizik. Gizakiaren bizi-funtsean dagoen soziabilitatea –eta 

horrekin lotuta dagoen oinarrizko zentzua– ez da mugatzen logika 

funtzionalaren eremura, ezta arrazionaltasun kritikora ere. 

Arrazionaltasunarentzat gakoa izan arren, arrazionaltasunaren hesiak 

gainditurik, haratagoko eremuan zabaltzen da, mundu sinbolikoaren presentzia 

eskatuz nolabait irudikatua izateko. 

 Giza naturari dagokion soziabilitatean zentzu-iturrietako bat datza, beraz, 

errealitatearen urradurari oldartzeko indarra; behar eta olde horren inguruan 

kultura eraikitzen da, zentzuzko mundu bat antolatuz nolabait. Kultura da, 

horrenbestez, kaosetik ateratzen duen giza enpresa erraldoia, baita giza kaosa 

–aldrebeskeria eta injustizia– legitimatu dezakeena ere: horra hor 

gizabanakoaren eta gizartearen orpo hauskorretako bat52. 

                                                            
50 Ik. Id., La vida del símbolo..., o. c., 145-146 or. 
51 Ik. Ibid., 65. or. 
52 Id., El retorno del mito…, o. c., 41. or. 
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 Azkenik, zentzuari buruzko aurkezpen hau ixteko, zentzuaren naturarekin 

lotuta dagoen gogoeta bat53. Mardones konturatzen da gaia oso arriskutsua 

dela –ondorio perilos asko gainean daude– eta mitifikazioak erraz agertzen 

dira, egia absolutuekin lotzen diren baieztapenak batez ere. Puntu horretan, 

badirudi erdiko bide bat jorratu nahi duela; batetik, zentzu absolutu eta bakarra 

bat gizarte anitzean, ezina izateaz gain, arriskutsua da; bestetik, zentzu guztien 

erlatibismo hutsa planteatzen denean, mina, injustizia, sufrimendua eta 

urradurari oldartzea ez da posible, zentzuari eta loturari uko egiten baitzaie. 

Muturreko planteamendu bi horien artean, jakintza praktiko bat proposatzen du, 

ongiaren eta gaizkiaren bideak bereizten saiatzen dena, zentzu absolutuaren 

argudioa erabili gabe54.  

 

 

                                                            
53 Azken batean, “zentzu” kontzeptuaren erabilera irristakorra da. Esteka antropologikoa egiten 
da Mardonesen gogoeta hauetan; hori zerbait zehaztea komenigarria liteke agian –hala ere, 
susmatzen dugu gogoeta azpiko lurrak irristagarri izaten jarraitzen duela–. Oinarrizko 
formulazio antropologikoan esan genezake “zentzu”a deitzen duguna eta motibazioa oso hurbil 
daudela. Gainerako animalien munduan, ezberdintasunak ezberdintasun, motibazioa 
instintuaren egituran emanda dagoen bitartean –haien mundua itxia da oro har–, gizakien 
kasuan egitura hori oso mugatua delarik, ez da gai gizakiaren jarduera motibatzeko, muturreko 
kasu bereziak salbu –beldurraren eraginez sortzen den erreakzioa, esaterako–: gizakiaren 
mundua zabalik dago (M. Scheller). Hori horrela, gizakiaren motibazioa berak eraikitzen duen 
munduko adierazpenarekin lotuta dago; lorratz horretan, adierazpen horiek beti kulturalak 
direnez gero, kulturaren erreinuan gaude. Kulturak eskaintzen ditu eguneroko motibazioak, 
adierazpenak; horrela, gizartean eguneroko mundu partekatua zentzuz beteta dago 
pertsonarentzat. Arazoa sortzen da motibazio horien arrazoiengatik edo oinarriengatik 
galdetzen denean. Kultura oso finkoa, trinkoa, iraunkorra denean, kulturan parte hartzen duten 
kide gehienentzat motibazioa eta zentzua begi-bistakoa da. Kultura krisian dagoenean, 
motibazioek dituzten arrazoien auzia sortzen da. Edonola ere, krisiak krisi, kulturak eraikitzen 
duen motibazio oro hauskorra da beti.  
 Hori horrela, kultura arazorik gabe onartua den neurrian, eguneroko zentzua oso gardena 
da, eta zentzuari buruzko galderaren beharrik ez dago; herritarra kulturan ondo errotuta egonez 
gero, inolako zentzu-arazorik gabe bizi daiteke, hots, zentzua ez da problematikoa bizipen 
horretan. 
 Hala ere, edozeinentzat edozein unetan –krisi-garaietan gertatuko da batez ere– begi-
bistako zentzua lausotu daiteke, eta, hortaz, motibazioaren adierazpenei eta arrazoiei buruzko 
galderak sor daitezke. Hori kontuan harturik,  bi egoerarekin topo egiten dugu; lehenengoan, 
zentzua ez da arazoa pertsonaren bizipenean, eraikitako kulturaren mundua onartzen baitu 
zalantzarik gabe; bigarrenean, berriz, zergatiak galdetzen hastean,  zentzua problematikoa 
delako kontzientzia sortzen da. Zergatiei erantzutean, kulturak bere legitimazioak eskaintzen 
ditu; legitimazio-maila ezberdinak daudelarik, edozein kulturak azken legitimazioa deitzen 
duguna behar du; azken legitimazio hori azken zergatiarekin –zergatiekin– lotzen da. Hemen, 
zentzuaren kontua problematikoa dela diogunean, azken egoera horretaz mintzatzen ari gara. 
Mardonesek erlijioa eta zentzua elkartzen dituenean, zentzua plano horretan kokatzen du, hots, 
errealitate guztiaren azken hondoarekin eta errealitatearen osotasunarekin lotzen dena 
 Dena den, gaineratu dezagun zentzuari buruzko galdera hori ez dela soilik kontu 
intelektuala, bizitzan, existentzian bertan erroturik baitago; hortaz, adimenarekin ez ezik, 
zentzumenarekin, estetikarekin, sentimenduekin, eta abarrekin  ere lotuta dago zentzua. 
54 Id., La vida del símbolo..., o. c., 250. or. 
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2.2. Ezagutzeko modua eta baldintzak zabaltzeko beharra 

 Zentzuaren gaira hurbilpen hori egin ondoren, mundu sinbolikoaren 

eremuan kokatuta beti, zentzu hori nola lotzen den giza arrazoiarekin 

planteatzen da Mardonesen gogoetan. Mendebaldeko tradizioan, 

arrazionaltasuna oso harroa izan da hainbat kasutan eta pentsamendu-

korrontetan, arrazionaltasun hori errealitate osoko erraiak argitzeko gai zela 

pentsatzen baitzen. Zentzuari buruz egindako gogoetak kontuan izanik, 

arrazionaltasun horren harrokeria eutsiezina da.  

 Arrazoinamendu inozoaren maila gaindituz, gizakiak arrazoinamendu 

kritikoa lantzen duenean, arrazionaltasun logikoaren oinarri bila abiatzen da. 

Bilaketa horretan, lehenago edo geroago, zentzuaren kontua agertzen zaio 

gizakiari; zentzu horren kontua ondo kokatzeko eta ulertzeko zailtasunak 

berehalaxe agertzen dira ezagutza logiko funtzionalean. Badira zenbait “gauza” 

enpirikoki hautemangarriak izan ez arren oso garrantzitsuak direnak giza 

biziarentzat –bai gizabanakoarentzat, bai giza kolektibitatearentzat–, batez ere 

zentzuarekin lotuta daudelako. Horien artean, maitasuna, zoriontasuna, 

edertasuna aipagarriak dira55, hots, begi-bistako anabasaren gainean –ondoan 

edo azpian– bizitzeko arrazoi ona eta erakargarria atzeman nahi dugunean 

kontu horiek agertzen zaizkigu. 

 Intuizio sakonak eta funtsezkoak adierazteko, mintzairak –mintzaira 

logikoak batez ere– bere ezintasuna erakusten du; eremu pragmatikoa eta 

baieztapen tautologikoen maila gainditu nahi dugunean, mintzairak bere mugak 

erakusten ditu, hitzik gabe geratzen baikara. Intuizio horietako bat zentzua da: 

zatiketa zaurgarri eta mehatxagarrian nolabaiteko lotura dagoela. Sakratua 

deitzen dena errealitate zatikatua biltzeko eta batzeko gaitasunarekin 

estekatuta dago. Beraz, sakratu hori indar ikaragarria da eta sinboloa gakoa da 

indar horretako eremuan sartzeko –ez, ordea, eremu horren jabe izateko–. 

Bizitzarentzat eta kulturarentzat behar-beharrezkoa dena hitzaz haratago 

datzanez gero, sinboloaren eta mitoaren presentzia eskatzen ditu56. 

  Derrida-ren uberan, Mardonesek baieztatzen du arrazoitze soilena, 

sinpleena –are gehiago arrazoitze filosofikoa–, baldintza baten gainean eraikita 

dagoela: aginduak daraman eraginkortasunaren gainean. Agindua bera 

                                                            
55 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 23. or. 
56 Ik. Id., La vida del símbolo..., o. c., 244. or. 
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performatiboa da eta performatibo hori izan ezik ez dago arrazoitzerik57. Beraz, 

pentsatzeko ahaleginen azpian beti dago konfiantza-ariketa bat, konfiantza-

aukera bat eta aukera horrekin lotuta dago pentsamenduan bertan dagoen 

jatorrizkoena: nolabait, pentsamenduaren lehenengo iturria eta baldintza58. 

 Giza arrazoia ez da, horrenbestez, ezagutzaren abiapuntua, azpiko zenbait 

baldintzek markatzen dute. Sinboloari buruzko gogoetak ondo asko erakusten 

dio Mardonesi giza arrazoiaren lekua eta zeregina birpentsatu behar dituela: 

El camino del símbolo nos ha indicado algo de lo que puede ser esa fuente primordial 
de la razón. Por lo pronto, queda claro, desde esta perspectiva simbólica, que la razón 
tiene mucho que ver con el sentido59. 

  

 Hori horrela, errealitatea ulertu nahi denean, zentzuzko zerbait esan nahi 

denean, lehendabiziko pausoa ez datza arrazoian, zentzuan baizik; alde 

berean, zentzu hori ez da giza arrazoiaren hatzaparretan gatibu geratzen eta, 

ondorioz, zentzuari buruz zerbait irudikatu nahi denean, mitoaren erabilpena 

eta, oro har, sinboloaren bidea nahitaezkoa dira: mitoa eta sinboloa gakoak dira 

giza ezagutzan. 

 Zabaldutako bideari eutsiz,  mitoa hain garrantzitsua delarik, lehengo eta 

behin argitu behar dugu Mardonesek zer ulertzen duen kontzeptu hori 

erabiltzean:   

El mito es el apalabramiento primero de la realidad60. 

 

 Izan ere, mitoa oinarrizko hitzarmena eta konpromisoa da: 

errealitatearekiko elkarrizketan edo topaketan gizakiak duen estreinako 

hitzarmena eta konpromisoa. Oro har, errealitatea pentsatzeko, 

errealitatearekin harremanean jartzeko oinarrizko pausoa da, beti presente 

dagoena gizakiaren pentsatzeko moduan. Hori horrela, mitoaren zeregina 

zentzuarekin lotzen da. Definizio doiago egin nahian, Mardonesek ondorengoa 

diosku: 

El mito aparece fundamentalmente como una estructura narrativa de tipo simbólico. Es 
de carácter colectivo, primordial (…). Los símbolos que lo expresan son inconscientes, 
colectivos, no privativos de ningún individuo y, presuntamente, universales. Expresan, 

                                                            
57 Ik. DERRIDA J., “Fe y saber. Las dos fuentes de la religión en los límites de la mera razón”, 
in  DERRIDA J., VATTIMO, J., TRÍAS, E., La religión, PPC, Madrid, 1996, 71 or.; gai horri buruz 
Mardones mintzo da ondorengo lekuan: MARDONES, J. M., El retorno del mito. La racionalidad 
mito-simbólica, Síntesis, Madril 2000, 152. or. 
58 Ik. DERRIDA J., l. c., 96. or. 
59 MARDONES, J. M., La vida del símbolo..., o. c., 106. or. 
60 Id., El retorno del mito…, o. c., 188. or. 
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por tanto, las dimensiones sociales, culturales y del psiquismo profundo más 
importantes de la vivencia acumulada del ser humano en su proceso de humanización 
y de personalización61. 

 

 Aztertu dezagun definizio horretan dagoen eduki mamitsua. Lehenengo eta 

behin, mitoaren eta sinboloaren artean dagoen lotura azalarazten digu.  Mitoa 

mundua esateko eta ezagutzeko modu bat da, sinboloaren esparruan sartzen 

dena. Esparru horretan, ezagutza inoiz ez da arteza; beti bitartekoren baten 

beharrik dagoelarik, subjektuaren zeregina kontuan hartzekoa da, subjektuak 

ezagutza baldintzatzen baitu62. Kontura gaitezen –eta hau oso garrantzitsua da 

Mardonesen planteamenduan– ezagutza-mota bati buruz mintzatzen ari dela 

Mardonesek: bada ezagutza-mota bat mundu sinbolikoarekin lotzen dena. 

Baieztapen hori defenditzean, gure autoreak G. Durand-en, C. Jung-en eta P. 

Ricoeur-en ekarpenei jarraitzen die. Mundu sinbolikoari buruz idazten dituen bi 

liburuetan horren aipua agertzen da eta ezagutza horren ezaugarriak lerratzen 

saiatzen da63: 

- Ezagutza intuitiboa da, presente ez dagoena, sentimenen bitartez 

hautemangarria ez dena irudikatzen du. 

- Zeinua ez bezala, sinboloa ez da arbitrarioa, irudikatzen duenarekin 

nolabaiteko barne-lotura baitauka. 

- Barne-lotura hori izan arren, sinbolizatuaren eta sinboloaren artean 

desegokitasuna dago beti; hori horrela, sinbolizatua eta sinboloa ezin 

daitezke bateratu ez baitira gauza bat eta bera. Beste modu batean esanda, 

ezagutza sinbolikoa parabolikoa da beti. 

- Sinboloa interpretazio askotara zabalik dago eta horietako batek ere ez du 

agortzen sinboloaren adierazpen aberatsa. 

- Ezagutza-mota honek ez du kontraesanaren logika erabiltzen; beraz, ez du 

bereganatzen kontraesankorrak diren elementuak kontrajartzeko logika. 

Horrenbestez, errealitateko elementu kontrajarriak lotzeko gaitasun berezia 

erakusten du ezagutza sinbolikoak. 

- Sinboloak iraganari begiratzen dio alde batetik, gizabanakoaren ume-aroko 

eskarmentuak eta gizadiaren antzinako adierazpenak gogoratuz; baina 

iraganaldian gatibu geratu beharrean, etorkizunari ere begiratzen dio. 
                                                            

61 Ibid., 52. or. 
62 Ik. Ibid., 27. or. 
63 Ik. Ibid.,  28-34 or.; Id., La vida del símbolo…, o. c., 93-107 or. 
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- Osotasunarekin lotuta dago ezagutza-mota hau. 

- Sinboloa giza mintzairari datxekio beti, historiaren eta gizartearen lurrean 

errotzen delarik. 

- Sinboloa soziala ez ezik, bizipen psikiko sakona ere bada, numinosoarekin 

lotzen dena; beraz, gizadiak dituen arketipo handiekin estekatuta dago. 

 

 Mardonesek mitoa ezagutza sinbolikoaren esparruan kokatzen duenez 

gero, mitoa sinbolo berezi bat dela argi dago; baina, zertan datza berezitasun 

hori? Mintzaira da gakoa kontu honetan: mitoa narrazioaren forma hartzen duen 

sinboloa da, batez ere jatorriaren edo hasieraren narrazioa64. Hasierako 

narrazioaren koordenada horietan kokaturik, mitoan ezkutatzen den egia 

bilatzean, Otto-rekin eta Kerényi-rekin Mardones ados dago –beraz, C. Levi-

Strauss-en kontra–: errealitatearen izatearekin nolabait lotzen da mitoa. Hori 

horrela, gure autoreak mitoaren beste definizio bat jasotzen du: izatea esaten 

duen hitza65. Dena den, eztabaidapen horretan, Mardonesen jarrerak konkordia 

bilatzen du: Levi-Strauss-ekin ados dago narrazioaren egitura kontuan izaten; 

bestaldetik, egitura horrek ezin du azaldu mitoaren adierazpen guztia –iritzi 

horretan P. Ricoeur-en eta Kerényi-ren ikuspuntua jasotzen du–.  

 Mitoaren funtzioak jasotzeak mitoaren kontzeptua bera argitzen laguntzen 

duenez, Mardonesek bost funtzio nagusi laburbiltzen ditu66: 1) kontzientzia bera 

kokatzen den aurre-baldintzekin adiskidetzea67 2) unibertsoaren irudia 

aurkeztea 3) orden sozial jakin bat legitimatzea 4) gizarte baten integrazioa 

sustatzea 5) Jung-en eskolako ikuspuntutik, giza inkontzientearen oinarrizko 

egitura adieraztea. 

 Desmitologizatzeko ahalegina beste ikuspuntu mitikotik egiten da beti eta, 

ondorioz, interpretazio mitiko jakin bat gainditzeko ahaleginak beste mito bati 

deitzen dio68; azken batean, mito bat kritikatzeko jarduera beste mito batean 

                                                            
64 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 37. eta hur. or. 
65 Ik. Ibid., 44. or. 
66 Ik. Ibid., 45-52 or. 
67 Adiskidetze hori lortzeko oinarrizko hiru modu daude: a) optimista (antzinako mitoak) b) 
pesimista (bizitza mina da) c) aurreko biak nahasten dituenak (zoroastrismoa, judaismoa, 
kristautasuna eta islama) 
68 Ik. Ibid., 144.; 159. or.; aipu honetako ideian Bultmann-en proiektu desmitologizatzaileari 
buruz Dierken-ek egiten duen kritika agertzen da. Dena den, ziur aski Bultmann-en 
planteamendua ez doa mitoaren beharra eta zeregina deuseztatzera; mitoa nola interpretatu 
behar dugun da kolakan jartzen duena. 
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oinarritzen da. Pentsamendu mitikotik ezin dugu alde egin eta, hortaz,  alde 

egiteko proiektuak berak bere oinarri mitikoa dauka. 

  

2.3. Erlijioa eta mundu sinbolikoa 

 Erlijio pentsamendua mitikoa da eta mito gabe erlijioak ezin du berak 

antzematen –intuitzen–, sentitzen eta esperimentatzen duena adierazi. 

Horrenbestez, Mardones ezin daiteke ados egon Bultmann-ek bultzatzen duen 

proiektu desmitologizatzailearekin, proiektu horretan mitoaren zentzua eta 

ekarpena ez baitira balioetsiak69. Hala ere, mitoa eta erlijioa ez dira bat eta 

bera; elkargune zabala izan arren, gau ilunean katu guztiak beltzak direla ez 

esateko, ezberdintasunak identifikatzeak argitasuna ematen digu: kontzeptuak 

bereizteko arrazionaltasun kritikoaren eta ordenatzailearen zeregina estimatzen 

du gure autoreak. Hori dela eta, Mardonesek mitoaren eta erlijioaren arteko 

harremanak modu kritikoan aztertzeari zenbait gogoeta eta esfortzu eskaintzen 

dizkio70. Erlijioa eta mitoa mundua esateko moduak dira eta modu bi horien 

hurbiltasuna azpimarratzeko, Mardonesek E. Cassirer-en pentsamendua dakar: 

mitoa erlijioa izan litekeenez gero, mitoa erlijio potentziala da71.  

 Hori horrela, mundua esateko bi modu horien berdintasunak aletzen 

ditu Mardonesek. Lehenengo eta behin, esateko moduak direnez, gauzak 

izendatzen eta ordenatzen dituzte, bai narrazioaren bidez, bai errezitazio-

errituaren bidez, bai ospakizunaren bidez. Bigarrenik, biok gauza guztien arteko 

harremana bilatzen dute baita gauza bakoitzak Jatorrizko edo Azken 

erreferentziarekin duen lotura ere; beraz, elementu bakoitzaren zentzua 

bilatzean, bazterkeriatik, hutsetik libratzen du elementu hori. Hirugarrenik, 

gizakiak esperimentatzen dituen mugetako eskarmentuak –ezintasuna, 

gaixotasuna, heriotza, bizitzaren kontraesanak…– integratzen saiatzen dira, 

gizakiari bere osotasunean nolabaiteko osasuna –osatzeko aukera– eskainiz. 

Laugarrenik, biok logika sinbolikoa erabiltzen dute; beraz, azaltzearen eta 

aztertzearen ordez, harremanean jartzea, elkarrekin lotzea eta inplikatzea 

bilatzen dute; ildo horretatik, burua ez ezik, bihotza ere inplikatzen dute; 

ezaugarri hau dela eta, bai erlijioan bai mitoan, kontrarioak direnak osagarriak 

                                                            
69 Ik. Ibid., 158. or. 
70 Ik. Ibid., 156-157 or. 
71 Ik. Ibid., 155. or. 
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izan daitezke: ongia eta gaizkia, kontzientea eta inkontzientea, munstroa eta 

heroia…Azkenik, esandakoaren ondorioz, biok intentzio sotereologikoa dute, 

osasun osoa bilatzen dute, errealitate guztia jaso eta salbatzea bilatzen duten 

neurrian. 

 Antzekotasunekin batera ezberdintasunak aletzea garrantzitsua izanik, 

E. Cassirer-en planteamendua bereganatzen du gure autoreak ariketa hori 

egiteko. Gehienbat ezberdintasun bat identifikatzen du Mardonesek: mitoan 

existentziaren eta adierazpenaren artean bereizketarik egiten ez den bitartean, 

erlijioak bereizketa horren kontzientzia adierazten du, errealitatea –sinbolizatua 

dena– eta sinboloa –artekaria– ez baititu gauza bat eta bera bihurtzen. 

 Dena den, modernitate kritikoarekin izandako elkarrizketaren 

ekarpenak berreskuratuz72, Cassirer-en planteamendu horretan ikuspuntu 

kritiko bat sarrarazten du Mardonesek, kontuan izan behar duguna: mitoaren 

eta erlijioaren zeregina errealitate guztia sinbolizatzeko ahaleginean etzanez 

gero, biok ahalmen ideologiko ikaragarria dute, hots, errealitatea ezkutatzeko 

eta botereak duen interesaren arabera errealitatea manipulatzeko gaitasun 

izugarria eskaintzen dute73. 

 Behin mitoaren eta erlijioaren erkaketa argituta, zeri buruz mintzatzen 

ari garen zehazteko, mitoa eta erlijioa logosarekin konparatzeak –

mendebaldeko logos arrazionalarekin– beste argi-izpi bat emango digu. 

Logosak azaltzea bilatzen duen bitartean, mitoak inplikazioa, errealitatean 

murgiltzea lortu nahi du74. Horrenbestez, mitoa gizakia bere mugekin lotzen 

duen narrazioa da; gizakiaren eskarmentuan mugak anitzak dira eta sarri 

askotan kontraesankorrak; hori guztia aztertu beharrean, mitoa integratzen, 

lotzen eta osatzen saiatzen da. A. Ortiz Osés-en lorratzean, Mardonesek 

baieztatzen du mitoak logika bat daukala: dualektika. Hori horrela, mitoak ez 

ditu elkarkideak edo elementuak kontrajartzen, elkarrekin inplikatzen baizik75. 

Hori dela eta, mitoa sinboloaren esparruan kokatuta dago beti. Logos eta mitoa 

oso ezberdinak dira, baina biok beharrezkoak dira, elkarrekin osagarriak diren 

neurrian76. 

                                                            
72 Ik. Ibid., 156. or. 
73 Ik. Ibid., 41. or. 
74 Ik. Ibid.,  189. or. 
75 Ik. Ibid., 189. or. 
76 Ik. Ibid., 192. or. 
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 Mundu sinbolikoaren berreskurapenak erlijioaren sakontasuna eta 

iradokitzeko gaitasuna berrestimatzea dakarkigu. Edozein erlijioren hondoan 

Misterioa datza, Absolutu baten Presentzia esanezinaren intuizioa; Presentzia 

esanezin hori gizakiarekin nolabaiteko harremanean dago; Presentzia hori 

denaren muinean dago beti77. Absolutu hori esanezina denez gero, esan 

daitekeen edozein hitz desegokia izango da. Mundu sinbolikoak Presentzia 

horren oroitzapena ekar dezake, esanezina dena errespetatuz. Beste pauso bat 

emanez, M. Buber-en eta bere uberan doazen beste pentsalarien gogoeta 

antropologikoak kontuan izanik, Misterio horrekiko harreman nolabait 

irudikatzeko, Mardonesek “topaketa” kategoria sinbolikoa proposatzen digu. 

 Laburbilduz, Mardonesek intuitzen du erlijioa ez dela konprenigarria 

bere baitako indar eta adierazpen sinbolikoa hauteman gabe78; bere baitako 

indar hori ez badugu kontuan hartzen, erlijioaren izari sakonena eta 

oinarrizkoena ukitu gabe geratzen da79. Nahitaez, erlijioa mundu sinbolikoari 

atxikitzen zaio, sinboloaren erreinuetako bat delarik, inportanteenetako bat 

agian. Beste alde batean ikusita, erlijioa ere inportantea da mundu 

sinbolikoarentzat, zeren eta mundu horri erlijioaren esparrua kentzen bazaio, 

mundu sinbolikoa erruz pobretua geratuko litzateke80. 

Etorkizunari begira, erlijioa sustatzeko eta bultzatzeko, erlijioa 

sakontasunez bizitzeko eta transmititzeko, ez da nahikoa izango 

arrazoimenduarekin, kontzeptuekin, espekulazioekin –nahiz eta horiek 

beharrezkoak izan–. Erlijioaren bizipen osasuntsu eta dinamikoak mundu 

sinbolikoaren beharra dauka: musika, keinuak, zeinuak...81.  

 Erlijioaren ubera berean, kristautasuna suspertzeko gakoetako bat 

mundu sinbolikoaren berreskurapenean datza; berreskurapen horrek pertsona 

bakoitza Misterioarekin harremanean jartzen duen bizipen erlijioso sakona eta 

esanguratsua ekarri beharko luke; hori gabe, kristautasuna –mamirik gabeko 

oskola– zentzurik gabeko erritoa eta moralismoaren kontua izango da82. 

  

                                                            
77 Ik. Id., La vida del símbolo…, o. c., 109. or. 
78 Ik. Id., El retorno del mito..., o. c., 17. or. 
79 Ik. Id., La vida del simbolo..., o. c., 13. or 
80 Ik. Ibi., 91. or. 
81 Ik. Ibid., 181. or. 
82 Ik. Ibid., 13. or. 
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2.4. Mundu sinbolikoa bai, baina kontzientzia kritikoa galdu gabe 

 Arrazionaltasun funtzionalaren mugak eta ondorio desegokiak eta ez-

desiragarriak begi-bistan jarririk, postmodernitatearen ikuspuntuak 

arrazionaltasun sinbolikoa eskatzen du funtzionalitatearen atzaparretan gatibu 

ez geratzeko. Hala ere, postmodernitateak mundu sinbolikoaren eremuko ateak 

zabaltzen baditu ere eta mendebaldeko modernitatean zentzu-defizitaren 

kontzientzia argitasunez kritikatzen badu ere, polimitismoan jausteko arrisku 

bizia erakusten du; polimitismo horretan, hain ziur, postmodernitatea eta 

neoliberalismoa bateratu daitezke, biak ala biak interesatuta baitaude83. 

Polimitismoa zergatik da arriskutsua Mardonesen ikuspuntutik? Zergatik 

ematen dio hainbeste garrantzia? Lehenengo eta behin, argi dezagun zer 

ulertzen duen gure autoreak termino hori erabiltzean. Errealitate guztia 

deskribatu eta ordenatu nahi duen metakontaketarekin –metarrelatoa– 

kontrajartzen da polimitismoa; beraz, metakontaketari uko egiten dio totalitarioa 

eta berdintzailea baita. Horren ordez, kontaketa txikiak eta anitzak jarririk, 

gizabanako bakoitzak berea asmatzen edo bereganatzen du errealitatearen 

interpretazioa –kontatzea– infinituraino zatituta geratuz. Postmodernitatearen 

ustetan, modu horretan pertsona bakoitzaren jatortasunari begirunea 

ahalbidetzen da; unibertsalaren ezintasuna aitortuz, partikularra nagusitzen da. 

Planteamendu horretan agertzen den indibidualismoa oso ondo datorkio 

neoliberalismoaren zabalkundeari; hori horrela, postmodernitatearen ikuspuntua 

eta neoliberalismoaren interesa bateraturik agertzen zaizkigu. 

 Mardonesen mesfidantza kritika zorrotza bihurtzen da planteamendu 

horren aurrean: 

Nos tememos que Hermes, en cuanto a la experiencia social, es un Mercurio 
mercantilista, que ofrece en la multiplicidad de sensaciones la superación u olvido del 
sentido84. 

 

 Habermas-en ikuspuntu kritikoa bereganatuz, errealitatearen 

osotasuna jasotzen saiatzen den metakontakizunari uko egitean, saiakera 

horren arriskuak kontuan izan arren, sentimendu indibidualisten eremutik laban 

egiteko izua agertzen zaigu; horretan gogoratu behar dugu bihotzaren –

sentimenduen– amarruak eta segadak ez direla arrazoiarenak baino 

                                                            
83 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 16. or. 
84 Ibid., 180. or. 
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makalagoak. Ubera horretan, “New age”, neo-gnostizismo eta antzeko 

korronteek duten espiritualtasun lausoa gogor kritikatzen du gure autoreak, 

espiritualtasun iheslariak direla uste baitu eta, ondorioz, sistema neoliberalari 

oso ondo datozkionak85. 

 Korapilo hori askatzea batere erraza ez bada ere, Mardonesen 

irtenbideak oreka bilatzen du. Alde batetik, argi ikusten du gizartearen lotura –

beraz, gizartearen osasuna– ez datzala arrazionaltasun funtzionalean, ezta 

arrazionaltasun kritikoan ere; arrazionaltasun sinbolikoa ezean ez dago 

gizarterik. Baina planteamendu hori, beharrezkoa izan arren, aldebakarrekoa 

eta oso arriskutsua da, erraztasun handiz pentsamendu eta jardun totalitarioan 

jausten baikara86. Kontuan izanik kultura zentzuaz hornitutako gizarte-aldea 

dela87, giza errealitate korapilatsu eta pitzatua batzea, biltzea, jostea kulturari 

dagokion zeregin mitikoa da; baina zeregin mitiko horrek arrazionaltasun 

kritikoaren beharra dauka88. Arrazionaltasun biotako batekin geratzen bagara, 

aldebakarrean jartzen gara eta deskalabrua iragarri daiteke. 

 Zientziak errealitatearen nolabaiteko batasuna eta osotasuna bilatzen 

duenean, mito bihurtzen da; beraz, zientziak ere bere alde mitikoa izan 

dezake89. Hari horri eutsiz, mitoaren alde iluna eta arriskutsua aipatzen du 

Mardonesek: mitoak bere buruaz ikuspuntu kritikoa eta hausnarketa egiteko 

gaitasuna galtzeko arriskua. Gure autorearen ustetan, zientziak akats hori egin 

du, arrazionaltasun inperialista bihurtuz90. 

 Sinboloa nola erabiltzen den gizarte jakin batean aztertzeak erakutsiko digu 

sinboloaren erabilpenean dauden gaixotasunak eta arriskuak; larderia horiek ez 

dira berberak leku eta garai guztietan. Zein da gure gizartearen gaixotasuna 

mundu sinbolikoari dagokionez? Durand-en gogoetei jarraituz, Mardonesek 

diosku sinboloa oso makala, mehea dela, ahuldua dagoela eta horren ordez 

irudiak erabiltzen direla, errealitatea ordezkatzen duten irudiak hain zuzen ere91. 

 Mardonesek arrazionaltasun polifonikoa lantzea eskatzen du, 

aldebakarreko arrazionaltasunak saihesten dituen ahalegina. Arrazionaltasun 

                                                            
85Ik.  Id., La vida del símbolo…, o. c., 151-152 or. 
86 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 179. or. 
87 Ik. Ibid., 145-146 or.  
88 Ik. Ibid., 16. or. 
89 Ik. Ibid., 163-164 or. 
90 Ik. Ibid., 163. or. 
91 Ik. Id., La vida del símbolo…, o. c., 259. or. 
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funtzionalaren eta zentzuaren arteko arrakala eskizofrenikoa gure garaiko 

gaixotasuna delarik, arrazoiaren erabilpen polifonikoa –ahots-aniztasunean 

interpretatzen den arrazoia– eskatu behar da92.  

 

2.5. Gizakiaren eta gizartearen arazo larriak birplanteatzeko ondorioak 

Sabato-ren hitzak jasoz, honela idazten du Mardonesek: 

(…) los graves problemas de la condición humana no son aptos para la coherencia, 
sino únicamente accesibles a esa expresión mitopoética, contradictoria y paradojal, 
como nuestra existencia93.  
 

 Giza bizia lur ilunean kokatuta dago; hartzuloan bizitzera kondenatuta 

egonik, errealitatea ospelean eta argi-ilunantzean antzeman eta bereizi behar 

du gizakiak. Horrenbestez, pitzaduraren erdian urratuta bizi da94, errealitatea 

bera zer den eta zertan datzan ezin atzeman. Osotasuna –osasuna– 

zentzurekin lotuta dago, baina osotasun hori errealitatean bertan ezin atzeman 

duenez gero, mitoaren bitartea guztiz beharrezkoa zaio, mitoa zentzuaren 

mundua baita95. Gizakiaren jatorrizko egoera iraunkor honetan, arrazionaltasun 

funtzionala hutsaren hurrengoa da eta arrazionaltasun kritikoa mugatua, ez 

baitu gizakiaren erraietan dagoen zentzu-egarria asetzen. 

 Mendebaldeko gure kulturan, zentzua –biziaren zentzua– da arriskuan 

dagoena, gure gizartearen gaixotasuna prezeski. Nihilismoak, 

estrukturalismoak, soziobiologiak, linguistikak, genetikak eta enparauek 

gizakiaren eta humanismoaren amaia profetizatzen dute; ikuspuntu horietatik, 

pertsona, elementuen eta gaitasunen metaketa delarik, batasun eta helburu 

erantzulerik gabeko izakia da96. Planteamendu horien kontra, zentzua bizitzera 

ez da ailegatzen kontzeptu logikoen bitartez, mintzairak dituen izari ez-

kontzeptualen bitartez baizik, arrazionaltasun sinbolikoak eskaintzen diguna eta 

zentzuarentzat guztiz beharrezkoa dena97. 

 Testuinguru horretan, mundu sinbolikoaren presentziak gogoratzen 

digu gizakia homo symbolicus dela98. Izan ere, pentsamendu sinbolikoa –eta 

                                                            
92 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 14. or.; Id., La vida del símbolo…, o. c., 258. or. 
93 Id., Ibid., 146. or. 
94 Ik. Ibid., 186-187 or. 
95 Ik. Ibid., 11. or. 
96 Ik. Ibid., 173. or. 
97 Ik. Ibid., 125. or. 
98 Ik. Id., La vida del símbolo…, o. c., 91. or. 
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bere baitan mitoa– behar-beharrezkoa da giza bizian eta gizarte-bizian; 

errealitatearen alde sinbolikoa baztertzeak ondorio latzak eta hondagarriak 

dakartza. Bestaldetik, gizarte garai-aldaketa paregabekoan dago gaur egun. 

Modernitateak errealitatea ulertzeko erabiltzen duen paradigma agortzear dago 

eta, edozein kasutan, bere mugak erakutsi ditu nabarmenki. Arrazionaltasun 

sinbolikoa berreskuratzea guztiz beharrezkoa dela antzematen du Mardonesek, 

estreinatzen ari diren garaiak eta sortzen ari den gizarte berria ulertu nahi 

baditugu behinik behin99.  

 Are gehiago, gizartearen gaurko egoeran gatibu ez geratzeko eta 

aukera ordezko berriak jorratzeko, sinboloaren presentzia eta eragina guztiz 

beharrezkoa da; sinbolorik gabe ez dago egoera aldatzeko aukerarik, 

ordezkorik amesteko gaitasunik ez baitago. Ildo horretatik, sinboloa iraultzailea 

da, gaur egun daukaguna ez dela aukera bakarra erakusten duen neurrian hain 

zuzen100.  

 Esandakoa polita eta erakargarria izan arren, intentzio oneko edozein 

pertsonaren bihotza eta borondatea pizteko hainbat indar eduki arren, puntu 

horretan uzten badugu gogoeta iruzurra da, ondorio gaizto askokoa izateaz 

gain: mundu sinbolikoak eta mitikoak arriskutsuak ez ezik, suntsitzaileak eta 

hiltzaileak ere izateko gaitasuna dutela kontuan izan behar dugu. Berriro ere, 

pentsamendu kritikoaren ekarpena gogoratzea guztiz komenigarria da: 

(…) cuando se derrumba el orden europeo y se produce el genocidio nazi representado 
en Auschwitz, emplaza a la denominada “cultura europea”. Las preguntas llegadas a 
esta percepción se amontonan y empujan: ¿Por qué el pensamiento humanista, 
filosófico, poético, artístico, ofreció tan poca resistencia a la barbarie? ¿Por qué resultó 
ser una barrera tan frágil contra la bestialidad política? 101 

 

 Mundu sinbolikoa eta mitikoa anbiguetatez beteta daude eta bere 

iruzur-indarra ikaragarria da, ez dira fidatzekoak besterik gabe. Ataka horretan, 

Mardonesek irizpide bat eskaintzen digu bereizteko mitoa noiz den egokia eta 

onuragarria eta noiz den kaltegarria. Biktimei begira aztertu behar ditugu mitoak 

dakartzan ondorioak: biktimekiko begirunea, sentikortasuna eta gupida 

zabaltzeko eta eragiteko balio duten mitoek on egiten diote gizadiari; 

inozenteen sakrifizioak eskatzen ez dituzten mitoak onuragarriak izan 

                                                            
99 Ik. Ibid., 231. or. 
100 Ik. Ibid., 261. or. 
101 Id., La vida del símbolo…, o. c.,  47. or. 
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daitezke102. Ildo horretatik, mitoak elkartasunez eta tolerantziaz betetako giza 

eskarmentu sakonak eta osagarriak bihotzen dituenean, mitoaren ekarpena oso 

onuragarria –eta, beraz, eskergarria– da.  

 

 

3. Elkarrizketa honen ekarpen teologikoak 

 Teologia, fedeaz gogoeta kritikoa den neurrian, pentsamendu kontzeptuala 

da, fedea arrazoitzea bilatuz103. Arrazoiak kontzeptuak erabiltzen ditu eta 

kontzeptu horietan errealitatea atzematea eta hesitzea bilatzen du. 

Arrazionaltasun logikoak eta berari dagokion metodoa bere zeregina izan arren, 

fedearen muina islatzea erraza ez delarik, fedeari traizio egin diezaiokete. 

Erabiltzen den kontzeptuari kontzeptu horren bitartez komunikatu nahi den 

errealitateari baino garrantzi handiago ematen zaionean, arrazoimendua logika 

formalean geratzen da. Erlijioak galtzen ditu bere xarma eta ekarpena oso 

intelektualizatuta dagoenean, ariketa intelektual korapilatuetan iaioak 

direnentzat denean, herriak ulertzen ez duenean. Eta tentazio hori 

eskolastikoarena eta antzinako garaietakoa ez ezik, teologia aurrerakoiarena 

ere izan daiteke; hori gertatzen denean, herriak alde egiten du erlijio-molde 

horretatik104. 

 Mardonesen ustez, horrelako zerbait gertatzen da Bultmann-en proiektu 

desmitologizatzailearekin. Gure autoreak kritikatzen du Bultmann ez dela 

konturatzen erlijioa mitoa dela beti105; fedearen muina modu sinbolikoan eta 

mitikoan antzematen da eta horrek ez ditu fedearen zentzua eta ekarpena 

gutxiesten. Bultamann-en proiektu desmitologizatzailearen kontra, Jaspers-ren 

E. Drewermann-en ikuspuntuak bereganatzen ditu Mardonesek mitoa 

beharrezkoa baita fedearentzat eta erlijio-arrazionaltasunarentzat; mitoa bera 

adierazpenez beteta dago, adierazpen horiek irudi mistikoen bidez baino azaldu 

ezinak izan arren. Baieztapen hori ondo ulertzeko, arrazionaltasunari buruz eta 

                                                            
102 Ik. Ibid.,., 145. or. 
103 Hori esatean, ez dugu “pentsamendu kontzeptuala” eta “pentsamendu sinbolikoa” 
teologiaren zereginean nahitaez kontrajarrita daudenik adierazi nahi. Hain zuzen ere, gogoeta 
teologikoan Mardonesen ahaleginak bilatzen du pentsamendu sinbolikoaren presentziari 
garrantzia ematea. 
104 Ik. Id., La vida del símbolo..., o. c., 150. or. 
105 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 159-160 or.; puntu horretan ez gaude ziur Bultmann-en 
teoriari buruzko gure autorearen interpretazioa guztiz zuzena ote den. 
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pentsamendu mitikoari buruz esana dagoena birgogoratu behar dugu: edozein 

arrazionaltasunen azken oinarria mitikoa da. 

 Desmitologizatzeko proiektua kolokan jartzen da. Beraz, modernitateko 

arrazionaltasunarekin mintzatzeko baldintzak berrikusi behar dira. Eremu 

horretan, garai batean gutxietsia izen zen erlijio herrikoia berriro balioetsi behar 

da; arrazionaltasun akademikotik harago, erlijio-bizipen horretan ematen diren 

agerpenak eta logika sinbolikoa aztertu beharko dira. Beharbada, 

kontzeptuetan baino hobeto, erlijio herrikoiaren agerpen horietan azaltzen da 

galderaren muina, zeinen erantzuna esanezina den106. Pentsamendu 

kontzeptualak atzematea bilatzen du, planteamendu edo irudi batean 

errealitatea biltzea eta hesitzea. Pentsamendu horrek bere zeregina izan arren, 

berarekin soilik geratzen bagara, ez du Misterioaren izaera errespetatzen, 

pragmatismoaz eta presaz jantzita baitago. Galderarekin batera errealitatean 

zerbait erantzunezina delako intuizioa azaltzen da nolabait eta, ondorioz, 

oinarrizko galdera horretara –horietara– behin eta berriro itzuli beharko dugu, 

bidaia horrek eskatzen duen begirunezko jarreraz jantzirik. 

 Transzendentzia, Misterioa dena, Jainkoa, Etorkizun betea eta abar beren 

baitan zer diren ezin daitezke formulatu, esanezinak dira, ez dira formulazio 

logiko enpiriko batean hesitzen. Hori horrela, errealitate horietaz zerbait esateko 

mintzaira iradokitzailea, oroitarazlea –oroitarazten duen mintzaira– erabili behar 

dugu107: beti metaforaz mintzatzen garenez gero, mintzaira artezik ez dago. 

Hori guztia kontuan izanik, pentsamendu analogikoaren proposamenari 

garrantzi handia ematen dio Mardonesek; Jainkoari buruz zerbait esateko, 

pentsamendu anologikoak aurkezten dituen bi hurbilpenak –hurbilpen positiboa 

eta hurbilpen negatiboa– errespetatzea eta modu egokian zeharkatzea 

beharrezkoa da. Bi hurbilpen horiek erabiliz, sinesteduna konturatzen da 

Jainkoari buruzko bere ezagutza eta hitza beti desegokiak direla. Beraz, erabil 

dezakeen mintzaira sinbolikoa eta metaforikoa da; mintzaira horretan, zerbait 

esaten da baina ezagutu nahi dugunaren eta esaten denaren arteko diferentzia 

askoz ere handiagoa da. Azkenean, giza pentsamendua isiltzera eta jaurestera 

gonbidatua da108. 

                                                            
106 Ik. Id., La vida del símbolo..., o. c., 70. or. 
107 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 159. or. 
108 Ik. Id., La vida del símbolo…, o. c., 130-131 or. 
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 Dena den, oreka batere erraza ez denez,  gure autoreak gogoratzen digu 

sinboloaren erabilpenak endekatzeko joera nabaria daukala. Misterioari buruz 

zertxobait adierazteko, mundu sinbolikoaren erabilpena nahitaezkoa izan arren, 

katolizismoaren ibilbideari begira bi arrisku izan beharko ditugu kontuan: 

lehenik, formalismo sinbolikoari buruz; bigarrenik sinboloa eta sinbolizatua dena 

nahasteko arriskuari buruz. 

 Katolizismoaren tradizioan, mundu sinbolikoarekin oso lotuta dago 

planteamendu eta ospakizun sakramentala. Tradizio horri begira, formalismo 

sinbolikoarekin kontuz ibili behar da, zeren eta bizi-adierazpenik gabeko 

sinbolismoa bihurtu baitaiteke; antzinako modu kulturaletan errotuta egonik, 

gaur egun inolako adierazpenik gabekoak izan daitezke, errepikatzen diren 

formula hutsak direlarik109.  

 Bestaldetik, metafora eta errealitatea nahastatzea ondorio txar askoko 

arrisku bizia da erlijio guztietan. Hori gertatzen denean, Misterioa eta Misterioari 

buruzko mintzaira nahastatzen dira eta diferentziaren amildegia ezabatzean, 

fedea idolatria bihurtzen da eta erlijioa modu diabolikoan erabilia izateko 

arriskua ikaragarri handia da110. Subjektibismo inozoa arrisku horrekin lotuta 

dago. Subjektibismo inozoa modernitateko zenbait erlijio sentsibilitate berritan 

azaltzen da; bere ezaugarri garrantzitsuetako bat sentimendua eta misterioa 

erraz nahastatzea da, modu emozionala asko balioesten delako hain zuzen111; 

ildo horretatik, sentimendua bera Misterioaren esperientzia zuzena dela ematen 

du eta hori oso arriskutsua da. 

 Esandakoa gogoratuz, badirudi ataka zailean dagoela fededuna bere 

aurrean sentitzen duen oinarrizko Presentziari buruz zerbait esan nahi 

duenean. Batetik, sinbolo eta esapide guztiaren desegokitasuna jakinik eta, 

bestetik, sinboloaren erabilpenak dakartzak arriskuen kontzientzia izanik, 

fededuna isiltasun betean geratzera behartuta dagoela ematen du. Testuinguru 

horretan, gure autoreak beste urrats bat ematen du eta bi irudi eskaintzen 

dizkigu, Misterioari buruz giza eskarmentuan zerbait esan ahal izateko: kristau 

tradizioari jarraituz, kenosisaren ubera hausnartzea; elkarrizketaren filosofia 

berriaren ekarpenak kontuan izanik, topaketa kategoria erabiltzea. 

                                                            
109 Ik. Ibid., 176-181 or. 
110 Ik.  Ibid., 105. or. 
111 Ik.  Ibid., 144-154 or. 
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 Tradizio kristauan pentsamendu kenotikoa esanguratsua izan da. Nolabait 

Jesusengan haragiztatzean, Jainkoa husten da eta modu horretan haragizko 

harremanean jartzen da gizakiarekin. Puntu horretan, Moingt-en gogoetei 

jarraituz112, gure autoreak zehazten du zer zentzutan ulertu behar den Jesus 

Jainkoaren irudia dela esatea; ez da modu estatikoan ulertu behar, modu 

dinamikoan baino: Jesusen pertsona bere osotasunean, bere ibilbide 

historikoan, berak bereganatzen duen misio historikoan ulertu behar da irudi 

izate hori. Jainkoaren huste hori maitasunarekin –elkartasuna eta zerbitzua den 

maitasunarekin– lotuta dago eta huste-mugimendu horretan agertzen da 

Jainkoaren aintza esanezina eta harrapaezina. Horrela, Jesus Jainko hurbila 

eta solidarioa da, zerbitzaria eta txikia egiten dena; umiltasun horretan 

Misterioaren aurpegia azaltzen da –gizakiaren ondoan dagoen Misterioa–, 

baina gizakiak dituen interesek guztiz erabiltezina den Misterioa113.  

 Misterioari buruz zerbait esateko desirari –beharrari– begira eta, aldi 

berean, mundu sinbolikoaren logikari begira, Mardonesek entseatzen duen 

bigarren bidea topaketa kategoria erabiltzearen ildotik doa. Buber-en eta 

enparauen proposamenarekin bat eginik, hots, pertsona izatearen jatorria giza 

harremanarekin lotuta dagoela eta harreman horrek benetakoa izateko topaketa 

bat izan behar duela kontuan izanik, topaketa kategoria sinbolikoa 

Jainkoarekiko harremanari aplikatzen dio Mardonesek. Aplikazio hori beti 

analogikoa eta sinbolikoa izan arren, zerbait iradokitzailea zezeltzen da, 

ahopeka bada ere: Misterioaz gizakiak duen eskarmentua topaketa bat da eta, 

ondorioz, topaketa kategoriari dagozkion ezaugarriak azaltzen dira nolabait114. 

 Bestaldetik, sinbolismoaren munduak teologian duen eragina erakutsiz, 

Vatikanoko II. Kontzilioak teologia-ikuspuntuen aldaketa sakonak sinbolismo-

aldaketekin lotuta daudela gogoratzen digu gure autoreak. Bi aldaketaren berri 

dakarkigu: eskatologia eta Jainkoaren irudia. Kontzilio aurreko eskatologia oso 

marjinala zen gogoeta teologikoan eta beldurrarekin lotuta agertzen zen sarri 

askotan; kontzilio ondokoan, ordea, esperantza, salbazioa, benetako bizia 

gogoeta-gune nagusiak dira; horiekin batera, eskatologiak teologiaren zentro-

                                                            
112 Ik. Ibid., 139-141 or.; Mardonesek Moingt-en ondoko testuak aipatzen ditu: MOINGT, J. 
“Imágenes, iconos e ídolos de Dios. La cuestión de la verdad en la teología cristiana”, in 
Concilium 289(2001), 153-162 or.; Id., El hombre que venía de Dios II, DDB, Bilbao 1995. 
113 Ik. Id., La vida del símbolo…, o. c., 137-141 or. 
114 Ik. Ibid.,  116-125 or. 
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guneetako bat betetzen du. Sinbolismo-aldaketa horretan, Jainkoari buruzko 

gogoeta oso garrantzitsua da, batez ere irudi faltsuak edo ez-nahikoak 

identifikatzeko ahalegina. Ildo horretatik joango da Mardones hil ondoan 

agertutako liburua: Matar nuestros propios dioses. 

 Azkenik –eta ekarpen teologikorik inportanteenetakoa ziur aski–, sinboloari 

buruzko gogoeta teologikoa programa bihurtzen da kristau bizitzarentzat:  

En el momento socio-cultural e histórico actual, una propuesta de recuperación del 
símbolo no puede por menos de ser una demanda práctica: se trata de una propuesta 
contracultural y crítica. Más en concreto, la tarea cristiana de recuperación del símbolo 
responde a un empobrecimiento de la cultura y práctica del símbolo dentro y fuera de la 
Iglesia. Recuperar el símbolo quiere decir, finalmente, cambiar el estilo de vida.115. 

  

 Mendebaldeko modernitatean kristautasuna dinamismoa eta bizia galtzen 

ari da, gure gizaki garaikideentzat gero eta esanahi gutxiagokoa da; bestaldetik, 

postmodernitatetik eta aldaketa kontserbadoretik datozen eraginek mundu 

sinbolikoa modu desitxuratuan erabiltzeko arriskua adierazten dute. 

Testuinguru horretan, mundu sinbolikoa berreskuratzea ez da lan erraza baina 

guztiz beharrezkoa dela uste du gure autoreak. Lan horretan, gizartearen 

askapena lantzearekin batera, kristautasunaren gardentasuna eta benetako 

erroak berreskuratzeko eta, ondorioz, kristautasuna bizkortzeko aukera eta 

premia agertzen da sinboloa berreskuratzeko proiektu horretan116. Gogoeta 

teorikoa da, baina, batez ere, praktikoa, bizimodua eraldatzea baitakar. 

 

4. Balorazioa 

 Pentsamendu sinbolikoko ordezkari nagusiekin Mardonesek lantzen duen 

elkarrizketak emaitza oparoa eskaintzen digu; borobilduta geratzen ez bada 

ere, ukitutako harietan oso elkarrizketa iradokitzailea dela frogatzeko beste bide 

egitera ailegatzen da Mardones. Elkarrizketaren edukiak, oro har, gure autorea 

bere bizian zehar kezkatu duten gaiak dira: modernitatean erlijioaren lekua eta 

zeregina hausnartzea, kristautasuna berpizteko bideak aztertzea, gizartearen 

gaixotasunak eta sendatzeko bideak antzematen saiatzea… Horiek guztiak, 

nabardurak nabardura, gai zaharrak dira eta, ondorioz, zerrenda horretan ezin 

dugu berritasunik bilatu. Hala ere, defenditzen dugu autorearen saioa berria 

dela eta argi-izpi iradokitzaileak eskaintzen dizkigula. Gai zahar horiek guztiak 

                                                            
115 Ibid., 12. or 
116 Ik. Ibid., 262. or. 
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aztertzeko eta argitasun berriak antzemateko, pentsamendu sinbolikoak 

ikuspuntu ezustekoa eta iradokitzailea eskaintzen digula erakusten digu 

Mardonesek. Horrenbestez, bere biziaren azken elkarrizketa hau hasteko 

arrazoiak zituela gure autoreak eta elkarrizketaren emaitzak arrazoia ematen 

diola Mardonesi ondorioztatu dezakegu. Zalantzarik gabe, bere azken orduko 

ahalegin hau eskertzeko hainbat zio ditugu, bidean, ilun egon arren, beste argi-

zuziren bat agertu baitzaigu. 

 Elkarrizketaren hariak aurkeztuta daude aurreko orrietan; behinik behin, 

kirioak non dauden leialtasunez eta fideltasunez seinalatuta geratu direla 

espero dugu. Orain, begirada orokorragoa hartuz, elkarrizketa horren emaitzak 

balioesteko unea heldu zaigu. 

 

1.1. Sinboloari buruzko gogoetara bere biziaren azken aldian heldu arren, 

Mardonesek gogoz hartzen du mundu sinbolikoak planteatzen duenaz 

hausnartzea. Gehienetan mintzaldiak eta unean uneko gogoetak prestatzen 

baditu ere, sinboloaren munduan sartzen denean, modu sistematikoan pentsatu 

nahi duela nabaritzen da. Badirudi zerro emankorra aurkitu duela eta 

sinbolismoaren pentsamenduan kristautasunaren lekua eta zeregina gizarte 

modernoan kokatzeko iradokizun aberatsak daudela. Bi liburu interesgarri 

eskaintzen dizkigu eta biok modu sistematikoan pentsatuta idatzita daude. 

Agian oso goiz hil zen Mardones intuizio berri honetatik etekin eta ondorio 

guztiak ateratzeko. Oro har, eskaintzen dizkigun gogoeta eta lana oparoak dira. 

Ziur aski, Mardonesek idatzita uzten duen bere heriotzaren ondoko liburua 

Matar nuestros propios dioses kapitulu honen azpian dauden bi liburu horien 

uberan kokatzen da eta, hein batean, interpretatzen da. 

 

1.2. Seinalatua izan den bezala, erlijioa –horrekin batera eta gai horren 

barnean, kristautasuna– hari nagusienetako bat da, gogoetaren itua dela 

emanez sarri askotan. Mardonesen gogoetetan dagoen betiko gaia delarik, ia 

bere lan guztietan presente egonik, elkarrizketa honetan argi-izpi ez-ohikoa 

eskaintzen digula gure autoreak susmatzen dugu. Azaldu dezagun ikuspuntu 

hori. 

 Erlijioaren lekua oso problematikoa izan da gizarte modernoan. 

Modernitatea etorri aurreko garaietan erlijioa gizartearen zentro-gunea bazen 
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ere, Ilustrazioak kanpoko eremu ilunetara ohiltzen du erlijioa, 

arrazionaltasunaren kontrako bekatu mortala bailitzan. Denborak aurrera egin 

ahala, erlijioa bera den bekatua gizarte modernotik erauzi ezin daitekeela 

kontuan izanik –historiako eskarmentuak egokiro erakusten duen bezala–, 

modernitatea toleranteagoa izaten hasi da, nolabaiteko aniztasuna onartuz; 

hala ere, testuinguru horretan, erlijioa giza biziaren eremu pribatuan uzteko 

joera nabaria egon da, eremu publikoan erlijioaren agerpenak mesfidantzak 

erakarriz. Eztabaida publikoetan, erlijioak bere bizia barkatzeko eskaera 

luzatzen egon dela ematen du. Habermas-en planteamenduak aztertzean, 

Mardonesek ondo erakusten duen bezala, egoera horretan erlijioak ezin dezake 

bere baitan dagoen dohaina eman, eta, ondorioz, jarrera defentsiboan egongo 

da beti. Baina nola argudiatu erlijioa bizitza publikoarekin lotuta dagoela eta, 

horrenbestez, kontu publikoa dela? Arrazionaltasun logikoarekin egiten den 

elkarrizketak ez du erraztasun handirik ematen planteamendu hori egiteko.  

 Gauzak horrela egonik, mundu sinbolikoaren eremuak aztertzeak argitasun 

berria eskaintzen du planteamendu horretan. Mardonesen arrazoinamendu-ildo 

oso iradokitzailea da horretarako. Gizakia homo symbolicus da nahitaez, jatorriz 

eta hasiera-hasieratik. Erlijioaren eta pentsamendu sinbolikoaren arteko loturak 

oso garrantzitsuak dira: erlijioa mundu sinbolikorik gabe ez da posible; 

bestaldetik, mundu sinbolikoaren eremu zabal eta garrantzitsuenetakoa erlijioari 

dagokio. Hori guztia baztertzeak edo gutxiesteak alimalezko gaitzak dakartza, 

bai gizabanakoarentzat, bai gizartearentzat. Dena den, arrazoinamendu 

horretaz ohar pare bat egin behar dugu. Lehenik, sinboloaren mundua ukitu 

gabe, zentzuaren kontua herren geratzen dela onartzen badugu ere, galdera 

bat dago erantzuteke: sinboloarekin zentzuaren herrendura gainditzen da? Ziur 

aski, herren jarraitzen du, pentsamendu sinbolikoak ez baitu menperatzen 

zentzuaren auzia. Baina beste ikuspuntu eta paisaia iradokitzailea ekartzen du 

sinboloaren munduak: zentzuaren zorua zeharkatzeko beste zidor bat, non 

behatzen duena eta behatua dena ez dauden trenkatuta. Bigarrenik, 

sinboloaren eta, batez ere mitoaren eta erlijioaren arteko ezberdintasuna 

Mardonesek azaltzen duen bezain gardena da? Erlijio jakin bateko fededunak 

direnek hain argi dute berek erabiltzen dituzten sinboloak bitartekariak direla eta 

ez errealitatea bera? 
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 Potentzialki, pentsamendu sinbolikoa aztertzea eta, testuinguru horretan, 

gizartearen bizitza publikoan erlijioaren eta kristautasunaren lekua eta ekarpena 

hausnartzea bizitza publikoa bera pentsatzeko ondorio askoko proposamena 

da. Dena den, Mardonesek ez du bide hori zeharkatzen, gizartearen eta 

erlijioaren diagnostikoan geratzen da, beste hari hori garatu gabe. Dena den, ez 

dugu uste hori kritikatu diezaiokeenik, zeren eta mundu sinbolikoaren zerroa 

zabaldu berria baitzen Mardonesen gogoetan. 

 

1.3. Egin dugun aurkezpenean, Mardonesen gogoetan zentzua gakoa dela 

erakusten saiatu gara. Sinboloari buruzko hausnarketa antropologikoan, 

sozialean eta kulturalean, zentzuaren aipua nahitaezkoa da gure autorearen 

gogoeta-ildoan. Aldi berean, erlijioa mundu sinbolikoaren barnean kokatzean, 

zentzuaren kontua oso esanguratsua izaten jarraitzen du. Beharbada, 

planteamendu honetan zenbait ohar egitea komenigarria da. 

 Oro har, esan dezakegu gaia modu iradokitzailean eta argian aurkezten 

duela Mardonesek; argudio eta erreferentzia antropologikoa indar handikoa da 

zalantzarik gabe. Dena den, zentzuaren arazoa planteatzean, badirudi bi 

harreman agertzen direla: alde batetik, sinboloaren eta zentzuaren artekoa; 

beste alde batetik, erlijioaren eta zentzuaren artekoa.  

 Lehenengoan, zentzuari buruzko hausnarketa antropologikoa eta soziala 

sinboloaren presentziarekin eta zereginarekin guztiz estekatuta agertzen zaigu. 

Modu arinean –modu trauskilean agian– esanda: zentzurik gabe ez dago giza 

bizirik –bai, ordea, bizi biologikoa–. Beraz, pentsamendu sinbolikoa zabaldu 

ezean, ez dago zentzuaren eremuari modu egokian heltzerik. Badirudi 

planteamendu horretan lurralde komuna daukagula gizaki guztientzat.  

 Bigarrenean, berriz, zentzua erlijioaren eremuan agertzen da eta, orduan, 

zentzua oinarrizko zutarriarekin identifikatzen da erraz; zentzua letra larriz 

idazten hasten da –baina ez beti–.  

 Lehenengo harremanetik bigarrenera iragaten da oso modu naturalean. 

Kontuan izan behar dugu puntu hori ez dela Mardonesi interesatzen zaiona, 

baina, bestaldetik, besterik gabe iragate horrek zenbait galdera sorrarazten ditu, 

gogoan izan beharko genituzkeenak. Zentzua ez da soilik erlijioaren eremuan 
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azaltzen; erlijiorik gabe bizia zentzuz beteta egon daiteke117. Bestaldetik, zentzu 

erlijiosoa zentzu aurkitua da, pertsona Misterioaren presentziarekin topo egiten 

duen neurrian –pertsonak ez asmatutako presentzia–. Erlijiosoa ez den 

zentzuaren kasuan, eraikia –beraz, gehienetan erlatiboa– ala aurkitua –

absolutu kutsua duena– izan litekeela planteatu daiteke. Badirudi Mardones bi 

planteamenduetan batera mugitzen dela, baina planteamendu ezberdin 

horietan dauden pertsonen arteko elkarrizketa etikoentzat zentzuaren arlo eta 

eremu ezberdinak ondo bereiztea inportantea izan daiteke. Antza denez, 

sinboloaren eremuan zentzuari buruz mintzatzen denean, Mardonesek gizadi 

guztia kontuan du; erlijioaren eremuan kokatzean, berriz, elkarrizketa unibertsal 

hori ez da posible. Planteamendu bi horiek giltzatzeko ahalbiderik badago? 

 Ildo horretatik, postmodernitateko ikuspuntua bereganatuz, zentzu ahula 

eta erlijio ahularen planteamendua soka luzeko kontua izan daiteke; batzuetan, 

Mardonesek iradokitzen du kristautasuna postmodernitatearen erregistro 

horretan formulatu litekeela; ubera horretan, Mardonesen planteamenduak 

postmodernitateko teologia bat eraikitzeko bidea ematen duela pentsa 

genezake. Hala ere, Mardonesek postmodernitatearekin erakusten duen jarrera 

aipatzekoa da, bosgarren kapituluan agertzen denez. Alde batetik, 

postmodernitateko proposamen sinbolikoa eta pentsamendu ahularen 

planteamendua interesgarriak direla iruditzen zaio; aldi berean, kristautasuna 

birpentsatzeko aukera ematen dutela iradokitzen du, batez ere kenosisaren eta 

teologia negatiboaren bideak zeharkatuz. Beste alde batetik, arriskuak 

antzematen ditu proposamen horretan, batez ere idealen mundua baztertzen 

denean eta absolutu guztiari uko egiten zaionean; horrekin batera, sinboloa 

subjektibitate hutsean gatibu denean sinboloa bera traizionatua dela iruditzen 

zaio. Susmatzen dugu elkarrizketa hori ez dagoela amaituta. Batzuetan, bere 

kritika eta gogoeta teologikoa postmodernitatearen ekarpenak jasotzen saiatzen 

dela ematen du. Elkarrizketa horren zerumugan kristautasuna 

postmodernitateko kategorietan komunikatzea egon liteke eta enpresa hori oso 

interesgarria litzateke; baina helburu edo ideia hori noizbait izan bazuen buruan 

–ez dakigu hori–, argi dago ez zuela borobildu. Oraingoz, postmodernitateko 

                                                            
117 Dena den, baieztapen horretan, erlijioaren definizioa gakoa da. Zenbait autoreen 
planteamenduetan (S. Giner, T. Luckmann…) erlijioa eta zentzua batera doaz, nahiz eta erlijioa 
ikusezina izan. 
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teologia garatzea egiteke dagoen zeregina da; Mardonesek iradokizun 

interesgarriak ematen ditu teologia hori eraikitzeko, nahiz eta berak ez egin. 

 

1.4. Mardones mundu sinbolikoaren pentsamenduan murgiltzen da, baina 

Eskola Kritikoarekin egindako ibilbidea ez du ahazten. Badirudi bi melodia 

direla, batzuetan ondo giltzatzen direnak eta beste batzuetan ez hain ondo. 

Testuinguru horretan oharren bat egingo dugu.  

 Lehenik, Mardonesek egiten duen giza azterketan kutsu pesimista 

nabaritzen zaio. Pentsamendu sinbolikoan gogoz eta indarrez sartzen da eta, 

beste interesen artean, gizartean dauden gaitzak identifikatzea eta tratatzea da 

bere helburua. Beharbada Eskola Kritikoaren eragina pisu handikoa delako, 

mendebaldeko gizartea pentsamendu sinbolikoaren argitan aztertzen duenean, 

aldats-behera doan gizarte endekatua ikusteko joera erakusten du gure 

autoreak. Batzuetan, aldaketa apokaliptikoaren beharra defenditzen duela 

ematen du. Pentsamendu sinbolikoa gehi Eskola Kritikoaren ikuspuntua, 

gizartearekiko ikuspuntu pesimista biderkatzen dela ematen du. 

 Bigarrenik, behin eta berriro Mardonesek defenditzen du logika 

sinbolikoarekin soilik ezin gaitezkeela geratu eta arrazionaltasun kritikoaren 

beharra guztiz premiazkoa dela. Arrazionaltasun sinbolikoa eta arrazionaltasun 

kritikoa giltzatu behar direla argitasun osoz defenditzen du. Baina gauza bat da 

desiratzea eta beste bat erakustea nola egiten den. Gure historiari begira, argi 

dago planteamenduaren praktika ez dela hain erraza. Ildo horretatik, gizartean 

dauden gaixotasunak ikertzeko joera nabaria erakusten duenez gero, sarri 

askotan, sinboloaren azterketa beste bitarte kritikoa dela ematen du. Hori 

horrela, bere pentsamendua, gehienetan, negatiboa da, hots, zer falta den, zer 

dagoen txarto planteatuta, zertan datzan alienaziorako bidea, zer den 

susmagarria… 

 Hirugarrenik, aurreko lerroetan esandakoari ñabardura bat erantsiz, 

pentsamendu sinbolikoko bideetan sartzeak pentsamendu kritiko-negatiboaren 

eremua gainditzeko aukera ematen dio gure autoreari. Batez ere, mundu 

sinbolikoa oso aproposa da amets egiteko eta egoera ordezkoak iradokitzeko. 

Kristautasunaren kasuan, proposamen positibo interesgarriak egiten ditu bai 

pentsamendu kenotikoaren kasuan, bai “topaketa” kategoria Jainkoarekiko 

harremana irudikatzeko erabiltzen duenean. 
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1.5. Mundu sinbolikoaz hausnarketa egitean, Mardonesek ez du kristau 

teologiako ikuspuntu berri bat argitzea bilatzen; ipini dituen gogoetak adibideak 

direla ematen du, teologia sistematikoa garatzeko inolako intentziorik erakutsi 

gabe –agerikoan behinik behin–. Dena den, esan dugun bezala, berak egiten 

dituen ekarpen teologikoak ez dira hutsaren hurrengoa; iruzkinen bat merezi 

dute gure ustetan. 

 Fedearen intelektualizazioarekiko mesfidantza esanguratsua da, gehienbat 

bera ere intelektual bat dela gogoraturik. Arrazoiak ez du fedea pizten eta, 

beharbada, mendebaldeko tradizio arrazionalari jarraituz, fedea arrazoitzen eta 

heresiak uxatzen larregi saiatu da teologia. Jarrera horretan dagoen balioa 

azpimarratzen dugu: fedea esperientzia bat da eta hori ezean beste guztia 

zaporerik gabe geratzen da. Gero ñabardurak egin beharko dira, baina 

abiapuntua ez bada jartzen beste guztia sobera dago. Hori horrela, galdera 

interesgarri bat dago teologoen ofizioarentzat: gure arrazoinamendua zuzena 

izateaz gain, fede-esperientziarekin lotuta dago? Fedea eragiten du? 

Planteamendu horretan ardura mistagogiko bat dago. 

 Misterioarekin Mardonesek erakusten duen begirunea ondorio askokoa da. 

Lehenengo eta behin, berak duen fede-esperientziaz mintzatzen zaigu eta, aldi 

berean, kontzientzia berezi bat erakusten du: Misterioari buruz esan daitekeen 

edozein baieztapen metaforikoa izango da beti. Ildo horretatik, teologiaren bide 

negatiboaren erabilera oso nabarmena da, iritzi kritikoa zorrozteaz gain. 

Misterioari buruz zerbait baieztatzean, sinbolismoaren logikak dituen legeei 

jarraitu behar diegu. Beraz, Misterioari buruz mintzaira artezik ez dagoela 

esateak ondorio asko ditu: mintzaira sinbolikoa eta kulturala da beti. 

Idolatriaren, fundamentalismoaren eta subjektibismo inozoaren planteamendu 

desbideratuei eta arriskutsuei oldartzeko oin ederra eskaintzen digu 

Mardonesek. 

 Testuinguru horretan, egiten den planteamendua eta zeharkatzen den 

bidea egokia den jakiteko, ortopraxi-irizpide bat eskaintzen digu Mardonesek: 

biktimen ikuspuntua. Gogoeta eta praxiaren bidez biktimen egoera hobetzen 

bada egokia izango dira.  

 Azkenean, bere gogoeta teologikoak –sistematikoa ez dela errepikatzen 

dugu– programaren eta deiaren forma hartzen du: gure bizitza aldatzeko deia. 
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 Esandakoa guztiz interesgarria eta baliotsua izan arren, guztiz zentzuduna 

izan arren, gure buruari galde diezaiokegu ea esandakoa nahikoa den fedea 

esperientzia bizia izateko, batez ere intelektuala ez den jende artean, hots, 

gehienen artean. Gauzak honela planteatuta –Mardonesek modu zentzudunean 

planteatzen dituela argi ikusten dugu–, erlijioa, kristautasuna eta bizi guztia min 

hilgarriz beteta dagoen eremu arriskutsua dela ematen du. Fedea gozatzeko 

bizipen bat izan daiteke bizia modu horretan planteatuta? Nolabait inozo 

izatearen errebindikazioa ez zen zilegi izango? Ez litzateke egin beharko? 

  

1.6. Fedearen gozamena ezin daiteke lortu sintesi intelektualean agian. Kristau 

fedea sakontzeko eta berpizteko, sinboloaren beharra eta erabilera 

Mardonesek planteatzen dituen bezala, fededuna jaurespen-esperientzia 

izatera gonbidatuta dago. Bidezidor mistikoa zeharkatu ezean, zaporerik gabe 

geratzen da fedea. Beharbada, tontor horretara bideratzen dira Mardonesek 

seinalatzen dituen markak. Mundu sinbolikoarekin izandako elkarrizketa zubi 

bat besterik ez da izan agian, tontor mistiko horretarako zubia. Dena den, 

planteamendu mistiko horri helduz batetik eta Buber-en eta enparauen filosofia 

dialogikoari jarraituz bestetik, Jainkoarekiko harremanak nolabait irudikatzeko, 

“topaketa” kategoria sinbolikoa erabiltzea iradokitzailea bada ere, zalantzak 

sortzen zaizkigu, batez ere “dualektika” delako harremana azaldu ondoren. 

Hortaz, nahiz eta sinbolikoki esan, ondo planteatuta dago Jainkoa gizakiaren 

Zu-a dela? 
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7. Erlijioaren soziologia eta erlijioaren filosofia 

 

 

 Identifikatu ditugun elkarrizketako azkenera heltzen gara kapitulu 

honetan; zerrendan azkena jartzeak ez du esan nahi azkena denik 

inportantziari eta mamiari dagokienez, ez horixe! Azkena jartzen dugu gure 

autorearen ibilaldi intelektualaren gibeleko aldean agertzen delako, bera hil arte 

dirauelarik. Bestaldetik, elkarrizketa honetako mintzakideetako batzuk berezi 

samarrak dira, beti ez baitira pertsonak, ikerketak eta zenbakiak baizik, 

gizarteari eta kulturari buruzko ikerketek eskaintzen dizkiguten emaitzak, alegia.  

 Kapitulua ezohikoa izanagatik ere, beste kapituluetan erabilitako 

egiturari eutsiko diogu: lehenengo eta behin, elkarrizketaren testuinguruak, 

gaien eta mintzakideen berri emango dugu; bigarrenik, Mardonesek 

azpimarratzen dituen ideiak eta eskaintzen dizkigun laburbilketak kontuan 

izango ditugu; azkenik, balioespena egiten saiatuko gara. 

 Irakurlea konturatuko da kapitulu honetako edukiak heterogeneo samar 

direla, nahiz eta guztiak erlijioaren soziologian eta filosofian murgilduta egon. 

Beharbada, hemen agertzen diren gaietako baten batek kapitulu bat merezi 

luke; hala ere, gai guztiek, aipatutako eremuan errotuta egoteaz gain, beste 

ezaugarri bat partekatzen dute: modu monografikoan edo sistematikoan ez 

daude ukituta. 

 

1. Elkarrizketaren testuingurua 

 Giza testuinguru aldakorrean erlijioaren leku soziala bilatuz, 

modernitatea da Mardonesek ehuntzen dituen elkarrizketa guztien markoa. 

Gure teologoak arriskatzen duen estreinako elkarrizketa, Eskola Kritikoarekin 

egindakoa, modernitate kritikoan erlijioaren legitimitatea bilatzen saiatzen da, 

erlijioaren ahalmen askatzaileak erakutsi nahi dituelarik. Gure autorearen 

interes-gunea ituz aldaturik, bigarren elkarrizketa-multzoak, modernitatea 

interpretatzen duten korronte nagusiekin estekatzean, erlijioak bete ditzakeen 

funtzioei buruz galdetzen du. Gizartean gertatzen diren datu enpirikoak 

jasotzean, Mardonesek egiten dituen elkarrizketarik asko beste plano batera 
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ere hedatzen dira: erlijioaren soziologiarekin mintzatzen da. Azken plano 

honetan jokatzen den interesa ez da erlijioaren legitimitatea, ezta erlijioaren 

funtzioa zer den asmatzea ere; erlijioa gizartean dago, are gizarte sekulartuan 

ere; denboraren joanak argi asko erakutsi du erlijioa ez dela desagertzen, baina 

era eta molde tradizionaletan geratzen ez dela ere begi-bistakoa da 

ikerlariarentzat. Hori horrela, erlijioak eranzten dituen erak eta janzten dituen 

itxura ezohikoak atzeman nahi ditu Mardonesek elkarrizketaren plano berri 

honetan.  

 Gure ikerlariak erlijioaren soziologiarekin lotuta dauden gogoetei 

eskaintzen dien idazki-multzoa oso zabala da, ziur aski multzorik zabalena 

jasotzen duen elkarrizketa, nahiz eta lan sistematiko handirik ez egin. Zein da 

praxi hori bermatzen duten arrazoiak? Elkarrizketa-multzo honetan lan 

sistematikorik eskaintzen ez digunez gero, ahaleginaren arrazoiak 

sakabanaturik daude. Gure teologoaren idazkiak irakurriz, zenbait zio aletu 

ditzakegu, guztiak zerrendatzearen helburua ipini gabe, ezta modu sistematikoa 

aurkeztu nahi ere. 

 Abagunez harago, kristautasun fede unibertsalarentzat balio duten hiru 

arrazoi sakon aipatzen ditu Mardonesek erlijioaren soziologiarekin 

harremanean jartzeko1. Lehengo eta behin, fedea aukera bat da modu 

existentzialean kokatuta dagoena beti; hortaz, baldintza sozial eta kultural 

jakinetan erroturik, fedea bera ezin daiteke ezagutu baldintza horiei so egin 

gabe. Bigarrenik, interes antropologikoekin edo kulturalekin ez ezik –erlijioa 

nola bizitzen den giza leku jakin batean– fedearen dinamismoarekin ere erabat 

lotua dago elkarrizketa hau; nolabait, Jainkoa ezkutatzen da historian eta, aldi 

berean, bere Espirituaren habia historia horretan dago; hortaz, Espirituaren 

bultzada eta ekimena giza historiaren barnean bilatu beharra dago ezinbestez, 

fededuna nahitaezko bereizpena egitera behartuta egonik. Baieztapen horren 

azpian konbentzimendu baten taupadak sentiarazten du: Espirituak historiaren 

eremu ikaragarri eta erakargarrian lan egiten du2. Azkenik, kristau fedeak 

haragiztatzeko joera dauka ezinbestean, munduarekin Hitzak erakusten duen 

elkartasunaren ereduari jarraituz: “Hitza haragi egin zen eta gure artean jarri 

                                                            
1 Ik. MARDONES, J. M., Análisis de la sociedad y fe cristiana, PPC, Madril 1995, 5-6 or. 
2 Ik. Id., La indiferencia religiosa en España. ¿Qué futuro tiene el cristianismo?, HOAC, Madril 
2003, 11. or. 
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bizitzen” (Jn 1, 14); elkartasun horrek, maitasunaren deiari erantzunez eta 

samariarraren ereduaren inspirazioa jasoz, eraginkorra izan nahi duenez gero, 

bitarteko historikorik egokienak aukeratu behar ditu. 

 Beharbada, hiru arrazoi horiek Mardonesek ematen dituen besteak 

biltzen badituzte ere, agertzen diren beste zenbait zio aipatzeak hobeto 

antzematen lagun dezake aipatutako arrazoietan ezkutatzen den aberastasuna.  

 Beste zio horietakoen artean gizartea jasaten ari den aldaketa 

ikaragarrian datzana identifikatu dezakegu. Gizadiak izan duen historiarekin 

erkatuz, gure testuinguru soziala eta kulturala berezia eta bitxia da erabat; 

gizartearen eta kulturaren eboluzioan aldaketa axial baten testuinguruan egon 

gaitezkeela susmatzen du Mardonesek, Paleolitikotik Neolitikora ematen den 

jauzia tamainakoa agian3. Errotikako aldaketa honek giza bizitzaren alde 

guztiak ukitzen ditu, erlijioa barne. Aldez aurretik, ezin daiteke jakin gauzak nola 

izango diren etorkizunean, baina nolabait orientatu beharra daukagunez, 

sintomei so egin behar diegu. Aldaketak aldaketa, baliatzen dituen datuetan 

oinarrituta, Mardonesek esan dezake erlijioa, desagertzera joan ordez, 

itxuraldatzen ari dela; modu argian antzematen du erlijioak inoiz ez duela alde 

egin, ezta pentsamendu filosofikoan ere4. Hori horrela, erlijioaren itxura-

aldaketak zer-nolako dinamismoari jarraitzen dion usnatzeko, gizartearen 

baldintza sozialak eta kulturalak ikertu beharra dago: nahitaezko diagnostiko 

sozialari eutsi behar dio ikerlariak5. Alderantzizko norabidean, gizartea hobeto 

ulertuko dugu erlijioan gertatzen diren aldaketak ikertzean, erlijioan modu 

paradigmatikoan islatzen baita gizartea6 erlijioaren soziologo klasikoek ondo 

ulertu zutenez. 

 Fede kritikoa bizi nahian datza Mardonesek iruzkintzen duen beste 

arrazoi bat. Gure autoreak bere fedea sekulartasunean bizitzeko aukera egiten 

duenez gero, fedeak hori oso kritikoa izan beharko du engainuak eta 

faltsukeriak saihesteko. Era eta aldaketa kulturalak anbiguoak dira; era kulturala 

eta aldaketa izateagatik ezin daiteke esan ona denik, ezta txarra denik ere: 
                                                            

3 Ik. Id., La transformación de la religión. Cambio en lo sagrado y cristianismo, PPC, Madril 
2005, 7. or. 
4 Ik. Id., Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, Sal Terrae, Santander 
1999, 9. or. 
5 Ik. Id., La transformación de la religión…, o. c., 8. or. 
6 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión. La reconfiguración postcristiana de 
la religión, Verbo Divino, Lizarra 1994, 6 or.; Id., La vida del símbolo. La dimensión simbólica de 
la religión, Sal Terrae, Santander 2003, 10 or.; Id., Síntomas de un retorno…, o. c., 115. or. 
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bereizi beharra dago. Bereizpen hori fede kritikoa bizitzeko baldintza delarik, 

azterketa soziokulturala sakona eskatzen du7.  

 Gure autoreak bizi nahi duen fedea munduarekin harremanean garatu 

nahi du; harreman hori, berez, elkarrizketa bat da non fededunak bere 

esperantzaren arrazoia ematera behartuta dago; esperantza horren azalpena 

ez da ulergarria izango fededunak gizarteko kulturaren kodeak ez baditu 

baliatzen. Hortaz, kulturarekiko elkarrizketak kulturaren azterketa eta ulerpena 

eskatzen ditu8. Testuinguru honetan, kristau fedeak galdu beharrean, asko 

irabazten du bere baitan dagoen benetakoena identifikatzeko aukera aurkituz 

eta sobera edo azalekoa dena galbahetuz. 

 Testuinguru horretan Mardonesen garuna galderez josita dago. 

Galdera horien artean badago bat, gure autoreak berak aitortzen duenez, bere 

ibilbide intelektualean bide-kide izan dena, zeinaren inguruan ikerlariak hainbat 

gogoeta eta saiakera txirikordatzen dituen: gure garai hauetan aldaketa kultural 

sakonak gertatzeaz gain, sakratua bizitzeko moduan aldaketa baten aurrean 

ote gaude?9 Galdera horren azpian zenbait susmo daude, gure teologoak 

egiten dituen gogoeten eta idazkien lerroak markatzen dituztenak. Susmo 

horietako bat da gure mendebaldeko kultura modernoan ez dela sakratuaren 

bizipena desagertzen, itxuraz aldatzen dela baizik; beraz, kultura berrian 

sakratua nola den hautemana premiazko galdera bihurtzen da. Sakratua 

hautemateko kulturan kode berriak agertzen badira, erlijioaren bizipena eta 

itxuraketa ere ukitua izango da; nola, ordea? 

 Bestaldetik, erlijioarekin eta, oro har, sakratuaren bizipenarekin 

gertatzen ari diren giza aldaketak ulertze aldera, giza faktore eraginkorrak 

identifikatu behar dituela sentitzen du Mardonesek; hortaz, aldaketa horien 

arrazoi soziologikoen bila dabil, giza aldaketa horiek ahalbidetzen dituzten 

baldintzak identifikatzen saiatzen da gehien bat10. Beharbada, komenigarria 

izango da ohartaraztea kezka eta galdera horren ondoan ez dagoela inolako 

giza halabeharrezkotasunik; baina, bestaldetik, kontuan izan behar dugu 

gauzak ez direla gertatzen ex nihilo, faktore batzuk daudelako baino; faktore 

horiek gertatzen dena, behartu gabe, ahalbidetzen dute. Erlijioaren eremuan, 

                                                            
7 Ik. Id., En el umbral del mañana. El cristianismo del futuro, PPC, Madril 2000, 9. or. 
8 Ik. Id., Raíces sociales del ateísmo moderno, SM, Madril 1985, 12. or. 
9 Ik. Id., La transformación de la religión…, o. c., 7. or. 
10 Ik. Id., Raíces sociales…, o. c., 11. or. 
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gure mendebaldeko gizarte modernoak aldaketa hain sakonak jasan baditu, 

zenbait faktore eraginkor daudelako izan da. 

 Mardonesek gizartean gertatzen diren datuekin leiala izan nahi badu 

ere, giza zientziek eskaintzen dituzten emaitzak kontuan izan nahi baditu ere, 

bere interesa ez datza giza errealitatea deskribatzean; gizartearen argazki leial 

bat egiteak ez du asetzen gure autorearen bilaketa, nahiz eta argazki hori 

beharrezkotzat eman. Horrenbestez, Mardonesek duen kezka eta bilaketa datu 

enpirikoaz harantzago doa, bere kristau izaerarekin lotuz: geurea bezalako 

gizarte modernoan, nola izan Jesusen jarraitzailea? Nola izan Jesusen 

Jainkoarengan sinesteduna?11 

 Galderen tankera hori delarik, erantzunak bilatzean hainbat 

mintzakideengana jotzen du gure autoreak. Mintzakideak izaera eta estilo 

askokoak direlarik, nolabaiteko aurkezpena egite aldera, hiru mota bereiz 

genitzake agian: datu enpirikoak jasotzen dituzten ikerketak, soziologian eta 

antropologian eskaintzen diren proposamen interpretatzaileak eta erlijioaren 

filosofian arriskatzen diren planteamendu berriak. 

 Aurreko kapituluetan deskribatu eta iruzkindu ditugun elkarrizketetan 

datu enpirikoek inportantzia gutxi zeukatelarik, argudioak eta planteamenduak 

ziren nagusi. Orain, berriz, gure autoreak so egiten die datuei, gizartea eta bere 

baitan dauden aldaketak islatzen dituzten datuei. Berriro ere esan behar dugu 

ariketa hori ez duela modu sistematikoan egiten; gaiaren arabera eta 

abagunearen arabera, hemendik eta hortik saiatzen da jasotzen oinarrizko 

datuak12. Datu horiek aurkeztearen helburua ez datza informazio bat ematean 

edo irakurlearen atentzioa atzematean, datu horien interpretazioan baizik; hori 

dela eta, datuak sakabanatuta daude eta autoreari gehien interesatzen zaiona 

datu horien adierazpena da. Interpretazio horretan datza, hain zuzen ere, 

autoreak ehuntzen duen elkarrizketa. 

 Soziologiatik eta antropologiatik datozen planteamenduei, 

interpretazioei eta teoriei ere so handia egiten die Mardonesek. Arlo honetan 

zerrenda oso luzea da: E. Durkheim, M. Maus, C. Levi Strauss, G. Durand, P. 

                                                            
11 Ik. Ibid., 57 or. Dena den, galdera horiei hamahirugarren kapituluan helduko diegu. 
12 Ik. Id., Análisis de la sociedad…, o. c., 233-236 or.; Id., La indiferencia religiosa…, o. c., 17-
25; 31-42 or.; Id., En el umbral del mañana…o. c., 14-25; 78-80 or.; Id., Para comprender las 
nuevas formas…, o. c., 57-72 or. 
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Ricoeur, E. Cassirer, A. Ortiz Osés, M. Weber, D. Hervieu-Léger, P. Berger, T. 

Luckmann, A. Touraine, M. Gauchet13… 

 Erlijioaren filosofiari dagokionez, M. Eliade eta R. Otto bezalako 

autoreak bolo-bolo agertzen dira. Hala ere, Síntomas de un retorno izeneko 

liburuan, erlijioaren filosofia lantzen duten zenbait pentsalariekin elkarrizketa 

sistematikoa egiten saiatzen da. Kasu horretan aukeratutako autoreak 

ondorengoak dira: G. Vattimo, E. Trías, J. Derrida, E. Levinas eta J. Habermas 

 

2. Mardonesek azpimarratutako gaiak 

 Elkarrizketa-eremu honetan Mardonesek sortutako lanak irakurriz, 

zenbait gai identifikatu ditzakegu autoreak idatzitako orriak zeharkatzen 

dituztenak; gai horietako bakoitza ez da heltzen tratamendu monografikoa 

izatera, bakoitzari dagozkion gogoetak sakabanatuta egonik. Lehenengo eta 

behin, sekularizazioaren gaiak leku inportante bat dauka, sekularizazioaren 

teoriak birpentsatu behar baitira datu enpirikoei kasu egitean. Bigarrenik, 

sakratuaren kontzeptuak nola eboluzionatzen duen ikertzea oso esanguratsua 

da Mardonesentzat. Hirugarrenik, esandakoarekin batera, subjektibizazioaren 

fenomenoa dugu, gero eta esanguratsuagoa dena modernitatean; 

sekularizazioarekin eta sakratuaren kontzeptu zaharberritzearekin lotuta dago. 

Laugarrenik, mundu globalizatuan bizi garela kontuan izanik, aniztasuna 

ezaugarri saihestezina da; hortaz, erlijio aniztasunaren fenomenoak gero eta 

presentzia handiago dauka gure autorearen gogoetetan. Bosgarrenik, 

aurrekoen testuinguruan, erlijioaren birtaxutzeari hainbat orri eskaintzen dizkio 

Mardonesek, bere hipotesi nagusienetako bat delarik. Azkenik, erlijio 

fundamentalismoaren agerpena eta garapena dugu nahitaezko aztergai 

modernitate berantiarrean. 

 

2.1. Sekularizazioaren teoria birpentsatu beharra 

 Mendebaldeko gizarteko bilakaera markatzen duen prozesu 

berezietako batek sekularizazioaren izena jasotzen du. Mardonesek bere 

                                                            
13 Ik. Recuperar la justicia. Religión y política en una sociedad laica, Sal Terrae, Santander 
2005, 180-197 or. 
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gogoetan arreta bizia eskaintzen dio14 eta, ondorioz, gure gaian ere oso 

esanguratsua da, zeren eta erlijioaren leku eta adierazpen soziala aldarazi 

baitu. Erlijioa eta gizartea ulertzeko moduan, sekularizazio-prozesuak bi epe 

bereizten ditu; neurri handi batean, antzinako gizartean zegoen oreka apurtzen 

du15. 

 Sekularizazio hitza ezaguna eta erabilia izan arren, bere esanahia zein 

den zehaztea komenigarria da16. Lehenengo eta behin, erlijioaren leku soziala 

aldatzen dela azpimarratzen du hitz horrek; erlijioak galdu egiten du gizarteko 

erdigunea, gizarteko ardatza izatea. Erdigunea eta ardatza hitz sinbolikoak dira, 

jakina; horien bitartez adierazi nahi dugu erlijioak monopolio bat zeukala 

sekularizazioaren prozesua gertatu baino lehen: mundu-ikuskera definitzeko 

monopolioa. Mundu-ikuskera mundua interpretatzeko modua da, beraz, 

munduari zentzua emateko iturria, mundua ordenatzeko abiapuntua. Hori 

horrela, sekularizatua ez den gizartean, erlijioa zentzu-emailerik 

erabakitzaileena da; eta funtzio hori, jakina, botere-iturri ikaragarria da 

gizartean. Gizarteko ohiturek eta jokabideek, bai esparru pertsonalari 

dagokionez, bai esparru publikoari dagokionez, erlijioaren onespena behar 

zuten; erlijioaren onarpena ez bazeukaten, bazterturik geratzen ziren; erlijioak 

onartzen ez zituen ohiturei eta jokabideei jarraitzen zietenak pertsona 

baztertuak ziren. Zentzu horretan, sekularizatua ez den gizartean erlijioak 

erdigunea hartzen du; Mardonesek dioen bezala, sekularizatu gabeko gizartean 

erlijioa bera baino gehiago da17, erlijioa gizarteko jarduera eta antolamendua 

zilegitzeko iturria baita. Sekularizazioaren prozesuak, hain zuzen ere, erlijioa 

deserdiratu egiten du, erdigunetik erauzten du; hori horrela, argi ikusten da 

                                                            
14 Modu batean edo bestean, Mardonesen lan gehienetan azaltzen da sekularizazioaren gaia; 
inplizituki bere idatzi guztietan presente dagoela esatera ausartuko nintzateke. Beste gaietan 
bezala, Mardones ez da puntu honetan ere originala, klasikoen ekarpenei jarraitzen die.  Gure 
teologoak gai honi arreta berezia eskaintzen dio ondoko orrietan: Id., Análisis de la sociedad…, 
o. c., 231-261 or.; Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 31-40 or.; Id., 
La transformación de la religión…, o. c., 15-43 or.; Id., “El lugar de Dios en tiempos de 
credulidad”, in A. A., ¿Hay lugar para Dios hoy?, PPC, Madril 2005, 10-15 or.; Id., “Tendencias 
del pensamiento en la modernidad tardía: Situación actual”, in BLANCH, A. (Arg.), El 
pensamiento alternativo. nueva visión sobre el hombre y la naturaleza, Comillas, Madril 2002, 
21– 24 or. 
15 Ik. MARDONES, J. M., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 37-38 or. 
16 Ik. Id., La vida del símbolo…, o. c., 234 – 235 or; Id., “Tendencias del pensamiento en la...”, l. 
c., 21– 24 or.  
17 Ik. Id., “Tendencias del pensamiento en la...”, l. c., 21. or. 
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prozesu horrek aro berri bat zabaltzen duela mendebaldeko gizartearen 

bilakaeran.  

 Weber izan da sekularizazioaren interpretazio soziologikoaren aita. 

Bere ustez, prozesu hori mendebaldeko gizartean baino ez zitekeen gertatu, 

zeren eta, bere ustez, sekularizazioa gertatzeko baldintzak Biblian bertan eta, 

horrekin batera, tradizio judu-kristauan errotzen baitira. Weber-ek egiten dituen 

ikerketei jarraitzen die Mardonesek18; ikerketa horien arabera, erlijioak mundu-

ikuskera osoa eta batua eskaintzen zuen, baina erlijioaren eragina 

erlatibizatzen denean, munduaren interpretazioa zatikatu egiten da eta, 

ondorioz, mundu-ikuskera anitzak agertzen dira, neurri batean elkarren ondoan 

eta elkarren kontra dauden mundu-ikuskerak. Bestaldetik, balio-esparru 

ezberdinak agertzen hasten dira –zientzia, zuzenbidea, etika, filosofia...) eta 

balio-esparru horietako bakoitzean arrazionaltasun berezia erabiltzen da: 

mundua zatikaturik dago. 

 Sekularizazioa prozesu bat dela esan dugu lehentxeago, baina 

baieztapen hori zehaztu behar dugu. Teoria bati buruz mintzatzen ari garela da 

lehendabiziko zehaztapena; beraz, gizartean gertatzen den aldaketa bat 

interpretatzeko eredu teorikoari buruz mintzatzen ari gara. Aurreko paragrafoan, 

sekularizazioa azaltzeko era oso argigarria irudi badakiguke ere, gizartean 

gertatzen diren aldaketak inoiz ez dira xinpleak; ez dira, behinik behin, teoria 

jakin batek ematen dituen azalpenak bezain xinpleak. Hori bera gertatzen da 

sekularizazioaren teoriarekin. Interpretazio ezberdin asko eta ñabardura asko 

jaso ditu planteamendu horrek. Hala ere, sekularizazioaren interpretazioaren 

bilakaera konplexua izan arren, Mardonesek sinplifikatzen duen moduan esan 

dezakegu, oro har, bi bertsio daudela: sekularizazio gogorra eta sekularizazio 

ahula19.  

 Sekularizazio gogorraren bertsioan, modernitateak dakartzan aldaketek 

erabat ezabatuko dute erlijioaren presentzia eta zentzua. Ikuspuntu hori hainbat 

korronte filosofikotan eta jarrera ideologikotan erroturik dago. Denbora pasatzen 

uzten jakitea, ordea, jarrera jakintsua izan daiteke; kasu horretan, denbora 

iragateak ezustekoa ekarri du, zeren eta, urteak joan eta urteak etorri, erlijioa 

gizartean desagertzetik oso urruti dago. Hori horrela, hainbat soziologok 

                                                            
18 Ik. Ibid., 22 – 23 or. 
19 Ik. Id., Análisis de la sociedad y..., o. c., 231–232 or. 
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sekularizazioaren bertsio gogorra berrikusteko premia azaldu dute eta hor, 

zehazki, sekularizazioaren bigarren bertsioa agertzen da, sekularizazio ahula 

izendatzen dena. Sekularizazioaren bigarren ikuspuntu horretan, erlijioa ez da 

desagertzen gizartetik. Noski, bertsio horretan ez da defenditzen gauzak 

lehenengo moduan daudela eta ez dela ezer gertatu; erlijioak ez du betetzen 

lehen zeukan lekua eta funtzioa; hari horri jarraituz, sekularizazio ahularen 

bertsioa defenditzen dutenek argi daukate gizarte modernoan erlijioak, 

dagoeneko, ez duela erdigunea eta, hortaz, garrantzia galdu duela gizartean; 

baina, bestaldetik, desagertu beharrean, erlijioa berritxuratzen ari da gizarte 

modernoan, bide eta molde berriak hartzen ari da. 

 Interpretazioak interpretazio, erlijioa modu berri batean itxuratzen ari da 

gaurko gizartean, eta, aldi berean, funtzio berriak –edo agian zaharrak, baina 

berrituak– hartzen ditu. Erlijioa gizarteko erdigune ikusgarritik desagertu egiten 

da; dagoeneko, gizarteko antolamendu ekonomikoa, politikoa edo 

administratiboa zilegitzeko, erlijioaren beharrik ez dago. Beraz, mendebaldeko 

gizartean, erlijioak gune publikotik alde egiten du –edo, agian hobeto, alde 

eginarazten diote– eta, hortaz, gizakiaren esparru subjektiboan kokatzeko joera 

hartzen du: erlijioa pribatizatu egiten da20. Erlijio pribatua gizakiaren 

sentimenduzko esparruari eta existentziaren zentzu pertsonalari lotzen zaie. 

Egoera horrela deskribatuz gero, erlijioak zilegitzeko funtzio sozial guztiak galdu 

dituela ematen du, baina irudi horren azpian Mardonesek gogoratzen digu 

erlijioak eragin sozial handia betetzen duela. Eragin hori bi funtzio-motatan 

ikusten du gure autoreak: alde batetik, zeharkako moduan zilegitzeko funtzioa, 

eta, bestetik, giza harreman menperatzaileak orekatzeko funtzioak. 

 Lehenik, hel diezaiegun zeharkako funtzio horiei21. Gizakiaren esparru 

subjektiboan baztertutako erlijioak ez du kolokan jartzen gizarteko 

antolamendua; edo ontzat ematen du, edo, behinik behin, itsuarena egiten du. 

Gizartean gerta daitezkeen injustizien aurrean ez du zeresanik. Erlijioaren 

existentzia onartzen da, baldin eta gizarteko ordenamenduan mutua bada. 

Erritoari lotzen zaion funtzioa betetzen du, eta, erritozko funtzio horren arabera, 

zeharkako moduan izan arren, gizarteak duen antolamendua zilegitzen du.  

                                                            
20 Ik. Id., Sociedad moderna y cristianismo..., o. c., 33. or. 
21 Ik. Ibid., 35-38 or. 
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 Gizarte modernoak ez dauka erlijioaren presentzia onartzeko arazorik, 

baldin eta esparru pribatuan zokoratutako presentzia bada22. Hori horrela, 

kristautasunaren alde profetikoa zokoratuta geratzen da, kritika profetikoa 

gizarteko begi-bistatik desagertzen da; gizabanakoaren bizitza pribatuari lotzen 

zaion jokabidea bideratzeko balio du erlijioak. Hari horretatik joanda, 

sexualitateari eta, oro har, bizitza pribatuarekin lotzen den etikari berebiziko 

garrantzia ematen zaie. Giza egiturek dakarten injustiziaren aurrean, berriz, 

erlijioak itsuarena egiten du; izan ere, ez da onartzen erlijioak parte hartzea. 

 Bigarrenik, giza harreman menperatzaileak orekatzeko funtzioan 

erlijioak duen zereginari heltzen diogu23. Gizarte modernoa ikertu duten 

soziologoek ondo erakutsi dute antzinako giza elkartasun-erak desagertu egiten 

direla –Durkheim-ek elkartasun mekanikoa deitzen zituen erak–, eta, ondorioz, 

anomiaren arazoak giza harremanak eta gizartearen iraupena mehatxatzen 

ditu. Gizartea zatikaturik geratzen da; zentzua, dagoeneko, ez da kolektiboa; 

beraz, mundu-ikuskerak ez dira konpartitzen; gizabanakoa isolaturik geratzen 

da; bakardadearen sentimendua hedatzen da. Baina gizabanakoarengan 

txertaturik daude galdera existentzialak: heriotzaren zentzua, minaren 

presentzia, muga biologikoak, gaitzak dakartzan galderak eta zalantzak... 

Gizabanakoak esperimentatzen duen kontingentziak larritasun berezia dakar; 

galdera larri horiei erantzuteko, gizartean gizabanakoak bere kabuz egin 

dezakeena, oro har, ez da aski. Testuinguru horretan erlijioak dakarren 

kontsolamendu pertsonala oso nabaria izan daiteke. Beraz, zentzu horretan, 

gizabanakoaren esparruan, erlijioak betetzen duen funtzioa olioak makinan 

betetzen duenaren antzekoa izan daiteke: erlijioak lubrifikatzaile-funtzioak bete 

ditzala espero da.  

 Dena den, modernitatearen proiektuak erlijioaren presentzia publikoa 

ezabatu nahi badu ere, lehenengo atalean azaldu genuen bezala, 

modernitatearen bertsio berri guztietan, erlijioaren presentzia publikoa berriro 

eskatzen da; nahiz eta presentzia horren zentzua erabat ezberdina izan 

modernitatearen interpretazio bakoitzean. 

 Sekularizazioak dakarren etendura azpimarratzen du Mardonesek: 

erlijiosoa eta profanoa, filosofia eta teologia, zerua eta lurra. Etendura horren 

                                                            
22 Ik. Ibid., 34. or. 
23 Ik. Ibid., 38-40 or. 
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aurrean, sinestedunak direnen artean jarrera ezberdinak sortzen direla 

ohartarazi digu; oro har, jarrera horiek hiru taldetan sailkatzen ditu24. Lehen 

multzoan nostalgikoak daude; horiek dira modernitatea gaitzesten dutenak eta 

antzinako gizartearen mina dutenak, lehengo egoeran gizarteko antolamendua 

argia eta jakina zela uste baitute: modernitateak dakarren sekularizazioa 

gertatu ondoren, berriz, gauza guztiak hankaz gora omen daude. 

Sekularizazioa gaitz-erditzat hartzen dutenak daude bigarren multzoan; multzo 

honetan, F. Gogarten kokatzen du Mardonesek; jarrera honetan, sekularizazioa 

kristautu egin nahi da nolabait, kristautasunaren eta sekularizazioaren artean 

itun bat egin nahi da. Azkenik, hirugarren multzoan daude sekularizazioak 

adierazpen erlijioso sakona dakarrela defenditzen dutenak; ikuspuntu honetan 

argi atzematen da sekularizazioa ez dela azaleko prozesua eta, ondorioz, 

sekularizazioaz gero sortutako gizartea eta erlijioa erabat berriak direla; beraz, 

ez dago itun erraza egiterik; jarrera honen eredutzat Bonhöeffer aurkezten du 

Mardonesek. 

 Badirudi Mardones sekularizazioaren egoera sakontasun osoarekin eta 

ondorio guztiekin onartu nahi dutenen artean kokatzen dela. Egoera horretan 

ikusten du modernitatearen erronkarik inportanteenetako bat25.  

 Izan ere, Mardonesek aukera bat ikusten du sekularizazioan. 

Lehenengo eta behin, erlijioaren bizipena arazteko aukera. Sekularizatu gabeko 

gizartean, erlijioa erdigunean dago, leku guztietatik ikusgarria, baina, aldi 

berean, gatibu dago, erlijioari berari ez dagozkion funtzioak bete behar ditu; 

beraz, erlijioa bera, oso inportantea izan arren, tresnatzat hartzen da –

instrumentalizatuta dago–. Erlijioak gizartea kontrolatzeko beharra galtzen 

duenean, bere natura bere benetako izatea eta zeregina aurki dezake. 

Gizartearen prozesuak autonomoak direla onartzerakoan, erlijioak zilegitzeko 

funtzioak galtzen ditu, gizartea batuta mantentzeko funtzioak uzten ditu; egoera 

horretan, gizakiaren eta gizateriaren errotikako balioak defenditzeko prestuago 

dago erlijioa; bere zeregin kritikoa eta askatzailea errazago bete dezake. 

Sekularizazio egoeran, erlijioak artekari eginkizuna berriro bereganatzen du; 

horrela, gizabanakoaren izatea sakontasun handiagoz ulertzen lagun dezake 

                                                            
24 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 38. or. 
25 Ik. Id., Fe y política. El compromiso político de los cristianos en tiempos de desencanto, Sal 
Terrae, Santander 1993, 206. or. 
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eta, aldi berean, gizarteko harremanak gero eta hurbilagoak eta estuagoak 

egiten lagun dezake. Horiek horrela, sekularizazioa erlijioarentzat oso aukera 

handia izan daitekeela antzematen du Mardonesek, zeren eta gizakiaren eta 

gizartearen alde lan eta borroka egiteko bokazioa garatu baitezake erlijioak26. 

 

2.2. Sakratuaren zentzu aldakorra  

 Sakratuaren kontzeptua erlijioari lotzen zaio27. Mardonesek gogoratzen 

digu sakratua erlijioaren definizio substantzialari lotzen zaiola, erlijioari dagokion 

eduki espezifikoarekin lotzen baitute erlijioaren soziologo klasikoek. 

Kristautasunaren tradizioan ere sakratuak esanahi handia eta luzea izan du, 

sakratuari dagokion mundua edo eremua adierazteko hainbat irudi eta sinbolo 

erabiltzen dituzte kristau arteak, liturgiak, literaturak eta abarrek: kristau mundu 

sinbolikoan leku berezia du sakratua denak. Baina modernitatea sakratuaren 

esparrutik iragan da eta bere iragatea ez da hutsaren hurrengoa izan, ezta 

hurrik eman ere. Modernitateko eskarmentuak erakutsi digu sakratuaren 

esparrua aldakorra dela; ondorioz, sakratua ulertzeko modua eta bizitzeko 

modua nabarmen aldatu dira azken berrehun urte hauetan.  

 Mendebaldeko gizarteetan eta denbora luzez, kristautasunak 

sakratuaren monopolioa izan du; modernitateko lurrikarak ekarri dituen aldaketa 

sozialen artean, monopolio horren galera dugu. Azken berrehun urte hauetan 

kristautasunaren bilakaera ulertzeko, gako-hitzetako bat sakratua izan daiteke. 

Sakratua bizitzeko eta ulertzeko hiru modu bereizten ditu Mardonesek28: 

sakratuaren jabe izatea, sakratu haragiztatua eta sakratu lainotsua.  

 Mendebaldeko kultura premodernoan, kristautasuna sakratuaren 

esparruaren jabe da edo esparru horretako giltza du behintzat. Elizak 

antolatzen du eta, neurri handi batean, sinbolizatzen du sakratuaren esparrua. 

Sakratuari dagokion adierazpena objektu bihurtzen da, ikus eta entzun 

daitekeen objektua; zentzu horri jarraituz, sakratua objektibizatuta dagoela esan 

genezake. Elizaren presentzia, elizako mandatariak, elizako sinboloak 

sakratuaren adierazpentzat hartzen dira. Sakratuaren eta profanoaren arteko 

ezberdintasuna oso argi dago, guztien begi-bistan. Badira leku sakratuak eta 

                                                            
26 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 34. or. 
27 Sakratuaren esanahia sakonduko dugu erlijioari dagokion kapituluan, hots 12.ean.  
28 Id., La transformación de la religión..., o. c., 185. or. 
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denbora sakratuak. Sakratuari dagokion esparruaren aurrean gizakia guztiz 

kikilduta dago; sakratuak eskatzen duen begiruneak beldurra ematen du. 

Sakratuaren esparrua hieratikoa, maiestatikoa, urruna, beldurrezkoa da; dena 

erritualizatuta dago. Bestaldetik, esparru sakratua debekuei eta aginduei lotzen 

zaie; portaerak, pentsamendu egokiak, bizitzaren mugak antolatzen eta 

zuzentzen ditu. Esparru sakratu horrekin lotuta dauden pertsonak sakratuak 

dira eta jende arruntarengandik urrun daude, begirune handiko pertsonak 

baitira29. 

 Sakratua bizitzeko eta ulertzeko bigarren moduari enkarnatua deitzen 

dio Mardonesek eta Vatikanoko II. Kontzilioaren planteamenduarekin eta 

ikuspuntuarekin lotzen du:  

(...) el Concilio Vaticano II acentúa el lado más relacional, cercano y acogedor del 
misterio de lo sagrado cristiano (...) propiciando un marco menos formalista y menos 
rígido que el anterior30. 
 

Sakratuaren formak eta bizitzeko moduak hurbiltzen dira; nolabait, jende 

arruntarengandik hurbil ipini nahi da sakratuaren esparrua, sakratuarekin lotuta 

dagoen mundua. Jesus historikoaren, Nazareteko Jesusen garrantzia 

azpimarratzen da; Nazareteko Jesusekin topo egin behar da, Jesus horren 

esperientzia izan behar du kristauak; horiek horrela, Jesusen bizitza, 

testuingurua, aukerak eta harremanak identifikatzea eta deskribatzea oso 

erabakigarria da. Sakratuari buruzko ulermena eta bizipena aldatzen dira; 

kristauaren bizitza arruntarekin lotzen da, kristauak sakratuaren esperientzia 

hurbila izan dezake. Ospakizun erlijiosoak, sinboloak, artea, literatura 

erakargarria, eskura erraza eta atsegina egin nahi dituzte elizako ordezkariek; 

beldurra uxatu nahi da eta beldurraren ordez konfiantza landu nahi da. 

Sakratuari buruzko bizipen horrekin kontzilioko belaunaldia lotzen du 

Mardonesek31. 

 Sakratua bizitzeko eta ulertzeko hirugarren forma bat aipatzen du gure 

teologoak, “lausoa” deitzen duena32. Kontzilioko belaunaldiarekin batera, 

sakratuaren formalitatea eta objektibitate urruna ahultzen da eta 

pertsonarengandik hurbil esperimentatzen hasten da. Hirugarren forman, berriz, 

                                                            
29 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 65. or. 
30 Ibid., 66. or. 
31 Ik. Ibid., 66. or. 
32 Ik. Ibid., 66. or. 
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sakratuari buruzko kontzientzia eta esperientzia formalak desagertzeko joera 

du. Baina horrek ez du esan nahi mundu sakratua desagertzen denik; harreman 

hurbilei eta horiekin lotuta dauden mundu emotiboari atxikita antzematen dugu 

sakratuari dagokion bizipena. Liturgiako formak, erritoak, leku sakratuen 

balioespena erlatibizatu egiten dira; esparru estetikoari, adierazkortasunari, 

bizipen emozionalari eskaintzen zaie lehentasuna. Sakratuarekiko bizipena 

instituzio erlijiosotik irteten da, askatzen da eta, nolabait, eguneroko giro 

kulturalean edozeinen eskura geratzen da; hortaz, esan genezake 

sakratuarekiko bizipenak galdu duela bere kutsu aristokratikoa eta herritar 

bizipen –herritar guztien eskura dagoen neurrian– bihurtu dela. 

 Sakratua bizitzeko eta ulertzeko tipologia hori dinamikoa da 

mendebaldeko gizartean. Gizarte premodernoarekin alderatuz, hori izan daiteke 

gizarte modernoko ezaugarri berezia: sakratua bizitzeko forma anitza eta 

malgua dela. Hortaz, forma horietako batekin soilik ez da gizartea bateratzen; 

forma batetik bestera iragaten da, baina iragate hori ez da garapen lineala, 

zeren eta lehenaldian zegoen forma batera itzul baitaiteke. Gainera, behin 

baino gehiagotan, bi forma edo hirurak batera egon daitezke gizarte berean. 

Hala ere, modernitatean sakratua bizitzeko eta ulertzeko moduan, Mardonesek 

sekuentzia zirkular bat iradokitzen digu33: 

a) Erlijioak sakratuaren esparruaren jabetasuna galtzen du eta sakratua 

haragiztatzen da. 

b) Sakratua lausotu egiten da, gizarteko esparru guztietara zabaltzen da. 

c) Sakratuaren jabetasuna itzultzen da: fundamentalismoen presentzia.    

 

 Edozein kasutan, argi dago kristautasunak sakratuaren monopolioa 

galdu duela eta sakratua modu askotan bizi dela gaurko gizartean. Hori kontuan 

izanik, egoera horretatik kristautasunari sortzen zaizkion zenbait erronka 

aipatzen ditu34.  

a) Emozioen eragina kontuan izatearekin batera, mistagogia kritikoa zaindu 

behar du kristautasunak35. Kultura berrian esparru emozionalari ematen 

zaion garrantzia aukera eta arriskua da batera. Aukera, transzendentziari 

                                                            
33 Ik. Id., La transformación de la religión..., o. c.,186. or. 
34 Ik. Ibid., 186-193 or. 
35 Ik. Ibid., 164-165 or.; 186-188 or. 
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atea zabaltzen zaiolako eta, hortaz, misterioaren presentzia planteatzea 

lehen baino errazagoa delako. Bestaldetik, arriskua nabaria da, zeren eta, 

fedea ez-kritikoa delarik, edozein idolatria-motatarako bidea zabalik dago36. 

b) Erlijio-aniztasunak kristautasunari dakarkion erronka37. Kristauak ez diren 

beste erlijioen presentzia eta ekarpena onartzerakoan, baieztatzen ari da 

salbazioa ez dela guztiz identifikatzen kristau izatearekin. Baieztapen hori 

sakratuari buruzko seinale bat da, sakratua ulertzeko eta esperimentatzeko 

modua zabaltzen ari deneko seinalea, alegia. Hori horrela, galdera sakon 

bat sortzen da: zergatik da beharrezkoa oraindik kristautasuna?  

c) Historian Jainkoaren presentzia zer eta nola agertzen den bereizteko 

gaitasuna landu behar da38. Sakratua oso lausoa delarik, leku guztietara 

hedatua baina, aldi berean, ez-kritikoa, sinesmen guztiak berdin direla 

esatera bultzatzen duten garaietan gaude; hori horrela, Jainkoaren irudiak 

desitxuratzeko eta desagertzeko arriskua du. Garai hauetan, kristautasunak 

sentikortasun berezi bat landu behar du, transzendentziara zabaltzen den 

sentikortasuna; baina, aldi berean, kritikoa den sentikortasuna. 

d) Sinboloa berreskuratu behar da39. Nahitaez, arrazionaltasuna zabaldu behar 

da; batez ere arrazionaltasun instrumentala eta teknikoa gainditu behar dira. 

Misterioari buruzko eta Jainkoari buruzko hizkuntzak ezin du inoiz esan eta 

deskribatu errealitatea.  

 Kristautasunak bere tradizioaz gogoeta kritiko bat egin behar du. 

Gogoeta kritiko horren helburua ez da tradizioa gaitzestea, tradizioaren 

kontzientzia sakontzea baizik. Edozein gogoeta tradizio baten ildoan egiten da; 

gaurko kultura honetan kristautasuna behar bezain kontrakulturala eta 

itxaropentsua izatea ahalbidetuko du tradizioaren kontzientziak40. 

 

2.3. Subjektibizazioaren prozesua 

Erlijioaren funtzioak funtzio, Mardonesek oso argi ikusten du 

mendebaldeko gizartean erlijioak zeukan zentzu-ematearen monopolioa galdu 

duela, eta, aldi berean, erlijioa ez dela desagertzen. Erlijio-aniztasunaz 

                                                            
36 Ik. Ibid., 187 or. 
37 Ik. Ibid.,188-189 or 
38 Ik. Ibid.,189-190 or. 
39 Ik. Ibid.,191 or. 
40 Ik. Ibid.,191-193 or. 
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hornitutako testuinguru berria azaltzen da. Egoera horretan, inolako erlijiok ez 

dauka presentziaren monopolioa eta erlijio bakoitzaren eragina gero eta 

makalagoa izango da; hala ere, oro har, erlijioaren eragina oso handia izan 

daiteke gizartean41. Testuinguru horretan, mendebaldeko gizartean, erlijioaren 

itsasoa ez dago bare –inoiz bare egon ote da?–. Itsasoko ur harrotuok astintzen 

dituzten bi fenomeno bateratzen dira: globalizazioa eta subjektibizazioa. 

Globalizazioak, besteak beste, erlijioak elkarren ondoan jartzen ditu, erlijioen 

arteko harremana nahitaezkoa eginik. Mardonesek subjektibizazioaren 

prozesuari garrantzia ematen dionez gero, ondoko lerroetan gai horri heltzen 

diogu. Lehenengo eta behin, gizarte modernoaren fruitua delarik, kontzeptua 

aurkeztuko dugu; bigarrenik, subjektibizazioaren ondorio larri bat iruzkinduko 

dugu, desinstituzionalizazioa deitzen duguna.   

 

2.3.1. Subjektibizazioaren aurkezpena  
Ante la carencia de un proyecto universal, el hombre occidental se refugia en la 
subjetividad, en la esfera privada y en el culto a la individualidad42. 

 

 Batzuetan subjektibizazioari buruz mintzatzen da; beste batzuetan, 

berriz, indibidualizazioaren kontzeptua gehiago erabiltzen da, baina azken 

batean fenomeno berberari buruz ari da. Izenak izen, Mardonesek 

gogorarazten digu prozesu hori ez dela gaur egun hasten; aitzitik, aspalditik 

dator; aldi berean, kontuan izan behar dugu, denborak aurrera egin ahala, 

indartzen doala43.  

 Prozesu kultural horri garrantzi handia ematen dio Mardonesek, 

erlijioan duen eragina oso nabaria baita44. Prozesu horren arabera, instituzio 

                                                            
41 Ik. Id., Sociedad moderna y cristianismo..., o. c., 40-42 or 
42 Id., Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento, Sal Terrae, Santander 1988, 
153. or. 
43 Ik. Id., Neoliberalismo y religión. La religión en la época de la globalización, Verbo Divino, 
Lizarra 1998, 32. or. 
44 Subjektibizazioaren inguruan hainbat lekutan egiten du gogoeta Mardonesek; esaterako, 
hurrengo aipuak Ikus ditzakegu: La vida del símbolo..., o. c., 201. or.; Postmodernidad y 
neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo Divino, Lizarra 1991, 81. or.; 
Dialéctica y sociedad irracional: teoría crítica de la sociedad de M. Horkheimer, Universidad de 
Deusto, Bilbo, 1979, 144 or.; Postmodernidad y cristianismo…, o. c., 153. or.; Para comprender 
las nuevas formas de la religión..., o. c., 36-39; 42.; 52.; 65-69 or; Neoliberalismo y religión..., o. 
c., 22-23; 31-32 or.; La transformación de la religión..., o. c., 137-138; 165.-167 or.; Análisis de 
la sociedad y..., o. c., 231-261 or.; El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la 
religión, Anthropos, Bartzelona 1998, 223. or.; “Hacia una cultura de la solidaridad”, in A.A., 
Hacia una sociedad más solidaria, Mensajero, Bilbo 1998, 24. or. 
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erlijiosoek autoritatea galtzen dute gizabanakoaren kontzientzian45. 

Subjektibizazioaren prozesu kulturalak eragin handia dauka erlijioaren 

dinamikan; erlijioaren esparruan ere sinesmenek eta balioek subjektibizatzeko 

joera hartzen dute. Joera horrek erlijioaren beraren identitatea kolokan jartzen 

du. Gaur egun, eragin hori oso nabaria da erlijioaren mapa aldakorrean. 

 Tourain-ek, modernitatea ikertzerakoan, subjektibizazioaren prozesua 

azpimarratzen du46,  Mardonesek frantziar soziologo horren ekarpenak kontuan 

dituelarik47. Denborak aurrera egin ahala, gizabanakoak gero eta argiago 

ikusten du bere zeregin eta rol sozialak ez datozela bat bere –gizabanakoaren– 

izatearekin; sistema sozialek, neurri handi batean, autonomiaz jokatzen badute 

ere, gizabanakoa konturatzen da erantzukizun soziala eta historikoa duela eta 

erantzukizun hori ez dela sistema sozialetan urtzen. Horrek subjektua den nia 

ren barnetasun anbiguoa, iluna eta izugarria aurkitzea eta sakontzea eskatzen 

du. Modernitatearen testuinguruan, gizabanakoaren balioa azpimarratu eta, 

horrekin batera, modernitatearen erdian kokatu da, oinarrizko duintasunaren 

jabea baita gizabanakoa. Baina duintasun horren iturria, dagoeneko, ez da 

erlijioa, gizakiaren kontzientzia bera baizik. Badirudi sakratuaren lekua 

gizabanakoak hartu duela. 

 Sekularizazioaren eta subjektibizazioaren prozesuak txirikordatu egiten 

dira; gogoeta interesgarri batean, Mardonesek sekularizazioa eta 

subjektibizazioa lotzen ditu48. Sekularizazioa ez da besterik gabe kopuru 

arazoa, sakratua bizitzeko modua ere eragiten baitu. Garai batean sakratuaren 

bizipena kontzepzio ia erabat objektibista bati lotzen zitzaion; gaurko joeran, 

berriz, sakratuaren bizipena gero eta gehiago lotzen da subjektibitatearekin. 

Bide horretatik abiatuta, prozesua zabalik dago; garaiko ikerketa 

soziologikoetan azaltzen diren datuen arabera, azken belaunaldietan beste 

pausoak ematen ari dira. Urrats horien artean, Mardonesek ondokoak 

azpimarratzen ditu49: arlo emozionalari berebiziko garrantzia ematen zaio, 

arrazionaltasunaren zeregina gutxiesten da neurri batean; lotura erlijiosoan 

                                                            
45 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 36-37 or. 
46 Ik. TOURAINE, A., Crítica de la modernidad, Temas de Hoy, Madril 1993; TOURAINE, A. - 
KHOSROKHAVAR, F., La búsqueda de sí mismo. Diálogo sobre el sujeto, Paidós, Bartzelona 
2002. 
47 Ik. MARDONES, J. M., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 36-37 or. 
48 Ik. Ibid., 65-67 or. 
49 Ik. Ibid., 67. or. 
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gero eta pisu gehiago dauka norberaren borondateak; komunikazioa bilatzen 

da, erraietako komunikazioa, gizabanakoaren espiritua zabaltzen duen 

komunikazioa; ospakizuna eta zeremonia balioesten dira; gorputzaren 

adierazpena gero eta garrantziagoa da; eduki dogmatikoak urtzen dira, 

malgutasun osoz ulertzen dira –batzuk erlijiotasun likidoari buruz mintzo dira–. 

 Gizarte sekularizatuan, beraz, erlijioa pribatizatua da. Norberaren 

baitako intimitate eta eremu sakratuan kontzentratzen da erlijioaren balioa. 

Weber-ek ikusten zuenez, erlijioak esanahi pertsonalak hartzen ditu, gero eta 

barnerakoiago eta emozionalagoak direnak. Durkheim-ekin eta Parsonekin 

batera esan daiteke erlijiotasun modernoaren ardatz berria gizabanakoa dela. 

Gizarte modernoaren sinboloa gizabanakoa da eta, horregatik, gizabanakoa 

bera da giza sakralitate berriaren iturburua. Erlijioak itxura-aldaketa nabaria 

erakusten du: lehen gizartean presentzia eta giza kontrola bilatzen zuen; orain, 

berriz, gizabanakoaren motibazioaren arloan eragina bilatzen du. Bizipen 

erlijiosoa instituziotik gizabanakoarengana aldatzen da. 

  

2.3.2. Desinstituzionalizazioa 

 Modernitatearekin batera zabaltzen da ondoko esaera ezaguna: Kristo 

bai, Eliza ez. Hasierako modernitateak erlijioaren presentzia erauzi nahi badu 

ere –hor dugu sekularizazioaren bertsiorik gogorrena–, gizarte moderno jaio 

berrian erlijioa mozorrotu egiten da sarri askotan eta modu askotan50. 

Espainiako kasua iruzkinduz –baina, neurri handi batean, mendebaldeko 

gizarteetara heda daitekeen iruzkina–, kristautasunaren tradizioa bere 

nagusitasuna galtzen doa eta, hortaz, kristautasun bera berritxuratzeko bidean 

dago. Sinesmenak eta balioak aldatzen dira51, eta, batez ere, instituzioaren 

adierazpen soziala galtzen doa; nolabait, kristautasuna desinstituzionalizazio 

bidetik abian dago52. Baina, aldi berean, erlijioaren ezaugarriak instituzio eta 

jokabide profanoetan azaltzen dira gero eta nabariago. Horrela, Mardones erlijio 

zibilari buruz mintzatzen da53; musika, kirola, gorputza, osasuna eta 

sexualitatea erlijioaren azalpenak izan daitezke54. Horiekin guztiekin batera, 

                                                            
50 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., 73.-150. or. 
51 Ik. MARDONES, J. M., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 67-69 or. 
52 Ik. Ibid., 70-72 or. 
53 Ik. Ibid., 73. eta hurr. or. 
54 Ik. Ibid., 91. eta hurr. or. 
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ekialdeko erlijioen eragina dugu, behin baino gehiagotan, modu sinkretikoetan 

azaltzen den eragina55. 

Zenbait autorek ohartarazi digutenez, sinesmen erlijiosoen krisi-garaietan 

bizi beharrean, sinesmen erlijioso askoko garaietan bizi gara. Gaurko 

gizabanakoa beste garaietan izandako gizakia bezain sinesteduna da agian: 

sinesteko ohitura eta gaitasuna ez du galdu. Baina krisi nabarian dagoena arlo 

instituzionala da, hots, instituzio erlijiosoa, gure gogoetako kasuan. Gure 

inguruan egiten diren inkesten emaitzak oso esanguratsuak dira: erlijioarekiko 

interesa ez da jaisten, baina instituzio erlijiosoek galdu dute giza 

sinesgarritasuna, neurri handi batean.  

 Izan ere, erlijioa desagertzeko prozesu batean dagoela esateko, ez 

dago inolako daturik. Sekularizazioaren tesi nagusia –modernitatearen 

garapena aurrera joan ahala, erlijioa desagertzen joango da, alegia– ez da 

betetzen, gaur egun ditugun datuak kontuan izanik56. Arestian esan dugunez, 

sekularizazioaren teorian badago beste tesi bat, sekularizazio bigunaren tesia 

deitu dezakeguna; tesi horren arabera, garapen teknikoarekin batera, erlijioa ez 

doa desagertzen; modernitatea eta erlijioa ez dira bateraezinak; aitzitik, 

elkarren ondoan eta elkarrekin joan daitezke. Gure teologoak, sekularizazio 

bigunaren planteamenduan oinarrituta, harantzago joan nahi du. Erlijioa gizarte 

modernoan geratu ez ezik, hedatu ere egiten da. Baina hedatzen den erlijioa ez 

da erlijio tradizionala, betiko erlijioa; gizarte modernoan, erlijioa berritxuratzen 

ari da. Berritxuratze horren ardatza desinstituzionalizazioaren prozesuan datza 

seguru aski57.  

 Erlijioaren desinstituzionalizazioaren aztarnak eta zantzuak hainbat 

ikerketa soziologikoetan agertzen dira; Mardones adi dago ikerketa horien 

ekarpenei58. Denborak aurrera egin ahala, instituzio erlijiosoekiko mesfidantza 

handitzen doa; instituzio erlijiosoek sinesgarritasuna galtzen dute eta galera 

horrek –oraingoz, behinik behin– ez du ukitu hondoa. Are gehiago, Mardonesek 

susmatzen du erlijioarekiko axolagabetasunaren eta hoztasunaren azpian 

instituzioarekin dauden zailtasunak ezkutatzen direla59. 

                                                            
55 Ik. Ibid., 113. eta hurr. or. 
56 Ik. Id., Análisis de la sociedad..., o. c., 251. or. 
57 Ik. Ibid., 247. or. eta hurr. 
58 Ik. Ibid., 233-236 or. 
59 Ik. Ibid., 237. or. 
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 Mendebaldeko gizartean, kristautasuna bere monopolioa galtzen doa; 

dogmak erlatibizatzen dira eta jatorriz kristauak ez diren beste sinesmenekin 

bateratzen dira; autoritate erlijiosoaren ahotsa entzuten bada, beste ahots 

askoren artean entzuten da, inolako nagusitasunik izan gabe; egoera hori dela 

eta, Mardones sinesmenaren desarautzeari buruz mintzatzen da60.  

 

2.4. Erlijioaren eraberritzea 

 Beste ikerlari eta pentsalarien artean, Mardonesek, azken urteetan, 

arreta handia eman dio erlijioaren eraberritzeari61. Erlijioaren mapan gertatzen 

ari denak eta gertatzen ari denari buruzko ikerketek eta gogoetek zalantzan 

jartzen dituzte sekularizazioaren teoria klasikoak. Oraintsu arte, sekularizazioari 

buruz mintzatu da eta, mendebaldean erlijioaren fenomenoa aztertzerakoan, 

sekularizazioa izan da ardura nagusia sortu duen prozesua. Baina, azaldu 

denez, badirudi prozesu hori pentsa zitekeena baino konplexuagoa dela. Lehen 

emandako azalpenean argi geratu da sekularizazioaren kontzeptuak, erabiltzen 

jarraitzen badugu ere, dagoeneko, ezin adieraz dezakeela, besterik gabe, 

erlijioaren desagerpena edo erlijioa zokoratzea. Gaur egun, erlijioa eraberritze 

sakon eta bizkorraren bidetik dabil. Mardonesen ustez, munduaren 

berrenkantamendu berri baten aurrean aurki gintezke62. Erlijioaren eraberritze 

hori, oraingoz, abian dagoen prozesua delarik, bere konplexutasunean eta 

osotasunean ondo hautemateko perspektiba-falta zaigu ziur aski. Testuinguru 

horretan Mardonesek badu hipotesi bat: erlijioa –kristautasuna– berritxuratzen 

ari da. Gure teologoak erlijioaren agerpen berriak ikusten ditu; esaterako, 

gizabanakoa bera –bere subjektibitatea–, gorputzaren zainketa, natura, 

ekologia edo nazioaren identitatea, besteak beste, erlijioaren agerpen berrien 

lekuak izan daitezke63. Modu sistematikoagoan, Mardonesen orrietatik zehar, 

erlijioaren eraberritzearen hiru agerpen identifika ditzakegu: erlijio likidoa –

                                                            
60 Ik. Id., La transformación de la religión..., o. c., 34-36 or. 
61 Behinik behin, hurrengo testuetan landu du gaia: Para comprender las nuevas formas de la 
religión...o. c.; Análisis de la sociedad...o. c.; El nuevo interés por.las religiones, SM, Madril 
1996; ¿A dónde va la religión? Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo, Sal Terrae, 
Santander 1996; Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, Sal Terrae, 
Santander 1999; La transformación de la religión..., o. c. 
62 Ik. Id., Síntomas de un retorno..., o. c., 174-175 or. 
63 Ik. Id., Análisis de la sociedad y..., o. c., 252-256 or.; Id., Para comprender las nuevas formas 
de la religión..., o. c., 91-109 or; 133-145 or.; 151-161 or.; Id., La transformación de la religión..., 
o. c., 73-85 or. 
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erlijioaren pribatizazioa eta erlijioaren desinstituzionalizazioa–, sentiberatasun 

mistikoa, emozioen mundu afektiboa. 

 

2.4.1. Erlijio likidoa64 

 Zenbait autorek erlijioa likido bihurtzen ari dela diote. Likidoa irudi bat 

da; zurruntasunaren kontra jarririk, malgua, aldakorra, itxura asko eta egoera 

ezberdin askotara erraz moldatzen den zerbait iradokitzen duen irudia da. 

Tradizio erlijioso jakin batean dagoen edukiak solidoa dela ematen du; hortaz, 

zurruna eta aldaezina: denbora iragan arren, guztiz iraunkorra. Lehen 

aipatutako subjektibizazioaren eta desinstituzionalizazioaren prozesuak direla 

eta, eduki sinboliko erlijiosoak libre geratzen dira tradizio erlijioso jakin batetik 

eta, batez ere, instituzio erlijioso jakin baten kontrolpetik. Eduki erlijioso horiek 

airean geratzen dira nolabait eta, dagoeneko, inork –inolako instituziok– ez ditu 

kudeatzen eta kontrolatzen. Solido zena likido bihurtu da, malgua eta, horrez 

gain, edozeinen esku dago. Tradizio erlijiosoa bere osotasunean hartu 

beharrean, tradizio erlijioso horrekiko leialtasun osoa izan beharrean, 

gizabanakoak aukeratzen du deigarria duena, interesatzen zaiona, gustuko 

duena edo dena delakoa. Gizabanako erlijioso berriak bere moduan erabiliko 

ditu sinbolo erlijioso horiek, tradizio jakin baten menpe egon beharrean. 

Nolabait, bizipen, sinbolo, sinesmen, ohitura, jarrera erlijiosoen merkatuaren 

erdian kokatzen gara. Merkatu horretan, menu zabala eskaintzen denez gero, 

bezero bakoitzak behar edo nahi duena eramaten du. Darma, karma, 

predestinazioa eta kristau eskatologia bateratzen dira; ama birjina, Krishna eta 

bake unibertsala, dena joan daiteke batera; edo, agian, zatika ere aukera 

daiteke. Orain, gizabanakoa da aukeratzen duena. 

 Mundu sakratuaren esparruan, gero eta monopolio gutxiago dago; 

instituzio erlijiosoek, bere eragina ahuldurik, gero eta gutxiago menperatzen 

dute mundu sakratuaren kudeaketa. Galera horri lotzen zaio gizabanakoaren 

ekimena zabaltzea eta indartzea. Hori dela eta, esan genezake erlijioaren 

kudeaketaren gunea lekuz aldatzen ari dela: instituzio erlijiosoen eskuetatik 

irteteko joerarekin batera, gizabanakoaren eskuetara pasatzeko joera 

areagotzen ari da. Izan ere, erlijiotasun berri bat eraikitzen ari omen da 
                                                            

64 Ik. Id., Análisis de la sociedad..., o. c., 240-252 or.; Id., ¿A dónde va la religión?..., o. c., 21–
24 or. 
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instituzio erlijiosoetako ateetatik kanpoko zelai laikoetan; antza denez, 

antzinako zelai laikoak gero eta sakratuagoak dira. Gizabanakoak instituzio 

erlijiosoarekin dituen loturak ahultzen ari direnez gero, erlijioa, mendebaldeko 

testuinguru soziokulturalean, desinstituzionalizazioaren maldan behera doala 

ematen du. Luckmann-ek, erlijioari buruzko soziologo ezagunak, erlijioaren 

pribatizazioa deitzen dio deskribatutako prozesu horri. Soziologo horrek 

azpimarratzen du erlijioak esparru pribatuan kokatzeko joera daukala, hau da, 

norberaren barneko bizipen ezkutuan65.  

 

2.4.2. Sentiberatasun mistikoa66 

 Mardonesek hautematen du sentiberatasun mistiko berri bat zabaltzen 

ari dela gure kulturan. Neurri batean, esnatze mistiko hori etsipen eta agorpen 

kultural bati lotzen zaio: mendebaldean eskaintzen ziren agintzariak ez dira 

bete eta etorkizunean betetzeko esperantza ahultzen eta desagertzen ari da. 

Begiak beste lekuetara hasten dira begiratzen eta erdi lozorroan ziren 

sentiberatasunak esnatzen hasten dira. Horietako bat da, hain zuzen ere, 

mistizismoarekin lotuta dagoena.  

 Mistizismo horrek era asko hartzen ditu. Batetik, ekialdetik etorritako 

erlijio mistikoei ematen zaien arreta eta harrera esanguratsua da. Hor dugu 

budismoan dauden korronte ezberdinen presentzia eta hazkundea gure artean 

–bereziki, zen korrontekoa, baina beste hainbat komunitate budista sortu dira 

mendebaldean azken urteetan–. Hinduismoan inspiraturik dauden korronteak 

askotu eta ugaldu dira; besteak beste, hor ditugu: Hare Krishna, gogoeta 

transzendentala, Sai Baba.... Bestetik, mendebaldean bertan sortutako 

mugimendu erlijioso berriak ditugu. Horien artean Aro Berria –New Age– 

deritzona azpimarratu beharra dago. Naturan eta gizaterian aro berri baten 

atarian gaudenez gero, errealitatea hautemateko eta sentitzeko modu berri bat 

ahalbidetzen eta zabaltzen ari da. Aro Berriak ez dauka ez liburu sakraturik, ez 

antolamendu berezirik, ezta kredorik ere. Sentiberatasun mistikoa da, 

errealitatearen osotasunari lotu eta osotasun horretan bizi nahi duen mistika. 

                                                            
65 Ik. LUCKMANN, T., La religión invisible, Sígueme, Salamanca 1973; LUCKMANN, T., 
“Religión y condición social de la conciencia moderna”, in PALACIONES, X. - JARAUTA, F. 
(Arg.), Razón, ética y política. El conflicto de las sociedades modernas, Anthropos, Bartzelona 
1988, 87-108 or. 
66 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 113–131 or.  
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Mistika horretan biltzen dira zientzia –fisika eta psikologia– eta ekologia, 

gizabanakoa eta gizateria, natura eta jainkoa, profanoa eta sakratua... 

 Holismoa da sentiberatasun mistiko horren ezaugarrietako bat. 

Gizabanakoak errealitatearen osotasunean murgiltzea bilatzen du: errealitate 

osoko kontzientzia izan eta kontzientzia pertsonala osotasunean kokatu. Mistika 

horretan, ez da zatiketarik egiten, ez da azterketa arrazionalik egiten; 

funtzionalismoa baztertu nahi da. Aro Berri horrek dakarren guztia bake 

unibertsalarekin lotzen da: erlijio, kultura eta jakintza guztien sintesi 

harmonikoa.  

 

2.4.3.  Emozioen mundu afektiboa 

 Erlijioaren bizipen psikikoa azpimarratua izan da aspaldidanik eta 

korronte ezberdinetan67. Bizipen erlijioso hunkiorra azaltzen da bai 

gizabanakoari dagokion esparruan, bai taldeari dagokion esparruan.  

 Deskribatzen ari garen testuinguru berrian –erlijioa 

eraberritzearenean–, gizabanakoaren mundu afektiboa eta hunkiorra bereziki 

azpimarratzen da: garrantzi erabakigarria hartzen du mundu horrek. Bizipen eta 

aukera erlijiosoa afektibitateari lotzen zaio gizabanakoaren bidean. 

Afektibitateari oso garrantzi handia ematen zaio, oro har, bizipen erlijiosoan 

bereziki. Modernitatearen arrazionaltasunean, mundu afektiboa zokoratua izan 

omen da, instituzioek ez omen dute kontuan hartu mundu afektiboaren eskaera; 

erlijioaren eraberritzean, ordea, lehentasuna ematen zaio afektibitateari. 

 Aldi berean, hori guztia gizabanakoaren autorrealizazioari lotzen zaio: 

norbera ondo dagoela sentitzeari.  

 Azkenik, erlijioaren eraberritzearen testuinguruan, ohartxo bat 

gaineratu behar dugu. Deskribatu dugun eraberritzearen prozesuak aniztasuna 

dakar berekin. Baina aniztasun hori betidanik egon da presente erlijio 

tradizionaletan. Kristautasuna, esaterako, betidanik oso anitza izan da; bere 

baitan korronte ezberdin asko eta ofizialki onartuak egon dira, nahiz eta, behin 

baino gehiagotan, korronte horiek elkarren kontra egon. Katolizismoan, 

protestantismoan eta eliz ortodoxoetan, guztietan, aniztasuna ezaguna eta 

onartua izan da, neurri zabal batean. Aniztasun hori antolatzeko eta onartzeko 
                                                            

67 Erlijioaren bizipen erlijiosoaren aipamen hori egiten da oso ezberdinak diren tradizioetan. 
Esaterako, hor.ditugu: W. James, E. Durkheim, R. Otto... 



237 
 

modua ezberdina izan da tradizioen arabera. Islamean, budismoan eta beste 

tradizio askotan aniztasuna onartua eta normala izan da. Erlijio batzuk, berez, 

anitzak dira; hor dugu hinduismoaren kasua, esaterako. Aniztasunaren 

fenomenoa, beraz, ez da berria. Baina, zalantzarik gabe, lehen deskribatu 

dugun testuinguru kulturalak, globalizazioak eta subjektibizazioak batez ere, 

erlijio tradizionaletan aniztasuna bultzatzen dute.   

 

2.5. Fundamentalismoa68 

 Aniztasuna eta aniztasunaren ugalketa datoz subjektibizazioaren eta 

globalizazioaren prozesuekin batera. Aniztasun horrek kolore askoko koadro 

inpresionistaren antza hartzen du, gainera, gero eta koloretsuagoa dena. 

Koloreak nahasten direlarik, kolore eta tonu berriak sortzen dira, itxura eta era 

pentsaezinak ager daitezke; sormena eta berrikuntza nagusitu ohi dira egoera 

horretan. Baina egoera horrek badauka bere kostua, eta ez da makala! Batetik, 

erreferentzia sendorik ez dagoenez gero, ziurtasun-faltak, beldurraren 

presentziak, larritasunaren bizipenak eta itomenaren sentimenduak ezinegona 

sortarazten dute. Bestetik, identitatea desagertzeko zorian geratzen da; 

aniztasun-egoera horretan, identitate guztiak, izatez, identitate mehatxatuak 

dira.  

 Edozeinek ezin jasan dezake egoera itogarri hori. Horrelako egoerak 

talde txikietan –historiako une batean abangoardista direnetan– agertu ohi dira. 

Abangoardiako talde horietako kideentzat, bizitza-baldintza horiek jasangarriak 

ez ezik, sormen aberatserako aukera ere badira. Baina horrelako egoerak giro 

kultural bihurtu direnean eta, ondorioz, giza talde handia eraginda dagoenean, 

askatasunaren bizipena oso latza da; batez ere, barneko eta kanpoko 

askatasunean irautea ez da batere erraza. 

 Testuinguru horretan oso ondo ulertzen da fanatismoaren sorrera eta 

arrakasta. Fanatismoa bizitzeko jarrera bat izanda, giza bizitzako esparru 

askotara zabaldu daiteke; esparru bakoitzean, bizitzeko jarrera horrek izen 

berezi bat hartuko du. Gure gogoeta honetan erlijioaren esparrua jorratzen 

dugu eta hor agertzen zaigun izena ezaguna da: fundamentalismoa. Gaur 

egun, erlijioen bilakaera ikertu eta interpretatzeko, ukitzen ari garen gaiaren 
                                                            

68 Ik. MARDONES, J. M., Fundamentalismo..., o. c.; Id., La transformación de la religión..., o. c., 
86-103 or. 
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testuinguruan batez ere –erlijio-aniztasunaren testuinguruan–, fundamentalismo 

erlijiosoaren aipamena egin behar dugu.  

 Fanatismo erlijiosoa, zoritxarrez, ez da hasten gaur egun ezagutzen 

dugun fundamentalismoan. Erlijioen historiari begira, fanatismoa betidanik egon 

da presente. Noski, baieztapen horrek ez du esan nahi erlijioa, nahitaez, 

fanatikoa denik, ezta hurrik eman ere, baina egia da bide-lagun astuna eta 

enbarazutsua izan dela; beraz, erlijioen historia ikertzerakoan nahitaez ukitzeko 

eta azaltzeko gaia. Dena den, gaur egun ezagutzen dugun fundamentalismo 

erlijiosoa nahiko berria da. AEBn sortzen da XX. mendearen hasieran, 

protestantismoaren altzoan69. Sortu zenetik, hazkunde handia izan du eta 

AEBko estatu ezberdinetara hedatu da eta ugaldu. AEBtik kanpo ere hedatu da, 

Hego Amerikan batez ere. 70eko hamarkadan politikaren esparruan eragina 

izatea bilatzen du fundamentalismoak; bai AEBn, bai Hego Amerikako zenbait 

naziotan, eragile politiko bizia eta, zenbait kasutan, gakoa izan da70. 

Kristautasunaren barnean, fundamentalismo protestanteen munduan ez ezik, 

katolizismoan ere agertu da; gainera, nahiko arrakasta handia izan du, bai 

hedaduran, bai eraginean. Fundamentalismoaren eskutik kristautasunak 

presentzia publikoa eta politikoa berreskuratu nahi izan du. Egia da 

kristautasun-mota bat baino ez dela kristautasun fundamentalista, baina egia da 

baita ere, neurri batean, kristautasun-ikur publikotzat aurkeztu duela bere 

presentzia. 

 Beste bi erlijio monoteista klasikoetan ere fundamentalismoa errotu da, 

bere eragina ez delarik kristautasunean duena baino murritzagoa. Judaismoan 

harediekin agertzen da, eta, gaur egun, Israeleko Estatuan zer nolako eragina 

daukan ikusteko aukera izan dugu azken hauteskundeetan. Islamiar 

fundamentalismoa nahiko ezaguna da, eta, agian, bere benetako neurritik 

kanpo handiesten da mendebaldeko hedabideetan. Islamiarren 

                                                            
69 Fundamentalismo hitza ingeleseko “fundamentalism” hitzetik dator, eta 1910 – 1915 artean 
argitaratu zen liburu-bilduma baten izena hartzen du: The Fundamentals. A Testimony to the 
Truth (ik. MARDONES, J. M., Fundamentalismo,..., o. c., 6-7 or.). Fundamentalismoaren 
eboluzioa eta eboluzio horretan agertzen diren adar ezberdinak irakurtzeko, ondoko artikuluak 
ematen digu aukera: LAWRENCE, B. B., From fundamentalism to fundamentalisms: a religious 
ideology in multiple forms, in HEELAS, P. (argit.), Religion, Modernity and Postmodernity, 
Blackwell, Oxford 1999, 88-101 or. 
70 1979an J. Fawell-ek, predikari protestanteak, Gehiengo Morala fundatu zuen; Reagan-en, 
AEBko presidentea izan zenaren, kanpainan eta gobernuan oso eragin handia izan zuen kristau 
mugimendu fundamentalista horrek.  
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fundamentalismoa, gure hedabideetan horrela islatzen ez bada ere, judu eta 

kristau fundamentalismoa baino askoz ere beranduago azaltzen da, XX. 

mendeko azken laurdenean, prezeski. Gaur egun, inoiz fundamentalistak izan 

ez diren tradizio erlijiosoetan, fundamentalismoaren zantzua agertzen ari da. 

Esaterako, hor dugu hinduismoaren kasua; berez, guztiz tolerantea den tradizio 

erlijiosoak, azken urteetan, agerpen fundamentalistak ezagutu ditu bere 

baitan71. Beraz, unibertsal bihurtzen ari den fenomeno bati buruz ari gara 

mintzatzen. 

 Fundamentalismoaren sorreraren eta hedaduraren berri eman 

ondoren, bere baitan dauden zenbait ezaugarri deskribatu behar ditugu72. 

a) Gutxiengoaren jarrera. Talde fundamentalistek hautematen dute eurak 

gutxiengo bat direla gizarteko testuinguruan. Gutxiengo-pertzepzio horretan, 

gehiengoaren jarrera arbuiatzen da, gardentasunetik alde egin baitu. 

Benetako garbitasuna talde fundamentalistan gordetzen da. Iraneko kasuan 

bezala, nahiz eta talde fundamentalistak arrakasta lortu eta herritarren 

gehiengoaren aukera izan, gutxiengoari dagokion jarrera horrek irauten du.  

b) Modernitatearen gaitzespena. Modernitateak dakarren arrazoiaren erabilera 

ez dute onartzen. Baina baieztapen horrek zehaztapenaren beharra dauka. 

Arrazionaltasun zientifiko teknikoa ez dute arbuiatzen; oro har, aurrerapen 

teknikoa berenganatzeko arazorik ez dute; puntako teknologia erabiltzeko 

beldurrik ez dute. Filosofia ilustratuan errotzen den arrazionaltasuna da, 

hain zuzen ere, onartzen ez dena. Beraz, modernitate kulturala da 

baztertzen dena. 

c) Idazki sakratuaren, eta, oro har, tradizioaren agintea. Horietan daude 

oinarriak, eta, oinarri horietatik, fundamentalistek irizpide eta jokatzeko 

ondorio guztiak atera nahi dituzte. Idazkiak eta tradizioa interpretatzeko 

modua hitzez hitzezkoa da, bitartekorik gabe; tradizioa dagoen moduan, 

idazkiak idatzita dauden moduan, Jainkoaren nahi zuzena eta gardena 

azaltzen da nonbait. 

 Gehienbat, lider karismatikoak dira tradizioak eta idazkiek 

dauzkaten ondorio praktiko eta zehatzak azaltzen dituztenak. Interpretazio 

                                                            
71 Ik. Amaladoss, M., “Dificultades del diálogo interreligioso”, in Iglesia Viva, 208 (2001), 12–13 
or. 
72 Puntu horretan jarraitzen dugu Mardonesek egiten duen deskribapena Fundamentalismo 
liburuan, 11-12 or. 
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horiek portaera pertsonalaren esparruari egokitzeaz gain, esparru publikoari 

eta politikoari ere badagozkie. Lider karismatikoek, tradizioan eta idazkietan 

oinarrituta, eredu sozial eta politiko bat daukate; eredu hori da, hain zuzen 

ere, gizartean zabaldu, eta, ahal den neurrian, ezarri nahi dutena. 

d)  Komunitatearen eta agintearen garrantzia. Fundamentalismoa sortarazteko, 

mantentzeko eta bultzatzeko, talde-giroaren beharra dago. Baina talde hori, 

neurri batean, talde itxia bihurtzen da. Ezaugarri horretan, 

fundamentalismoak sektaren kutsua hartzen du. Taldearen zeregina eta 

eragina azpimarratzen da eta mendebaldeko indibidualismoa gaitzesten da. 

Komunitatearen eraikuntzan, berriro, lider karismatikoen agintea oso 

adierazkorra da. Taldekideei dagokiena, gehienbat, liderrek erabakitzen 

dutenari onartzea eta obeditzea da. 

e) Elkarrizketaren zailtasuna. Fundamentalismoak talde itxietan errotzeko eta 

garatzeko joera duenez gero, ez du aukera handirik ematen elkarrizketa 

serio bat izateko. Egia osoaren jabe direlarik, besteengandik ez dute ezer 

ikasterik. Gizarte batean fundamentalismoa gutxiengo soziologikoa denean 

eta isolaturik dagoenean, bere baitan bizi daiteke arazo handirik ekarri gabe. 

Beste egora bat da fundamentalismoa hedatzen denean eta, gizarte 

berberean, fundamentalismo bat baino gehiago agertzen direnean. Orduan, 

fundamentalismo ezberdinen arteko talka egiteko arriskua oso handia da. 

Testuinguru horretan, fundamentalismoa indarkeria-iturrietako bat izan 

daiteke. 

  

3. Balorazioa 

 Esana dagoenez, idazkien zenbakiei begira, elkarrizketa-mota hau oso 

garrantzitsua da. Gauza eta plano ezberdinak sarturik, denetariko zerbait 

aurkitzen dugu eta hariak identifikatzea ez da lan erraza; beharbada, multzo 

hau behartu samarra izan daiteke, nahiz eta dena erlijioaren soziologiarekin eta 

erlijioaren filosofiarekin lotuta egon. Hala ere, elkarrizketa hau ez da antzua, 

emaitzak oparoak baitira. Giza zientzietako teoriaren planoan gogoeta kritikoei 

eta planteamendu epistemologikoei buruz mintza daiteke eta beharrezkoa da, 

baina plano horretan kokatuta, nekez igar daiteke gizartean agertzen diren 

fenomeno berriak. Elkarrizketa honi esker aldez aurretik ikusita ez zeuden 
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zenbait egoera berriak kontuan hartzen ditu Mardonesek: subjektibizazioa, 

erlijio aniztasuna, erlijioaren eraberritzea…  

 

3.1. Datuen inportantzia: historia kontuan hartzen duen teologia lantzea 

 Giza historian gertatzen denari adi egotea eta hausnartzea guztiz lotuta 

dago Mardonesek bizi eta garatu nahi duen kristau fede-motarekin. Fedearen 

ondorioak ez dira dogmaren formulazio soilean argitzen, ohiko bide deduktiboa 

erabiliz. Ildo horretatik, Vatikanoko II. Kontzilioaren idazkietan oinarrituta, aldien 

ezaugarrien planteamendua oso esanguratsua delarik, Mardonesek argi asko 

ikusten du zeinu horiek atzemateko giza zientzien beharra dugula. Orain arte 

izandako beste elkarrizketetan giza zientzien ekarpena kontuan izan arren, 

teorien eremuan kokatu da saiakera gehien bat. Kapitulu honetan aurkeztu 

dugun elkarrizketak beste ezaugarri bat dauka datu enpirikoei so egiten dien 

neurrian. Pauso hori ematean, Mardonesen sentiberatasuna islatzen da: giza 

errealitatean gertatzen denarekin leial izan nahi du. Beraz, aldien 

ezaugarriekiko leialtasuna lantzeko, giza zientziek egiten dituzten ekarpenak bi 

mailetan kontuan izan behar ditugu: teoriarenean eta datu enpirikoenean.  

 Datu enpirikoen emaitza jasotzea aurrera pausoa da gure autorearen 

ibilbidean, bere azterketei eta gogoetei zehaztasun eta doitasun handiagoa 

ematen dien neurrian. Hala ere, esan beharra dago datu horiek ez dituela modu 

sistematikoan lantzen, bere gogoetan zatika eta modu puntualean tartekatzen 

dituela baizik. Dena den, esandakoa orekatu behar dugu esanez gure autoreak 

aukeratzen dituen iturriak serioak eta kontrastatuak izan ohi direla eta, hortaz, 

ikerketa enpiriko horien atzean planteamendu metodologiko eta teoriko sakon 

eta koherente bat dagoela.  

 

3.2. Erlijioaren definizioa 

 Datuen emaitzak kontuan izanik, erlijioa eraberritze-prozesu batean 

murgildurik dagoela esateko beste ebidentzia eskaintzen digu Mardonesek; 

edo, behinik behin, gure autoreak eraikitzen duen hipotesi horri eusteko hainbat 

datu agertzen direla onar daiteke.  

 Dena den, puntu honetan arazo metodologiko bat ateratzen da gure 

bidera. Mardonesek badaki erlijio-definizio asko daudela eta definitzeko hainbat 
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irizpide eta ikuspuntu daudela. Planteamendu horien berri ematen digu modu 

pedagogikoan, informazioa ondo antolatuz73. Hala ere, galdera bat geratzen da 

airean: Mardonesentzat zer da erlijioa? Gure autoreak sintesiak egin nahi 

dituelarik, tradizio eta planteamendu bakoitzean dauden alde argigarriak biltzen 

ditu. Dena den, definizio jakin bat bereganatzen ez duenez gero74, 

anbiguotasun bat sortzen da kasu jakinak aztertzean, argi ez baitago zer den 

erlijioa eta zer ez den erlijioa. Hori horrela, gizartearen hainbat fenomenok eta 

gertakarik era erlijiosoa har dezakete –kirola, gorputzaren zainketa, hainbat 

tratamendu psikiko…–, baina horiek guztiak erlijioaren kontzeptuan sartzen ote 

dira? Ildo horretatik, denak erlijiosoaren kutsua izan dezake eta horrek, 

defendagarria eta arrazoizkoa izan arren, erlijioa eraberritzen ari dela frogatze 

aldera argitasun gutxi eskaintzen digu. Azken batean, fenomeno horiek ez dira 

berriak eta, berez, ez dute adierazten erlijioaren eraberritze hori, nahiz eta 

fenomeno horietako batzuk gaur egun arrakastatsuagoak direla frogatu.   

 Gure ustez erlijioaren eraberritzearen mamia erlijio klasikoekin lotuta 

egon beharko litzateke. Eremu horretan, Mardonesek behar beste ebidentzia 

ematen ditu eraberritzearen prozesua gertatzen ari dela esateko? 

Zalantzagarria da. 

 Erlijioaren definizioaren inguruan dauden anbiguotasunekin jarraituz, 

sakratuaren kontua agertzen zaigu. Batetik, sakratua erlijioarekin lotzen du 

Mardonesek, Durkheim-en planteamendua jasoz eta erlijioaren 

fenomenologiaren ekarpenak kontuan hartuz; ildo horren arabera, profanoaren 

eta sakratuaren arteko oinarrizko bereizkuntza dugu. Bestetik, kristautasuna 

profanoa dela defenditzen du, profanoaren eta sakratuaren arteko 

ezberdintasuna nolabait gainditzen duela kristautasunak. Gaia lantzen duten 

autoreek ondo erakusten duten bezala, ikuspuntu biak defendigarriak dira; biok 

batera ere defendigarriak dira? Edonola ere, sakratuaren gaiak azalpen 

handiagoren beharra dauka. 

 

 

                                                            
73 Ik. MARDONES, J. M., Para comprender las nuevas formas de la religión…, o. c., 13-29 or. 
74 Erlijioaren definizioarekin lotzen diren arazoak eta Mardonesek nola egiten dien aurre 11. 
kapituluan planteatzen dugu berriro; kapitulu horretan hemen baino zehaztasun handiagorekin 
ikus daiteke arazoaren hondoa baita horren ondorioak ere; dena den, han esandakoak 
hemengo gogoeta honetan ere badu eraginik. 
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3.3. Sekularizazioa 

 Aurkeztu dugunez, Mardonesek ez dauka interpretazio zurrunik 

sekularizazioari buruz: alde batetik, teoriak aldatzen doazela eta ñabardura 

berriak jasotzen doazela konturatzen da; beste alde batetik, datuek erakusten 

dute neurri handi batean erlijioa ez dela desagertzen berritxuratzen dela baizik. 

Beraz, gure autoreak onartzen du sekularizazioaren kontzeptuak giza 

errealitatean gertatzen dena azaltzeko gaitasun handia duela eta, ondorioz, 

ezin daitekeela baztertu; baina, bestaldetik, ezin daiteke izan kontzeptu 

zurruna.  

 Beste ikuspuntu batetik, sekularizazioaren teologoen uberan –

Bonhoeffer gehien bat–, Mardonesek ere sekularizazioa modu teologikoan ukitu 

nahi du, kristau fedea pentsatzeko eta bizitzeko baldintza eta aukera dela 

defendituz. Ildo horretatik, kristautasun profetikoa eta munduko gaitzetan 

engaiatua bultzatu nahi du, nolabaiteko lekukotasuna jariatuz.  

 Dena den, sekularizazioari buruzko gure autorearen idazkiak irakurriz, 

zenbait zalantza sortzen zaizkigu. Lehenengo eta behin, sekularizazioaz eta, 

aldika, erlijioaren eraberritzeaz mintzatzen da. Hori kontuan izanik, 

sekularizazioaren presentzia erlijioaren eraberritzen den une berean gertatzen 

dela esan liteke? Bestaldetik, neokontserbadurismoaren planteamenduan 

erlijioaren presentzia publikoa defenditzen da; hori horrela, sekularizazioari 

buruz modu homogeneoan hitz egin daiteke? Beste plano batean eta goian 

aipatua izan den erlijioari buruzko definizioaren auzia dela eta, dena erlijioak 

ukituta badago –berriro erlijioa zer den definitzeko arazoarekin topo egiten 

dugu–, sekularizazio bera prozesu erlijiosoa ez litzateke izango?  

 Sekularizazioari buruz Mardonesek egiten duen gogoetan, datu 

enpirikoak eta teoriak nahasten dira sarri askotan; hala ere, datuek teorien 

planteamenduak bermatzen dituztenik ez da hain argi agertzen. 

 Aurrekoa metodoarekin lotuta dago; baina badago beste puntu 

garrantzitsu bat Mardonesen planteamenduan fedearen bizipenarekin 

estekatzen dena. Gure autoreak, datu soziologikoen emaitzei begira, argi dauka 

Europako mendebaldean gizarte sekularizatuan bizi garela eta, horrez gain, 

gero eta sekularizatuagoa; testuinguru horretan kristauak bere fedea bizitzea 
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eta esperantzaren arrazoia ematea ikasi behar du. Hori horrela, hor agertzen 

den jarrera ez da boluntarista samarra? Soziologikoki sostengarria ote da 

halako fede bat? Azken batean, gutxiengo baten jarrera militantea izateko 

arriskua dauka planteamendu horrek eta, ondorioz, jarrera etikoa garatzeko 

beharra. 

 

3.4. Subjektibizazioa 

 Subjektibizazioaren prozesua balioesteko orduan, Mardonesen jarrera 

anbiguoa da. Alde batetik, nahitaezko prozesua ez ezik, pertsonaren askapen-

bidea ere izan daitekeela uste du. Beste aldetik, subjektua, argaltze prozesu 

horretan, guztiz makal geratzen dela antzematen du. Argaltze prozesu horrek 

ondorio bat nabarmentzen da batez ere: elkartasuna ahultzearekin batera75, 

indibidualismoa indartzen da. Hori horrela, gizakia edozein ideologiaren menpe 

–batez ere merkatuaren menpe– geratzen dela atzematen du Mardonesek. 

Ikuspuntuak ikuspuntu, Mardonesek argi ikusten du subjektuaren eraikuntza 

gaurko erronka itogarria dela76. 

 Bestaldetik, subjektibizazioa eta desinsituzionalizazioa guztiz 

txirikordaturik daude, elkarri eragiten diotelarik. Susmatzen dugu bi prozesu 

kultural horiek oso esanguratsuak direla erlijioan dauden itxuraldaketak ulertu 

nahi ditugunean. Horrela ere ulertzen du Mardonesek, baina pena bat da gai 

horretaz, aipamenak aipamen, hausnarketa iruna ez dugula aurkitzen. 

  

3.5. Aniztasunari buruzkoa 

 Hasierako gogoetetan eta idazkietan ez zegoen kezka hau, baina, 

gizartearen dinamikari so eginez, kontuan izateko nahitaezko datu bihurtzen da, 

erlijioaren eboluzioaren berri azaldu nahi denean gehien bat.  

 Berriro ere ohartarazi behar dugu erlijio-aniztasunaren gaia modu 

sistematikoan ez duela jorratzen Mardonesek; hala ere, gero eta garrantzi 

handiago ematen dio gai honi; bere azken liburuan, bere heriotzaren ondotik 

argitaratzen den horretan, etorkizun hurbilean teologiako gogoeta zentrala 

                                                            
75 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 81. or. 
76 Ik. Id., Dialéctica y sociedad irracional..., o. c., 144. or. 
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izango dela iradokitzen du77. Gogoeta sistematikoa izan ez arren, arazoa 

planteatzearekin batera, bere jarrera optimista erakusten digu: hasiera batean 

arazo dirudiena abagune ederra izan daiteke fededunentzat. Gai zail bezain 

mamitsu bati eusteko, optimismoaren jarrera lagungarria izan badaiteke ere, 

gakoa ez datza jarrera formalean, Mardonesek gogoetak iradokitzen duenean 

baizik. Gogoeta sistematikorik egiten ez duenez gero, azpian dauden korapiloei 

eta galdera bihurriei ez die erantzun borobilik ematen. Hala ere, uste dugu 

abagune honetaz onura lortzeko zenbait iradokizun egiten dituela; horien artean 

hiru aipatzen ditugu. 

 Erlijioen arteko elkarrizketa egiteko moduari dagokio lehendabiziko 

iradokizuna. Erlijioen arteko elkarrizketari dagokionez, gure autoreak mintzaira 

teologikoaz edo kontzeptualaz ez dauka, antza denez, konfiantza handirik; 

formulazioak zenbat eta abstraktuagoak izan, hainbat eta zailtasun handiagoak 

elkarrizketa emankorra lortzeko. Formulazio abstraktuak sufrimendu-

bizipenetatik urrundu egiten dira nonbait. Hori dela eta, Mardonesen 

iradokizuna narrazio sinpleak eta laburrak erabiltzea da. Puntu horretan 

postmodernismoaren ekarpena nabaritzen da, baita hizkuntza sinbolikoari 

buruzko hausnarketaren ekarpena ere. Ildo horretatik, Bibliako narrazioek, 

beren soiltasunean, oinarrizko giza esperientzia komunikatzeko gaitasun 

handiagoa dute kontzeptu filosofikoek eta abstraktuek baino78. Iradokizun 

honetan Mardonesen ibilbideak izan duen eboluzioa nabaritzen da, argi ikusten 

baita ez dela geratzen korronte jakin bateko iritzian, baizik eta perspektiba 

anitza bilatu eta bildu nahi dituela. Edonola ere, arrazionaltasun kritikoaren 

funtzioa mugatuta geratzen da eta pentsamendu sinbolikoaren presentzia 

nabariagoa da.  

 Bigarren iradokizunak, aurrean esandakoari tenkatuz, sinkretismo 

merke batean jausteko arriskua gogoratzen digu. Elkarrizketaren gakoa ez 

datza nork bere erlijioaren muina uztean; alderantziz, elkarrizketa zintzoak nork 

bere erlijioaren zentroa identifikatzea eta sakontzea eskatzen du; fedea bere 

sustraietara eramatea eskatzen du. Ildo horretatik, erlijioen arteko benetako 

elkarrizketak konbertsio sakon bat eskatzen du, nor bere erlijioaren benetako 

                                                            
77 Ik. Id., Matar a nuestros dioses..., o. c., 11.; 127-128; 162. or.; Id., El discurso religioso de la 
modernidad…, o. c., 240. or. 
78 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 252. or. 
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sustraietara egokitzeko konbertsioa. Planteamendu horren testuinguruan, 

azpimarratzeko da elkarrizketa hori, kristautasuna lurruntzera eta 

desagerraraztera behartu ordez, oso onuragarria izan daitekeela iturrietara 

itzultzeko eta galga gardentzeko. Beste ekarpenen artean, kristautasun 

unibertsala lortzea izango dugu; kulturari dagokionez eta elizari dagokionez, 

kristautasun polizentrikoa espero daiteke, elkarrizketaren prozesua ondo egiten 

bada79. 

 Hirugarren iradokizuna erlijioa erlatibizatzean datza. Erlijioa ez da 

absolutua, Jainkoa baizik; Jainkoaren maitasuna da salbatzen duena eta ez 

erlijioaren antolakuntza, kultua, erritoa, legea80. Erlijioak bitartekoak dira, baina 

ez dira helburua; maitatzeko bideak diren neurrian, egokiak eta lagungarriak 

dira. Baina Jainkoa misterioa da beti eta misterio horren aipua erlijio guztietan 

presente dago. Erlijioen arteko elkarrizketa emankor bat egiteko, erlijio 

bakoitzak daukan tradizioarekin eta jakintzarekin batera, ez dakielako 

kontzientzia –bere ez jakintzaren kontzientzia– ere izan eta aitortu behar du81. 

Iradokizun hori kristautasunaren kasura aplikatzen duenean, Geffré-ren 

ekarpen batez baliatuz, errebelazioaren gertakizuna eta errebelazioaren mezua 

bereizten ditu Mardonesek; Kristorengan agertzen den errebelazioa, 

errebelazioaren gertakizuna bera, gaindiezina da, errebelazioaren gailurra da; 

baina errebelazioaren mezua mugatua da beti82. Ildo horretatik, Kristorengan 

agertzen den absolutua onartuz, Kristo nola bihurtzen den unibertsal 

pentsatzerakoan, arduratsuak eta arretatsuak izan behar dugu, zeren eta, 

esanda dagoenez, Kristoren gertakizuna unibertsala izan arren, kristautasuna 

partikularra baita beti. Edonola ere, gogoeta horrekin batera, hausnarketa 

kristologikoa ez da ixten, zabaltzen baizik.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
79 Ik. Ibid., 251. or. 
80 Ik. MARDONES, J. M., Matar a nuestros dioses..., o. c., 171-173 or. 
81 Ik. Ibid., 207.-208 or. 
82 Ik. Ibid., 160-162 or. 
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8. Elkarrizketaren emaitza 

  

 Aurreko kapituluetan aurkeztu duguna kontuan izanik, elkarrizketan 

dagoen teologo bezala ezaugarritu dezakegu Mardones, bere testuinguru 

soziokulturalarekin elkarrizketa sakona eta esanguratsua –bere kristau fedeari 

begira gehien bat– ehundu nahi duen neurrian. Ziur aski, elkarrizketak nola 

antolatu ditugun eta elkarrizketa horietako bakoitzean sartu ditugun autoreak 

eta gaiak eztabaidagarriak izango dira; hala ere, elkarrizketari emandako 

antolamenduari buruzko iritzi kritikoa ematerakoan, Mardonesen lanari buruz 

aldez aurretiko beste ikerketarik ezin izan dugula erabili kontuan izan beharko 

dugu. Sailkapenak sailkapen, gure autorea elkarrizketaren metodoan eta 

bidean egiten duen saiakera argi asko erakutsita geratu dela uste dugu.  

 Teologiaren sistema berri bat eraiki ez badu ere –inolako intentziorik ez 

du erakusten– eta ikuspuntu teologiko berriak asmatzen ez baditu ere, 

Mardonesek zeharkatzen duen ibilbide teologikoan badugu zerbait ikasteko, 

zerbait hausnartzeko. Susmatzen dugu gure autoreak jorratzen duen 

elkarrizketa-estiloan zerbait iradokitzailea islatzen dela, geureak bezalako garai 

erronka-ekarleei heltzeko baliotsua izan daitekeena. Hori guztia identifikatu 

ditugun elkarrizketetan deskribatuta eta, neurri batean, balioetsita dago.  

 Esandakoa errepikatu gabe eta orotariko ikuspuntu bat hartuz, gure 

zeregin teologikoa egiteko, behinik behin hiru ikasketa egin ditzakegu 

Mardonesen elkarrizketa-estiloan: irakastetik ikastera iragatea, ikasteari nola 

heldu planteatzea, ikasketa iraunkorrean diharduen kristautasuna jorratzea. 

 

1. Irakastetik ikastera iragatea 

 Fedea ez dela soilik –doktrina bat– gogoratzea esan beharra badago ere, 

azpimarratu beharko dugu beti fedearen muina ez dela, inola ere, gogoratzen 

dena –doktrina– modu mekanikoan aplikatzea. Vatikanoko II Kontzilioaren 

doktrinan giza historiaren balioa berreskuratzean, giza historia horretan 

gertatzen denari so egin behar dio kristauak bere fedearen adierazpena eta 

ondorioak ulertzeko; giza historiarekiko arreta horren testuinguruan kristau 
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teologoak argitu beharko du bere fedeak dakarren berria1. Gaudium et Spes 

konstituzioak, aldaketa sakoneko garaietan bizi garelako kontzientzia izanik, 

historia kristautasunaren naturan txertaturik dagoela planteatzen du2. 

 Mardonesen gogoeta teologikoa, Gaudium et Spes-en espiritu horretan 

guztiz murgilduta egonik, ezin daiteke izan abstraktua, espekulatiboa edo 

doktrina hutsa. Gure autoreak, fede sakoneko kristaua izan arren, ez dauka 

doktrina bat irakasteko; bere jarrera giza historian murgiltzean datza, historia 

horretan gertatzen denari adi egonez eta horren esanahiari buruz galdetuz. 

Horrenbestez, Mardonesen kasuan, elkarrizketa ez da estrategia formala, ezta 

galduta dagoen mundua salbatzeko metodo eraginkorra ere; bere inguruko 

gertakizunetako eragileekin mintzatzen saiatzeak ikastearen jarrera barneratu 

duela esan nahi du: zer gertatzen den galdetzen du eta gertatzen denaren 

adierazpen fededuna igarri nahi du. Gogoeta iradokitzailea duten pentsalariak 

maisutzat hartzen ditu gure autoreak eta beren ikuspuntuak eta 

planteamenduak ulertzearekin batera, fede gardenago eta sakonago bizitzen 

zertan laguntzen duten bereiztea bilatzen du. Ez dauka arazorik pentsalari 

horiek ateoak badira, ezta kristau fededunen aurrean kritikoa izan behar badu  

ere; kritika ondo etorria izango da. Esandakoa ondo interpretatzeko, ohar pare 

bat egitea komenigarria da. Lehenik eta behin, gure autoreak korronte 

ezberdinetako ordezkarien lanak irakurtzerakoan oso leiala eta ondradua da; 

ideiak ondo laburbiltzen saiatzen da eta modu oso pedagogikoan azaltzen ditu, 

kontzeptuen zailtasunak –adierazpena galdu gabe– arinduz eta esanahiaren 

atzematea erraztuz. Mezuarekiko leialtasun hori eskertzekoa bada ere, beste 

leialtasun-mota bat azpimarratu behar dugu: pentsalariaren tesia Mardonesi 

gustatu ez arren, planteamendu hori ondo, garbi eta modu argian transmititzen 

saiatzen da. Bigarrenik, Mardonesek egiten duen aurkezpena ez da zapala, 

denak berdin balio izango balu bezala; gure autoreak bere ikuspuntu kritikoa 

sarturik, irakurtzen duen pentsalariaren planteamenduan ikusten dituen 

hutsuneak azalarazten ditu. 

                                                            
1 Vatikanoko II. Kontzilioaren doktrina kontuan izanik, salbazioaren historiak arreta berezia 
jasotzen du, gogoeta teologikoaren giltzarrietako bat bilakaturik; horren lekukoa da ondorengo 
lan ezaguna eta erraldoia: FEINER, J. - LÖHRER, M., Mysterium Salutis. Manual de teología 
como historia de salvación, Cristiandad, Madril 1969. Teologiaren esku-liburu horren hasieran, 
argitaratzaileek azaltzen dute zer zentzutan ulertu behar den historia salbazioa bezala. 
2 Ik. CHENU, M. - D., Los cristianos y la acción temporal, Estela, Bartzelona 1968, 20. or. eta 
hurr. 
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 Mardonesi, berak lantzen duen lehendabiziko elkarrizketan, argi agertzen 

zaio giza historia dinamikoa dela eta dinamismo horretan dauden faktoreak 

atzemateko beharra dagoela. Eskola Kritikoaren uberan, gure autoreak 

bereganatzen du giza historia ezin dezakegula modu neutral batean aztertu, 

giza aztertzaileek mina eta biktimak dauden lekuan kokatu behar dutela baizik. 

Historia askatzailea eraikitzean, erlijioaren funtzioa anbiguo izan da urteetan 

zehar; Eskola Kritikoarekin mintzatuz, argi agertzen da erlijioa oso arriskutsua 

izan daitekeela3, baina, berez, faktore alienatzailea ez dela zertan izan. Hori 

horrela, erlijioaren planteamenduan eta ekarpenean bereizi beharko da zer den 

alienatzailea eta zer den askatzailea. Bereizpen hori egiteko, alde batetik, 

erlijioak betetzen dituen funtzio sozialak aztertu beharra dago; beste alde 

batetik, erlijioak duen tradizioan arakatu beharko da zer den liberatzailea eta 

zer den menperatzailea. Zeregin horiei begira, giza zientzien bitartekoa 

teologoaren zereginean sartuta egon beharko dira. Hala ere, Mardones 

konturatzen da elkarrizketa honetan kristautasuna ez dela soilik jasailea, kritika 

baten itu hutsa. Giza historia askatzailea eraikitzeko erlijioak bere ekarpen 

propio egin dezake, esperantzari buruzko gogoetak eta esperantzaren praxitik 

datozen ondorioak kontuan izanik: kristau esperantzak giza historia askatzailea 

bizitzeko eta eraikitzeko faktore berezia da. 

 Neoliberalismoaren planteamendua Mardonesek lan egin eta pentsatzen 

duenaren kontra doa; hala ere, modernitateko eragile nagusietakoa bihurtu dela 

konturatu eta onartzean, korronte horren ikuspuntua eta proposamena bertatik 

bertara aztertzeko denbora ematen du gure autoreak. Ikerketa horretan, aldez 

aurretik oso kritikoa izan arren, ñabardurak jasoz, berak zeuzkan aurreko 

planteamenduetan zerbait aldatu behar duela onartzen du. Behinik behin, bere 

lekuan aurkeztu eta erakutsi dugun bezala, hiru ikasketa egiten ditu espainiar 

teologoak. Lehenengo eta behin, kritikekin eta prebentzioekin batera –Eskola 

Kritikoaren kasua– bide positiboak aurkitu behar dira eta, aldi berean, arrazoi 

funtzionala eta pragmatikoaren beharra onartu behar da; bizitzak ez du 

                                                            
3 Baieztapen hori Mardonesen hasierako elkarrizketetan presente badago ere, bere azken 
idazkietan indar biziaz islatzen da; esaterako, bere azkenekoetako batean irakur dezakegu:  

 Y no podemos olvidar que vivimos días que en nombre de lo religioso, de la 
invocación a Dios, se legitima la barbarie y la muerte. Este hecho nos debe poner 
poner sobre aviso respecto a la ambigüedad que rodea también a la religión. Estamos 
en un terreno muy resbaladizo y peligroso (La transformación de la religión. Cambio en 
lo sagrado y cristianismo, PPC, Madril 2005, 185. or.). 



251 
 

funtzionatzen ideia teoriko onen arabera. Bigarrenik, neokontserbadoreek 

egiten duten kulturari buruzko azterketa kontuan hartzekoa da, zorrotza eta 

sakona baita: kultura endekatzen bada, herritar arruntak balioak bereganatzea 

oso zaila da eta, horrekin batera, giza bizitzaren elkartasunean pitzadurak 

sortzen direlarik, gizartea gaixotzen da. Hirugarrenik, erlijioa eremu pribatutik 

enparantza publikora ateratzea planteamendu interesgarria da gizartean 

erlijioaren zerizana eta zeregina garatu ahal izateko.  

 Neoliberalismoarekin bezain kritikoa da postmodernitatearekin; 

postmodernitatean Mardones eroso sentitzen ez den arren, jarrera zabala eta 

malgua erakusten du korronte horretan ikasketa berriak egiteko. Modernitateak 

erabili duen arrazionaltasunaren mugak argi agertzen zaizkio 

postmodernitateko pentsalariengan. Erlijioan taupadaka dagoen misterio-

bizipenarekin topo egiteko, postmodernitateko baldintzek bide berriak eskaini 

ditzaketela –bizipenarekin eta sentimenduarekin lotuta daudenak– onartzeko 

prest dago Mardones. Are gehiago, pobreen kristautasuna, hustearen logika eta 

aniztasun emankorra garatzeko intuizio ederrak ekar ditzake 

postmodernitateak.  

 Modernitatea interpretatzen duten korronte guztiek erlijioaren presentzia 

balioesten dute, bere zereginaren eta zerizanaren interpretazioa ezberdina izan 

arren. Hala ere, bizitza ez doa aldez aurretik jarritako ubide logikoetan; 

interpretazioak interpretazioa, soziologia enpirikoak jasotzen dituen datuak 

kontuan izatea oso inportantea da gure autorearentzat, batez ere bere bigarren 

azken aro intelektualean. Gizartearen eboluzioak agerrarazten du fenomeno 

berrien presentzia eta lehengo teoriek bere urritasuna erakusten dute fenomeno 

berri horiek interpretatzeko. Ildo horretatik, Mardones prest dago 

sekularizazioaren teoriak birplanteatzeko, erlijioa eraberritzen ari dela onartzeko 

eta subjektibizazioaren prozesua kontuan izateko, fundamentalismoaren 

agerpena eta hedapena ahaztu gabe. 

 Teoriak, interpretazioak, datuak kontuan izaten ditu Mardonesek erlijioa eta 

kristautasunaren eboluzioa eta presentzia interpretatzeko eta etorkizuneko 

bideak igartzeko. Hala ere, bere azken urteetan badirudi bide intelektual 

horrekin ez dela konforme geratzen gure autorea; erlijioa ondo planteatzeko, 

hori guztia beharrezkoa izan arren, gero eta argiago ikusten du ez dela nahikoa; 

erlijioaren bizipenak hesi horiek erauzten ditu eta molde horietan ez du uzten 
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bere izaera harrapatzen. Hori dela eta, pentsamendu sinbolikoari sakontasun 

handiagoz heltzeko premia sentitzen du; azken batean, gure pentsamendua 

mitikoa da beti; gure arrazoiak erlijioari buruz esan dezakeena ondo kokatzeko, 

mitoak eta pentsamendu sinbolikoak jartzen dituzten baldintzak kontuan izan 

behar ditugula argi ikusten du Mardonesek. Aldi berean, planteamendu hori 

defenditzen du arrazionaltasun kritikoaren zeregina ukatu gabe. Gure 

autorearen ikuspuntua gero eta anitzagoa bihurtzen doa, gero eta 

sinfonikoagoa. Testuinguru horretan, bere azken liburuak –heriotza ondoan 

argitaratuak–, daukan kutsu mistikoa ez da harritzekoa. 

   

2. Ikasteari nola heldu planteatzea 

 Nolabait, gure autorea jarrera apalez jantzita dagoenez, bere idazkien 

helburua ez datza irtenbideak eskaintzean, arazoak non dauden eta arazo 

horien inguruan ematen diren planteamenduak entzutean baizik. Jakina, jarrera 

hori bereganatzean eta lantzean, Mardonesek ez du dena jasotzen duen arbel 

hutsa izan nahi; planteamenduen arrazoiak eta proposamenen ondorioak 

antzematen saiatzen da. Prozesu horri elkarrizketa deitu diogu, ikasteko nahia 

adierazten duen jarrera islatzen delarik aukera horretan. Arbel hutsa ez dela 

Mardonesen ikasteko nahia esan dugunean, gure autorea eragilea dela 

elkarrizketa horretan ohartarazi nahi dugu. 

 Baina, zertan zehazten da Mardonesen eragile izan nahi hori? Elkarrizketak 

ezberdinak aurkeztean, gure teologoak plazaratzen eta bere lana zuzentzen 

duten galderen berri eman dugu; bestaldetik, posible diren mintzakide guztien 

artean Mardonesenak zergatik diren aukeratuak azaltzen saiatu gara, autoreak 

berak ematen dituen arrazoietan oinarrituta. Dena den, puntu hau gehiago 

zehaztu dezakegula uste dugu eta, horrez gain, zehaztapen horri interesgarria 

deritzogu, zeren eta Mardonesek erabiltzen duen ikasteko metodoan zerbait 

baliotsu ikas dezakegula susmatzen baitugu.  

 Ikasteko metodo horretan, gutxienez hiru nolabaiteko “aurre-baldintza” 

daudela sumatzen dugu. Lehenengo eta behin, Jainkoak bere borondatea 

komunikatzeko duen nahia igarririk, aldien ezaugarrien –signa temporum– 

kontzeptua gakoetako bat bihurtzen da nahi hori antzemateko. Bigarrenik, 

aldien ezaugarriei adi egoteak giza historiara zuzentzen du kristauaren arreta, 
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historia horretan agertzen baitira ezaugarri horiek; horrenbestez, giza historia 

ikertzeko beharra dugunez, giza zientzien ekarpena kontuan izan beharko du 

teologoak nahitaez. Hirugarren nolabaiteko “aurre-baldintza” giza 

arrazionaltasunaren kontzeptua da, kontzeptu horrek markatzen baititu uler 

dezakegunaren mugak. Azalpen hau ematean, ohartaraz dezagun ez dugula 

proposatu nahi hiru “aurre-baldintza” horiek soilik daudela ezta inportanteenak 

direla ere, gure autorearen elkarrizketetan presente daudela eta eraginkorrak 

direla baino. Hori horrela, zenbait zehaztasun eskainiko ditugu “aurre-baldintza” 

horietaz. 

 

2.1. Aldien ezaugarriak 

 Gure garaia “sasoi axiala” edo “ardatz-aroa” izan daitekeela susmatzen du 

espainiar teologoak4; hortaz, iragan urrunean baita hurbilean ere orientagarriak 

izan diren hainbat erreferentzia, zorurik gabe geraturik edo jausi dira edo, guztiz 

mehatxaturik, jaustear daude. Horrenbestez, “garai likidoa”, “arrisku-garaia” eta 

horiek bezalako terminoak agertzen dira gure denbora ezaugarritzeko. 

Testuinguru horretan, Mardones konbentziturik dago gure garai hauek 

Jainkoarekin topo egiteko oso aproposak direla5, behinik behin, beste garaiak 

izan diren bezain egokiak; are gehiago, gure garaiok besteak baino 

iradokitzaileagoak litezke kristauari erronkez, galderez eta intuizioez josirik 

agertzen zaizkion neurrian. Optimismo horren arrazoia teologikoa da: Espiritu 

Santuak giza historia honetan lan egiten jarraitzen du6; hortaz, Espirituaren 

zeinuak bereiztea errotikako zeregina da kristauaren jarduera fededunean7. 

 Vatikanoko II. Kontzilioaren teologian aditu bat ausartu da esatera aldien 

ezaugarriak aztertzea Gaudium et Spes Konstituzioaren oinarria dela8; Chenu-

ren ustez, esapide hori teologiak duen kategoriarik garrantzitsuenetako bat da 

Elizaren eta munduaren arteko harremanak ulertzeko; hortaz, pentsamendu 

                                                            
4 Ik. MARDONES, J. M., La transformación de la religión. Cambio en lo sagrado y cristianismo, 
PPC, Madril 2005, 7. or. 
5 Ik. Id., En el umbral del mañana. El cristianismo del futuro, PPC, Madril 2000, 9 or. 
6 Ik. Id., La indiferencia religiosa en España. ¿Qué futuro tiene el cristianismo?, HOAC, Madril 
2003, 11. or. 
7 Ik. Id., En el umbral del mañana…, o. c., 9. or. 
8 Ik. CHENU, M. - D., Los cristianos…o. c., 28. or.; esapide horren kontzeptuari buruz, ik. 
VITORIA, J., Vientos de cambio. La Iglesia ante los signos de los tiempos, Cuadernos 
Cristianisme i Justicia 178, Rondas, Barcelona 2012, 9-15 or. 
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teologikoa eraikitzeko funtsezko kategoria dugu9. Gonzalez-Carvajal-ek 

ohartarazten digunez10, Kontzilio ondoko teologian eta Elizaren dokumentu 

ofizialetan aldien ezaugarrien kontzeptua sarri askotan erabilia izan arren, 

kontzeptu horrekiko ikerketa teologiko sistematikorik ez da burutu eta, hortaz, 

esanahi askoko esapidea da. Dakigunez, esapidea Juan XXXIII.ak sartzen du 

magistergoan lehendabiziko aldiz, Humanae Salutis izeneko Bularen bitartez11 

eta, horren ondoren, Vatikanoko II. Kontzilioaren idazkietan hainbat lekutan 

agertzen da12. Esapidea gizakiaren egoera existentzialarekin lotuta dago 

erabat; historian murgilduta egonik, denbora gizakiaren balio esentziala da, 

gizakiak duen espirituaren bizitza itxuratzen eta eraldatzen baitu; hori horrela, 

Jainkoaren nahia edo proiektua gizakiaren bizitzan eta giza historian bereizten 

saiatzean, ez da nahikoa gizakiaren natura abstraktua ezagutzea; giza historian 

gertatzen diren aldaketak eta berrikuntzak kontuan hartzea behar-beharrezkoa 

da, horietan ere Jainkoaren presentzia eta borondatea agertzen baitira13. 

 Kontuan izan behar dugu aldien ezaugarrien gakoa ez datzala gizartearen 

garai jakin baten ezaugarrietan, ezaugarri horiek salbazioarekin lotuta dauden 

neurrian baino14; hori horrela, kategoria teologiko horrek kutsu eskatologikoa du 

eta ezin daiteke murriztu azterketa soziologiko batera. Bestaldetik, baieztatu 

behar da ezaugarri horien leku bakarra ez dela Eliza eta, ondorioz, bera ez dela 

horien jabea; Eliza ere ikaslea da prozesu honetan. 

 Aldien ezaugarrien kategoria teologikoan azaltzen den dinamikak ondo 

ezaugarritzen du gure teologoaren bilaketa. Gure ikerlaria erabat konbentzituta 

dago bere garaiak Jainkoaren garaiak direla eta Jainkoak Berak mintzatzen 

jarraitzen duela; argi dauka Jainkoaren hotsa ez dela murrizten Elizaren 

murailetara, giza historia guztira zabaltzen dela baizik. Inoiz ez bada ausartzen 

esatera gertakizun bat edo giza mugimendu bat aldien ezaugarria denik –

                                                            
9 Ibid., 35.; 37. or. 
10 Ik. GONZÁLEZ-CARVAJAL, L., Los signos de los tiempos. El Reino de Dios está entre 
nosotros, Sal Terrae, Santander 1987, 21. or. eta hurr. 
11 Ik. “Konstituzio Apostolikoa Humanae Salutis”,  in Vatikanoko II. Kontzilio Ekumenikoa. 
Konstituzioak, Dekretuak, Adierazpenak eta Dokumentu osagarriak. Euskaraz eta latinez, 
Deustuko Unibertsitatea, Bilbo 2003, 1008. or.  
12 Ik. Gaudium et Spes, 4., 11. eta 44. zenbakiak; Presbyterorum Ordinis, 9. zbk.; Apostolicam 
Actuositatem, 14. zbk. 
13 Ik. CHENU, M. - D., Los cristianos…, o. c., 36. or. 
14 Ik. GONZÁLEZ-CARVAJAL, L., Los signos de los tiempos…, o. c., 231-232 or. 
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zentzu teologikoan beti–, gure autorearen saiakera giza historian agertzen diren 

salbazioaren seinaleei arreta osoz adi egotea da. 

  

2.2. Giza zientzien beharra  

 Teologiak metodo propioa dauka kristau tradizioan arakatzeko, baina ez 

dauka metodo propiorik historian gertatzen dena jasotzeko eta ikertzeko. Aldien 

ezaugarriek aipatutako bezain inportantzia hartzen badute, teologoaren interesa 

giza historiatik iragaten da nahitaez; baina, esandakoaren arabera, teologoak 

giza historiako gertakizunak eta gorabeherak aztertzeko metodo propiorik ez 

duenez gero, giza zientzietara jo behar du. Planteamendu hori argi eta garbi 

ikusirik eta bere lehendabiziko idazkietan ere horrela defenditurik15, Mardones 

berehalaxe konturatzen da puntu horretan zientziaren eta fedearen arteko 

harremanaren arazoari heltzen diogula, arazo horren larritasuna ondorengo 

galderak ondo asko jasotzen duelarik: teologiak zientziak dakartzan 

planteamenduak onartzen baditu, teologiak ez du galtzen bere independentzia? 

Beste modu batean galdeturik, ikerlari teoriko eta zientifikoaren espiritu 

bilatzaile eta aldakorren eskuetan gatibu ez da geratzen teologia?16 

 Mardonesek arazoa planteatzen badu ere, modu sistematikoan ez du 

lantzen, nahiz eta behin baino gehiagotan zientziaren status epistemologikoari 

buruzko interesa erakutsi. Giza zientzien bitartekoa teologiarentzat beharrezkoa 

den planteamenduan oinarriturik eta praxi askatzailearen aldeko apustu eginik, 

gure teologoak Eskola Kritikoak egiten duen proposamen zientifikoa aukeratzen 

du; aukera hori egiteko arrazoiak, pisu etiko sakona izan arren, zientziaren 

logikaren berberaren arabera argudiatuta daudenik nekez esan daiteke17. 

 Horrenbestez, Mardonesek egiten duen bide intelektualak argitasun bat eta 

galdera bat uzten dizkigu: batetik, giza zientzien ekarpenak kontuan izan behar 

dituela teologoak, giza historian gogoeta teologiko liberatzailea egin nahi duen 

teologoak alegia; bestetik, kontuan izanik giza zientzien mundua pitzaturik 

dagoela eta, ondorioz, sarri askotan elkarren kontra dauden hainbat teoriarekin 

                                                            
15 Ik. MARDONES, J. M., Teología e ideología. Confrontación de la Teología Política de la 
Esperanza de J. Moltmann con la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, Universidad de 
Deusto, Bilbo 1979, 116. or. 
16 Ibid., 15. or. 
17 Ibid., 15-16; Id., El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión, Anthropos, 
Bartzelona 1998, 246-250 or. 
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topo egiten duela teologoak, zer irizpide izango dugu teorien artean bat 

aukeratzeko? 

 

2.3. Arrazionaltasunaren kontzeptua 

 Lehenengo pausoetan, arrazionaltasun kritikoak pisu handia dauka 

Mardonesek ehuntzen dituen elkarrizketetan; arrazionaltasun-mota hori 

presente egongo da gure autorearen ibilbide intelektual guztian; denborak 

aurrera egin ahala, ordea, arrazionaltasun hori mugatua delako kontzientzia 

gero eta handiagoa da. Oso trebea da alienazioak eta gizakia endekatzen 

duten egoerak, jarduerak eta planteamenduak identifikatzeko eta salatzeko; 

giza errealitatea aldatze aldera, ordea, arrazionaltasun horrek egiten duen 

ekarpena oso mugatua da. Neurri batean, neokontserbadurismoak proposatzen 

duen arrazionaltasun praktikoak liluratzen du Mardones –perspektiba kritikoa 

inoiz galdu gabe–; intentzio onak ez dira nahikoak gainditu daitezkeen 

sufrimenduak erauzteko. Biziaren azken urteetan arrazionaltasun sinbolikoak 

arreta ematen dio Mardonesi. Arrazionaltasun sinboliko horrekin, mistikoak ere 

gero eta inportantzia handiago hartzen du.  

 Gure autoreak arrazionaltasun horiek guztiak beharrezkoak direla eta 

horien artean planteamendu sinfonikoa egin behar dugula behin eta berriro 

defenditzen du; baina, nola egiten da hori? 

 

3. Ikasketa iraunkorrean diharduen kristautasuna 

 Elkarrizketa-estiloak kristautasuna ulertzeko eta bizitzeko modua 

markatzen du. Gure autoreak harilkatzen dituen elkarrizketen balioa ez da 

geratzen formen arloan; modernitatearekin edo, oro har, inguruko giroarekin 

harreman onei eutsi nahi dieten heziketa oneko formak ez zaizkio interesatzen 

Mardonesi; bere kristau fedea errotik eta gardentasunez bizitzea da gure 

teologoen erraiak erretzen dituen pasioa. Elkarrizketaren helburua ez da, 

horrenbestez, giro batera egokitzea, kristau fedearen muina sakontasunez 

bizitzea baino. Baieztapen horren esanahia hurrengo atalean argiago erakusten 

saiatuko gara, gure autoreak sustatzen duen elkarrizketaren helburua bizi 

askatua eta betea dela aurkeztuko dugunean. Orain, berriz, elkarrizketan bizi 
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den kristautasunaren ezaugarriak garatu nahi ditugu, ezaugarri horiek 

Mardonesek planteatzen duen bezala beti. 

 Modernitatea da mintzakidea eta modernitatetik asko dago ikasteko, batez 

ere kristau kritiko izateko ikasketa onuragarria egin baitezake fededunak; 

modernitateak inozokeria asko erauzi ditu eta, fedearen muina biluzik, 

kristautasunean dagoen handitasuna eta mugak argiago ikus ditzake kristauak. 

Testuinguru horretan, modernitatean azaltzen den arrazoi kritikoak markatzen 

duen aroa ez da iragankorra, ez da aldi bateko moda. Kristautasunean tradizioa 

erabat garrantzitsua delarik, tradizio hori interpretatzeko gako interesgarria 

eskaintzen du modernitateko arrazoiak18. 80ko hamarkadatik aurrera 

modernitate nekatu baten ingurumarian murgilduta egonik, Mardonesentzat oso 

garrantzitsua da kristau fedeak espiritu kritikoari eustea, postmodernitatearen 

eta fundamentalismoaren tentazioak saihestuz19.  

 Modernitatearekiko elkarrizketa horren apustuan kristautasunak bere baitan 

dagoen onena emango dio gizadiari. Beste emaitzen artean, elkarrizketa horrek 

erakuts dezake gizakiaren betetasunaren alde lan egitea eta kristau Jainkoa 

aldarrikatzea ez direla kontrajartzen, ez horixe!  

 Lehengoan esan dugunari eutsiz, elkarrizketa hau jarduera formala ez 

denez gero, kristauak giza historian bereganatzen duen konpromisoa erabat 

esanguratsua da. Modernitatearen testuinguruan, kristauak gizakia eta gizadia 

alienatzen dituzten faktoreak eta baldintzak erauzteko lan egin behar du. 

Konpromisoaren bizipenak eta jarduerak espiritualtasunarekin lotuta egon 

behar dute, baina begiak oso zabalik dituen espiritualtasuna landu behar da eta 

ez edonolako espiritualtasunik20.  

 Azkenik, kenosisa izango da kristau elkarrizketaren ezaugarria. Horrek 

esan nahi du elkarrizketa boterearen bitartez ezin daitekeela egin. Baina, horrez 

gain, elkarrizketa nondik egiten den ere planteatzen du kenosisak; giza historiak 

baztertzen eta txarto erabiltzen dituen biktimen lekuak izan behar du leku 

pribilegiatua errealitateari begiratzeko. 

 

 

                                                            
18 Ik. Id., Teología e ideología…, o. c., 347. or. 
19 Ik. Id., La transformación de la religión…, o. c., 194. or. 
20 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo 
Divino, Lizarra 1991, 111-112 or. 
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4. Mardonesek planteatzen duen elkarrizketaren zenbait ahulezi 

 Bestaldetik, elkarrizketa honetan dauden alde ahulak edo hutsuneak 

ere aipatu beharra dago, Mardonesek ez baitu bere lana amaitu.  

 

4.1. Elkarrizketen hariei iraunkortasuna ematea 

 Lehenik eta behin, elkarrizketetan hari asko eta interesgarri agertzen 

dira, autorearen irakurketak eta interesak ugari baitira; hari horietako asko, 

ordea, landu gabe geratzen dira edo tarteka-marteka lantzen ditu. Orotariko 

irakurketa bat egiten duenak osotasun bat falta dela antzematen du. Gai asko 

aurkeztuta geratzen dira, nahiz eta gai horien eboluzioa kontuan ez izan sarri 

askotan. Subjektibizazioa bezalako modernitateko prozesuetan egiten dituen 

azterketek zapore hori daukate. Zenbaitetan, autoreak gai oso inportantea 

identifikatu duela baieztatzen du, kasu giza mugimendu berriak, baina artikulu 

batzuk idatzi ondoren, interesa lurruntzen da. Beste kasutan, esaterako 

pentsamendu sinbolikoarenean, presente dago bere lehendabiziko idazkietan, 

nahiz eta bere azken argitalpenei itxaron behar ukipen sistematikoa izateko.  

 Mardonesen elkarrizketei zuzentzen diegun kritika hori ondo kokatzeko 

ohar pare bat erantsi behar dugu. Lehenengo eta behin, kontuan izan behar 

dugu heriotzak harrapatu zuela gure pentsalaria bere lan intelektualak fruitu 

berriak eta perspektiba ezohikoak bereganatzen ari zenean; ziur aski, bere lan 

intelektuala ez zen heldu bere gainera. Bestaldetik, gure teologoa bere 

inguruan gertatzen ziren egoerei eta eskatzen zizkioten premiei erantzuteko 

zegoenez sarri askotan, bere interesak asko barreiatzen ziren eta nekez 

kontzentratzen ziren itu bakar batean. 

 

4.2. “Aldien ezaugarriak” deritzon kontzeptua teologikoki lantzea 

 Bigarrenik, bere elkarrizketak aukeratzerakoan eta zuzentzerakoan, 

aldien ezaugarriak oso inportanteak direla kontuan izanik, esan beharra dago 

kategoria hori teologikoki lantzeari ahalegin handirik ez diola eskaintzen. 

Aztertzeko aukeratzen dituen egoerak paradigmatikoak direlako edo eredu bat 

adierazi dezaketelako hautatuak dira21. Egia da teologia katolikoak gutxi garatu 

                                                            
21 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión. La reconfiguración postcristiana de 
la religión, Verbo Divino, Lizarra 1994, 6 or.; Id., MARDONES, J. M., Síntomas de un retorno. 
La religión en el pensamiento actual, Sal Terrae, Santander 1999, 10. or. 
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duela kategoria hori, baina, Mardonesen ahaleginak ondo burutzeko beta 

inportante bat geratzen da puntu honetan. 

 

4.3. Giza errealitatea ezagutze aldera, bitartekoak aukeratzeko irizpideak 

 Hirugarrenik, dagoeneko aipatu dugun kritika bat gogoratzen dugu: 

giza errealitatea ezagutzeko, aukeratu behar diren bitartekoak bereizteko 

irizpideak ez daude argi. Kristau fedea historikoa delarik, giza harremanean, 

giza gertakizunetan eta gizarteko egituretan jazotzen diren aldaketei adi egotea 

giltzarria da Jainkoaren nahia bilatzeko. Berriro ere, giza historiari adi dagoen 

jarrera fededuna aldien ezaugarriei begira dago, ezaugarri horietan 

errebelazioak duen mezuaren adierazpena eta ondorioa argitzen baitoaz.  

 Kristau fededunak, hortaz, historian gertatzen denarekin elkarrizketa 

sakonean engaiaturik egon behar du; elkarrizketa horretan, kristau 

kontzientziak gero eta sakontasun eta zehaztasun handiagoa hartzen doa. Hala 

ere, ikusi dugunez, teologiak ez dauka metodo berezirik, berari dagokion 

berariazko metodorik, giza errealitatea ezagutzeko. Horrenbestez, giza zientziei 

eutsi behar die, zientzia horiek bitarteko beharrezkoa baitira errealitatearen 

kontzientzia ahalik eta doien izateko. Mardonesek argi dauka baieztapen hori 

bere estreinako idazkietatik, giza zientzien bitartekoaren beharra hasiera-

hasieratik defenditu baitu. Testuinguru horretan kokatzen da, hain zuzen ere, 

bere lehendabiziko elkarrizketa, Teoria Kritikoarekin egiten duena alegia. Baina 

gure autoreak baliatzen duen bitartekoa giza zientzien teoria handietan 

oinarrituta dago, giza zientzietako teorikoekin mintzatzen da oro har. Teoria 

horiek giza errealitatea eta, Mardonesi gehien interesatzen zaiona, erlijioaren 

portaera eta giza lekua interpretatzen saiatzen dira. 

 Planteamendu hori argi badago ere, giza teoria asko daudela eta teoria 

horiek ematen dituzten interpretazioak sarri askotan kontrajarrita daudela 

kontuan izanik, zalantza epistemologikoa sortzen da: zein da teologiak baliatu 

dezakeen teoria egokiena? Eskola Kritikoarekin ideologiaren eraginaren eta 

kaltearen kontzientzia hartzen du Mardonesek eta, hortaz, teologia kritikoa 

garatzeko beharra. Planteamendu hori arrazionala izanagatik ere, oso mugatua 

da giza errealitatea bultzatzeko; hortaz, beste planteamendu batzuekin 
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mintzatzeko beharra sortzen zaio gure autoreari. Hala ere, galdera 

epistemologikoak hor dirau. 

 Giza zientzien teoriak, ikerketa enpirikoak eta gogoeta teologikoa: hiru 

maila txirikordatzeko. Nola txirikordatu, ordea? 

  

4.4. Praxia lantzeko irizpideak 

 Teoria Kritikoari buruz mintzatuz, Mardonesek ondorengo akats hau 

leporatzen dio: 

El puente que une realmente una Teoría Crítica humanizadora y la praxis no ha sido 
aún construido22. 

 

 Kritika horretan dagoen mamia eta ondorioa kontuan izanik, 

Mardonesek egiten dituen elkarrizketetan arazo hori berbera ez da gertatzen. 

Non dago elkarrizketa kritikoaren eta praxiaren arteko urrezko zubi hori? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
22 Id., Teología e ideología…, o. c., 193. or. 
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III. PARTEA 

 

ELKARRIZKETAREN IRIZPIDEA: ASKAPENA 
 

La constatación de que la situación actual se puede caracterizar como de un 
insatisfecho “clamor universal por la libertad”, es corraborado por sociólogos críticos y 
conservadores. Esta ansia de libertad y humanidad no satisfecha que ya Hegel llamó 
Ilustración insatisfecha está exigiendo valores, cosmovisiones capaces de aportar 
sentido y motivación al proceso de libertad que se desea. 
Esta situación (…) está exigiendo de la reflexión teológica su aportación especial de 
sentido, si quiere participar en el proceso moderno de la libertad y la Ilustración1. 

 

 

 Mardones jaioa da elkarrizketak ehuntzean. Korronte guztietara zabalik 

dago, guztiekin kritikoa da eta, orobat, guztietatik badaki zerbait ateratzen. 

Baina gure pentsalariak egiten duen elkarrizketa-lanak ez du kontu estetikoa 

bilatzen ezta interes akademiko hutsa ere. Gure ikerlariaren asmoan, 

elkarrizketek helburu zehatz eta praktiko bat daukate: askapenaren bideak 

antzematea. Horrenbestez, elkarrizketa guztien hondoan amets bat pilpira 

sumatzen da: gizakiaren eta gizadiaren betetasuna. 

 Gure lanaren hirugarren alde honetan, Mardonesen amets horrek, hots, 

askapenaren zerumugak, bere lan intelektual guztia zeharkatzen duela erakutsi 

nahi dugu, elkarrizketaren helburua delarik. 

 Aurkeztutako elkarrizketetan argi geratu da Mardonesi interesatzen 

zaizkion gaiak modernitatearekin eta erlijioarekin lotuta daudela. Zalantzarik 

gabe, gure autoreari interesatzen zaizkion gai horiek askapena bilatzearekin 

engaiaturik daude, erakutsiko dugun bezala. 

 Hori horrela, lehenago eta behin, askapenaren kontzeptua argituko dugu, 

Mardonesek erabiltzen duen bezala. Hori planteatu ondoren, modernitateak, 

erlijioak, kristautasunak eta Jainkoak askapena gauzatzeko, zer aukera eta zer 

oztopo eskaintzen dituzten aztertuko dugu. Azken pauso batean, hirugarren 

parte honen emaitza aztertuko eta baloratuko dugu. 

                                                            
1 Id., Teología e ideología. Confrontación de la Teología Política de la Esperanza de J. 
Moltmann con la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. Teologiako doktorego-tesian 
argitaratu gabeko parte batekoa da aipua; Mardonesek aurkeztutako testuan 21. orrian dago 
aipu hori. 
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9. Askapenaren ametsa 

 

Somos buscadores de liberación. De nosotros mismos y de los demás. Las teorías de 
la emancipación llevan al impulso de la redención. La revuelta postmoderna es un giro 
desencantado ante la frustración de la promesa de liberación ilustrada. El hombre, 
como vio lúcidamente Adorno, es un anhelo de redención y reconciliación. Este es el 
secreto objetivo de todo filosofar, actuar y buscar1. 

 

 Gure teologoaren lanetan eta bilaketan amets bat antzematen da; bere 

ametsik kutunenetakoa eta sendoenetakoa dena susmatzen dugu, pentsalariak 

bizi duen fedearekin guztiz lotuta dagoena eta bere konpromiso pertsonalari dei 

iraunkorra dena. Amets horretan, handi zabala delarik –bere bizitzaren utopia 

izateraino–, gauza asko sartzen dira, alde asko erakusten dituelarik. Amets 

utopiko hori nolabait izendatzeko, “askapen” hitza erabiliko dugu, hitz hori gure 

autorearen idazkietan sarri askotan azaltzen denez gero, susmatzen dugu bere 

nahia ondo islatzen duela.  

 Ibilbide intelektualaren hondoan antzematen dugun nolabaiteko ardura 

lema batean laburbildu nahian, ondorengoa esan genezake: gizaki askatua eta 

betea gizadi askatuan. Ideia hori hasiera-hasieratik dago eta gure autorearen 

lan intelektual guztia zeharkatzen du.  

 

1. Gaia Mardonesen lanean 

 Askapenaren nahia, askapenaren bilaketa, askapenaren aldeko 

apustua gure autorearen idazki guztietan presente dago; lan eta gogoeta 

batzuetan beste batzuetan baino agerikoago bada ere, askapenari buruzko 

ardurak eta kezkak gure pentsalariaren lan guztia zeharkatzen du. Hurrengo 

puntuan askapenaren kontzeptu horren azpian zer jasotzen den garatzen 

saiatuko garen bitartean, lehenengo puntu hau eskainiko dugu erakusteko gaia 

nola dagoen presente autorearen lanean.  

 Askapenari buruzko gogoetak kutsu etikoa du, filosofia sozialaren 

zereginarekin engaiatuta dagoen etika soziala, alegia; beraz, gizarte ona 

pentsatu nahi duen gogoetari buruz aritzen gara, baita gizarte on horretara 

heltzeko zer baldintza ipini behar diren eta zer urrats eman behar diren 

                                                            
1 MARDONES, J. M., “El pecado como critica religiosa de la alienación humana”, in Iglesia 
Viva, 124 (1986), 389. or. 
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planteatzen dituen gogoetari buruz ere. Gogoeta etikoarekin lotuta dauden 

lanen laburbilketa eranskinean aurkezten dugu. Oro har, bost libururi eta 

zenbait artikuluri buruz mintzatzen ari gara2.  

 Gai honekin zuzen estekaturik idazten duen lehendabiziko idazkiak, 

gogoeta laburrak, La esperanza cristiana y las utopías intrahistóricas izena 

darama eta bertan kristautasunaren eta gizartea aldatu nahi duten giza 

proiektuen arteko harremanei buruzko hausnarketa entseatzen du gure 

autoreak; kristautasunak askapen betearen esperantza dakar eta esperantza 

horrek ezaugarritzen du kristautasuna; baieztapen hori utopia da giza 

historiaren barnean. Testuinguru horretan, giza historian aritzeko konpromisoari 

begira, utopiak gauzatzeari begira, oinarrizko kezka da ea kristau esperantzak 

nolabaiteko norabidea markatzen duen, nolabaiteko baldintzak ipintzen dituen. 

Bestaldetik, kristau esperantzaren gauzapena ea giza historian agertzen diren 

utopietako baten batekin identifikatu daitekeen galdetzen du Mardonesek3. Ildo 

horretatik, kezka zehatzago egiten da El hombre y la sociedad de consumo 

ante el “juicio” del evangelio izeneko liburuxkan, gizarte kapitalistan abiatuta 

dagoen kontsumismoaren utopia Jesusen ebanjelioarekin bateragarria ote den 

galdetzen duenean. Gogoeta horretara behin eta berriro itzultzen da Mardones, 

ebanjelioaren balioak bizitzeko, gizarte kapitalistaren baldintza kulturalak ez 

direla egokiak igartzen duela nolabait adieraziz; Análisis de la sociedad y fe 

cristiana izeneko liburuan, gizarte kapitalistaren giroan Jesusen jarraipena eta 

kristautasun mesianikoa nola gauzatu daitezkeen eta, aldi berean, 

elkartasunezko kultura berri bat sorraraztearen eta sartaraztearen ekarpenei 

buruzko hainbat hausnarketa egiten ditu gure pentsalariak4. 

 Kristautasunak, legamiaren irudia mailegatuz, giza historian parte hartu 

nahi du giza prozesuak altxatuz eta sustatuz. Hori dela eta, politikaren 

bitartekoa nahitaezkoa delarik, bitarteko horri buruzko hausnarketa Fe y politica 

izeneko liburuan burutzen du Mardonesek. Fedean oinarrituta, baina kristau 

presentzia instituzionala egitea bilatu gabe, kristauek beren askapen-desirak 
                                                            

2 Ik. MARDONES, J. M., Fe y política. El compromiso político de los cristianos en tiempos de 
desencanto, Sal Terrae, Santander 1993; Id., Recuperar la justicia. Religión y política en una 
sociedad laica, Sal Terrae, Santander 2005; Id., Por una cultura de la solidaridad: actitudes 
ante la crisis, Sal Terrae, Santander 1994; Id., Esperanza cristiana y utopías intrahistóricas, 
SM, Madril 1983; MARDONES, J. M., - AGUIRRE, R., El hombre y la sociedad de consumo 
ante el ‘juicio’ del evangelio, Sal Terrae, Santander 1989.  
3 Ik. Id., Esperanza cristiana…, o. c., 11. or. 
4 Ik. Id., Análisis de la sociedad y fe cristiana, PPC, Madril 1995, 265-289 or. 
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burutzeko, zer bitarteko politiko erabil ditzaketen ikertzen du autoreak; beraz, 

liburua kristauaren herritartasunari buruzko gogoeta bat da. 

 2005ean, konpromiso politikoarekin jarraituz, justiziari buruzko hainbat 

artikulu jasotzen dituen liburu bat argitaratzen du Mardonesek: Recuperar la 

justicia. Fedeari, justiziaren gauzapena bilatzen duenez gero, politika 

interesatzen zaio nahitaez. Hala ere, XXI. mendearen hasieran, aurreko 

hamarkadetan zeuden konpromiso politiko sutsuen sasoia agortuta omen 

dagoela ikusiz, politikaren zeregina prestigioa galtzen joan da eta beste 

sentiberatasun bat sortzen hasi da kontenplaziozkoagoa dena, ikuspuntu 

estrukturala makaltzen den bitartean. Joera horrek kezkatzen du gure autorea. 

 Izan ere, ikusten dugu askapenari eta justiziari buruzko hausnarketan 

zentratuta dauden idazkiak ez direla biltzen gure autorearen aro jakin batean, 

identifikatu ditugun autorearen aro guztietan agertzen direla baino. Are gehiago, 

askapenari eta justiziari buruzko kezka hori aro guztietako lan-mota 

ezberdinetan azaltzen da. 

 Askapenaren aldeko taupada presente dago modernitatearekiko 

elkarrizketa guztian zehar. Modernitateak legamia askatzailea dakarrela 

esateko, Mardonesek ez dauka inolako zalantzarik; are gehiago, modernitate 

hori kristau fede askatzailea bizitzeko eta gauzatzeko oso beharrezkoa da. 

Horrenbestez, fedeak ezin dio bizkarra eman modernitateari, nahiz eta 

modernitateak gizakiaren betetasuna eta erlijioak dakartzan harreman-

baldintzak elkarren kontra jartzeko joera nabaria erakutsi. 

 Modernitatearen interpretazioekiko elkarrizketa guztietan askapena 

bilatzea zerumuga da. Modernitate kritikoak erlijioaren erabilpen ideologikoa eta 

alienatzailea gogoratuz, erlijio-bizipen askatzailearen baldintzak zehazten ditu. 

Neokontserbadoreen planteamenduek, besteak beste, gizartearen egoera 

aldakorra jasotzeko informazio egokia eta praxiaren baldintzak birpentsatzera 

bultzatzen dute. Beharbada, neokonen sentiberatasun pragmatiko horri lotuta, 

erlijioaren soziologiak dakartzan datuak kontuan izatearen beharra gogoratzen 

digu Mardonesek, askapenaren nahiak errealitatean gertatzen denarekin 

estekatuta egon behar baitu. Postmodernitatean erlijioa zelotismoaren bideetan 

abiatzearen salaketa entzunez, bizitzaren alde estetikoak, sinbolikoak eta 

eskarmentu pertsonalarekin lotutakoak birbalioesteko eskatzen da. Ildo 

horretatik, nahiz eta postmodernitatearen planteamenduekin bat ez etorri, gure 
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autoreak pentsamendu sinbolikoaren ekarpena eta mitoaren zeregin 

askatzailea berreskuratzen ditu. 

 Hori horrela, Mardonesek egiten duen ibilaldi intelektuala 

elkarrizketaren bidez gauzatzen dela lehengo atalean ikusi badugu ere, 

elkarrizketa horren helburua eta edukia askapena dela gaineratu behar dugu 

orain: gizakiaren bizitza askatua eta betea ahalbidetzen duen erlijioa eta, 

horrekin batera, ezinbesteko kultura. Modernitateak, erlijioak, kristautasunak 

daukaten helmen askatzaileari buruz eta dakartzaten mugei eta oztopoei buruz 

hurrengo kapituluetan mintzatuko gara; oraingo honetan Mardonesek amesten 

duen askapenaren kontzeptua zehazten saiatuko gara.  

 

2. Errealitateak dakarren egonezina 

 Askapenaren esanahia zehazteari heldu baino lehen, gizakia eta gizadia 

askatuak ez direla adierazten duten egoerak edota gizartearen ezaugarriak 

gogoratzea komenigarria da. Horretaz asko eta askotan mintzatzen da gure 

teologoa, Eskola Kritikoko partaideen ikuspuntuan kokatuta, gizadiak ez duela 

gauzatu bere baitan posible litekeen askapena5 esanez: gizakiaren eta 

gizadiaren historia ez da bizitza betearen historia, ez horixe!  

 Giza bizitzan badago alde iluna, gatazkatsua, paradoxikoa, 

kontraesankorra. Alde horri begiratzeak giza bizitzaren alde inportantea 

erakusten du; alde horrek gaitasun berezia dauka errealitatearen zentzua eta 

balioa identifikatzeko, batez ere gaurko egoeran egokituta ez geratzeko eta 

egoera hori gainditu beharra dagoela antzemateko6. 

 Giza bizitzan dagoen egonezin hori maila ezberdinetan islatzen da. Alde 

batetik, gizakiaren naturari berari begiratu behar diogu. Gizakiak ez dauka bere 

mundu propioa eta, ondorioz, bere ekintzaren bidez eraiki behar du bere mundu 

hori bertan bizirauteko; mundu hori beti hauskorra eta mehatxatua izango da, 

trenkatua eta tenkatua aukera ezberdinak agertzen direlako eta egokiena zein 

den ez dagoelako aldez aurretik argi: datu hori ez dago emanda egitura 

instintiboan7. Hain zuzen ere, argitasun horren faltarekin jokatuz, Mardonesek 

                                                            
5 Ik. Id., Dialéctica y sociedad irracional: teoría crítica de la sociedad de M. Horkheimer, 
Universidad de Deusto, Bilbo 1979, 31. or. 
6 Ik. Id., Fe y política…, o. c., 182. or. 
7 Ik. Id., La vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Sal Terrae, Santander 2003, 
251. or.  
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gogoratzen digu gizakia kobazuloaren ilunetan bizitzera kondenatuta dagoela, 

mundu urratua eta pitzatua baita gizakiaren mundua8. Urradura hori modu 

faltsuan josteko tentazioa behin eta berriro agertzen da giza historian eta, 

orduan, pitzadura bildu beharrean, bizitzaren zuloa eta iluntasuna handitzen eta 

zabaltzen dira. 

 Bestaldetik, gizakia gizartean baino izan ezin daitekeenez gero, gizarteak 

jartzen dituen baldintzak bideratzen eta mugatzen dute gizabanakoaren 

ibilbidea. Gizarteari dagokionez, Mardonesen pesimismoa ere nabaria da, uste 

baitu giza harremanen arautzeak menderatu duela giza askapena, azken hau 

giza arauen gatibu geratu dela, alegia9. Gaurko gizartea injustiziaz josita 

agertzen zaigu10 eta badirudi giza egiturak “edukitzea”, “jabe izatea” “gozatzea” 

“aberaste pribatua” eta antzeko balioen zerbitzuan eraikita daudela. Ildo 

horretatik, gure gizarteak egiturazko bekatuak jota dago11.  

 Hegel-en uberan, Mardonesek gogoratuko du gizadiaren drama 

larrienetakoa gizabanakoaren interesak eta gizartearen interesak ez 

adiskidetzean datzala; hori horrela, pertsona ezin daiteke gauzatu bere 

osotasunean, gizakia herren geratuko da beti12, bere subjektibitatea ezin baitu 

osatu13. 

 Gatazka eta kontraesan ekonomikoaz gain, Gizarte Mugimendu Berriek 

hiru gaitz identifikatu dituzte eta horien inguruan antolatu dituzte beren ekintzak: 

ekoizkeria –productivismo–, militarismoa eta patriarkalismoa14. Gizakiaren 

ekintzak dakartzan gaitz horiek gizakiaren bizirautea arrisku bizian jartzen dute, 

natura bipiltzen baitute eta guda ikaragarrizko negozio bihurtzen baitute.     

  

 

 

                                                            
8 Ik. Id., El retorno del mito. La racionalidad mito-simbólica, Síntesis, Madril 2000, 11; 186-187 
or. 
9 Ik. Id., La vida del símbolo…, o. c., 237. or. 
10 Ideia hori gure autorearen lehenengo argitalpenetik azkenetaraino presente dago; esaterako: 
Ik. Id., Teología e Ideología…, o. c., 130-134; Id., Recuperar la justicia…, o. c., 12. or. 
11 Ik. Ibid., 68. or. 
12 Ik. Id., Razón comunicativa y teoría crítica: la fundamentación normativa de la teoría crítica 
de la sociedad, Universidad de Deusto, Bilbo 1983, 244. or. 
13 Ik. Id., Dialéctica y sociedad irracional…, o. c., 164. or. 
14 Ik. Id., Neoliberalismo y religión. La religión en la época de la globalización, Verbo Divino, 
Lizarra 1998, 94-96 or.; Id., Fe y política. El compromiso político de los cristianos en tiempos de 
desencanto, Sal Terrae, Santander 1993, 50-51 or.; 
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3. Askapenaren esanahia   

 Mardonesen idatzietan utopiaren oihartzuna askapenaren 

iradokizunarekin estekatzen da sarri askotan; nahitaez, gure idazlea eremu 

sinbolikoan mugitzen da oihartzun horren berri jasotzean. Hori horrela, ez dugu 

agian “askapen” hitzaren definizioaren antzekorik; ez, behinik behin, modu 

sintetikoan. Hala ere, ideia hori gure autorearen gogoetan zerumuga bezala 

agertzen da, bere idazki guztietako ametsa, batzuetan ezkutua, beste 

batzuetan agerikoa. Amets horren inguruan deskribapen eta iradokizun 

askorekin topo egiten dugu eta horren nolabaiteko berri emango dugu 

ondorengoan. 

 Lehenik eta behin, esan genezake askapena aurreko paragrafoetan 

aipatu dugun egonezinaren ifrentzu bezala agertzen zaiola gure teologoari; 

askapenaren ametsa esperantzaren oihu bat da: gizadiak sufritzen duen 

egonezin hori ezin daiteke izan giza historiaren azken hitza, giza historiaren 

patua. Giza historian askapenaren egarria eta bilaketa agertzen da behin eta 

berriro; baina, agian, errazago da esatea zer ez den askapena edo, egoera 

jakin bakoitzean, zerk ezintzen duen sakontasuneko askapen-egarri horri 

benetako erantzuna ematea baino. Planteamendu horri eutsiz, Frankfurteko 

Eskolaren uberan kokaturik, Mardonesek argi ikusten du gizarte betea eta 

zuzena ez dela programagarria modu teorikoan, ezta aldez aurretik ere; ariketa 

kritikoaren bitartez, gizarte jakin batean zuzengabea eta desegokia zer den 

identifikatu badaiteke ere, ona eta egokia zer izango den ezin daiteke aldez 

aurretik finkatu15. Dena den, kutsu filosofikoko mintzaeraz eratuta egon arren, 

formulazio negatiboaz gain, zerbait positibo esan genezake; ildo horretatik, 

lehenengo liburuetako batean baiesten du gizakia bera benetan dena izango 

dela bere burua gauzatzeko eta garatzeko interesa gizartearen interesarekin 

bat etortzean; horrenbestez, subjektibitatea eta subjektibitate artekoa 

adiskidetzean islatzen da askapenaren gauzapena16. 

 Beraz, askapenaren ametsa zinkurina bat da, errealitate jasanezinaren 

aurrean jaulkitzen den protesta. Ildo horretatik, Mardonesek askapena zertan 

datzan inoiz zehazten ez badu ere, modu sinbolikoan zenbait hitzekin lotuta 

agertzen da askotan. Horien artean, “bakea”, “zuzentasuna”, “senidetasuna”, 

                                                            
15 Ik. Id., Esperanza cristiana…, o. c., 36-37 or. 
16 Ik Id., Razón comunicativa y teoría crítica…, o. c., 38. or. 
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“elkartasuna”, “harmonia”, “askatasuna”, “osotasuna”, “betetasuna” eta 

antzekoak aurkitzen ditugu. Beharbada, hitz horien guztien azpian hitz berezi 

bat dago, denborak aurrera egin ahala indar handiago hartzen duena: gupida17. 

Horrenbestez, aipatutako hitz horiek askapenaren deskribatzaileak izatearekin 

batera, askapenaren nolabaiteko baldintzatzat har ditzakegu; baldintza horien 

faltan, ezin daiteke esan askapen-egoeran edo askapen-bidean gaudenik. 

 

- Zuzentasuna 

 Giza harremanekin eta giza egiturekin lotuta dago zuzentasuna; lege 

zuzenak eta lege zuzen horiek aplikatzen dituzten erakunde gardenak eta 

egokiak beharrezkoak izango dira zuzentasuna bilakatzeko. Zuzentasunaren 

gauzapena politikaren zereginarekin estekatuta dago; Mardonesek iruzkintzen 

du politika zer den: gizartean gizakien bizitza on eta zuzenaren teoria eta 

praktika18. Horrenbestez, ekonomikoki lotuta –globalizatuta– dagoen gaurko 

mundu honetan, nazioarteko erakunde politiko eraginkorren premia ikusten du 

Mardonesek zuzentasunaren eskakizuna burutzeko19. Hori horrela, 

zuzentasunaren gauzapenak, ikuspuntu estrukturalean kokaturik, gizartearen 

egiturak modu kritikoan aztertzea eskatzen du. 

 Dena den, giza bizitza betearen zerumugan, banaketarekin lotzen den 

zuzentasuna ez da aski izango, oinarrizkoa eta behar-beharrezkoa izan arren. 

A. Touraine-ren gogoetei jarraituz, giza harremanak irauli behar dira, 

elkartasunezko kultura bat landu behar da20. Ildo horretatik, gaurko gakoa ez 

datza “edukitzean” harreman-kalitatean baino. Horrekin lotuta, Mardonesek 

antzematen du gaurko zuzentasunaren bertsioa elkartasuna dela21. 

 Horkheimer-ek zuzentasuna eta erlijioa elkartzeko dituen modua oso 

iradokitzailea iruditzen zaio Mardonesi: erlijioa zuzentasun betearen irrika bizia 

                                                            
17 Ik. Id., “Salvar a Dios: Compasión y solidaridad en la finitud”, in MARDONES, J. M. - REYES 
MATE, M, (arg.), La ética ante las víctimas, Anthropos, Bartzelona 2003, 219-242 or. 
18 Ik. MARDONES, J. M.., Recuperar la justicia…, o. c., 87. or. 
19 Ik. Id., Recuperar la justicia…, o. c., 51. or. 
20 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo 
Divino, Lizarra 1991, 184. or. 
21 Ik. Id., Neoliberalismo y religión…, o. c., 103-104 or.; Id., Fe y política…, o. c., 171. or. 
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da eta, hortaz, basakeria guztien kontrako jarrera eta historian egon diren 

biktima guztiekiko elkartasuna22. 

 

- Elkartasuna23 

 Bestearen aurrean erantzule izatea inplikatzen duela elkartasunak 

antzematen du Mardonesek. Erantzule izate hori arretarekin eta ekintzarekin 

lotzen da: besteari so egitea eta bestearen beharra norberaren zeregin 

bihurtzea. Elkartasuna lortzeko zenbait elementu jorratu behar ditugula argi 

ikusten du gure autoreak. Lehenik, elkartasuna sentimenduarekin lotuta dago, 

besteak duen oinarrizko premiaren aurrean sentiberatasun berezia landu behar 

da. Bigarrenik, azterketa arrazionalaren bidez, egoera mingarrian dauden 

kausak eta faktoreak identifikatu behar dira. Hirugarrenik, ekintza eraldatzailea 

landu behar da. 

 Elkartasunean, azpimarratzekoa da biktimen oroitzapena eta horiekiko 

begirunea oso garrantzitsua dela. Ildo horretatik gaineratu behar dugu, 

askapen-prozesu bat egitekotan, errukiaren beharra azaltzen zaigula nahitaez. 

Hori dela eta, askapen-prozesua eta txiroen egoera beti daude elkarrekin lotuta; 

txiroen aldeko apustu argia egiten ez duen ekintza ezin da errotu benetako 

askapen-prozesuan. 

 Elkartasunak badu zerikusirik planteamendu antropologiko batekin: gizakia 

ez da izaki isolatua eta bere betetasuna ez dago indibidualismo itxian. 

Elkartasunarekin batera gizakiaren harreman-izaria berreskuratzen da; 

harreman-mundu hori ez da soilik gizakien artean, inguru natural guztiarekin 

baizik24. Habermas-en ekintza komunikatiboaren teoriari helduz, Mardonesek 

antzematen du gizarteari buruzko teoria kritikoak elkartasunarekin lotuta 

dagoen eskakizun morala dakarrela hain zuzen: gizaki libre eta solidarioen 

komunitatean agertzen da egia25. 

 

 

                                                            
22 Ik. Id., MARDONES, J. M., “Salvar a Dios: compasión y solidaridad en la finitud”, in 
MARDONES, J. M. - REYES MATE, M, (Arg.), La ética ante las víctimas, Anthropos, Bartzelona 
2003, 228. or. 
23 Ik. Id., “Hacia una cultura de la solidaridad”, in A. A., J. M., Hacia una sociedad más solidaria, 
Mensajero, Bilbo 1998, 28. or. 
24 Ik. MARDONES, J. M., Neoliberalismo y religión…, o.c. 103-104 or. 
25 Ik. Id., Razón comunicativa y teoría crítica…, o. c., 156. or. 
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- Senidetasuna 

 Teoria Kritikoarentzat, zuzena, gizatiarra eta arrazionala izatearekin 

lotutako ezaugarriek gizarte ona zer den deskribatzen badute ere, Mardones ez 

da sentitzen gustura, eskas iruditzen baitzaio. Senidetasunari dagozkion 

harreman adiskidetuen ezaugarria oso garrantzitsua iruditzen zaio gure 

autoreari gizarte betea deskribatzean; are gehiago, senidetasunaren 

ezaugarriak eredu sozio-politikoen zerumuga dela iradokitzen du Mardonesek26. 

Ildo horretatik, elkartasunaren markoa eta helmuga dela pentsa liteke. 

 

- Harmonia 

 Bizitzan esperimentatzen den pitzaduraren aurrean, gizakiarengan eta 

gizadian harmoniaren desira sortzen da, bai giza harremanean, bai gizakiaren 

eta naturaren arteko harremanean. Kontrajarrita dauden elementuez eta 

indarrez gain, nolabaiteko batasun bat dagoela antzematea –nolabaiteko 

osotasuna posible dela sinestea– bizitzaren zentzuarekin lotuta dago, nahiz eta 

sineste hori arrazionaltasun hutsez ezin ondorioztatu. Hori dela eta, 

pentsamendu sinbolikoaren erabilera guztiz beharrezkoa izango da27.  

 Bestaldetik, Hegel-en uberan eta Eskola Kritikoak jasota, Mardonesek 

amesten duen askapenak badauka subjektibitateak partekatzearekin zerikusirik: 

gizabanakoa eta gizartea adiskidetzean datza oinarrizko giza harmonia. Ildo 

horretatik, gizakiaren desiren gauzapena ahalbidetzen duen gizartea izatean 

eta, aldi berean, gizakiaren desirak gizartearen interesekin bat etortzean 

benetako emantzipazioaz mintzatzen ari gara28. 

 

- Askatasuna 

 Giza bizitza patuaren edo determinismoaren menpean ez dagoelako 

esperantzarekin lotuta ikusten du Mardonesek askatasuna29. Horrenbestez, 

gizakia ez dago amaituta eta mundua ez dago itxita. Zailtasunak eta 

zapuzketak esperimentatu arren, hainbat baldintza psikiko, sozial, kultural, 

historiko egon arren, gizakiaren bizitza inoiz ez dago aldez aurretik esana ezta 

                                                            
26 Ik. Id., Esperanza cristiana…, o. c., 37. or. 
27 Ik. Id., La vida del símbolo..., o. c., 251. or. 
28 Ik. Id., Dialéctica y sociedad irracional…, o. c., 132. or.; Id., Razón comunicativa y teoría 
crítica…, o. c., 38. or. 
29 Ik. Id., Esperanza cristiana y utopías intrahistóricas, SM, Madril 1983, 25. or. 



273 
 

izar baten mugimenduan idatzita ere. Gizaki bakoitzak badauka hitz bat, berak 

esan behar duena. Bere betetasuna gauzatzea askatasun horrekin lotuta dago. 

 Esandakoarekin guztiz lotuta dago gizakiarengan konfiantza izatearekin. 

Konfiantza honek pertsona ez dagoela aldez aurretik determinatuta onartzea 

adierazi nahi du; horrenbestez, pertsona gai da bere arazo pertsonalei eta 

sozialei irtenbideak bilatzeko eta aurkitzeko; irtenbideen bilaketa hori gizartean 

gauzatzen da beti. Horrez gain, jarduera horretan aritzean, gizakia bere 

bizitzaren subjektua dela islatzen da. 

 

- Bakea30 

 Kontzeptu horren azpian, judu-kristau tradizioan, bake mesianikoaren ideia 

edo shalom delako esapideak daude; beraz, zuzentasunean eta askatasunean 

gauzatzen den bakea31. Gerra eta indarkeriaren erabilpena ez da giza arazoak 

konpontzeko modua; are gutxiago gure garaietan, energia atomikoaren 

garaietan, gizadia lurraren bizitza guztia erauzteko beste gaitasuna garatu 

duenean. Bizitza mehatxatuta dagoenean, bakea amets desiratua da. Bakea 

ezin daiteke izan edonolakoa, nahitaez aipatutako beste ezaugarriekin lotuta 

joan behar du benetako askapenaren barnean kokatzeko. 

 

 Azaldutako ezaugarri horiek –zerrenda agortzeko inolako asmorik izan 

gabe– Absolutuaren oihartzuna dute, Absolutuaren susmoa taupadaka dago 

ezaugarri horietako bakoitzean. Ildo horretatik, kristau esperantza 

eskatologikoarekin lotzen dira planteamendu teologikoan, beraz, gizakiaren eta 

gizadiaren osotasunarekin eta betetasunarekin. 

 Modu analitikoagoan askapen-bideak jorratzean, leku ezberdinetan 

sakabanaturik, beste zenbait jarrera eta ekintza aipatzen ditu Mardonesek. 

Horien artean, balio iradokitzaile handikoak direlakoan, ondokoak aletzen 

ditugu32: 

a) Transzendentziaren begirada ez galtzea. Errealitatea ezin dugu identifikatu 

bere alde materialarekin eta funtzionalarekin; errealitatea, bere 

                                                            
30 Ik. Id., Sociedad moderna y cristianismo. Corrientes socioculturales y fe mesiánica, DDB, 
Bilbo 1985, 149-158 or. 
31 Ik. Ibid., 192. or. 
32 Ik. Id., La vida del símbolo..., o. c., 252-255 or.; Id., Dialéctica y sociedad irracional…, o. c., 
11-12 or.; Id., Neoliberalismo y religión…, o. c., 91-104 or. 
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aberastasunean eta konplexutasunean, ezin dugu bihurtu gure mendean 

dagoen txoko txikia. Errealitatearekin harremanak izatean –pentsatzean–, 

ezin gaitezke geratu begirada eta gurari material eta funtzional batean. 

Errealitatean aberastasun eta sakontasun ikaragarria ezkutatzen dela 

onartzeko prest egon behar dugu; hori horrela, agertzen zaigun datu 

hautemangarriaz harantzago joateko gaitasuna eta sentiberatasuna garatu 

behar dugu. Noski, hori guztia hizkuntza sinbolikoari lotzen zaio hertsiki. 

Ohartaraz dezagun planteamendu hori hizkera erlijiosotik oso hurbil 

dagoela.  

b) Tradizioa berreskuratzea. Askapen-bideak ezin izango ditugu zeharkatu eta 

asmatu sustrairik ez badute; eredu berriek sustraiak behar dituzte edo 

bestela airean geratuko dira eta, azkenean urturik, ezabatu egingo dira. 

Tradizio baten uberan pentsatzen eta amesten da beti; horren kontzientzia 

kritikoa edukitzea eta garatzea oso garrantzitsua izango da muinik gabeko 

askapenarekin ez iruzurtzeko. 

c) Arrazoi ilustratuari eustea. Aurreko elementuekin batera, Mardonesek 

arrazoi ilustratuaren beharra azpimarratzen du beti. Planteamendu orekatsu 

zabal batean, dena ezin daiteke izan afektiboa eta sinbolikoa, nahiz eta 

mundu afektiboa eta sinbolikoa oso garrantzitsua izan. Erabakiak hartu 

behar dira, egoerak bereizi behar dira, zeren eta egoera guztiak eta 

baldintza guztiak ez baitira berdinak; aukera eta bide batzuk besteak baino 

hobeak dira; nahitaez, bereizketa iraunkor hori arrazoimenez egin behar da. 

Ildo horretatik, arrazoiaren autonomia onartu behar da bere zeregin kritikoa 

gauzatu ahal izateko; arrazoiaren zereginetako bat errealitatea modu 

zientifikoan ezagutzean datza, baina praxira orientatuta dagoen ezagutza 

beti. 

d) Gizaki guztientzat gutxienekoak bermatzea. Elkartasunaren 

planteamenduak gutxieneko bat dakar: gizaki guztiek bizirauteko behar 

dituzten oinarrizko baldintzak betetzea. Munduko baliabideak esku gutxitan 

metatzen badira eta gehiengoa pobrezia gorrian murgildurik bizi bada 

bizitzaren betetasuna ez da posible; beraz, baliabideak banatzea begi-

bistako eskakizun da, behinik behin, guztien oinarrizko bizitza materiala 

ziurtatu arte banatzea. 
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e) Gatazkak gainditzeko indarkeriaren erabilerari uko egitea. Historian zehar 

sortu diren kontraesan eta liskar gehienei oldartzeko indarkeriaren logika 

erabili da. Logika horretan, armen merkatua munduan dagoen negoziorik 

ustiagarrienetakoa da. Indarkeriaren erabilerak erronka moral ikaragarria 

planteatzen du gizadiaren une honetan; edo arrazoizko elkarrizketan hazten 

eta hezten da gizadia bere liskarrak konpontzeko edo gizadiaren amaiera ez 

dago urrun.   

f) Oreka ekologiari eustea. Natura gaur egun arte bezala ustiatzen jarraitzen 

badu gizadiak hurrengo belaunaldien bizitza kolokan dago, gaurko 

belaunaldiek, jasangarria ez den bizimodua eramanez, naturaren 

baliabideak bipiltzen dituztelako. 

g) Aniztasun eta diferentziarekiko begirunea. Titulu honen barruan jasotzen 

duguna genero-diferentziarekiko begirunetik kultura-aniztasunarekiko 

begirunera zabaltzen da. Kapitalismoak homogeneizatze funtzionala 

dakarrenez gero, aniztasuna galtzeko zorian dago merkatuaren izenean; 

prozesu horren kontra aniztasuna balioestearen eta begirunea erakustearen 

premia azpimarratzen du Mardonesek. 

 

4. Sufrimenduaren ikuspuntua: askapen-bidea kokatzeko gakoa 

 Esperientziak erakusten duenez, esandakoa, nahiko abstraktua izanik 

eta maila teorikoan kokatuta egonik, edozeinek onartzekoa izan liteke, azken 

batean, modu ezberdinetan uler baitaiteke. Hala ere, gure autorea gogoeta 

abstraktu egitean interesatuta ez dagoenez gero, askapenari buruzko 

hausnarketa testuinguru existentzialera eramaten saiatzen da. Hori horrela, 

Mardonesek ikuspegi berezia eskaintzen digu aurreko gogoetak ondo 

kokatzeko eta ulertzeko: giza sufrimendua.  

 Gure autoreak susmatzen du sufrimenduaren aurrez aurre jartzen ez 

den gogoeta filosofikoa idealismoaren eremuan kokatzen dela. Ingurumaria 

horretan, askapenari buruzko hausnarketa, sufrimendua eta esperantza guztiz 

txirikordaturik agertzen zaizkigu: filosofiak kontuan izan behar duen 

sufrimendua esperantzarik gabeko egoerekin lotzen da. Badirudi, ildo horretatik, 
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gogoetak zentzu praktikoa duela, egoera horietan salbazioa hausnartu, 

antzeman, luzatu… behar duen neurrian33. 

 Sufrimenduaren eskarmentuak arrazionaltasuna ere ukitzen du: 

arrazionaltasuna liberatzailea izango da historian bete ez diren esperantzen 

sugar xumea piztuta egon dadin balio duen neurrian. Esperantza zapuztu 

horien oroitzapenari harrera ematen dion arrazionaltasuna oso baliotsua da. 

Modernitatea interpretatzen duten korronte ezberdinekiko elkarrizketetan arazo 

epistemologikoa behin eta berriro agertzen da, bere lekuan erakutsi dugun 

bezala. Errealitatea deitzen duguna korapilatsua eta problematikoa da, are 

gehiago nola interpretatu behar den. Askapenari buruzko hausnarketaren 

testuinguruan, Mardonesek egiten duen planteamendua oso iradokitzailea da 

kontu epistemologiko hori dela eta, hain zuzen ere. Askapenaren 

planteamendua abstraktua edo teorikoa ez izateko, formalitate akademikoan ez 

geratzeko, oinarrizko galdera jarri behar da elkarrizketaren mahai gainean: zein 

da hauteman behar dugun errealitatea? Mardonesek gako bat proposatzen 

digu: errealitateak dituen kontraesanetan, errealitateak dakartzan biktimen 

larruan, giza sufrimendua erakusten duten pitzaduretan kokatu behar dugu gure 

jakin-mina34. Mina eta sufrimendua dakarren gizartea ezin daiteke ona izan eta, 

ondorioz, gizarte hori eraldatzeko behar larria begi-bistakoa da. Beraz, begira 

diezaiogun errealitateari sufritzen ari denaren begietatik. Modu honetan, 

gizartean dauden kontraesanak argiago agertzen zaizkigu. Min handia 

sufriarazten duen gizarteak ez du merezi denboran luzatzea eta, ondorioz, 

beste modu batean antolatzera deituta dago nonbait. 

 Hori horrela, arrazionaltasunaren planteamendua baldintzatuta dago eta 

ezin daiteke neutrala izan. Jakina, galdera nola egin, hala bilatzen da 

erantzuna. Errealitatea konplexua dela esatea ez da gauza berria; baina 

konplexutasun horretan nola orientatu da gakoa. 

 Errealitate sozialari biktimen ikuspuntutik begiratzeko irizpide-

proposamenak bi ondorio ditu behinik behin. Batetik urduri jartzen gaitu 

errealitate horren aurrean, galdekatuta sentitzen gara; gauzak horrela 

planteatzerakoan ezin gara sogile izan; zentzu honetan, kritiko bihurtzen gara, 

                                                            
33 Ik. Id., El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión, Anthropos, Bartzelona 
1998, 218. or. 
34 Ik. Id., Fe y política…, o. c., 182. or. 
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errealitatearen datuekin nekez moldatzeko eta lasai egoteko. Bestetik, 

erantzunak bilatzera bultzatzen gaitu; besteen sufrimenduaren kontzientzia 

hartzerakoan eta, nolabait, sufritzen dutenen mina geuretzerakoan, min 

horretatik ateratzen gaituzten bideak bilatzera behartuta gaude; beraz, 

elkartasun aktiboa bultzatzen du proposamenak. Halere, autoreak ez du 

proposatzen bide zehatzik, gizartean dagoen mina gainditzeko formula 

erabakigarririk; irizpide orokor bat da eskaintzen digun arren, irizpide hori 

kontuan izatea ez da ondoriorik gabekoa izango.  

 Beraz, Mardonesek sufrimenduaren ikuspuntu berezia proposatzen 

digu historiari begiratzeko eta historian bete behar diren helburuak 

planteatzeko. Horrela egiten denean, badirudi benetako askapenaren esanahia 

zabaltzen dela, hausnarketa ez baita geratzen eremu indibidualean edo 

gizabanakoaren zoriontasuna planteatzean; harago joanez, Mardonesek argi 

ikusten du askapenaren hausnarketa sufrimenduaren ikuspuntutik planteatzeak 

elkartasun errukitsuaren presentzia eskatzea dakarrela. Bestearen 

sufrimenduak hunkitzen gaituenean nolabaiteko elkartasuna sortzen da, non 

bestea ezin daitekeen izan zenbaki objektibo bat, ezta datu neutrala ere. 

 Elkartasun errukitsua oso kontzeptu sakona eta esanguratsua denez 

gero, txarto ulertzea saihestu beharra dago. Mardonesentzat ez da sentimendu 

bat besterik gabe, planteamendu antropologikoa baizik: gizakia eta gizadia 

ulertzeko modua. Planteamendu antropologiko hori, zertan oinarritzen du gure 

autoreak? Mardonesek gizakiaren eta gizadiaren sorreran bertan sustraitzen du 

planteamendu hori. Pertsonaren hitzak eta arrazoimenak aurre-baldintza bat 

daukate, gizakiaren oinarri-oinarrizko baldintza dena; Mardonesek sociabilidad 

izendatzen du, agian euskaraz gizartekoitasuna neologismoz aipa 

genezakeena. Gizakia, hasiera hasieratik soziala denez gero, bere baitan 

oinarrizko gizartekoitasun –sociabilidad– bat dagoela esan dezakegu; 

gizartekoitasun hori arrazoimena baino lehenagokoa delarik, bere nahitaezko 

baldintza dela esan genezake35. Bizitzaren esanahiaren funtsean bertan 

kokaturik dago; ondorioz, bizitzaren agerpen eta garapen guztiak baldintza 

horren gainean eraikitzen dira eta horretan jokatzen dira benetako askapena 

eta betetasuna.  

                                                            
35 Ik. Id., La vida del símbolo..., o. c., 249. or. 
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 Bestaldetik, gizaki guztiek minaren eskarmentua dute, presente baitago 

jaiotzan eta heriotzan, baita biziaren ibilbide pertsonalean eta sozialean zehar 

ere. Nolabait mina eta bizia batera doaz. Besteekin partekatzeak eta elkarrekin 

bizitzeak –gizartekoitasuna dela eta, nahitaezko beharra– ere mina dakar, 

besteekiko harremanak min-iturri dira, beharrezkoak izatearekin batera. Ildo 

horretatik, gizaki guztiek sufritu egiten dugu eta konstatazio horrek elkartzen 

gaitu nolabait: guztiak gara zaurituak36. Sufrimendua eskarmentu desatsegina 

delarik, besteen sufrimenduak ukitzen gaitu eta nolabait min hori gainditzeko 

desira partekatzen dugu. 

 Arrazoimenaren zereginak, oinarrizko gizartekoitasun horren 

ikuspegitik planteatzen dugularik, bere norabidea aldatzen du. Baldintza hori 

onartzen badugu, gehien interesatzen zaiguna, dagoeneko, ez da egia bere 

abstrakzioan eta bere modu teorikoan. Atzeman dezakegunez, ikuspegia eta 

interesa aldatzen ditugu; beste ezagutza-mota bat bilatzen hasten gara: bestea 

–beste gizakia, lagun hurkoa– ezagutzea eta onartzea ahalbidetzen duena, 

bestearekiko funtsezko zuzentasunean oinarritutako harremanak ahalbidetzen 

dituena. Bestearen ezagutza ez da ariketa abstraktua, baizik eta misterioarekin 

topo egiten duen ezagutza ahula eta begirunez aritzen dakiena. Begi-bistan 

dago hau guztia ezin daitekeela, besterik gabe, arrazoimenaren bitartez azaldu; 

ezagutza-mota hori mundu afektiboan eta sinbolikoan sartzen da; agian, 

gizakiaren benetako bizitza mundu horri lotuta dagoelako.  

 Beraz, elkartasun errukitsuaren oinarria ez da sentimendu iragankorra, 

sentimendu moduan agertu arren pertsonaren eskarmentuan; gizakiaren 

sorreran eta oinarrian sustraiturik dago. Ildo horretatik, esperantzaren izpiak 

agertzen zaizkigu, gizadiaren historia gaurko injustiziara kondenatuta ez 

dagoela iradokitzen duten esperantzaren izpiak. Baina kontuan izan behar dugu 

elkartasun errukitsu hori ezin daitekeela geratu gaur egun dauden biktimengan; 

historiako biktima guztiak ez baditu kontuan izaten esperantza kamutsa izango 

da. Modu horretan, askapena elkarte errukitsuari lotuta azaldu eta deskribatzen 

dugularik, oso zerumuga zabalean eta handian kokatzen ari gara; zerumuga 

horretan marrazten den askapena, nolabait, transzendentziaren topagune 

bezala ager dakiguke; Mardonesek aipatzen duenez, gizakiak duen 

                                                            
36 Ik. Id., Recuperar la justicia…, o. c., 166-169 
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errealizazio-desiran Absolutuaren presentziaren taupada igar liteke; nolabait, 

Absolutuaren komunikazio guneetako bat izan liteke37.  

 Elkartasun errukitsuak tradizio bat dakar, historian dagoen negarra 

jaso, oroitu eta narratzen duena. Zorroztasun handiz, Mardonesek gaineratuko 

du tradizio errukitsu hori altzo bat bihurtzen dela non benetako demokraziaren 

bilakaera posible den, zeren eta tradizio horretan pentsamendua 

subjektibitateen artekoa –intersubjetivo– izatea ahalbidetzen baita38.  

 

5. Gupida: giza askapenaren zerumuga39 

 Benetako askapenak, behin betirako askapenak kaltedunen –biktimen– 

egoerarekin eta minarekin topo egiten du; askapena sinesgarria eta betea 

izango da errugabeko biktimen mina bereganatzen eta, nolabait, gainditzen 

duenean. Sufrimendua erronka berezia da askapenaren gaia planteatzean, eta, 

hortaz, argi dago sufrimenduaren datua ezin dugula saihestu. Sufritzen duen 

gizakia, batez ere errurik gabeko sufrimendua pairatzen duen gizakia, nola izan 

daiteke gizaki askatua? Galdera hori hausnartzean, Mardonesek gupidaren 

planteamendua dakarkigu. Nolabait, bere proposamenak uztartzen ditu 

benetako askapena eta gupida.  

 Lehenengo eta behin, kontuan izan behar dugu sufrimendua 

esperientzia unibertsala dela gizadian; minak eta heriotzak mehatxatzen dituzte 

guztiak eta, hortaz, gizaki guztiengan, gizarte guztietan eta garai guztietako 

kulturetan sufrimenduaren datua agertzen da. Hori dela eta, gizaki guztiok 

komunitate berezia osatzen dugu, minaren esperientzia partekatzen dugun 

neurrian; mugatua izatearen esperientzia horretan oinarritzen da funtsezko 

elkartasuna, funtsezko harremana –gizakien arteko harremana– komunitate 

berezia sorrarazten duena. Funtsezko elkartasun hori lehen aipatutako 

gizartekoitasunarekin lotzen da. Hori horrela, gizakia ez da subjektu moral 

bakarra, gizartea ere subjektu morala da, gizaki guztien arteko funtsezko lotura 

baitago.  

 Baina giza sufrimenduen artean, badago bat oso berezia eta 

garrantzitsua dena: gizarteak sorrarazten duen sufrimendua eta errurik 
                                                            

37 Ik. Ibid., 229-230 or. 
38 Ik. Id., El discurso religioso de la..., 222. or. 
39 Atal honetako edukia, Mardonesek idatzitako ondorengo artikuluan oinarrituta dago: 
MARDONES, J.M., “Salvar a Dios...”, l. c., 219-242 or. 
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gabekoak pairatzen duena. Gizadiaren historian sufrimendu-mota hori oso 

ugaria da eta, berez, saihesgarria izan liteke, baina gizadia ez da gai izan 

sufrimendu hori erauzteko. Sufrimendu horren testuinguruan badago kalteduna 

–biktima– eta, bestaldetik, badago erruduna –kaltearen iturria dena. 

Sufrimendu-mota hori zuzengabekoa da eta, aldi berean, gizadia gehien 

kolpatzen duena. Askapena “zuzentasunarekin”, “bakearekin”, 

“senidetasunarekin” eta “elkartasunarekin” lotzen bada, zuzengabeko 

sufrimenduak kolokan jartzen du askapenaren gauzapena oso modu berezian.  

 Justiziaren aldeko borroka guztiz beharrezkoa dela baieztatzen du 

Mardonesek, baina ez da aski izango sorrarazitako bidegabeko sufrimendua 

orekatzeko; beste arrazoien artean, historian zehar zuzengabeko egoeratan hil 

diren biktimei ezin zaielako inolako justiziarik egin. Eta, justizia hori gabe, 

gizadiak nola lor dezake betetasuna? Galdera horren inguruan, Mardonesek bi 

planteamendu sartzen ditu: gupida eta justizia absolutuaren nahia. 

 Gupidaren planteamendua konplexua eta sakona da Mardonesen 

gogoetan. Sentimendu bat delarik, ez da soilik sentimendu hutsa, harago 

baitoa; inguruan gertatzen denaz konturatzea eskatzen du, errealitatean 

gertatzen den sufrimenduaren kontzientzia izatea eskatzen du. Konturatze edo 

kontzientzia hartze hori lehenengo pausoa da; hori eman ondoren, pertsonaren 

kontzientziak bigarren pausoa emateko gai da: haserrea eta gaitzidura. 

Bigarren pauso horretan, pertsona konturatzen da egoera hori kalte bat dela 

eta, aldi berean, gainditu daitekeen kaltea dela; beraz, sufrimendu hori ez da 

bidezkoa. Gupidak hirugarren pauso bat eskatzen du: kaltea dakarren erroetara 

joatea eta erro horiek erauztea; ildo horretatik, gupidak ez du justiziatik ihes 

egiten; benetako gupidak justizia eskatzen du. Azkenik, kontuan izan behar 

dugu gupidaren dinamismoan bertan amets bat dagoela, betetasunaren 

ametsa. 

 Gupidarekin batera, justizia absolutuaren desira aipatzen du 

Mardonesek; justizia absolutuaren desira hori, azken batean, modu soilean 

deskriba daiteke:  borreroa ez dadin izan behin betiko irabazlea. Eta desira hori 

ez da lotzen soilik orainaldiko biktimekin, iraganeko biktimekin ere lotzen da. 

Planteamendu horrekin, erlijioaren esparruan sartzen gara, justizia absolutu 

hori ez baita posible Absolutu bat ez badago. 
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6. Askapenaren bitartekoak pentsatzea  

 Orain arteko gogoetek sentiberatasun bat adierazten dute, Mardonesen 

sentimenduak eta bihozberatasuna agerrarazten dituzte nonahi. Hala ere, 

gogoeta horiek zorrotzak eta sakonak izan arren, baten batek galde lezake ea 

ondorio praktikorik daukaten edo intentzio oneko moral gogor eta estuaren 

eremuan kokatuta dauden. Mardonesen biziak aurrera egin ahala, jarduera 

politikoaren beharra gero eta argiago agertzen da. Gure autoreak kontzientzia 

dauka jarduera politikorik ezean, askapenaren ametsa hodeietan eta poesian 

geratzen dela eta egoera hori ez dator bat gure teologoaren nahiarekin; nolabait 

Marx-ek idatzitako Feuerbach-en kontrako tesiek pisu handia daukate 

Mardonesen iritzian: kontua ez da mundua ulertzea, eraldatzea baizik. 

 Askapenaren planteamendua eta guraria historiaratu –historia bihurtu– 

behar dugula argi ikusten du gure pentsalariak; horrek esan nahi du askapena 

proiektu gauzagarri bihurtu behar dugula. Gauzapen historiko hori egin nahi 

dugunean, politikaren eremua oso garrantzitsua eta esanguratsua da, guztiz 

saihestezina. Baieztapen hori argudiatzeko, Mardonesek jarduera politikoa 

aipatzean zer ulertzen duen zehaztu behar dugu. Gure autoreak gai horren 

inguruan ikerketa sistematiko antzeko trataturik egiten ez badu ere, politika zer 

den zehazteari zenbait orri eskaintzen dizkio40. Ildo horretatik41, gure 

pentsalariak antzematen du politika planteatzeko ereduan gizakia eta gizartea 

ulertzeko modua islatzen dela; testuinguru horretan, politikaren bi eredu nagusi 

identifikatzen ditu gure autoreak: lehenengoan, boterea da gakoa eta gatazka 

da jarduera politikoa ezaugarritzen duen dinamismoa; bigarrenean, berriz, 

bakea eta zuzentasuna izango lirateke jarduera politikoaren helburua, horiek 

bailirateke gizartearen oinarrizko dinamismoa –eta ez gatazka–. Edonola ere, 

politikak espazio publiko bat adierazten du non herritarrek bizitza ona eta 

zuzena bilatzen duten, arrazoiaren erabilera publikoa eginez, baldintza jakin 

batzuk ematen direlarik. Politikan konprometitzeko zenbait bertute landu behar 

dira eta horien artean ondorengoak azpimarratzen ditu gure teologoak: parte 

hartzea, berdintasuna, erantzukizuna, hauteskunde libreak eta guztien ongia 

bilatzea. Hala ere, Mardonesek ohartarazten digu politika ez dela ezagutza 

                                                            
40 Ik. Id., Fe y política..., o. c.,  21-57 or. 
41 Jarraian egiten diren zehaztasunak laburbilduta daude ondorengoan: Id., Fe y política..., o. c.,  
35-36 or. 
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zientifikoa, jakintza zentzuzkoa baino; beraz, politikaren jarduera moral 

praktikoarekin lotuta dago.  

 Askapenari buruz egindako gogoetak kontuan izanik eta politikaren 

zeregina zertan datzan gogoraturik, Mardonesentzat askapenaren gauzapena 

eta politikaren jarduera guztiz txirikordaturik daudela ulertzen dugu: politikaren 

eremuak, bere baitan gizakien beharrak islaturik, behar horiei erantzutea bilatu 

beharko luke, gizartean baztertuta eta pobretuta dagoen biztanleriaren egoera 

irizpidetzat hartuz42. 

 Bestaldetik, mundu politikoa eta berari dagokion jarduera guztiz 

desprestigiatuta dagoelako kontzientzia nabaria erakusten du Mardonesek, 

oharpen horretan guztiz errealista delarik. Desprestigio horren arrazoiak 

zorroztasunez eta zehaztasunez identifikatzen saiatzen bada ere43, sutsuki 

defenditzen du mendebaldeko demokrazietan jarduera politikoak pairatu duen 

endekapena ez dela ziorik jarduera hori baztertzeko edo gaitzesteko. 

 Endekapen hori gure garaietan oso arriskutsua da, horrekin batera 

absolutismoaren mehatxua agertzen delako. Zentzu horretan, ez gara sasoi 

baikorretan bizi, arduraz ibiltzeko garaietan baizik. Agian garai profetikoak 

iragan dira eta gaur egun askapen-prozesua jakinduriazko eremuetatik bilatu 

behar dugu gehiago. Zeregin politikoan bitartekoak guztiz beharrezkoak dira, 

baita egunero ematen diren urrats laburrak ere; baina bitarteko horiek ezin dira 

absolutu bihurtu. Bitartekoen bide horrek eroapena eta iraunkortasuna eskatzen 

ditu; eroapena, eguneroko pauso xumeekin aritzeko; iraunkortasuna, idealak ez 

galtzeko eta begirada laburrean ez geratzeko. 

 Gaur egun, mendebaldeko herrietan dugun demokraziak eredu liberalari 

jarraitzen dio; argitasun handiz erakusten du Mardonesek eredu horrek 

dauzkan mugak eta zirrikadurak; bere ustez, demokraziarako bidean, ez gaude 

azken txanpan; demokrazia-eredu horrek aldaketa sakonak behar ditu; halaber, 

gure autoreak argitasunez eta errealismoz onartzen du sintesi berriaren 

agerpenik ez daukagula begi-bistan; beraz, demokrazia sakontzeko nahian, 

pazientziaz jokatu behar dugu. Edozein kasutan, gure pentsalariak gogoratzen 

digu gaurko eredu demokratikoak erakusten dituen mugak gainditzeko 

irtenbidea ez dela demokraziaren nahia murriztea eta partizipazio-maila 

                                                            
42 Ibid, 205 or. 
43 Ik. Ibid, 79-153 or.; Id., Recuperar la justicia…, o. c., 19-51; 147-159 or. 
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eskasagoarekin konforme geratzea; alderantziz, demokrazia sakontzean 

datzala bidea sutsuki defenditzen du44. 

 Egia da Mardonesek ez dakiela zeintzuk diren urrats zehatzak, baina 

badauka helmugaren irudia bere gogoan45. Irudi horretan, gure idazleak 

defenditzen du demokraziak urrats berriak eman beharko dituela, hots, 

demokrazia sakondu behar dugula sistema politiko hori salbatzekotan. Pauso 

berri horiek ematea zertan datzan gure autorearen arabera laburbiltzen dugu 

ondorengo lerroetan. 

a) Estatu soziala sakontzea. Horrek eskatzen du sozialdemokraziak bilatzen 

zuen ongizate-estatua gainditzea perfekzionatzea baino gehiago46. Ildo 

horretatik doaz biztanleriaren bizi-kalitatea hobetzea eta, aldi berean, 

gizartean baztertuak direnak –ahulak,  txiroak eta abar– guztiz esanguratsu 

bihurtzea. 

b) Partidu politikoen beharra ikusten du, baina partidu horiek ezaugarri 

bereziak izan behar dituzte, gaur egun ez dauzkatenak47; beraz, partiduen 

esparruan ere eraldaketa sakonaren nahia erakusten du Mardonesek. 

Partiduek malguak eta bere barnean anitzak izan behar dute; burokrazia 

astunik gabe, esku-hartze zuzena aritzeko aukera izan behar du militantziak. 

Militantzia horri garrantzi handia ematen dio gure autoreak; zeregina ez da, 

besterik gabe, partiduarekiko funtzionaltasuna; harago joan behar da, 

herritartasun soziala eta parte-hartzailea bultzatu beharko da. Argi dago 

partiduen zeregina eta egitura beste modu batean ikusten duela gure 

ikertzaileak. Beste modu batean esanda, partidu politikoek ezin dute kultura 

demokratikoa ziurtatu; gizartearen tarteko egituretan, herritarrek daukaten 

parte-hartzearen intentsitatea eta kalitatea izango da kultura 

demokratikoaren neurria48. Partidu politikoak ez badira bide horretan 

konprometitzen ezin da benetako demokrazia sakondu.  

                                                            
44 Ik. Id., Fe y política..., o. c., 152. or. 
45 Ik. Ibid, 153. or. 
46 Sozialdemokraziaren eredua ondo deskribatzen du Mardonesek Fe y política... delako 
liburuan; 99-103 orrietan eredu horren ezaugarriak eta ereduak jasotzen duen krisia azaltzen 
du; 108 eta hurrengo orrietan, ezkerreko jarrerak sozialdemokraziaren ereduari egiten dion 
kritika azaltzen du gure autoreak. 
47 Ik. Ibid, 140. or. eta hurr. 
48 Ik. Ibid, 162. or. 
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c) Nazioarteko espazioan ipini behar da begirada49; planteamendu politiko eta 

soziala ezin da agortu nazioaren mugetan; askatasunaren eta 

zuzenbidearen idealak nazioartekoan jokatzen da gero eta gehiago. 

Nahitaez, nazioarteko organo politiko, juridiko eta sozialak bultzatu behar 

dira; baina erabakigarriak izan behar dute organo horiek. 

d) Identitate kulturalak eta gutxiengo sozialak kontuan izan behar dira, horiei 

oinarrizko begirunea emanez eta horiek bizi ahal izateko bitartekoak ipiniz. 

Badirudi errespetu hau eta globalizazioaren prozesua ez dituela elkarren 

kontra ikusten.  

e) Gizartearen bizitzan ekonomiaren zeregina guztiz funtsezkoa da; beraz, ezin 

dugu demokrazia politikoa izan, demokrazia ekonomikoaren bideak nolabait 

zeharkatzen ez baditugu. Demokrazia ekonomiko horren bideak maila 

ezberdinetan kokaturik daude, nazioarteko organoetatik enpresen 

organoetaraino. 

f) Boterearen sozializazioa gizartearen maila guztietara hedatu behar da. 

g) Guztientzako Giza Eskubideak errespetatzen eta bultzatzen dituen herritar-

espiritua eraiki behar da; eraikuntza horrek, hain zuzen ere, gizartearen 

azpiegitura morala osatzen du. 

 

 Horra hor zenbait proposamen. Dena den, zerumugaren marrak argi 

badaude ere, bertara doazen bideak ez dira hain argi. Anbiguotasunezko puntu 

horretan, Mardonesek behin eta berriro gogoratuko digu, gizartean sufritzen 

dutenen egoera eta ikuspuntua lehenetsi beharko direla, lehen aipatu dugun 

bezala. Irizpide hori, zer egin behar den esan ez arren, gutxieneko bat izan 

daiteke bereizteko egiten dena ondo orientatuta dagoen edo ez. Azken batean, 

askapena gauzatzea gogoan delarik, kaltedunen egoerari eta existentziari –bai 

gaurko kaltedunen existentziari, bai iraganekoen existentziari–, heldu behar 

diegula planteatzen digu Mardonesek, kaltedunen egoera horiek askapenaren 

gauzapena –askapena bera burutu ahal izatea– zalantzan jartzen duten 

errealitateak baitira. Gogoeta hori etikarekin lotuta dago, kaltedunen aurrean 

eraikitzen den etika hain zuzen ere50.  

                                                            
49 Ik. Ibid, 142-143 or. 
50 Ik. MARDONES, J. M. - REYES MATE, M, (arg.), La ética..., o. c., 7-8 or. 
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 Askapenak esanahi berezia du kaltedunentzat eta argi dago gure 

gizarteetan, gizarte guztietan hain zuzen ere, hainbat kaltedun suertatzen 

direla. Testuinguru horretan, kalteduna da giza ekintzak –zibilizazio basatiak– 

gauzatzen duen mina51; bestaldetik, saihesgarria den minaz mintzatzen ari 

gara. Kaltedunen kasuan, bidezko banaketatzat ulertzen den justizia –justizia 

ekitatiboa– ez da aski Mardonesen ustez; adiskidetasunaren edo erreskatearen 

beharra ere badago; kaltedunen bizitza zapuzturik geratu da eta nolabait 

berreraikitzen lagundu behar da. Askapena, testuinguru horretan planteaturik, 

justizia absolutuaren esperantzarekin lotzen da eta, hortaz, erlijioaren 

esparruan sartzen da, aurrerago ikusteko aukera izango dugunez52. 

 Ailegatu gareneko puntu honetan egonik, mendebaldeko gizartetan 

agertzen diren gatazkak eta minaren bizipena ondo ulertzeko, Mardonesek 

daukan beste intuizio baten berri eman behar dugu, bere ustez aldaketa sakon 

bat geratu baita gure gizartean. Azterketa klasikoetan ekonomiaren faktorea 

asko azpimarratu baldin bada ere, gaur egun kulturaren faktoreari eman behar 

diogu arreta, azken faktore hori baita bizitzeko era berriak dakartzana. Ildo 

horretatik, mendebaldean dagoen punturik larriena ez da aberastasunaren 

banaketa –nahiz eta sail horretan lan egin behar beti–, balioen kontua baizik: 

mundua ikusteko modua eta bizi-proiektua53. 

 Intuizio hori ondo ulertzeko bi zehaztapen izan behar ditugu kontuan. 

Batetik, mendebaldeko gizarteei dagokien baieztapena da; begirada mundu 

guztira zabaltzen badugu, asko argitu beharko genuke. Bigarrenik, 

zuzenbidearen eta ondasun-banaketaren arazoak ez ditu baztertzen; oraindik 

oso garrantzitsuak direla baiesten du gure autoreak. Agian, faktore 

ekonomikoak eta materialak aztertzea ez da aski gure munduan gertatzen dena 

ulertzeko; hori da, hain zuzen ere, paragrafo horretan azaltzen zaigun intuizioa. 

Oraingo errealitateari begira eta etorkizunari so eginez, Mardonesen iritziz, 

arazo kulturalak gero eta pisu handiagokoak izango dira. Askapenerako bidea 

planteatzerakoan, intuizio hau oso garrantzitsua izango da; askapena ezin da 

murriztu askapen ekonomiko izatera. Dena den, intuizio horretara itzuliko gara 

Gizarte Mugimendu Berrien agerpena eta zeregina aztertzean. 

                                                            
51 Ik. Ibid., 7. or. 
52 Ik. Ibid., 8. or. 
53 Ik. MARDONES, J. M., Fe y política..., o. c., 171. or. 



10. Modernitatea eta askapena 

 

 Lehen aurkeztu dugu modernitatea dela Mardonesek iruten duen 

elkarrizketaren markoa. Modernitatean erlijioak duen lekuari buruzko galdera 

eta bilaketa presente daude beti gure pentsalariaren gogoetetan. Hala ere, 

aurreko kapituluan erakusten saiatu garen bezala, interesa ez dago gogoeta 

hutsean edo espekulatiboan, helburu praktikoan baizik: askapena gauzatzean. 

Berez, helburu hori modernoa da eta, aldi berean, modernitateari ongi etorria 

ematen dio. Mardonesen planteamenduan askapen-nahi hori erlijioarekin ez 

dela kontrajartzen erakusten saiatuko gara hurrengo kapituluan.  

 Oraingo honetan, askapenaren gauzapena dela eta, modernitatean 

jartzen dugu gure itua. Behin gure autoreak egiten duen bilaketaren markoa 

erakutsita, modernitatea askapenaren ikuspuntutik aztertuko dugu kapitulu 

honetan, Mardonesen gogoetei jarraituz beti. Hori horrela, lehenengo partean, 

modernitateari buruz aurkeztutakoa kontuan harturik, askapen-bidean 

murgiltzeko, modernitatean agertzen diren ahalbideak zein agintzak eta, 

bestaldetik, gure autoreak igartzen dituen oztopoak jorratuko ditugu. 

Horrenbestez, modernitateari buruz orain arte ikusitakoa birpentsatzen dugu 

askapenaren perspektiban.  

 Azken partean, kapituluan egindako ibilbidean aurkeztutakoa 

balioesten duen laburbilketa eskainiko dugu. 

 

1. Askapena gauzatzeko modernitatearen esperantzak eta iluntasunak 

 Mardones modernitateko pertsona delarik, bere fedea modernitatearen 

markoan pentsatu eta garatu nahi du. Ez du balio, ordea, edozein fedek; fede 

askatzailea bilatzen du gure pentsalariak. Hori dela eta, modernitateak 

askapena lortzeko eskaintzen dituen aukerak balioetsi behar ditugu. Gure 

teologoak aurkezten duen modernitateari buruzko interpretazio konplexuari 

jarraituko diogu balioespen hori egiteko. Modernitatea goraipatzen duela 

ematen badu ere, askapenaren kontua aztertzen dugunean, ezin daiteke esan 

gure pentsalaria hain optimista denik. 
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1.1. Ilustrazioak zabaltzen dituen bideak 

 Bere lehenengo lanetatik Mardonesek argi ikusten du, eta horrela 

adierazten du, Ilustrazioan inspiratzen den modernitatea askapen-proiektu bat 

dela1, ideal horren erdian gizakia dagoelarik. Ilustrazioaren planteamenduan, 

ordura arteko gizakia, bere gaitasunak garatu ezin izan zituela, gatibua zen; 

bere hegoak ebakirik, bere askatasuna dastatzeko eta garatzeko ezindua zen. 

Antzinako erregimenaren instituzio nagusiek, Elizak eta erregeak alegia, 

kateatuta zeukaten gizakia beldurpean bizi zen. Antzinako tradizio horrek mito 

ilunen menpean menderaturik zeuzkan gizakiak. Horkheimer-en hitzekin bat 

dator Mardones Ilustrazioaren hasiera proiektua emantzipatzailea dela esatean, 

emantzipazio horren zentro-gunean gizakiaren askatasuna jartzen delarik. Ildo 

horretatik, Ilustrazioak aro berri baten hasiera adierazten du gizadian; aro berri 

hori arrazoiak, aurrerapenak eta askatasunaren gauzapenak markatzen dute.  

 Askapen-proiektu hori gauzatzeko, aurrera eramateko, funtsezko 

bitartekoa arrazionaltasunaren erabilera da. Kant-en oihuari jarraituz, 

mugimendu horren lema inperatibo batean islatzen da: gizakia, ausartu zaitez 

zure kabuz pentsatzera!2 Horrenbestez, esan dezakegu modernitateak bilatzen 

duen askapena arrazoiak ezaugarritzen duen askapena dela; beraz, askapen 

arrazionala edo arrazoimenaren zereginetik iragaten dena. Izan ere, 

modernitateak askapen-prozesuari egiten dion ekarpenik handiena, agian, 

arrazoizko kritikaren zereginean datzala koka genezake; hortaz, edozein 

prozesu askatzailek arrazionala izan beharko du edo arrazoiaren kontra ez 

doala erakutsi beharko du behinik behin. Gizakiak superstizio eta sineskeria 

guztietatik irten beharra dauka. Gizakiak konfiantza izan behar du bere 

gaitasunetan eta berak duen gaitasun gailena, hain zuzen ere, arrazoia da, 

arrazoimena. Ezer ez dago ahalmen horren gainean, bera da errealitatearen 

epailea, bere zeregina ondo betetzen baldin badu behintzat. Arrazoizkoak ez 

diren planteamenduak eta baieztapenak aurreiritziak baino ez dira, sineskeriak, 

arrazoiak onetsi ezin dituenak. 
                                                            

1 Ik. MARDONES, J. M., Dialéctica y sociedad irracional: teoría crítica de la sociedad de M. 
Horkheimer, Universidad de Deusto, Bilbo 1979, 9-10 or. 
2 KANT, I., “¿Qué es la Ilustración? In PALACIOS, X. (Arg.), Textos de Filosofía, Universidad 
del País Vasco, Bilco 306-311 or. 
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 Ilustrazioak egiten duen arrazionaltasunaren planteamenduan oinarrituta, 

antzinako erregimenak boterea nola antolatzen zuen gainditzeko beharra 

zegoen; botere absolutuaren ordez, demokrazia izango da boterea antolatzeko 

modua, arrazoiak argitzen duen modua hain zuzen. Gizartearen bizitza 

publikoan, arrazionala den antolamendu demokratiko horretan, gizaki aske 

guztiek parte hartu ahal izango dute, berdintasunaren printzipio arrazionalaren 

arabera; modu horretan, gizakiek erakusten dute bere bizitzaren jabeak direla 

eta, halaber, beren bizitzaren jabe izanez, beren buruen erantzule bilakatzen 

direla, inoren menpe egon gabe. 

 Lyotard-en gogoeten uberan, Mardonesek gogoratzen du Ilustrazioaren 

modernitatea optimista dela, antzinako erregimenaren kateak apurturik eta 

arrazionaltasuna aplikaturik, gizakien arteko elkartasun naturala sortuko dela 

pentsatzen duenean3. Ilustrazioaren ikuspuntu horren arabera, gizakiek 

konfiantza erakutsi beharko liokete elkarri modu naturalean, elkartasunean lan 

egin beharko lukete. 

 Gizakien askapena garatzen duen ezagutza berri bat eskaintzen digu 

modernitateak; ezagutza berri hori, hain zuzen ere, zientzia izango da, 

ezagutza zientifikoan baitatza giza garapenaren gakoa. Baieztapen honek 

historiaren filosofia- mota bat dakar berekin: historiaren eboluzioa eta 

historiaren helburua. 

 Esandakoa laburbilduz, gizarte modernoak ez du bilatzen sostengua edo 

euskarria bere baitatik kanpo; oinarriaren bila joatean ez dio begiratzen zeruari 

ezta misterio ilunean ezkutatzen diren indar ez-ezagunei ere; gizarte sekularra 

da4. 

 Ilustrazioaren modernitateak planteatzen duen zerumuga hori oso 

erakargarria iruditzen zaio Mardonesi; amets hori bereganaturik, modernitatea 

aukera bat dela erlijioarentzat erakutsi nahiko luke gure pentsalariak: 

gizakiarengan konfiantza azalduz, gizakiaren askapena eta betetasuna 

baieztatzen dituen erlijioa. Azken batean, amets horretan taupadaka ari den 

intuizioa da modernitateak ahalbidetzen dituela, aldi berean, Jainkoaren 

                                                            
3 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo 
Divino, Lizarra 1991, 24. or. 
4 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión. La reconfiguración postcristiana de 
la religión, Verbo Divino, Lizarra 1994, 31. or. 
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esperientzia eta gizakiaren duintasunaren baieztapena5. Amets hori, gure 

autorearen bizi-borroka delarik, borroka bizia bihurtzen da bere ibilbide 

intelektualean zehar. Ibilbide intelektual horretan aurrera joan ahala, gero eta 

argiago ikusten joango da modernitatearen formulazioa narrazio mitikoa dela. 

Bestaldetik, mito hori ez da inozoa; mito horren alde beldurgarriak antzematen 

dira modernitatez kanpoko aldeei begiratzean, hots, modernitatearen 

proiektuarekin bat ez datozenen ikuspuntuan, non modernitateak dakartzan 

ondorio latzak pairatzen diren6. Egoera guztiz paradoxikoa da, zeren eta mito 

guztiak –batez ere kateak dakartzaten mitoak– gainditu nahi dituen 

arrazionaltasunak mitoaren beharra baitakar, halabeharrezko liberatzailea ez 

den mitoa hain zuzen ere. 

 Hala ere, askapena lortzeko, modernitateak egiten dituen ekarpenak eta 

jartzen dituen oztopoak argiago ikusten dira modernitatea interpretatzen duten 

korronteen balioespena egitean. Interpretazio horiekin Mardonesek egiten 

dituen elkarrizketak azalduta daude dagoeneko. Orain, elkarrizketa horietara 

itzultzen gara askapenaren ikuspuntutik; beraz, oraingo honetan darabilgun 

kezka ondorengoa da: modernitatea interpretatzen duten korronteetan 

Mardonesek zer aukera eta zer arrisku ikusten ditu askapena gauzatzeko? Oro 

har, balioespen horretan modernitatearen balioespena doa. 

 

1.2. Modernitate kritikoa: Ilustrazioaren dialektika  

 Mardonesek bat egiten du modernitate kritikoaren korronteak egiten 

dituen diagnostikoekin, neurri handi batean behinik behin. Ikusi dugunez, gure 

pentsalariak berak egiten duen aitortza da korronte horrekiko hurbiltasuna.  

 Ilustrazioen idealei buruz korronte kritikoak egiten duen balioespen 

optimista gustatzen zaio Mardonesi; ildo horretatik, Ilustrazioaren 

modernitateak, askapen-agintzaz beteta etorriz, gizadian aro berri bat zabaltzen 

duelako ideia onargarria dela iruditzen zaio gure autoreari. Gizakiaren bizitza 

eta bilaketa interesen erdian jartzea, gizakiarengan konfiantza lantzea, gizakia 

alienatzen duten indarrak identifikatzea eta uxatzea programa ederra iruditzen 

zaio. Desira horietan guztietan arrazoimenak duen zeregin kritikoa garatzea 
                                                            

5 Ik. Id., El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión, Anthropos, Bartzelona 
1998, 277. or. 
6 Ik. Id., Capitalismo y religión. La religión política conservadora, Sal Terrae, Santander 1991, 
275-276 or. 
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oinarrizko apustua dela baieztatzearekin guztiz bat dator gure teologoa, bide 

horretatik Jainkoaren presentzia eta gizakiaren zeregina ez direla kontrajartzen 

defendituz. Beraz, Ilustrazioaren ondareari eutsiz, arrazoimen kritikoaren 

erabilera zuzena guztiz beharrezkoa da alienazioa dakarten egoera eta 

baldintzak identifikatzeko eta gainditzeko. Ildo horretatik, ongi etorria izan dadila 

modernitatea! Gizakia eta gizadia askapen-bidean jartzen ditu modernitateak. 

 Baina modernitatea ez da soilik proiektu bat, ideal bat, gauzapen 

historikoa baizik. Izan ere, gauzapen historiko horren emaitzak aztertu behar 

dira eta, azterketa hori Eskola Kritikoak egiten duenean, emaitzak etsigarriak 

dira: modernitatearen bilakaerak usteldu du modernitatearen bihotzean zegoen 

askapen-nahia. Horrenbestez, Ilustrazioaren modernitateak askapena bilatzen 

badu ere eta horretarako planteamendu iradokitzailea egiten badu ere, emaitza 

alienazioa izan dela kontuan izanik, modernitatearen bilakaera oztopo bihurtu 

da askapen betea lortzeko. Alderantzikatze horren arrazoiak, dagoeneko, 

aurkeztuta daude eta ez ditugu errepikatuko. Horrez gain, kontuan izan behar 

dugu arrazoi instrumentalarekin batera bilakatu den ezagutza zientifikoak eta 

teknikoak giza bizitza kontrolatzeko eta alienatzeko ahalbideak biderkatu 

dituela. Beraz, askapena ekarriko zuen proiektua mehatxu handia bihurtu da. 

Nolabait esan daiteke askatzeko gogoekin batera, bizitza kateatzeko 

bitartekoak biderkatu direla modernitatearekin. Mardonesek etsipen horretan 

parte hartzen du, modernitateak hartu dituen bideak ez direla askatzaileak 

iruditzen baitzaio gure gizarte-aztertzaileari. Ondorioz, intentzio onak eta 

arrazoizko planteamenduak ez dira nahikoak benetako askapen-bidea egiteko; 

endakatzeko arriskua oso indartsua delarik, mehatxagarria da modernitatea.  

 Hala ere, Mardonesen ikuspuntuan optimismo-izpiak bizirauten du, 

Habermas-en ahaleginak jasoz: arrazoimen kritikoaren erabilera zuzena 

berreskuratzea posible litzateke gizadiarentzat. Hori horrela, esan genezake 

gaur egungo arazoa ez dela teknikoa, etikoa baizik. 

 Honaino laburbildu dugu modernitateak ekar lezakeen askapenari 

buruz tradizio kritikoak egiten duen diagnostikoa. Airean geratzen den galdera, 

berriz, ondorengo hau da: askapenaren gauzapena lortzeko, korronte kritikoak 

ekarpen positiborik egiten du? 

 Eskola Kritikoa oso zorrotza da gizartearen endekapenak eta 

usteldurak identifikatzeko, baina, ikusi dugunez, askapenera doan bide zehatza 
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proposatzerakoan, motel geratzen da. Hori horrela, Eskola Kritikoaren 

lehenengo belaunaldiko ordezkariak pesimismoz josirik hiltzen dira, 

mendebaldeko gizarte modernoak jasaten duen alienaziotik irteteko biderik ez 

baitute asmatzen, diagnositikoa zorrotza eta doia izan arren. Etsipen-egoera 

horretaz ondo asko jabetzen da gure autorea; bestaldetik, Habermas-ek egiten 

duen bidearekin ez da sentitzen guztiz eroso Mardones.  

 

1.3. Neoliberalismoaren pragmatismoa: modernitatearen endakatze 
kulturala 

 
 Mardonesen iritziz, neoliberalismoa, oro har, oztopo bat da 

modernitatearen bilakaera askatzailea izateko. Baina, bestaldetik, errealista da: 

gure autorearen garaian ez dago modernitaterik neoliberalismorik gabe. Neurri 

handi batean, gure mundua aldebakarreko pentsamenduan kokatuta dago eta 

aldizkatu lezakeen aukera zein izan litekeen ez da bat ere argi agertzen. Gure 

autoreak jariatzen duen pesimismoaren dentsitatea loditzen da puntu honetan.  

 Gure teologoari ez zaio gustatzen neoliberalismoaren interpretazioa, baina 

ezin du saihestu modernitatearen interpretazioa irabazlea izatea. Bestaldetik, 

gure autoreak ehuntzen dituen elkarrizketak ez ditu erabiltzen ideologia bat edo 

aldez aurretik jarritako ikuspuntu bat ezartzeko, gauza berriak ikasteko eta bide 

berriak igartzeko baizik. Elkarrizketa bakoitzean, jarrera edo ikuspuntu jakin 

batean dagoen hondoa jo nahirik, Mardonesek jakin badaki gauzak inoiz ez 

direla guztiz zuriak ezta guztiz beltzak ere. Ildo horretatik, neoliberalekin egiten 

duen elkarrizketa forma hutsa ez denez gero, Mardones iritzi berriak 

bereganatzeko prest dago. Neoliberalen planteamendua gustukoa ez izan 

arren, bere baitan dauden argiak eta arrazoiak balioesten badaki, korronte 

horrekiko elkarrizketari eskaini diogun kapituluan erakutsi dugun bezala.   

 Kritikak kritika, askapen-nahiari begira, Mardonesek uste du hiru 

ezaugarritan, behinik behin, neoliberalismoak egiten duen bidea kontuan 

edukitzekoa dela. Lehenengo eta behin, neoliberalismo pragmatikoa da; kontua 

ez da gauzak nola izan beharko ziren ezta jendeak zer egin beharko zuen ere; 

gertatzen denarekin leiala izate aldera, helburu jakinak lortzea planteatzen du 

eta helburu horiek eskuratzeko neoliberalismoak badaki bitarteko zehatzak eta 
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ebaluagarriak planifikatzen7; ildo horretatik, Mardonesek onartzen du 

kontsentsu handi bat dagoela baieztatzen denean sistema kapitalista oso 

eraginkorra dela produkzioari dagokionez8. Bigarrenik, kulturari buruz egiten 

duen azterketa fina, sakona eta doia da; gizarte klasikoan zeuden hainbat balio 

desagertzen ari dira eta gizartearen elkartasuna eta batasuna kolokan daude. 

Hirugarrenik, gizartean dauden tarteko taldeei inportantzia handia ematen die, 

bai gizartea ondo giltzatzeko, bai gizabanakoa zoriontsuago eta integratuago 

sentitzeko. Askapen-bideak ekarpen horiek kontuan izan beharko ditu edo 

askapenaren gauzapena arrisku bizian egongo da.  

 Askapena hitz hutsa bada eta gauzatzeko bide jakinak ez baitu aurkitzen 

amets alienagarria bihurtuko da, kontzientzia txarra dakarren planteamendu 

moral higuingarria izaten amaituko da. Ildo horretatik, modernitate kritikoak 

egiten duen ekarpenean pragmatismo horren falta nabaria da; ondorioz, 

erraztasun handiz, helburu handi-mandiko moral jasoa baina beteezina izan 

daiteke korronte kritikoan egiten den planteamendua. Baina gauzak horrela 

jarrita, Mardonesek argi ikusten du sistema kapitalistaren goraipamenean 

geratzen garela eta ondorio hori ez zaio gustatzen, ez baitu ikusten gizartearen 

antolaketa kapitalista eta gure autoreak amesten duen askapena bat etor 

daitezkeenik9.  

 Mardonesek onartzen du pragmatismoarekiko neoliberalen kritika; edonola 

ere, ondorio egokiak eta desiragarriak dakartzaten bitartekoak asmatzea ez da 

batere erraza. Puntu horretan, Mardonesek badaki berak lehenesten duen 

Eskola Kritikoaren ikuspuntua ahula dela. Hala ere, neoliberalen 

planteamenduari oldartu nahian edo, askapen-bidean gaudela adierazten duten 

hiru irizpide proposatzen ditu gure pentsalariak10; irizpide horietatik bi 

sinestedunek eta sinesmenik ez dutenek onargarriak izan daitezke eta 

hirugarrena kristau-ikuspuntuan formulatuta dago. Azken hori beste leku batean 

iruzkinduko dugunez –Mardonesen kristautasuna aurkeztean–, lehenengo biei 

eutsiko diegu.   

 Lehenik, unibertsaltasunaren irizpidea dugu, hots, proposatutako 

irtenbidearen onurak guztiengana heldu behar du, batez ere historiaren 

                                                            
7 Ik Ibid., 284. or. 
8 Ik Ibid., 285. or. 
9 Ik. Ibid., 273-277 or. 
10 Ik. Ibid., 285-287 or. 



293 
 

biktimengana, gizartean lekurik txarrenean kokatuta daudenengana. Hori 

horrela, Mardonesek ez du ikusten kapitalismoaren eraginkortasuna unibertsala 

denik ezta izango denik ere. 

 Bigarrenik, humanizazioaren irizpidea dugu. Irizpide horri dagokionez, ez 

da betetzen zenbat eta gehiago eduki edo ekoiztu, orduan eta gizakiago izan; 

humanizazioa giza harremanekin lotzen bada, elkartasuna, lagun hurkoaren 

lekuan jartzeko gaitasuna oso inportanteak dira, besteak beste; hori horrela, 

gure autorearen ustez, ez du ematen sistema kapitalista humanizazio horren 

lorratzean dagoenik. 

  

1.4. Postmodernitatea: modernitatearen iruzurra 

 Askapenaren gauzapenari begira, modernitateak egin duen ekarpenaz 

balioespenik etsituena, beltzena, suntsigarriena, zalantzarik ez, 

postmodernitateak plazaratzen duena dugu. Planteamenduak eta arrazoiak 

azaldu ditugu dagoeneko. Askapena gauzatzeari begira ateratzen den ondorioa 

da hemen interesatzen zaiguna: modernitatea iruzurra delarik, askapena 

gauzatzeko aurrera inolako pausorik ez dakar. Horrenbestez, nola antzinako 

erregimenean gizakia engainatuta eta alienatuta, hala modernitatean gaurko 

gizakia.  

 Ikusi dugunez, Mardones oso kritikoa da postmodernitateak egiten dituen 

planteamenduekin eta, oro har, ezin du onartu postmodernisten ikuspuntua 

bere orokortasunean eta osotasunean; iritzi kritiko horretan, bat dator Eskola 

Kritikoen ordezkarien gogoetekin11. Ildo horretatik, ezagutzari, etikari, estetikari 

eta politikari buruz postmodernitateak egiten dituen planteamenduak oso 

kritikagarriak iruditzen zaizkio gure pentsalariari, subjektuaren argaltzea –

desagertzeraino hel liteke argaltze hori– eta erlatibismoa sistema kapitalistaren 

alde ez ote diren jartzen susmatzen baitu. 

 Dena den, askapena gauzatzeko, postmodernitateak ere ekarpen 

interesagarriak egiten dituela iruditzen zaio gure teologoari. Modernitateak 

ekarri dituen ondorio latzak begi-bistan jartzen ditu postmodernitateak, erakutsiz 

ondorio horiek ez direla kasualitatearen fruitua, halabeharrezko ondorioak 

baizik. Bestaldetik, ahuleziaren planteamendua bezain argigarria estetikarena 
                                                            

11 Ik. Id., Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento, Sal Terrae, Santander 1988, 
68-78 or. 
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dela uste du Mardonesek; ildo horretatik, gizartearen utopia bat marrazten da, 

non indarrez ikuspunturik inposatzen ez duen elkarrizketaren planteamendua 

defenditzen den. Orobat, postmodernitateak proposatzen duen esperientziaren 

balioespena oso interesgarria da arrazionaltasun baten aldebakartasuna 

saihesteko; horrekin batera –estetikaren planteamenduarekin lotuta– mundu 

sinbolikoaren beharra eta aldarrikapena ongi etorria izango dela uste du gure 

autoreak, askapenaren gauzapena bilatzen dugunean. 

 Dena den, oro har, askapenaren prozesuan, postmodernitatearen 

planteamendua erronka bat dela iruditzen zaio gure teologoari.  

 

1.5. Modernitatearen askapena: balioespen gazi-gozoa 

 Ilustrazioaren modernitatea erditzetik hona bi mende iragan arren, 

askapenaren aurrerapena ez dela hain argi antzematen onartzen du 

Mardonesek. Balioespenak bere gorabeherak izan ditu hamarkadetan zehar. 

Munduko I. eta II. gerran agertzen den arrazionaltasuna, modernoa izan arren, 

guztiz arbuiagarria da gizakiaren eta gizadiaren interesa denean bilatzen 

duguna. XX. mendeko 60ko hamarkada argitsuago eta esperantzatsuago izan 

bazen ere, neoliberalismoaren praktikak eta postmodernitatearen kritika 

deuseztagarriak kolokatzen jarri dute optimismoa.  

 Testuinguru horretan, galdera larri bat agertzen zaigu: denborak aurrera 

egin ahala, askapenaren prozesuan, modernitatea laguntzailea izan dela 

balioesten du Mardonesek?  

 Bere erantzuna argiagoa da bere lehenengo idazkietan eta gogoetan. 

Egoera latza izan arren, Eskola Kritikoak eskaintzen duen planteamendua oso 

baliotsua da askapen-bidean aurrera egiteko. Horrenbestez, gizakia eta 

gizartea alienazioan egon arren, arrazoinamen kritikoaren erabilera eskura 

dago. Neoliberalismoaren arrakasta paregabea, korronte horren 

planteamendua eta nagusitasuna ordezkatzeko aukerarik begi-bistan ez 

edukitzea eta postmodernitatearen jarrera eszeptiko suntsigarria bateratu dira 

hasierako optimismoa iluntzeko. Horrekin batera, munduan dagoen pobrezia, 

injustizia eta ezberdintasun lazgarria ez doazela desagertzen ezta gutxitzen ere 

ikustea etsigarria da. 
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 Dena den, modernitatean dauden ahalbide askatzaileak balioesteari inoiz 

ez dio utzi Mardonesek. Horien artean, eskaintza nagusiak gogoratzen ditugu. 

Horiekin batera zalantzak, mehatxuak, arriskuak eta huts egiteak agertzen dira 

behin eta berriro . 

 

2. Ekarpen berriak: zirrikituak esperantzarentzat 

 Modernitateak ekarri duen emaitza gazi-gozoa izan arren, Mardones 

beilaria da gizadiaren historian eta askapenaren basamortuan. Bere inguruan 

gertatzen denari adi dago denbora oro eta esperantzaren izpirik meheenak ere 

jasotzen saiatzen da. Askapen-bidea egiteko asmoari eta ahaleginari inoiz ez 

zion utzi bere bizian zehar. Gure autoreari, bere azken urteetan, hiru elementuk 

atentzioa ematen diote, bere gogoetetan berriak direnak neurri batean: Gizarte 

Mugimendu Berrien agerpena, pentsamendu sinbolikoaren beharra eta 

espiritualtasuna.  

 Pentsamendu sinbolikoari buruz luzaro idatzi dugu berari dagokion 

kapituluan; gure teologoaren lehenengo aroetan hain presente ez dagoen 

izariak inportantzia berezia jasotzen du bere azken urteetan, arrazionaltasun 

kritikoaren zereginari eta betebeharrari inoiz ere uko egin gabe. 

 Gure pentsalariaren hurbil egon zirenek aitortzen dute espiritualtasuna gero 

eta pisu handiago hartzen joan zela bere bizitzan eta gogoetetan. Baieztapen 

horren aztarnak antzemateko, Mardonesen azken idazkira joan gintezke, baina 

ezin dezakegu esan espiritualtasuna bere lanetan dagoen harietako bat denik. 

Dena den, ohar pare bat egingo dugu, besterik ez bada ere. Batetik, erretiroak 

ematea eta zuzentzea gero eta denbora gehiago hartzen joan zen espainiar 

teologoak bereganatzen zituen zereginen artean. Erretiro horiek, Hitzaren 

testuetan oinarrituta, meditazio sakonak dira, oso mamitsuak; baina bere 

idazkietan agertzen diren hausnarketekin alderatuta, erretiroetako meditazioak 

beste zaporekoak dira, beste logika batean sustraiturik. Pertsonak eta taldeak 

espiritualtasun-bide horietatik laguntzea oso zeregin estimagarria bihurtu zen 

Mardonesen azken urteetan. Bestetik, Patxi Loidik, Mardonesen lagunak eta 

komunitate-kideak, esaldi esanguratsua jartzen du gure autorearen ahoan, 

nolabait bere azken urteen ibilaldi intelektuala ezaugarritzen duena:  
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Nada de lo que tengo me satisface completamente; sólo quedaré satisfecho en Dios12  
  

 Horretaz, Mardonesen kristautasuna eta Jainkoari buruz daukan irudia 

iruzkintzean, luzeago eta sakonago hausnartzeko beta izango dugu. Orain 

egiten dugun oharra modernitatearen balioespenarekin lotzen dugu: intuitzen 

dugu modernitateak egin lezakeen ekarpenari buruzko etsipena zabaltzearekin 

batera, espiritualtasunaren presentzia handiago bihurtzen dela gure autorearen 

gogoetetan. Dena den, hipotesi hori Mardonesen biziaren alde zehatz bati 

buruzko intuizio bat besterik ez denez, ildo horretatik joateak oso puntu 

espezifiko batean fokua jartzera behartuko gintuzke eta ikerketa berezia 

eskatuko luke. 

 Lehen aipatu dugun hirugarren elementua Gizarte Mugimendu Berriekin 

estekatzen da; elementu horrek iruzkin luzeago merezi du, Mardonesen 

idazkietan atentzioa ematen duelako eta modernitatearen krisiari begira 

dagoelako. 

Son minorías, pero están ahí. Son como representates de otra posibilidad. Son una 
esperanza frente al malestar de la cultura (…) Una revolución que apunta a cambiar las 
relaciones de la vida predominantes en nuestra cultura, dominadas por el núcleo duro 
de la revolución capitalista. Desde este punto de vista, es una revolución que difiere de 
la proletaria: no se sitúa al nivel de la justicia distributiva, sino de la gramática de la 
vida. Es una revolución cultural, como la denomina A. Touraine13. 

 

 Mardones bizi den gizarte garaikidean agertzen ari den fenomeno berri 

honetan arreta berezia jartzen du Mardonesek; espainieraz, “Nuevos 

Movimientos Sociales” deitzen ditu eta euskaraz “Gizarte Mugimendu Berriak” 

(GMB) izendatzen ditugu lan honetan. Askapenaren prozesuari begira, azken 

urteetan oso garrantzi handia eman zien gure autoreak. Erlijioaren berritzeari 

buruz mintzatzean, erlijio mugimendu berrien aurkezpena egiteko aukera 

izango dugu; testuinguru horretan erlijioan gertatzen ari diren aldaketekin lotzen 

dugu; orain, berriz, askapen-bilaketarekin. 

 Testuinguru sozialean, mugimendu hauen agerpena lau zereginekin 

lotuta azaltzen da, gure autorearen ustez: gizartearen gaitz berriak 

identifikatzea; arazo ekonomikoen nagusitasuna erlatibizatzea; politika egiteko 

                                                            
12 LOIDI, P., “In Memoriam. El rostro interior de José María Mardones”, in MARDONES, J. M., 
Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto, PPC, Madril 2006, 213. or. 
13 MARDONES, J. M., Postmodernidad y neoconservadurismo…, o. c., 184. or. 



297 
 

modua birplanteatzea; azkenik, askapen-kezkarekin guztiz lotuta, gizartearen 

zerumuga utopikoa berreskuratzea 

 Lehenengo eta behin, mendebaldeko gizartean abiatu den kultura 

baten kontrako erreakzio bat adierazten du mugimendu hauen agerpenak. 

Mardonesek azpimarratzen du mendebaldeko kultura honetan nagusitu den 

hirukote gaizto baten kontra oldartzea dela mugimendu horiek ezaugarritzen 

dituen helburuetako bat. Hirukote hori aipatuta dago dagoeneko: ekoizkeria –

produktibismoa– , militarismoa eta patriarkalismoa14. Mugimendu hauen 

ustetan, lehenetsi behar den etorkizun-borrokak itu horiek ditu gure gizartearen 

gaitz nagusienak baitira; gizartearen bizitza eta etorkizuna gaitz horiek modu 

egokian eta eraginkorrean oldartzean dautza. Horrenbestez, Gizarte 

Mugimendu Berriak protesta-mugimendua da, ez-adostasuna aldarrikatzen 

duen ahotsa, mendebaldeko gure gizartearen norabidea salatu eta aldatu nahi 

duena. Aipatutako hiru borroka-itu nagusi horien inguruan taldeak sortzen dira: 

sentiberatasun ekologikoaren uberan, pazifismoaren bidean eta feminismoa 

bultzatu nahian.  

 Bigarrenik, interes-gune horiek horrela planteatuta, mendebaldeko 

gizartean klasikoa izan den ekonomiari buruzko kezka eta gatazka 

erlatibizatzen da; jakina, horrek ez du esan nahi Gizarte Mugimendu Berriek 

gatazka ekonomikoari inportantziarik ematen ez diotenik, ez horixe! Baina 

susmatzen dute gaitz nagusia ez dela kokatzen ekonomiaren arloan, beraz, 

produkzioan, banaketan eta berdintasunean. Lehen aipatutako hirukote gaiztoa 

eremu kulturalean murgiltzen da; horrenbestez, gatazka nagusia ez datza 

ekonomiaren prozesua kontrolatzean, eredu kulturalak menperatzean baizik15. 

Mardonesek oso argi antzematen du baieztapen horrek dakartzan ondorioak: 

sindikatuen eta alderdi politikoen zereginak garrantzia galtzen du. Mugimen 

berriek proposatzen dutena kultura-ereduaren aldaketa da; eredu berrian giza 

harremanak, naturarekiko harremanak, gorputzarekiko harremanak aldatu 

behar dira. Balio ekonomikoen gain, beste batzuk balioesten hasten dira, gure 

autoreak –Inglehart-i eta Offe-ri jarraituz– postmaterialistak deitzen dituenak. 

                                                            
14 Ik. MARDONES, J. M., Fe y política. El compromiso político de los cristianos en tiempos de 
desencanto, Sal Terrae, Santander 1993, 50-51 or.; Id., Neoliberalismo y religión. La religión en 
la época de la globalización, Verbo Divino, Lizarra 1998, 94-96 or. 
15 Ik Id., Fe y política. El compromiso político de los cristianos en tiempos de desencanto, Sal 
Terrae, Santander 1993, 111. or. 
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Eredu berrian, kezka eta, ondorioz, galderak aldatzen dira. Kontua ez da 

gehiago edukitzea eta hobeto banatzea, baizik eta naturarekin eta besteekin 

begirune handiagoa erakustea, harreman-kalitatea hobestea; ildo horretatik, 

kezka nagusia ez datza gehiago kontsumitzean, kontsumitzeko premia eta 

bulkada menperatzean eta gutxiagorekin bizitzea planteatzean baizik. Kontua 

ez da besteak nola menperatu planteatzea, baizik eta besteekiko konfiantzazko 

harremanak, berdintasunezko harremanak, hazkunde pertsonala ahalbidetzen 

duten harremanak lantzea; kezka horretan sartzen da bai bake-bideak 

erabiltzea liskarrak eta ez-adostasunak konpontzeko, bai ezberdintasuna eta 

aniztasuna –sexua, kultura, erlijioa, tradizioa…– errespetatzea16. Horren 

guztiaren gauzapenari begira, elkarrizketan aritzea eta, ondorioz, 

elkarrizketarako trebetasunak lantzea guztiz beharrezkoa da. Zalantzarik gabe, 

ildo horretatik beste mundu baten ametsa agertzen da. 

 Hirugarrenik, politika egiteko modua ukituta dago Gizarte Mugimendu 

Berrien planteamenduan. Gaur egun mendebaldeko gizarteetan indarrean 

dagoen eredu politikoa demokratikoa da formalki; edukiari begira, berriz, ez da 

hain demokratikoa17. Alderdi politikoak eta sistema, oro har, burokraziak 

menperatuta dagoenez, hierarkia, kontrola, menpekotasuna, manipulazioa eta 

zentralismoa dira nagusi. Hori dela eta, herritarren parte hartzea oso eskasa da 

eta haren interes politikoa are eskasagoa. Gizarte Mugimendu Berriek eredu 

politiko berri bat landu eta proposatu nahi dute ondorengo ezaugarriak 

lortzekotan: talde-interesei erantzun dieten alderdiak bultzatu beharrean, talde 

heterogeneoak antolatzea, gizartean dauden arazoetatik oso gertu dauden 

taldeak; bakea, ekologia, giza eskubideak, genero-kontuak, besteak beste, 

kezka nagusiak plazaratzea eta defenditzea; parte hartzea, identitateak 

sustatzea, gizabanakoaren autonomia bultzatzea; taldearen barneko 

funtzionamendua gardentasuna bultzatzea eta burokratizazioa saihestea. 

 Azkenik, helburu utopikoa taupadaka dagoela mugimendu hauen 

bihotzean uste Mardonesek: gizarte librea eta zuzena lur bizigarriaren 

                                                            
16 Ik Id., Neoliberalismo y religión…, o. c., 95-96 or. 
17 Gogoeta honetan gure saiolariak Offe-ren eta Riechmann-en azterketei jarraitzen die: Ik, Id., 
Fe y política…, o. c., 111 or.; OFFE, C., Partidos politicos y nuevos movimientos sociales, 
Sistema, Madrid 1988; RIECHMANN, J., ¿Problemas con los frenos de emergencia? 
Movimientos ecologistas y partidos verdes en Holanda, Alemania y Francia, Revolución, Madrid 
1991. 
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barnean18. Beraz, azpian dagoen intentzioa ez da gizartea erreformatzea, 

gizartearen bizimodua eraldatzea baizik. Dena den, kontuan izan dezagun 

egitura-aldaketa ez dela kokatzen soilik, ezta nagusiki ere, egitura 

ekonomikoetan, kulturan sustraituta dauden balioak eraldatuak izan behar dira. 

Bestaldetik, gure pentsalariak gogoratzen digu proposamen hau mendebaldeko 

gizarteak utopia defizit inportante bat pairatzen duen unean ailegatzen dela. 

 Esandakoa kontuan harturik, argi dago gure autoreak jarrera 

kritikoaren esparruan kokatzen dituela gizarte mugimendu horiek19. Dena den, 

joera kritiko horrekin batera, modernitatearen oinarrizko onarpena nabaritzen 

zaie mugimendu horiei, benetako askapena bilatzen duen modernitatearen 

arrazoi kritikoa onargarria den neurrian; arrazoi hori nola garatu den 

mendebaldean izango litzateke arazoa eta, hortaz, Gizarte Mugimendu Berriek 

egiten duten kritikaren erdigunea.  

 Begi-bistan dago Mardonesentzat Gizarte Mugimendu Berriek 

adierazten duen fenomenoa giltzagarria izan daitekeela mendebaldeko 

modernitate honetan eraldaketa bat egiteko eta askapen-bideko errailean 

jartzeko. Ildo horretatik, mugimendu horien deskribapen zehatzago egitea 

beharrezkoa dela ikusten du, bere irakurketetan antzematen duen informazioa 

kontuan izanik. Raschkeren gogoetan oinarrituta, gizarte-mugimendu berrien 

fenomenoa deskribatzen du Mardonesek20. Deskribapen horren arabera, 

gizarte-mugimendua subjektu kolektiboa da, gizartean eragilea, eta, beraz, 

gizartea mobilizatzeko gaitasuna du; oinarrizko eraldaketa soziala sortaraztea, 

oztopatzea edota deuseztatzea bilatzen du; helburu hori lortzeko, ekintza 

iraunkorra proposatzen du gizarte-mugimendu sozialak eta, iraunkortasun 

horretan, integrazio sinboliko handia bereganatzen du; barneko antolamenduari 

dagokionez, soila eta malgua da, rolak gutxi bereizten dira; azkenik, ekintzak 

egiteko moduetan oso moldagarria eta aldagarria da gizarte-mugimendua.   

Gizarte-mugimendu berri horietan, ohiko ezkertiar jarreretan agertzen ez 

zen sentiberatasuna azaltzen ari da. Puntu horretan ematen den aldaketa 

nagusiena interpretazio-ardatzaren aldaketa da. Ezkertiar planteamendu 

                                                            
18 Ik. Id., Fe y política..., o. c., 50-51 or. 
19 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..,  o. c., 31, or. 
20 Ik. MARDONES, J. M., “Los nuevos Movimientos Sociales y la sociedad moderna”, in 
MARDONES, J. M. (zuz.), 10 palabras clave sobre Movimientos Sociales, VERBO DIVINO, 
Lizarra 1996, 14, or.  
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klasikoa ekonomikoa izan da; gizarte-mugimendu berrietan egiten den 

planteamendu nagusia –beste ardatzak arbuiatu gabe– kulturala da. Lehen ere 

aipatu dugunez, interpretazio-ardatz berriaren gairik inportanteenetakoak, 

besteak beste, ondokoak ditugu: ekologia, bakea, feminismoa, giza eskubideak, 

hirugarren mundua... Mardonesen hitzetan, militantzia politikotik militantzia 

humanitariora pasatu da azken urteetan21. 

 Hori horrela, argi ikusten da mugimendu hauek ez direla sartzen 

politikaren marko tradizionalean. Izan ere, GMB-ek politika egiteko eta 

gizartearen arazoei aurre egiteko eredu berria dakarte; eredu berri horretan, 

askapen-prozesuarekin lotuta egon daitezkeen zenbait ezaugarri biltzen 

ditugu22: 

a) Oso heterogeneoak diren taldeetan oinarrituta daude; talde hauen ekintza 

ez datza taldearen interesetan. Horretan, alderdi politikoetatik bereizten dira, 

biztanleria zabal baten izenean ez dute hitz egin nahi, ez dute ordezkatu 

nahi. Baina biztanlerian eragipen argi bat edukitzea eta mobilizatzea 

bilatzen dute.  

b) Heterogeneoak izan arren, denboran iraunkortasun bat daukatela erakusten 

dute.  

c) Arazo ekonomikoak kontuan izan arren, gatazka kulturalaren beharra 

planteatzen dute; beraz, giza gatazkako zentroan aldaketa bat dakarte. 

Zentzu honetan, interesaren erdigunean arazo berriak ipini nahi dituzte; 

esaterako, bakea, inguru ekologikoa eta berari dagozkion orekak, giza 

eskubideak, lan egiteko modu ez alienatuak, etab23.  

d) Gizabanakoaren autonomiaren, identitatearen, parte hartzearen balioak eta 

horiek bezalakoak, oso garrantzitsuak dira. “Postmaterialistak” izenda 

ditzakegun baloreak garatu nahi dituzte. Ildo honetatik jarraituz, harreman 

berriak garatzea proposatzen dute; harreman berriak naturarekin, 

denborarekin, lanarekin, eguneroko bizitzarekin, norbere gorputzarekin, eta 

abarrekin. 

e) Antolatzeko eta ekiteko modu berezia erakusten dute. Barneko 

antolamenduan oso informalak eta espontaneoak dira; harreman-bereizketa 

                                                            
21 Ik. Id., ¿Adónde va la religión? Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo, Sal Terrae, 
Santander 1996, 99–102 or. 
22 Ik. Id., Fe y política..., o. c., 111-112 or. 
23 Ik. Id., “Los Nuevos Movimientos  Sociales...”,  l. c., 19-21 or 
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handirik ez dute egiten; zentzu honetan, barneko harremanek oso 

horizontalak izateko joera daukate. Taldeaz kanpo egiten dituzten ekintzak 

nahiko espontaneoak dira, antolamendu handirik gabe. Taldeaz kanpo 

egiten duten ekintzarik pribilegiatuena protestarena da. Baina, antolaketaren 

malgutasun horrekin batera, eduki sinbolikoa oso sakona eta indartsua da; 

eremu sinbolikoan lortzen duten integrazioa oso esanguratsua da. 

f) Beren eskakizunak, normalean, modu negatibo batean planteatzen dituzte. 

Gizartean ezarria dagoen ordenarekin oso kritikoak dira; baina bere jarrera 

kritikoa erakusterakoan eta bultzatzerakoan ez dituzte bide instituzionalak 

erabiltzen.  

 

 Mardonesek begi onez eta adeitasunez so egiten die GMBei, 

esperantza-iturria baitira, berak adierazten duenez. Gure teologoaren ustetan, 

gizarte mugimendu hauek gaur egungo gizartean dauden korronte 

soziokulturalen artean kritikoena eta sormenezkoena osatzen dute; hortaz, 

etorkizunari begira, ondorio askoko eta sakoneko giza fenomenoaren aurrean 

egon gintezke. Gizarte mugimendu berriek eragin handia izan dezakete giza 

gogoeta teorikoan eta kulturalean, baita esparru politikoan ere24. 

 Baina, dena den, oraingo egoera oso aldakorra dela eta, mugimendu 

hauek heldutasun-falta nabaria daukatela onartzen du Mardonesek. Baieztapen 

horretan kontrapuntua egiten dio aurrean erakutsitako optimismoari eta batera 

irakurri behar ditugu jarrera biak: optimista eta pesimista. Optimismoaren 

aldetik, argi geratu da gure autoreak esperantzarentzat arrazoia ikusten duela 

mugimendu horietan. Baina, pesimismoaren aldetik, egonarriz hartu beharra 

dugu esperantzaren gauzapena, oraingoz agintza bat baino ez baita 

mugimendu horiek adierazten dutena; oraingoz ez dugu gizartea aldatuko duen 

subjektu historikoa, nahiz eta horren bokazioa erakutsi eta diskurtsoa ildo 

horretatik joan. Dena den, gaurko egoera desiratzen den aldaketa horretatik 

urrun dagoela antzematen du gure pentsalariak: batetik, aldaketa horien 

subjektua, Gizarte Mugimendu Berriak izatekotan, berde dago; bestaldetik, giza 

baldintzak eta gaur egun dauden faktoreek ez dute errazten kultura eta 

politikaren aldaketa gauzatzea25. Testuinguru horretan, oso esanguratsua da 

                                                            
24 Ik.Id., “Los Nuevos Movimientos  Sociales...”,   l. c., 43. or. 
25 Ik. Id., Fe y política..., o. c., 113,.; 116. or. 
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Jon Sobrinori idazten dion gutuna, GMB-ei buruzko gogoeta eginez hain 

zuzen26; gutun horretan, munduko hegoalde pobretuan bizi direnen ikuspuntutik 

mugimendu horien adierazpena identifikatzen saiatzen da. Gure autorearen 

tesiak, itxaropentsua azken batean, balio kulturalen aldaketak eraldaketa 

ekonomikoak ere ekarriko dituela defenditzen du27. 

 Izan ere, utopiaren uberan, askapen-bidea zeharkatzeari begira, 

Gizarte Mugimenduen Berriak agertu arrean, helburutik urrun gaudelako susmo 

nabaria agertzen da Mardonesen kontzientzian. Gure pentsalariak 

zorroztasunez antzematen du mugimendu horiek eta haien kausak oso ondo 

balioetsita daudela mendebaldeko gizarteetan; talde horiek biztanleriaren hiru 

laurdenak begi onez ikusi arren, populazioaren % 6k baino ez du parte hartzen 

horien zereginetan eta militanteak ehuneko bost izatera ez dira ailegatzen28. 

Beraz, herritarrak intentzio onez jantzita egon arren, intentzioaren eta 

praktikaren arteko arrakala lar handia da, kontuan harturik praktikarik gabe 

gizarte-aldaketarik ez dela posible. Testuinguru horretan, balio postmaterialistak 

aukeratzen dituzten herritarrek multzo txiki bat osatzen dute; gizartean 

gutxiengo txiki bat izanez, esanguratsua izan arren, lekukotasunaren balioa 

dute oraingoz29. 

  

3. Ibilbidearen balorazioa 

 Esana dago, Mardones modernitateko gizakia da, modernitatea onartzen 

du eta bere markoan pentsatu eta garatu nahi du bere bizitza eta bizi nahi du 

bere fedea. Neurri batean gustura sentitzen da aro honetan eta garai honek 

ahalbidetu dituen emaitzak eta ahalbideak miresten ditu. 

 Hala ere, modernitatea anbiguoa dela konturatzen da eta horrela islatzen 

du bere idazkietan, non balioespen positiboak eta optimistak zalantza gorriekin 

eta susmo beltzekin nahasten diren. Nahasmen horren arrazoia ulergarria dela 

esan dezakegu konturatzen garenean modernitatea ikuspuntu askotatik 

ebaluatua izan daitekeela. Sisteman ondo egokituta dagoenak modu batean 

balioesten du: bere aurreko belaunaldiek izan duten bizimoduarekin 

                                                            
26 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo…, o. c., 181-188 or. 
27 I. Ibid., 185. or. 
28 Ik. Id., “Hacia una cultura de la solidaridad”, in A.A., Hacia una sociedad más solidaria, 
Mensajero, Bilbao, 1998 , 21-32 or. 
29 Ik. Id., Fe y política..., o. c., 116. or.  
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alderatzean, modernitatearen emaitza oso ona izan dela gizadiarentzat 

ondorioztatu dezake inolako arazorik gabe eta ebidentzia guztiarekin. Sisteman 

baztertuta dagoenak, berriz, ebidentzia existentzialaz baliatuz, modernitateak 

ekarri duen bizimodua duingabekoa dela ikus lezake. Mardonesek duen 

interesik handienetako bat gizakiaren eta gizadiaren askapenean datza; interes 

horrekin modernitatea aztertzen denean, gure pentsalariak egiten duen bezala, 

emaitzaren balioespena ez da hain argia eta garbia.  

 Neurri batean esan genezake Mardones modernitatean gatibu dagoela. 

Alde batetik, atzerako garaietara joaterik ez dagoela eta, gainera, batere 

desiragarria ez dela pentsatzen du gure autoreak; antzinako erregimenarekin 

alderatuz, modernitatearen etorrerak askapena gauzatzeko aurrera pauso bat 

dela esatean ez dauka inolako zalantzarik; ildo horretatik, antzinako garaien 

inolako minik ez zaio sumatzen gure idazleari. Bestaldetik, modernitatearen 

gauzapenean ikusten duena ez zaio gustatzen gure teologoari, gizarte 

zuzenetik eta gizaki askatutik urrun gaudela susmatzen baitu. Are gehiago, 

gaur egun dauden alienazio-mehatxuak eta endekatzeko arriskuak oso larriak 

dira, agian inoiz baino larriagoak, bitarteko teknikoak asko garatu direlako. 

Mendebaldeko sistema politikoa eta ekonomikoa balioestean, neoliberalek 

erakusten duten optimismoak ez du inola ere konbentzitzen gure pentsalaria; 

hirugarren munduko egoeretan murgilduz, Jon Sobrino –bere lagunarekin– 

mintzatuz, giza historiaren ifrentzuan munduari begiratuz, ezin du onartu 

kapitalismoa gizadiaren salbatzailea denik. Postmodernistek egiten duten kritika 

suntsigarriak liluratzen du gure autorea puntu batetaraino; baina planteamendu 

horrek, oro har, irtenbiderik gabeko kale itsuan sartzen gaituela antzematen du. 

Eskola Kritikoaren inguruan egiten diren azterketak gustatzen zaizkio 

Mardonesi; ñabardurak ñabardura, ikuspuntu horrekin bat dator; baina arazo 

larria zera da: planteamendu horretan, kritika zorrotzez haragoko proposamen 

erabilgarria ez dela agertzen. 

 Modernitatean gatibu egote horretara Mardones ez da konformatzen eta 

zerumuga berriei adi dagoen beilariaren antza hartzen du. Batetik, barneko bide 

bat egiten duela ematen du, hurrengo kapituluetan islatuko duguna nolabait. 

Bestetik, Gizarte Mugimendu Berriek adierazi dezaketenaz amets egiten du 

gure pentsalariak. Mugimendu horietan legamia ikusten du: harreman, kultura, 

gizarte berri bat asmatzen ari dela. Baina ameslaria izatearekin batera, gure 
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teologoa aztertzaile sozial errealista ere delarik, mugimendu horien ibilbidea eta 

eskarmentua, oraingoz, oso berde dagoela konturatzen da. 

 Beraz, askapenari begira, Mardonesek modernitateaz egiten duen 

diagnostikoa gazi-gozoa da. Zalantzarik ez, modernitateak ahalmen 

askatzaileak ditu; baina, azken bi mendeetako eskarmentuak ondo asko 

erakusten duen bezala, ahalmen horiek ez dira berez garatzen; are gehiago, 

erraztasun handiz alderantzikatzen dira prozesuak eta proiektu askatzailea 

zena, alienazio-bide bihur daiteke. Hori dela eta, gure pentsalariaren begietan 

egoera nahiko dramatikoa dela esan genezake, zeren eta argi ikusten baitu 

gaurko modernitatea gainditu behar dela baina gainditzeko bideak eta 

proposamenak ez daude argi; edo, argi daudenek, askapen-bidean joan 

beharrean, gatibu-bidean jartzen dute gizadia.  
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11. Erlijioa eta askapena 

 

 

 Gizarte modernoan erlijioaren –eta kristautasunaren– kokapena da 

Mardonesen gai nagusia. Kokapen hori elkarrizketaren bitartez identifikatzen 

saiatzen bada ere, ez da berdin edozein erlijio ezta edozein kokapen ere, 

askapenaren zerumuga baitago beti presente bilaketa hori egitean. Gure 

autorearen ustetan, modernitatea ez da hautagarria, gaur egun nahitaezko 

baldintza baizik; modernitatetik alde egiten duen erlijioa edo modernitatearekin 

mintzatzeko prest ez dagoena ez da interesgarria gure teologoarentzat. 

 Modernitateak, berriz, zalantza gorrian jarri du erlijioaren balio 

liberatzailea; modernitateko zenbait pentsalari kritikoek erlijioaren arriskuak eta 

segadak azaldu ez ezik, erlijioa berez negatiboa dela defenditu ere egin dute. 

Modernitatetik iragan ondoren, ez da hain argi erlijioaren eta askapenaren 

arteko lotura. Berezitasunak berezitasun, kristautasuna ere, erlijioaren 

dinamikan kokatzen delarik, susmopean geratzen da zalantzarik gabe. Jakina, 

Mardonesentzat bai erlijioan, bai kristautasunean badaude legamia 

liberatzaileak; hala ere, modernitatean baieztapen hori begi-bistakoa ez dela 

konturatzen da eta, hortaz, arrazoitu beharko du. 

 Mardonesen idazkietan erlijioa eta kristautasuna guztiz erlazionatuta 

badaude ere, gure lanean bakoitzari kapitulu bana eskainiko diogu, analisia 

argiago egiteko nahian. Erlijioari dagokionez, kapitulu honen edukia hain zuzen 

ere, Mardonesen interpretazioa islatzen saiatuko gara, planteamendu horretan 

askapenarekiko lotura eta erronkak agertzen baitira. Zenbait pentsalarik uste 

dute erlijioa nahitaezko gaixotasun arriskutsua dela beti, eta, hortaz, 

gizakiarentzat bizipen txarra eta arbuiagarria; jakina, ez da hori Mardonesen 

kasua, erlijioaz bere ulerpena ezberdina delako hain zuzen. Hori horrela, 

Mardonesek nola ulertzen duen erlijioa jorratu behar dugu, interpretazio 

horretan askapenaren aukerak igartzeko.  

 Bigarren pausoan, erlijioaren eta kulturaren arteko lotura estua landuko 

dugu, erlijioaren dinamismoa eta funtzioak ulertzeko nahitaezkoa baita; lotura 

horren interpretazioan eta bilakaeran datza erlijioaren antze liberatzailea edo 

arrisku zapaltzailea neurri handi batean. 
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 Kontzeptua zehaztu eta kulturarekiko harremanak argitu ondoren, 

askapenari begira erlijioaren balizko ekarpena baloratzeko, Mardonesek 

eskaintzen dizkigun aztarnak kontuan hartuko ditugu. 

 Azkenik, kapitulu honetan bildu eta aurkeztutako edukien, 

planteamenduen eta gogoeten emaitzak baloratuko ditugu. 

  

1. Zer da erlijioa? 

 Kontuan badugu kapitulu honetan bilatzen duguna erlijioaren eta 

askapenaren arteko lotura dela eta askapenaren kontzeptu aurreko kapituluan 

marraztu dugula, orain eman behar dugun hurrengo pausoak erlijioaren 

kontzeptua zer den argitzea izan behar du. Orain arte “erlijio” kontzeptua behin 

eta berriro erabili dugu, gure autorearen kezka nagusietako bat baita. Balirudike 

kontzeptu gardena eta unibertsala dela, baina, ondorengoan ikusiko dugunez, 

hitz horren esanahia ez da hain argia. Erlijioaren definizioari buruzko literatura 

kontuan izanik, definizio unibertsal bat aurkitzea ezina da. Oraingo honetan, 

gure helburua xinpleagoa da: Mardonesek erabiltzen duen erlijioaren 

kontzeptua identifikatzea. Helburua xinpleagoa dela esateak ez du esan nahi 

erraza denik. Helburu horri eutsi nahian hurrengo pausoak emango ditugu: 

lehenik, erakutsiko dugu Mardonesen planteamenduan erlijioa ez dela 

bizitzaren zati bat; bigarrenik, definizioari eutsiko diogu; hirugarrenik, erlijioari 

dagokion arrazionaltasuna eta mintzaira jorratuko ditugu. Pauso horiek guztiek 

askapenari erlijioak zer aukera –baita zer oztopo ere– jartzen dizkion 

planteatzeko oinarria emango digu. 

 

1.1. Bizitzaren izaria 

 Idazten dituen lan guztietan, zuzen edo zeharbidez, Mardones erlijioari 

buruz mintzatzen da. Badaki ideia bat daukala erlijioaz, nolabait prekontzeptu 

bat izan daitekeena; jakin ere badaki erlijioari buruz hainbat definizio daudela 

eta horietako bat ere ez dela unibertsala; jakin ere badaki autore bakoitzak bere 

gustuko definizioa erabiltzen duela eta zenbait autorek erlijio-definiziorik ez 

dugula erabili behar defenditzen dutela –esaterako1, Weber–. Definizioaren 

                                                            
1 Ik. BERGER, P., El dosel sagrado. Para una teoría sociológica de la religión, Paidós, 
Bartzelona 1981, 241-246 or. 
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arazoari heldu behar diola uste du Mardonesek nonbait, azken hitza ematea 

bilatzen ez badu ere.  

 Erlijioaren kontzeptuaz orri asko eta gogoeta zabalak idatzi arren, 

gogoeta horien guztien azpian, gure autoreak ondorengo uste sendo hau 

erakuste du beti: 

La religión no es un fenómeno marginal ni superable socialmente (...). Es una 
dimensión clave de la existencia humana y de la realidad2. 

  

 Baieztapen borobil hori, soila eta laburra izan arren, oso esanguratsua 

da Mardonesen hausnarketan, beste pentsalarien lanekin hitz egiterakoan, 

erreferentzia sendoa delarik. Erlijioa ez da geratzen bizitzaren arlo batean, ez 

da mugatzen giza existentziaren arloetako batera: erlijioa erreduzitu ezina da. 

Beste modu batean esanda, ez dago inolako faktorerik erlijioa bere 

osotasunean eta konplexutasunean azaltzen duenik. Izan ere, erlijioa bizitzaren 

eremu batetik soilik –psikologiatik, soziologiatik, antropologiatik... – interpretatu 

nahi duten planteamenduak gogor kritikatzen ditu gure autoreak. Horrenbestez, 

erlijioa bizitzaren dimentsio bat da, beste dimentsioetan desagertzen ez dena; 

ondorioz, erlijioari buruz interesatzea gizakiaren muinean dagoenari buruz, 

gizakiaren orijinaltasunari buruz hausnartzea da. Hortaz, erlijioa, Mardonesen 

ustetan, ez da garai jakin bateko fenomeno iragankorra edo gizakiaren bizitzan 

kokatzen den bazterreko elementua, ardurarik eskatzen ez duen elementu 

zokoragarria. Baieztapen hori garrantzitsua eta esanguratsua izan arren, 

Mardonesen planteamendua harago doa, lehen egin dugun aipuko bigarren 

esaldian islatzen denez: erlijioa bizitzaren dimentsiorik inportanteneetako bat 

da. Ondorioz, gizakiaren bizitza –bere sakontasunean eta konplexutasunean– 

ulertu nahi dugunean, erlijioa kontuan izan behar dugu nahitaez. Ildo horretatik, 

oso modu koherentean, gizartean eta giza existentzian dauden oinarrizko 

arazoak, ardurak eta aldaketak ikusteko edota igartzeko, erlijioaren esparrua 

oso leku aproposa dela esatera ausartzen da3. Hori dela eta, gizakiaren eta 

gizadiaren bizi beteak –askapenaren planteamenduak azken batean– erlijioak 

adierazten duen giza izaria kontuan izan beharko du edo, bestela, gizakia 
                                                            

2 MARDONES, J. M., El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión, Anthropos, 
Bartzelona 1998, 263. or. Ideia hori hasierako idazkietan presente dago eta gure autorearen lan 
guztia zeharkatzen du; esaterako: ik. Id., Sociedad moderna y cristianismo. Corrientes 
socioculturales y fe mesiánica, DDB, Bilbo 1985, 17-21 or.  
3 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión. La reconfiguración postcristiana de 
la religión, Verbo Divino, Lizarra 1994, 5. or. 
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herren uzteko arriskua izango du, eta, horrekin batera, askapenaren amets bera 

zapuztuta geratuko da. 

 Erlijioaren kontzeptuari buruz mintzatzen hasterakoan, abiapuntu hori 

interesgarria da erlijiora hurbiltzeko metodo edota irizpide bat seinalatzen duen 

neurrian nolabait: erlijioa bere baitatik interpretatu behar da. Jakina, horrek ez 

du esan nahi gizartean eta giza existentzian dauden beste hainbat faktore ez 

ditugula kontuan izan behar; erlijioa zer den eta nola funtzionatzen duen 

interpretatzerakoan, giza zientzien ekarpena oso garrantzitsua da eta horren 

jakitun da Mardones; baina zientzietan estudiatzen diren faktoreetatik batek ere 

ez du azalduko erlijioa bere osotasunean, ezta faktore guztiek batera ere. 

 

1.2. Definizio funtzionala edo definizio substantziala: galdera eta 
planteamendu klasikoa 

 
 Erlijioa giza bizitzaren izari erreduzitu ezina izatea Mardonesek 

erabiltzen duen definizioarekin lotzen da neurri batean. Klasikoen ekarpenei 

begira, Mardonesek badaki erlijioaren definizioari heltzeko bi ikuspuntu ditugula: 

ikuspuntu funtzionala –erlijioaren funtzioen deskribapena– eta erlijioaren 

substantzia definitu nahi duen ikuspuntua. 

 Lehenengo planteamendua antzinatik dator; Durkheim-en lanetan ditu 

bere erroak eta gaurko pentsalarienganaino heltzen da. Ikuspuntu funtzionaletik 

erlijioak betetzen dituen zereginei so egiten zaie; erlijioak betetzen dituen 

zeregin horiek kontuan izanik, zentzuari lotzen zaion zeregina da gehien 

nabarmentzen dena. Durkheim-ek argi ikusi zuen erlijioaren zeregin hori, 

zentzua emateko zeregina, alegia; Luckmann gaurko pentsalariaren hitzak 

gogoratzen dizkigu Mardonesek planteamendu funtzionalen gaurkotasuna 

azpimarratzeko: erlijioa adierazpen-unibertso bat da, gizartean eraikitzen den 

unibertso objektiboa –partekatua– dakarrelarik berarekin4. Ildo horretatik, 

unibertso sinboliko guztiak erlijiora hurbiltzen dira eta, potentzialki behintzat, 

erlijio bihur daitezke. Definizio-mota hori oso malgua delarik, giza fenomeno 

                                                            
4 Ik. Ibid., 16. or. Luckmann-en planteamendua ñabardura gehiagorekin eta sakontasun 
handiagoz ikus daiteke bere lanetan, besteak beste, ondorengoetan: LUCKMANN, T., La 
religión invisible, Sígueme, Salamanca 1973; Id., LUCKMANN, T., “Religión y condición social 
de la conciencia moderna”, in PALACIOS, X. - JARAUTA, F. (Arg.), Razón, ética y política. El 
conflicto de las sociedades modernas, Anthropos, Bartzelona 1988, 87-108 or. 
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askotara aplikatu daiteke; erlijioa bere adierazpen klasikoekin soilik ez 

identifikatzeko eta, beraz, erlijioak har ditzakeen forma berriak kontuan izateko 

eta azaltzeko, oso baliotsua izan daiteke definizio funtzionala. Dena dela, 

badauka arazo bat: definizioa hain orokorra denez gero, sinbolismoari lotuta 

dagoen guztia sartu daiteke definizio horren zakuan. Hori horrela, bide 

funtzionalaren azken muturrean, kultura –adierazpen-mundu sinbolikoa den 

neurrian– eta erlijioa bat izango lirateke.  

 Erlijioa definitzeko bigarren estrategia bestea bezain zaharra eta 

klasikoa da, Durkheim-en lanetan ere azaltzen delarik. Definizio 

substantzialaren berri ematea komeni da, labur-labur. Ikuspuntu horretatik, 

erlijioa definitzen duen beharrezko eta oinarrizko eduki edo ezaugarri bat 

identifikatu nahi da. Lehenengo bidearekin erkatzen badugu, definizio 

substantzialak oso bide estua aukeratzen du, bereizketa handia egiten duelarik 

eta, aldi berean, oso zorrotza delarik erlijioa zer den identifikatzerakoan; hortaz, 

lar zurruna izateko arrisku nabaria dauka. Gaur egun, bide horretatik 

dabiltzanen artean, Bryan Wilson, soziologo ingelesa, aipatzen du Mardonesek. 

Jakina, mutur bi horien artean erdiko bideak proposatzen dituztenak ere badira; 

horien artean, Mardones bera dagoela dirudi. 

 Gaurko gizartean erlijioaren presentzia nolakoa den eta zer aldaketa 

gertatzen ari den ikertzerakoan, planteamendu funtzionala oso ondo datorkio 

Mardonesi. Horrela, “mugimendu erlijioso berriak” delako izenaren azpian 

esplizituki erlijiosoak ez diren hainbat giza fenomeno eta moda erlijiotzat jo 

ditzake. Besteak beste, kirola, sexualitatea edo gorputzaren ardura erlijioaren 

zakuan sar ditzake Mardonesek5. Noski, fenomeno horien guztien azterketa 

sakona oso lotuta daude gizakiaren askapena interesatzen zaigunean, 

pertsonaren jokabidea eta bizimodua biziki baldintzatzen baitituzte. 

 Definizio substantzialari dagokionez, autore klasikoei jarraituz, gure 

pentsalariak sakratuaren kontzeptua lantzen du, gakoa baita erlijioaren edukiari 

buruz galdetzen dugunean. Ildo horretatik, erlijioa sakratuarekin harremanean 

jartzen duen bizipena izango litzateke; bizipen horri esker gizakia zabalik legoke 

bi esperientzietara: bere mugatasunera –mugatua izatearen eskarmentua– eta 

errealitatearen jabe ezin izatera6. Beraz, sakratuarekiko aipamena oso 

                                                            
5 Ik. Ibid., 91-112 or. 
6 Ik. Id., El discurso religioso de la..., o. c., 263. or. 
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garrantzitsua delarik, kontzeptu horren esanahia zehaztea komenigarria dela 

ikusten du gure teologoak.  

 Gure autoreak hitzaren etimologiari heltzen dio, argitasun handiagoa 

lortzeko7. Indoeuropar hitza jatorriz, latinez –sacer, sacrum– , grekoz –hagios–, 

germanikoz –sakan–, hititaz –saklai–, etruskoz –sac– eta beste indoeuropar 

hizkuntzetan hitza ezaguna eta erabilia da. Antza, hitz horren erroa “sak” da; 

hitz horren esparru semantikoa funtsari, errealitateak duen oinarriari, baliotsua 

denari, erreala bera denari lotzen zaie; “sak” aditza ere izan daiteke eta orduan 

bere adierazpena balioetsi, balioa eman, errealitatea egin, gauzatu... euskal 

aditzei lotzen zaie. Beraz, ildo horretatik, sakratua da benetan erreala dena, 

benetan existitzen dena. Are modu abstraktuagoan eta orokorragoan, Eliade-

ren planteamenduari jarraituz, presentzia bizia eta trinkoa, izateaz beteta 

dagoena, jatorriz eta berez existitzen dena, sasi absolutua den existentzia da 

sakratua.  

 Hori guztia indoeuropar esparruari dagokion etimologia; alabaina, 

mundu semitikoak bestelako adierazpen-esparrura eramaten gaitu, 

errealitatearen aipamena egin beharrean, bereiztearekin jokatzen baitu. Izan 

ere, “qadosh” hebrear hitza aparte jartzen denari dagokio, bereizten denari; 

akadiar hizkuntzaren bertsioan, garbi-garbia izatera heltzen dena. Kultu-

erabilera jasotzen du hitz horrek eta, orduan, Jainkoari eta berak egiten duenari 

lotzen zaie: inor ez da “qds” Jainkoa izan ezik. Alabaina, “qds” erroak beste 

adierazpen-esparru bat dauka, argiarekin lotzen dena. Izan ere, adierazpenaren 

beste hari horretan, “qds” hitzak distiratsua, argitsua esan nahi du. Hain zuzen 

ere, “qds” hitzak duen bigarren adierazpen horrekin lotzen da “mysterium” hitz 

indoeuroparra. Sakratuak “mysterium” dena seinalatzen du nolabait, 

“mysterium” delakoaren presentzia, hots, Jainkoari dagokiona, jainkotasuna. 

Indeuropear hizkuntzetan, “Jainko” hitzaren erroa “dyu” da eta, hortik, deus, 

theos eta beste eratorriak ditugu mendebaldeko hizkuntzetan. Eratorri horiek 

guztiek –jatorrizko erroari lotzen zaizkion neurrian– argia, zuria dena, distiratsua 

dena eta horrelakoak iradokitzen dituzte.  

 Etimologiaren ikerketa interesgarria izan arren, kontzeptu baten 

esanahia ez dago finkaturik bere etimologian, gaur egun egiten den erabileran 

                                                            
7 Etimologiari dagokion guztia ondoko leku honetan jasotzen du Mardonesek: Para comprender 
las nuevas formas de la religión..., 20-21 or. 
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eta interpretazioan baizik. Hortaz, gaur egun, sakratuari buruz egiten den 

interpretazioari heldu behar dio Mardonesek. Askotan gertatzen den bezala, 

interpretazio batekin baino gehiagorekin topo egiten du; hain zuzen ere, hiruren 

berri ematen digu8: interpretazioa soziologikoa, fenomenologikoa eta 

hermeneutikoa.  

 Durkheim-en ustez, sakratuaren bizipena eta kontzeptua klanaren edo 

tribuaren bizitzari lotzen zaio; sakratua, taldea bera da, taldearen sorrera eta 

bizitza; beraz, sakratua kontzientzia kolektiboan errotzen da eta kolektiboa bera 

islatzeko modu bat da: taldearen proiekzio sinbolikoa nonbait. Hortaz, 

transzendentea dena –sakratua dena– gizartea bera da. Interpretazio 

soziologiko horrek, egin dakizkion kritiketatik harago –erredukzionismo 

soziologikoa edo soziologismoa batez ere–, ekarpen pare bat egin du: batetik, 

sakratua indar bat da; bestetik, profano / sakratu bikote ezaguna finkatzen du, 

bikoteko osagai bakoitza giza errealitateko esparru bereizia delarik.  

 R. Otto-ren lanean du sorrera interpretazio fenomenologikoak. Ildo 

horrek erlijioaren esperientzian hiru ezaugarri lantzen ditu. Lehenengo eta 

behin, Otto-k azpimarratzen du numen moduan agertzen dela sinestedunaren 

esperientzian; beraz, indar independentea da: gizakiaz eta gizarteaz harago 

dagoen indar antzemanezina da. Hortaz, erlijioa bizipen subjektiboa ez ezik, 

indar objektiboa ere bada. Bigarrenik, erlijioaren bizipenari dagokion 

kontzientziaren egoera edo edukia ikertu nahi du; horri buruz, alemaniar 

fenomenologia-ikertzaileak diosku misterioaren aurrean kontzientziak 

esperimentatzen duena beldurra, ikara eta lotsa dela: “mysterium tremendum”. 

Azkenik, erlijioa, ikaragarriaren iturria izatearekin batera, erakargarria –

fascinans– ere bada. Beraz, Otto-ren lanean, erlijioaren esperientziaz egindako 

deskribapenaz gain, bi ekarpen interesgarri biltzen ditu Mardonesek: batetik, 

indar independentea da gizakiak aurkitzen duena; bestetik, esanahi anbiguoa 

dauka, erakargarria zein ikaragarria –alde positiboa eta alde negatiboa–.  

 Hirugarren interpretazioa hermeneutikoa dugu. Otto-k markatutako 

bidetik abiaturik, soziologiako, historia-azterketako, etnologiako eta psikologiako 

ekarpenak integratzen saiatzen da M. Eliade. Bere ustez, erlijioaren azterketa 

sakratuaren ikerketa da beti. Erlijio ezberdinen formak eta egiturak aztertuz eta 

                                                            
8 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 13-20 or. 
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deskribatuz, erlijioak berak adierazten duena atzematen saiatzen da Eliade. 

Sakratuaren kontzeptuari dagokionez, Otto-rekin bat, Durkheim-ek proposatzen 

duen dikotomia –sakratuaren eta profanoaren arteko dikotomia– ontzat ematen 

du; dikotomia hori Eliade-ren laneko ardatzetako bat bihurtzen da. Bestaldetik, 

sakratuaren manifestazioak edo agerpenak –hierofaniak– ikertzen ditu.  

 Mardonesek erlijioari buruz lantzen duen ikuspuntua bide horretatik 

abiatzen da; erlijioa sakratuari lotzen dio, baina kontuan harturik erlijioa ez dela 

kontzeptu bat, sinbolo bat baizik. Bestaldetik, G. Durand-ekin, P. Ricoeur-ekin 

eta R. Panikkar-ekin ados dago mundu sinbolikoaren azken erroa erlijioari 

lotzen zaiola9. Testuinguru horretan, ondo uler dezakegu Mardonesek oldozten 

duenean sakratua ez dela gizakiaren produktua, baizik eta gizadiak bere 

inguruko errealitatean modu lainotsuan antzematen duela, modu ilunean 

hautematen10. Hortaz, Mardonesek baieztatzen du erlijioa sakratuaren 

nolabaiteko agerpena dela, irudimenezko moduan esateagatik, bere tresna 

administratibo bailitzan11.  

 Zehaztapen-falta nabaria bada ere, erlijioaren definizioa marraztean, 

Mardonesek edaten dituen iturri guztietan erlijioa giza izakiaren erraietako izari 

gisa agertzen zaigu, hots, onerako edo txarrerako, gizakiaren bilakaera eta 

gauzapena baldintzatzen dituen izari esanguratsua. Hori horrela, erlijio-

definizioaren inguruko txangoak begien bistan jartzen digu giza errealitatearen 

azpian eta hondoan dagoen zerbaiti buruz mintzatzen ari garela erlijioa 

aipatzean; hortaz, gizakiaren askapen betea pentsatu nahi dugunean, kontuan 

izan behar dugun fenomenoa. 

 

1.3. Erlijioa, arrazionaltasuna eta mintzaira 

 Erlijioaren definizioa modu horretan marrazten bada, giza bizipen 

horren arrazionaltasuna eta horri dagokion mintzairaren arazoa planteatzea 

nahitaezkoa da Mardonesentzat; arrazionaltasunaren eta mintzairaren 

planteamendu horretan ere askapenaren itzalak engaiatuta daude, baldin eta 

askapenaren ulerpena logika funtzional huts batean gatibu geratzea ez badugu 

nahi. Beraz, gai hau oso ondorio askokoa da, zeren eta pentsamendu-korronte 
                                                            

9 Ik. Ibid., 22. or. 
10 Ik. Id., Capitalismo y religión. La religión política conservadora, Sal Terrae, Santander 1991, 
221. or. 
11 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 11. or. 
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garrantzitsu batzuetan erlijioari ukatu egiten baitzaio arrazionaltasuna. 

Esaterako, Ilustrazioaren zenbait pentsalariren lanetan, erlijioa aurre-

arrazionala da, hots arrazoiaren aroa heldu baino lehenagoko kontua12. Ildo 

horretatik, erlijioaren ahalmen liberatzaileak bere arrazionaltasunean eta 

mintzairan jokatzen da neurri batean; bestaldetik, askapenaren ulerpena eta 

eremua zabaltzen da gogoeta horretan. Dena den, kontuan hartu behar dugu 

gaia, bere orokortasunean, pentsamendu sinbolikoari buruz egindako 

hausnarketan13 planteatuta geratu dela. Hemen, askapenarekin lotuta dauden 

hariak azpimarratzen ditugu. 

 Alde batetik, erlijioak arrazionaltasun berezia duela defenditzean, 

Ilustrazioaren ondoko arrazionaltasun pragmatikoaz eta funtzionalaz harago 

joateko gonbidatzen du gure autoreak, zabaltze horretan gizakiaren esparru 

esanguratsuak bezain beharrezkoak konprometituta daudela gogoratuz behin 

eta berriro14. Beste alde batetik, arrazionaltasunaren eremua zabaltzearen 

eskaera zientziaren kontra ez joateaz gain, ezagutza-mota horretatik datorren 

ekarpena guztiz beharrezkoa dela konbentzituta dago; erlijio fedea ezin daiteke 

iragan arrazionaltasun zientifikoaren gainetik, bestela baizik, on handia egiten 

dio erlijioari15. 

 Dena den, Derrida-ren gogoetak kontuan harturik, Mardonesek 

gogoratuko digu arrazoitzea, guztiz zientifikoa izan arren, inoiz ez dela neutrala; 

arrazoitzeak aurreiritziak, aurrebaldintzak, eta, oro har, sinesmenak ditu:  

El razonar más elemental, no digamos ya el filosófico, se asienta sobre un 
“performativo de promesa”16. 

 

 Balioek, interesek, sentimenduek eta abarrek ezagutzen dugunari eta 

aditzen dugunari eragiten diete. Eragile horien artean, modu berezian, 

                                                            
12 Gogora dezagun, besteak beste, Comteren hiru aroen teoria ezaguna. 
13 Ik. Lan honetako 8. kapitulua.  
14 Planteamendu horrek Mardonesek lan guztia zeharkatzen du, baina atentzio berezia 
eskaintzen dio mende amaieran (2000 urtearen inguruan); garai horretan La vida del símbolo. 
La dimensión simbólica de la religión eta El retorno del mito izeneko liburuak argitaratzen ditu. 
Lan horren testuingurua Mardonesek berak azaltzen digu: José Gómez Caffarenarekin batera 
zuzendutako mintegi batean –Razón, Símbolo y Religión zeritzon mintegian– sortzen da 
abiapuntua. Gai hori jorratzeko, gure teologoak onartzen du Josetxo Beriáin-en, Andrés Ortiz 
Osés-en eta Lluis Duch-en eragina jaso duela (ik. MARDONES, J. M., El retorno del mito. La 
racionalidad mito-simbólica, Síntesis, Madril 2000, 17. or.) 
15 Ik. MARDONES, J. M., Sociedad moderna y cristianismo, DDB, Bilbo 1985, 20. or. 
16 Id., El retorno del mito..., o. c., 152. or. Ideia hori Derridaren gogoetatik jasotzen du 
Mardonesek: DERRIDA J., Fe y saber. Las dos fuentes de la religión en los límites de la mera 
razón, in DERRIDA J., VATTIMO, J., TRÍAS, E., La religión, PPC, Madril 1996, 71. or. 
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maitasuna azpimarratu behar genuke Mardonesek iradokitzen digun bezala17. 

Gure teologoaren iradokizunean, maitasunaren eta ezagupenaren artean lotura 

berezia dago, beharbada, biziki maitatzen duguna baita ondoen ezagutzen 

duguna: azken batean, maitasunak interes-gunerik bortitzena markatzen du. 

Testuinguru horretan, maitasunak ezagutzaren forman bertan parte hartzen 

duela esatea oso zentzuzkoa da; ildo horretatik, Derrida-ren pentsamendura 

itzuliz, esan genezake maitasuna performatiboa dela giza ezagutzan. 

Esandakoa giza ulerpen guztiari badagokio ere, ezagutza erlijiosoaren 

esparruan modu berezi batean zehazten da. Erlijio askotan transzendentziaren 

eta maitasunaren arteko lotura antzematen da; baina kontura gaitezen erlijioa, 

horrelako zerbait susmatu arren, maitasunari buruz zentzu analogikoan 

mintzatzen dela beti. Beraz, maitasun hori ezin izan daiteke gizakiek daukaten 

maitasun-esperientziaren proiekzioa. Bestaldetik, gaineratu behar dugu erlijioak 

aipatzen duen maitasunak nolabaiteko lotura izan behar duela giza 

maitasunaren esperientziarekin; hortaz, mintzaira analogikoaren beharra dago. 

“Jatorrizko maitasuna”, erlijioak aipatzen duen “jatorrizko maitasuna”, osoaren 

zentzuari lotzen zaio eta, ondorioz, ezin deskriba daiteke mintzaira logiko 

zientifikoaren bitartez, mintzaira logikoaren kontzeptuetan ez baita atzematen 

maitasunaren misterio hori. Iradokitzea da oinarri-oinarrian egin daitekeena: 

mintzaira iradokitzailea erabili behar da. 

 Hori horrela, mintzairaren arazoa ere kontuan izan behar dugu. 

Erlijioaren edukiak, bizipenak, adierazpenak sinboloen bidez adierazi ahal 

ditugu18. Erlijioaren esparruan sartzen garenean, sinboloen erreinuan parte 

hartzen dugu nolabait19. Horrenbestez, erlijioaren adierazpena ezin daiteke 

epaitu aldez aurretik finkaturiko irizpide irmo baten bidez20; hortaz, erlijioaren 

mundua ulertzeko, bere baitan dauden adierazpenak ezagutzeko, ez da 

nahikoa arrazoinamendu abstraktuarekin aritzea: erlijioaren mundu horretan 

murgildu behar du nolabait bere burua mundu hori ulertu nahi duenak.  

 Mintzaira sinboliko erlijiosoa jakintza berezia da, ez dakiela badakiena 

–bere jakintzaren muga onartzen dakien jakintza–. Intuizio hori erlijio askotan 
                                                            

17 Ik. MARDONES, J. M., El discurso religioso de la..., o. c., 268. or. 
18 Ik. Ibid., 268. or. 
19 Ik. Id., La vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Sal Terrae, Santander 
2003, 89-90 or. 
20 Ik. Id., Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, Sal Terrae, Santander 
1999, 159. or. 
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nabaritzen da: judu tradizioan debekatuta dago Jainkoaren irudirik egitea; 

bereziki, ekialdeko tradizio erlijiosoetan azaltzen da Jainkoari buruzko isiltasun 

hori, baina kristautasunean ere aurki dezakegu21. Hala ere, Mardonesek 

azpimarratzen du mintzaira sinbolikoa egiazko errealitateari dagokiola; beraz, 

mintzaira horrek adierazten duena ez da gezurrezko mundua edo irudimenean 

asmatutako errealitatea. Horrekin lotuta, guztiz inportantea da jakitea zer egia-

motaz mintzatzen ari garen. Mintzaira sinbolikoaren egia ez da sartzen esparru 

logiko enpirikoan, ez baita frogatzen edo gaitzesten modu enpirikoan; baina 

horrek ez du esan nahi adiera erreala ez digula eskaintzen22. 

 Azkenik, ondorio eta laburpen gisa, erlijioaren izaria onartzeak giza 

arrazionaltasunaren aniztasuna eta konplexutasuna defenditzen du, baita 

horrekin lotzen den mintzaira sinbolikoaren erabilera ere. Zientziari dagokion 

logika ukatu gabe, baina logika hori bakartzat hartu gabe –absolutu bihurtu 

gabe, alegia–, erlijioaren presentziak giza arrazionaltasuna murriztu beharrean, 

aberastu egiten du eta hori ondorio askokoa izango da giza askapena 

pentsatzean; azken mendeetako eskarmentuak egokiro erakusten digu, 

arrazionaltasun funtzionala arrazionaltasun bakarra dela, gizakiarentzat, 

gizadiarentzat eta naturarentzat bizitza betea ekartzearen ordez, hondamendia 

eta sarraskiak sortu ditu. Erlijioaren presentzia arbuiatua izan zen lekuan –

arrazionaltasun enpiriko funtzionaleko Ilustrazioan–, Mardonesek jorratzen 

duen erlijioaren kontzeptuak askapenerako zirrikituak eta esperantzak 

zabaltzen ditu. 

  

2. Erlijioa eta kultura 
Se cree no lo que se quiere y como se quiere, sino lo que se puede y te permite una 
determinada estructura social o condiciones sociales de plausibilidad23. 

 

 Erlijioa gizakiaren izarietako bat izan arren, ez da bizipen isolatua 

gizakiaren esperientzian, giza bizitza guztiarekin lotzen baita. Erlijioaren 

anbiguetatea giza bizitzarekiko lotura horiekin arabera gertatzen da. Erlazio 

horien artean bat da oso esanguratsua: kulturarekin txirikordatzen dena. Erlazio 

                                                            
21 Ik. Id., Matar a nuestros dioses..., o. c., 208. or. 
22 Ibid., 211-212 or. 
23 Id., Postmodernidad y neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo Divino, 
Lizarra 1991, 13. or. Ideia hori leku beste zenbait lekutan errepikatua dago; esaterako,  Id., La 
vida del símbolo...,o. c., 227. or.  
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horren inportantzia nabarmentzean, gure autorea oso argia izan da beti, 

denborak aurrera egin ahala, argiagoa agian. Harreman horren 

planteamenduan erlijioaren ahalmen askatzailea agertzen edo itotzen da. Izan 

ere, erlijioaren balio askatzailea kultura jakin batekiko harremanean bilakatzen 

edo zapuzten denez, harreman hori nahitaez aztertu behar du gure teologoak; 

lehenengo pauso batean harreman hori zergatik den hain funtsezkoa 

aurkeztuko dugu. 

 Hala ere, erlijioaren eta kulturaren arteko harremanak ondo ulertzeko 

ez da nahikoa planteamendu abstraktua, zeren eta gizadiak ez baitauka kultura 

bat, asko baino, gaur egun gero eta elkarrekiko erlazio handiagoan daudelarik. 

Hori dela eta, erlijioaren presentzia eta eragina aniztasun horretan 

aztertzearekin batera, erlijioen arteko elkarrizketa nahitaezko eszenatokia 

agertzen zaigu erlijioaren legamia liberatzailea edo zapaltzailea baloratzeko. 

  

2.1. Oinarrizko harremana 
Es una afirmación famosa de P. Tillich que la cultura es la forma de la religión, pero ésta 
es la sustancia de la cultura24. 
 

 Mardonesen ustez, kulturaren eta erlijioaren artean dauden 

harremanen muina ondo biltzen du Tillich-en baieztapenak: kultura erlijioaren 

forma da eta erlijioa kulturaren sustantzia da. Alemaniar teologoaren gogoetan, 

kulturaren eta erlijioaren arteko harremana ez da norabide bakarrekoa; aitzitik, 

elkarri eragiten diote; hortaz, erlijioaren zerizana ondo interpretatzeko hain 

zuzen ere, eragin hori ondo ulertu behar dugu. 

 Gorago esan da fedea kulturarik gabe ezinezkoa dela. Izan ere, kultura 

erlijioaren ahalbidea eta muga da; kultura jakin batean esan edo adierazi ezin 

daitekeena kultura horri lotzen zaion erlijioan ere ez dago esaterik, ezta 

sinesterik ere. Horrek ez du esan nahi erlijioa kulturaren azpian edo menpean 

dagoela; erlijioa existitzeko, kulturaren presentzia guztiz beharrezkoa izan 

arren, erlijioak iturburu autonomoa dauka25. 

 Bestalde, kulturak, berez ezegonkorra eta badaezpadakoa delarik beti, 

euskarri baten bila dabil nahitaez; besteak beste, bizitzaren mugetan –edo 

                                                            
24 Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 40. or. 
25 Ik. Id., Para un cristianismo de frontera (Cuadernos FS 89), Sal Terrae, Santander 2000, 33. 
or. 
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bizitzaren erdigunetan badiogu doiagoa liteke agian– oinarrizko galderak 

zentzuzko erantzunei itxaroten daude beti, kulturaren erantzun guztiak hankaz 

gora jartzeko mehatxua eginez. Bizitzaren oinarrizko galdera horiek 

planteatzeko ikuspuntua filosofikoa, teologikoa edo, oro har, arrazionala izan 

daiteke; baina kontuan izan dezagun, galdera horiek, arrazoiaren objektua izan 

baino lehen, gizakiaren bizitzan bertan kokaturik daudela: giza bizitzari berari 

lotzen zaizkion galderak dira. Funtsezko galdera horiek guztiak oso 

garrantzitsuak dira gizakiaren bizitzarentzat –edo heriotzarentzat–, zeren eta 

gizakiaren eta gizartearen ekintza erantzun horietan oinarriturik baitago. 

Horregatik, hain zuzen ere, inportanteak bezain arriskutsuak dira oinarrizko gai 

horiek, zeren eta, gizartean emandako erantzunek sinesgarritasuna galtzen 

dutenean, gizarte guztiaren eraikuntza eta antolakuntza kolokan baitaude. 

Eraikitako erantzunak bermatu behar dira, horrela ikus –erakuts– dadin bere 

sinesgarritasuna eta, ondorioz, arazorik gabe onartuak izan daitezen. Puntu 

horretan, hain zuzen ere, erlijioak badauka zeregin eta zerizan berezi bat 

kulturaren barnean; behin baino gehiagotan Mardonesek errepikatzen duen 

bezala, kulturaren sustantzia da: giza zentzuaren zolarik sakonenean errotzen 

da26. Kulturaren azalean edo bazterrean ez dagoenez gero, erlijioa, zereginak 

zeregin, gizartean egon daitekeen legitimazio-hastapenik garrantzitsuenetakoa 

da. Gizakiak beti erantzun behar du nola egin behar diren gauzak mundu 

honetan; galdera horri ematen zaion erantzunaren oinarria mundu sakratuan 

kokatzen du erlijioak: ez-materiala eta atzemateko gaitza den mundu sakratu 

horretan, beraz, giza ekintzaz gain dagoen mundu berezian. Baina kontuan izan 

dezagun mundu sakratu horrek eragin handia duela gizakien mundu 

materialean, eta, hortaz, giza bizitza betea eta askatua bilatzearekin guztiz 

lotuta dago. 

 

2.2. Erlijio eta kultur nahitaezko aniztasuna  

 Gizakia edozein kulturaren testuinguruan hazi eta hezi daiteke; bizirik 

dauden kultura guztiak, denboran zehar iraun duten kultura guztiak, gai dira 

gizakia moldatzeko eta gizakiaren bizitza bideratzeko. Gizakiaren naturak, oso 

malgua eta plastikoa denez, molde ezberdin asko har ditzake; baina molde 

                                                            
26 Ik. Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 5. or. 
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zehatz batean eratua izan behar du beti; kultura zehatz bateko ereduan itxura 

hartu behar du gizakiak, gizaki bezala garatu ahal izateko. Edozein gizakik, 

jaiotzerakoan, edozein kulturatako forma har lezake, baina bat besterik ez du 

hartzen, bereganatu ez dituen beste kulturak arrotz bihurtzen zaizkiolarik. 

Gizakiak, bere biografia partikularrean, berea ez diren beste kulturen berri izan 

dezake; are gehiago, berea ez diren beste kultura batean edo anitzetan parte 

har lezake, baina beti kultura partikular batetik abiatuko da27. Gerra-

mertzenarioek, merkatari bidatzaileek, lur arrotzen esploratzaileek, 

emigranteek, besteak beste, kultura-aniztasunaren eta kultura-

ezberdintasunaren berri dute; askotan eskarmentu mingarria ere badute.  

 Gizadia globalizazio-prozesuan murgildurik dago, gero eta azkarragoa 

den prozesuan. Globalizazioak beste testuinguru bat dakarkio kultura-

aniztasunari: kultura asko izatearekin batera, harremanei dagokienez eta 

espazioari dagokionez, gero eta hurbilago daude kulturak, gero eta lotuago. 

Munduan dauden kultura gehienek beste kulturen eragina jasotzen dute gero 

eta gehiago. Testuinguru horretan, kontuan izan behar dugu kultura ez dela 

gauza zurruna eta behin betiko berbera, aldakorra baizik.  

 Bestaldetik, kontuan hartu behar dugu kulturaren aldaketek ondorio 

asko dituztela erlijioan, bere baitan gertatzen dena ezin dugularik interpretatu 

aldaketa horien eragina aztertu gabe. Kultura eta erlijioa bateratzea izan da 

gizarte guztien joera; hortaz, gizarte bakoitzean, kultura bat, erlijio bat...lortzeko 

saiakera ohikoa izan da. Gizarte berberean kultura-aniztasuna eta erlijio-

aniztasuna onartuak izan direneko kasuren bat topa dezakegu gizadiaren 

historian, baina, oro har, salbuespenak izan direla esan genezake. Gehienbat, 

aniztasun horrek arazo asko dakarzkio gizarteari eta, batez ere, gizarteko 

agintariei. Hortaz, gehienetan, kultura-batasuna eta erlijio-batasuna bultzatzen 

dute buruzagiek; joera hori are nabarmenagoa da gizartea krisi-garaietan 

murgilduta dagoenean. Hori izan bada iraganeko joera nagusia, gaur egun, 

berriz, gero eta ahulagoa da; gaurko gizarteak, kulturari dagokionez, gero eta 

kutsatuagoak dira, gero eta anitzagoak; erlijioen kasuan ere joera hori berbera 

agertzen da: gizarte modernoan erlijio-aniztasuna gero eta zabalagoa da. 

                                                            
27 Ik. MARDONES, J. M., Postmodernidad y neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la 
cultura, Verbo Divino, Estella, 1991, 15. or.  
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 Mardones gero eta argiago ikusten joan da egoera hori, gero eta pisu 

gehiago eman dio erlijio-aniztasunari. Bere azken lanetan, kristautasunaren 

egoera eta ezaugarriak pentsatzerakoan, erlijio-aniztasunaren testuinguruan 

kokatzen hasi da. Gure autoreak, jarrera optimista duelarik, aukera bat ikusten 

du egoera berrian, baina aukera hori profitatzeko zenbait baldintza bete behar 

dira edo, bestela, aukera zena arazo larri bihurtuko da28. 

Laburbilduz, kultura badaezpadakoa denez gero, ez-ziurtasunak jota dago 

beti, legitimazioaren arazoari oldartzera behartuta. Erlijioa, onerako eta 

txarrerako, indar legitimatzaile nagusienetako bat delarik, kulturan eman 

daitezke prozesu liberatzaileekin –baita zapaltzaileekin ere– erraz txirikordatzen 

da. Bestaldetik, kulturen arteko harremanak gero eta estuagoak direlarik, 

egoera berri batean sartzen ari da gizadia. Nolakoa izango da erlijioaren 

jokabidea egoera berri horretan? Galdera horren erantzun doia eskaintzeko 

behar beste bide ez du Mardonesek egin, baina erantzun horrek bide 

askatzaileak zeharkatzea edo zapuztea baldintzatuko du ziur aski. Behinik 

behin, galdera horren hariak hurrengo pausora garamatza: erlijioen arteko 

elkarrizketaren erronka. 

 

2.3. Erlijioen arteko elkarrizketaren erronka 

 Goian deskribatutako koadroan, erlijioen arteko elkarrizketa nahitaezko 

erronka bihurtzen da, giza bizitzari eta bere etorkizunari begira giltzarri dena 

askoren ustez29. Gai hori planteatzeko hiru bide iradokitzaile entseatzen ditu 

Mardonesek: batetik, bide mistikoa deitu dezakeguna; bigarrenik, mugaren 

eskarmentua, gizaki orori lotzen zaion eskarmentua; azkenik eta, neurri batean, 

aurrekoari lotuta, sufrimenduaren bizipena dugu. Hiru bide horietan erlijioaren 

ekarpen liberatzailea oso nabarmena delarik, gure autorea hain goiz hil izan ez 

balitz, gaia heldutasun handiagoz ukituko zukeen ziur aski. 

Un saber que no sabe (sobre Dios). Podemos encontrar un paralelismo sorprendente 
con otras tradiciones religiosas. En el judaísmo está la tradición iconoclasta (...). El 
budismo optará por el silencio (...) El hinduismo (...) conoce los esfuerzos del 
advaitismo (no dualidad) del Vedanta. La Realidad última, el Misterio absoluto, no se 

                                                            
28 Ik. MARDONES, J. M., El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión, 
Anthropos, Barcelona, 1998, 240. or.  
29 Esaterako hor dugu H. Küng-en planteamendua; ik. KÜNG, H., Proyecto de una ética 
mundial, Trotta, Madril 2000.  
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confunde con nosotros (‘no somos uno’) pero tampoco es totalmente distinto de 
nosotros (‘no somos dos’)30. 

  Bide mistikoa oso esanguratsua izan daiteke erlijioen arteko 

elkarrizketan31. Erlijio askok, guztietan ez bada, mistikoen esperientziaren berri 

dute. Bizipen mistikoa berezia da; sarri askotan, bizipen hori erlijioen kanonetan 

ez da ondo moldatzen eta erlijio guztietan sortzen diren arauen esparrura ez da 

mugatzen. Erlijioetan egituratzen diren sinesmenak, ekintzak eta sentimenduak 

gainditzen dituen bizipena da mistika. Gauza bitxia da, zenbait kasutan –eta ez 

direla gutxi kontuan izan behar dugu–: erlijio ezberdinetako mistikoek 

adierazten dituzten bizipenak beren artean oso hurbil daude, elkarren antza 

handia dute. Bizipen mistikoaren zentroan dagoena misterioari buruzko 

esperientzia da, inon ikasten ez dena, leku guztietan presente dagoena. Bizipen 

mistikoen artean sortzen den aniztasuna ez da erlijioen artean sortzen dena 

bezain handia; agertzen diren konbergentziak harritzekoak dira. Azken batean, 

Jainkoari buruzko esperientzia dago, misterioari buruzko esperientzia. Agian, 

Jainkoari buruz dakigunak baino gehiago Jainkoaz esperimentatzen dugunak 

lagun gaitzake erlijioen arteko harremanak sakontzeko eta estutzeko. 

 Bigarren bideak giza mugaren esperientzia zeharkatzen du. Gizadian 

aniztasun kontaezina egon arren, oinarrian, garai eta leku guztietako 

gizarteetan oinarrizko zenbait galdera eta kezka agertzen dira. Giza 

existentzian bertan errotuta daude oinarrizko galdera horiek, nahiz eta 

erantzunak oso ezberdinak izan; aniztasuna, hain zuzen ere, erantzunak 

ematerakoan agertzen da, baina erantzun ezberdin askoren azpian galdera eta 

kezka berberak daude. P. Winch-en ekarpena aipatuz, zentzua, sexualitatea 

eta heriotza oinarrizko kezka unibertsal horien artean kokatzen ditu 

Mardonesek. Panikkar-ren lanetatik “oinarrizko elkarkidetasuna” edo “oinarrizko 

erlazionaltasuna” –relacionabilidad primordial– kontzeptua hartzen du 

Mardonesek; gizaki guztiengan dagoen errotikako zabaldura existentziala –

errotikako arazo existentzialen aurrean agertzen den oinarrizko zabaldura– 

ulertu nahi dugunean, oinarrizko erlazionaltasun unibertsal hori atzeman 

dezakegu. Erlijioen arteko elkarrizketa, esparru horretan kokatzen dugunean, 

                                                            
30 MARDONES, J. M., Matar a nuestros dioses...,  207‐208 or. 
31 Ik. Ibid.,  207-208 or. 
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gizakiaren barne-muinarekin topatzeko bide bihurtzen da, formulazio teologiko 

edo kontzeptual guztietatik harago32. 

 Hirugarren bidea gizatiartzeari eta sufrimenduaren eskarmentuari 

lotzen zaie33.  

Si las religiones se unen ante la común historia de dolor de los hombres, parece 
consecuente que también les aúne el objetivo de pro de ese hombre humillado y 
sufriente que, desde la tradición bíblica, se denomina 'pobre'. La humanización del 
hombre es el tema del diálogo intercultural e interreligioso. Este es el mutuo interés. El 
interés que moviliza la inteligencia compasiva de los hombres, donde está ya actuante 
la presencia compasiva de Dios frente a su presencia impotente impotente y desolada 
en el 'pobre'. Si este objetivo, que encontraría eco en lo mejor del pensamiento 
filosófico occidental, está orientado, entonces al principio con el que se mide toda fe 
religiosa, y la comparabilidad entre ellas, es la promoción de lo humano: su dignidad, 
libertad, justicia, felicidad. Tema de encuentro de todas las grandes religiones o fe 
inculturadas. Y cuestión que presenta sus exigencias para las mismas religiones34.  

 

Neurri batean, esparru etikoan planteatzen du erlijioen arteko elkarrizketa: 

gizakiaren gizatiartze-prozesua da kulturen arteko eta erlijioen arteko 

elkarrizketaren helburua. Horretan datza, Mardonesen ustez, erlijioen arteko 

elkarrizketa guztien mintzagai nagusia. Ildo horretatik, biktimei begira eraikitzen 

den irizpideari jarraitzen dio. 

 Injustiziak, ekiden daitezkeen sufrimenduak, jende xume askok 

pairatzen dituen desoreka sozialek eta, zehatzago, handien gehiegikeriek eta 

agintekeriek oztopatzen dituzte –askotan ezintzen dituzte– gizakiaren 

duintasuna eta betetasuna. Hori horrela, gizakien sufrimenduaren historia eta 

horren erronka izan daiteke erlijioek elkarren artean duten loturetako bat35. 

 Dena den, erlijio-aniztasunaren gaia ez du jorratzen Mardonesek modu 

sistematikoan; hala ere, gero eta garrantzi handiago ematen dio gai horri. 

Horren islapena da bere azken liburuan –bere heriotzaren ondotik argitaratzen 

den horretan– iradokitzea etorkizun hurbilean teologiako gogoeta zentrala 

erlijio-aniztasuna izango dela36. Gogoeta sistematikoa ez izan arren, 

sakabanatuta bada ere, zenbait iradokizun egiten dizkigu gure teologoak; 

horien artean ondorengo lau hauek esanguratsuak iruditzen zaizkigu: 

                                                            
32 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo 
Divino, Lizarra 1991, 247-251 or. 
33 Ik. Ibid., 254. or. 
34 MARDONES, J. M., Postmodernidad y neoconservadurismo..., 254. or. 
35 Ik. Ibid., 251. or. 
36 Ik. Id., Matar a nuestros dioses..., 11; 127-128; 162 or.; MARDONES, J. M., El discurso 
religioso de la modernidad. Habermas y la religión, Anthropos, Bartzelona 1998, 240 or. 
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a) Elkarrizketa emankorra lortzeko, teoria eta formulazio abstraktuak erabili 

beharrean, bizitzarekin oso lotuta dauden narrazioak eta komunikazioak 

lantzea iradokitzen digu Mardonesek37. 

b)  Sinkretismo merke baten arriskuaz ohartarazten digu. Elkarrizketaren gakoa 

ez datza nork bere erlijioaren muina uztean; alderantziz, elkarrizketa 

zintzoak nork bere erlijioaren zentroa identifikatzea eta sakontzea eskatzen 

du; fedea bere sustraietara eramatea eskatzen du.  

c) Ildo horretatik, erlijioen arteko benetako elkarrizketak konbertsio sakon bat 

eskatzen du, nor bere erlijioaren benetako sustraietara egokitzeko 

konbertsioa. Planteamendu horren testuinguruan, Mardonesek uste du 

elkarrizketa hori oso onuragarria dela kristautasunarentzat; beste ekarpenen 

artean, kristautasun unibertsala lortzea izango dugu; kulturari dagokionez 

eta elizari dagokionez, kristautasun polizentrikoa espero daiteke, 

elkarrizketaren prozesua ondo egiten bada38. 

d) Erlijioa ez da absolutua, Jainkoa da absolutua; Jainkoaren maitasuna da 

salbatzen duena eta ez erlijioaren antolakuntza, kultua, erritoa, legea39. 

Erlijioak bitartekoak dira, baina ez dira helburua; maitatzeko bideak diren 

neurrian, egokiak eta lagungarriak dira. Erlijioen arteko elkarrizketa emankor 

bat egiteko, erlijio bakoitzak daukan tradizioarekin eta jakintzarekin batera, 

ez dakielako kontzientzia –bere ez jakintzaren kontzientzia– ere izan eta 

aitortu behar du40. 

 

3. Erlijioa askapen-bidean ote? 

 Erlijioa oso arriskutsua da, kalte handiak ekarri dituela frogatzea ariketa 

erraza da. Baina horrekin batera, Mardonesek argi ikusten du erlijio 

sentikortasunak galtzeak ez dakarrela askapen handiagoa41. Beraz, egoera 

anbiguoa delarik, bereizpenaren beharra dauka. Hori dela eta, askapena lortze 

aldera, erlijioak egin dituen ekarpenak lerratzearekin batera, jarri dituen 

oztopoak gogoratuko ditugu. 

                                                            
37 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., 252. or. 
38 Ik. Ibid.,  251. or. 
39 Ik. MARDONES, J. M., Matar a nuestros dioses..., 171-173 or. 
40 Ik. Ibid.,  207-208 or..  
41 Ik. Id., La indiferencia religiosa en España. ¿Qué futuro tiene el cristianismo?, HOAC Madril 
2003, 172. or.  
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3.1. Ekarpenak 

 Lehenengo eta behin, Mardonesen idazkietako informazioan oinarriturik, 

gizakiaren eta gizadiaren bizitza betea eta askea garatzeko, erlijioaren ustezko 

zenbait ekarpen identifikatu ditugu eta zerrendan jarri. Jakina, ekarpen hauek 

ez dira modu automatikoan betetzen, erlijioaren ahalemenak direlarik, ondorio 

askatzaileak ekar ditzakete baina ez da halabeharrezkoa.  

   

3.1.1. Transzendentzia 

 Lehenengo eta behin, Mardonesen gogoetek seinalatzen dute 

erlijioaren balio iradokitzailea: gizakiari iradokitzen dio errealitatea ez dela 

amaitzen hautemangarriak diren objektuetan. Beraz, gizakiaren esperientzia eta 

bizitza zabaltzeko gonbita da erlijioa. Nolabait, transzendentziaren presentzia 

eta balioa oroitzera deitzen du erlijioak.  

 Transzendentzia, lehenengo eta behin, esperientzia bat da gizakiaren 

bizitzan, edozein gizakiren biografian ager daitekeena; ondorioz, Mardones ez 

da mintzatzen beste planeta batetik etorritako elementuaz. Transzendentzia eta 

muga elkarrekin lotuta daude; gizakiaren bizitza mugatua da eta mugaren 

kontzientzia agertzen da modu batean edo bestean; kontzientzia hori, 

batzuetan lasaia eta baketsua izan daiteke; beste batzuetan, berriz, mingarria 

eta itogarria izatera ere hel daiteke. Bizipen antropologikoa denez, 

transzendentziak, sarri askotan, adierazpen erlijioso esplizitua har dezake. 

Erlijioa, zibilizazio guztietan presente dagoelarik, era asko har ditzakeen arren, 

transzendentziaren bizipenak dakarren galderari eta larriari erantzuteko modu 

bat da; zibilizazioei dagokienez, erlijioaren bizipena unibertsala delarik, 

erlijioaren erantzuna anitza da –erlijio asko baitaude–, baina bere 

aniztasunaren muinean intuizio bat datza: hautematen den errealitate sentigarri 

eta mugatuan, hautematen dena baino errealitate gehiago dago. Rojas 

Marcosek dioenez, gizadiaren optimismoa islatzen du erlijioak, zeren eta, neurri 

batean, hautematen den errealitatea baino gehiago den hori ona baita eta, 
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beraz, ospatzera deitzen du: erlijioa bizitzaren ospakizuna da, neurri batean 

behintzat42.  

 Gizakiaren bizitza objektuz inguratuta dago denbora oroz, mundu 

sentigarri eta materialean murgildurik dago. Bestaldetik, gizakia nahitaez 

soziala da, beste gizakien presentzia nahitaezkoa baita gizabanakoa jaiotzeko, 

hazteko eta hezteko. Denbora gertakariaz beteta dago eta, inguruan dauden 

pertsonekin eta gauzekin gertatzen den bezala, gertakari horiek agertzen eta 

desagertzen dira. Dena da kontingentea, baina kontingentziak berak galdera 

bat dakar berekin: ba ote dago zerbait irauten duena? Maitasunak, 

laguntasunak, bestea –maitatzen duguna– ez egoteak ez dauka inolako 

adierazpen iraunkorrik? Edo adierazpenik izatekotan, adierazpen baztergarria 

ote da? Argi dago ogirik gabe –edo, kultura ezberdinen arabera, oinarrizko 

elikadurarik gabe– ezin dugula bizitzan aurrera egin; baina nahikoa ote da 

behar adina ogi izatea giza bizitzan aurrera egiteko? Gorputzaren osasuna 

guztiz beharrezkoa da ondo bizitzeko; baina osasun fisiko hori giza bizitza ondo 

bizitzeko nahikoa ote da? Bere semearen alde bizitza eskaintzen duen ama 

zentzugabekeria egiten ari ote da? Bere lagunaren alde bizitza eskaintzen 

duena guztiz oker ote dago? Gizabanakoak galde diezaioke bere buruari ea 

bere bizitza –fisikoa, biologikoa– baino handiagorik ba ote dagoen. Galdera 

horri beste bat eransten zaio berehalaxe: bizitzak bizitzea, bizirik irautea merezi 

ote du?  

 Galdera horiek, neurri batean, pertsonalak izan arren, gizabanako 

guztiengan presente daude, potentzialki behintzat. Are gehiago, gizadi osoari 

dagokion modu batean formulatu dezakegu goiko galdera horietan datzan 

mamia berbera: lur planeta hau desagertzerakoan, nork egingo du negar? 

Azkenean, galdera horien ikuspuntutik begiratuta, dena problematikoa da, dena 

kolokan dago gure kontzientziaren aurrean, gure existentzia desafiatuz. Hortaz, 

oinarrizko galdera planteaturik dago: bizitzan agertzen den bizitza baino bizitza 

gehiago ote dago? Jakina, plano teorikoan baietz edo ezetz erantzun daiteke; 

alabaina, historian izandako kultura eta gizarte guztietan erantzun positiboa 

emateko joera argia dago. Erantzun positibo hori Rojas Marcosek “oinarrizko 

                                                            
42 Ik. ROJAS MARCOS, L., La fuerza del optimismo, Santilllana, Madril 2005, 31. or.; ik. 
MARDONES, J. M., El discurso religioso de la ..., o. c., 263.; 267. or 
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optimismoa” deitzen duenari lotzen zaio; orobat, erantzun hori erlijioen molde 

anitzean agertzen da.  

 Gure sentimenaren bidez hautematen dugun bizitzaren eremuari 

immanentzia deitzen badiogu, susmatzen dugu transzendentzia batekin lotuta 

dagoela. Erlijioak duen ezaugarrietako bat, hain zuzen ere, transzendentziara 

zabalik egotea da eta, horregatik, zubi bihurtzen da, immanentziaren eta 

transzendentziaren arteko zubia, alegia43. Mardonesek esaten digu, sen poetiko 

handi batez, transzendentzia horrek argiaren antza daukala, zeren eta, argia 

bera ikusezina delarik, beraren bitartez gauzak ikus baititzakegu; 

transzendentzia, argia bezala, ezin harrapatu den presentzia iheskorra da, 

joana den errealitateak utzi duen oinatza; ildo horretatik, transzendentzia 

immanentzian kokatzen da nolabait, baina ezin harrapatu horretan; dena 

betetzen du, baina ezerekin ez da bateratzen; denetatik alde egiten du, dena 

hutsik uzten duelarik44. Transzendentzia ez dago gizakiaren menpe, ez dago 

gertu berak nahi duena egiteko, ezin du erabili; baina horrekin batera esan 

beharra daukagu gizakiaren bizitza transzendentziaz inguraturik, josirik, 

zeharkaturik eta barneraturik dagoela. Alabaina, erlijioak ez du menperatzen 

transzendentzia, ez da bere jabe, ezta gutxiagorik ere. Transzendentzia 

erlijioarentzat “onarri-oinarrian ez-erabilgarria” den arren, erlijioa 

transzendentziarekin lotzen da nolabait; lotura hori egiteko modua anitza da eta 

aroz aro zein gizartez gizarte aldatzen da45. 

 Transzendentziaren intuizioak osatzen duen zeru-mugan erlijioaren 

bizipenak egiten du bere habia46. Transzendentziara zabaltzen den bizipen 

erlijioso hori zentzuaren eremuarekin loturik dago, hots, bizitzari, bere 

osotasunari zentzua eman ahal dion dimentsioarekin. Bi ideia azpimarratu 

behar ditugu hemen. Alde batetik erlijioa errealitatearen osotasunarekin lotuta 

dago; bestetik zentzu-emailea da.  

 Erlijioa ez da bizitzaren elementu isolatu bat, ez da identifikatzen 

bizitzaren zati edo arlo zehatz batekin; alderantzizkoa baieztatu behar dugu, 

hots, errealitateko ezer ere ez dela geratzen, potentzialki behintzat, erlijioaren 

                                                            
43 Ik. Id., Síntomas de un retorno…, o. c., 169. or. 
44 Ik. Ibid., 172. or. 
45 Ik. Id., Análisis de la sociedad y fe cristiana, PPC, Madril 1995, 257. or.  
46 Ik. Id., El discurso religioso de la..., o. c., 263. or. 
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eragipenetik at47 eta, halaber, bizitzaren arlo guztiek zerikusirik izan dezaketela 

erlijioarekin. Immanentzia eta transzendentzia ez dira errealitateak dituen bi arlo 

edo “lur-eremu”; biak errealitate berbera dira, baina errealitate berberaz 

esperimentatzen diren bizipen ezberdinak dira; horregatik, erlijioa harreman bat 

da, errealitatearekin harremanetan sartzeko modu bat, sentiberatasun berezia. 

Berriro azpimarratzen dugu harreman hori ez dela errealitatearen zati edo maila 

batekin identifikatzen. Erlijioaren bizipenak errealitatearen batasuna suposatzen 

du. Bizipen horren azalpenak mintzairaren arazoa planteatzen du, zeren eta 

erlijioak intuitzen duen osotasun hori ez baita hautemangarria, ez baita 

kontzeptuetan mugatzen. 

 

3.1.2. Zentzua 

 Erlijioaren bizipenean, errealitatea bere osotasunean eta 

errotikotasunean atzematen da –intuitzen– da; beraz, intuizio “holistikoa” da. 

Aipatua dagoenez, erlijioa zentzu-emailea da. Gizadiaren bizitzan zentzu-iturri 

asko egon daitezke, hain zuzen ere, gizakiaren betebeharreko baldintzetako bat 

zentzua delako; baina erlijioa zentzu-emailea dela baiesten dugunean, 

ikuspuntu berezi batean kokatzen gara; goiko paragrafoan esandako hariari 

jarraituz, erlijioak intuitzen, bilatzen eta eskaintzen duen zentzua 

osotasunarekin lotuta dago eta osotasunari zentzua ematen –intuitzen, 

bilatzen– saiatzen da. Hori horrela, zentzu bereziaz ari gara, zentzu guztiaren 

oinarria bilakatzen den neurrian48. Beraz, erlijioa bizitzaren zentzu-iturrietako 

bat da, gizakiak daukan zentzu-iturririk garrantzitsuena menturaz. Erlijioaren 

ideia hori ondo ulertzeko, gogoratu behar dugu zentzua giza bizitzaren 

gakoetako bat dela; gizakiak ezin du bizi zentzurik gabe; baina zentzua 

“iheskorra” da, “labainkorra”; gizakia ez da zentzuaren jabea, nahiz eta bere 

beharra izan. Zentzua ez da azaltzen bizitzaren eremuan modu argi eta garden 

batean; alderantziz baino, zentzuaren agerpena guztiz problematikoa baita. 

Jainkoari buruzko eta bizitzaren helburuari buruzko galderari erantzuten 

saiatzen delarik, Wittgenstein-ek dio munduan badagoela zerbait arazotsua 

                                                            
47 Derridak esango du erlijioa leku guztietan presente (onmipresente) dagoen errealitatea dela. 
Aipatuta dago Derridaren ideia hau ondoko leku honetan: MARDONES, J.M., Síntomas de un 
retorno..., o. c., 55. or. 
48 Ik. Ibid., 166-167 or. 
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dena, zeini zentzua deitzen diogun49. Izan ere, lehenengo ez da ulermena eta 

horren ondorioz zentzuaren agerpena; zentzua ulermenaren baldintza bihurtzen 

da, hots, zentzu bat dagoelako uler dezakegu. Ikuspuntu horretan kokatuta, ez 

gara ari arlo kognitibo hutsean50. 

 Zentzuari buruz egiten ari garen planteamendu horrek beste galdera 

edo arazo bat sorrarazten dio Mardonesi: 

A muchos nos queda la duda de si es salvable un sentido incondicional (aunque no 
dispense consuelo) sin un absoluto51. 

 

 Habermas-en planteamenduekin egiten duen elkarrizketa da esaldi 

horren testuingurua. Zentzu partzial asko daude gizakien bizitzan eta, agian, 

nahikoa dira egunerokotasuna bizitzeko. Baina errotikako arazoak planteatzen 

direnean, esaterako, errugabeko biktimen sufrimendu zuzengabea, zentzu 

erlatiboek beren ez-gaitasuna erakusten dute. Azken zentzuaren edo 

baldintzarik gabeko zentzuaren beharra planteatzen denean, orduan sortzen da 

Mardonesen galdera. Puntu horretan, hain zuzen ere, modernitatearekin hitz 

egiteko aukera ederra ikusten du gure autoreak. 

 Zentzuaren eremuak bizitzaren mugan jartzen gaitu, hots, bizitza 

sostengatzen duten zutabeetan; zentzurik ez daukan errealitatea giza bizitzatik 

at geratuko baita azkenean; baina, bestetik, gizakiak badaki ez duela 

menperatzen zentzuaren mundu hori.  

 

3.1.3. Sufrimenduaren esperientzia  

 Orain arte marraztutako erlijioaren marko horretan, sufrimenduaren 

bizipena aurkeztean eta hausnartzean, gure autoreak zehaztapen interesgarria 

egiten du. Erlijioaren eta sufrimenduaren datua parean jartzea ez da ekarpen 

                                                            
49 Ik. WITTGENSTEIN, L., Diario Filosófico 1914-1916, Ariel, Bartzelona 1982, ekainak 11an; 
aipu hau Mardonesek hartzen eta iruzkintzen du bere liburuan: Síntomas de un retorno..., o. c., 
186. or. 
50 Puntu honetan, argudioaren haria oso fina da eta erraz urratzen da. Batetik, zentzuaren 
hondoa ez dela kognitiboa azpimarratu beharra dugu, bizitza bizigarria baita guk bizitza beraren 
arrazoia ezagutu baino lehen –noizbait arrazoi hori ezagutzera heldu ahal izatea zalantzagarria 
den arren–; are gehiago, aipatu dugun bezala, ezagutzaren baldintza bihurtzen da zentzua. 
Bestetik, Mardonesek lotzen ditu erlijioa eta zentzua neurri batean, baina inoiz identifikatu gabe; 
baina baieztapen horretan nolabaiteko ñabardura tartekatu behar dugu agian: zentzua 
bizitzarekin –biziarazten duenarekin, bizigarria denarekin– lotzen badugu, erlijioaren eta 
zentzuaren arteko harremana anbiguotasunez beteta dago, zeren eta, historiaren 
eskarmentuak ondo adierazten duenez, erlijioak, bizitza bizigarriago bihurtzeko gai bada ere, 
bizitza ito baitezake zenbait kasutan. 
51 MARDONES, J. M., El discurso religioso de la..., o. c., 266. or. 
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berria; baina historian zehar planteamendua oso funtzionalista izan da, 

erlijioaren zeregina baltsamo izatearena izan baita. Jarrera hori kritika-iturri 

zorrotza izan da erlijioarentzat, zeren eta, azken batean, drogaren funtzioa 

betetzen baitu. Baina Mardonesek beste ikuspuntu bat aurkezten digu52. 

Sufrimenduaren bizipena guztiz esanguratsua da gizakiaren biografian; ez da 

datu bat besterik. Gehienetan, sufrimenduaren kideak dira mugaren bizipena 

eta ezintasunaren bizipena. Horiek oso esperientzia gizatiarrak dira, baina, 

halaber, zalantza asko eta handiak sorrarazten dituzten esperientziak. 

Psikologikoki sanoa den pertsonarentzat ez da desiragarria sufrimendua eta, 

jasaten duenean, bere bizitzaren muga eta ezintasuna esperimentatzen du 

berebat; horrekin batera desira bizia sortzen da, sufrimenduzko egoera 

gainditzeko desira, ondo egoteko desira. Sufrimenduak zentzua kolokan jartzen 

du; zertarako eta zergatik galderak berehalaxe sortzen dira; agian, horretan 

dugu sufrimenduak erakusten duen alderik beldurgarrienetako bat, zentzuaren 

zorua arrailtzen baita. Hau edozein sufrimenduz esan dezakegu.  

 Baina bada sufrimendu berezia, gizakiak eraikitzen duen historiaren 

zentzua kolokan jartzen duena: gizakien zuzengabekeriak sorrarazten duen 

biktimen sufrimendua. Zoritxarrez, sufrimendu horrek ezaugarritzen du, neurri 

handian, gizadiaren historia. Justizia bilatzen duen pertsonak badauka egoera 

horretan kausa esanguratsu bat borroka egiteko, hortaz, bizitzeko zentzua; 

etorkizunean errugabeko biktimen sufrimendua gutxitzea eta, ahal den neurrian, 

desagerraraztea izango da bere saiakera. Baina zer gertatzen da iraganeko 

biktimekin? Justiziaren aldeko borrokan biktima horien sufrimendua ezin bada 

planteatu, justizia hori ez da unibertsala izango. Beraz, errugabeko biktimen 

sufrimenduak zentzuaren eta transzendentziaren kontua jartzen du mahaian 

modu berezian. Puntu honetan kokatzen da Horkherimer-ren ardura zaharra eta 

latza iraganari begira jartzen garenean: Injustiziaren egileak ez dezala irabaz 

betirako biktimaren gainean. Edo Mardonesen hitzetan:  

¿Cómo puede haber verdadera universalidad si visto desde la esperanza, se niega un 
futuro para las víctimas del pasado?53 

 

 Hain zuzen ere, kristautasunaren tradizioan behin eta berriro azaltzen 

zaigu benetako unibertsaltasunak biktimen ikuspuntuan kokatu behar gaituela54.    

                                                            
52 Ik. Id., El retorno del mito…, o. c., 156. or. 
53 Id., El discurso religioso de la..., o. c., 216. or. 
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 Beharbada, gogoeta horiek egin ondoren argiago ager dakiguke atal 

honen hasieran egiten genuen baieztapena, erlijioa gizakiaren bizitzaren 

dimentsioa dela, agian oinarrizko dimentsioetako bat, erlijioa bizitzari dagozkion 

esperientziarik sakonenei lotzen zaien neurrian.  

  

3.1.4. Aldebakarreko arrazionaltasuna gainditzea 

 Eskola Kritikoak argi ikusi du Ilustrazioaren proiektu liberatzaileak kale 

egiten duela arrazoiaren zeregina eremu instrumentalera mugatzen duelako55. 

Edonola ere, arrazoi instrumental horrek markatu du mendebaldeko 

modernitateak egin duen bidea; bide horretatik, aurreko kapituluan esana 

dagoenez, askapena eta betetasuna ez direla lortzen argi ikusten du gure 

autoreak, modernitatearen alde ilunak eta alienatzaileak agertzen direlarik.  

 Erlijioak beste arrazionaltasun baten beharra aldarrikatzen du, 

pentsamendu sinbolikoarekin loturik, errealitatean dauden beste izari batzuk 

antzematea ahalbidetzen digun arrazionaltasuna. Puntu horretaz, zazpigarren 

kapituluan luzatu gara, arrazionaltasun sinbolikoaren beharraz eta ekarpenaz 

mintzatzean. Oraingo honetan, erlijioak dakarren arrazionaltasuna dela eta, 

askapenari begira, Mardonesen gogoetetan sortzen den beste iradokizun bat 

jorratuko dugu: askapenaren unibertsaltasuna. 

 Hamargarren kapituluan aipatzen genuen bezala, “bakea”, “zuzentasuna”, 

“senidetasuna”, “elkartasuna” “harmonia”, “askatasuna” “osotasuna” 

“betetasuna” idealekin lotzen du Mardonesek askapena, Modernitatearen 

ondarea onartuz eta luzatu nahiz. Beharbada, Ilustrazioaren proiektuak jasan 

duen ustelduretako bat ideal horiek ez dituela unibertsal bihurtu izan da; bestela 

baizik, “klub” aukeratu eta itxi baten pribilegioak bilakatu dira. Askapenak 

unibertsaltasuna pentsatzea eta gauzatzea dakar nolabait, gutxi batzuen 

askapena ez baita benetakoa. Planteamendu horretan, erlijioaren begiradak 

ekarpen esanguratsua egin dezake, adierazpen semantikoa zabalduz, historian 

garaituak eta baztertuak izan direnek elkartasunaren eta zuzentasunaren 

esperantzan iraun baitezakete56. 

                                                                                                                                                                              
54 Ik. Ibid., 222. or. 
55 Ik. Id., El discurso religioso de la..., o. c. 201. or. 
56 Ik. Ibid., 230. or. 
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 Unibertsaltasunari begira, arrazoiaren zereginak eta erlijioak 

sinbolismoaren eremuan topatzen dute elkar. Agian askapenaren ideia eremu 

sinboliko horretan kokaturik dago eta sinboloen bidez irudikatu behar da.  

 Sintomas de un retorno delako liburuan, espainiar teologoak diosku 

berak aztertzen dituen garaiko egileak eta pentsalariak, modernitatearen 

arrazionaltasunaren hesiak gainditu nahian, transzendentziaren eremura 

zabaltzen direla. Hurbilketa horretan bi aldaketa sumatzen ditu; batetik 

mintzaira eta bestetik jarrera edo jokaera. Mintzaira berri baten beharra dago; 

ezin da kontzeptu itxien bidez heldu transzendentziaren eremura; hori dela eta, 

sinboloen munduaren beharra atzematen dute. Jarrerari dagokionez, 

modernitatearen arrazionaltasunaren jarrera edo jokaera guztiz aktiboa eta 

eraginkorra bada ere, orain proposatzen diguten jokaera berrian, geldotasun 

edo pasibotasunaren beharra azpimarratzen digute57. Levinas-en ildotik, 

pentsamenduari ematen diogun lehentasuna gainditu behar dugu; harremana 

da, hain zuzen ere, lehentasuna izan behar duena. Jokaera hau landuz, hots, 

bide pasibo hau eginez, jausi kualitatibo bat eman ahal izango dugu Izatea 

ulertzeko. Bestearengan azaltzen da nik menperatzen ez dudana eta 

interpelatzen nauena; horrela, beste horrengan, Bestearen presentzia azaltzen 

da. 

   

3.1.5. Gogoeta etikoa aberastea58 

 Mardonesek antzematen du mendebaldeko gizarte modernoa bide-

gurutzean dagoela: alde batetik, inoiz baino bitarteko teknikoak garatuagoak eta 

biderkatuagoak dira; beste alde batetik, gizartearen eta gizakiaren helburuak 

inoiz baino desitxuratuago daude, inoiz baino gutxiago partekatuta daude; aldi 

berean, ikuspuntu-aniztasuna zabaltzen da eta gizartearen elkartasuna lortzea 

zailtzen da. Egoera horretan, gizarte guztiarentzat gutxieneko baldintzak 

ziurtatzeko, herritarrek duten moralitatearen maila goratu behar da. Bide 

horretatik herritarrak ez badira abiatzen, indibidualismoaren logika –dinamika 

funtzionalista, kontsumista eta militaristarekin batera– nagusituko da gizartean 

bere azkena adieraziz.  

                                                            
57 Ik. Id., Síntomas de un retorno..., o. c., 176. or. 
58 Ik. Id., El discurso religioso de la..., o. c. 201-202 or. 
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 Testuinguru horretan, gizarte zibilean gutxienekoen etika landu eta adostu 

behar den bitartean, erlijioek gizartearentzat eta gizakiarentzat amets handiak 

adierazten dituzten proposamen bizigarriak ekar ditzaketela antzematen du 

gure autoreak. Jakina, erlijioen ekarpenak ez dira izango betetzeko 

halabeharrezkoak, proposamenak baizik; baina gizartean dagoen bizipen 

morala eta planteamendu etikoa goratu ditzaketen proposamenak. 

 

3.1.6. Proiektu absolutista guztia kritikatzeko ikuspuntua  

 Erlijioa absolutu moduan aurkezten da sinestedunaren kontzientzian. 

Horrek bere arazoak ekarriko ditu, geroago iruzkinduko ditugunez. Orain, 

erlijioaren alde horrek dakarren onura azpimarratuko dugu Mardonesen 

gogoetan. Utopia sozialek eta planteamendu politikoek eta ekonomikoek, 

proiektu kulturalek eta antzekoek erraztasun handiz absolutu moduan 

aurkezten dira gizartean eta obedientzia absolutua eskaintzera behartzen dute. 

Hori horrela gertatzen denean, egoera idolatrikoan aurkitzen gara, non 

pertsonaren autonomia eta askatasuna ez dauden errespetatuta. Testuinguru 

horretan, erlijioak aldarrikatzen duen egia liberatzailea izan daiteke, 

proposamen haiek kritikatzeko berme sendoa.  

 

3.1.7. Esperantzari heltzeko euskarria 

 Nahitaez, kultura guztiek etorkizunari begira behar diote; nolabait, kultura 

guztiak etorkizunera zabalduta daude. Etorkizuna, neurri batean, planifikatu 

daiteke, baina planifikaziorik onena egin arren, etorkizuna ez da atzemangarria. 

Etorkizunaren bizipena utopiarekin eta esperantzarekin lotuta dago; 

etorkizunetik ezer espero ez duen kulturarenak egin du; zenbat eta kulturak 

etorkizunetik gehiago espero, hainbat eta biziagoa eta dinamikoagoa da. 

Utopiak eta esperantzak aginduaren –promesaren– forma daukatenez gero, ez 

dira maneiatzen modu teknikoan; nola edo halako formulatan, utopiak eta 

esperantzak kutsu erlijiosoa dute; egiten den formulazioaren arabera, ezaugarri 

erlijiosoa zuzena edo zeharbidekoa izan daiteke, baina egon, badago59. 

                                                            
59 Ik. MARDONES, J. M., Neoliberalismo y religión. La religión en la época de la globalización, 
Verbo Divino, Lizarra 1998, 39; 113. or.  
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 Bestaldetik, utopiak lehortzen direnean eta amets gabeko gizarte zapala 

agertzen denean, erlijioaren presentziak gogoratu dezake gizakiaren bokazioa 

ez dela oraingoz bete egin eta, ondorioz, gaurko egoera sozialetara ezin 

daitekeela egokitu60. 

 

3.2. Oztopoak 

 Erlijioa oso arriskutsua dela argi ikusten du Mardonesek, gizadian dagoen 

bizipenik arriskutsuena agian, bere gaitasun suntsigarriari begiratzen diogunean 

behinik behin. Arrisku horiek ez dira soilik teorikoak; behin baino gehiagotan 

gizadiaren historian zehar gauzatu diren neurrian, mehatxu erreala da erlijioa, 

askapen-bidea oztopatzen edo ezintzen duten arriskuak dira. Modu 

sakabanatuan bada ere, Mardonesek aipatzen dituen zenbait arrisku aletzen 

ditugu. 

 

3.2.1. Erlijioa ideologia bihurtzen denean 

 Arrazionaltasunaren kontra dauden botereak eta antolamendu soziala 

legitimatzeko gaitasun ikaragarria du erlijioak, benetako harreman sozialak 

ezkutatuz eta irudi faltsuz ordezkatuz bidegabeko harreman sozialak61. 

Bestaldetik, Munduko boterea, behin-behineko eta gertakizunaren –

kontigentziaren– sentsazioa saihestekotan, jainkoak bereganatzen saiatu da62. 

 Arrisku honek beste bertsio bat dauka. Gizartearen kontraesanez, 

injustiziez eta gatazkez azalpen espiritualista emateko joera erakusten dutela 

erlijioek salatzen du Mardonesek63. Tradizio batean dauden elementuekin 

gizartean gertatzen diren gorabeherak azaltzen saiatzean, transzendentzia-

immanentziaren eskema nahasturik, immanentziaren eremuan azaldu beharko 

zena transzendentziari dagokion arrazoinamenduaren bitartez argitu nahi da. 

Azalpen erlijioso horrek errealitatean gertatzen dena ulertu beharrean, 

nahasten du. 

                                                            
60 Ik., Id., Sociedad moderna y cristianismo…, o. c., 117-118 or. 
61 Ik. Arrisku horren kontzientzia Mardonesen ibilbide intelektual guztian zehar agertzen da, 
bere lehendabiziko testuetatik azkenetaraino; esaterako: Id., Teología e ideología. 
Confrontación de la Teología Política de la Esperanza de J. Moltmann con la Teoría Crítica de 
la Escuela de Frankfurt, Universidad de Deusto, Bilbo 1979, 157. or.; Id., El discurso religioso 
de la..., o. c. 219. or.; Id., Matar a nuestros propios dioses…, o. c., 155.; 157. or.   
62 Ik., Id., Para comprender las nuevas formas de la religión…, o. c., 73. or. 
63 Ik. Id., El discurso religioso de la..., o. c. 246. or. 
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3.2.2. Fundamentalismoaren mehatxua 

 Erlijioa sinesmen absolutuarekin lotzen da; sinesmen hori planteatzen den 

moduaren arabera, ondorioak oso larriak izan daitezke bai gizakiarentzat, bai 

gizadiarentzat64. Erlijio fundamentalismoak kexatzen du gure pentsalaria eta 

zenbait gogoeta egin ditu gaitz honen inguruan65. 

 Gure pentsalariak badaki fanatismo erlijiosoa, zoritxarrez, ez dela hasten 

gure garaietako fundamentalismo erlijiosoan66. Erlijioen historiari begira, 

fanatismoa betidanik egon da presente. Noski, baieztapen horrek ez du esan 

nahi erlijioa, nahitaez, fanatikoa denik, ezta hurrik eman ere; baina egia da 

bide-lagun astuna eta enbarazua izan dela. 

 Kristautasunaren barnean, fundamentalismo protestanteen munduan 

ez ezik, katolizismoan ere agertu da; gainera, nahiko arrakasta handia izan du, 

bai hedaduran, bai eraginean. Fundamentalismoaren eskutik kristautasunak 

presentzia publikoa eta politikoa berreskuratu nahi izan du. Egia da 

kristautasun-mota bat baino ez dela kristautasun fundamentalista, baina egia da 

baita ere, neurri batean, kristautasun-ikur publikotzat aurkeztu duela bere 

presentzia. Beste bi erlijio monoteista klasikoetan ere fundamentalismoa errotu 

da eta bere eragina ez da kristautasunean duena baino murritzagoa. 

Judaismoan harediekin agertzen da, eta, gaur egun, Israeleko Estatuan zer 

nolako eragina daukan ikusteko aukera izan dugu azken hauteskundeetan. 

Islamiar fundamentalismoa nahiko ezaguna da, eta, agian, bere benetako 

neurritik kanpo handiesten da mendebaldeko hedabideetan. Islamiarren 

fundamentalismoa, gure hedabideetan horrela islatzen ez bada ere, judu eta 

                                                            
64 Ik. XXXI CONGRESO DE TEOLOGÍA, Los fundamentalismos (8-11 de septiembre de 2011), 
Centro Evangelio y Liberación, Madril 2011 
65 Mardonesen lehenengo idazkietan gai horri buruzko kezka igar daiteke; esaterako, ikus 
daiteke: Id., Sociedad moderna y cristianismo…, o. c., 122-129; 180-184 or. Denborak aurrera 
egin ahala kezka hori handitzen doa eta 90ko hamarkadan monografiko bat argitaratzen du: Id., 
Fundamentalismo, Ega, Bilbo 1993. Gure pentsalarien azken lanetan fundamentalismoari 
buruzko gogoeta presente izaten jarraitzen du: ik. Id., La transformación de la religión. Cambio 
en lo sagrado y cristianismo, PPC, Madril 2005, 86-103 or. 
66 Fundamentalismo hitza ingeleseko “fundamentalism” hitzetik dator, eta 1910 – 1915 artean 
argitaratu zen liburu-bilduma baten izena hartzen du: The Fundamentals. A Testimony to the 
Truth (ik. MARDONES, J. M., Fundamentalismo..., o. c., 6-7 or.). Fundamentalismoaren 
eboluzioa eta eboluzio horretan agertzen diren adar ezberdinak irakurtzeko, ondoko artikuluak 
ematen digu aukera: LAWRENCE, B. B., From fundamentalism to fundamentalisms: a religious 
ideology in multiple forms, in HEELAS, P. (argit.), Religion, Modernity and Postmodernity, 
Blackwell, Oxford 1999, 88-101 or. 
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kristau fundamentalismoa baino askoz ere beranduago azaltzen da, XX. 

mendeko azken laurdenean, hain zuzen ere. Gaur egun, inoiz fundamentalistak 

izan ez diren tradizio erlijiosoetan, fundamentalismoaren zantzua agertzen ari 

da. Esaterako, hor dugu hinduismoaren kasua; berez, guztiz tolerantea den 

tradizio erlijiosoak, azken urteetan, agerpen fundamentalistak ezagutu ditu bere 

baitan67. Beraz, unibertsal bihurtzen ari den fenomeno bati buruz ari gara 

mintzatzen. 

 Fundamentalismoaren testuinguruan, gero eta anitzagoa den gizartea 

arrisku bizia jasotzen du, ezberdintasuna kudeatzeko modua elkarrizketan 

oinarrituta egon beharrean, indarkeriaren erabilpena tentazio nabaria baita. 

Bestaldetik, fundamentalismoaren eragina hedatzen den neurrian, pertsonaren 

askatasuna eta duintasuna baztertzeko joera dago. 

 

3.2.3. Erlijioaren erabilpen funtzionala 

 Neoliberalen planteamenduan erabilpen funtzional hori argi ikusten du 

Mardonesek. Egoera hori neoliberalismoarekiko elkarrizketan aurkeztu dugu 

gure autoreak planteatzen duen arabera. Postmodernitatearen planteamenduan 

ere, arrisku hori ager daiteke, hots, erlijioa bizipen estetikoa, subjektiboa eta 

pertsonala izatean, sistema kapitalistak funtzionatzeko bitarteko interesgarri 

bihur daiteke. 

 Neurri batean, gure pentsalaria erlijioaren bertsio berrietara zabaldu egon 

arren eta bertsio horietan zenbait balio ikusi arren, modu berri horietan 

erlijioaren erabilpen funtzionalaren arriskua ematen dela ere antzematen du. 

Ildo horretatik, planteamendu neo-gnostikoak, pertsonaren burua eta bihotza 

aldatu nahi dituztenak, baina gizartearen egiturak ukitu gabe, kutsu 

alienatzailea duen erlijioa izan daitezkeela baieztatzen du gure autoreak68. 

 

3.2.4. Misterioa arrazionaltasunez edo sentimenduz manipulatzea69 

 Bizipen erlijiosoan Misterioaren presentzia sumatzen bada ere, erlijioa inoiz 

ez da Misterioaren jabe edo baliatzailea, erlijioak tentazio hori eduki arren beti. 

                                                            
67 Ik. Amaladoss, M., “Dificultades del diálogo interreligioso”, in Iglesia Viva, 208 (2001), 12–13 
or. 
68 Ik. MARDONES, J. M., La vida del símbolo… o. c., 151-152 or. 
69 Ik. Id., La vida del símbolo… o. c., 127. or. 
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Tentazio horretan jausten da erlijioa arrazionaltasunaren bidez Misterioa 

antzeman eta azaldu nahi duenean; objektu bat bihurtzen da, beste objektuen 

artean dagoen beste bat, kontzeptu baten bitartez izendatzen dena.  

  Arrazionaltasun jakin batera Misterioa murriztea tentazio nabaria bada ere, 

ez da Misterioaz jabe izateko tentazio-bide bakarra. Beste muturrean, 

sentimendua absolutu bihurtzeko tentazioa dugu; horren arabera, Misterioa 

sentimendu subjektibo baten bitartez antzemana izango litzateke. Baina 

Misterioaz inoiz ez dugu hauteman zuzena, bitartekatua da beti70. Bestaldetik, 

sentimendu hutsa izatera murrizten bada, sentimendu horren izenean edozein 

sarraskia bete daiteke, arrazionaltasun kritikoaren zeregina baztertzen denean. 

Ildo horretatik, Misteriorekiko harremanaren bizipena nola komunikatzen den 

moduaz zaintza kritikoa sustatu beharko duela sinestedunak gomendatzen du 

gure autoreak71.  

 Manipulazio hori gertatzen denean, erlijioa ezin daiteke izan bide 

askatzailea, bere gaitasun askatzailea bahituta geratzen baita. Idolo edo 

konpentsazio pertsonala bihurtu daiteke aukerarik onenean; txarrenean, berriz, 

fundamentalismo-bidea har lezake erlijioaren gauzapenak.  

 

3.3. Erlijio faltsua eta erlijio zinezkoa? 

 Mardonesen ustez, erlijioaren arrazionaltasunarekin eta mintzairarekin 

batera, beste arazo bat planteatu behar dugu, zinezkotasunaren arazoa deitu 

dezakeguna eta ondorengo galdera honetan laburbil genezakeena: baieztapen 

batek noiz du egia-balioa edo noiz da gezurra? Argi dago zientziak bere 

baieztapenak egiaztatzeko erabiltzen dituen irizpideek ez dutela balio erlijioaren 

esparruan; hala ere, nolabaiteko irizpideak erabili beharra dago; irizpiderik ez 

badugu ezin dugu bereizi egokia eta hain egokia ez dena eta, ondorioz, gauean 

katu guztiak beltzak dira. Arazo horri helduz, egia den baieztapenaren 

ezaugarriak argitu nahian, Mardonesek eskaintzen duen aztarnetako bat 

pertsonaren koherentzia da; pertsonaren bizitzak berak adierazten du, nolabait, 

pertsona horrek duen fedearen egia. Mardonesek ondorengo paragrafoan 

jasotzen du planteamendu hori: 

                                                            
70 Ik. Id., Matar a nuestros dioses…, o. c., 208. or. 
71 Ik. Ibid., 124.; 259. or. 
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(...) La religión está enraizada en las relaciones interpersonales, allí donde las 
subjetividades se encuentran y bucean a la búsqueda de sentido. (...). La vivencia de la 
religión queda referida fuertemente hacia la ‘veracidad’. La autenticidad de una 
expresión religiosa será una cuestión no de argumentación, sino de la consistencia 
personal verificable sólo a lo largo del testimonio de una vida, sin abandonar, claro 
está, la dimensión crítica obtenida a través de la decantación de criterios de la época. 
Pero el énfasis se inclina hacia el lado de las mediaciones simbólicas, estéticas, 
cúlticas, a la hora de percibir y expresar la vivencia de la religión72. 

 

 Gako-hitza eskaintzen digu Mardonesek goiko paragrafo horretan: 

veracidad. Euskaraz zinezkotasun hitza erabiliko dugu Mardonesen ideia hori 

adierazteko. Zinezkotasun hori ez da egia zientifikoa. Alabaina, beste egia-mota 

bati buruz mintzatzen ari gara, giza bizitzarentzat oso garrantzitsua dena. 

Paragrafo berberean Mardonesen argudioa ere emanda dago: erlijioaren 

kokagunea zabala izan arren, harreman pertsonaletan errotu behar da 

nahitaez, subjektibitateari lotzen zaio. Kokagune horretan, erlijioa bizipena da 

eta, bizipena ez bada, mamirik gabeko oskola besterik ez da.  

 Bizipen horretan, jakina, egia eta gezurra ager daitezke, harreman 

pertsonalek aukera handia eskaintzen baitiote gezurrari; horren eskarmentua 

gizaki guztiek gordetzen dugu. Hala ere, harreman pertsonalak 

zinezkotasunarentzako aukera direla ere badakigu eta bestea –gezurrarena, 

alegia– bezain esperientzia zabala da. Hori horrela, gorago esan dugunez, 

nolabaiteko irizpidearen beharra dugu bataren eta bestearen artean bereizteko. 

Goiko aipuan, Mardonesek bi arrazoinamendu-ildo eskaintzen dizkigu eta biok 

iradokitzaileak dira.  

 Lehenengoa arrazoinamendu negatiboa edo kritikoa dela esan 

genezake. Gaurko zientzia sozialek eta pentsamendu kritikoak gezurra dena 

identifikatzeko ahalegin handiak egin dituzte. Ildo horretatik, erlijioaren 

bizipenean engainu asko egon daitezke; bizipen pertsonal eta subjektiboa izan 

arren, pertsonak zintzotasunez bizi nahi duen arren, fededuna guztiz erratuta 

egon daiteke. Arazoa ez da soilik erratuta egotea; aitzitik, itsututa egote horrek 

ondorio latzak eta negargarriak ekar ditzake. Beraz, erlijioaren bizipenean, 

gezurrezkoa dena identifikatzeko, zientziaren kritika oso baliotsua izan daiteke. 

Hori dela eta, Mardonesek arrazoi kritikoa ez du inoiz baztertu nahi izan73. 

Testuinguru horretan kokatu eta aztertu behar dugu filosofiak –mendebaldeko 

                                                            
72 Id., El discurso religioso de la..., o. c., 205. or. 
73 Ik. Id., La vida del símbolo..., o. c., 124. or.; MARDONES, J. M., Teología e ideología…, o. c., 
175. or.  
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filosofia modernoak, alegia– erlijioari egiten dion kritika; kritika horrekin egiten 

du, hain zuzen ere, Mardonesek elkarrizketa nagusienetako bat. 

 Zientziaren ekarpena balioetsi arren eta, beraz, kontuan izan behar 

dugula onartu arren, ez da nahikoa erlijioaren alde positiboa –erlijioan dagoen 

egiari dagokion aldea, alegia– identifikatzeko. Mardonesek beste bide baten 

beharra ikusten du eta hori da, hain zuzen ere, gure autoreak erabiltzen duen 

bigarren arrazoinamendu-ildoa: pertsonaren kontsistentzia. Pertsona osoaren 

biografia dago inplikatuta planteamendu horretan. Arrazoinamendu-ildo 

honetan, egia ez dagokio baieztapen bati edo argudio bati, pertsonaren bizitzari 

baizik. Hemen egiten den galdera ondorengoa da: pertsona jakin batek duen 

erlijio-bizipena benetakoa ote da? Pertsonak aitortzen duen sinesmenaren 

edukia egiaztatzeko, Mardonesek zenbait irizpide eskaintzen dizkigu, 

ondorengo hauek besteak beste: pertsonaren benetakotasuna, osotasuna, 

kontsistentzia, pertsonak berak erakusten duen koherentzia –bizitzaren 

koherentzia pertsonala–. Ahalegin horretan guztian, antza denez, pertsonaren 

lekukotasuna eta komunikazioa oso determinantea da. 

Beharbada, bigarren irizpide pertsonal hori –baliotsua izan arren, oso 

pertsonala eta biografikoa delarik– irizpide orokorrago batekin osatu behar da: 

Jainkoaren nahia eta gizakiaren betetasuna ez kontrajartzea. Dakigunez, 

modernitate kritikoan erroturik dago Mardonesen pentsamendua; ubera 

horretan, gizakia interesaren erdi-erdian dago, bera baita baliorik handiena, 

salbatzeko balioa. Gizakiaren baitan betetasun-min bat dago, betetasun batera 

deitua da; hori horrela, gizakia bidean dago, askatasunerako eta 

betetasunerako bidean. Bilaketa horretan, ez dago benetako Jainkoaren eta 

gizakiaren arteko kontrakotasunik: gizakiaren betetasuna Jainkoaren nahiari 

lotzen zaio, Jainkoaren proiektua da.  

 Planteamendu horretan irizpide bat dago, erlijioak proposatzen duena 

bereizteko; benetako erlijioa, benetako bizipen erlijiosoa inoiz ezin daiteke 

kontrajarri gizakiaren benetako betetasunarekin. Betetasun horren kontra ari 

den erlijioa faltsua da; erlijio jakin batean, nahiz eta benetakoa izan, bere baitan 

dauden elementuak gizakiaren betetasuna ezintzen badute, elementu horiek ez 

dira egokiak, ez zaizkio lotzen benetako fedeari. Jakina, irizpide hori 

aplikatzerakoa, ez da hain erraza, beste arrazoien artean, gizakiaren 

betetasuna ez baitago inon idatzita; oso helburu dinamikoa denez gero, eustea 
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zaila da. Hala ere, proposamen etiko horretan erlijioentzako erreferentzia bat 

agertzen da, nolabait, erlijio baten doktrina eta praxia juzgatzeko kanpoko 

irizpidea. 

 

4. Balorazioa   

 Kapitulu honen hasieran baieztatu duguna nahiko argitasunez erakutsita 

geratu delako esperantza dugu: erlijioa da Mardonesek pentsatzen duen gai 

nagusietako bat, bere gogoeta guztietan presente dagoena. Aurreko orrietan 

aurkeztutako edukian zehar ikusi ahal izan dugu gaia ez dela soila; erlijioari 

buruzko gogoetak alde askokoa ez ezik, ondorio ugarikoa ere bada gure 

gizartean gertatzen dena pentsatzeko. Mardonesen idazkiek eskaintzen diguten 

emaitza aurkeztu ondoren, kapitulu honetako azken atalean balantze bat 

egiteko unea heltzen da. Zer esanik ez, balantze hau behin-behinekoa izango 

da, gure autorearen produkzioa anitza izanik eta erlijioari buruzko tratamendu 

sistematikoa ez eginik, esango duguna, nolabaiteko orokortasunez jantzia 

egoteaz gain, etorkizunean egingo diren interpretazio berrien emaitzen zain 

dago. 

 

1.1. Mardonesek erlijioari buruz autore klasikoek pentsatu eta idatzi dutena 

landu du eta horien gogoetara behin eta berriro itzultzen da. Planteamendu 

bakoitzaren aurrean balioespena egiten saiatzen da. Ildo horretatik, 

Mardonesek bere pentsamendua eraikitzeko daukan modua eta bidea malgua 

delarik, beste arlotan ikusi dugun bezala, ikuspuntu ezberdinen ekarpenak 

bereganatzeko prest dago. Erlijioaren fenomenoa modu soilean planteatzetik 

edo ikuspuntu jakin batean harresitzetik oso urrun dago Mardones. 

Horrenbestez, bere pentsamenduaren ibilbidea nahiko sinfonikoa da, soinu 

ezberdinak jasotzen eta elkartzen saiatzen den neurrian. 

 Pentsamendua osatzeko modu horrek bere aberastasuna erakustearekin 

batera, bere alde makala ere badauka, sintesia egiteko zailtasunak handitzen 

baitira. Ikuspuntu ezberdinek arazoaren planteamendua aberasten badute ere, 

batera jartzerakoan, modu paraleloan aurkezteko arriskua nabaria da. Erlijioari 

buruzko gogoeten irakurketa orokorrean, paralelismo horren inpresioa geratzen 

da. Azken batean, erlijioaren azterketa erronka korapilatsua dela argi geraturik, 
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azterketa horretaz hainbat ikuspuntu daudela oso ondo erakusten da gure 

autorearen lanetan; hala ere, pentsalariak ez digu sintesi orokorrik eskaintzen. 

 

1.2. Aurreko paragrafoan esandakotik ezin daiteke ondorioztatu Mardonesi 

sakontasun-falta zaiola edo, erlijioari buruzko gogoetan, ez digula inolako 

argitasun pertsonalik eskaintzen. Ez da hori gure autorearen kasua, ikuspuntu 

guztien arrazoiak ulertzen saiatzen bada ere, guztiak ez ditu onartzen. Behinik 

behin, bere lehenengo idazkietan aukera argi bat egiten du ondorengo 

guztietan mantentzen dena: erlijioa bizitzarekin lotuta dagoelarik, bizitzaren 

beraren izari erreduzitu ezina da.  

 Puntua oso mamitsua da eta erlijioarekiko Mardonesen estimua erakusten 

du. Gogoeta honetan, gure pentsalariak uzten digun ondarea oso aberatsa eta 

sakona da: erlijioaren fenomenoa ez badugu kontuan izaten, ezin daiteke 

pentsatu gizakiaren eta gizadiaren bizitza bere osotasunean. Mardonesen 

pentsamendu hori ez zaio iraganari soilik lotzen, gaur egun gizartean gertatzen 

denarekin estekatzen da eta, zalantzarik ez, etorkizunean, edonolakoa izan 

arren, presente egongo da. 

 Planteamendua horrela eginda, baten batek pentsa lezake Mardonesek 

erlijioaren fenomenoa historiatik ateratzen duela eta zeruetako mundu iraunkor 

bezain ukiezin batean kokatzen duela. Arrisku horretan ez da jausten 

Mardones; bestela baizik, oreka interesgarri bat erakusten du. Erlijioa fenomeno 

erreduzitu ezina dela defenditzearekin batera, historian agertzen dela eta, 

ondorioz, historiaren bitartez erlijioarekin harremanean jartzen garela sutsuki 

defenditzen du gure autoreak. Jarrera horrek ondorio garrantzitsu bat dauka: 

giza zientzien ekarpena guztiz beharrezkoa izango da erlijioa ahalik eta ondoen 

ulertzeko, fenomeno hori sakontzeko, bere baitan dauden alde liberatzaileak 

eta alde ilunak bereizteko. Tillich-en iritziarekin bat eginik, Mardonesek argi 

ikusten du erlijioaren agerpen guztia kultura dela beti.  

 

1.3. Aurreko puntuak markatzen duen lorratzean, Mardonesek ondo asko 

ikusten eta erakusten du erlijioari dagokion arrazionaltasun propioa eta, 

horrekin batera, erlijioak erabili behar duen mintzaira. 

 Zientzia ezagutza-iturri eraginkorra dela erakutsi izanak giza ezagutzaren 

eredu eraginkor bakarra dela baieztatzeko arrisku bizia dakar. Arrisku hori ez 
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da hutsaren hurrengoa mendebaldeko gizarte modernoan. Alde horretatik 

datorren tentazioa erlijioaren arrazionaltasuna eredu horretara egokitzean 

datza, gizarte moderno honetan onartua izateko hain zuzen ere. Joera horren 

kontra, Mardonesen jarrera oso trinkoa da eta ondorio askokoa: erlijioak bere 

arrazionaltasun propioa dauka eta hori baieztatzea ez da irrazionala. 

Horrenbestez, arrazionaltasunaren eremua zabaltzeko, gure autoreak egiten 

duen ahalegina, ondo argudiatuta egoteaz gain, giza bizitzarentzat adierazpen 

handikoa da, gizakiaren bizitza zabaltzen duen neurrian. Horrekin batera, 

pentsamendu sinbolikoaren beharra eta horrekin lotuta dagoen mintzaira 

propioa azpimarratzea Mardonesen iradokizun garrantzitsua da, erlijioari 

dagokion arrazionaltasun propioaren baieztapena osatzen duena.  

 Erlijioarekin lotuta dauden arlo epistemologiko horiek sakontzea gizarte 

modernoan funtzionalismoaren nagusitasunari oldartzeko bermea garrantzitsua 

da. Hori horrela, Mardonesek erlijioari dagokion arrazionaltasun propioa 

defenditzean, gure gizartearen mundua zabaltzeko apustua egiten du, erlijioan 

dauden hazi liberatzaileak askatuz. 

 Puntu honetan esandakoa orekatzeko, behin baino gehiagotan 

Mardonesek egiten duen beste oharpen bat oroitu behar dugu: arrazionaltasun 

kritikoaren ekarpena kontuan hartzea. Erlijioak erabiltzen duen pentsamendua 

irrazionala ez dela baieztatzen badugu ere, pentsamendu sinbolikoa eta 

pentsamendu horri dagokion mintzaira kreatzailea eta iradokitzailea erabili 

behar badugu ere, baieztapen horiek guztiak, balio askatzaile handikoak izan 

arren, oso arriskutsuak dira, fundamentalismo-bidean erraztasun handiz 

irristatzen baitira. Erlijioa den mundu erakargarriaren eta ameslariaren onura 

aprobetxatzeko eta arriskuak saihesteko, arrazionaltasun kritikoak egiten duen 

zaintza zorrotza kontuan izateaz Mardonesek egiten digun oroipena oso 

baliotsua da. 

 

1.4. Oro har, Mardonesek erlijioarekiko jarrera optimista erakusten du: erlijioa 

ez da neutrala gizakiaren eta gizadiaren askapena hausnartzen dugunean. 

Erlijioa parte hartzailea izateaz gain, oso elementu positiboa izan daitekeela 

agertzen da gure autorearen idazkietan; erlijioak egin ditzakeen zenbait 

ekarpenen artean, Mardonesen idazki horietan agertzen diren zenbait aletzeko 

aukera izan dugu. Are gehiago, erlijioak planteatzen dituen galderak, batez ere 
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transzendentziari buruzkoak eta biktimen etorkizunari buruzkoak, kontuan 

izatekoak dira gizakiaren eta gizadiaren askapena osoa izatea nahi dugunean. 

Horrez gain, erlijio tradizioek etikari egin diezazkioketen ekarpenen 

planteamendua oso iradokitzailea da, Habermas-ekin ehuntzen duen 

elkarrizketak erakusten duen bezala. Zalantzarik gabe, optimismo argudiatu 

hori oso bizigarria da erlijioetako batean parte hartzen dutenentzat. Nolabait, 

erlijioaren presentzia publikoaren beharra planteatzea eskatzen du. 

 Optimismo horrekin batera, erlijioak dakarren arrisku handiarekiko 

kontzientzia sakona eta argia erakusten du Mardonesek. Alde horretatik, 

iruzkindu dugun bezala, benetako askapenaren gauzapena lortzeko, erlijioa oso 

oztopo larria izan daiteke eta horrela gertatu da hainbat unetan gizadiaren 

historian zehar. Jarrera kritiko hori gogoratzea oso baliotsua da gure autorearen 

ekarpenen artean. 

 

1.5. Erlijioa arriskutsua dela esatea erraza da; aldi berean, altxor bat 

ezkutatzen dela bere baitan egokiro erakusten du gure pentsalariak. Hortaz, 

erlijioaren anbiguotasunaren aurrean, bereizpen bat egitera behartuta gaude. 

Modernitateak eskaintzen digun arrazionaltasun kritikoaren bidez, erlijioaren 

alde zapaltzaileak identifika daitezke, baina eduki onak identifikatzeko ez da 

hain abila. Eduki positibo horiek identifikatze aldera, Mardonesek oso irizpide 

interesgarria dakarkigu: zinezkotasunarena. Harreman pertsonalen eremuan 

kokaturik, pertsonaren koherentzia oso esanguratsua izan daiteke erlijio bizipen 

positiboa susmatzeko. Dena den, irizpidea interesgarria izan arren, formulatuta 

dagoen moduan, bere aplikazioa ez da erraza izango. 

 

1.6. Erlijioari buruz Mardonesen pentsamendua oso iradokitzailea izan arren, 

pentsamendu horretan dagoen ahalmen guztia ez dago garatuta; 

pentsamenduaren hariak oso mamitsuak eta esanguratsuak dira, baina, 

begirada orokor batean, solte geratzen direlako susmoa dugu. 7. kapituluan 

agerian utzi genuenez, solte geratzen den hari giltzagarri horietako bat 

erlijioaren kontzeptua bera da; erlijioaren definizioarekin lotutako zenbait konturi 

–dagoeneko, kapitulu horretan iradokita daudenei– jarraipena emango diogu 

lerro hauetan.   
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 Erlijioaren definizioaz gure autoreak lantzen dituen pentsalariak eta egiten 

dituen hausnarketak aurkeztu ditugu dagoeneko. Aurkezpen hori egin ondoren, 

galdera bat geratzen zaigu, Mardonesek berak Habermas-i egiten diona hain 

zuzen ere: azken batean, zer da erlijioa gure autorearentzat? Pentsalari 

askoren ikuspuntu anitza kontuan duela argi dago, baina sintesi pertsonala 

egitean, zein da Mardonesek lehenesten duen ikuspuntua? Onartu behar dugu 

muga batzuk finkatzen dituela, aurreko bigarren eta hirugarren puntuetan jarri 

ditugunak; ezin daiteke esan puntu horiek inportantziarik gabekoak direla. Hala 

ere, horrez gain, erlijioaren kontzeptuari heltzean, Mardonesen jarrera oso 

malgua da eta, hortaz, anbiguoa. Erlijioaren definizio substantziala erabiltzen du 

erlijio nagusiak eta horiek daukaten presentzia aztertzeko; horietan erlijioaren 

presentzia eta existentzia oso lotuta dago erlijioko kideak direnek parte 

hartzeaz daukaten kontzientziarekin; erlijio mugimendu berriak aztertzean, 

erlijioaren kontzeptua zabalagoa da, definizio substantzialaren errail estuak 

utziz; gizarte modernoan dauden zenbait joeratan eta jokaeratan, esaterako 

sexualitatearekin, gorputzaren estetikarekin, osasunarekin eta abarrekin lotzen 

direnak, erlijioaren aztarnak aztertzean, erlijioaren kontzeptua aldatzen da. 

 Anbiguotasun horrekin, besteak beste, bi gogoeta esanguratsu ukituta 

daude: alde batetik, sakratua eta profanoa bikotearen planteamendua; beste 

aldetik, zentzuaren auzia. Bi horietako bakoitzari iruzkin labur bat eskainiko 

diogu. 

 

1.7. Erlijioaren definizio substantziala erabiltzean, sakratuaren kontzeptua 

erabiltzen du Mardonesek. Besteak beste, Durkheim-en eta Eliade-ren 

planteamenduei jarraituz, sakratuaren eta profanoaren arteko bikoiztasuna eta 

kontrajarria agertzen da Mardonesen gogoetetan. Bikoiztasun hori ez da ondo 

lotzen Tillich-en planteamenduarekin, ezta enkarnazioa azpimarratzen duen 

teologia kristauarekin ere. Bestaldetik, bikoiztasun hori mantentzea oso zaila da 

ekialdeko erlijio tradizioetan agian. Horretaz, Mardonesen gogoeta ez da behar 

bezain zorrotza; beharbada, erlijioaren definizioaz daukan jarrera anbiguoarekin 

lotuta dago.  

 

1.8. Erlijioa eta zentzuaren planteamendua sarri askotan agertzen dira 

txirikordaturik gure pentsalariaren gogoetetan. Mardonesen lanetan, erlijioaren 
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ekarpenetako bat zentzuari buruzkoa dela seinalatu dugu. Horretaz, funtsezko 

zentzuari buruzko galdera eta erlijioak eskaintzen duen erantzun optimista 

askapen-zerumugari lotzen zaio. Dena den, gogoeta horri buruz, Mardonesen 

planteamenduetan hari pare bat geratzen da iruzkina eskatzen duena.  

 Batetik, biziaren eskarmentuak adierazten digu pertsona asko zentzu 

komun batekin bizi daitekeela, zentzu mugatuak nahikoak direlarik bizitzaren 

egunerokotasunari oldartzeko; baina erlijioaren definizioa anbiguoa bada eta 

zentzuarekin estuki lotzen bada, zentzu mugatu horiek erlijiosoak direla esatera 

erraz ailegatzen da; arrisku hori gure autorearen zenbait azterketetan presente 

dagoela susmatzen dugu. Hori dela eta, zer harreman dagoen erlijioaren eta 

zentzuaren artean gehiago zehaztea komenigarria izango litzateke agian. 

 Bestaldetik, erlijioa zentzu absolutuarekin lotzen bada eta planteamendu 

hori biktimak berreskuratzeko baldintzatzat hartzen bada, sinestedunak ez 

direnak egoera txarrean geratzen dira esperantza arrazoizkoari eusteko. 

Zenbaitetan, Mardonesek planteatzen duen bezala, erlijioak zentzu 

absolutuaren monopolio izango luke. Sinestedunen artean planteamendu hori 

ulergarria izan arren, planteamendu hori unibertsala izan daiteke? 

 

1.9. Erlijioaren eta kulturaren arteko harremanak argitasun handiz ikusten ditu 

Mardonesek. Dena den, harreman horiei buruz hausnarketa sistematiko bat ez 

egiteak atentzioa ematen digu. Mardonesek oso argi dauka kulturaren zeregina 

gizakiaren bizitza osoan kokaturik dagoela, baita erlijioaren eraikuntzan, 

hausnarketan eta bizipenean ere. Ez dago gizakirik kulturarik gabe; hortaz, 

gizakiaren existentziaren nahitaezko baldintza da. Are gehiago, ez dago kristau 

federik kultura gabe; esan denez, erlijioaren nahitaezko baldintza ere bada. 

Kristau federa –edozein fede erlijiosotara bezala– kultura batetik heltzen da 

beti; fede horren biziraupena kulturako gorabeherei lotzen zaie. Oro har, gizarte 

jakin batean erlijio jakin bat zabaltzeko edo urritzeko, erlijio horretako 

fededunek egiten dutena baino garrantzitsuagoak izan daitezke gehienetan 

kulturako gorabeherak. Dena den, planteamendua borobiltzeko eta hasiera-

hasieratik argi uzteko, kulturaren eta fedearen arteko harremanak 

arakatzerakoan, kontuan izan behar dugu eragina ez dela aldebakarrekoa, bi 

aldeetakoa baizik; horrenbestez, fedea ez da osagai jasaile hutsa gizarteko 

harremanetan. 
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 Mardonesek planteamendu hori oso argi duenez gero, espero 

genezake gure autoreak azterketa sakon bat izango zuela kulturari buruz, zeren 

eta berari interesatzen zaion gaiaren mamian bertan baitago kokatuta. 

Alderantzizkoa gertatzen da, ordea; bere idatziak irakurtzerakoan, konturatzen 

gara kulturaren presentzia oso nabaria dela nonahi, baina kulturari buruzko 

ikerketa edo gogoeta sistematikoa ez dela azaltzen. Kulturarekiko aipamen 

ageria edo ezkutua barra-barra aurki dezakegu edozein lanetan, baina kultura 

hitzarekin zer ulertu behar dugun, ez digu azaltzen. Nolabait, gure ikertzaileak 

ez du ikusten lan horren beharrik. Kulturaren zeharbidezko kontzeptua dauka, 

agerian garatzen ez dena; beraz, kultura kontzeptuaz egiten duen erabileratik 

atera behar dugu esanahia. Neurri batean, harrigarria iruditzen zaigu, zeren eta, 

oso kontzeptu zentrala izan arren, anbiguotasunez josirik baitago; hainbat 

definizio ezberdin aurkitzen ditugu eta definizio horietako bakoitzean ñabardura 

bereziak –eta horietako bakoitza ondorio askokoak– daude; beraz, definizio-

ezberdintasun hori gure gaiarentzat ez da inola ere neutrala edo ondoriorik 

gabekoa. Zer kultura definiziorekin dator bat Mardones? Erantzun zuzenik ez 

dagoenez gero, definizio-falta horrek baditu bere ondorioak.  

 Pentsa liteke, besterik gabe, berak jorratzen dituen pentsalarien 

definizioa onartzen eta bereganatzen duela; bere pentsamenduarentzat 

eraikitzaileak izan diren autoreena kontuan izan beharko genuke batez ere. 

Dena den, planteamendu horretan ez dugu gehiegi aurreratzen, zeren eta 

demostratu beharko baikenuke, esaterako, P. Berger-rek eta J. Habermas-ek 

darabilten kulturaren kontzeptua homogeneoa dela. 

 

1.10. Erlijioen arteko elkarrizketari buruzko hausnarketa hasierako 

planteamenduan geratzen da, Mardonesek entseatzen dituen bideak –

mistikoarena, mugaren eskarmentuarena eta sufrimenduarena– oso 

iradokitzaileak direla iruditzen bazaigu ere. Bide horiek partekatu daitezkeen 

esperientzia unibertsaletan74 oinarrituta dauden neurrian, tradizio ezberdineko 

pertsonek elkar ulertzeko eta aberasteko oso aproposak izan daitezke, tradizio 

jakin bateko partaidea beste tradizio bateko egiaz konbentzitzea bilatu gabe.  

                                                            
74 Unibertsal erabiltzen dugu testuinguru horretan zentzu jakin batean: esperientzia horiek 
unibertsalak dira tradizio guztietan eta garai guztietan agertzen diren neurrian. Jakina, horrek ez 
du esan nahi gizaki guztiek izan dituztenik esperientzia horiek. 
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 Elkarrizketa horri begira, esperientzian oinarritzen den komunikazioa 

lehenestea kontuan izateko iradokizun interesgarria iruditzen zaigu, sarri 

askotan formulazio abstraktuek sufrimendu-bizipenetatik urrundu egiten 

baikaituzte. Planteamendu horretan postmodernitatearen eragina nabaritzen da 

gure autorearen hausnarketan, baita pentsamendu sinbolikoarena ere. 

 Erlijio-aniztasun egoera honetan sinkretismo azalezkoaren arriskua 

gogoratzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu: edozein sintesik, edozein 

proposamenek ez du balio. Planteamendu horretan oreka esanguratsua 

bilatzen du Mardonesek: batetik, komunikatzea eta errespetatzea eta, bestetik, 

norbere tradizioari zintzotasunez eta sakontasunez eustea.  

 Testuinguru horretan, erlijioaren inportantzia nabarmentzearekin batera, 

bere erlatibitatea azpimarratzea ondorio askoko jarrera iruditzen zaigu, 

planteamendu horretan erlijioa ez baita helburua.  

  

1.11. Erlijioaren fenomenologiari buruzko gogoeta sistematiko bat 

eskaintzearen falta nabarmentzen dugu. Ziur aski, planteatzen ditugun zalantza 

eta galdera horiei guztiei erantzuteko gogoeta eginda zeukan Mardonesek, 

baina bere idatzietan modu sistematikoan ukituta ez dugu ikusten eta, ondorioz, 

halako anbiguetateekin topo egiten dugu. Beharbada, zalantza eta galdera 

horiei erantzuteak erlijioaren fenomenologiari buruzko tratatu bat osatzea 

eskatuko luke eta horretarako denbora gehiago behar zuen gure pentsalariak, 

bizitzak eman ez zion denbora hain zuzen ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



347 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



348 
 

12. Kristautasun askatzailearen lorratzean 

 

El cristianismo es primeramente un movimiento de liberación integral del hombre, antes 
que una congregación de celebraciones y ritos1. 

 

 

 Kristautasuna da Mardonesen kezka guztien hondoan dagoen 

hausnarketa-gaia. Baina gaineratu behar dugu kristautasuna ez duela modu 

abstraktuan pentsatzen gure autoreak; aitzitik, erlijioa, modernitatea eta bion 

arteko harremanek osatzen duten markoa da Mardonesen hausnarketari 

zehaztasuna ematen diona. Kristautasuna eta askapena planteatzean, gure 

autoreak duen kezka nagusietako batera, nagusira ez bada, ailegatzen gara. 

Gure pentsalaria adi dago bere inguruan, bai gizartean, bai Elizan, gertatzen 

denari eta hori guztia ulertzen saiatzen bada ere, amets egiteko lizentzia ere 

hartzen du. Testuinguru horretan, gure azpiko galdera hauxe izango da: nola 

amesten du Mardonesek kristautasuna? 

 Atal honetan, kristautasunari buruzko Mardonesen diagnostikoa 

laburbiltzen dugu oso lerro gutxitan, lan honetan zehar hainbat gogoeta egin 

baitira kristautasunaren inguruan. Atal honetako fokua, berriz, Mardonesek 

amesten duen kristautasuna da; kristautasun horren zenbait ezaugarri aipatuko 

ditugu, gure ustez, Mardonesen ikuspuntutik gakoak izan daitezkeenak. 

 

1. Gaurko egoerari buruzko diagnostikoa 
Una hipótesis de fondo recorre mi aproximación al diagnóstico: la situación del 
cristianismo actual no es ajena a la situación socio-cultural de nuestro tiempo2. 

 

 Mardonesen ideia nagusi hori sarritan errepikatu dugu, nola edo hala. 

Oro har, aurreko kapituluan azaldutakoarekin bat dator ideia nagusi hori, zeren 

eta edozein erlijio fenomeno kulturala baita –kultura baita erlijioaren forma– eta, 

aldi berean, kulturaren edozein aldetan erlijioaren presentzia agerikoa edo 

ezkutua baitago –erlijioa kulturaren substantzia baita–. Hori horrela, gaurko 

kristautasuna zertan dagoen eta bere gaurko ezaugarriak aztertu nahi 

                                                            
1 MARDONES, J. M., Postmodernidad y neoconservadurismo: reflexiones sobre la fe y la 
cultura, Verbo Divino, Lizarra 1991, 50. or. 
2 Id., Postmodernidad y neoconservadurismo…, o. c., 38. or.  
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dituenean, guztiz logikoa eta ulergarria da gure autoreak kristautasunaren 

testuinguru soziala eta kulturala aztertu beharra nahitaez. Zalantzarik ez, 

gaurko gizarteak eta gaurko kulturak itxuratzen dute gaurko kristautasuna. 

Egunero esperimentatzen dugun bezala, gaurko gizartea aldaketa kultural 

sakon batean murgildurik dago eta aldaketa-giro horretatik kanpo ezin dugu 

ulertu zer gertatzen zaion kristautasunari, zeren eta, testuinguruarekin batera, 

kristautasuna bera ere aldaketa sakon batean murgilduta baitago3.  

 Hirugarren kapituluan aztertu dugu Mardonesek nola ulertzen duen 

modernitatea delako kontzeptua eta, aldi berean, aro horrek dakarren lurrikara 

soziala erakusteko aukera izan dugu; mundua –errealitatea– ulertzeko –

arrazionaltasuna– eta antolatzeko –egitura sozialak, politikoak eta 

ekonomikoak– modua zeharo aldatua dagoelarik, kristautasunak zeuzkan 

lekuak eta funtzioek ezin zuten beren horretan iraun. Horrenbestez, oinarrizko 

aldaketa sozial horri erlijio errotiko aldaketa dagokio nahitaez. 

 Zazpigarren kapituluan, erlijioaren soziologian Mardonesek jasotzen 

dituen ekarpenei begiratu diegu. Soziologiaren datuek erakusten dute 

muturreko sekularizazioaren aurreikuspenak ez direla betetzen, baina erlijioa –

kristautasuna bere baitan– ukituta geratzen dela. Ildo horretatik, sakratua 

zentzuz aldatzen da, erlijio instituzioetatik irteten da, giza harremanetan 

barreiatuz eta desinstituzionalizazioaren prozesua martxan jarriz; pertsonaren 

subjektibotasunak pisua eta garrantzia irabazten du aldaketa horretan. Horiek 

guztiek erlijioa eraberritzea dakarte, desagertzeko bidean dagoela esateko 

inolako datu sendorik aurkitu gabe. Eraberritze horretan fenomeno berriak, 

harrigarriak eta kontraesankorrak agertzen dira: batetik, erlijioak modu likidoan, 

afektiboan eta mistikoan taxutzeko joera erakustearekin batera, 

fundamentalismorako urratsak sendotzen dira hainbat lekutan eta ea erlijio 

guztietan.  

 Testuinguru horretan, kristautasunari buruz Mardonesek jasotzen 

dituen datuek pentsarazi egiten dute. Espainiako kasuan, esaterako, 

                                                            
3 Ezaguna da Gauchet-en gogoeta gai horri buruz: ik. GAUCHET, M., Desencantamiento del 
mundo; una historia política de la religión, Trotta, Madril  2005; autore horren planteamendua 
laburbildu eta iruzkintzen du Mardonesek: MARDONES, J. M., Recuperar la justicia. Religión y 
política en una sociedad laica, Sal Terrae, Santander 2005, 180-197 or. 
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katolizismoa eta Elizaren presentzia aldaketa nabarmenak jasaten ari dira4, 

instituzioak kontrola galtzen duela, erlijio aniztasuna hedatzen dela –monopolio 

erlijiosoa galdurik–, erlijio axolagabekeria –indiferentzia– handitzen dela, 

bizipen erlijiosoa pribatizatzen dela eta instituzioko partaideen batez besteko 

adina zahartzen dela. Datu eta joera horiek kontuan harturik, Mardonesek argi 

dauka kristautasunaren katolizismoa –kristautasun-gizartearekin lotuta 

dagoena– agortuta dagoela eta itzultzerik ez duela5. 

 Testuinguru horretan, gure pentsalariak argi ikusten du bide berriak 

egin behar dituela kristauak, bide berri horiek aurkitzeak esperimentatzearen 

eta esploratzearen beharra dakarrelarik. Ez-ziurtasun aroetan sartzen gara eta 

kikildu beharrean, arriskatzea da gure autoreak ikusten duen jarrera egokia. 

Kontuan izanik ez garela zerotik hasten, gure tradizioaren bizkarrean hainbat 

ibilbide eta eskarmentu metatuta baitaude. 

 

2. Ametsa: Mardonesek amesten duen kristautasunaren ezaugarriak 
Es una persuasión, que muchos compartimos, que la aportación cristiana a la salvación 
de este hombre y sociedad actuales no se hará diluyendo lo cristiano, sino 
radicalizándolo. La fidelidad a la experiencia de Dios, la oración, la vivencia de la 
comunidad cristiana, su unidad, y la compasión y solidaridad con los hombres más 
necesitados, la justicia, nos parecen rasgos inequívocos de esa radicalidad 
evangélica6. 

 

 

 Aipu horrek adierazten duen mezua beste leku askotan aurkitzen dugu 

Mardonesen lanetan. Aurrean marraztu dugun diagnostikoaren aurrean, gure 

autoreak, beldurtzetik urrun, ez du pentsatzen garai txarretan bizi garenik. 

Beldur horren kontra azaltzen dira gure teologoaren pentsamendua eta jarrera: 

garai hauek aukera ikaragarri handia dira kristautasunarentzat. Hori esatean, 

berriz, Mardonesek nola irudikatzen du etorkizunaren kristautasun hori? 

                                                            
4 Ik. Id., En el umbral del mañana. El cristianismo del futuro, PPC, Madril 2000, 14-25; 47-60  
or. 
5 Ik. Id., La transformación de la religión. Cambio en lo sagrado y cristianismo, PPC, Madril 
2005, 122-123 or.; Id., La indiferencia religiosa en España. ¿Qué futuro tiene el cristianismo?, 
HOAC, Madril 2003, 157-158 or. 
6 Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 47-48 or.; hori bezalako laburpenak egitea 
gustatzen zaio Mardonesi; beste batzuetan, berak amesten duen kristautasuna janzten dituen 
ezaugarri-zerrenda luzeagoa da; esaterako, ikus daiteke: Id., Para comprender las nuevas 
formas de la religión. La reconfiguración postcristiana de la religión, Verbo Divino, Lizarra 1994, 
177. or.; Id., La transformación de la religión…, o. c., 161-173 or.  
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Ondoan zenbait ezaugarri laburbiltzen ditugu, gure autoreak amesten duen 

kristautasunaren irudia marrazten dutenak. 

 

2.1. Modernoa eta kritikoa 

 Erlijioaren munduari modernitatearen etorrerak ekarri zion lurrikaratik 

abiatuta, kristautasunak eta modernitateak elkar etsaitzat jo zuten berehala eta 

elkarren kontrako borroka luzean murgildu ziren. Urteak joan, urteak etorri, 

denbora iragate horrek bere paradoxak dakartza eta XX. mendearen amaieran 

Mardonesek ezin du onartu modernoa ez den kristautasuna; eta puntu horretan, 

gure teologoa ez da salbuespena, ezta aitzindaria ere. Tradizio katolikoan, 

Vatikanoko II. Kontzilioaren ostean, modernitatearekin mintzatzea eta 

modernitatearen ekarpena –neurri handi batean behintzat– onartzea gauza 

arrunta izan da.  

 Mardonesek argi ikusten du modernitateko arrazoi kritikoak onura 

estimagarria egin diola erlijioari, zeren eta erlijioan bertan dagoen hainbat 

ezpurutasun arazteko balio izan baitu. Sarri askotan, berez erlijioari ez 

dagokiona erlijiotzat onartzen da eta hori kalte handia da benetako fedearentzat 

eta fededunarentzat. Erlijioan benetakoa zer den esateko modernitateko arrazoi 

kritikoa gai ez bada ere, ezpurua dena bereizteko sen aparta erakusten du 

arrazoi ilustratuak. Hori dela eta, Mardonesi iruditzen zaio modernitateko 

arrazoi kritiko hori ezin duela baztertu gaurko kristautasunak. Testuinguru 

horretan, modernitateko krisia ez da berri ona erlijioarentzat –benetako 

erlijioarentzat, alegia–; modernitateko krisiak erlijioari esparrua zabaldu omen 

diolako alaitzen dira batzuk; ez da hori, ordea, Mardonesen kasua; 

modernitateko arrazoi kritikoa ahultzen bada, gauza guztietan sinesteko 

garaietan sartzen gara eta hori oso arriskutsua da7.  

 Kristautasunari dagokionez, batzuek uste dute moderno izatea moda 

iragankor bat dela; modernitateko garaietan, kristautasunak modernitateko 

moldeak jaso nahi dituela bere mezua errazago adierazteko eta gaitzetsia ez 

izateko8. Mardonesen ikuspuntua iritzi horietatik urruntzen da zeharo. 

                                                            
7 Id., La transformación de la religión..., o. c., 185. or.; 194. or. 
8 Bergerren idazki batean ondorengoa irakurtzen dugu: Cada vez que alguien, después de un 
esfuerzo eonorme, ha logrado acomodar la fe a la cultura predominante, dicha cultura da la 
vuelta y cambia. W. R. Inge, teólogo anglicano, lo expresa en estos términos: “Aquel que desee 
casarse con el espíritu de la época muy pronto se quedará viudo”. La teología cristiana reciente 
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Modernitatearen ekarpena ez da moda bat, ez bere muinean behinik behin. 

Modernitateko arrazoi kritikoak, besteak beste, bi funtzio behar-beharrezko 

betetzen ditu: identitateari eutsi eta, horrekin batera, zabalik egotea. Baieztapen 

horrek azalpen labur bat eskatzen du. 

 Alde batetik, erlijioak bere barneko identitateari eusten laguntzen du. 

Garaian garaiko modei inolako irizpiderik gabe jarraitzeak erlijioaren 

desitxurapena dakar nahitaez; garaian garaiko moden arabera mugitzen den 

erlijioak ez du etorkizun handirik, bere barneko izaera eta jarraipena erraz 

galtzeko arrisku nabaria baitu. Testuinguru sozial aldakorretan eta, hortaz, 

ezberdinetan, barneko izaerari eusteko, bereizmen-ariketa iraunkor bat egin 

behar du erlijioak. Bereizmen-ariketa hori gauzatzeko arrazoi kritikoaren 

zeregina oso garrantzitsua da. Arrazoi kritikoak bere zeregina ondo betetzen 

badu, hiru ekarpen egingo ditu: a) kristau tradizioan izan diren praxi 

zapaltzaileak identifikatzea eta ez errepikatzea; b) kristau tradiziokoak ez diren 

elementu zapaltzaileak baztertzea; c) Ebanjelioaren zentzu askatzailea 

gaurkotzea eta zabaltzea9. Bereizmen hori ondo egitean datza, hain zuzen ere, 

kristau identitate osasuntsuaren iraupena. 

 Beste aldetik, garaien aldaketek dakartzaten erasoak ekidin nahi 

ditugunean, erlijioak bere baitan kikildurik eta kiribildurik geratzeko arriskua izan 

dezake, bere benetako izaera defenditu nahian hain zuzen ere. Erlijioaren 

erreakzio hori fundamentalismoko bideetatik abiatzen da: garai ez-ziurrei eta 

aldakorrei oldartzeko estrategia beldurgarria da, azkenean, erlijioaren muin 

bera usteltzera eramaten baitu. Fundamentalismoaren mehatxua ondo 

gainditzeko modernitateko arrazoi kritikoa oso laguntzaile estimagarria da; 

arrazoi hori, bere jatorrizko konplexutasun kritiko guztiarekin hartuta, 

fundamentalismoaren kontrakoa –etsai amorratua– da guztiz. 

 Mardonesek kristautasunarentzat ikusten duen arriskurik handienetako 

bat, hain zuzen ere, testuinguru horretan kokatzen da: kristautasun ez-kritikoa 

onartzen duen sinesteduna edozein sineskeriarekin ezkon daiteke10. 

                                                                                                                                                                              
se halla repleta de viudos perplejos y comprensiblemente resentidos  (BERGER, P., Una gloria 
lejana. la búsqueda de la fe en época de credulidad, Herder, Bartzelona 1994, 19. or.)  
9 Ik. MARDONES, J. M., Teología e ideología. Confrontación de la Teología Política de la 
Esperanza de J. Moltmann con la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, Universidad de 
Deusto, Bilbo 1979, 243. or. 
10 Ik. Id., La transformación de la religión..., o. c., 193-194 or. 
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 Oraingo giro kulturala aldatu da eta, dagoeneko, modernitateak 

zekarren puntako kritika errugabea desagertu da; gaur dena sinesteko joera 

dago. Ateoak ere, ateoa izateko, arrazoi sakonak behar dituenez gero, ateo 

gutxi geratzen dira; gaur egun, espiritu kritiko hori desagertu da nonbait: dena 

light, azaleko bihurtu da. Joera horren kontra Mardonesek modernitateko 

espiritu kritikoa eskatzen du etengabe. Gaur egun, benetako kristautasunak 

modernitateko espiritu horren beharra du. 

 

2.2. Gizakiaren betetasun bila 
Es cierto que a lo largo de su historia la mayoría de las veces se ha declarado a favor 
del teísmo religioso, pero entonces también ha olvidado siempre el Cristo crucificado y 
abandonado de Dios. Si el sentido de este acontecimiento de Cristo debía ser que Dios 
se hacía hombre para que el hombre se hiciera Dios (Atanasio); que Dios se 
manifestaba para que el hombre alcanzara su identidad; que Dios tomaba sobre sí 
alienación y muerte para que el hombre alienado y mortal encontrara justicia, vida y 
riqueza, entonces en el concepto cristiano de Dios no se encuentra ninguna negación 
ni empobrecimiento del hombre, sino una infinita esperanza para él11. 

 

 Mardonesek idazten duen hasierako idazki batetik hartuta egon arren, 

goiko aipu horren muinean datzan mezuak gure teologoaren lan guztia 

zeharkatzen du, oinarri-oinarrizko ideia delarik: kristau Jainkoaren existentziak, 

hots, bere presentziak, ez dituela mehatxatzen gizakiaren garapena eta 

betetasuna. Berriro, Mardonesen oinarrizko tesira itzultzen gara: modernitatea 

ez da mehatxua benetako kristautasunarentzat, aukera baizik. Modernitateak 

bere interesaren erdian gizakia jartzen du, gizakiaren askapena bilatzen du, 

gizaki betea ahalbidetu nahi du. Hain zuzen ere, arrazoi horregatik erlijio 

guztiak baztertzen ditu, erlijio guztiek bere interesen erdian gizakia ipini 

beharrean Jainkoa ipintzen omen dutelako. Kristautasunari dagokionez, 

kristautasuna bera teismo bihurtzen denean, gizakiaren eta Jainkoaren arteko 

kontrajarpen hori gertatzen da. Baina kristautasuna ez da teismo bat, ez da 

arrazoiz asmatutako jainkoarengan fedea izatea; ez da erlojugilearen 

jainkoarengan sinestea. Benetako kristautasunaren erdi-erdian errebelatzen 

den Jainkoa jarri behar da; errebelazioko Jainko hori ez da teismoan kokatzen, 

ez da gizakiaren kontra jartzen. Teismoak ezin du bereganatu gurutzeko 

Kristoa, ezin du onartu gurutzean bertan behera uzten duen Jainkoa.  

                                                            
11 Id., Teología e ideología..., o. c., 169. or. 
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 Kristautasunaren antzinako tradizioan, ekialdeko tradizio batean hain 

zuzen ere, Jainkoa gizaki-haragi bihurtzen da gizakia Jainkotzeko. Gizakiaren 

bizia da Jainkoaren loria –S. Ireneo–, gizakiaren benetako bizia. Jainkoa husten 

da, bere baitan jasotzen ditu alienazioa eta heriotza, gizakiak aurki ditzan 

justizia, aberastasuna eta bizia. Kristautasunean errebelatzen den Jainkoa ez 

da loriatzen gizakiaren pobrezian, ez da handiagoa gizakia txikiagoa den 

neurrian, inola ere ez! Kristau tradizioan transmititzen den Jainko hori 

gizakiaren esperantza bihurtzen da, gizakiaren ahalbidea; gizakiarentzat 

agintzaria da, gizakia betetasunera deitua dela baiesten duen agintzaria hain 

zuzen ere. Beraz, benetako kristautasuna bereizteko aztarnetako bat zera 

izango da: gizakiaren betetasunaren alde lan egiten duela. 

 Dena den, gizakiaren betetasun hori ondo ulertzeko, Mardonesek 

oharpen interesgarri bat egiten digu. Betetasun hori harremanetatik iragaten 

delarik, gizakien arteko harremanetan simetria asko balioesten da eta hori 

estimagarria da; baina hara gure teologoaren oharpena: harreman simetriko 

horiek ez dira gauza gizakiaren betetasuna gauzatzeko –nahiz eta 

beharrezkoak izan–. Betetasunaren gakoa dohaintasunean datza, lagun-

hurkoaren dohaintasunezko onarpenean hain zuzen ere. Hortaz, gizakiaren 

benetako betetasuna harreman asimetrikoari lotzen zaio, dohaintasunezko 

lurrean errotzen baita. Hori da gupidaren lurra eta hori da Jainkoak erakusten 

duen harremana12. Gupidazko begirada sentibera eta solidarioa azaltzen da 

minaren aurrean, baina ez da itsua injustiziaren aurrean, guztiz profetikoa 

baizik. Planteamendu horretan, hain zuzen ere, kristautasunean agertzen den 

betetasunak –gizakiaren betetasuna– modernitatearen arrazoiaren mugak 

gainditzen ditu eta beste arrazionaltasun bat agertzen da: gupidaren 

arrazionaltasuna. 

 Planteamendu hori, aldi berean, erronka bat da kristautasunarentzat; 

kristautasunak askatzailea ez ezik, gupidatsua ere izan behar du. Edo agian 

hobeto esanda, benetan askatzailea izateko, kristautasunak gupidatsua izan 

behar du; gupidatsua izate horren gauzapen historikoan ere bereizi behar da 

benetako kristautasuna.  

                                                            
12 Ik. Id., El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión, Anthropos, Bartzelona 
1998, 257. or. 
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 Gaur egun eta mendebaldeko kulturaren testuinguruan, gizakiaren 

betetasuna bilatzeak erronka berri bat dakar: kulturaren subjektibizazioa. 

Mardonesek uste du sinesmenaren subjektu berri baten aurrean gaudela; orain 

azpimarratzen dena ez da soilik zertan sinesten den; sinesmenaren subjektuari 

gero eta indar handiagoa ematen zaio13. 

 

2.3. Historian konprometitua  
La fe (es) una llamada a colaborar con Dios en la erradicación del mal14. 

  

 Gizaki osoaren askapen-mugimendua da kristautasuna. Gizakiaren 

askatasun betea bide gupidatsuetatik bilatzen da. Baina gupida ez da 

sentimendu etereoa eta ondorio historikorik gabekoa. Esan denez, gupidaren 

aldeko apustuak zehaztapen historikoak bilatu behar ditu, hots, gizadiaren 

historian parte hartu behar du eta bertan konprometitu behar du. Eliza 

katolikoaren tradizioan dagoen esaldi dogmatiko ezagun batekin lotura eginez 

eta estilo probokatzailea erabiliz, mundutik kanpo ez dagoela salbaziorik 

esatera ausartzen da Mardones15. Esparru profanoa ere fedeari eta fededunari 

lotzen zaie; nolabait, kristautasun profanoa aldarrikatzen du gure teologoak, 

munduko gertaeretan eta egituretan konprometituta egon behar duen neurrian. 

Ildo horretatik, kristau fedea Jesukristorengan haragiztatzen den Jainkoari 

atxikitzen zaio; atxikimendu horrek berekin dakar Jainkoaren nahia gizadiaren 

historia honetan gauzatzea; kristauarentzat sinesteak besteenganako eta 

munduarekiko erantzukizuna onartzea adierazten du16.   

 Historian konprometitzen den benetako kristautasunak, Jainkoaren 

nahia bilatzen duen kristautasunak, zaurituen eta baztertuen bideak eta 

egoerak izan behar ditu kontuan; egoera horietan dauden pertsonak dira 

kristautasunaren fokua, kristau denaren atentzioa eskatzen duena. Baieztapen 

horrekin batera gaineratu behar dugu konpromiso hori ez dela sentimendu 

hutsa edo ekintza itsua. Konpromiso horrek alde politikoak ditu: gizartean 

                                                            
13 Ik. Id., La transformación de la religión..., o. c., 166-167 or. 
14 Id., Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto, PPC, Madril 2006, 86. or.  
15 Ik. Id., Para un cristianismo de frontera (Cuadernos FS 89), Sal Terrae, Santander 2000, 21-
22 or.. Baieztapen hori, jatorriz, ez da Mardonesena Schillebeeckx-ena baizik (ik. 
SCHILLEBEECKX. E., hombres relato de Dios, Sígueme, Salamanka 1994, 29-41 or 
16 Ik. MARDONES, J. M., Para un cristianismo de frontera (Cuadernos FS 89), Sal Terrae, 
Santander 2000, 21-22 or.; Id., La vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Sal 
Terrae, Santander 2003, 152. or. 
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dauden baldintzak eta egiturak aztertu behar ditu, minaren erroak bilatu behar 

ditu eta injustiziaren iturria den guztia aldatzeko apustua egin behar du. Hortaz, 

kristau konpromisoak alde politikoa du eta, benetako konpromisoa izan nahi 

duenez gero, planteamendu politikoak eta estrukturalak ezin ditu bazterrean 

utzi17.  

 Horiek horrela, politikaren esparruak esanahi berezia du 

kristauarentzat. Esparru sekularra delarik, erlijioarekin muga egiten du 

politikaren esparruak, Jainkoarekin topo egiteko leku berezi bilakatzen da, 

historiaren eta fedearen arteko elkarrizketa emankorra gauzatzeko leku 

garrantzitsu. Aldi berean, politikaren esparruan sinestedunak eta sinesgabeak 

elkarrekin topo egiten dute, mundu justuagoaren alde lan egiten dute elkarren 

ondoan18. 

 Guztiz argi dago, hortaz, benetako kristautasunak, gure teologoaren 

ustez, konprometitua izan behar duela nahitaez. Baina, 70 eta 80ko 

hamarkadetan gertatutakoa kontuan harturik, Mardonesek argi ikusten du baita 

ere kristau konpromisoaz ezin daitekeela planteamendu moralista bat egin, 

gizarte-iraultzaren izenean behartzen den moralismoa –zelotismoa deitzen dio 

gure autoreak–. Urte horietako eskarmentuak ondo asko erakusten duenez, 

beharrak eta borondatekeriak ez dira aproposak kristau konpromiso sakona eta 

iraunkorra ziurtatzeko; dohaintasunari dagozkion jarrerak eta bizipenak 

bultzatzea oso premiazkoa da19. Konpromisoaren plantamendu horri kristau 

esperantzaren ideia lotu zaio erabat. Kristau fedea betetasunaren nostalgia da, 

betetasun-mina. Historiako txoko ilunetan bilatzen du betetasun horren 

gauzapena eta horretarako bitartekoak bilatzen ditu: konpromiso historikoak. 

Baina kristauak jakin badaki giza historia beti zabalik dagoela eta berak bilatzen 

duen betetasun hori inoiz ez datorrela bat lorpen historikoekin. Kristauak jakin 

badaki ezin dituela absolutu bihurtu proiektu sozio-politikoak eta erlijiosoak. 

Hortaz, Mardonesek amesten duen kristautasuna bidean dago beti, bila eta bila 

                                                            
17 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 53. or. 
18 Ik. Id., Fe y política. El compromiso político de los cristianos en tiempos de desencanto, Sal 
Terrae, Santander 1993, 203-205 or. 
19 Id., Para comprender las nuevas formas de la religión..., o. c., 177 or.; ideia horren inguruan, 
bere azken liburuan egiten dituen gogoetak oso iradokitzaileak dira: Ik. MARDONES, J. M., 
Matar a nuestros dioses..., o. c., 96-99 or. 
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dabil, etengabeko erromesaldian: kristau konpromisoaren erdian esperantza 

datza20.  

 Azken urteetan eta gizarte demokratikoetan, kristau konpromisoa 

gauzatzerakoan bi planteamendu sortu direla gogoratzen digu Mardonesek: 

alde batetik, legamiaren presentzia hautatzen duena; beste aldetik, 

presentziaren kristautasuna lehenesten duen aukera21. Lehenengo 

planteamenduan kristautasunaren presentziak ez du egitura berezirik, gizartean 

dauden egitura zibiletan parte hartzen du, beste herritarrekin batera; beraz, 

kristauak ez du bilatzen inolako presentzia nabarmenik, bere elkartasuna 

erakusteaz gain. Bigarren planteamenduan, berriz, kristautasunaren presentzia 

kristauak diren egituren bitartez egitea bilatzen da; ondorioz, kristautasunaren 

irudi publikoa oso nabaria da, herritar guztien begi-bistan baitago eta beste 

instituzioen artean ez baita desagertzen. Mardonesek lehenengo 

planteamenduaren aldeko apustua egiten du, nahiz eta onartu konplikatu 

samarra dela gizarte demokratikoetan. Baina bere iritzian, legamiaren 

presentzia gauzatzen duen kristautasuna krisiak jota dagoela seinalatzen du 

gure autoreak, demokraziara ez baita oraindik ondo egokitu. 

 

2.4. Espiritualitatea 

 Mardonesek oso argi ikusten du espiritualtasunaren beharra. 

Dakigunez, berak maiz egiten zuen otoitz eta asko estimatzen zuen. Bere 

bizitzaren azken urteetan erretiro espiritualak zuzentzen zituen; dedikazio 

handia eskaintzen zien erretiro horiei eta oso gustura egiten zituen. Jainkoari 

buruzko gogoetari eskaini diogun atalean ikusi ahal izan dugunez, Jainkoaz 

bizipen handiko eta sakoneko pertsona zen gure teologoa. Baina argi zeukan 

baita ere edozein espiritualitate ezin dugula onartu. Espiritualitatea behar-

beharrezkoa bada ere, kritikoak izan behar dugu espiritualitatearekin.  

 Mardonesen ustez, benetako kristautasunak bultzatu behar duen 

espiritualitateak zenbait ezaugarri izan behar ditu eta, beraz, ezaugarri horietan 

hezi behar dugu kristauok22. Jainkoaren bizipena eta historiaren bizipena 

txirikordatzen dira kristau espiritualtasunean. Jainkoaren presentzia, Jainkoaren 

                                                            
20 Ik. Id., Esperanza cristiana y utopías intrahistóricas, SM, Madril 1983, 36 or. 
21 Ik. Id., Fe y política..., o. c., 134-136 or. 
22 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 111-112 or. 
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oinatzak antzematen dira historiaren gertaeretan; baina gertaera horien 

aurrean, kristaua ez da ikusle jasailea, justiziaren alde borrokatzen den 

subjektua baizik, borroka horretan Jainkoaren oinatzak antzematen doala. Mina 

eta injustizia Jainkoaren presentzia esperimentatzeko leku bereziak dira beti. 

Bestaldetik, kontuan izan behar dugu Jainkoaren presentzia inoiz ez dela argia 

eta gardena; presentzia iheskorra da, atzematen ez dena, ilunetan antzematen 

dena. Hori dela eta, kristau espiritualtasuna bilatzailea da; erromesa bezala, 

bidean dago beti: bila eta bila, inoiz atzeman gabe bilatzen duena. Jainko 

faltsuak, idoloak hiltzeko prest egon behar du benetako kristau espiritualtasuna 

lantzen duenak; eta, horrekin batera, bilaketa horretan Jainkoa duela lagun 

jakin eta esperimentatu behar du. Kristau espiritualitateak abba eta erreinua 

lotzen ditu, gurutzea eta berpizkundea, mistika eta politika. 

 Historian haragiztatzen den espiritualitatea da Mardonesek 

azpimarratzen duena; Jesusek egin zuen moduan, indar eta bizitza guztia 

gizakiaren alde jarri behar du kristauak. Aukera horrek sakratua ulertzeko 

ondorio garrantzitsua dakar: sakratua profanoan azaltzen da. Ildo horretatik, 

sufritzen duen gizaki profanoa sakratuaren leku –adierazpen– berezia da. 

Horretaz mintzatuz, Mardonesek “profanoaren mistika” esapidea erabiltzen du: 

gizatiarra dena gustatu gabe ezin daiteke Jainkoaren esperientzia izan23. Modu 

are gogorragoan esanda, kristautasuna edo profanoaren –sekularitatearen– 

mistika bat da edo bestela ez da kristaua izango24. Sakratua lekuz aldatzen da; 

hortaz, ez da urrun dagoena, goian dagoena, ukitu ezin daitekeena, pobrezia 

gorrian azaltzen den Jainkoaren presentzia absentea baizik25. Mardonesek 

kristautasuna mundu sekularizatuaren barnean kokatzen duenez, bere zeregina 

muga izatean datza; horri deitzen dio mugako erlijiotasuna. Erlijiotasun-mota 

horrek ondorengo ezaugarri hauek dauzka26:  

a) Begiak zabalik dituen mistika. Jainkoa gizakien historiaren barnean 

aurkitzen dugu, beraren misterioarekin topo egiten. Munduko errealitate 

guztia Jainkoaren presentzian azaldua eta halaber presentzia ezkutatua –

                                                            
23 Ik. Id., La transformación de la religión..., o. c., 161-162 or.; Id., Matar a nuestros dioses...,  o. 
c., 143-144 or.  
24 Ik Id., Para un cristianismo de frontera..., o. c., 7.; 47. or.; Id., La indiferencia religiosa en 
España…, o. c., 162-163 or. 
25 Ik. Id., Neoliberalismo y religión. La religión en la época de la globalización, Verbo Divino, 
Lizarra 1998, 161-167 or. 
26 Ik. Id., Para un cristianismo de frontera..., o. c., 23-28 or.  
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presentzia absentea–; gizakiaren patua jokatzen deneko lekuan da Jainkoa. 

Bateratu egin behar dira giza azterketa serioa eta profetismoa, 

arrazionaltasuna eta mistika; mistika, testuinguru horretan, Jainkoaz bizipen 

izatearen gose izatea da. Jainkoaren presentzia intuitu eta diszernitu behar 

da. 

b) Beste gizakiekin, elkarrekin batzea. Mundu honetako pobreei irtenbidea 

emateko, borroka egiten duten gizaki guztiekin batzea. Fede horrek 

sinesgabeekin batera lan egiten du; hori dela eta, fede horren adierazpena 

elkartasunean azaltzen da, horrela Erreinuko hazia delarik.  

c) Nitik gura. Gizadiaren senidetasunak eta elkartasunak daukate lehentasuna.  

d) Bide kenotikoaren ildo zailetatik. Gurutzea, gizakundearen adierazpenik 

sakonena eta gorena da. Hori horrela, txiroen alde borroka egitea ez da 

ikusten etikaren argitan; harago doa; txiroengan Jainkoaren giza aurpegia 

ikusten da eta berarengan Jainkoaren errai errukitsuak azaltzen direla 

antzematen da.   

e) Edozein dualismoz harago joaten saiatzen da.  

f) Espiritualtasun horren erdian fede hausnartzailea eta kritikoa kokatzea. 

 

 Mardonesek deskribatzen duen espiritualtasunak, pertsonala eta 

komunitarioa denez gero, ospakizunean adierazi behar du; ospakizun horrek 

erritualismo hutsa eta hustua gainditu behar du eta emozioak azaltzeko moduak 

eta bideak bilatu beharko ditu. Horretarako, sormenaren eta sakontasunaren 

beharra antzematen du gure teologoak27. 

 

2.5. Kenosia: Gizakundearen eredua  

 Gizakiaren betetasuna bilatzean, historiako baldintza bidegabekoak 

aldatu nahi ditugunean, bizitza espiritualaren aldeko apustua egiterakoan, 

Mardonesek badaki modu ezberdin asko daudela, behin baino gehiagotan 

kontrajartzen direnak; hitz berberak erabili arren, eduki eta ondorio zeharo 

ezberdinak dakartzaten moduak dira sarri askotan. Baina kristau tradizioan 

badago bizipen bat, bizitzeko eredu bat oso garrantzitsua dena Mardonesen 

ustez: Jesusek gauzatzen duen askatasun-bidea kenosiaren eredutik iragaten 
                                                            

27 Ik. Id., La transformación de la religión..., o. c., 164-165 or.; Id., La indiferencia religiosa en 
España…, o. c., 167-168 or. 
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da. Hortaz, Mardonesek erabiltzen duen lemetako bat dugu: kenotikoa den 

gizakundeak eredu izan behar du kristauarentzat eta horretan hezi behar dugu, 

geure burua barne28. Esapide ederrean, Mardonesek gogoratzen digu Jesus 

Jainkoaren parabola bizia dela29; baina Jesusengan Jainkoak gauzatzen duen 

agerpena mugari eta ezintasunari lotzen zaie eta, orduan, gizakiak –mundu 

honetako irizpidearen arabera moldatutako gizakia, sinesteduna izan arren– 

ezin du onartu Jainko hori30. Hor kokatzen da S. Paulok aipatzen duen 

jakinduria berezia, gurutzeari dagokion jakinduria, munduko gizakientzat 

ergelkeria dena. Planteamendu horretan, arrakastatsua izatearen zentzuak eta 

frakasatua izatearen kontzeptuak elkar trukatzen direla ematen du.  

Lo que no valoran Adorno y Horkheimer es que la afirmación de Dios en un hombre 
sucede en el abatimiento hasta la muerte en Cruz. Y el Crucificado rompe todas las 
lógicas afirmativas de hacer de lo finito lo absoluto31.  

  

 Gizartea liberatzea –bere betetasunera eraman nahi izatea, alegia– 

konpromiso handia eskatzen duen utopia da; benetako kristautasuna utopia 

horretan konprometitua ikusten du Mardonesek; baina, aldi berean, 

kristautasunak beste ekarpen bat egiten dio utopiari: utopia etorkizunari begira 

dagoen bitartean, kenosia ahuleziari begira dago. Planteamendu horretatik, 

irizpide osasuntsua dugu utopiaren benetakotasuna juzgatzeko: pobreak eta 

baztertuak profitatuak izatea32.  

 Kenosiaren ereduan bereziki, Jainkoari buruzko baieztapena eta 

gizakiari buruzkoa ez dira kontrajartzen. Kenosiaren mugimendua egiten duen 

Jainkoa ez da inolako mehatxua gizakiaren garapenarentzat eta 

betetasunarentzat. Baina kenosiaren planteamenduak dituen ondorioak ez dira 

geratzen esandako horretan. kenosia bizipen eta leku kritiko bihurtzen da, 

absolutu bihurtzen diren proposamen eta gauzapen historiko guztiak 

kritikatzeko, oso baliotsua den leku kritikoa. Kenosiaren ereduan absolutua ez 

da mehatxu bat finituarentzat, ahalbidea baizik, finituaren zerbitzuan jartzen den 

infinitua. Baina, aldi berean, finituak infinitu eta absolutu bihurtu nahi direnean, 

kenosiaren ereduak jarrera kritiko latza hartzen du, ezin baitu hori onartu. 

Beraz, kenosiak absolutuarekiko begirune fin-fina eskatzen du. Kenosiaren 
                                                            

28 Ik. Id., La transformación de la religión..., o. c., 190. or.  
29 Ik. Id., Matar a nuestros dioses..., o. c., 6. or.  
30 Ik. Ibid., 13. or. 
31 Id., Teología e ideología..., o. c., 184. or. 
32 Ik. Id., Neoliberalismo y religión..., o. c., 114-115 or. 
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planteamendu horrek Teoria Kritikoak eskatzen duen kritika negatiboaren 

zeregina gogoratzen digu.  

 Mardonesek amesten duen kristautasuna ildo kenotikoetatik abiatzen 

da. Nolabait, salbatzen duena ez da gizakiaren ahalmena, Jainkoaren 

ezintasuna baizik; gurutzearen porrotak, gizakundearen adierazpenik sakonena 

eta gorena delarik, Jainkoaren maitasun salbatzailea ez dela inposatzen egoki 

komunikatzen du; Jainkoaren maitasuna azkeneraino eskaintzen da, hustu arte 

eskaintzen da. Eredu horri jarraitu beharko lioke kristautasunak, Mardonesek 

amesten duen kristautasunak. Hori dela eta, kenosia gizakiaren betetasunaren 

eta justiziaren alde lan egiteko eredua da eta, aldi berean, benetako 

espiritualitate kristaua sakontzeko eredua. Eta esandako hori guztia esparru 

abstraktu batean ez uzteko, Mardonesek gogoratzen digu planteamendu horrek 

ondorio latzak dituela kristau bizitzarentzat, zeren eta giza historian zapaldurik 

eta bazterturik daudenen alde konprometitzea eskatzen baitu. Hitz bortitzak 

erabiliz, Mardonesek diosku txiroarengan Jainkoaren aurpegia azaltzen dela, 

Jainko kenotikoaren aurpegia, eta, aldi berean, Jainkoaren errai errukitsuak 

agertzen zaizkigu33. 

 

2.6. Instituzioaren gakoa: komunikazioa 
Una definición, por tanto, de la iglesia como comunidad comunicativa quiere decir, que 
por su objetivo primario está puesto en la realización de ‘la praxis comunicativa del 
Pueblo de Dios’, es decir, del encuentro interpersonal, fraternal, entre los miembros 
orientados a la mutua comprensión y al discernimiento de la praxis de la verdad de 
acuerdo con la fe que profesan34. 

 

 Kristau fedea komunitarioa da, komunitatean bizi da; beraz, kristau 

fedea elizan gauzatzen da. Eliza ez da kristautasunaz kanpotik ekarritako 

elementu berria. Eliza nola ulertzen den eta nola antolatzen den oso 

garrantzitsua da kristau esperientzia bizitzeko eta bultzatzeko. Habermas-en 

ekarpenak eta gogoetak kontuan izanik, Mardonesek bere ikuspuntua 

eskaintzen digu elizari buruz: harremana eta komunikazioa dira gakoak. Elizak, 

Jesusi jarraitzen diotenen elkartea delarik, oso gauza sinplea eta, aldi berean, 

sakona bilatzen du: bere baitako partaideen ekintza komunikatiboa gauzatzea. 

Mardonesen ikuspuntutik, Habermas-en planteamendua aurkezteko aukera 

                                                            
33 Ik Id., Para un cristianismo de frontera..., o. c., 23-28 or. 
34 Id., El discurso religioso de la..., o. c., 234-235 or. 
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izan dugu lan honetan; ekintza komunikatiboa da giza bizitza kualifikatzen duen 

harremana, giza bizitzari dagokion oinarrizko harreman bizigarria; berdinak 

direnen arteko elkartasunezko harremanari lotzen zaio ekintza komunikatiboa. 

Elizari buruz hitz egiteko, Vatikanoko II. Kontzilioaren idazkiei eta espirituari 

jarraituz, “Jainkoaren Herria” esapidea erabiltzen du Mardonesek. Gure 

teologoak egiten duen gogoetaren arabera, herri horrek duen lehendabiziko 

helburua komunikazioa da.  

 Irudia oso iradokitzailea da; alde batetik, gizakien arteko bizitza eta 

harremana azpimarratzen du; beste aldetik, kristau Jainkoari buruz ezagutzen 

duguna eta bere errebelazioaz dakiguna komunikazioaren kategoriarekin lotzen 

da neurri batean. Ekintza komunikatiboari lotuta elizaren komunioa –barneko 

bizitza– eta elizaren misioa –elizaren bizitza kanpora begira– planteatu 

daitezke.  

 Eliza bere baitan, teologiako hiztegia erabilita, komunio bat da. 

Komunio horrek, Idazki santuak dionez, Jainkoaren ekimenean du bere 

abiapuntua eta gizadiaren historian fedezko herri bat bezala agertzen da. Herri 

horretan dagoen barneko bizitza guztia elkarte komunikatiboaren markoan 

ulertzen da35. Kristau komunitatea oso zentrala da Mardonesen gogoetan, 

kristautasunaren etorkizuna pentsatzen duenean. Komunitate horretan kristau 

bizitza islatzen eta bultzatzen da; hori horrela izateko, batasuna eta aniztasuna 

giltzatzen jakin beharko du kristau komunitateak; unibertsaltasunera zabalik 

egon beharko du bere identitatea galdu gabe; topaketa pertsonalak egiten 

direneko lekua izan beharko du eta, aldi berean, konpromiso estrukturalak 

hartzeko gai izan beharko du36. Planteamendu horrek zertxobait iradokitzen dio 

Mardonesi Elizari buruz. Hainbat elkartek osatzen dute Eliza; elkarte horietako 

bakoitza erantzulea eta solidarioa delarik, elkarteen artean ematen den 

harreman-sareak, hots, komunikazioak, Eliza gauzatzen du. Elizaren barneko 

antolamendu guztia –boterearen antolamendua, besteak beste– komunikazio-

ekintza horretan kokatu behar da. Elizaren barneko bizitzari buruzko 

planteamendu hori egiterakoan, Mardonesek ez du ukatu nahi Eliza sistema bat 

ere badela; beraz, Elizan dagoen antolamendua ez da garrantzirik gabekoa edo 

desagertu daitekeen azalezko ezaugarria. Baina Elizan dagoen antolamendua, 

                                                            
35 Ik. Ibid., 233-234 or. 
36 Ik. Id., Neoliberalismo y religión..., o. c., 145-146 or. 
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azken batean, komunikazioaren gauzapenari begira dago. Mardonesek egiten 

duen interpretazioan, Vatikanoko II. Kontzilioaren proposamenak eta oinarrizko 

intuizioak bide horretatik doaz.  

 Elizaz kanpora begira, Elizaren misioa ekintza ere komunikatiboaren 

moduan uler daiteke. Eliza munduan dago bere barneko bizipenaren 

komunikazioa egiteko. Hortaz, Elizaren helburua ez da antolamendu soziala 

izatea edo gizartea antolatzeko printzipio bat izatea; Elizaren helburua ekintza 

komunikatiboan datza; eta ekintza komunikatibo horren muina ez da dogma, ez 

da planeamendu teoriko bat, pertsona baten komunikazioa baizik: Nazareteko 

Jesus, Kristoa.  

 Elizaren misio nagusia –bakarra? – komunikazioari lotzen zaionez 

gero, Eliza osoak komunikazio horri begira egon behar du, hots, komunikazio 

horri begira antolatu behar du bere barnea, bere izateak esanguratsua izan 

behar du gizadiaren historian: zerbait komunikatu behar du eta komunikazio 

hori interesgarria da gizakientzat. Beraz, Elizaren misioa komunikazio bat 

bezala ulertzen badugu, Elizak duen adierazgarritasunaren arazoa planteatzen 

zaigu berehalaxe.  

 Komunioan eta misioan aritzen den Elizak, nahitaez, komunitateek 

osatutako eliza izan behar du; talde komunitarioetan ikusten du Mardonesek 

Elizaren etorkizuna eta, hortaz, desiratzen duen kristautasuna: gizartean 

zerbitzariak diren komunitateak, pobreen artean konprometituak, harreman 

hurbilak, senide-harremanak ahalbidetzen dituzten komunitateak37. 

 Horiek horrela, gaurko testuinguruan eta Habermas-en ekarpenekin 

elkarrizketan, Elizak aurre egin behar dien erronka nagusiak identifikatzen ditu 

Mardonesek: batetik, kulturen aniztasunera zabaldu behar du; bestetik, 

kristauak ez diren erlijioekin mintzatzea nahitaezkoa du38. Beste modu batean 

esanda, Mardonesek amesten duen Eliza gai da kultura ezberdinetan bizitzeko 

eta inkulturatzeko; horrekin batera, beste erlijioekin harreman sakonetan 

murgiltzeko. Norabide horretatik orientatuta, Eliza bera kultura anitzeko elkartea 

izango da, kultura bakoitzarekiko begirunea erakutsiz. Are gehiago, Elizak bere 

baitan erakutsi ahal izango du aniztasun kulturalak arazo bat –gatazka-iturria– 

                                                            
37 Ik. Id., Postmodernidad y cristianismo..., o. c., 112. or.; Id., Capitalismo y religión. La religión 
política neoconservadora, Sal Terrae, Santander 1991, 270-271 or. 
38 Ik. Id., El discurso religioso de la..., o. c., 240. or. 
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izan beharrean, gizarteko bizitza aberasten duela39. Jainkoaren erreinuaren 

lekuko adierazkorra izateko, Elizak elkarrizketaren bideetatik abiatu behar du 

nahitaez, bere iritzikoak ez direnen ikuspuntuak zinez errespetatuz40.  

 

2.7. Hizkuntza sinbolikoa baliatzen duen kristautasuna 
La recuperación del símbolo se convierte así en tarea religiosa y cultural. Tratar de 
revitalizar el símbolo dentro de las coordenadas de la religiosidad cristiana se 
transforma, no sólo en una forma de defensa del mismo espíritu cristiano, sino también 
en una manera creativa de proponer su condición encarnada, es decir, su condición de 
encuentro con Dios que se efectúa por los caminos del mundo41. 

 

 Kristau izatea eta komunikazioa batera doaz –joan beharko luketela 

hobeto esanda legoke agian– bata besteari lotzen baitzaio neurri handi batean. 

Kristaua harremanean baino ezin daiteke izan; fededunen arteko komunikazioa 

–komunioa deitzen dena– eta munduko gizaki guztiekiko harremana. 

Komunikazioaren alde bietan –barnekoan eta kanpokoan– hizkuntzaren 

erabilera oso garrantzitsua da. Urte askotan, mendebaldeko kristautasunak 

erabili duen komunikazio nagusia arrazoiaren hizkuntzan, arrazoiaren 

erregistroan oinarrituta egon da. Eduki doktrinalaren arrazionaltasunari 

berealdiko garrantzia eman zaio. Dena den, erregistro arrazionala ez da kristau 

tradizioak izan duen bakarra; kristau tradizioan mundu sinbolikoa oso 

garrantzitsua izan da. Horrela gogoratzen digu Mardonesek. Jesusen 

salbazioaren eskaintza modu eta sinbolo ezberdinen bitartez adierazten da Itun 

Berrian. Batez ere metafora erabiltzen da; salbazioa adierazten duten 

metaforen artean ondorengo hauek aurkitzen ditugu: komertzialak –erosi, saldu, 

fidantza ordaindu...–, osasunekoak: –osatu, zaindu, gaixotasunak, ahuleziak, 

heriotza...–, legalak –kondenatu, justifikatu...–, politikoak –askatasuna, 

eskubideak, Jainkoaren Erregetza...–, kulturalak –ospakizunak, oturuntzak, 

barauak...–, harremanetakoak –maitasuna, gorrotoa, familia, morroiak...–42 

 Arrazionaltasuna erabiltzen duen hizkuntza ez da baztertu beharko, 

baina komunikatzeko modu horrekin geratzea eta, hortaz, komunikatzeko modu 

sasi-absolutu bihurtzea arrisku beldurgarria da; historiako esperientziak ondo 

asko adierazten digu mendebaldeko kristautasunak arrisku horretan jausteko 

                                                            
39 Ik. Id., Ibid., 241. or. 
40 Ik. Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 62. or. 
41 Id., La vida del símbolo..., o. c., 229. or. 
42 Ik. Id., Matar a nuestros dioses..., o. c., 69. or. 
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joera nabaria izan duela. Hori horrela, Mardonesentzat oso garrantzitsua da 

hizkuntza sinbolikoa berreskuratzea kristautasunean. Hizkuntza sinbolikoaren 

berreskurapena kristau espiritua defenditzeko modu bat da, mundu sinbolikoak 

arrazionaltasunaren erredukzionismotik ateratzeko balio duen neurrian; 

hizkuntza iradokitzaileak egokiro gogoratzen digu misterioa gure arrazoizko 

kontzeptu estuetara ez dela mugatzen. Baina misteriori buruz, kristau 

tradizioaren arabera mintzatu behar dugu; beraz, misterioa ez da ezkutatzen 

dena; giza bizitzan errebelatzen da misterio hori, batez ere gizakundean, baina, 

berriro esan behar dugu, errebelazioa, Jainkoarekin historian aurkitzeko 

ahalbidea, modu sinbolikoan atzematen da: Jainkoaren presentzia, 

gizakundearen gertaera aitortu arren, absentzia da43. 

 Horiekin guztiekin ospakizunaren esparrua lotzen da. 

Espiritualitatearena iruzkindu dugunean, aipu bat egin dugu horren inguruan. 

Bizipen afektiboa, mundu sinbolikoaren erabilera egokia, emozioen 

adierazpena eta hori guztia komunitatearen ospakizunean islatu ahal izatea oso 

garrantzitsua da44.  

 

3. Kristautasuna erlijio eta kultur aniztasunaren testuinguruan  

 Dagoeneko, erlijio eta kultur aniztasunaren egoera aurreko kapituluan 

aurkezteko aukera eman digu Mardonesi jarraitutako gogoeta-ildoak. 

Testuinguru horretan, nola ikusten du Mardonesek kristautasunaren ibilbidea 

eta norabidea? Bestaldetik, kapitulu honetan Mardonesek amesten duen 

kristautasunaren ezaugarriak aurkezten ditugu; aurreko kapituluan aipatzen zen 

aniztasun-egoera hark nola ukitzen du kristautasun-amets hori? Gure ikerlariak 

aniztasunaren gaiari azken urteetan heltzen dioenez, egoera horretan 

kristautasunari buruzko gogoeta heldugabea dela esatea ez da harritzekoa, 

guztiz ulergarria baizik. Dena den, kristautasunaren etorkizuna gogoeta 

horretan oso baldintzatuta dagoela susmatuz, azpiatal honetan Mardonesek 

iradokitzen dituen zenbait lerro aipatzea esangura handikoa izan daitekeela 

uste dugu.  

 

                                                            
43 Ik. Id., Postmodernidad y neoconservadurismo..., o. c., 112. or. 
44 Ik. Id., La indiferencia religiosa en España…, o. c., 167-168 or. 
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3.1.  Arazoaren planteamendua 

 Zailtasuna zertan datzan berehalaxe igartzen da. Erlijio bakoitzak 

absolututzat jotzen du bere fedea eta bere proposamena; giza bizitzari zentzu 

osoa eman nahi dion proposamena denez, erlijio jakin batek bere aurkezpena 

ezin du modu erlatiboan azaldu; erlijio jakinaren baitan tradizio erlijioso jakin 

horri dagokion fedea eta proposamena erlatibizatzea kontraesankorra eta 

arriskutsua da.  

 Kristautasunaren kasua oso nabaria da gai honetan. Baieztapen 

tradizionala da –eta askoren ustez dogma– elizatik kanpo ez dagoela 

salbaziorik –beraz, ez da nahikoa kristau zintzoa izatearekin, benetako elizako 

partaidea izan behar da–. Kristautasunaren tradizioan, hainbat gerra eta 

konkista, hainbat bortizkeria erlijioaren absolutu horretan oinarrituak izan dira. 

Mardonesek nahiko ondo ezagutzen du historia hori; hala ere, Vatikanoko II. 

Kontzilioan Eliza katolikoak planteamendu-aldaketa bat egin duela konturatzen 

da; beste erlijio asko daudelako kontzientzia publikoa eta ofiziala hartzen da 

kontzilio horretan; are gehiago, Elizako biltzar nagusi horretan idazten diren 

dokumentuetako bat –Nostra Aetate– beste erlijioen balioa onartzera dator. 

Mugak muga eta hutsuneak hutsune, aurrerapauso bat da ekumenismoari 

buruz eta kristauak ez diren erlijioekiko harremanei buruz dokumentu bat 

argitaratzea. Mardonesek horren kontzientzia duelarik, aurrerapauso horretan 

beste galdera sakon batzuk azaltzen direla konturatzen da. Galdera horietako 

bat oso zorrotza da: zein da orain, testuinguru berri horretan, kristautasunaren 

zeregina eta ekarpena?45. 

 Galdera horren inguruan muturreko bi jarrera azal daitezke. Batetik, 

kristau tradizioa oraingo aniztasun erlijiosoaren barnean urtzea, deuseztatzea, 

sinkretismo merke batean jausiz. Bestetik, identitatea galtzeko beldurrari 

dagokion jarrera. Bi jarrera horietan erlijio-aniztasunaren egoera arazo latz 

bihurtzen da: lehenengoan, planteamenduak kristautasuna desagertzera 

eramaten duelako; bigarrenean, kristautasunak ghetto bihurtzeko joera hartzen 

duelako. 

  

3.2. Arazoa aukera bihurtzeko abagunea 

                                                            
45 Ik. Ibid., 189. or. 
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En toda religión está en una forma u otra forma (...) Dios siempre revelado o manifiesto 
de alguna manera’ [Zubirirenetik hartuta]. En todas las religiones hay verdad religiosa, 
‘un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombre’. Esta afirmación está 
avalada por el Concilio Vaticano II en su Declaración sobre las relaciones de la Iglesia 
con las religiones no cristianas (n. 2). Claro que no todas son iguales. Hay diversos 
grados de viabilidad y desarrollo histórico y de verdad. Y nadie posee totalmente el 
misterio de Dios, ni siquiera el catolicismo. Todos apuntamos hacia el Misterio, aunque 
nosotros digamos que hay algo, como gustaba decir K. Rahner, de irrebasable en el 
‘hecho Jesucristo’ (...)46. 

  

 Aipu horretan agertzen diren planteamenduak iruzkintzea merezi du. 

Iruzkintzeko lehendabiziko ideia oso garrantzitsua da, ondorio askokoa baita: 

erlijio guztietan Jainkoaren presentzia dago. Baieztapena ez da makala, ez 

horixe! Jainkoaren presentzia eta agerpena ez da agortzen erlijio batean, 

nolabait erlijio guztietan agertzen da. Vatikanoko II. Kontzilioaren dokumentuak 

modu apalagoan eta murritzagoan egiten du baieztapena: erlijio guztietan 

egiaren isla dago. Beste erlijioetan ez bada inolako egiarik onartzen, erlijio-

aniztasunak planteatzen duen arazoa desagertzen da, egia osoa gure erlijioan 

baitago, baina argi dago hori ez dela onargarria gizadiaren une historiko 

honetan. Bestaldetik, erlijio guztietan egiaren isla dagoela baieztatzearekin 

arazoak ez direla amaitzen konturatzen gara berehalaxe. Baieztapen horren 

ondoan, beste galdera zorrotz bat dator: zein da beste erlijioen “status”a? Argi 

dago erlijio bakoitzak beste erlijioek duten “status” berbera eskatuko duela.  

 Ildo horretatik, baina harago ausartuz, Zubiriren gogoeta 

mailegatuarekin batera Jainkoa erlijio guztietan presente dagoela esatera 

arriskatzen da. Hori bera da, hain zuzen ere, gaia eta gogoeta planteatzeko 

abiapuntua. Hori horrela, aipatutako “status” delakoari buruzko galdera 

areagotzen da. Mardonesek Jainkoaren presentzia hori, erlijio guztietan dagoen 

presentzia hori, abiapuntutzat hartzen du. Jainkoaren eta erlijioen artean lotura 

bat dago eta, ondorioz, lotura hori ez da erlijio jakin baten ezaugarria, erlijio 

guztiena baizik.  

 Goiko aipuan azaltzen den bigarren baieztapenak osatzen eta 

zehazten du lehenengoa: Jainkoaren misterioa ez da identifikatzen erlijio jakin 

batekin. Ez dago erlijiorik Jainkoaren misterio osoa jasotzen duenik; Jainkoak 

erlijio guztiak gainditzen ditu, erlijio guztien moldeak apurtzen ditu, erlijio 

                                                            
46 Id., Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto, PPC, Madril 2006, 127. or. 
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guztietatik harago dago. Planteamendu horrek kristautasunarentzat ere balio 

du, ez da kasu berezia.  

 Erlijio-aniztasuna modu horretan planteatzen badugu, lehen egiten 

genuen galdera are larriagoa da kristautasunarentzat. Jainkoa erlijio guztietan 

presente badago eta Jainkoaren misterioa inongo erlijiotan ez bada biltzen, 

orduan, zertarako da kristautasuna? Non geratzen da kristautasunak 

unibertsala izateko asmoa? 

 Galdera horien testuinguruan eta, nolabait, korapiloa askatu nahian, bi 

ideia planteatzen dizkigu autoreak. Alde batetik, erlijio guztiak berdin ez direlako 

baieztapena aurreratzen du Mardonesek; hortaz, erlijio guztiek ez daukatela 

balio berbera esan behar genuke. Hala ere, planteamendu horrek beste galdera 

bat dakar berehalaxe: balioespenari dagokionez, erlijioak mailakatzen baditugu, 

zer irizpide dugu mailakatze hori gauzatzeko, sailkapen hori antolatzeko? 

Edonola ere, gure autoreak bat egiten du nolabait Rahner-ren 

planteamenduarekin, Kristo Jainkoaren agerpen gaindiezina dela dioenean.  

 Dena den, erlijioen arteko elkarrizketara gatozelarik, kristauak ez diren 

beste erlijioen ikuspuntuetatik, ziur aski, Mardonesen jarrera hori konplikatu 

samarra izan daiteke. Seguru asko, kristautasunak erlijio-garapenaren 

gailurrean dagoela defenditzeko dituen adina argudio beste erlijio askok ere 

plazaratu ditzakete. Ildo horretatik, erlijioen arteko elkarrizketa ez dela oso 

emankorra izango ematen du.  

 Hala eta guztiz ere, ez dezagun ahaztu Mardonesek beste hiru bide 

proposatzen dituela erlijioak elkarrekin hitz egiteko, aurreko kapituluan 

planteatu dugun bezala: mistikoa, mugaren eskarmentua eta sufrimendua.  

  

3.3. Kristautasunaren inkulturazioa: polizentrismoaren zerumuga 

 Kristautasunaren kasuan, kulturaren eta erlijioaren arteko harremanen 

planteamenduak ondorio garrantzitsuak dituela konturatzen da Mardones: gaur 

egun eta etorkizunari begira, kristautasuna kultura anitzaren testuinguruan 

pentsatu behar dugu. Kristautasuna kultura batean txertatuta dago beti; kultura 

jakin batetik heltzen da kristautasunera eta kristautasunaren edukiak kultura 

baten bitartez transmititzen dira. Are zehatzago, kristautasuna mendebaldeko 

kulturaren magalean –erromatar eta heleniar erroak dituena– hazi denez gero, 
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kultura horretan txertatuta dago. Kristautasun biluzirik ez dago; gaur egun 

ezagutzen dugun kristautasuna mendebaldeko kulturari lotzen zaio. Gaurko 

kristautasunak, mendebaldekoa ez diren beste kulturetako gizakiekin topo 

egiten duenean, ez du transmititzen kristau fede hutsa eta biluzia; fedearen 

lekukotasunarekin batera, mendebaldeko kultura darama bere gain47. Puntu 

hori ukitzerakoan, fedearen inkulturazioaren arazoa planteatzen ari gara, 

Mardonesen idatzietan gero eta indar gehiago hartzen joan den puntua hain 

zuzen. Nahitaez, arazo horri aipamen berezia egin behar diogu. 

 Mardonesek bereizten du kristautasunaren inkulturazio sakona edo 

benetakoa eta azaleko inkulturazioa edo inkulturazio taktikoa48. Bigarren 

inkulturazio-mota ez da benetakoa eta, azken batean, munduko kulturak 

mendebalderatzera zuzenduta dago. Mardonesi interesatzen zaion 

inkulturazioa lehenengoa da; alabaina, gure autoreak ondo daki inkulturazio 

horrek arazo askori aurre egin behar diela. Lehenengo eta behin, benetako 

inkulturazioak erlatibitate kulturala onartzea eskatzen du, hots, ez dagoela 

kultura-eredu bat eta, ondorioz, kultura jakin bat ez dagoela beste baten 

gainean. Hortaz, ikuspuntu horretatik, ezin daiteke defenditu kultura berezi 

bakar bat dagoela zeinetatik beste kulturak neurtu eta epaitu ditzakegun, ez 

horixe!49. Benetako inkulturazioaren planteamenduak beste baldintza bat 

eskatzen du, oraingoan baldintza teologikoa. Kristau fedearen predikazioa 

kultura batera heldu baino lehen, Jainkoaren presentzia bazegoen kultura 

horretan; nolabait Jainkoaren errebelazio bat dago kultura bakoitzean50. 

Azkenik, kontuan izan behar dugu goian esandakoa, ez dagoela kristautasun 

biluzirik; ondorioz, kultura baten jantzia eramaten du beti. Hiru baldintza horiek 

seriotasun osoz onartzen badira, benetako inkulturazioaren prozesua planteatu 

daiteke. Orduan, kristautasuna kultura bakar bateko erlijioa izatea amaituko da 

eta, kulturari dagokionez, kristautasun polizentrikoaren sorreran egongo 

ginateke; orduan, kristautasuna unibertsala bihur daiteke. 

 Kristau fedearen inkulturazioak berebiziko aukera izan dezake gure 

gaurko egoeran, Mardonesen ustez. Alde batetik, mendebaldeko kulturako 

gizarteetan, kristautasunaren presentzia gero eta ahulagoa da; bestetik, 

                                                            
47 Ik. Id., Ibid., 243.-245. or.. 
48 Ik. Id., Ibid., 246. or. 
49 Ik. Id., Ibid., 247. or. 
50 Ik. Id., Ibid., 248. or. 
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kristautasuna lurralde berrietara zabaltzen ari da; lurralde horietako zenbait 

gizartek oso kultura errotsuak eta garatuak dituzte; esaterako, ekialde urruneko 

gizarteek. Gizarte horien kasuan, kristautasunaren onarpena ezin egingo da 

mendebaldeko kulturaren moldeetan51.  

 Kristau fedearen inkulturazioari begira, Mardonesek intuizio polit bat 

dauka, lehen aipatu dugun mintzairaren arazoari lotzen zaiona. Begi-bistan 

dago inkulturazioaren arazoa eta mintzairaren arazoa oso hurbil daudela. 

Mardonesek uste du fedearen mintzaira abstraktuak saihestu behar ditugula; 

beraz, mintzaira abstraktutik mintzaira narratiborako bidea egin behar dugu, 

fedearen esperientzia kontakizun hurbil eta errazetan formulatu behar dugu, 

gizadiaren oinarrizko esperientziei lotzen zaizkien narrazioetan. Hori horrela 

egitea lortzen badugu, fedearen inkulturazioa errazagoa izango da52. 

 

 

4. Kristau esperantzaren eta utopia historikoen arteko harremana  
La utopía es la gran mediadora de la esperanza y la esperanza la razón secreta de 
toda utopía concreta53. 

 

 Esperantzaren gaia gustukoa du Mardonesek, hasiera-hasieratik 

ukitzen baitu eta pilpiratzen du bere ibilbide intelektual guztian zehar, kristau 

kontzientzia eskatologikoaren beharra behin eta berriro gogoratzea eskatuz. 

Bestaldetik, benetako kristautasunak mundua eraldatzeko apustua egiten 

duela, mundu berri bat eraikitzeko konpromiso sendoa hartzen duela oso argi 

dago gure pentsalariaren idazkietan. Kristau esperantzak erro eskatologikoa 

dauka baina giza historian ez bada azaltzen ez da izango kristaua; hortaz, 

historian azaltzeko giza proiektu historikoekin nolabaiteko lotura hartu behar du 

nahitaez. Arazo horrek kezkatzen du gure autorea, gero eta gehiago gainera, 

zeren eta gero eta premia handiagoa sentitzen baitu giza historia eraldatzeko. 

 Esperantza denbora bizitzeko modu bat da, etorkizunari begira eta 

zabalik dagoen bizitza, etorkizun horretan pertsonarengan taupadaka dagoen 

hondoko desira beteko dela uste duen jarrera existentziala. Jakina, kristau 

esperantza Jesukristorekin lotuta dago, kristauak sinesten baitu bere etorkizuna 

                                                            
51 Ik. Id., Ibid., 235. or. 
52 Ik. Id., Ibid., 252. or. 
53 Id., Esperanza cristiana…,  o. c., 33. or. 
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Gurutziltzatua dela. Ildo horretatik, kristau esperantza agintzari lotzen zaio eta 

ez da giza ekintzaren edo borondatearen ondorio bat, sinestedunak jasotzen 

duen dohain bat baizik. 

 Utopia historikoei buruz mintzatzean, gizartean dauden askapen-

proiektuak aipatzen ditu Mardonesek, hots, gizartean giza idealak lortze aldera, 

bide, modu eta antolamendu politiko, ekonomiko edo kulturala. Zentzu horretan, 

kristau esperantza ez da utopia bat, ez da bateratzen inolako giza proiekturekin, 

nahiz eta proiektua oso erakargarria izan. Historian zehar, kristau eskatologia 

proiektu sozial jakin batekin identifikatu denean, totalitarismoaren zantzua 

agertu da, Absolutuaren izenean egundoko sarraskiak burutuz. Ildo horretatik, 

kristau esperantzak ikuspuntu kritikoa adierazten du proiektu sozial, politiko eta 

ekonomiko guztien aurrean. 

 Bestaldetik, kristau esperantzak bitarteko historikoak bilatu behar ditu; 

bestela, inolako adierazpenik ez luke izango giza harremanetan eta historiaren 

ibilbidean. Horrek esan nahi du kristau esperantzaz bizi den kristauak 

konpromiso jakinak hartzera arriskatu behar duela, nahiz eta konpromiso 

horietako bat ere ezin absolutu bihurtu –zentzu horretan, gogor kritikatzen du 

neokonek, beren proiektu politikoa burutze aldera, nola erabiltzen duten 

erlijioa–. Testuinguru horretan, Mardonesek kristautasun mesianikoa 

garatzearen beharra defenditzen du behin baino gehiagotan, bizi gareneko 

garaietan modan egon ez arren. Hari horretara, Mardonesek amesten du 

politikan konprometitzen den kristauarekin; lorratz horretan, demokraziaren 

beilaria izatearekin batera, gizadian dagoen onenarekin bat egiten duena bere 

kristau esperantzaren izenean54. 

 Han hemen, kristau mesianiko horrek izango zituen zereginak aipatzen 

ditu eta, batzuetan, aipatzearekin batera, azaltzen ditu55: 

- Kontsumismo, ekoizkeria, militarismo eta pratriarkalismoaren arabera 

antolatutako gizarteari oldartzea. Horrek esan nahi du jarrera kritikoa 

                                                            
54 Ik. Id., Fe y política…, o. c., 207. or. 
55 Hemen jarraitzen dugu, adibidearen moduan, Id., Análisis de la sociedad y fe cristiana, PPC, 
Madril 1995, 279-289 or. Oro har, gai honekin lotuta dago Askapenaren kapituluan  
(hamargarrena, alegia) aurkeztu duguna, bere seigarren azpiatalean batez ere; oraingo 
honetan aletzen ditugunak lehengoak baino orokorragoak direlarik, zereginekin lotzen dira. 
Dena den, Mardonesek egiten dituen horiek bezalako zerrendak, sarri askotan agertzearekin 
batera, ez ohi dira itxiak izan. 
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jorratzea eta gizartean zabaltzea; aldi berean, giza elkartasunaren moduak 

ahalbidetzen dituzten proiektuak eta giza antolamenduak sustatzea. 

- Parte hartzearen eta elkartzearen kultura bultzatzea, gizarte zibila 

indartzeko hain zuzen. Ildo horretatik, karitate politikoa lantzen duten 

ekimenak bilatzea eta bultzatzea oso interesgarria direla uste du gure 

autoreak. 

- Bizitzeko estilo berri bat bilatzea. Posible diren bizimodu aldizkakoak 

esperimentatzea eta proposatzea. Beste arlo batean, funtzio hori 

konpromiso politikoarekin estekatzen da, elkartasun-bideen eta elkartasuna 

gauzatzeko moduen xerka dagoen neurrian. 

- Zentzuaren arazoa sakontasunez planteatzea, erlatibismoari zein 

fundamentalismoari oldartuz.  

- Bizitza profetikoak eskatzen dituen jarrera eta jokabide sinbolikoei so egitea, 

gizartean dauden inertziak probokatzeko eta gizarteak hartutako norabidea 

ez dela egokia adierazteko 

 

5. Mardonesen proposamenari buruz zenbait gogoeta 

 Atal honetan, Mardonesek kristautasunari buruz dituen intuizioak eta 

gogoeta nagusiak balioesten saiatu gara. Ukitu ditugun beste gaietan bezala, 

honetan ere gertatzen da gure autoreak ez duela lan sistematikorik egin, baizik 

eta bere hausnarketak eta iradokizunak bere idazkietan zehar barreiaturik 

daudela. Hori dela eta, aurkezpen sistematikoa egiten saiatzea ez da erraza. 

Hala ere, gai honen inguruan bildu ditugun zatiak batzean agertzen zaigun 

paisaia oso ederra da. Pasai horri begira, aurkeztutakoa balioetsi nahi duten 

zenbait gogoeta eginez, kapitulu honen ibilbideari amaiera emango diogu. 

 

5.1. Mardonesek irrikaz desiratzen duen helburuetako bat da modernitatean 

garatzen den kristautasun liberatzailea bizitzea posible dela erakustea. 

Horrenbestez, gizaki modernoa kristau zintzoa izan daitekeela ondorio guztiekin 

eta, aldi berean, kristauak, bere fedean irauteko, ez diola uko egin behar bere 

arrazionaltasun kritikoari da, azken batean, gogoeta honetan jokoan dagoen 

balioa.  
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 Gauza bat da ideal bat formulatzea edo desira bat plazaratzea eta beste 

bat hori posible dela erakustea. Mardonesek, bere gogoetan zein bere bizitzan, 

erakusten digu ideal hori arrazionala, koherentea eta posible dela. Hori dela 

eta, gure autoreak eskaintzen dizkigun gogoetak eta iradokizunak, 

pentsarazteaz gain, guztiz eskertzekoak dira. Mardonesen ahalegin intelektuala 

ez da ezerezean geratzen, bestela baino, ondore oparoa uzten digu 

kristautasuna sakontasun osoz bizitzeko. Ondare horren zenbait alde aletu 

ditzagun. 

 Lehenengo eta behin, arrazionaltasun kritikoa onartzen duen kristautasuna 

garatzen saiatzen da. Modernitateak eskaintzen duen gaitasun kritiko hori, 

onartzeaz gain, baliatzen du bere kristau tradizioa arazteko eta sakontzeko. 

Jakina, arrazionaltasun kritikoa ez du absolutu bihurtzen, ezta epaitzeko azken 

irizpidea; baina gizakiaren eta gizadiaren kontra doazen kristautasunaren 

garapenak identifikatzeko balio handikoa dela onartzen du Mardonesek.  

 Bigarrenik, gure autorearen helburua ez da amaitzen garai modernoetan 

kristautasun koherentea eta esanguratsua formulatzean. Mardonesek, kutsu 

profetiko handiz, bere fede kristaua giza historian legamia izatera deitua dela 

argitasun osoz antzematen du. Hori dela eta, kristautasunak konpromiso 

historikoak hautatu behar dituela eskatzean oso tematia da gure pentsalaria, 

nahiz eta konpromiso historiko horiek oso anitzak izan. 

 Hirugarrenik, bere idazkietan eta gogoetan oso argi geratzen da kristau 

fedea ez dela filosofia bat edo gogoeta polit bat gure ikerlariarentzat, bere 

bizitza bera baino. Bere fedea sakontasunez eta zintzotasunez bizi nahi 

denean, bere bizitza bera da jokoan dagoena. Bere gogoetetan gardentasunez 

islatzen da bere fede hori iturria dela eta ez dela murrizten bere 

arrazionaltasunera, arrazionaltasunaren jarduerari uko egin gabe inoiz ere. Hori 

dela eta, barneko mistika bat nabaritzen zaio, bere lana eta konpromisoa 

elikatzen dituena. Puntu horretan beste oreka interesgarri bat agertzen da 

Mardonesen gogoetan: errealismoaren eta ametsaren arteko harremana. 

Kristautasunaren bizipen mistikoak, gero eta biziago denak, gure pentsalaria 

gero eta ameslariago izatera eramaten du, kristau proposamenak eta bizitzak 

pentsamolde eta egitura guztietatik gainezka egiten duela konturatzen baita; 

hori dela eta, gauzapen historiko guztiekin kritikoa da, inoiz ere ez dago 

identifikatuta egoera historiko edo jarduera historiko jakin batekin. Baina, 
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bestaldetik, errealista da eta gizartean gertatzen diren datu zehatzei adi dago. 

Sarri askotan, datu horiek zer dioten ez zaio gustatzen gure autoreari, baina 

onartzen ditu eta kontuan izaten ditu bere planteamenduak birpentsatzeko. 

Zentzu horretan, Mardonesen kristautasuna historian eraikitzean ari den 

kristautasuna da. 

 Laugarrenik, gure autoreak minez esperimentatzen du historiaren 

gorabeherak oso kontraesankorrak direla eta idealak, handiak eta onak izan 

arren, ez direla gauzatzen egun batean; are gehiago, sarri askotan ematen du 

historiaren norabidea ideal horiek seinalatzen duenaren kontra doala. Ildo 

horretatik, garai ilunetan bizi delako kontzientzia behin baino gehiagotan 

erakusten du gure pentsalariak. Horretan, esperantzari eusten dio adore 

handiz, jakin baitaki giza historia prozesu luze bat dela eta Jainkoaren 

Erregetza legamia bezala presente dagoela giza harremanean eta giza 

egituretan. Zentzu horretan, Mardones inozoa ez izateaz gain, oso 

iradokitzailea da berak erakusten duen fede esperantzatsua. 

 Bosgarrenik, Elizarekin kritikoa da eta askotan hartzen dituen erabakiak eta 

bideak ez ditu begi onez ikusten; baina Elizaren komunioa balioesten du eta 

horretan jarraitu nahi du pentsatzen eta proposatzen, kristautasuna 

komunitarioa baita beti. Ildo horretatik, bi intuizio iradokitzaile eskaintzen dizkigu 

gure autoreak. Batetik, Elizaren barneko eta kanpoko harremana Habermas-en 

planteamendu komunikatiboa kontuan izatea eta aplikatzea. Bestetik, 

komunitate txikien beharra, non fedea modu bizian eta esanguratsuan 

partekatzen eta ospatzen den. 

 

5.2. Kristautasunari buruz Mardonesek egiten dituen gogoetak irakurtzean, 

erakargarriak, argiak eta koherenteak direla esatearekin batera, edozein 

kristauek kristautasun-planteamendu hori bereganatu ote dezakeen galdetzen 

diogu gure buruari. Beste modu batean galdetuta, gure autorearen 

planteamendua, ez da elitista neurri batean? Arriskuan bizi den kristautasuna, 

mugako tentsioetan trenkatua, bereizpen zailetako ahaleginean…Ez da erraza. 

Mardonesek behin eta berriro diosku zelotismotik alde egin nahi duela; baina, 

azken batean, berak planteatzen duen kristautasuna ez da nahiko heroikoa? 

Nolabait horren kontzientzia izanez, berak eskaintzen digun nolabaiteko 

erantzunak bi alde ditu: batetik, espiritualtasunarekin lotzen da, Jainkoaren 
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bizipen hurbila eta sakona; bestetik, harreman komunitario hurbila eta 

esanguratsua. Dena den, soziologiaren ikuspuntutik, ez du ematen 

kristautasun-eredu hori jende askok bizi dezakeenik; bestaldetik, ordea, kristau 

proposamena badirudi unibertsala dela, baita Mardonesen planteamenduan 

ere. Arazoa zaharra da eta ez dagokio kristautasunari soilik, iraultzaileak diren 

mugimendu guztietan presente baitago tentsio hori. Elizaren historiako hainbat 

mendeetan eta lekuetan bokazioaren planteamendu elitistaren bitartez oldartu 

zaio arazoari; testuinguru horretan sortzen da klerigo-laiko ezberdintasuna eta 

bizitza erlijiosoan parte hartzeko deia; baina gaur egun ezberdintasun horrek 

dakarren pitzadura zalantzan jarri da, laikotasunari buruzko gogoetek ondo 

asko erakusten duten bezala; bestaldetik, argi dago Mardonesen 

planteamenduak ez dituela elikatzen ezberdintasun horiek. Hala ere, 

Mardonesek planteatzen duen kristautasunak heroismo-kutsua dauka eta 

nolabait planteatu behar da heroiak izateko inolako deirik sentitzen ez duten 

kristauak nola sartzen diren planteamendu horretan. 

 Esandakoa osatzeko, beste oharpen bat egin behar dugu, Mardonesek 

uzten digun ondarearekin leiala izate aldera. Bere mezuak errotiko 

kristautasuna bizitzera deitzen badu, bere idazkietan agertzen diren edukiak, 

oro har, oso dibulgatzaileak dira, publiko guztiak kontuan izanik, elite 

intelektualetan pentsatzen eta esaten dena herritar arrunten eskura jarri nahi du 

gure autoreak. Zentzu horretan, behinik behin, gure pentsalariaren jarrera eta 

jokabidea ez da batere elitista. 

 

5.3. Modernitatearen testuinguruan kristautasuna bizitzeari begira, Mardonesek 

erakusten duen jarrera optimista dela ematen du lehendabiziko begiradan, 

baina, arretaz aztertzen dugunean, nolabaiteko kontraesana agertzen zaigu. 

Alde batetik, Mardonesen balioespenak dio, behin eta berriro, mendebaldeko 

gizartean gertatzen ari diren aldaketa sakonen testuingurua 

kristautasunarentzat aukera berezi bat izan daitekeela; lelo horrek Mardonesen 

lan guztiak zeharkatzen ditu. Beste alde batetik, Eskola Kritikoaren azterketek 

eta iritziek eraginez agian, Mardonesek mendebaldeko gizartearen ibilaldiaz eta 

norabideaz dagien gogoeta oso pesimista da. Modernitateak dakartzan 

ondorioak kontuan harturik –garapen teknikoaren, administrazioak duen 

antolamendu burokratikoaren eta hedabideen eragina, besteak beste–, 
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gizakiaren askatasuna gero eta murritzagoa omen da56. Azken gogoeta-lerro 

horri jarraitzen dion neurrian, Mardonesen hausnarketak pesimismoaren 

inpresioa uzten digu: mendebaldeko gaurko gizartea endekatzen ari da, 

endekapenaren aldatsean behera amiltzen ari da57.  

 Ohar hori ondo ulertzeko, gaineratu behar dugu Mardonesek ez duela uste 

kristautasuna mendebaldeko gizartearen –endekapenaren aldats-behera 

abiatuta dagoen gizartearen– salbatzailea izango denik; kristautasunarentzat 

ikusten duen aukera ez datza horretan, ez horixe!  

 Hori horrela, azpian dauden balorazio biak –mendebaldeko gizartearen 

endekapena eta, aldi berean, kristautasunarentzat gizarte hori aukera izatea– 

bateratzea ez da erraza. Argi dago modernitatea aukera izan dela 

kristautasunarentzat aro horrek dakarren arrazoiaren garapenak erlijioaren 

ezpurutasuna arazteko gaitasuna erakusten duen neurrian. Baina horrez gain, 

endekapenaren aldats-behera amiltzen ari den gizartea, zer aukera da 

kristautasunarentzat? Beste norabidean begiratuz, neokonen planteamendua 

gaitzesten duelarik, zein da kristautasunaren zeregina gizarte horretan? 

 Laburbilduz, badirudi Mardonesen planteamendu optimista estalkia dela, 

baina planteamendu horren azpian ikuspuntu pesimista ezkutatzen dela, 

hurrengo baieztapenak bateratzen baitu nolabait: lehenik, modernitateko arrazoi 

kritikoak kristautasuna arazten laguntzen du; bigarrenik, gizarte modernoaren 

ibilbideak58 uko egin dio arrazoi kritikoari, endekatzearen bidea hartuz; 

hirugarrenik, kristautasunaren zeregina ezin daiteke izan neokonek erlijioari 

ematen dioten funtzio instrumentala, nahiz eta gaurko joera nagusietako bat 

hortik joan. Baldintza horietan, kristautasuna nola izan daiteke eragile 

iraultzailea gizartean? Galdera horri erantzuteko, kristautasunaren presentzia 

                                                            
56 Ik. Id., Sociedad moderna y cristianismo, DDB, Bilbo 1985, 26. or. 
57 Ik. Ibid., 23–32 or.; Id., La vida del símbolo…, o. c., 145-149 or. Para comprender las nuevas 
formas de la religión..., aipatutako liburuan, 144. orrian, ondoko aipu hau irakurtzen dugu: 

Hemos ampliado nuestro saber y poder sobre la naturaleza y sobre el hombre mismo 
hasta el punto de que somos ya la mayor.amenaza de la misma naturaleza y de 
nosotros mismos. (...) Siguiendo a Beck: asistimos a un juego de sumas negativas del 
‘perjuicio colectivo autoinfligido’, en el que todos se producen daños a sí mismos y a los 
demás, sin retener por.ello ningún beneficio neto, ya que ‘los efectos circulares de 
riesgo reúnen a ejecutores y a víctimas’. (...) Se hace cada vez más evidente que no 
somos capaces de controlar nuestro propio desarrollo.  

58 Paragrafo honetan “modernitate” hitzak duen anbiguotasuna kontuan dugu, lan honen 
sarreran adierazita dagoen bezala. Modernoa da bai Eskola Kritikoaren arrazionaltasuna, bai 
neokonen planteamendua, bai postmodernitatea, horiek guztiak Ilustrazioaren altzoarekin lotuta 
dauden neurrian. Modernoa ere garaikidea da eta horretan fundamentalismoa sartzen da. 
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publikoa nola ulertzen den planteatu behar da, baina gai hori gutxi garatuta 

dago Mardonesen gogoetan, lekukotasun pertsonalaren aldetik eta kristau 

taldeek adieraz dezaketen indar sinbolikoaren aldetik baitoaz bere 

hausnarketak. Puntu hori sakontasunez planteatu ezean, gizarte modernoa 

aukera dela gizartearentzat baieztatzea aurreiritziaren plano teorikoan kokatzen 

da, anbiguotasunez beteta, nahiz eta aurreiritzi hori guztiz legitimoa izan. 

 

5.4. Kristau esperantzaren ondorio historikoak aztertzean, badago puntu bat 

non Mardonesen iritzia ez den agertzen oso argi. Gizartearen egoerari buruzko 

diagnostikoa oso kritikoa delarik eta kristau esperantzak historia honetan 

haragiztatu behar duela kontuan izanik, kristau esperantza horrek proposamen 

politiko eta ekonomiko zehatzik ez duela argi eduki arren, oinarrian bateragarria 

da gure gizarteak duen eredua eta kristau esperantzaren planteamendua? 

Beste modu batean planteatuta, bide jakinik proposatu gabe, kristau 

esperantzarekiko koherentziak aldaketa iraultzailea eskatzen du gure gizartean 

edo nahikoa da gure gizartea zaharberritzearekin? Batzuetan, Mardonesek 

ematen du iraultzailea dela; beste batzuetan, berriz, erreformatzailea. Puntu 

hau ondorio askokoa da eta horrekin lotzen den gogoeta etenik geratzen da 

Mardonesen planteamenduetan. Berak argi dauka jarrera biak onargarriak 

direla59; bai aukera baten arrazoiak eta ondorioak zein bestearenak ikertzea eta 

sakontzea beharrezkoa dela iruditzen zaigu, gure garai hauetan kristau 

esperantzaren gogoetari haragipen historikoa emateko hain zuzen. Zehaztapen 

horren falta nabaria ikusten dugu Mardonesen gogoetetan.  

 

5.5. Kristautasuna eta erlijioen arteko harremanei heltzen die gure ikerlariak eta 

gai horretaz egiten diren planteamenduak irakurri dituela erakusten du. Hala 

ere, bere gogoeta hasita dagoela baina ez dela heldua esan genezake. Sortzen 

diren galderak eta kristautasunari agertzen zaion korapiloa ondo planteatzen 

du; nabaria da ez daukala inolako intentziorik arazoa ezkutatzeko. Dena den, 

planteamenduen arloan eta gogoeta teologikoari dagokionez, azaldutako 

arazoak bere horretan jarraitzen du Mardonesen gogoetetan. Mardonesek 

                                                            
59 Ik. Id. Fe y política…, o. c., 205-206 or. 
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ematen duen irtenbidea ez da oso argia; ez, behintzat, arazoari irteera bat 

emateko beste. Aletu ditzagun argitu gabe geratzen diren zenbait puntu: 

 

5.5.1. Batetik, Rahner-en lorratzean, Jesukristorengan Jainkoaren errebelazio 

gaindiezina gertatzen dela defenditzen du. Gauza berbera esan liteke beste 

erlijio batez? Edonola ere, kristaua ez den beste erlijio tradizioetan kokatuta 

dauden sinestedunek nekez onartuko dute errebelazio gaindiezinaren 

baieztapena. Kristautasunaren barnean egindako argudioa delarik, 

kristautasunaren tradizioan zentzuduna da; behinik behin, zentzuduna eta 

arrazoizkoa da kristau batek esatea Kristorengan aurkitzen duela bere bizia, 

bidea eta egia. Baina beste erlijioez mintzatzean, eta, batez ere, beste 

erlijioekin mintzatzeko premia ikusten denean, nahikoa da esatea Jainkoaren 

errebelazioa direla?  

 

5.5.2. Mardonesek argitasun osoz planteatzen du galdera zorrotza: kristauak 

ez diren beste erlijioak errebelazio-bideak badira, zein da kristautasunaren 

zeregina erlijioen artean? Kristautasuna beharrezkoa izango ote da? Galdera 

mamitsua bada ere, erantzunari ez dizkio behar beste denbora eta sakontasun 

ematen. Batetik, Mardonesek ohartarazten digu Jainkoaren misterioa ez dela 

gatibu geratzen ez kristautasunean, ez inolako erlijio tradiziotan; beraz, 

baieztapen horrek Jainkoaren misterioari buruzko esperientzia sakontasunez 

partekatzera gonbidatzen du. Bestetik, Kristo berpiztua kristautasunaren 

tradizioaz harago doa; sasoian sasoiko bitarteko historikoen bidez, 

Jesukristoren Espirituarengan gizaki bakoitzari Jainkoak eskaintzen dion 

salbazio unibertsala igar daiteke nolabait. Gure autoreak jarrera zabala eta 

malgua erakusten du arazo honetan, baina azpian geratzen diren korapiloak ez 

daude ukituta. Jesukristoren zentraltasuna eta salbazioaren unibertsaltasuna, 

alde batetik, eta kristaua ez diren beste erlijioetan agertzen den salbazioa, 

beste alde batetik, giltzatu behar direlako baieztapen argia agertzen da gure 

teologoaren planteamenduan; nola, ordea, ez digu hain argi azaltzen. 

 

5.5.3. Erlijio guztiak berdin dira? Berdin erakusten dute errebelazioa? Berdin 

da bata zein bestea? Badirudi zenbaitetan ezberdintasunik egiten saiatzen dela. 

Behinik behin, erlijioaren zinezkotasuna bereizi behar dela argi azaltzen du eta, 
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horrenbestez, badirela erlijio faltsuak baieztatu behar dugu. Baina, 

zinezkotasunaren irizpidea betetzen dutenen artean, berdin da bata zein 

bestea? Mardonesek bere azken liburuan dio erlijio guztiak ez direla berdin eta, 

ondorioz, egia maila ezberdinak daudela. Hori horrela, zein da irizpidea maila 

horiek jartzeko? Nork ipintzen ditu irizpide horiek? 

 

 

 

 

 

 

 



13. Jainkoa1 

  

Nada de lo que tengo me llena completamente; solo quedaré satisfecho en Dios2. 
 
Paradoxa erlijiosoak ezintasun handia ezartzen du. Izan ere, Jaungoikoa, dominus, 
etxeko jabea, izendaezina baita, ez nolanahi ezarritako baldintza batengatik, baizik eta 
erabat, inolaz, zehatu ezina delako; eta hizkuntza sistemak, bere bitartasunean, oso 
zirrikitu gutxi uzten du, hitzetan gordetakoa kamustu gabeko zera bat ez bilakatzeko3. 

 

 

 Jainkoa modu askotan eta hizkuntza askotan esaten da. Erlijio-

bizipenari guztiz lotuta dagoena eta pertsona osoa baldintzatzen duena. 

Jainkoari buruzko gogoeta sakabanatuta dago Mardonesen idatzietan zehar, 

eta, zorionez, bere azken liburuan – agian lekukotasun gisa– gogoeta 

sistematikoa egiten saiatzen da.  

 Mardonesen gogoetei jarraituz, atal honetan Jainkoari buruz zer esan 

daitekeen eta gure mintzaeraren mugak zeintzuk diren jorratuko dugu. 

Lehenengo pausoan, gai hau zergatik den oinarrizko gaia azalduko dugu. 

Bigarrenik, modernitatearen galbahea kontuan izanik, zer jainko ez den posible 

jorratuko dugu, hots jainkoa askatzailea ez denean. Hirugarrenik, 

modernitatearen kritikari so eginez eta bide apofatikoan ez geratzeko asmoz, 

Mardonesekin batera, hizkeraren arazoari eutsi behar diogu. Laugarrenik, 

tradizio judu-kristauan oinarrituta, Jainkoa liberatzailea denari buruz Mardones 

esaten ausartzen den zenbait ezaugarri aipatuko ditugu. Azkenik, gai honetaz 

Mardonesek egiten dituen gogoetek iradokitzen dituzten zenbait oharpen 

eskainiko ditugu. 

 

1. Gai garrantzitsua 

 Mardones, heriotzak ezustean harrapatzen duen unean, Jainkoari 

buruzko gogoeta sakon eta kritiko batean murgilduta dago. Hilondoko argitalpen 

                                                            
1 Atal honetan, gehien bat, Mardonesek idatzitako azken liburuari jarraitzen diogu: 
MARDONES, J. M., Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto, PPC, Madril 
2006. Liburu hori Jainkoari buruzko gogoeta sakona eta kritikoa da eta autorearen heriotza 
gertatu ondoren argitaratzen da; nolabait, idatzi hori gure teologoaren bizipen heldua delarik,  
bere bizitza guztian zehar egiten duen bilakuntzaren lekukoa da.  
2 LOIDI, P., In Memoriam. El rostro interior.de José María Mardones, in MARDONES, J. M., 
Matar a nuestros dioses..., o. c.,  213. or. 
3 IRASTORTZA, T., Izendaezinaz, Pamiela, Iruñea 2008, 15. or. 
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ederrean bildu eta agertu dira gogoeta horiek. Argitalpen horren lema –

izenburua– oso esanguratsua da: gure jainkoak hiltzea; sinestedun 

helduarentzako Jainkoa. Liburuaren izenburuak berak polemika iradokitzen du, 

kritika egiteko beharra. Nolabait, Jainko bakarra sinestedun helduari lotzen 

zaio, edo, agian hobeto esanda, sinestedun helduak Jainko bakarrari eusten 

dio; baina Jainko bakarrarekin batera badira jainko asko, benetako 

sinesmenaren bidean abiatuta dagoen erromesak hil behar dituenak.  

 Esandakoa kontuan harturik, bere azken liburuari begiratzean, 

irakurleak antzematen du Mardonesek egiten duen ibilbidearen gailurrean 

dagoela. Bai ikuspuntu biografikoan –bere bizitzaren azkenean idatzia–, bai 

Mardonesen bizipenean –bere bizitzaren interesaren erdi-erdian dagoena–, gai 

bereziaren eta esanguratsuaren aurrean gaude. Liburu horretako orrietan gai 

kulturalak, erlijiosoak, teologikoak, filosofikoak, eta abar sartzen dira; hala ere, 

gure autorearen interesgunea ez dago kokatuta gai horietan; gai horiek ibilbide 

intelektualaren emaitza badira ere, bitartekoak baino ez dira; jakin-mina eta 

bilakuntzaren erdia beste nonbait daude: benetako bizitzan. Gizakia eta 

gizakiaren benetako bizitza da gaia; gizakia bere gailurrera eramatea 

ahalbidetzen duen bizitza eta sinesmena; beraz, liburu horretako gogoetan, 

benetako giza bizipena, benetako giza sinesmena jorratu nahi du Mardonesek. 

Eta Jainkoa ikusten du bilakuntza horren erraietan, Jainkoa gizakiaren erraietan 

baitago eta, aldi berean, gizakia Jainkoarenetan: teologia eta antropologia 

elkarrekin lotzen dira. Fedea eta bizitza sakontasunez lotzeko beharra ikusten 

du gure teologoak; Jainkoaren existentziaren lekukoa den sinestedunak 

benetako giza bizitza bizi behar du. Benetakotasun hori, hain zuzen ere, 

Mardonesen barneko bilakuntzari lotzen zaio; Mardonesek egiten duen 

hausnarketa bere bizitzari itsatsirik dago, bere bizitzaren komunikazio sakona 

baita.  

 Patxi Loidik, komunitateko senideak, bere lekukotasuna eskaintzen 

digu: Mardonesek esaten omen zuen ezerk ez ziola betetzen bere barnea, 

Jainkoak izan ezik; Jainkoagan, ez beste inon, beteta geratuko zela –

betetasuna lortuko zuela– susmatzen zuen nolabait4. 

                                                            
4 Ik. LOIDI, P., In memoriam..., l. c., 213. or. 
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 Jainkoa eta erlijioa lotuta daude; erlijioak, sarri askotan –baina ez beti– 

jainkoa(k) aipatzen d(it)u, eta, bestaldetik, jainkoaren aipua egitean, erlijioaren 

erreferentzia datorkigu irudimenera. Baina, egia esan, gai biek elkarri begira 

daudela ematen badute ere eta baten batek gai berbera dela pentsa balezake 

ere, gai biok ez dira bateratzen, bi gai dira: Jainkoa erlijioan aipatzen da, baina 

Jainkoa eta erlijioa ez da gai berbera. Ziur aski, erlijio bakoitzak badarama 

berekin misterioaren irudi –bizipen– bat; askotan, misterioaren irudi horrek 

jainkoaren aurpegia hartzen du, izen batean islatzen da, behinik behin. 

Erlijioaren oinarria, erlijioa bera izateko arrazoia misterio horretan –sarri 

askotan jainkoa edo izendatzen den horretan– erroturik dago. Bestaldetik, 

ikusia denez, erlijioak kultura baten existentzia eskatzen du, kulturaren esparru 

jakin batean adierazi eta garatzen baita erlijioa. Beraz, neurri batean, erlijioak 

bere mundua eraikitzen du eta, aldi berean, erlijio-eraikuntza horrek eragina du 

gizartean, gizarteko antolamenduan. Baina, transzendentziarekin lotzen dena, 

jainkoa edo misterioa deitzen den hori kulturaz, gizarteaz eta erlijioaz 

harantzago kokatuta dago, nahiz eta kulturan dauden hitzen bidez izendatua 

izan; hori erlijio guztietan gertatzen denez gero, kristautasuna ez da 

salbuespen5. 

 Hori horrela, sinestedunok susmatzen dugu erlijioaren premia dugula, 

eta, halaber, erlijioa erlatibitate historikoz josirik dagoela. Izan ere, erlijioa 

amaitu gabeko errealitatea dugu, bidean dagoen bizipena. Bide hori 

ibiltzerakoan, Jainkoaz dagoen oinarrizko bizipena printzipio kritikoa bihur 

daiteke, hots, erlijioa behin eta berriro berrantolatzeko deia. Askapenari buruzko 

gogoeta egiten dugunean, Jainkoa eta erlijioa bereiztea lagungarri izan 

dakiguke. 

 Baina, beste ikuspuntu batetik begiratuta, Jainkoa oso arriskutsua da. 

Jainkoaren irudia eta Jainkoaren bizipena oso kaltegarria eta desegilea izan 

daiteke pertsonarentzat. Jainkoaz eraikitzen den irudiak ez du beti gizakiaren 

alderik onena ateratzen, garatzen. Mardonesentzat baieztapen hori ez da 

gogoeta espekulatiboa edo teorikoa, hainbat sinestedunen bizitzako minaren 

eta muinaren eskarmentua baizik. Gure autorearen idatzietan nabaritzen da 

bere pertsona osoa konprometituta dagoela hausnarketa horretan, bera ere 

                                                            
5 Ik. MARDONES, J. M., La vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Sal Terrae, 
Santander 2003, 205. or. 
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hunkituta eta minduta baitago; min horretatik askapenaren aldarrikapena 

sortzen da, behin eta berriro6.  

 

2. Jainkoa liberatzailea ez denean 

 Modernitateak dakarren arrazoi kritikoaren galbahetik iragaterakoan, 

jainkoaren irudietan dauden hainbat faltsukeria gordintasun osoz azaltzen 

zaigu. Arrazoi ilustratuaren argitan, irudi horiek eta gizakiaren askapenaren –

betetasunaren– guraria bateraezinak dira: arrazoi ilustratuari uko eginez, irudi 

horietan atxikirik geratzen dena modernitatetik at –gure mendebaldeko 

mundutik at– erbesteraturik dago. Modernitatearen susmoaren eta zalantzaren 

zantzua harago doa, Jainkoa bera ukatzeraino iristen delarik: jainkoaren 

benetako irudirik ez omen da posible; are gehiago, benetako jainkorik ez omen 

dago.    

 Modernitatearen galbahetik iraganez gero, Jainkoaz ezagutu, 

esperimentatu eta esan dezakegunaren mugak argiago agertzen zaizkigu. 

Mardonesek, modernitatearekin josten duen elkarrizketan, argi ikusten du 

Jainkoa ezin dugula zuzenean esperimentatu; ez, behinik behin, gure inguruan 

dauden beste objektuak behatu eta atzeman ditzakegun bezala. Modernitatetik 

aurrera, hausnarketa hori kontuan izatea ezinbestekoa izango da 

sinestedunarentzat; benetako fedea arrazoiaren kritikaren galbahetik iragan 

behar da. Baina, bestaldetik, esan beharra dago Jainkoaren esperientziak ez 

daukala bere iturria eta oinarria arrazoian. Agian esan beharko genuke 

arrazoiak ezin eraiki dezakeela Jainkoaren benetako irudia, baina arrazoia 

guztiz beharrezkoa dela Jainkoaren irudi faltsuak identifikatzeko eta saihesteko. 

 Modernitateak ondo ikusi du Jainkoaren irudi faltsuek gizakiaren 

askatasuna eta garapena murriztu eta, sarri askotan, ezintzen dituztela. 

Murrizte horren testuinguruan, gizakia eta Jainkoa ezin etor daitezkeela bat, 

ezin elkartu daitezkeela defenditzen du modernitateak: gizakia eta Jainkoa 

elkarren arteko etsaitzat hartu ditu. Izan ere, modernitateko ordezkari askok –

gizakiari dagokion duintasunaren izenean askotan– Jainkoaren izateari berari 

uko egin diote. Hari horri jarraituz, modernitateak gizakiarentzat askatzailea ez 

den Jainkoa baztertzen du, ezintzen du; beste modu batean esanez, 

                                                            
6 Ik. MARDONES, J. M., Matar a nuestros dioses..., o. c., 5. or. 
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modernitateak Jainkoaren irudi askatzailea eskatzen du. Baina, halaber, 

modernitatearen ekarpen eder horretan ere badago modernitatearen ahulezia, 

edo, behinik behin, tentazioa: Jainkoaren irudi osoa –Jainko bera– giza 

arrazoiaren menpean ipintzea. 

 Postmodernitatea, modernitatearekiko kritikoa izan arren, ez da 

itzultzen modernitateak kritikatzen dituen Jainkoaren irudi faltsuetara; edo, 

behinik behin, ez itzultzen saiatzen da. Irudi faltsu horiek debekatuta daude, bai 

modernitatean, bai postmodernitatean. Baina, ikusi dugunez, arrazoi 

ilustratuaren gaitasunaz nahiko eszeptikoa da postmodernitatea. Hain zuzen 

ere, modernitatearen arrazoiak eraikitzen dituen hesiak, mugak eta baldintzak 

erauzteko joera nabaria du postmodernitateak. Modernitatearen arrazoiak 

ahazten dituen hainbat eremu berreskuratu nahi ditu postmodernitateak; 

besteak beste, hori ditugu mundu sinbolikoa eta mundu afektiboa. Mundu 

horien berreskurapenean, Jainkoaren hausnarketa egiteko, aukera eta bide 

berriak agertzen dira. Eta aukera berri horiekin batera, arrisku berriak ere 

azaltzen dira. 

 Mardonesek Jainko-irudi faltsuen zerrenda luze bat egiten du bere 

azken liburuan, ez modernitateak, ez postmodernitateak onartu ezin dituztenak. 

Baina irudi faltsu horiek aurkeztu baino lehen, gaur egun bizitzen ari garen 

garaietako ezaugarri bat kontuan izan behar dugu: aldaketa-garaietan bizi gara. 

Aldaketaz ezaugarritutako abagune historikoetan nahaste-borraste handiak 

sortzen dira; antzinako pentsaerak eta ikuskerak berriekin batera kokatu eta 

elkartzen dira. Zerumuga lausotzen delarik, irudien perfila eta adierazpena 

desitxuratzen da. Pentsaera eta ikuskera anitz, ezberdin eta, sarri askotan, 

kontrajarriak sortzen dira gizartean. Fenomeno horrek, gizartearen esparruan 

gertatu arren, gizabanakoaren kontzientzian ere badu bere eragin nabarmena. 

Gizabanakoaren esparru horretan agertzen diren pentsaerak eta ikuskerak, 

kontrajarriak izan arren, elkarren ondoan metatu daitezke. Jainkoari buruzko 

pentsamoldean eta ikusmoldean oso nabaria izan daiteke nahaste-borraste 

hori. Kanpoko giro tradizionalak eta kristau elizak oraintsu arte bultzatu eta 

barreiatu dituen irudiak gaurko ikuskera eta pentsaera berriekin nahasten dira. 

Giro nahasi horretan ez dago eroso Mardones, kritikaren beharra sentitzen du. 

“Dena berdin da” edo “denak berdin balio du” baieztapenekin ez dator bat, 

inondik ere. Eta Jainkoari buruz eta Jainkoaren irudiei buruz hausnartzen ari 
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garelarik, kritika-aldarrikapen hori oso garrantzitsua da. Abagune nahasi horren 

testuinguruan Jainkoaren irudi faltsuen zerrenda egiten du Mardonesek. 

- Jainko beldurgarria, beldur ematen duen jainkoa7. Gizartean eta kristau 

erlijioaren tradizioan askotan erabilia izan da irudi hau. Oso funtzionala da. 

Jainkoak jartzen duen zigor ikaragarriari beldur diolarik, pertsona prest dago 

edozein gauza egiteko, edozein egoera sozialetara egokitzeko. Gizakiak 

sentitzen duen beldurra Jainkoagana eramateko erabilia izan da; erlijioa 

mehatxu bihurtu da eta Jainkoa gupidarik gabeko epaile. Historiak erakusten 

du bide hau oso emankorra dela erlijioarentzat, zeren eta gizaki asko 

erlijiopean egotera bultzatu baitu eta, horrela, erlijioak arrakasta lortu du. 

Psikoanalisiak zeresanik asko dauka irudi eta planteamendu honetaz. 

- Leku eta egoera guztietan eskua sartzen duen jainkoa8. Mardonesen 

hitzetan Dios intervencionista. Jainkoa, irudi horren arabera, munduan ari da 

ekin eta ekin inolako bitarterik gabe, hots, modu zuzenean. Eredu horretan 

jainkoaren ekintza beste ezaugarri batekin agertzen zaigu, lehengoarekin 

lotuta dagoena: unibertsaltasuna eta osotasuna. Jainkoaren eraginetik ezerk 

ere ez du alde egiten. Bide horretatik historiaren fatalismoa ondorioztatzen 

da: gauzak horrela dira Jainkoak horrela nahi duelako. Igar dezakegunez, 

planteamendu hori oso funtzionala da gizartearen status quo mantentzeko. 

Jainko hori legitimazio-printzipio eraginkor bihurtzen da: abagune batean 

dauden egitura sozialen eta egoera pertsonalen legitimazio-printzipioa. 

- Nekea, sufrimendua eta sakrifizioa eskatzen duen jainkoa9. Irudi horren 

gakoa zera da: salbazioak sufrimendua eskatzen du. Nolabait, salbatzen 

gaituena sufrimenduari lotzen zaio. Irudi horren erraian hainbat arrazoi 

korapilatzen dira – zein baino zein astunago– gure kristau tradizio 

erlijiosoan.  

 Batetik, argi dago irudi eta kontzepzio hori oso sartuta dagoela 

kristau sinestedun gehiengoan; modu kontzientean edo inkontzientean, 

salbazioa eta sakrifizioa elkartzen dituzte oraingo eta betiko kristau 

gehienek. Eta hori ez da ideia teoriko soila; alderantziz, oso ondorio 

praktikoak eta larriak dituen planteamendu baten aurrean gaude. Jainkoak 

                                                            
7 Ik. Ibid., 21-26 or. 
8 Ik. Ibid., 39. or. eta hurr. 
9 Ik. Ibid., 67. or. eta hurr. 
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polizia baten irudia hartzen du, begiralea da; eta gizakien desobedientziaz 

ohartzean, haserre bizian jartzen da. Guztiz beldurgarria da irudi hori; 

horrelako pertsonaia baten aurrean, gizakiak inoiz ez dauzka bere eskuak 

garbi; beti errudun da, beti baitu errudun sentitzeko motiboa. Jainko-irudi 

horrek ez du konfiantzarik ematen, ez du beragana erakartzen; gizakia 

beraren botereari begira dago beldurrez ea noiz deskargatzen den beraren 

haserrea eta mendekua. 

 Jainkoaren irudi hori gizakiarentzat oso sentikorra eta 

esanguratsua den bizipen sakon batekin lotzen da: gaitzaren bizipena. 

Gaitzaren forma guztiek sufrimenduaren eskarmentua dakarkiote gizakiari; 

gaitzaren beldurra gizarte eta kultura guztietan presente dago. Ez da erraza 

lotzen maitasunezko Jainkoa baieztatzea eta, halaber, gaitzaren existentzia 

behin eta berriro konstatatzea. Jainkoa mendeku zalea bada, gaitzaren 

existentzia azalgarriagoa izan liteke; baina azalpen horren prezioa oso 

garestia da, ordainezina. Bestaldetik, irudi hori gaitzera moldatzeko eta 

ohitzeko modu bat izan daiteke: gizakiak zerbaitean gaitza esperimentatzen 

du bere portaera desegokia izan delako, Jainkoaren zigorra jasotzen 

duelarik gaitz horren bitartez. 

 Arlo psikologikoan eta sozialean irudi horren ondorioak izugarriak 

dira: psikologiari dagokionez, gaixotasun askoren iturria izan daiteke; 

gizarteari dagokionez, legitimatzeko indar ikaragarri handia duen 

azalpenaren aurrean gaude. Gizartearen kohesioa lortu nahi duenarentzat, 

beldurra –Jainkoarengan oinarritzen den beldurra– oso funtzionala izan 

daiteke.  

- Bere legea derrigorrez jartzen duen jainkoa10. Irudi horretan Jainkoaren 

nahiari buruz mintzatzen da; borondate hori arauetan zehazten da, hots 

gizarte-antolaketa zehatza darama berarekin. Horren arabera gizakiari 

azaltzen zaio zer den ona eta zer den txarra, zer den egokia eta zer 

desegokia. Manamenduen munduan gaude; azken batean, planteamendu 

horretan, nolabait esan genezake Jainkoaren borondatea, arimaren 

salbazioa eta manamenduak betetzea bateratzen direla.  

                                                            
10 Ik. Ibid., 91. or. eta hurr. 
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 Ondorioz, debekatzailearen irudia hartzen du Jainkoak; bere 

legetik kanpo dagoena madarikatu eta kondenatzen baitu. Begi-bistan dago 

irudi horren kutsu moralista. Beren-beregi, irudi horrek sexualitatearen 

munduan dituen ondorio larriak erakusten ditu Mardonesek.  

 Erraz ikus daitekeenez, planteamendu hori oso itogarria da. Hari 

berberari jarraituz, gizakiaren askatasuna kolokan geratzen da. Halaxe da, 

zeren eta pertsonak duen aukera bakarra eredu moralista batean sartzea 

baita, aldez aurretik inposatutako ereduan, alegia. Gizabanakoa ona –

morala– da legearen deseinu horren barnean sartzen den neurrian. Irudi 

horren bitartez gizakiak Jainkoarekin garatzen dituen harremanak 

menpekoak dira; planteamendu hori ez da askatasun-iturria, menpekotasun-

egoera baizik.  

 Gizarteari dagokionez, planteamendu horrek dituen ondorioak 

susma ditzakegu: obedientea den gizabanakoa bultzatzen du eta hori oso 

interesgarria da gizartearen ordena mantentzeko. Halaber, gizarte-

antolaketan legitimazio-indar ikaragarria dauka Jainkoaren irudi horrek. 

Gizartean dagoen boterearen antolaketaren ikuspuntutik ez da batere 

inozoa planteamendu hori. 

 Jainko-irudi hori ez da askatasunezko irudia, ezta askatzen duen 

planteamendua ere. Gizakiaren garapena eta Jainkoaren existentziaren 

baieztapena elkarren kontra jartzea zeharo ulergarria da marko horretan; 

gizakiak duen askatasunaren ukapenean oinarritzen da Jainkoaren 

existentziaren baieztapena. 

- Kanpoan eta urruti dagoen Jainkoa. Ohorezkoa eta ahalguztiduna den 

Jainkoa ez dago hurbil, eguneroko harremanetan; gauza arruntetan ez da 

azaltzen, kaleko gizabanakoarengandik oso urruti dago. Jendeari galdetzen 

bazaio non kokatzen den Jainkoa, gehien errepikatzen den erantzuna 

zeruetan dagoela izango da, seguruenik. Erantzun hori oso adierazkorra da, 

zeren eta argitasun handiz erakusten baitigu Jainkoaren urruntasuna. 

Denborari dagokionez, Jainkoaren kokapenak badauka esanahi berezia; 

sarri askotan, une eta ospakizun bereziak dira Jainkoaren agerpenarekin eta 

harekiko bizipenarekin lotzen direnak. Ikuskera horretan, Jainkoak badu 

aristokrataren ukiturik: berarekin mintzatzeko hizkuntza berezia erabili behar 
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du sinestedunak; berekin topo egiteko leku eta denbora bereziak izan behar 

ditu sinestedunak.  

 Deskribatzen ari garen irudi horren eragina ez da hutsaren 

hurrengoa; esaterako, hain esanguratsua den otoitzaren bizipena guztiz 

baldintzatuta dago Jainko-irudi horretan; espiritualitate-mota osoa sortzen da 

irudi horretatik.  

- Isolaturik dagoen Jainkoa11. Irudi faltsu horretan, Jainkoa urrun izateaz gain 

isolaturik dago, bere urruneko bakardade maiestatikoan kokaturik. Urruneko 

leku isolatu horretan ez dago inorekin lotzerik, inolako harremanik izaterik. 

Urruntasuna, berarengana heltzeko ezintasuna eta isolamendua, hirurak 

elkarturik daude. Irudi horren garapena ez da kristau esperientzian 

kokatzen, ez da esperientziaren ondorioa, baizik eta espekulazioaren 

emaitza. Hain zuzen ere, isolamenduaren irudi horretan kristautasunaren 

tradizioan dagoen Hirutasunaren esperientzia eta baieztapena kanpoan 

geratzen da.  

 Irudi horrek dituen ondorioak berriro azpimarratu behar dira. 

Espiritualitate indibidualista, estatiko eta ez afektiboaren bizipena azaltzen 

zaigu irudi horretan; sinestedunak ideia abstraktu batekin lotzen du bere 

fedea, bizitza zehatzarekin zerikusirik ez daukan ideia. 

- Indibidualista den Jainkoa12. Irudi hori eta irudi horri dagokion bizipena 

nahiko hedaturik daude kristauen artean. Jainkoa, nolabait esateko, negozio 

indibiduala da, gizabanakoak duen harreman pribatua. Kritikaren 

planteamendua eta hedapena zorroztasunez zehazten du Mardonesek. Eta 

zehaztapen hori guztiz beharrezkoa da, zeren eta tartean balio inportante 

bat baitago, hots, pertsonalizatzearen prozesuak dakarren balioa: Jainkoa 

harreman pertsonala da, sinesmen pertsonalizatua behar du kristauak, edo, 

bestela, ez da izango benetako fede kristaua. Fede-bizipen indibidualista 

pertsonalizazioaren endekapena da; pertsonalizazioa muturrera eraman da 

eta, ondorioz, usteldu egiten da balioaren muina. Orduan Jainkoa jabego 

pribatu bilakatzen da, gizabanakoak beretzat duen ondasun bat; Jainkoaren 

                                                            
11 Jainkoaren irudi honen kasuan, Mardonesek ez ditu deskribatzen bere alde negatiboak; 
kristautasunaren tradizioan azaltzen den Hirutasunaren bizipena eta formulario anizkorra 
aurkezten du, nolabait, Jainko isolaturaren irudia kritikatzean eta uxatzean. Ik. MARDONES, J. 
M., Matar a nuestros dioses..., o. c., 175. or. eta hurrengoak 
12 Ik. Ibid., 131. or. eta hurr. 
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eta gizabanakoaren arteko harreman pribatua bihurtzen da fedearen 

bizipena, hots, bizipen afektibo eta subjektiboa. Prozesu horretan Jainko eta 

erlijio-bizipen burgesa garatzen dela diosku Mardonesek. 

 Bekatuaren kontzepzioa guztiz kutsatzen dute erlijio-planteamendu 

horrek eta Jainko-irudi horrek. Marko horretan bekatua akats pertsonala da, 

gizabanakoak daukan perfekzio kontzeptuan, hutsegite eta oker gisa 

azaltzen da: Jainkoarekin konpondu behar duen kontua. Hau da, 

planteamendu horretan bekatuak ekoizten duen min eta gaitz soziala baino 

gehiago azpimarratzen da gizabanakoaren perfekzioaren eza; bekatua 

bizipen subjektibo bihurtzen da. Ikusteko modu horretan, gizartean dagoen 

bekatu sozialak baino sexualitateari lotzen zaion bekatuak garrantzi gehiago 

izateak ez du harridurarik sorrarazten.  

- Bortizkeriarekin lotutako Jainkoa13. Irudirik ikaragarriena eta orobat 

arbuiagarriena dela pentsa genezake, baina historiako gertaerei so egiten 

badiegu, bortizkeriazko irudi hori guztiz barreiaturik eta presente dagoela 

konturatzen gara. Jainkoaren –nahiz erlijioaren– eta bortizkeriaren lotura 

horren aztarnak identifikatzea ez da bat ere zaila. Zoritxarrez, sarri askotan, 

sarriegietan esan genezake, erlijioa eta bortizkeria lotuta agertzen zaizkigu, 

Jainkoa eta odola nahastuta daude. Gaia konplexua da, zeren eta hainbat 

mekanismo psikologiko, antropologiko eta soziologiko inplikatuta baitaude. 

Puntu horretan erlijioa bere anbiguetate guztiarekin azaltzen zaigu; botere-

nahiaren zerbitzuan jartzen den neurrian, erlijioaren legitimazio-gaitasuna 

ikaragarria da, bortizkeria eta errepresio paregabea produzitu eta legitimatu 

baitezake. 

 

 Horraino, Mardonesek aipatzen dituen zenbait Jainko-irudi ditugu, 

faltsuak –eta arriskutsuak, zalantzarik gabe– direnak. Zoritxarrez, irudi horiek 

zerrenda horretan ipintzeko arrazoia ez datza gogoeta espekulatiboaren 

emaitzan, baizik eta kristau tradizioan zehar azaldu eta hedatu diren irudi 

eraginkorretan. Jainko faltsu horiek, hainbat kristau tradiziotan antzeman 

baditzakegu ere, oinarrizko eta jatorrizko kristau tradizioari ez zaizkiola lotzen 

aldarrikatu behar dugu. Beraz, irudi kristauak dira, kristautasunaren historian 

                                                            
13 Ik. Ibid., 153. or. eta hurr. 
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azalduak eta erabiliak izan diren neurrian; baina, ez dira kristauak, 

kristautasunaren benetako oinarriarekin eta jatortasunarekin bat ez datozen 

neurrian. Zentzu horretan, benetako kristau tradizioari dagokionez, irudi faltsuei 

buruz mintzatzen ari gara. 

 Bestaldetik, modernitateak eta postmodernitateak erlijioari –eta, nola 

ez, kristautasunari ere– egiten dioten kritikari eutsiz, Mardonesek azaltzen 

dituen jainko faltsu horiek jende ilustratuaren haserrea eragiten dute; 

zalantzarik gabe, Ilustrazioaren arrazoia bereganatu duten asko ateismora 

eraman dute irudi faltsu horiek. Jainkoa beldurgarria dela, indarrez inposatzen 

den jainkoa dela, egoera guztietan parte hartzaile ahalguztiduna dela –leku, 

denbora eta gertaera guztiak maneiatzen dituena–, neke eta sufrimendua 

eskatzen duena dela, bortizkeria zabaldu eta eskatzen duena dela, onartezina 

da Ilustrazioaren sentikortasunean eta arrazoian. Jainko hori eta modernitatea 

ez dira bateragarriak; elkarri uko egin behar diote nahitaez. Baina, lehen esan 

dugun bezala, modernitateak ez ezik, benetako kristau tradizioak ere higuintzen 

du jainko hori.  

 Izan ere, oso garrantzitsua da ondokoa ondo planteatzea: gogoeta hori 

ez da estrategia bat, garai berrien baldintzetara egokitzeko estrategia bat, 

alegia. Mardonesek duen helburua, azken batean, ez da kristautasun modernoa 

edo postmodernoa lortzea, ez da modernitatearen eta postmodernitatearen 

testuinguru kulturalaren arabera moldatzea kristautasuna –eta horrela bere 

iraupena ziurtatzea–; benetako eta jatorrizko kristautasunaren bilatze aldera, 

modernitatearen eta postmodernitatearen presentzia eta kritika probidentzialak 

izan daitezkeela uste du Mardonesek. Kritika sakon horiek kristautasunean 

nahitaezko bereizpen bat egitea errazten dute: alde batetik, zer den oinarria 

eta, beraz, zer den iraunkorra identifikatzea eta, beste aldetik, zer den 

azalekoa, han-hemenkakoa, esporadikoa eta, beraz, inolako arazorik gabe 

desager daitekeena bereiztea. 

 Azkenik, detaile inportante bat dago: Jainkoaren irudiei kritika 

egiterakoan, mintzaira negatiboaz baliatu gara: gehienbat, Jainkoa zer ez den 

adierazi dugu. Zalantzarik gabe, bide negatibo horretatik ibiltzeko, mugimendu 

kultural garaikideak oso lagungarriak dira. Bide negatibo horretan eta bide 

negatibo horretatik sortzen diren emaitzetan, agian, erlijioaren kritikoen eta 

sinestedun kritikoen arteko adostasun erraza lor liteke. Hala ere, baten batek 
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salatu lezake estrategia hori, zeren eta egoera latz bateko baldintzetara erraz 

moldatzeko bidea izan bailiteke. Egia esan, puntu horretan geratuko bagina, 

salaketa hori egiten duena ez litzateke arrazoi-faltan izango. Izan ere, beste 

pauso baten beharra du Mardonesek: Jainkoaz modu positiboan zerbait esatea. 

Dena den, erronka horri eutsi baino lehen, hizkuntzaren bitartekotasunaren 

arazoa aztertu behar da. Mardonesek argi ikusten du, lehengo errakuntzara ez 

itzultzeko, mintzairaren ahalbideak eta mugak aztertu behar dituela.  

 

3. Jainkoari buruz mintzatzeko hizkuntza egokiaren xerka 
Lo esencial, la revelación, cae al otro lado de la palabra14. 

 
 Erlijioari kritika zorrotza egiten diote Modernitateak eta 

Postmodernitateak; kritika horrek ondorioak izan ditu erlijioa eta kristautasuna 

bizitzerakoan, neurri batean krisi egoeran eta zalantzak markatutako garaietan 

sarrarazi baititu. Egoera horretan, Mardonesek ez du ikusten inolako tragedia 

beltzik, aukera baizik. Izan ere, baikortasunez ikusten du gaurko abagunea, 

zeren eta, Jainkoaren irudiak arazteko eta harantzago joateko, bidea ematen 

baitigu gaurko krisiak. Gure mugen kontzientzia argiago edukiz gero, Jainkoa 

den Misterioarekiko errespetu eta leialtasun handiagoa izan dezakegu. 

Konturatzen gara Misterio hori ezin dezakegula sartu gure bizitzaren “arrain-

ontzi” txiki honetan. Hala eta guztiz ere, zerbait esatera behartuta gaude. 

Fededunoi nondik datorkigu behar hori? Gure gizaki-naturatik, hain zuzen ere; 

gizakiaren izatean erroturik dago behar hori: gizakiaren sorrera eta eraikuntza 

giza harremanei eta hizkuntzari lotzen zaizkie guztiz. Kontura gaitezen giza 

harremana eta hizkuntza txanpon bereko alde biak direla. Gauzak horrela, 

Jainkoaz bizipen sakona eta esanguratsua duen pertsonak zerbait esan 

beharko du, hain zuzen ere, gizakia izateagatik eta Jainkoarekiko benetako 

bizipena susmatzeagatik. 

 Jainkoari buruz mintzatzean, kontuan izan behar dugu objektuen 

artean bizi dela gizakia, baina Jainkoa ez dela gizakiaren begien aurrean 

dagoen beste objektu bat, ezta eskura dagoen beste izate bat ere. Izan ere, 

gizakiok ezin diezaiokegu Jainkoari behatu gauza materialak hauteman 

ditzakegun bezala. Mendebaldeko kulturan, gure inguruko mundua 

                                                            
14 Id., La vida del símbolo..., o. c., 69. or. 
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deskribatzeko, hizkuntza berezi bat garatu da, zientzia deitzen duguna. 

Hizkuntza hori oso arrakastatsua izan da: mundu fisiko hurbila menperatzeko 

gaitasun ikaragarria erakutsi digu. Emaitza oparo horiek direla eta, zenbait 

unetan eta lekutan –mendebaldeko kulturan, bereziki– hizkuntza zientifikoa 

hizkuntza-eredua dela pentsatzera heldu da, hots, hizkuntza zientifikoaz gain, 

gizakiak ezin dezakeela errealitaterik ezagutu, modu egokian deskribatu. 

Pentsamendu horren arabera, zientziaren altzoan deigarria eta ezagugarria ez 

dena ez da existitzen. Argi dago ezagutza-planteamendu hori oso murrizgarria 

dela; ondorioa oso esanguratsua da: gizakiaren mundu-zati handia, ezagutzatik 

kanpo utzirik, ukatu egiten du. Gizakiaren mundu zabala zikiraturik geratzen da.  

 Dinamismo hori gertatzen da, hain zuzen ere, hizkuntza-eredu horren 

hesi barruan, Jainkoaz mintzatzen garenean. Jainkoaz mintzatzen garelarik, 

hizkuntza zientifikoaren eredua erabiltzen badugu galduta gaude; azkenean, 

ezintasunean murgildurik, Jainko hitza bera esanahi-gabekoa dela 

baieztatzeraino heltzen da nahitaez.  

 Are gehiago, Jainkoa bera edozein giza ezagutzaren gainean eta 

harago dago; gizakiok ditugun ezagutzaren egituretan ez da sartzen; gure 

ezagutzaren hizkuntzak ez dira gai Jainkoaren izatea adierazteko. Gogoeta 

horren testuinguruan, Jainkoari buruz, zerbait esanguratsua esan nahi 

dugunean, Mardonesek ondo antzematen du beste hizkuntza-eredu baten 

beharra dagoela; hizkuntza-aldaketa horrekin batera arrazionaltasunaren 

planoa aldatzen da. Beste hizkuntza-eredu horrek beste arrazionaltasun bat 

dakar berekin, munduan kokatzeko eta mundua behatzeko beste modu bat. 

Beraz, mendebaldeko arrazionaltasun zientifikoarekin batera, beste 

arrazionaltasun baten beharra sumatzen du Mardonesek; pentsatzeko modu 

horri arrazionaltasun sinbolikoa deitzen dio Mardonesek. Gogoeta horretan 

badago gako-hitz bat: atalasea15. Arrazionaltasun sinbolikoari dagokion logika 

atalasearen bizipenari lotzen zaio. Ideia hori garatzeko aukera izan dugu beste 

kapitulu batean eta ez dugu errepikatu nahi han esandakoa. Alabaina, aurrera 

pauso bat emanez, Jainkoarekiko mintzairari aplikatu nahi diogu han 

esandakoa. 

                                                            
15 Ik. Id., Matar a nuestros dioses..., o. c., 206. or. 
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 Jainkoa topaketaren bizipenean azaltzen da; topaketa hori, azken 

batean, harreman-bizipena da. Jakina, Misterioarekin iruten den harremana 

berezia da; edozein harreman garrantzitsu –bizitza pertsonalarentzat 

esanguratsu– bezala, pertsonaren bizitzari eragiten dio: harreman eraginkorra 

da. Gainera, harreman pertsonal eta esanguratsu guztiak bezala, Misterioarekin 

iruten den harremanak alde afektibo mamitsua du. Erlijioen historia aztertzen 

denean, erlijioa ezaugarritzen duen datu komuna, Mardonesen ustez, harreman 

hori da hain zuzen ere: transzendentziarekin –misterioarekin, edonola ulertuta– 

esperimentatzen den harreman eraginkorra16. Misterioarekin ematen den 

harreman hori, eraginkorra eta afektiboa den neurrian, gizakiak dituen beste 

giza harreman esanguratsuak bezala dela esan badugu ere, antzekotasun –

aipatu dugun bezalakotasun– hori analogikoa da. Misterioaren presentzia ez 

dago eskura beste presentziak dauden bezala; presentzia iheskorra da, inoiz 

objektu bihurtu ezin daitekeen presentzia. Misterioarekin esperimentatzen den 

harremana, bestaldetik, erlijioan antolatzen diren gauza guztien azken arrazoia 

da; azken batean, errito, lege erlijioso, liturgia, otoitz, doktrina, instituzio-

antolamendu guztien azken oinarria esperientzia horri –misterioarekin iruten 

den harreman-esperientziari– lotzen zaio. Jakina, harreman-esperientzia hori, 

aldi berean, pertsonala eta kolektiboa da; hurbila eta urruna; nolabait ikusgaia –

oinatzetan ikusgaia– eta, halaber, ikusezina bere baitan. Nolabait, edozein 

erlijio misteriorekiko harremanaz ari denez gero, Mardonesek uste du harreman 

horri ondorengo bi kategoria ondo egokitzen zaizkiola: abegikortasuna –

respectividad– eta transzendentzia17. Beraz, topaketaren kontzeptua ondo 

dagokio erlijioari; erlijioaren etimologietako batek topaketaren ideia edo 

esperientzia iradokitzen du hain zuzen ere: religare, lotzea, batzea, elkarrekin 

aurkitzea... Topaketa harremana da beti: hortaz, erlijioa harremana da beti, 

harremanean esperimentatzen da. Harreman horrek, konplexua da eta 

Misterioan –nolanahi deitu arren, inoiz ez da sartzen gure hitzetan– du bere 

zentro-gunea.   

 

 

 

                                                            
16 Ik. Id., La vida del símbolo..., o. c., 89-90 or. 
17 Ik. Ibid., 90. or. 
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4. Bibliako tradizioan eta Jesusengan agertzen den Jainkoaren irudia 

 Tradizio judu-kristaura etorririk, Mardonesek gogoeta iradokitzaileak 

egiten ditu Jainkoaren transzendentziaren inguruan, Jainkoari buruzko 

bizipenaren inguruan eta horietaz guztiez erabil daitekeen mintzairaren 

inguruan18. Egoera kontraesankorra gertatzen da puntu horretan: batetik, ezin 

da hitz egin; bestetik, hitz egitera behartuta dago esperientzia izan duena. Ikus 

ditzagun kontraesan horren alde biak. 

 Moises, Jainkoarekin topo egin ondoren, aurrez aurre egon ondoren, 

totelka dabil; totel egote hori oso garrantzitsua da; Jainkoari buruz nolabaiteko 

esperientzia zuzena izan duenak badaki –esperimentatu du– zerbait Jainkoaz; 

baina esperientzia hori adieraztera doanean, hitz guztiak murritzak dira, hitzak 

ez dira gai adierazteko azaldu behar duena; hortaz, totel bihurtzen da. 

Mistikoaren bizipenean, Jainkoarekin esperimentatzen den topaketa 

adierazezina da. Bestaldetik, topaketa hori ez da planifikazioaren emaitza; 

doakoa da, dohaintasun hutsa. Doakoa denez gero, Jainkoarekin topo egitea ez 

dator arrazoimenetik, ez dator argudioetatik eta, ondorioz, arrazoinamenduaren 

bitartez ezin daiteke azaldu topaketaren esperientzia horretan agertzen dena. 

Hortaz, oso esanguratsua da Jainkoak berak bere buruari ematen dion izena: 

“Izango naizena naiz”19. Jainkoari buruzko esperientziarekin betetzen da 

herritar jakinduriaren esapidea: dakitenek ez dute hitz egiten eta ez dakitenek 

asko hitz egiten dute. Eta dakitenek hitz egin nahi dutenean totelka ari dira. Ez 

dakienari buruz mintzatzea nekez lor daiteke eta erraztasun handiz topaketaren 

esperientziarekiko leialtasuna galtzen da: hitzak eta esapideak traidoreak dira.  

 Goian esandakoa kontuan harturik, isilik egotea izango litzateke 

komenigarriena. Baina Jainkoak berak eskatzen du lekukotasuna, 

esperientziaren adierazpena. Jainkoaren nahia edo komunikazioa 

komunikatzea nahitaezko agindua agertzen zaio topaketaren esperientzia izan 

duenari. Hori horrela, Jainkoak berak eskatzen dio Moisesi topaketaren berri 

emateko. Komunikatzen denak, benetakoa izateko, esperientzian oinarrituta 

egon behar du; esperientzia eta hitza banantzen badira, gezurra dator. 

Bestaldetik, kontuan izan behar dugu beti giza hitzak ezin duela jaso 

                                                            
18 Paragrafo hauetan azaltzen duguna ondorengo lekutik hartuta dago: Ibid.,  68-69 or. Orrialde 
pare hori xarmagarria da benetan.  
19 Irt 3, 14, Elizen arteko Bibliako itzulpenaren arabera. Txatal horretaz asko eta asko ikertu eta 
idatzi da. Ikerketaren emaitza kontuan du Mardonesek bere iruzkinean. 



395 
 

errebelazioaren sakontasuna: Esentziala, errebelazioa bera, hitzaz harago 

gertatzen da beti. 

 Bibliak inoiz ez digu Jainkoaren definizio zehatzik ematen, ez behintzat 

gaurko zientifiko batek onartuko lukeen forman. Bibliak ematen digun 

errebelazioak ez digu uzten gure eskuetan egia manipulagarririk. Jainkoaren 

izena aipatu ezina eta Jainkoaren irudia egin ezina izatea guztiz lotuta daude 

ideia eta planteamendu berberarekin: Jainkoa ez da manipulagarria gure 

moldeetan, ez da sartzen gure bizitzaren arrain-ontzi txiki honetan: 

El monoteísmo bíblico, con su rechazo de las imágenes de Dios, está sentando la idea 
de que Dios no es manipulable, ni instrumentalizable al servicio de poder alguno20. 

 

 Jainkoa eta bere Misterioa guztiz transzendentea dela azaltzen digute 

Bibliako orriek; ez dago bilduta ez irudi batean, ez definizio batean, ezta leku 

eta espazio zehatz batean ere. Idolatriaren bekatua Jainkoaren 

manipulazioarekin lotuta dago beti; hori horrela, tradizio profetikoak bekatu 

horretan zentratuko du bere kritikarik zorrotzena eta mingotsena. Jainkoa ur 

bizia da, ezin geldiarazi den ura; gizakiek, berriz –gizaki erlijiosoek, batez ere–, 

ur bizi hori bere suiletan harrapatu nahi dute:  

Bi gaiztakeria egin ditu nire herriak: bazterrera utzi naute ni, ur biziaren iturria, eta 
putzuak egin dituzte, urari eusteko gauza ez diren putzu pitzatuak (Jr 2, 13). 

 

 Transzendentzia eta bere agerpena –transzendentziaren izatea galdu 

gabe– baieztatzeak zalantzetan murgiltzen gaitu: nolakoak dira harremanak 

Jainkoaren eta munduaren artean? Nolakoa da Jainkoaren presentzia 

munduan? Jainkoari buruz mintzatzen gara eta, halaber, Jainkoa Misterio hutsa 

da, hitzaren moldeetan bildu eta esan ezin dezakeguna. Nola konpontzen du 

Bibliak kontraesan hori? Tradizio judu-kristauan, historiak betetzen duen 

zeregina –eta zeregin hori historiaren interpretazioa da nahitaez– oso 

inportantea da kontraesan horri irtenbide egokia bilatzeko21. Bibliako Jainkoak 

ez du bat egiten lurrarekin; lurra ez da Jainkoa, ez da jainkozkoa; lurrean ez 

dago ezer Jainkoa denik; zentzu horretan, lurra desakralizatua dago; 

panteismoaren eredua ez dago onartua Biblian. Bestaldetik, lurraren eta 

Jainkoaren arteko harremanak ulertzeko deismoaren ereduak ere ez du balio; 

                                                            
20 MARDONES, J. M., La vida del símbolo..., o. c., 255. or. 
21 Ik. Id., Para un cristianismo de frontera (Cuadernos FS 89), Sal Terrae, Santander 2000, 9. 
or. 
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gizakien lurrean, Jainkoa ez da azaltzen inolako inplikaziorik gabe: munduan 

gertatzen denak Jainkoa bera eragiten duela erakusten dute Bibliako hainbat 

orrik. Eragin hori modu ezberdinetan uler genezake, baina edozein modutan 

ulertu arren, Jainkoaren bizipenak ez du zerikusirik munduko erlojugilearen 

irudiarekin.  

 Bibliako Jainkoa historian azaltzen da. Israelgo gertakizun 

fundatzaileak ondo adierazten duen bezala, herriak pairatzen zuen sufrimendua 

eta esklabotza izan zen aukera Jainkoa ezagutzeko, zeren eta egoera historiko 

horretan agertu baitzitzaion herriari. Gertakizun historikoetan Jainkoaren 

presentzia igarri zuen Israelgo herriak eta gertakizun horietan Jainkoarekiko 

harremanak hasi ziren; bizipen horretan jaiotzen da herria. Gogora dezagun 

berriz historiako Jainko hori ez dela manipulagarria; ez da agertzen gizakiak 

nahi duenean, ezta nahi duenarentzat ere; Jainko horrek ez ditu gizakien 

proiektuak zerbitzatzen; horrexegatik, Moisesek Jainkoaren izena ezagutu nahi 

duenean ezin atzemanezko izena ematen zaio; Irteera liburuko hirugarren 

kapituluko teofania ezagunean errebelatzen dena (Irt. 3, 14) izenik gabeko 

izena dela esan genezake.  

 Baina Bibliako Jainkoaren agerpenean, beste ezaugarri bat aipatu 

behar dugu. Gizakien historia ez da lasaia eta orekatsua, zauritua baizik: 

sufrimendua, mina, ahulezia eta pobrezia nonahi azaltzen zaizkigu. Gizakia 

zoriontasun eta betetasun bila badabil ere, bere bizitza, hainbat kasutan, 

injustiziaz eta minez josirik dago; historiako zulo horiek –minaren zuloak– 

lekurik aproposenak dira Jainkoaren agerpenarentzat. Beste modu batean 

esateko, Bibliako Jainkoa ez da agertzen lotuta boterearekin, arrakastarekin, 

injustiziarekin; Jainkoaren agerpenarekin, berriz, oso lotuta daude umezurtza 

eta alarguna, gaixoa eta hiri-bazterrak, ahulezia eta oihua. Jainko hau ez da 

manipulagarria, gizakiak manipulatu ahal duen bizipenetan eta egoeratan ez 

baitzaio gizakiari azaltzen. Baieztapen horren adierazpena arretaz aztertzen 

badugu, zerumuga berri bat erakusten zaigu. Dena den, hari horrek duen 

aberastasuna jorratu baino lehen, beste datu bat aurkeztu behar dugu, kristau 

ikuspuntutik zeharo determinatzailea den puntua.  

No se nos han dado otras imágenes de Dios. Tenemos dos imágenes de Dios, hechas 
por él mismo, colocadas en la creación como revelación y conocimiento de su 
divinidad: el ser humano, creado a su imagen y semejanza, y el hombre Jesucristo, su 
Hijo. No hay más verdad de Dios que en referencia a estas dos imágenes, que están 
referidas una a otra. Ambas se apoyan y reinterpretan, siendo la vida de Cristo, en la 
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totalidad de su persona y misión, la clave interpretativa y decisiva de la verdad de las 
representaciones de Dios22. 

 

 Jainkoaren agerpenean, historia baldin bada bizipen esanguratsua, 

gizakia eta gizabanakoa Jainkoaren interesgunerik inportanteena dela esan 

genezake; Jainkoaren agerpen-leku berezia da gizakia; lur guztia, kreazio 

guztia profanoa delarik –ezin dezakegu sakralizatu–, Jainkoaren antza eta 

irudia, Jainkoaren aztarnarik finkoena eta argiena erakusten du gizakiak. 

Nazareteko Jesus Jainkoaren benetako irudia eta agerpena dela diosku Itun 

Berriak. Irudi bi horiek, gizakia eta Nazareteko Jesus, Jainkoaren Semea, ez 

dira sortu gizakien eskuetatik, gizakiari historian azaltzen zaizkion irudiak dira. 

Lehen aipatutako tentsioa azaltzen zaigu Mardonesen paragrafo horretan. Alde 

batetik, sinestedunak irudiaren beharra dauka, nolabait irudikatu eta izendatu 

behar du bere baliorik handiena den Jainkoa. Baina Jainkoa ordezkatzen duten 

irudiekin kontuz ibili behar dugu; gizakiaren beharretik eta irudimenetik 

sortutako irudiek gizakiaren interesak islatzen dituzte eta, zentzu horretan, oso 

manipulagarriak dira; hemendik sortzen dira idoloak. Jainko-irudiaren beharra 

dugu eta, halaber, irudien iruzurraz kontzientzia handia dugu. Nola bereizi, nola 

identifikatu benetako irudia? Hemen irizpide bat ematen zaigu: Jainkoaren 

edozein irudiren benetakotasuna atzematen dugu gizakiarekin eta Jesusekin 

harremanetan dagoenean. 

 Baieztapen horretan bi alde kontuan izan behar ditugu. Eskaintzen 

zaigun irizpidea oso dinamikoa da; gizakia eta Jesus ez dira objektuak, inoiz ez 

gara horren jabeak; harreman-subjektuak dira eta, beraz, aldakor eta 

dinamikoak; ez dira irudi finkoak, behin betikoak, zurrunduak. Kontuan izateko 

beste alde bat da oso esanguratsua: Jainkoak eskaintzen dizkigun bi irudi 

dinamiko horiek elkarri begira daude, elkar interpretatzen dute. Gizakia enigma 

bezala, galdera moduan azaltzen zaigu; bidean dago, ez dago guztiz garaturik, 

ez dugu ezagutzen bere etorkizuna, ezta bere burua garatzen duten bide 

ziurrak ere; Jesusengan, Jesusen bizitzan eta gizatasunean iradokizun asko 

igar ditzakegu; gizakiarengan dauden galderak formulatzerakoan eta 

erantzunak bilatzerakoan, argiago azal dakiguke Jesusen datuaren 

adierazpena; gizakiaren existentzian agertzen diren sustraiko galderak 

                                                            
22 Id., La vida del símbolo..., o. c., 141. or.. 
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planteatzerakoan, Jesusen bizitza garrantzitsua da. Azkenez, kristautasunaren 

tradizioan, Jesusen bizitza, bere pertsona eta zeregina, modu orokor batean 

ulertuta, Jainkoaren irudia den gizakia interpretatzeko gako bihurtzen da; 

halaber, Jainkoaz egin ditzakegun irudi guztien irizpiderik erabakiena eta 

azkena Kristo da.  

 Jainkoa izendatu ezin dezakegun Misterioa izan arren, nolabait 

agertzen zaigu, bere aztarnak erakusten ditu historia honetan; argi dago ez dela 

beste objektuen artean ikusteko edo sentitzeko objektua; bere agerpenean ere 

inoiz ez du galtzen bere transzendentzia, beti dago harantzago. Baina, 

bestaldetik, Jainkoa esanguratsu izango bazaio, gizakiaren biografian 

esperimentatu beharko du nolabait gizakiak. Bizipen hori adierazteko edo 

nolabait deskribatzeko behintzat, Mardonesek topaketaren kategoria erabiltzen 

du23. Gizakiaren nortasuna beti zu baten aurrean eraikitzen da; gizakia 

harremanetan eraiki eta garatzen da. Beste gizakiekin iruten dituen topaketen 

kalitatea gizakiaren kalitatearekin lotuta dago. Harremanetan subjektibitatea 

sortzen eta garatzen da; subjektibitate ezberdinen artean sortzen da topaketa; 

topaketan gizabanakoak beste baten errealitatea ezagutzen du, baina, halaber, 

bestea inoiz ezin daiteke guztiz ezaguna izan; alde berriak eta uste gabeko 

aldeak azal daitezke beti. Gizabanakoak beste batekin harremanetan sartzeko 

beharra dauka; eta, halaber, beste hori beti misterioan kokaturik dago: neurri 

batean, ezezaguna da. Gizakien arteko topaketa-eredu horrek 

Transzendentearekiko topaketaren ideia iradoki diezaguke. Modu honetan, 

sinestedun gizakiaren esperientzian Jainkoa Zu baten moduan –Zu baten 

irudian– agertzen da24; baina ez beste zu askoren artean zu bezala, baizik eta 

zu ezberdin horietan, nolabait azaltzen den Zua, benetako edozein topaketa 

ahalbidetzen duena25.  

                                                            
23 Ibid., 120. or.; leku berean, 116. orritik 124. orrira, Jainkoarekin harremanetan sartzeko 
prozesu eta baldintzei buruzko zenbait gogoeta interesgarriak idazten ditu Mardonesek. 
Gogoeta hauen ildo jarraituko dugu hurrengo lerroetan. 
24 Puntu horretan, berriro, mintzairaren mugekin topo egiten dugu. Jainkoa Zu bat da, baina ez 
beste zuak bezalakoa, ez da zuen artean beste zu bat; Mardonesek berak, beste leku batean 
eta Vedanta –hinduismoaren tradizioan– iruzkinduz, ondokoa baieztatzen du (Ik. Matar a 
nuestros dioses..., 207-208 or.): Azken Errealitateak, Misterio absolutuak, ez du bat egiten 
gurekin –ez gara bat–, baina ez da beste zeharo ezberdin bat ere –ez gara bi–. Hortaz, Zu 
terminoa erabiltzen dugunean, kontu handiz ibili behar dugu.  
25 Ik. MARDONES, J. M., La transformación de la religión..., o. c., 188. or. 
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 Izan ere, bizitzaren –erreala den ororen– funtsezko Presentzia da 

Jainkoa, errealitateari oinarria ematen dion Presentzia fundatzailea. Gizakiaren 

funtsezko izatea harremanetan ehundurik dagoenez gero, Jainkoaren 

presentzia oinarrizko Zu moduan agertzen zaio gizakiari, beste harreman 

guztiak ahalbidetzen dituen harreman fundatzaile gisa. Hori dela eta, Jainkoa 

den Zuak lehentasuna dauka harremanean, hots, ez dio erantzuten gizakiak 

egindako esfortzu bati; gizakiaren edozein ekimen gertatu baino lehen, inolako 

baldintzarik gabe, hortxe dago Presentzia fundatzailea, harremanean 

eskaintzen dena eta erantzunaren zain geratzen dena. Planteamendu honen 

testuinguruan oso garrantzitsua da Mardonesen ondoko esaldia:  

Dios no se impone, Dios se expone26.  

 

Esaldi horrek duen esanahiaren ondorio katekistikoak oso nabarmenak 

dira, baina lehenengo lerroetatik dakargun arrazoinamenduari eutsiz, 

sakonagoa den beste plano bat dagoela igar dezakegu: ez da inposatzen den 

harremana, ez du dependentziarik bilatzen, ez du menderatu nahi. Gizakiaren 

izatea harremanez osatuta dagoen neurrian, Jainkoa harremanen sorburua eta 

funtsa da, baita harreman horiek ahalbidetzen dituena ere. Jainkoa, 

harremanean sartzerakoan, arriskatu egiten da eta, ahuleziaz jota, 

erantzunaren zain geratzen da.  

Y el Dios cristiano, que se abaja y se vacía (kénosis) hasta la muerte en la cruz, es un 
Dios nada lejano ni distante, sino que se entrega hasta la desaparición en su otro. Esta 
encarnación sienta un movimiento hacia la alteridad que se traduce en el máximo 
respeto a todo rostro humano, con el que Dios se identifica27.  

 

 Ahuleziaren alde horrek garapen handiagoa eskatzen du, baina 

gogoetaren hari horri geroxeago helduko diogu. Hemen dohaintasunezko 

baldintza susmatzen dugu, Jainkoak dohainik eskaintzen baitu bere harreman-

ekimena; gizakiak dohaintasun horri harrera ematen dionean eta erantzuten 

saiatzen denean, “graziaz” osaturiko pertsona bihurtzen da; gizakiak 

Jainkoarekin ehuntzen duen harreman-bizipena zoru horretan sustraiturik dago. 

Gizakiak bere subjektibitatea zabaltzen badu Zuaren presentziaren aurrean, 

bere barneko oinarria aurkitzen eta esperimentatzen du. Jainkoa ez da kanpotik 

                                                            
26 Id., Matar a nuestros dioses..., o. c., 56. or. 
27 Ibid., 255. or. 
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mehatxatzen duen misterio iluna, gizakiaren bizitzari benetako bizitza ematen 

dion bizitza-sorburua baizik. 

 Jainkoarekin topo egite berezi hori esperientzian antzematen da 

nolabait. Jainkoa ezin daiteke izan ideia bat edo planteamendu bat, pertsonaren 

existentziaren erdian kokaturik dagoen bizipen bortitza baizik. Baina baten 

batek kritika lezake, esanez hori guztia oso arriskutsua dela, zeren eta oso 

konpentsatzaileak diren sentimenduen mundu antzuan mugi baikintezke. 

Gizabanakoak amets egiten du, zauriturik eta apurturik dagoen errealitate 

historiko batetik alde egiteko; ideien lasaitasunean loak hartu eta, 

esnatzerakoan, historiaren lokamutsaren negarrak astintzen du gizaki 

ameslaria. Erlijioaren planteamendu, arrazoinamendu eta sentimendu bikain 

horiek eskaintzen dute aukera ederra erlijioaren kontrako kritika zorrotz 

klasikoarentzat. Azken batean, oso manipulagarria den Jainko-bizipenaren 

aurrean geundeke. Egia esan –eta dagoeneko, esana dagoen arren, 

birgogoratzea eta ez ahaztea oso inportantea da Mardonesentzat–, 

modernitatearen eta postmodernitatearen kritika kontuan izan gabe, bizipen 

erlijiosoa oso zalantzagarria da. Bibliako Jainkoari eta, batez ere, Jesusen 

bizitzari so eginez, Mardonesek duen fede-bizipenak eta egiten duen 

arrazoinamenduak beste pauso bat ematen dute. Urrats berri hori Jainkoaren 

irudiak juzgatzeko irizpide zorrotz bihurtzen da. Jainkoaren Zu horrekin 

harremanetan sartzeko, leku berezi bat dago: baztertuta eta sufritzen ari diren 

zuak. 

Si la realidad histórica es el lugar del encuentro con Dios, como prueba toda la historia 
de la salvación, es la realidad pobre y oprimida donde su manifestación es más clara y 
potente. Y, sobre todo, aquella masiva realidad que grita y muestra la opresión sin 
posibilidad de poder ocultarla o confinarla en unas determinadas reservas o bolsas de 
miseria28. 

  

 Boteretsua den Indarra, beldur ematen duen jainkoa, eraginkorra den 

sakralitatea oso ezaugarri interesgarriak dira gizakiarentzat; ezaugarri 

izugarriak dira, baina euren izugarritasun horretan gizakiaren plan 

historikoentzat oso aprobetxagarriak dira. Jainko horren izenean eta jainko 

horren izen ona defenditzeko asmoz edo, gizabanakoen biografietan eta 

gizartearen historian bortxa basatiak egin daitezke, egin dira eta egiten dira. 

Kenosi delakoan agertzen eta komunikatzen den Jainkoak, ordea, ezin ase 
                                                            

28 Id., Postmodernidad y neoconservadurismo ..., o. c., 186. or. 
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dezake gizakiak duen arrakastaren eta indarraren egarria. Historia ospetsuaren 

eta arrakastatsuaren distira eta gailurra bilatzerakoan, Jainko kenotikoa 

hutsaren hurrengoa da gizakiarentzat. Horrelako desira historiko handinahietan, 

Jesusengan agertzen den Jainkoa ez da gauza, ez da erabilgarria. 

Horrexegatik ez da hain erraza Jainko hori ezagutzea eta onartzea. Bizipen hori 

izan zuten lehengo jarraitzaileek eta harridura-bizipen horrek irauten du 

Jesusen jarraitzaile izan nahi duen edozeinengan.  

Cuando llega el Dios de Jesús y se nos va manifestando ligado al abajamiento, la 
limitación e impotencia, la vulnerabilidad y el sufrimiento, la pobreza, la oferta no 
impositiva, la compasión y el perdón, no le reconocemos29.  

 

 Jainkoa Jesusengan haragiztatzen da: hor dugu kristau tradizioko 

giltzarria. Jainkoak historian bilatzen gaitu eta, hortaz, gutariko bakoitzarekin 

Jesusengan topo egin nahi du. Espiritu Santuak ahalbidetzen du topaketa hori; 

Jainkoaren dinamismo horrek Berarengan biltzeko bidea zabaltzen digu. 

Historian gertatzen den Misterioaren agerpena, berriz, ez da gizakiaren 

borondatearen menpe geratzen, ez da manipulagarria: Jainko hori ez da 

gizakiak erabil dezakeen objektu bat, gizakiak dituen helburuak lortzeko 

bitarteko bat. Gizakiak beraren –Misterioaren– agerpena ezin bereganatu 

dezake, gizakiak berak aldez aurretik egindako molde guztiak apurtzen baititu 

Misterioaren agerpen horrek. 

 Puntu horretara helduz gero, lehen utzitako hari pare bat berreskuratu 

behar ditugu, Mardonesek duen ikuspuntuaren azalpena borobiltzeko. Batetik, 

gizakia harremanean egiten dela azpimarratu dugu; izan ere, beti zu baten 

aurrean eraikitzen da; bestetik, Jainkoa den Misterioa Zu bezala agertzen da, 

baina ez beste zuak bezala, baizik eta zu guztien oinarri bezala.  

 Jainkoaz eta gizakiaz ari gara paragrafo hauetan; bion arteko 

harremanak zehaztu nahian ari gara, Mardonesen begiradatik beti ere. 

Aipatutakoa kontuan izanik, borobildu dezagun orain planteamendua bere 

osotasunean. Levinas irakurriz, Mardonesek ondoko aipu hau jasotzen du: 

Quizá el vinculo espiritual resida en la no-indiferencia de unos hombres para con los 
otros, que también se llama amor, pero que no absorbe la diferencia de la extrañeza y 
que no es posible más que a partir de una palabra o de una orden que viene, a través 
del rostro humano, de muy alto fuera del mundo30. 

 

                                                            
29 Id., Matar a nuestros dioses..., o. c., 13. or. 
30 Ibid.,  116 or.  Aipu hori Levitas-ek idatzitako Fuera del sujeto deritzon liburutik hartuta dago. 
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 Liburu berean, kristau planteamenduaren ideia berbera zehaztu nahian 

agian, aurreragoko orri batean ondoko baieztapen hau egiten du:  

Desde Jesús es difícil negar que el Otro no nos interpela desde el rostro de las víctimas 
de la historia31. 

 
 Planteamendu hori ez da berria gure autorearen gogoetan; 

zaharragoak diren idazkietan luzaro idatzi du horretaz; esaterako, ondoko hau 

dugu: 

Si la realidad histórica es el lugar del encuentro con Dios, como prueba toda la historia 
de la salvación, es la realidad pobre y oprimida donde su manifestación es más clara y 
potente. Y, sobre todo, aquella masiva realidad que grita y muestra la opresión sin 
posibilidad de poder ocultarla o confinarla en unas determinadas reservas o bolsas de 
miseria32. 

  

 Fedearen ikuspuntutik, pertsonarentzat esanguratsua eta eraikigarria 

den edozein zu Zuak ahalbideturik dago, beronen agerpena delarik nolabait. 

Beste modu batean esanda, niri esanguratsu zaidan lagun hurkoarengan 

Misterioa irteten zait, hurbiltzen da niregana. Eta irtete eta hurbiltze hori leku 

berezi batean suertatzen da batez ere: ahularengan, baztertuarengan, 

ahalmenik gabeko lagun hurkoarengan. Egoera horietan Misterioa den Zu hori 

galdekatzen ari zait. Pobrearengan Misterioa ez da indar erabilgarria eta 

ezkutua, dei apala baizik; nire izatearen benetakotasunari deitzen, aldarrikatzen 

ari zaion ahotsa. Horrela, ez da neure zerbitzuan jar dezakedan balio bat, baizik 

eta bere zerbitzura deitzen didan Zua. Izan ere, gizabanakoaren –nire– 

biografian desorekagarria izan ohi da deia. Era horretan ikus dezakegu nola 

Jainkoa topaketa bat den pertsonaren bizitzan eta, aldi berean, esperientzia 

sakona eta erabakigarria; beraz, gizakiaren harremanik esanguratsuena. Izan 

ere, Misterioaren agerpena bizipen erretzailea bihurtzen da. Bizipen horretan 

subjektibitateak elkartzen dira, baina inola ere ez dira azpiratuak edo 

menperatuak. Beste modu batean esanda, topaketa horretan, Jainkoa den 

Misterioa ez da urtzen pertsonaren subjektibitatean; pertsonaren 

subjektibitatearen aurrean, “alter” baten moduan egongo da beti Jainkoa; beste 

aldetik, berriz, pertsona ere ez da desegiten topaketa horretan; aitzitik, topaketa 

hori gizakiaren benetako izatea aurkitzeko eta garatzeko aukera da. 

                                                            
31 Id., La vida del símbolo..., o. c., 255. or. 
32 Id., Postmodernidad y neoconservadurismo...,  o. c., 9. or. 
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 Mardonesek idatzitako eta bere heriotzaren ondoan argitaratutako 

liburua izan dugu alboan gogoeta hauek guztiak ehuntzerakoan; gure 

autorearen planteamendu edo gogoeta hauek ez dira berriak, ez dira azaltzen 

lehen aldiz liburu horretan, lehenagotik zetozen. Baina liburu horretako orriek 

sintesi ona osatzen dute; bestaldetik, orri horiek, idatzi zireneko uneari –

heriotzaren testuinguruari– so egiten diogunean, esanahi berezia daukatela 

konturatzen gara. Testuinguru horretan, liburuan Jainkoa deskribatzeko 

Mardonesek aukeratzen dituen ezaugarriak oso ondo uler ditzakegu. 

a) Lehenengo eta behin, letra larriaz eta azpimarratuta aldarrikatu behar dugu 

Jainkoa maitasuna dela.  

 Dios es amor, y solo puede amar. Su oficio consiste en amar33.  

 

 Beldurraren bitartez ez da heltzen Jainkoaren benetako esperientzia 

izatera. Misterioari buruz mintzatzerakoan, kristau tradizioan, ez gara izua 

ematen duen indar ezkutuaz ari. Misterioa da, hain zuzen ere, gure 

ulertzeko gaitasunean harrapaturik ez delako geratzen; gure adimenetik at 

geratzen dena, ostera, neurrigabeko maitasuna dela atzeman dezakegu, 

nolabait. 

b) Maitasunezko Jainkoak proiektu –intentzio– bat dauka gauzatzeko gizakien 

historian, baina ez du inposatzen proiektu hori. Izan ere, maitasuna den 

Jainkoa modu berezian dago gizakiaren historian. Historian dago, baina 

gizakien askatasunak dentsitate guztia dauka; gizakia eta berak eraikitzen 

duen historia ez dira inolako txotxongilo Jainkoaren eskuetan. Historiako 

zaurietan eta sufrimenduan Jainkoa presente dago; Mardonesek, Eckhart-

en hitzak maileguan hartuz, adierazten digu:  

Todo lo que el hombre bueno padece por amor de Dios, lo está sufriendo en Dios, y 
Dios está sufriendo con él en sus sufrimientos34.  

 

c) Baina Jainko horrek modu zuzenean ez du parte hartzen zauriak kentzeko; 

bere ekintza gizakien bitartez egiten du35.  

                                                            
33 Id., Matar a nuestros dioses..., o. c., 36. or. 
34 Ibid.,  208. or. 
35 Ik. Ibid., 205. or. 
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d) Horregatik, historian agertzen zaizkigun korapilo ilun eta mingotsetan ez 

digu irtenbiderik ematen Jainko horrek; eta, zentzu horretan, ez da 

funtzionala gure proiektuentzat, baina beti dugu alboan, beti lagun36.  

e) Jainkoa Bizia da; beraz, biziaren Jainkoa da, bizia eskaintzen duena; baina 

ez da biziaren truke sakrifizioak eskatzen dituen Jainkoa. Tartean, 

gaiztakeriaren misterioa dago; hala ere, salbatzen duena ez da 

sufrimendua, sakrifizioa edo mina; maitasuna da salbatzen gaituena37. 

f) Jainkoa askatasuna da. Askatasunezko Jainkoak askatasuna bilatzen du 

gizakiarengan eta bere historian; Jainkoa askatasunaren eragilea da, baina 

ez du ezer indarrez jartzen. Askatasun-proiektuan, lehen aipatu dugunez, 

Jainkoa bera da bere burua arriskatzen duena.  

Dios no impone, se expone (…), no quiere nada que no brote de nuestra libertad38.  

 

Horrez gero, esan dezakegu Jainkoaren borondatea gizakiaren borondatea 

dela, baldin eta borondate hori maitasunak ematen duen argiz eta 

kontzientziaz bereizirik badago. 

g) Jainko hurbila, gure baitan eta historian presente dagoena. Halaber, gu 

Jainkoagan bizi gara (Eg. 17, 28). Ondorioz, errebelazioa ez da gizakiari 

egiten zaion kanpoko diktaketa, ezta inposatutako agindu arrotza ere39.  

h) Elkartasunezko Jainkoa. Jainkoa elkartasuna da. Jainkoaren haragitzeak 

elkartasunik handiena, izugarriena erakusten du. Nazareteko Jesus da, hain 

zuzen ere, elkartasunaren zehaztapena; berak erakusten digu Jainkoa 

elkartasuna dela, elkartasun ororen iturburu eta oinarria40. Agian, historian 

egoteko Jainkoak duen modua erakusten digu bere elkartasunak. Hari horri 

eutsiz, Jainkoa harremana dela aitortu beharra dago. Jainkoa ezin daiteke 

izan bakardade isolatua.  

i) Azkenik, baina ez garrantzia gutxien duelako, ezta urrik eman ere, Jainkoa 

bakezalea dela aldarrikatu behar dugu. Gupida da bere izena. Egia izan 

arren, ez da indarrez inposatzen den Egia, erakusten eta eskaintzen dena 

                                                            
36 Ik. Ibid.,  56. or. 
37 Ibid., 89. or. 
38 Ibid., 112. or. 
39 Ik. Ibid., 130. or. 
40 Ik. Ibid., 151. or.   
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baizik. Horregatik, Jesusengan agertzen den Jainkoa tolerantea eta 

elkarrizketa-maitalea da41. 

 

5. Mardonesen planteamenduei buruz zenbait gogoeta 

5.1. Mardonesek eskaintzen digun bere bizitzaren azken hausnarketa hau 

esanguratsua eta hunkigarria da. Neurri batean, ordura arte egindako bilaketa 

intelektuala laburbiltzen du bere azken liburuan, hainbat idazkitan azaldutako 

harietara itzuliz, baina oso modu hurbilean, dibulgatzailean, jende arruntarekin 

hitz egiteko nahi bizia erakutsiz. Edukia mamitsua eta forma gozokoa da; 

hurbila eta oso lagungarria; nolabait, modu errazean bezain dotorean, gure 

autoreak bere baitan dauden bizipen sakonak komunikatu nahi dizkigu, hitzetan 

jartzea batere erraza ez izan arren. Heriotza goiz heldu bazitzaion ere, bere 

bihotza heldutasunera ailegatu zela ematen du. 

 Bere azken liburuaren intentzio pedagogikoa oso nabaria da; bere 

kontzeptuak eta ideiak azaltzea eta jendea harritzea baino gehiago, jendearen 

minak eta Jainkoaren misterioan ezkutatzen den dohaina gaizki ulertzeak 

sufriarazten dute gure autorea, idaztera bultzatzen dutelarik. Zalantzarik gabe, 

eskertzekoa dira ahalegina eta lana, batez ere bihotzaren komunikazioa. 

 

5.2. Jainkoa, erlijioa bezala, arriskutsua da. Kontuz ibiltzeko gaia, zeren eta 

historian zehar gai horrek jendea manipulatzeko erakutsi duen gaitasuna 

ikaragarria baita. Manipulatzearekin batera, ezin dugu ahaztu gai horren gaizki 

planteatzeak ekarri duen doako sufrimendua. Oso tristea da bizi-iturria dena 

aitortzen duguna heriotza-gai bihurtzea, baina erlijioen historia, kristautasuna 

barne, baieztapen triste horren adibidez josita daude. Ildo horretatik, gure 

autoreak egiten duen planteamendua oso liberatzailea da, jakintza aditua eta 

gorena erakutsi nahi beharrean, gure teologoaren bihotzean taupadaka dagoen 

askapen-irrikaren komunikazioa adierazten duena zalantzarik gabe.  

 Liberatzaileak ez diren Jainkoaren irudiak oso ondo aletuta eta 

azalduta daude. Irudi horiek ez dira arrisku teorikoak, sinestedunek sufritu 

dituztenak baizik. Dena den, gogoeta horretan badago puntu bat beste buelta 

bat eskatzen duena, Mardonesen hausnarketa ederretan hain argi planteatuta 

                                                            
41 Ik. Ibid., 173. or. 
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ikusten ez duguna. Gure autorearen idazkian antzematen dugun tesia argi 

dago: Jainkoaren irudiak, manipulagarria denez gero, pertsonaren eta 

gizartearen askatasuna murrizteko edota kentzeko erabilera onartzen du; baina 

horrek ez du esan nahi Jainkoa bera zapaltzailea dela nahitaez. Konbentzitzeko 

moduan erakusten du Mardonesek Jainkoaren bizipena oso liberatzailea izan 

daitekeela, planteamendu logikoaren planoan ez ezik, historian ere agertzen 

dela ikus dezakegu. Hori esan ondoren, goazen solte geratzen den haria 

planteatzera. Jainkoaren gaia hain garrantzitsua denez eta hainbeste arriskuz 

agertuz, erabilera ustelak ekarri dituen sarraskiak eta sufrimenduak azaltzeko, 

nahiko ote da intentzio txarra egon dela tartean edo huts intelektualak egon 

direla esatea? Etorkizunean ere intentzio txarrak ez dira faltako eta huts 

intelektualak erauzteko esperantza urria elikatu daiteke. Ematen du hemen 

azaltzen den arazoa ez dela bakarrik intelektuala edo gizakien maltzurkerian 

oinarritu daitekeena. 

 

5.3. Oso interesgarria iruditzen zaigu gure autoreak nola mantentzen duen 

arrazionaltasun kritikoaren zeregina eta zorroztasuna. Aldaketa-garaietan 

bizitzean, garaian garaiko irudiek daukaten erlatibotasunaz errazago da 

konturatzea eta konturatze horretatik eszeptizismo hutsera pasatzea ez da 

tentazio makala. Gure teologoak argitasun handiz defenditzen du dena ez dela 

berdin eta irudi guztiek, erlatiboak izan arren, ez dutela balio berbera. 

 

5.4. Misterioarekin erakusten duen begirunea oso estimagarria da. Batetik, 

horren aurrean saiatzen da isilik egoten, berba guztien erlatibitatea 

azpimarratzen, jakinduria guztiaren ahulezia eta ezintasuna erakusten; hori, 

gainera, erlijio guztiekin erakusten duen jokabidea da, nahiz eta gure 

autorearen tradizioa eta kokapena kristautasunean egon eta hori inoiz ez 

ukatzen. Bestaldetik, zerbait esateko beharra du Misterioari buruz; baina behar 

hori ez du oinarritzen premia intelektual batean, jakinduria erakusteko nahian, 

nolabaiteko arrazionaltasun baten lehentasuna defenditu nahian, baizik eta 

esperientzia sakona komunikatu beharrean.  

 

5.5. Beharbada, Biblian agertzen dena eta Buber-en lorratzean, Mardonesek 

erakusten duen Jainkoaren irudia oso zentratuta dago pertsonarengan eta 
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pertsonen arteko harremanean. Ildo horretatik, oso ondo lotzen da 

modernitateak eta modernitateko interpretazioetako askok erakusten duten 

sentiberatasunarekin. Dena den, hausnarketa horretan hiru ohar egitea 

komenigarria izango litzateke. Lehenik, irudiaren sinbolismoa oso 

antropologikoa izatean, naturarekin eta, oro har, ekologiarekin lotuta dauden 

balioak eta irudiak baztertzeko arriskua egon daiteke; behintzat, naturarekiko 

sentiberatasun hori ez da hain argi agertzen gure autorearen gogoetetan. 

Bigarrenik, Misterioari buruzko mintzaira ea egokia den bereizteko, Mardonesek 

bi irizpide eskaintzen dizkigu: gizakia eta Kristoa; irizpide horiek daukaten joera 

antropozentrikoaz gain, Elizaren historiak ondo asko erakusten digu 

gizakiarekiko eta Kristoarekiko erreferentzia hori modu ezberdinetan egin 

daitekeela; beraz, irizpide horrek zehaztasun handiagoaren beharra dauka 

aplikatu nahi dugunean. Azkenik, “zu” eta “Zu”arekin lotuta dagoen antropologia 

dialogikoa, oso iradokitzailea izan arren, problematiko samar izan daiteke 

Jainkoari buruz mintzatzen garenean. Problematiko da esatea Jainkoa Zua 

dela, zu guztietan dagoen Zua edo antzeko baieztapenak. Nolabait antzematen 

dugu Jainkoa harremana dela –nahiz eta hori ere esatean, “harreman” hitza 

zentzu analogikoan erabili eta, ondorioz, oso ondo jakin gabe zer esan nahi 

dugun–. Badirudi esan genezakeela Misterio absolutua gurekin harremanean 

dagoela  eta, aldi berean, Misterio horrek ez duela bat egiten gurekin; harreman 

hori, definitzea zaila dela onarturik, Zuaren eta zuaren arteko harremanaren 

planteamenduan ondo bilduta dago? 

 

 



14. Askapenaren ametsa: balorazioa 

 

 

 “Askapen” terminoa, Mardonesek elikatzen duen ametsa izendatzeko, 

aukeratu dugun hitz erosoa izan da, gure autorearen bizipen sakona eta 

zerumuga aberatsa zein erakargarria aipatzeko modua. Amets horrek bere 

erroak eta funtsezko elikadura kristautasunean izatearekin batera, Mardonesek 

bizi duen kristau fedearen ondorioa da. Giza historia aztertzeko eta bertan parte 

hartzeko ikuspuntua delarik, amets horren espazioan gizakiaren betetasuna eta 

askapen osoa gauzatzeko apustu egiten duten hainbat pertsonekin bat egiten 

du Mardonesek. Gure saiolariak lantzen duen bezala, kristau ametsa izateaz 

gain, borondate oneko edozein pertsona eroso sentitu daiteke askapenaren 

planteamendu horretan, non erlijio fedea ez dagoen pertsonaren askatasunaren 

kontra, ezta pertsonaren garapena erlijioaren kontra ere.  

 Amets hori benetakoa izateko, haragiztatu behar denez –bestela 

alienazioaren segadan jausiko zen–, egitura politikoak, ekonomikoak eta 

kulturalak kontuan izan behar dituela ondo erakusten du gure autoreak. Jakina, 

kontuan izate horrek esan nahi du behatze edo aztertze soilean ez geratzea, 

gure pentsalariaren planteamenduarekin leiala izatekotan, parte hartzea ere 

eskatzen baitu.  

 Deskribatutako amets horri begira, modernitatea, erlijioaren 

fenomenoa, kristautasuna eta Jainkoaren irudia balioetsi ditugu. Horietako 

bakoitzak bere oztopo historikoak aurkeztearekin batera, ekarpenak eta 

posibilitate estimagarriak ere eskaintzen ditu.  

 Behin puntu horretara helduta, atal honen edukiaren aurkezpena 

amaituta, askapenaren inguruan egindako txango honek eskaintzen dituen 

ekarpenak balioestea geratzen zaigu. 

 

1. Askapena: zeharkako gaia 

 Askapena deitu duguna ez da bazterreko kezka edo behin-behineko gogoeta 

gure autorearen ibilbide intelektualean. Askapena, berari buruz soilik eta modu 

isolatuan Mardonesen lan monografikorik inoiz ez bada ere, gure idazlearen aro 
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guztietan eta berak ukitzen dituen gai guztietan presente dagoela erakutsi nahi 

izan dugu. Beraz, gai zeharkako batez mintzatzen ari gara, gure pentsalariak 

pentsatzen dituen gai guztien azpian presente dagoen kezka eta zerumuga.  

 Kezka hori bizitzarekin lotuta dago, giza bizitza bera baita jokoan eta 

arrisku bizian dagoena. Zentzu horretan, autorearen gogoeta unibertsala da, 

gizadi guztiari eta giza historia guztiari dagokiona. Kezkaren azpian ezkutatzen 

den galdera larria da: giza historia honetan posible ote da, posible izango ote 

da askapena? Edo, bestela, zentzurik gabeko amets antzuaren aurrean ote 

gaude? Zeintzuk dira askapen-amets hori ezintzen duten oztopoak? 

Esperantzatsuak izateko zirrikiturik geratzen zaigu? Kezka horiek gure 

idazlearen lan guztietan presente daude eta, nolabait, galdera horiei oldartzen 

zaie behin eta berriro erantzun bila. 

 Ikuspuntu horretatik, esan dezakegu Mardones ameslaria dela, esnatuta 

eta errealismorik handienez mundu berri bat desiratzeko eta amesteko apustua 

egiten duen profeta ameslari garaikidea. Bera ez doa bere ametsaren atzean 

bere onura pertsonala bilatzen duelako, baizik eta gizakiari eta gizadiari 

gertatzen zaienarekin guztiz engaiaturik sentitzen delako. Beste modu esanda, 

bere onura pertsonala gizakiaren eta gizadiaren onuran ikusten du. 

 Hori horrela, Mardones ezin daiteke postmodernoa izan, ezta erlatibismo 

hutsean murgilduta dagoen pentsalaria ere. Gure autorearen bilaketan absolutu 

bat nabaritzen dugu, oso erakargarria eta arrazoizkoa dena, baina prozesu 

logiko deduktibo baten ondorioa ez dena. Ildo horretatik, Mardonesek egiten 

duen bilaketaren hasieran, azpian eta zerumugan dagoen aurreiritzi agintza edo 

performatibo bat bezala presente dago aipatutako ametsa. Aurreiritzi horri 

askapen-irrika deitu diogu eta erraietako desira horren edukia 10. Kapituluan 

deskribatzen saiatu gara. Kapitulu horretan iradokita dagoen bezala, askapen-

irrika hori gizakiarengan dagoen barne bokazioa izatearekin batera, Jainkoaren 

nahia eta agintza da, zerumuga hori delarik, hain zuzen ere, gure autorearen 

idazkietan dagoen iparrorratza. 

 

2. Askapenaren aukerak modernitatean eta erlijioan 

 Modernitatean erlijioaren lekua zein den Mardonesen ikergaia izan da, sarri 

askotan eta zehaztasunez esaten den bezala. Baina baieztapen horrek 
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eranskin bat behar du, ñabarduraren beharra dauka, Mardonesek bere lan 

intelektualean bilatzen duena ondo islatzeko. Gure pentsalaria ez da 

modernitatea ikertzen duen zientifiko neutrala, modernitatearen gorabeherak 

azaltzea eta ulertzea bilatzen duen aditua; ildo berberean, bere soziologo 

izateari dagokion zeregin hutsa garatzen ez duen bezala, erlijioari dagokionean 

ere ez da espezializatzen: ez da bihurtzen erlijioaren fenomenologoa edo ez du 

egiten oinarrizko teologia sistematikoa. Zeregin horiek guztiak interesgarriak 

dira eta, ziur aski, zeregin horiek garatzeko gai zen gure teologoa baina ez zen 

izan bere aukera. Neurri batean, lorez lore doan erlea, hala lan egiten du 

Mardonesek gaiaz gai joanez. Modernitatearekin lotuta dauden gai guztiak 

interesatzen zaizkio, baldin eta erlijioarekin lotuta badaude. Alabaina, ematen 

du gai horietako soil batean gure autorea ez dela lan sistematikorik eta 

iraunkorrik egitera pausatzen. Gai guztietatik presaka eta larrituta pasatzen 

delako inpresioa uzten du nonbait, azken batean, autorearen interesa ez 

dagoela gai horietako bakoitzean zentratuta nolabait adieraziz, baizik eta beste 

itu bat dela bere bilaketan dagoena: gizakiaren betetasuna, benetako bizitza, 

azken batean askapena deitu duguna gauzatzea. Bere idazkiak landu ondoren 

susmo hori nolabaiteko ebidentzia bihurtu da bere testuen gure irakurketan.  

 Erlijioa interesatzen zaio, zeren eta sumatzen baitu, gizakiaren 

betetasuna lortzeko, erlijioa dela giza bizitzaren gako nagusietako bat. Nolabait, 

Mardonesek intuitzen du gizakiaren bizitzan dagoen bokaziorik handienarekin, 

sakonenarekin, benetakoarekin estekatzen dela erlijioa. Jakina, inoiz ere ez du 

esaten erlijioa behar-beharrezkoa denik gizakiaren benetakotasun hori lortzeko; 

baina gizakiaren dramarik sakonena, ederrena eta ikaragarriena erlijioan 

antzezten dela sumatzen du nolabait. Edonola ere, argi dauka erlijioa ez dela 

giza bizitzaren parte bat, atal bat, bizitza guztiarekin bat egiten duen izari bat 

baizik. Hori dela eta, badirudi erlijioaren draman giza bizitzaren drama islatzen 

dela, alderantziz ere baieztapena betetzen delarik.  

 Modernitateak giza bizitzaren baldintzak aldatu ditu, gizadia kultura-garai 

berri baten aurrean kokaraziz. Testuinguru horretan, erlijioaren ulerpena, 

zeregina eta presentzia aldatzen dira testuinguru kultural berrian; hau da, 

erlijioak desagertzeko joera hartu beharrean, bestelakotzen delako susmoa 

behin eta berriro agertzen da. Hemendik aurrera erlijioak modernitatearen 

ingurumarian bizi behar duenez, modernitatea geratzeko etorri baita –geratuko 
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ahal da! Gure autorearen oihua eta desira–, modernitatearen testuinguruan 

pentsatu behar ditugu erlijioaren zeregina eta zerizana: horra hor gure 

pentsalariaren uste sendo nagusietako bat. Bestaldetik, askapenaren zerumuga 

pentsatzen dugunean, modernitatea ez dela neutrala kontuan izanik, aro horren 

posibilitateak eta bere baldintzak aztertzearekin batera, bere arriskuak 

dakartzalako abisuan egon behar dugu.  

 Ondorioz, gizakia eta gizadia dira gure idazlea kezkatzen duten gaiak, 

gizakiaren askapena, gizadiaren betetasuna. Kristau tradizioan errotuta eta 

tradizio horretatik abiatuta, uste sendo eta sakon horretara ailegatzen da gure 

autorea. Azken batean, gizakiaren eta gizadiaren bizitza da zalantzan dagoena, 

apusturik sakonena, salbatzeko baliorik handiena. Horri begira, modernitatea, 

erlijioa eta kristautasuna ebaluatzen ditu bere idazkietan eta gogoetan zehar. 

Aldi berean, askapen horren formulazioa ez dago eginda, ez dago emanda, 

giza historiaren askatasunean eraikitzen ari baita. Gure autoreak egiten duen 

formulazio sinbolikoa kristau tradizioan errotzen da eta hortik unibertsaltasuna 

bilatzen du.  

 Edonola ere, uste dugu askapenari buruzko kezka hori kontuan izan 

gabe ezin dugula ulertu Mardonesek egiten duen txango intelektuala; beraz, 

ezin dugula ulertu gizarte modernoan erlijioak duen lekuarekiko interesa nondik 

datorkion zure autoreari.  

  

3. Askapenarekin lotzen diren zenbait gogoeta 

 Kezka horrekin batera lau gai sakon aztertu ditugu Mardonesen idazkietan: 

modernitatea, erlijioa, kristautasuna eta Jainkoa. Laurak lotuta egonik, 

lehenengo hirurak oso presente daude ikerketa honen bigarren atalean 

aurkeztu ditugun elkarrizketetan. Gure saiolariaren idazkietan, Jainkoaren gaia, 

berriz, tarteka agertzen da, erlijioarekin lotuta egonik beti, modernitateak egiten 

duen kritikarik zorrotzenetako baten itua delarik. Horrez gain, oso esanguratsua 

iruditzen zaigu Mardonesek idazten duen azken liburua Jainkoari buruzko 

gogoeta sakona eta, neurri batean, sistematikoa izatea; nolabait, gure autoreak 

egiten duen eboluzioaren islapena agertzen dela liburu horretan sumatzen 

dugu; hori dela eta, beste hiru gaiekin batera jarri dugu hirugarren parte 

honetan. 
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 Historian gertatu denari begiratzen diogunean, modernitateak, erlijioak, 

kristautasunak eta Jainkoak askapen-bidean jokaera anbiguoa izan dutela 

ondorioztatzen da gure ikerlariak egiten dituen gogoetetan, lau gaiok askapena 

lortzeko oztopoak jartzen baitituzte, posibilitateak eta bideak eskaintzearekin 

batera. Zer esan? Arriskuak eta jausiak aurreko kapituluetan azalduta daude 

eta horietara ez gara itzuliko. Lau gai horiek, gizartean erabiliak izan diren 

bezala, mesfidatzekoak dira, laurek egundoko sarraskiak ekarri dituzte eta, aldi 

berean, gizadiaren zerumugak zabaldu dituzten neurrian, gizadiarentzako jauzi 

kualitatiboak izan dira.  

 Sumatzen dugu Mardonesek uzten digun ondareetako bat 

esandakoarekin oso lotuta dagoela: gizakiaren eta gizadiaren askapen betea 

pentsatu eta gauzatu nahi ditugunean, modernitatea eta erlijioa batera baliatu 

behar ditugu. Kristau tradiziotik abiatuz, koordenada bi horiek egiten duten 

planoan pentsatu behar ditugu kristautasun eta Jainko liberatzailea.  

 Hori mezu bat da kristauentzat, erlijio jakin bateko kideentzat, 

agnostikoentzat, ateoentzat, oro har, intentzio oneko gizabanako guztientzat, 

baldin eta gizakiaren eta gizadiaren etorkizunak eta askapenak arduratzen 

badituzte. Gaur egun eta hemendik aurrera, erlijioa eta kristautasuna ezin 

daitezke pentsatu eta garatu –modu liberatzailean, noski– modernitatetik pasatu 

gabe, behinik behin kontuan badugu modernitatea instantzia kritikoa bihurtu 

dela. Baina, bestaldetik, erlijioak eta kristautasunak bere hegoen bidez hegan 

behar dute, beren ahalmen liberatzailea aprobetxatzea nahi badugu, 

modernitatearen arrazionaltasun funtzionalean –teknika eta jakintza zientifikoa 

gehien bat, baita horri dagokion mentalitatea ere– edo kritikoan –etika eta 

filosofia– gatibu geratu gabe.  

 Hori esanda, onartu behar dugu sintesia ez dagoela eginda, irrika bat da 

eskaintzen zaiguna, elkarrekin ibiltzeko zerumuga bat. Hala ere, Mardonesek 

egin duen ahalegina ez da ezerezean geratu; behinik behin erakusten digu 

aldebakarreko zerumugak –erlijioso hutsa dela, kristau hutsa dela, modernitate 

hutsa dela– ez duela balio askapen-norabidean aurreratzeko. Hori horrela, 

modernitatearen krisia, erlijioaren berragerpen publikoarekin batera etorri bada 

ere eta erlijioaren hedapen publikoari erraztasunak ematen badizkio ere, ez da 

inolako berri onik Mardonesentzat. Erlijioa ez delako absolutu bat ezta 

modernitatea ere, erlijioa hedatzen denean, beste daturik izan gabe, ezin 
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daiteke esan gizakiaren eta gizadiaren bizitza beteagoa dela. Modernitatearekin 

gauza bera gertatzen da. Ikuspuntu hori oso interesgarria iruditzen zaigu gure 

gaurko garaietan askapenaren iparrorratza ez galtzeko. 

 Testuinguru horretan, galdera garrantzitsu bat erantzun gabe geratzen 

da: zer modernitate-motak aprobetxatuko erlijioaren ahalmen liberatzailea?  

Gaur egun, zenbait autorek laizismoa eta laikotasuna bereizten dute; argi dago 

modernitatea laikoa dela eta hori desiragarria da; baina laiko izate hori 

anbiguoa delarik, modu ezberdinetan uler daiteke. Besteen artean, Taylor-ek 

eta Maclure-k laikotasun zurrunaz –laizismoa deitu duguna– eta laikotasun 

malguaz –laikotasuna izendatu duguna– gogoeta egiten dute1. Beharbada, 

Mardonesen planteamenduei jarraipena emateko, laikotasunari buruzko 

gogoeta sakondu beharko dugu. 

 

4. Arrazionaltasun gupidatsua? 

 Mardonesen planteamenduan oso interesgarria da askapenaren 

hausnarketan giza sufrimenduak duen lekua. Kokapen etiko hori oso 

esanguratsua da eta ondorio askokoa. Gizakiaren eta gizartearen askapena 

pentsatu eta askapen horren aldeko apustu eraginkorra arriskatu behar bada, 

ez da izango horren barnean dauden korapilo teorikoei edo arazo intelektualei 

modu berebizikoan irtenbide bat emateko, askapenaren ifrentzuan giza 

sufrimendu ikaragarria ezkutatzen delako baizik. Askapenaren gaia gupidarekin 

lotzen da; beraz, lagun hurkoaren lekuan jartzeko gaitasunarekin eta berak 

duen sufrimendua nork bereganatzearekin. Badirudi arrazionaltasun 

funtzionala, kritikoa, estetikoa, sinbolikoaz gain, arrazionaltasun gupidatsua 

proposatzen digula Mardonesek, giza historian egoteko modua askapenaren 

zerumugak markatu dezala bilatzen dugunean.  

 Ildo horretatik, Levinas-en uberan eta Etty Hillesum-ek egindako 

esperientzian, elkarte errukitsuaren planteamendua eta gizartekoitasunaren 

inguruan egindako gogoeta, oso esanguratsuak dira. Kontzeptu horiek, 

Mardonesek jasotzen eta lantzen dituen bezala, pertsonaren kontzepzio jakin 

batekin daude guztiz lotuta; beraz, gure autorea erakusten saiatzen da elkarte 

                                                            
1 Ik. MACLURE, J. – TAYLOR, CH., Laicidad y libertad de cociencia, Alianza, Madril 2011, 27-
31 or. 



414 
 

errukitsu hori ez dela kanpotik ezarritako elementu polit bat, baizik eta 

gizakiaren dinamikan bertan kokatzen dela. 

 Askapenaren aldeko apustuak bitartekatua izan behar duenez, 

konpromiso historiko jakinak hartzea eskatzen du. Apustu horretan 

borondatekeriaren edo –Mardonesen hitzetan– zelotismoaren arriskua, oso 

nabaria eta identifikatua egon arren, saihestea ez da batere erraza. Askapena, 

sufrimendua eta gupida elkarrekin lotuta pentsatzean, zelotismo arriskuaren 

kontra antidoto interesgarri bat agertzen da. Gizakiaren askapen-bidean 

laguntzen duten harremanak ez dira soilik simetrikoak, gupidarekin lotuta 

dagoen dohaintasunak harreman asimetrikoak dakartza; harreman asimetriko 

horiek oso esanguratsuak dira gizaki eta gizadi betearen eraikuntzan. 

Planteamendu hori antropologia jakin batekin lotuta dago; antropologia 

horretan, askapena eta gupida pertsonaren bokazioan bertan daude, 

pertsonaren muineko izaera baitira. 

 

5. Bitarteko politikoak direla eta 

 Mardonesek egiten dituen gogoeta politikoek askapen-irrika haragiztatzea 

bilatzen dute. Praxia inportantea eta esanguratsua da gure pentsalariaren 

ibilaldian, argi ikusten baitu gogoeta eta aukera politikoa ez bada egiten, 

askapenari buruzko planteamendu ederrak airean geratuko direla. Premiazkoa 

da aukera zehatzak izatea gizartearen egituretan eta gizartearen harremanean 

eta ez bakarrik intentzio oneko herritarren bihotzetan. Hori dela eta, gure 

pentsalariak eskaintzen dituen hausnarketa politikoak ez dira ohikoak teologoen 

artean, are gutxiago gure autoreak egiten dituen zehaztasunetara ailegatzea. 

Politikaren eremuan, gogoetak eta proposamenak zenbat eta zehatzagoak izan 

orduan eta zalantzagarriagoak eta eztabaidagarriagoak direla ulergarria da, 

baina, aldi berean, zehaztapen horiek hodeietan geratu nahi ez duen pentsalari 

baten konpromisoa adierazten dute. 

 Gogoeta politikoak egitean, teologia politikoaren ibilbidea dago gure 

autorearen gogoeten azpian. Teologia politiko honetaz, Mardonesek bere tesian 

egiten duen hausnarketaz gain, beste idazkietan aipu gutxi egiten du. Ildo 

horretatik, gai honetan teologia politikoaren planteamenduak oso 
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esanguratsuak izan arren, gure pentsalariak gutxi baliatu izanak atentzioa 

ematen digu. 

  

6. Arazo kulturalak ardatza 

 Azken hamarkadetan, askapenak eskatzen dituen bitarteko sozialak 

pentsatzean eta proposatzean aldaketa sakon bat gertatu da eta horren berri 

ematen digu Mardonesek; berak aldaketa horren deskribapena, arrazoia eta 

balioespena eskaintzen dizkigularik, askapenaren gaia birpentsatzeko egiten 

digun iradokizun interesgarria dela iruditzen zaigu; gainera, are interesgarriago 

iruditzen zaigu gaurko krisi ekonomikoan murgilduta egonik. Askapen-bidean 

aurrera egiteko ez da nahikoa planteamendu ekonomikoa, ezta banaketa-

justiziak eskatzen duena betetzea –beti ere nahitaezko baldintza dela kontuan 

harturik–. Planteamendu bi horiei erantzun behar diegun arren, gure autoreak 

arazo kulturalak deitzen dituenek gero eta pisu handiagoa dute askapen-bidea 

argitze aldera. Horien artean, genero-harremanak, patriarkalismoaren arazoa, 

aniztasun kulturala eta erlijiosoa, ekologia eta iraunkortasuna, militarismoa eta 

bake alde lan egitea. 

 Interesgarria ere bada aldaketa horretaz Mardonesek egiten duen 

balioespen positiboa eta Giza Mugimendu Berrietan ipintzen dituen 

esperantzak. Dena den, gure autoreak plazaratzen dituen iritzi sakabanatuak 

batera irakurtzerakoan, geratzen zaigun inpresioa gazi-gozoa da, esperantzak 

piztearekin batera, bidea bera eta bidea egin behar duen subjektua nahiko 

berde daudela sumatzen baitugu. 

 

7. Zinezkotasuna 

 Askapena, planteatu dugun bezala, giza historiaren zerumuga bezala 

agertzen da gure bizitzan. Erraza da pentsatzea amets huts bat dela eta, 

hortaz, bizitza laua eta zapala bihurtzen da, egunerokotasunean murgilduta; 

gure garaiek defizit hori daukate agian, amets egiteko grazia eta gaitasuna 

iraganean geratu dira nonbait. Mardonesen bizitzak –ez bere pentsamenduak 

soilik– askapenaren sua piztuta edukitzeko apustua eta gonbita eskaintzen 

dizkigu.  
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 Mardonesek amesten duen askapena giza harremanekin lotzen denez, 

bai giza harreman pertsonalen eremuan, bai giza egituren eremuan, balioen 

mundua guztiz inplikatuta dago, beraz, sinesmen pertsonalak eta sozialak, 

erlijiosoak izan edo ez izan. Giza historiak eskarmentu latz bat ematen digu 

balioak bereiztea oso lan zaila dela ondo asko erakutsi baitu, balio ederrenen 

izenean egundoko sarraskiak egin direlarik. Testuinguru horretan 

postmodernismoaren eszeptizismoa guztiz ulergarria da, injustiziaren gatibu 

uzten gaituen arren. Nola egin aurrera eszeptizismo garai hauetan? 

Mardonesek beste iradokizun interesgarri bat egiten digu, bere gogoetan 

erlijioari dagokion arren, hausnarketa honetara ekartzea zilegi dela uste dugu. 

Erlijio benetakoa eta erlijio faltsua bereizteko zinezkotasunaren irizpidea 

proposatzen du Mardonesek; gogoeta honetan ere zinezkotasun-irizpide hori 

oso interesgarria dela uste dugu. Askapenaren zerumuga balioekin lotuta 

dagoenez, arrazionaltasun kritikoaren irizpideei erantzuteaz gain, 

arrazionaltasun funtzionalaren betebeharrak kontuan izateaz gain, pertsonaren 

eta taldeen koherentziari begiratu beharko diogu. 

 Gogoeta horren uberan, Mardonesen planteamenduan esanguratsua 

dena ez da soilik bere gogoeta intelektuala eta bere proposamenak duen 

koherentzia logikoa, bere bizimoduak berak mezu bat bidaltzen digu askapenari 

buruz. 

  

8. Garapen luzeago eskatzen duten zenbait gai 

 Oro har, askapenari apuntatzen dioten gogoetak iradokitzaileak eta 

kitzikatzaileak iruditzen zaizkigu, nahiz eta askapenaren gaia zeharka irakurri 

behar izan. Dena den, zenbait puntutan gogoeta horiek landuagoak eta 

zehatzagoak izan balira eskertuko geniokeen, kontuan izan arren sistematiko 

izatearen helburu hori inoiz ez duela plazaratu gure autoreak. Defizitaren 

aldean dagoena, neurri handi batean, aurreko kapituluetan egindako 

balioespenetan azaldu dugu. Hemen, laburbilketa bat jasoko dugu, atal honek 

ematen duenaz ikuspegi orotariko bat izateko. 

 

1.1. Lehen ere aipatua dagoenez, erlijioaren definizioari buruz Mardonesek 

daukan jokaera nahiko anbiguoa da. Bere idazkiak irakurri ondoren ez daukagu 
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argi zein den berak proposatzen duen definizioa; batzuetan ematen du nahiago 

duela –Weber-ek bere garaian egin zuen bezala eta gaur egun Luckmann-en 

iritzia eredutzat hartuz menturaz– inolako definiziorik ez izatea eta, ondorioz, 

errealitatean gertatzen dena deskribatzea. Beste batzuetan, gehienetan ziur 

aski, zentzuaren kontuarekin eta sakratuaren esperientziarekin lotzen du. 

Zenbaitetan, gizartean elkartasuna lortze aldera, erlijioak betetzen duen 

zeregina oso estimagarria dela ematen du, Durkheim-en tradizioari eutsiz, 

neokonen kritika jasoz eta Habermas-ek egiten duen planteamenduaren kontra 

aritzeko elementua erabiliz.  

 Testuinguru horretan, neurri batean harrigarria da Habermas-i egiten dion 

kritika, alemaniar filosofoak erabiltzen duen erlijioaren kontzeptua oso murriztua 

eta murritzailea dela dionean. Mardonesen kasuan, erlijioa batzuetan tradizio 

nagusiekin bat dator –kristautasuna, hinduismoa, islama…–, baina beste 

batzuetan gizartearen bizitzan zentzua duen edozein portaerarekin –kirola, 

sexualitatea, gorputzaren estetika…– bat etor daitekeela ematen du. Hainbat 

ikuspuntuen ekarpenak kontuan ditu –Durkheim-en soziologia, fenomenologia, 

hermeneutika…–, baina, azkenean, zeinekin geratzen den, edota sintesi berri 

bat proposatzen duen ez zaigu argi geratzen.  

 Behinik behin, oso argi geratzen dena ondorengoa da: erlijioa giza 

bizitzaren izari murriztu ezina –irreduktiblea– dela eta izari hori oso 

esanguratsua dela gizakiaren eta gizartearen bizitzan, nahiz eta horren 

kontzientzia uniformea ez izan. 

  

1.2. Bere lekuan oharra egin dugun legez, kulturaren kontzeptua, oso 

garrantzitsua eta gure teologoaren idazkietan askotan erabilia izan arren, 

esanahiari dagokionez, gutxi landuta dago. Hutsune hau oso esanguratsua da 

zeren eta Mardonesek argi baitauka erlijioarentzat zer inportante den 

testuinguru soziokulturala, Tillich-ek egiten duen planteamenduarekin bat 

etorriz. Gure ustez, planteamendu horrek eta gure autoreak egiten dituen giza 

azterketek kulturaren kontzeptua finago lantzea eskatzen dute. 

 

1.3. Hegel-en planteamendu filosofikoa jasoz, baita Berger eta Luckmann-en 

soziologiaren uberan, gizakiaren eta gizartearen artean dagoen dialektika behin 

baino gehiagotan agertzen da plazaratuta gure idazlearen orrietan. Askapenak 
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gizakiaren eta gizartearen arteko harmonia bat eskatzen du, bataren eta 

bestearen interesak kontrajarriak izan beharrean, bateragarriak izan daitezen 

lortuz. Alde batetik, gizakiaren egiturak kaltetuta badaude, zuzengabekoak 

badira, gizartea endekapen-bidean badago eta, beste alde batetik, gizakia ez 

bada heldua, erraz manipulagarria bada, urradura mingarriak baditu bere 

baitan, nola irtengo gara sorgin-zulo horretatik? Batzuetan ematen du 

sistemaren barnetik ez gaitezkeela irten, gatibu gaudela nonbait. Beste 

batzuetan, badaudela indar askatzaileak bai gizakiarengan, bai gizartean 

azaltzen da. Dena den, bi diskurtso horiek paraleloan agertzen dira; alde 

batetik, askapen-irrika bizia eta konfiantza askapen hori posible dela eta 

gizakiaren egituran bertan errotuta dagoela; bestaldetik, azterketa ilunak eta 

pesimistak. Nolabait, pauso berriak emateko eta beste egoera batean amets 

egiteko, baldintza objektiboen planteamendua beharrezkoa izango litzateke. 

Askapen-bidean, gure kulturak eta gizarteak baditu baldintza objektiboak jauzi 

kualitatibo bat egiteko? 

 Ildo horretatik, lehenago esan dugu gure autorea gatibu dagoela 

modernitatean; atzera pausorik emateak ez du zentzurik, baina aurrera 

pausoak ematea desiratu arren, nola egin ez da argi agertzen.  

 Iritzi pesimista horretan, nola sartzen da kristautasuna –oro har, edozein 

erlijio–? Behinik behin, Mardonesek ez du planteatzen erlijioak zeregin 

salbatzailea duenik testuinguru horretan, gizartetik kanpoko indarra izango 

balitz bezala; planteamendu horretan, gainera, oso kritikoa da 

neokontserbadoreekin. Oro har, kristautasuna proposamen inspiratzailea 

izango litzateke: alde batetik, kritikoa dena; beste aldetik, askapen-zerumugak 

proposatzen dituena. 

 

1.4. Kontzientzia ekologikoa adierazten duten aipuak agertzen dira Mardonesen 

idazkietan; behinik behin premiazko gaia dela errepikatzen du sarritan. Dena 

den, askapenari begira, egiten duen planteamendua oso antropozentrikoa da 

eta naturaren lekua, zeregina eta adierazpena gutxi aipatzen ditu. 

 

1.5. Gogoeta hauetan dagoen inspirazioa profitatzeko, planteamendu politikoa 

eta bitarteko politikoak aurkeztea nahitaezkoa da. Lehen ere esan dugunez, 

gogoeta poliitko hori sakontzeko, laikotasunari buruzko hausnarketa dinamikoa 
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landu behar da. Mardones denbora gehiago bizi izan balitz, hari horri eutsiko 

zioketen ziur aski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PARTEA 

 

ELKARRIZKETAREN BALORAZIOA 
 

 El desafío, la 'agonía' (Unamuno) de la esperanza para un tiempo de amedrentamiento 
pasa por leer el Vaticano II con el fuego del Espíritu que lo encendió: desde los 'pobres 
sufrientes', o, mejor dicho, para los creyentes del segundo mundo, desde la opción por 
ellos, con la lucidez fría de quien sabe los malos tiempos que corren para las utopías 
de justicia e igualdad, pero que se empecina, en perseverante esperanza, por dialogar, 
criticar, avizorar los signos y mantener la lámpara encendida de la justicia, del 
pluralismo y la universalidad. Esta lucha es ardua y, aunque esperanzada, jamás lleva 
el marchamo de la victoria intramundana. Pero sólo a ella le está prometida la verdad y 
victoria definitivas1. 

 

 

 Ikerketa hau irakurri duenak bereganatu ahal izan du Mardonesek sortu 

duen lanari buruzko ideia orokorra. Aurkezpen honek gure teologoak idatzitako 

liburu bakoitza kokatzeko aukera ematen du, baita lan bakoitzaren aroa eta 

gaia ere. Horrenbestez, Mardonesen lanaren lehendabiziko orotariko 

aurkezpena egiten saiatu gara. Gure autorearen lana eta ibilbide intelektuala 

jaso ondoren, goiko aipu horrek bere bilaketa eta estiloa ondo laburbiltzen 

duela uste dugu. Neurri batean, gure pentsalaria egonezinean bizi da, 

mehatxatuta dagoen esperantzak adoreturik, Vatikanoko II. Kontzilioaren 

espirituarekin leiala izan nahi duelarik, modernitatean sortzen diren zeinuei adi 

egon nahi du, edozeinekin mintzatzeko jarrera landuz. 

 Ikerketa hau zuzendu duten hipotesiak aipamen horretan islaturik daude 

nolabait: Vatikanoko II. Kontzilioaren espirituarekiko leialtasunez, mundu 

honetan –modernitate anitzean, alegia– txertaturik dagoen kristautasun 

askatzailea da gure autorearen bilaketa eta agindua.  

 

 

 

 

 

 
                                                            

1 MARDONES, J. M., «¿Dónde estamos? La Iglesia vista desde las grandes encrucijadas 
socio-culturales», in Sal Terrae, 4 (1983), 277. or. 
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15. Konklusioak 

 

 Lan honen hasieran formulatutako hipotesiak gure bidearen hondoan 

egon direnez gero, azken parte honetan eztabaidatuko ditugu, aurreko ataletan 

bildutako informazioa kontuan hartuz, mamiaren laburbilketa egiten saiatuz eta 

errepikapenak saihestuz ahal den neurrian. Hipotesien berrikusketa egin 

ondoren, Mardonesen lanean solte geratzen diren zenbait hari gogoratuko 

ditugu. 

 

1. Modernitatea eta kristautasuna gai ardatz 

 Bai aurkeztu ditugun argitalpenetan, bai identifikatutako elkarrizketetan, bai 

usnatu dugun askapen-irrikan, bai deskribatu ditugun aroetan, bai aletu ditugun 

gai-sailetan erlijioari eta kristautasunari buruzko galdera dago presente beti, 

gehienetan agerian, besteetan ezkutuan. Galdera hori testuinguru jakin batean 

kokaturik dago: mendebaldeko modernitatean.  

 Gure autorearen eboluzioan aipatu dugun lehenengo aroan oinarrizko 

galdera da nola ote den posible kristautasun ez-ideologikoa; beraz, gizarte 

modernoan kristautasun askatzaileari buruzko kezka dago hasieran, gai horren 

inguruan Moltmann-en teologia eta Eskola Kritikoaren gogoetak aurrez aurre 

jartzen dituelarik gure autoreak. Planteamendu teologikoak oinarri eskatologiko 

sendoa du, kristau esperantza eta giza historia eraldatzeko kristau bokazioa 

biziki erakusten duelarik. Aro hori modernitatearekiko konfiantzak markatzen 

du, baita kristautasunean dagoen tradizio kritikoarekiko konfiantzak ere. Gure 

teologoaren eboluzioan erlijioari buruzko ardura horrek iraun egingo du, 

hasierako optimismoa –premia eskatologikoarekin batera– mantsotzen bada 

ere. 

 Eboluzioan izendatu dugun bigarren aroan, modernitatearen bilakaera 

krisian dagoelako kontzientziarekin batera, oso nabarmena da gure autorearen 

idazkietan Eskola Kritikoak duen ikuspuntua ez dela nagusia. Modernitatearen 

interpretazio nagusiarekin topo egitean, erlijioak –kristautasunak batik bat– 

hartzen duen lekuak atentzioa ematen dio gure autoreari; batetik, 
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kristautasunaren presentzia publikoa nola defenditzen duen eta, bestaldetik, 

erlijioari eskatzen zaizkion funtzio legitimatzaileak. Neoliberalismoaren beste 

puntan dagoen interpretazio postmodernistan erlijioa ere inportantea dela 

baieztatzeak pizten du gure teologoaren kuriositatea. Modernitatearen korronte 

berri horrek erlijioan balioesten duena estetikarekin, esperientziarekin eta 

subjektibitatearekin lotzen da gehien bat. Edonola ere, modernitatearen hiru 

interpretazioetan –Teoria Kritikoak ordezkatzen duena, neoliberalismoa eta 

postmodernitatea–, gizartean kristautasunak betetzen dituen lekua edota 

funtzioa arretaz aztertzen ditu gure autoreak eta, aldi berean, erlijioari ematen 

dioten inportantziak arreta ematen dio espainiar teologoari.  

 Hirugarren aroan erlijioaren soziologiak dakartzan datuei eta emaitzei gure 

teologoak arreta eskaintzen dienean, erlijioak eta kristautasunak gizartean duen 

lekuari buruzko galderak pilpiraka jarraitzen du. Intuizio bat zabaltzen da gure 

ikerlariaren gogoetetan: modernitatean erlijioak markatzen duen joera ez doa 

gizartetik desagertzera edo baztertzera, bestelakotzera baizik.  

 Erlijioaren berritxuratze horren testuinguruan agian, laugarren aroan, 

pentsamendu sinbolikoari berebiziko garrantzia ematen dio Mardonesek, 

erlijioaren izana eta esana ulertze aldera hain zuzen. Horrekin batera, gizartean 

erlijioak adierazten duen fenomenoa zuzen interpretatzeko modernitateko 

arrazionaltasuna zabaldu behar dugula biziki defenditzen du gure autoreak. 

 Izan ere, modernitatearen eta erlijioaren arteko harremana da aro guztiak 

zeharkatzen –josten– dituen haria. Hari horrek behin eta berriro aldarrikatzen 

du gizadian agertzen den fenomeno berezia dela erlijioa: gizartearen beste 

dimentsioetara murriztu ezina, mamitsua, aparta eta oso esanguratsua. Hori 

horrela, argitasunez antzematen du fenomeno horren azterketa arretatsua 

guztiz beharrezkoa dela gizakia ulertzeko, baita gizadiaren dinamikak 

interpretatzeko ere. Begi-bistan dagoelarik modernitatea aro berri bat dela 

gizadiaren bilakaeran, Mardonesen susmo sendoa da aro berri horretan erlijioa, 

desagertzera behartuta egon beharrean, indar biziz eta berriz azaltzen dela, 

nahiz eta itxuraz aldatu. Nola gizadiaren beste aroak interpretatzeko gakoetako 

bat erlijioa izan den, hala kontuan izan beharko dugu nahitaez modernitatea 

den aro berri honen esanahia geureganatzeko. 

 Eboluzioaren aroei begiratu beharrean, gure autorearen argitalpenei so 

egiten badiegu, ondorio berberera ailegatzen gara, hots, identifikatutako gai-sail 
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guztietan eta gai horietan egindako elkarrizketa guztietan presente daude 

erlijioa eta modernitatea. Modernitatea, modernitate kritikoa, neoliberalismoa, 

postmodernitatea, erlijioaren soziologia eta mundu sinbolikoa identifikatu 

ditugun gaiak direlarik, guztietara ailegatzen da kezka berberarekin: giza 

testuinguru horietan zeintzuk diren erlijioaren eta kristautasunaren presentzia, 

zeregina eta zentzua. Bestaldetik, askapenari buruzko ardura guztiz lotuta dago 

erlijioarekin, gizarte modernoan kristautasuna liberatzaile nola izan daitekeen  

azpiko eta zeharkako galdera delarik. 

 Esandakoa laburbilduz, Mardonesen lana irakurtzeko hartu ditugun 

ikuspuntu guztietan erlijioaren –kristautasunaren– eta modernitatearen arteko 

harremanari buruzko ardurarekin eta gogoetarekin topo egiten dugu. 

Horrenbestez, argi geratzen da ezaguna eta zabaldua den baieztapenak –hots, 

Mardonesek pentsatu nahi duen gai nagusia kristautasuna modernitatean dela 

aldarrikatzen duen baieztapenak– oinarri sendoa duela gure autorearen 

idazkietan eta lanetan. 

 

2. Modernitatea, kristautasunarentzat aukera 

 Kristautasunaren eta modernitatearen arteko harremana optimismoz 

ikusten du Mardonesek, topaketa aukera ona dela bientzat uste baitu. Erlijioari 

dagokionez, harreman horretan irabazle irteten da –modernitatearekin batera–. 

Hori horrela, gure teologoaren ustetan, denboraren joanean egokiro islatuta 

geratu da modernitatea ez dela inolaz mehatxu kristautasunarentzat, sekulako 

aukera baino. Kristautasunaren eta modernitatearen arteko kontraesanen eta 

kontrajarreren gainean, kontraesan horietan arakatuz eta hausnartuz, bai 

erlijioarentzat, bai modernitatearentzat emaitza oparoak lor daitezkeela biziki 

defenditzen du behin eta berriro gure autoreak. Ildo horretatik, bere lanak 

modernitatea eta kristautasuna uztartzeko saioa posiblea dela erakusten du 

arlo intelektualean; hortaz, modernitatearen eta kristautasunaren arteko 

kontrajarpena abagunekoa da baina ez halabeharrezkoa. 

 Lehen ere esana dagoenez, modernitateak, aro berri bat estreinatzen duen 

neurrian, aldaketa sakonak ekarri ditu eta garai desorekatsuetan sarrarazi du 

gizakia, beste une historiko batzuetan egon ziren oreka sozialak eta erlijiosoak 

deuseztatuz. Garai desorekatsuetan bizitzea ez da erraza, baina, Mardonesen 
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bizitzak eta txango intelektualak ondo asko erakusten duten bezala, 

sinestedunak hausnarketa kritikoari eusten dion neurrian eta fedezko bereizpen 

sakona egiteko gai den heinean, emaitza oso onuragarria izan daiteke. 

Gizartean dauden zenbait korronte eta planteamendurekin hitz eginez, 

hausnarketa kritikoa eta fedezko bereizpena dira Mardonesek bere bizitza 

guztian zehar bilatzen dituen helburuak, hain zuzen ere, giza bizitza eta fede-

adierazpena gero eta sakonago, gero eta uztartuago bizi nahi duen pertsona 

delarik. Dena den, gaineratu dezagun meritua eta balioa ez dautzala helburua 

lortzean –garai aldakor latzetan sintesi berriak lortzea ez baita batere erraza–, 

markatuta geratzen diren bidean eta estiloan baizik.  

 Edonola ere, gure autoreak erakusten duen optimismoa ez da itsua 

etenduren eta urraduren aurrean. Modernitatean azaltzen diren susmoaren 

maisuek ondo asko erakusten dute erlijioa oso arriskutsua izan daitekeela eta 

edozein erlijio-forma edo erlijio-bilakaera ez dela zuzena, ez baitu laguntzen 

gizakia hazten eta garatzen. Eskola Kritikoarekin izandako elkarrizketan, 

bereziki, erlijioak bereganatu ditzakeen funtzio ideologikoen arriskuaz 

kontzientzia hartzen du gure pentsalariak; arrisku horri aurre egiteko 

Mardonesek azpimarratutako elementuak kontuan hartzekoak dira: gogoetaren 

testuinguru soziala, tradizioaren kritika, indibidualismoaren arriskua kontuan 

izatea, inolako bitartekorik absolutu ez bihurtzea, mundu sinbolikoaren erabilera 

–horrekin batera, estetika kontuan izatea–, praxiaren garrantzia, boterearen 

aurreko mesfidantza eta, azkenik, komunikazio librea. Baina, horrekin batera, 

teologiako doktorego-tesian defenditzen du erlijioa ez dagoela ideologia huts 

izatera edo funtzio ideologikoak betetzera behartuta. Denborak aurrera egin 

ahala, gure teologoaren gogoetetan ideologiaren gaia zentralitatea galtzen 

badoa ere, erlijioarekiko jarrera kritikoaren beharra, alde batetik, eta erlijioa 

beste ezertara murriztu ezin den bizipena defendatze bizia, beste alde batetik, 

konstanteak izango dira gure autorearen ibilbide intelektualean. Horretarako, 

arrazionaltasun kritikoaren ekarpena nahitaezko dela ondo bereganatzen du 

espainiar teologoak.  

 Neoliberalismoa modernitatearen interpretazio irabazlea delarik, erlijioaren 

eta korronte horren arteko harremana aztertzera behartuta sentitzen da gure 

autorea. Neurri batean, harriduraz behatzen du Mardonesek neoliberalismoaren 

jarrera erlijiosoa; edozein kasutan, neoliberalismoa ez da aurkezten erlijioaren 



426 
 

etsai bezala, ez horixe! Baina korronte horretan erlijioaren funtzio ideologikoa 

berreskuratzen dela salatzen du gure teologoak. Zentzu horretan, 

neoliberalismoa kristautasun liberatzailea garatzeko oztopo izan daitekeela 

susmatzen du. Hala ere, aipatua dagoen bezala, gizartean erlijioaren presentzia 

doiago ulertu nahi duen neurrian, modernitatearen interpretazio horretan zer 

ikasi aurkitzen du gure pentsalariak.  

 Beste horrenbeste, baina arrazoi ezberdinengatik, gertatzen da 

postmodernitatearekin. Erlijioarentzat beste sirena-kantu bat delarik, zer ikasi 

egon arren, modernitatearen interpretazio horretan erlijioari eskatzen zaiona 

tentuz aztertu behar dela pentsatzen du saiolari mesfidatiak.  

 Bai neoliberalismoaren kasuan, bai postmodernitatearenean, 

arrazionaltasun kritikoaren ekarpena behar-beharrezkoa da kristautasun 

liberatzailearen lorratzean ibiltzeko. Horrenbestez, erlijioarentzat modernitate 

kritikoa mehatxu bat izan beharrean, argi-faro interesgarria adierazten du, 

arrazionaltasun kritiko horren mantsotzea edo iluntzea oso berri txarra delarik. 

 Modernitateko arrazionaltasun kritikoan pentsamendu sinbolikoaren 

planteamenduak integratzeak oreka berriak eskatzen ditu. Arrazionaltasun 

kritiko horrek erlijioari onura badakarkio ere, ezin daiteke izan erreferentzia 

bakarra, ezta lehenetsia ere; beste arrazionaltasunen berreskurapena oso 

garrantzitsua izango da erlijioaren fenomenoa ondo kokatzeko eta 

interpretatzeko. Mardonesek zirkulu hori ixten duenean, modernitatean erlijioa 

ez dela itota geratzen argiago agertzen da, modernitateak egiten dituen 

ekarpenak hobeto balioetsiak izan baitaitezke, baita aro horrek dakartzan 

oztopoak eta arriskuak argiago bereiziak ere. 

 Ikuspuntu orokorrago batetik, Mardonesek erlijioa dela eta modernitatean 

egiten duen ibilbidea oso esanguratsua da. Gizarte aske eta betearen 

etorkizuna modernitatearen interpretazio kritikoaren ildotik doala iruditzen zaio 

gure teologoari bere hasierako pauso intelektualetan. Tradizio horretan erlijioa 

ideologiatzat hartua izan bada ere, hori ez dela nahitaez horrela 

defenditzearekin batera, teologia kritikoan egon daitezkeen legamia 

liberatzaileak erakusten saiatzen da. Antza denez, denboraren joanak ahalegin 

hori alferrikakoa dela erakusten du. Erlijioaren legitimitatea eta leku soziala 

defenditze aldera, Mardones Eskola Kritikoarekin borroka bizian aritu arren, 

pentsamendu-korronte horren eragina oso txikia izan dela argi geratu da 
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denboraren joanean: ideologiari buruzko gogoetak ez du erlijioaren presentzia 

sozialaren etorkizuna baldintzatzen, ezta hurrik eman ere! Paradoxikoki, gure 

autorearentzat neoliberalismoan erlijioaren erabilpen ideologikoa begi bistakoa 

izan arren, korronte hori da, hain zuzen ere, erlijioaren presentzia publikoaren 

beharra eta, oro har, erlijioaren garrantzi soziala birplanteatzen dituena. 

Liberazioaren eta betetasunaren helburuak baztertu dituen 

postmodernismoaren kasuan ere, erlijioaren presentzia indarberrituarekin 

agertzen da. Gizartearen bilakaera paradoxikoa da edo, behinik behin, aldez 

aurretik ikustea zaila. Mardonesen pentsamendu logiko eta kritikoaren argitan, 

kristautasun liberatzaileari bideak zabaltzeko, modernitate ilustratua aukera 

ederra liteke eta hala dela demostratzera eskaintzen ditu bere hasierako 

ahalegin intelektual onenak –onenak bezain ezezagunenak–. Koherentzia 

intelektuala ez da, beraz, erlijioaren presentzia ahalbidetzen duena, baizik eta 

koherentzia horretan sartzen ez diren beste planteamenduak dira erlijioaren 

indartzea dakartenak.  

 Gertatzen denarekin leiala izaten saiatzen da Mardones, kritiko izateari uko 

egin gabe. Eboluzio horretan ezkutatzen den logika ulertzen saiatzen da. Gure 

autorearen ustetan, erlijioaren soziologiak eskaintzen dituen datuek erlijioaren 

bizipena gizarte modernoan berritxuratzen ari dela erakusten dute. Erlijoaren 

fenomenoa uste zuena baino konplexuagoa dela antzematen hasten da 

Mardones. Beharbada, gizartean onartzen zena eta gure autoreak berak uste 

zuena baino erlijio gehiago dagoelako susmoa hartzen doa, “erlijio” izen hori ez 

badarama ere. Horrenbestez, erlijioaren kontzeptua zabaldu egiten da eta itxura 

berriak hartzen ditu. Testuinguru horretan erlijioaren dimentsio sinbolikoa 

arretaz aztertzea beharrezkoa dela ikusten du nolabait gure autoreak, 

erlijioaren konplexutasuna eta sakontasuna hobeto ulertzeko. Erlijioaren alde 

sinbolikoa eta pentsamendu sinbolikoren alde erlijiosoa ikertzearekin batera, 

nolabaiteko erlijio bizipen mistikoaren beharra zabaltzen da gure autorearen 

bilaketan. Ildo horretatik doa beharbada Mardonesek bere azken urteetan 

esaten zuena: ezerk ez zuela asetzen Jainkoak baino. 

 Gure hipotesian genioen Mardonesen planteamenduan modernitatea 

aukera dela erlijioarentzat. Esandakoa kontuan hartuz, hipotesi hori bi 

zentzutan betetzen dela esan genezake. Alde batetik, gure teologoaren ibilbide 

intelektualak erakusten du modu koherentean modernitateak eta erlijioak elkarri 
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egiten dioten onura. Beste alde batetik, koherentzia intelektual horrez gain, 

Mardonesek modernitatearekin duen elkarrizketak erlijioaren aberastasuna eta 

konplexutasuna azalarazteko balio du. Jakina, azken hori ez zen Mardonesek 

bilatzen zuen helburua; hala ere, berak egiten duen bideak erakusten du 

erlijioa, alde askoko fenomenoa delarik, oso konplexua dela. Erlijioaren 

fenomenoan arrazionaltasun anitz daude. Hori horrela, zentzu bietan, 

modernitatea aukera bat da erlijioarentzat. 

 

3. Askapen betea helburu 

 Gure hipotesien zerrendan genioen askapen betearen bilaketa gure 

autorearen ibilbide intelektual guztian dagoela presente, berak egiten dituen 

elkarrizketa guztien helburua delarik.  

 Lehenengo eta behin ikusi dugu, askapenaren aldarrikapenean ezkutatzen 

den mundu sinbolikoa aztertzean, askapenaren intuizioak kristau sinesmenaren 

habian duela bere altzoa, zapore eta erro eskatologikoak dituelarik. Altzo 

horretatik, giza esparru guztietara hedatuz eta adar asko luzatuz, agerian edo 

ezkutuan, Mardonesen gogoeta guztietan dago presente aldarrikapen hori. Ildo 

horretatik, askapena gure autorearen bizitza osoko intuizioa dela esan 

genezake. Batetik, bizitzak Absolutuaren pilpira duelako intuizioarekin bat 

eginik, Absolutu hori bilaketaren itu bihurtzen da, bizitzan zehar bereziki 

bilatzea merezi duena. Lorratz horretan, Mardonesek ondo asko daki 

Absolutuaren presentzia hori bazterrezina dela bere bizitzan, intuizio horren 

xerka delarik bere baitan sentitzen duen bokazio sakona. Bestaldetik, Absolutu-

bilaketa horretan gure autorea ez da zerotik hasten, bere testuinguru sozialak 

eta erlijiosoak baldintzatzen baitu bere ibilbidea. Kristau konbentzitua delarik, 

kristau tradizioan murgildurik, bere baitan dagoen Absolutu mugaezinaren eta 

atzeman ezinaren konfiantza baliaturik, bilaketa horretan engaiatzen du bere 

bizitza. 

 Askapen-irrika horren uberan, modernitateari, erlijioari, kristautasunari eta 

Jainkoari buruzko gogoetak aztertu ditugu. Gure autorearen ildoan, kontzeptu 

horiek guztiak anbiguoak direla eta zehazteko ñabardurak egin behar ditugula 

kontuan hartzekoa bada ere, nabarmendu dugunez, Mardonesen 

hausnarketetan zenbait puntu argituta geratu dira.  
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 Ezer baino lehen, azpimarra dezagun Mardonesen ahaleginean argi 

geratzen den lehendabiziko ideia: gizakia eta Jainkoa ez direla kontrajartzen 

askapenaren intuizioari gure autoreak erantzun nahi dionean. Susmoaren 

maisuen kritikak kontuan dituelarik eta, orobat, modernitate kritikoak dakarren 

arrazionaltasuna balioetsiz, Absolutuaren irrika eta esperantza ez dira 

deuseztatzen. Are gehiago, Horkheimer-ren usaimen finari jarraituz, Absolutu 

horren intuizioa historiako biktima guztiei benetako justizia egiteko azken 

esperantza bakarra izango litzateke. Hain zuzen ere, Eskola Kritikoarekiko 

elkarrizketa aztertzean ikusi dugun bezala, gure autoreak zirkulu hermeneutiko 

inplizituaren presentzia seinalatzen duenean, pentsamendu-korronte horren 

logikan Absolutu ezkutatua dagoela erakusten saiatzen da. Bestaldetik, 

postmodernitatearen kritikak kontuan dituelarik, Absolutu hori ezintasunaren 

lorratzean antzematea oso iradokitzailea dela susmatzen du gure autoreak. 

Horrekin batera, hizkuntzaren arazoa planteatzen denean –esan daitekeena, 

kontzeptuetan bil daitekeena eta, kontzeptuetara ezin murriztua delarik, esan 

ezin daitekeena–, logika sinbolikoaren bideetatik ibili beharra argi agertzen zaio.  

 Gure autorearen azken gogoeta argitaratua Jainkoari buruzkoa da hain 

zuzen ere. Hitz horrek dituen anbiguotasunez gogoratzearekin batera, 

Mardones azken hatseraino saiatzen da erakusten Jainkoaren existentzia 

defenditzeak ez dakarrela nahitaez gizakiaren askatasuna mugatzea edo bere 

askapen-bidea zapuztea. Bestaldetik, eta beste norabidean doan baieztapen 

paraleloa delarik, gizakiaren askapena bilatzeak eta garatzeak ez dakarte 

Jainkoaren desagerpena. Jainkoaren interesa gizakiaren askapena da; 

gizakiaren askapen-bidea sustatzen duen Jainkoa interesatzen zaio gizakiari. 

San Ireneoren planteamendua taupaka dago gogoeta horien azpian: gizakiaren 

zentzua Jainkoari aintza ematea bada, Jainkoaren aintza gizakiaren bizitza dela 

kontuan izan behar dugu. Bizitza betea, gizakiaren eta, oro har, gizadiaren 

zoriontasuna eta betetasuna –eta izadiarena gaineratu beharko genuke agian– 

da Mardonesek bilatzen duena. 

 Testuinguru horretan, askapena bilatzean eta nolabait gauzatu nahi 

denean, fede erlijiosoak, kristautasunak, ekarpen berezia eta originala egin 

dezake, beste ezerk ezin egin dezakeena. Ildo horretatik, berriro gogoratzen 

dugu erlijioa gizakiaren dimentsioa dela, besteetara murriztu ezina dena. Hala 

ere, baieztapen horrek ez du ukatzen erlijioaren anbiguotasuna, gizadiaren 
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historiak egokiro erakusten baitu erlijioak baduela indarra bai askapen-bidea 

iradokitzeko, bai zapalkuntza basatiak eta sekulako sarraskiak eragiteko.  

 Beste horrenbeste gertatzen da kristautasunarekin. Ildo horretatik, 

arrazionaltasun kritikoaren galbahetik iragaten den kristautasunaren aldeko 

apustua egiten du gure autoreak. Jakina, galbahe hori ez da izango azken 

irizpidea, Mardonesek dialektika negatiboaren logikan ulertzen baitu 

arrazionaltasunaren ekarpena. Bestaldetik, guztiz beharrezkoa da ekarpen 

horren presentzia. Horrez gain, Mardonesek bizi eta aldarrikatzen duen 

kristautasunean kontzientzia eskatologikoa oso garrantzitsua da, gurutzearen 

kenosian eta berpizkundearen dohaintasunean oinarritzen dena. Kontzientzia 

horren lorratzean, giza historiaren erdian Jainkoaren Erregetza legamia bezala 

ulertzen duen jarrera profetikoa azpimarratzen du Mardonesen kristautasun 

liberatzaileak, inolako utopia historikorekin identifikatzen ez den arren, utopia 

historikoetan konprometitu behar duen fede liberatzailea. Errealismo 

historikoarekin batera, Jainko-Erregetzaren dohaina jasotzeak “begiak zabalik” 

dituen mistika sakontzera deitzen duela sentitzen du gure autoreak: justiziarekin 

konprometitzen den karitate politikoa nahitaezkoa da kristauarentzat. 

 Hori horrela, argi dago askapenaren formulazioa sinbolikoa dela nahitaez, 

baina horrek ez du esan nahi giza historiaz kanpo kokatzen denik, ezta 

ondoriorik gabeko kontzeptu estetikoa, intelektuala edo abstraktua denik ere. 

Sinbolikoa bada ere, giza historiaren eraikuntzan oso esanguratsua eta 

eraginkorra izan nahi du Mardonesen lanen azpian pilpiran dagoen askapen-

ideiak. Hori dela eta, amets horren nolabaiteko silueta historikoa identifikatu 

behar denean, kristau tradizioa kontuan izatearekin batera, gure autoreak 

gaurko kulturara jotzen du. Askapenaren formulazioa beti kulturala delarik, gure 

mundua aldaketa sakon batean murgildurik egoteak askapenaren jantzia 

birjostea eskatzen du. Ildo horretatik, gure garaia krisiak eta harridurak 

markatzen dutelarik, askapenaren esanahi sakona hausnartzeko eta arazteko 

aukera paregabea eskaintzen digu –horretan, bigarren hipotesian esandakoa 

azpimarratzen da berriro, modernitatea aukera dela kristautasun 

askatzailearentzat, alegia–; konfiantza horretan lan egiten du gure autoreak. 

Alde batetik, gure garai kritikoak askapenaren antzinako formulazioetan dauden 

elementu ez liberatzaileak identifikatzeko markoa ematen digu; beste alde 
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batetik, testuinguru kultural berri batean murgiltzean, antzinako formulazioetan 

dauden alde berrien kontzientzia hartzeko aukera dugu. 

 Bestaldetik, askapen-irrikak ondorio historikoak izan nahi –behar– dituenez 

gero, baliabide historikoak aukeratu behar ditu. Horrenbestez, hausnarketa eta 

aukera politikoak oso esanguratsuak dira gure autorearen gogoetetan, 

Gaudium et Spes konstituzioaren doktrinari eutsiz.  

 Zehaztapenak zehaztapen, Mardonesek argi dauka aipatzen dugun 

askapena ezin daitekeela inposatu, kanpotik ezin dakiokeela pertsonari edo 

gizarte jakin bati ezarri. Bestaldetik, askapen hori ezin daiteke izan elite-talde 

baten jabego pribatua; ezta lan intelektualaren emaitza hutsa ere; beraz, ezin 

daiteke izan jakintsuen altxor preziatua baina pribatua. Mardonesek amesten 

duen askapena ez datza bide horietan, ezta hurrik eman ere. 

 

4. Askapenerako elkarrizketa 

 Modernitatean kristautasun askatzailea jorratzeko, Mardonesek hartzen 

duen bidea modernitateko ordezkariekin mintzatzea dela aurreratzen zuen 

hasieran egindako hipotesietako batek.  

 Elkarrizketaren helburua ez da sintesi berriak eskaintzea, ezta teoria berri 

bat formulatzea ere. Aipatua dagoenez, Mardonesen orijinaltasuna ez dugu 

formulazioan bilatu behar. Beraz, gure ikerketan erakutsi nahi izan dugu 

Mardonesen lana zuzentzen duten interesen artean, askapenaren bilaketa oso 

presente dagoela bere ahalegin guztian, bere bizitzako irriketako bat adieraziz 

nolabait. Bilaketa horretan, gure teologoak lehenesten duen bideetako bat 

elkarrizketarena da zalantzarik gabe. 

 Lehen ere planteatu dugu kezka: askapena amets hutsa ez izateko, 

zehaztapen historikoak behar ditugu. Testuinguru horretan, aipatu dugun 

baliabide politikoa oso esanguratsua da. Baina marko orokorragoan, 

askapenaren zerumuga kultura bakoitzean enkarnatu behar da, kultura 

bakoitzaren sentiberatasunen arabera zehaztapenak bilatuz. Hori horrela, 

modernitatea aro berri bat delarik eta hainbat aldaketa ekarri dituelarik, 

zehaztapen berriak bilatu beharko ditu askapen-irrikak. Bide hori Mardonesek 

ez du egiten modu deduktiboan edo espekulatiboan, elkarrizketan baino; beraz, 
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zorroztasunez eta umiltasunez jantzirik, galdetzen eta ikasten ari den pertsona 

dugu gure autorea. 

 Testuinguru horretan, gure pentsalariak ehuntzen dituen elkarrizketak ez 

dira forma hutsak edo itxurak gordetzeko inolako formularik, ez zurrunik, ez 

malgurik: helburua ez da itxurak zaintzea. Hori horrela baieztatzen dugu 

helburua ez baita elkarrizketa bera, ezta elkarrizketaren berritasuna edo 

edertasuna ere. Ariketa horren mamia askapenaren zehaztapen historikoak 

nondik nora doazen igartzean datza. Hori dela eta, Mardonesek egiten dituen 

elkarrizketak ez dira murrizten talde batera edo korronte batera, ezta beraren 

oinarrizko ideiekin eta planteamenduekin bat datozen pentsalariengana ere. 

Diferenteak direnekin hitz egiteko saiakera horrekin Mardonesek adierazten du, 

nolabait, askapenaren bide historikoak ez doazela programatutako edo aldez 

aurretik ikusitako uberetatik; bestela baizik, leku eta planteamendu 

ezustekoetan ager daitezkeela askapenaren zehaztapenak antzematen du gure 

teologoak, espekulazioaren bideei uko eginez. Hori horrela, bere bilaketa 

ezustekora zabalik dagoelarik, Mardones prest agertzen da bere 

planteamenduak partekatzen ez dituztenekin mintzatzeko, baita bere 

planteamenduen kontra nabarmen daudenekin ere, askapenaren bideei buruz 

zertxobait ikas dezakeelakoan. Horrenbestez, Neoliberalismoaren eta 

postmodernitatearen planteamenduetatik oso urrun egon arren, korronte horien 

ideiak eta proposamenak arretaz eta sakontasunez ulertzen saiatzen da, 

manikeismoaren segadan jausi gabe; are gehiago, ikaspen berriak ere egiten 

ditu korronte horiekiko elkarrizketetan.  

 Frankfurt-eko kritikoek planteatzen duten dialektika negatiboaren argitan, 

askatzaileak ez diren proposamenak identifikatzeko gaitasuna fintzen du gure 

autoreak. Eskola horren ekarpenak kontuan harturik, biktimen egoera, historia, 

iragana eta etorkizuna, oro har, biktimen ikuspuntua nahitaez bereganatuko 

beharko du benetako planteamendu liberatzaileak. 

 Argi horretan, neoliberalen proposamena oso kritikagarria bada ere, 

askapen-bideek eraginkorrak izan behar dutela gogoratzen du haien gogoetak, 

koherentzia teorikoetan geratzea nahikoa ez delako kritika zorrotzaren oharra 

jaurtikiz.  

 Neoliberalismoak eraginkortasunerako behar diren gaitasuna eta boterea 

mahai gainean jartzen baditu ere, postmodernitateak eraginkortasun horren 
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ondorio ustelak gogoratzen dizkigu, kristautasunean dagoen beste tradizio bat 

azpimarratuz: ezintasuna, ezintasunean gordetzen den ahalmen askatzailea. 

Ildo horretatik, Mardonesek sublimearen estetikarekin pobreen Jainkoa lotzen 

du, Jainkoa paradoxikoa eta eskuraezina dela nabarmenduz. 

 Modernitatea interpretatzen duten korronte ezberdinen planteamenduei so 

eginez eta berekin begirunez mintzatuz, askapen-bideak asmatzea ez da 

erraza, ez horixe! 

 Gizartea eta kultura aztertu beharra kontuan izanik, modernitatea 

interpretatzen duten korronte kulturalei begiratzeaz gain, Mardonesek giza 

zientzien ekarpenak nahitaezkoak direla uste du. Nolabait, askapenaren bide 

historikoak identifikatzerakoan, erlijio tradizio jakin bat oso inspiratzailea izan 

daiteke, zentzu horretan iturria izan daiteke; hala ere, inspirazio hori ez da 

nahikoa egia historikoa bihurtzeko. Txango hori egiteko, gure autoreak 

argitasun oso handiz defenditzen du giza zientziek eskaintzen duten bitartekoa. 

Testuinguru horretan, erlijioaren soziologiak egiten dituen ekarpenak bereziki 

baliotsuak dira, gizartea eta kultura nola mugitzen ari diren islatzen baitute 

nolabait. Zientzia horien ispiluan, gure autoreak argi antzematen du erlijioaren 

fenomenoa modernitatean oso konplexua dela, aipatua denez. Sekularizazioen 

teoriak oso argiak baziren ere, ezin zuten jaso ezta doitasunez interpretatu ere 

gizarte modernoan erlijioarekin gertatzen ari den aldaketa; zalantzarik gabe, 

erlijioa aldatzen ari da, baina horrek ez du esan nahi desagertzen ari denik. 

Eremu horretan, hainbat elkarrizketa-aukera luze eta oparo agertzen dira, 

Mardonesen zenbait argitalpen beteko dituztenak. 

 Azkenik, pentsamendu sinbolikoarekin topo egiten du gure pentsalariak; 

pentsamendu horren presentzia hasierako argitalpenetan badago ere, gure 

teologoaren azken aro arte ez da bihurtzen mintzakide sistematiko, ikerketa 

honetan azaldu dugun bezala.  

 Lehen ere aipatu den arren, berriro esatea komenigarria da. Mardonesek 

elkarrizketa askori heltzen die baina zenbait kanpo uzten ditu; horietako bat, 

sistemaren teoria da, Niklas Luhmann burua izan zuena. Ikerketa honetan 

Mardonesek aukeratu dituen mintzakideak jaso ditugu, baina kanpoan utzi 

dituenei buruz ez dugu gauza handirik esan, ez baitzen gure helburua. Dena 

den, interesgarria izango litzateke aztertzea zergatik utzi zuen korronte hori –

eta hori bezala, beste batzuk egon daitezke– jorratu gabe.  



434 
 

 Jakina, bidaia intelektuala Mardonesek proposatzen duen bezala 

planteatzeak arrisku bat dauka: sintesi bat egitea oso zaila da. Baina arrisku 

horrek ez du kezkatzen nonbait gure pentsalaria; ziur aski, jakin badaki 

pentsamendu sistematiko bat borobiltzea oso zaila izango dela estrategia hori 

aukeratuz; hala ere, badirudi premia hori ez duela sentitzen, gure testuinguru 

kulturalean baldintza intelektualak berde samar daudela pentsatzen duelako 

agian. 

 Izan ere, elkarrizketa bere baitan ez da helburua, bitartekoa baizik; 

ondorioz, gure teologoak ehuntzen dituen elkarrizketen balioa planteamendu 

horretan kokatu behar dugu.   

 

5. Elkarrizketa eta askapena elkarren argitzaile 

 Gure pentsalariaren ahaleginean bi elementu identifikatu eta landu ditugu, 

ikerketan zehar luze erakutsi dugun bezala, ikertzailearen gogoeta guztietan 

zehar oso presente daudelako: elkarrizketa ehuntzea eta askapena bilatzea. 

Lan egiteko metodoarekin lotzen da lehenengoa; bigarrenak, berriz, autorearen 

interesa markatzen du. 

 Zer elkarrizketa da baliotsu? Baliabideak mugatuak direnez, posible diren 

elkarrizketa guztiak ez dira egingarriak; batzuk aukeratu behar dira. Gizakiaren 

eta gizadiaren askapena biziki ahalbidetzen edo oztopatzen duten 

planteamenduekin mintzatzen saiatzen da gure teologoa, bai planteamendu 

horiek oso iradokitzaileak direlako, bai eragipen handikoak direlako. 

 Nahiz eta inolako identifikazio historikorik ez egin, askapenaren ametsa 

Absolutuaren intuizioarekin lotuta, kristau tradizioan agertzen den altxor 

preziatua da, bai kristau tradiziora ez delako murrizten, bai kristau tradizioa ez 

delako beti intuizio horrekin leial izan. Edonola ere, aldaketa-aroan bizitzeko 

kontzientzia argia erakutsirik, Mardonesek zorroztasunez antzematen du 

askapena kultura berri batean esan behar dugula, askatasunaren kontuei buruz 

sentiberatasun handikoa den kulturan hain zuzen. Hori horrela, ikasketa berriak, 

hizkuntza berriak eta planteamendu berriak egin behar dira edota bestela 

kristau tradizioan dagoen altxorra esanahi gabekoa izango da giza koordenada 

berrietan. 
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 Testuinguru horretan, askapena ez da deduzitzen modu abstraktuan edo 

ez dago antzinako jakinduria ezkutuan gordeta. Intuizio horretan dagoen 

errealitatea historia bihurtzeko, elkarrizketa behar delarik, askapenaren silueta 

hobeto sumatzen dugu, atzeman gabe beti. Inposatzen den askapena ez da 

benetakoa; elite bati dagokion askapena ez da benetakoa; giza talde baten 

pribilegioa den askapena ez da benetakoa. Benetakotasun-eza identifikatzeko 

modernitateko arrazionaltasunak egundoko laguntza eskaintzen digula ondo 

asko erakutsi digu Mardonesek. Hala ere, bide negatibo kritiko hori, 

beharrezkoa izan arren, ez da nahikoa. Askapenari buruz gure kulturan zerbait 

esatekotan, modu positiboan esan beharko dugu. Positibotasun hori 

identifikatzeko, modu lausoan eta behin-behinekoan izanagatik ere, 

modernitatean errotzen diren pentsamendu-korronteei entzutea da Mardonesek 

aukeratzen duen bidea. 

 Bide batez, kristau tradizioarekiko ariketa kritikoa ere bete egiten da modu 

horretan. Tradizioan formulazio eta proposamen guztiak ez dira egokiak izan; 

batzuk zapaltzaileak eta kaltegarriak izan dira eta, ondorioz, gainditu 

beharrekoak. Beste batzuk garai batean egokiak izan badira ere, formulazio 

horiek ezin daitezke unibertsal bihurtu. Prozesu horretan, tradizioan gordetzen 

den harribitxiak argitasun handiagoz distira egiten du. 

 Horrenbestez, Mardonesek egiten duen bidean, askapena, bidearen 

zerumuga delarik, formulatu gabe dago, nahiz eta modu sinbolikoan intuituta 

izan. Formulazio negatibo hutsa aski ez dela ulertzen duenez gero, elkarrizketa 

ez da egia bat transmititzeko biderik egokiena soilik edo beste ikuspuntu 

batekoak konbentzitzeko estrategia trebe hutsa, gure kulturan askapena 

interpretatzeko Mardonesek erabiltzen duen modua baizik. Hortaz, 

elkarrizketaren bidez argitzen du askapenaren proposamena zertan datzan 

gaurko kultura honetan. 

 Bestaldetik, goian esan dugun bezala, elkarrizketaren helburua 

askapenaren gauzapen historikoan datza. 

 

6. Vatikanoko II. Kontzilioaren lorratzean 
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 Vatikanoko II. Kontzilioak modernitatearekin zubiak eraiki nahi izan ditu2. 

Kontzilio horrek egiten dituen ahalegina eta ekarpena itzel handiak dira. 

Kontzilio ondoan, ondarea kudeatzearen erronka agertzen da. Kudeaketa hori 

testuen jasotzearekin eta interpretazioekin lotuta dago3. Kontzilio ondoko 

garaiak nahiko gorabeheratsuak izan dira eta partaideek zeuzkaten intuizioak 

eta formulatu zituzten testuen interpretazioa aurrera eramatea ez da izan batere 

erraza. Testuinguru horretan, jarrera ezberdinak sortu dira4. Lehenik, kontzilio 

aurreko garaietara itzuli nahi dutenak agertzen dira, gutxi izan arren, ahots 

ozenekoak direnak. Bigarrenik, atzera egin gabe, baina kontzilioaren hitzetan, 

prozesua itxita balego bezala, geratu nahi dutenak identifikatzen ditugu. 

Azkenik, badira kontzilioaren espiritua interpretatu nahi dutenak eta espiritu 

horri heldu nahi diotenak. Azken multzo honetan aurkitzen dugu gure autorea, 

atal hau zabaltzen duen aipuak ondo erakusten duen bezala. 

 Mardonesen lan-ildoan, Kontzilioa prozesuan dago, bide berriak egitera 

gonbidatuz. Planteamendu horretan, Elizak, giza historiaren barnean kokaturik, 

gizakien munduan gertatzen diren minetan eta sufrimenduetan, itxaropenetan 

eta alaitasunetan parte hartzen du5. Giza historia honetan galdera asko daude, 

irtenbideren bat behar duten hainbat arazo eta gatazka; ingurumari horretan, 

fededuna, naturaz gaindiko laguntzarik ez daukanez gero, beste gizakiekin 

batera erantzun bila dabilen pertsona arrunta da. Vatikanoko II. Kontzilioak 

munduarekin zubiak eraikitzera dei egiten duenez gero, Eliza munduan beste 

modu batean koka dadin eskatzen du, mundutik kanpoan geratzeari uko 

eginez. Beraz, munduarekiko elkarrizketa ez da adiskidetzeko formula 

amultsua, giza arazo larriei irtenbideak bilatzeko bide partekatua baizik. Jarrera 

horretan kokatzen da Mardones, hain zuzen ere: modernitatean egiten diren 

hausnarketak entzuteko eta ulertzeko adi jartzen da. Kultura-aldaketa sakona 

dakarten garaietan murgildurik, sintesi borobilak ez dira errazak; unean uneko 

elkarrizketak eta bilaketak egitea da posible dena; unean uneko pausoa 

emateko argitasuna da eskuratzen dena. Antzinako sintesi monumentalak eta 

argiak une historiko honetan ez dira posible agian. Egoera hori onartzen du 
                                                            

2 Ik. CHENU, M. - D., Los cristianos y la acción temporal, Estela, Bartzelona, 1968, 28.; 49. or. 
3 Ik. MADRIGAL, S., Vaticano II: Remembranza y actualización. Esquemas para una 
eclesiología, Sal Terrae, Santander, 2002, 407. or. 
4 Ik. Ibid., 224-225 or.; Id., Karl Rahner y Joseph Ratzinger. Tras las huellas del Concilio, Sal 
Terrae, Santander, 2006, 83. or. 
5 Ik. Vatikanoko II Kontzilio, Gaudium et Spes 1. 
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Mardonesek baina egoeraren baldintza horrek ez du elbarritzen gure teologoa; 

aitzitik, bere bizitza osoan bila eta bila dabil, bere ustez interesgarriak eta 

iradokitzaileak diren proposamen guztiekin hitz egiteko prest.  

 Testuinguru horretan, Mardonesen lana eta estiloa oso profetikoak dira. 

Batetik, Absolutuaren lekukoa da eta Absolutuaren presentzia seinalatzen du 

bere bilaketan, lan egiteko bere metodoan, bere malgutasunean. Bestetik, 

ibilbide horretan, sentiberatasun aparta erakusten du: modernitateko historian 

agertzen diren seinaleei adi, harremanean eta aztertu baino lehen ezer arbuiatu 

gabe, edozeinekin hitz egiteko prest, gizon esperantzatsua da, berak 

seinalatzen duen kristau esperantza eskatologikoaz jantzia.  

 

7. Mardonesen originaltasunari buruzko gogoeta marjinala 

 Esan ohi da Mardonesen lana orijinaltasunik gabekoa dela, pedagogo ona 

eta dibulgatzaile trebea dela, baina hori besterik ez dakarrela bere lan 

intelektualak. Ikusi dugunez, elkarrizketan eta gai bakoitzean, gure autorearen 

interesa ez da lan sistematiko borobila burutzea; egiten dituen gogoetetan eta 

proposamenetan behin-behinekotasunaren kontzientzia nabaria erakusten du 

autoreak.   

 Esaten denari, agertzen diren planteamendu berriei adi dago denbora 

guztian eta horietan zer adierazten den ulertzea eta bereganatzea bilatzen du. 

Zentzu horretan, ez du sintesi berririk eskaintzen. Baina bere ibilbide 

intelektualak Vatikanoko II. Kontzilioaren espiritua garatzeko modu kreatzailea 

eta iradokitzailea agertzen digu. Bere lekuan erakutsi dugun bezala, 

Kontzilioaren espiritua jasotzeko eta garatzeko, Mardonesek ikaslearen jarrera 

hartzen du. Ikasle-jarrera horri eutsiz, ezer irakasteko ez duenaren apaltasunez 

jantzita, gure autorearen idazkietan agertzen den helburua ez da irtenbideak 

eskaintzea, korapiloak non dauden identifikatzea baizik. Jarrera hori landuz, 

Mardones maisua izan da aldien ezaugarriei adi egoten, giza zientzien 

erabilpenaren beharra aldarrikatzen –eta neurri batean baliatzen– eta alde 

askoko arrazionaltasunari heltzearen premia erakusten. Iradokizun horiek oso 

interesgarriak iruditzen zaizkigu kontzilio horren espiritua garatzeko. Azken 

kontzilioaren hitza errepikatu beharrean –Mardonesek gutxitan aipatzen ditu 

Eliza katolikoaren batzar nagusi horretako testuak, nahiz eta oso identifikatua 
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egon–, praxi bihurtu nahi du bere bizitzan eta bilaketan. Esan genezake gure 

autorearen bizitza bera dela, nolabait, horren froga. 

 Beharbada, Mardonesen lanak adierazten digu sintesi berriak osatzeko 

garaietan ez garela bizi, baizik eta behin-behineko garai aldakorretan 

murgilduta gaudela; sintesi berriak egiteko asmorik gabe, nola lan egin modu 

esperantzatsuan? Galdera horri erantzuteko, Mardonesen ibilbidean badago 

zer ikasi. Bere bizitzaren bitartez erakusten du posible badela: pentsalari 

modernoa eta kristaua izatea; erantzun gabeko galdera larriz josita egotea eta 

esperantzaz jantzita bizitzea; etsaiak diruditen planteamenduekin hitz egitea eta 

gauza berriak ikastea; fededunak ez direnekin mintzatzea eta fedearentzako 

ondorio garrantzitsuak ateratzea; giza historia aldatzeko konpromiso serioak 

hartzea eta, ondorioak txarrak izan arren, adorea eta esperantza ez galtzea. 

Elkarrizketen emaitza balioestean baieztatu dugunez, horrek guztiak jarrera 

aldatzea eskatzen du: irakastetik ikastera. Heriotzak Mardones harrapatu 

zuenean ere ikasten jarraitzen zuela harrapatu zuen. Beharbada, bere 

idazkietan formulatu gabeko eta ezineko sintesia bere bizitzan ageri da, sintesi 

sinestedun bihurturik.  

 Ildo horretatik, benetako fedea bereizte aldera, Mardonesek berak 

eskaintzen duen irizpideetako bat oso esanguratsua da: zinezkotasuna. 

Erlijioari dagokion kapituluan ikusi dugu irizpide hori. Teologian Mardonesek 

sintesi original berririk uzten ez badigu ere, Vatikanoko II. Kontzilioan dagoen 

espiritua enkarnatu daitekeela eta espiritu hori enkarnatzeak kristau 

fedearentzat onura handia ekar dezakeela zinezkotasunez transmititzen du 

gure autorearen ibilbide intelektualak. Bide horretan zerbitzari izatearen balioa 

erakusten digu gure teologoaren bizitzak. 

 

8. Kultura, erlijioa, esperantza 

 Mardonesen idazkietan hari asko daudelarik, guztiak modernitatean 

kokatzen den erlijioarekin lotuta egon arren, sarri askotan solte geratu dira. 

Gure autorea presaka ibili da gairik gai aldien ezaugarriei begira, galderak 

jasotzearekin batera erantzunen bila. Gai asko zabaldu ditu baina gaiak 

borobiltzeko denbora ez du izan edo ez zeukan agian inolako intentziorik. 
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Lehen ere esan denez, bere ekarpena ez datza berak eskaintzen digun 

sintesian edo originaltasunean, bere bilaketak uzten digun uberan baizik. 

 Gure teologoaren ibilbide intelektualean solte geratzen diren zenbait hari 

kapituluz kapitulu eta atal bakoitzaren amaieran aipatu ditugu. Hari solte 

horietan inportanteenak iruditzen zaizkigunak ondoren aletzen ditugu, oraingo 

honetan aparteko gogoetarik eskaini gabe, ez baita lan honen itua: 

 

1.1. Erlijioa mundu modernoaren testuinguruan pentsatu nahi izan du 

Mardonesek, gai nagusi bihurtu delarik bere pentsamenduan zalantzarik gabe. 

Bere pentsamenduari bizkarrezurra ematen dion tesia nabarmendu dugu behin 

baino gehiagotan: kultura-aldaketa sakonean murgilduta dagoen mundu 

modernoa aukera handia da erlijioarentzat oro har, eta kristautasunarentzat 

modu berezian. Planteamenduak, arrazoiak eta azalpenak aurkeztuta daude. 

Bakoitzak ikusiko du noraino diren konbentzitzeko modukoak eta denborak 

esango digu gure autorearen intuizioa noraino betetzen den. Dena den, gure 

ustez, Mardonesek arakatzen duen gai horrek eskatzen du erlijioaren 

fenomenologia berrikustea lau puntutan behinik behin: erlijioaren kontzeptua 

bera modu sistematikoan aztertzea, erlijioaren eta kulturaren arteko harremana 

planteatzea, erlijioaren eta etikaren erlazioa eta, azkenik, erlijioaren presentzia 

publikoaren modua definitzea. 

a) Ikusi dugunez, gure teologoaren gogoetetan “erlijio” kontzeptuan inplizitu 

asko daude; inplizitu horiek agerikoak ez izateaz gain, zenbait kontraesan 

sorraraz ditzakete. Esaterako, erlijioaren eta zentzuaren arteko harremanen 

planteamenduak, gure autorearen gogoetetan inportanteak direlarik, hainbat 

gorabehera ditu. Beste plano batean, erlijioaren berritzeaz mintzatzean, 

aipatu denez, erlijioaren mugak non hasten eta non amaitzen diren ez da 

argi agertzen. Orobat, sakratuaren gaia nola ulertzen den eta nola 

aplikatzen den –kristautasunaren kasuan batez ere– ilun samar geratzen da. 

b) “Kultura” kontzeptua ez dago landuta modu espezifikoan, nahiz eta oso 

garrantzitsua izan Mardonesek egiten duen ibilbide intelektualean. 

Batzuetan badirudi Tillich-en planteamendua onartzen duela, baina ez du 

modu sistematikoan aplikatzen bere azterketetan. Zentzuaren arazoa 

harreman honetan ere presente dago, pentsamendu sinbolikoaren inguruan 

egin ditugun iruzkinetan agertzen den bezala. Gure ustez, erlijioaren eta 
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kulturaren arteko erlazioa modu sistematikoan lantzeak zentzuaren kontu 

hori hobeto kokatzea ahalbidetuko luke. 

c) Erlijioaren eta etikaren arteko harremanak esanguratsuak dira, besteak 

beste, ondorengoetan: Habermas-ekiko elkarrizketan, neoliberalarekikoan, 

postmodernitatearekikoan eta esperantzaren bitarteko politikoak 

pentsatzean. Elkarrizketa horietako bakoitzean, ikusi dugunez, gure 

autoreak, alde positiboak jasotzearekin batera, bere kritika zorrotza 

eskaintzen digu. Kritikak kritika, puntu horietatik iragan ondoren, gure 

autoreak defenditzen duen jarreraren zehaztapenik ez da agertzen. Jakina, 

horrek tratamendu sistematikoa eskatuko luke, baina unean uneko gogoetak 

eta kritikak dira eskaintzen dizkigunak.  

d) Erlijioak presentzia publikoa eta politikoa izateari Habermas-ek oztopoak 

ipintzen dizkio, erlijioaren ekarpen politikoa etikan jasorik balego bezala. 

Neoliberalismoak presentzia publiko hori defenditzen duen testuinguruan, 

Rawls-en azken planteamendua onartzera zabaltzen da. Eta Mardonesen 

proposamena? Pentsamendu sinbolikoaren azterketan egokiro erakusten du 

erlijioaren errotiko lotura antropologikoa. Hortaz, erlijioa gizakiarekin lotuta 

dauden arlo guztietan agertzen da, horien artean eremu publikoa dugularik. 

Argi dago kristauek eremu politikoan parte hartu behar dutela; argi dago 

Mardonesek lehenesten duen presentzia ez dela instituzionala –erlijio 

instituzioen bidez egin daitekeena–, kristauek egiten duten presentziaren 

bidez baizik. Hala ere, erlijioaren presentzia instituzional guztiari ezetz 

diotso? Bere jarrera ez dago argi, nahiz eta kristauen konpromiso politikoa 

sutsuki errebindikatu. 

 

1.2. Gure autorearen planteamendu teologikoa eskatologiak zeharkatuta dago. 

Teologiako doktorego-tesian, Moltmann-i eta enparauen planteamenduei 

jarraituz, biziki aldarrikatzen du eskatologia dela kristau teologia guztiaren 

zerumuga. Begirada eskatologiko hori giza historiaren eraldatzailea delarik, 

kristau esperantzaren eta utopia historikoen arteko harremanak arretaz ikertu 

behar ditugula planteatzen du Mardonesek. Kontzientzia eskatologiko hori oso 

bizia da gure autorearen lehenengo aroan, bere gogoeta guztietan presente 

dagoelarik. Denborak aurrera egin ahala, erreferentzia eskatologiko hori 
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lurruntzen doalarik, seinalatu dugun bezala, modernitate kritikoarekin egiten 

duen elkarrizketan ezik, beste guztietan ikuspuntu eskatologikoa falta da.  

 Gure ustez, oso interesgarria izan zitekeen Mardonesek bere ibilaldi 

teologikoa eskatologiaren ikuspegitik giltzatzea. Gure autorearen obran falta 

den batasun teologikoa gogoeta eskatologiko horrek ekar zezakeen agian. 

Pentsalariak egiten dituen gogoetak direla eta, hausnarketa eskatologiko 

horretan hiru gai izango ziratekeen bereziki inportante: lehenik, aldien 

ezaugarrien teologia lantzea; bigarrenik, giza historia aldatuko duten 

konpromiso soziopolitikoak aukeratzeko irizpide teologikoak eskaintzea; 

azkenik, hausnarketa teologikoan giza zientzien erabilpena zehaztea.  

 Aldien ezaugarriei dagokienez, teologian egin den gogoeta ez da soka 

luzekoa, nahiz eta Kontzilioko partaideek inportantzia handia eman. 

Planteamendu eskatologikoa oso esanguratsua izateaz gain, Kontzilioko 

espirituarekin nabarmen lotuta dago, munduko historian Eliza erromes eta 

enkarnatua eskatzen baitu. 

 Konpromisoaren gaia fede eskatologikoak historian behar dituen 

bitartekoekin lotzen da. Etikaren gaia oso presente dago gogoeta horretan, 

Mardonesek bizi nahi duen kristautasuna bidegabeko gizartea eraldatzera 

deituta baitago. Marko horretan, Erreinuaren dohaina eta gizakiaren ahalegina, 

sufrimenduaren presentzia, mugen eskarmentua eta askapen betearen 

esperantza, kristau esperantza eta utopia historikoak –edo utopia historikoen 

falta–, giza historia eraikitzeko fedeak egiten duen ekarpen berezia eta abar 

bezalako gai esanguratsuak modu sistematikoan giltza zitzakeen. 

 Teologian giza zientzien erabilpenari buruz, ohar bat baino ez. Mardonesek 

bere lehenengo lanetan giza zientziak erabili behar direla sutsuki defenditzen 

duen arren, ez dago oso konforme Neokonek nola erabiltzen dituzten zientzia 

sozialak kristau teologia egiteko eta erlijioaren defentsa eraikitzeko, nahiz eta 

egundoko maisutasuna erakutsi. Beraz, giza zientziak erabiltzeko nolabaiteko 

baldintzak pentsatu behar dira. Gogoeta hori ez dago garatuta gure autorearen 

idazkietan. 

 

1.3. Erlijioaren barnean, kristautasuna da gure autorea kezkatzen duena. 

Denborak aurrera egin ahala, modernitatean erlijio aniztasunaren gaia 

saihestezina dela konturatzen da gure pentsalaria. Gai honetara berandu 
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ailegatu arren, etorkizunari begira erlijioarentzat eta kristautasunarentzat gakoa 

dela antzematen du. Elkarrizketari begira, Habermas-en ekarpenak kontuan 

baditu ere, pentsamendu sinbolikoaren gogoetak eta Panikker-ren iritziak 

integratuz doa bere bilaketan; gogoeta tarteka egiten du, bide bat markatu 

gabe. Ziur aski, biziak denbora gehiago eman izan balio, modu sistematikoan 

eta monografikoan ikertu beharko zukeen, gai lehenetsia izan zitekeen.  

 

1.4. Mardonesen pentsamendua optimista da azalean –elkarrizketa guztiak, 

mintzakide guztiak aukerak dira eta horiekin batera ikasketa berriak egiten ditu–

, baina gizartearen hondoko dinamikari dagokionez ez da hain optimista, bere 

jarrera nahiko iluna delarik. Oro har, Frankfutiar ikuspuntuak eraginda, agian, 

gizartearen dinamika endekatzen ari dela antzematen du; daukagun garapena 

daukagula, gaurko gizakia alienatuta dago eta zaila da alienazio horretatik 

esnatzea; hortaz, gizartean dauden legamia liberatzaileak txikiak dira. 

Bestaldetik, kristautasuna gaurko kulturaz kanpo kokatuta dago neurri handi 

batean; kristautasuna nolabaiteko inkulturazio berria egitera behartuta dago 

gizarte moderno honetan. Nola egin inkulturazio liberatzailea? Kezka eta 

bilaketa argi daude Mardonesen ibilaldian, nola egiten den, ordea, ez dago hain 

argi. Testuinguru horretan, eskatologiaren tratatua oso inportantea dela 

konturatzen da: errealitatea latza den eta datuak kontra dauden arren, nola 

eutsi esperantzari? Zertan sostengatzen da esperantza hori? Moltmann-en 

uberan kokatzen da gogoeta horretan. Dena den, ehuntzen dituen elkarrizketak 

osatu ondoren, konpromiso politikoaren planteamendua egin ondoren, kristau 

esperantzaren eta giza utopien arteko harremana sakontzeko eta 

sistematizatzeko gaia dela iruditzen zaigu, zerumuga utopikoa galdu duen 

gizartearen ingurumarian batik bat. 
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ERANSKINA1 

 

JOSÉ MARÍA MARDONESEN IBILBIDEA 

 

 Orri hauetan zehar galdera jakin bati erantzuten saiatu gara, 

Mardonesen planteamenduei jarraituz: mendebaldean gaurko gizarte 

sekularizatuan erlijioak zer leku, zer etorkizun duen. Teologoaren ekarpen 

intelektualari begiratu diogu eta ekarpen horren emaitza oparoa da. Bere 

garaian bizi izanik, bere garaiko korapiloetan eta galderetan ondo oinarriturik, 

bere orainaldian dauden intuizio esanguratsuei so eginez bizi nahi du. Bere 

fedearen dinamismoa bizitzarekiko jarrera horretan bertan sartzen da: gero eta 

kontzienteagoa eta konprometituagoa den fede kristaua bizi nahi du.  

 Aurreko orrietan, mendebaldeko gizarte sekularizatuan fede kristauak 

dituen erronkak, Mardonesek ikusten dituen bezala, aztertzen saiatu gara. 

Baina lan intelektualari so eginez, lan intelektual horren atzean dagoen 

pertsona zokoan geratu zaigu, ilunean, aurpegiaren marrak eta irudia antzeman 

gabe. Egia da, orri hauetan ez zaigu interesatu pertsona bera, pertsonak egin 

duen ekarpena baizik; berriro diogu, ekarpen hori oparoa da benetan. Orri 

hauen helburua, beraz, ez zen biografia bat egitea, ez zen Mardonesen irudia 

goraipatzea; bere azterketa intelektualak gure mendebaldeko gizartean kristau 

fedearen lekua ulertzen zertan laguntzen digun erakustea da gehien bilatu 

duguna. 

 Eranskin honetan pertsonaren arrastoari begiratu nahi diogu; biografia 

bat egiteko inolako asmorik gabe, pertsonaren ibilbidearen zenbait zehaztapen 

emateak bere ekarpen intelektuala hobeto ulertzen lagun diezagukeela uste 

dugu. 

 1943an, Agüera de Montijan (Burgos)2 jaiotzen da. Mundu honetako 

argia ikusi baino lehen hil zitzaion aita; beraz, ezin du bere aita ezagutu eta, 

                                                            
1 LOIDI, P., El rostro interior de José María Mardones. In memoriam, in MARDONES, J. M., 
Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto, PPC, Madril 2006, 213-230 or.; 
BEORLEGUI, C., José María Mardones (1943-2006), in Pensamiento  62 (2006), 234. zb., 387-
390 or.; idazki horiez gain, Mardonesen zenbait lagunekin izandako elkarrizketak, Pedro 
Olalderekin izandakoa batez ere, kontuan izan ditut eranskin hau osatzeko. 
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urtebete zuelarik, bere amak osaba apaiz baten etxera eramaten du, San 

Vicente de la Barquera-ra (Cantabria); handik aurrera, ama eta semea 

osabaren etxean biziko dira zenbait urtez.  

 Txikitatik lan intelektualerako trebetasuna erakusten du: irakurtzeko 

zaletasun berezia du eta oroimen pribilegiatuaz jantzita dago. Antza denez, 

ingeniaritza gustukoa du eta, 14 urte dituela, Maristek Zailan duten lanbide-

heziketako ikastetxean sartzen da. Zailan zegoela, ingeniaritzarako bidea hartu 

beharrean, Antzuolan Maristen postulante-etxean frogatzea erabakitzen du. 19 

urte dituela, Balmasedara doa eskolastikadoa egitera. Irakasle-eskolako 

ikasketak burutzen dituen bitartean, Vatikanoko II. Kontzilioko lanak arretaz 

jarraitzen ditu. Ikasketa horiek amaitu bezain laster, 1965ean, Iruñera doa bere 

maisu-praktikak egitera eta, horiekin batera, kulturarekiko bere zaletasun 

berezia erakutsiz, zine-forum bat antolatzen du hiri horretan; zinearekiko 

zaletasuna izateaz gain, trebetasuna du pelikulak aztertzeko. 

 Bilboko Maristen ikastetxean Mardonesek bere lanbide-ibilbideari, 

maisuaren lanari, hasiera ematen dio, Plaza Berrian hain zuzen ere. Ordurako, 

24 urte ditu eta, lanbidearen eskarmentuarekin batera, teologiako eta 

soziologiako ikasketak egiten hasten da Deustuko Unibertsitatean. Deustuko 

Unibertsitatean bertan, Frankfurteko Eskola Kritikoari buruzko interesa sortzen 

zaio Mardonesi eta, gaztea hil zen José Manzana irakaslearen eskutik –gure 

teologoaren heldutasun intelektualean eragin handia izan zuen irakaslea–, 

soziologiako tesina burutzen du; horrekin batera, lehendabiziko argitalpena: 

Dialéctica y sociedad irracional. La Teoría Crítica de la Sociedad de M. 

Horkheimer. Juan March Fundazioaren beka bat lortzen duelarik, bi urtez 

Tübingen-eko Unibertsitatean teologiaren ikasketak sakontzeko aukera du, 

oraingo honetan H. Küng eta J. Moltmann teologo ezagunak bere maisuen 

artean dituelarik. Aukera hori ondo aprobetxatzen badaki Mardonesek eta hortik 

sortzen da bere doktorego-tesia: Teología e ideología: confrontación de la 

Teología Política de la Esperanza de J. Moltmann con la Teoría Crítica de la 

Escuela de Frankfurt. 

 Alemaniatik Bilbora itzultzen da eta Deustuko Unibertsitatean 

soziologiako eta teologiako irakasle izaten hasten da. Udetan Tübingen-era 

                                                                                                                                                                              
2 Ehun biztanle izatera heltzen ez den herrixka hori Menako haran ondoan kokatuta dago, 
Santanderretik eta Bizkaitik oso gertu. 
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joan ohi da berak lantzen dituen bi jakintza-eremuak sakontzeko eta 

gaurkotzeko. New York-en urtebeteko egonaldia egiteko aukera du Fullbright-

en beka bati esker; egonaldi horretan Ipar Amerikako intelektualekin egoteko 

eta lan egiteko, baita horien planteamenduak bertatik bertara ezagutzeko ere 

aprobetxatzen du. Ipar Amerikako mundu intelektualarekin dituen harremanak 

oso baliotsuak zaizkio Mardonesi geroxeago neokontserbadorei buruz egingo 

dituen azterketarako behar beste datu eta ezagutza lortzeko. 

 Lan-lekuz aldatuz, 1984an Euskal Herriko Unibertsitateko Soziologiako 

eta Zientzia Politikoetako Fakultatean postua lortzen du eta, hor irakasle den 

bitartean, soziologiako doktorego-tesia egiten du Deustuko Unibertsitatean: 

Razón comunicativa y Teoría Crítica. La fundamentación normativa de la 

Teoría Crítica de la Sociedad (1985). Lehen hasitako ikerketa-ildo berberari 

eusten dio, Habermas-en ekarpena sakonduz kasu honetan; Habermas-ekin 

egiten duen elkarrizketa kritikoarekin jarraituko du Mardonesek bere bizitza 

amaitu arte; ikerketa horretatik, hainbat artikulu eta beste libururen bat sortuko 

dira. Garai honetan Fe y Justicia taldeak Maristen kongregazioa uzten du eta 

bere ibilbide propioari hasiera ematen dio. 

 Euskal Herriko Unibertsitatean gutxi dirau gure teologoak, bi urte baino 

ez; 1986an CSIC-ek (Centro Superior de Investigaciones Científicas) bere 

ikerketa-taldean parte hartzera gonbidatzen du, erlijioaren filosofiako 

departamentuan hain zuzen ere; departamentu horretako partaideak dira José 

Gómez-Caffarena, Reyes Mate eta J. A. Gimbernat. Erakunde horretan Irakasle 

Titularra da eta zeregin horri eusten dio heriotza heldu arte. 

 Lehen aipatu dugu Ipar Amerikan egonaldi bat egiteko aukera duela 

eta horretan bertako mundua eta sentsibilitate kulturala ezagutzen duela, baina 

harreman hori ez da Amerikarekin duen lotura bakarra; Latinoamerika ere 

bisitatzen du, 80-90eko hamarkadetan, Salvador batez ere; geroxeago, Mexiko 

bihurtzen da bere bidaien maizko destinoa, Hego Amerikako beste herri 

askotara ere joan arren. Jon Sobrinorekin izandako elkarrizketetan, Ipar 

Amerikako ikuspuntua balioesteko eta kontrastatzeko aukera du Mardonesek, 

beste testuinguru batean kokatuta3.  

                                                            
3 Ik. MARDONES, J. M., Capitalismo y religión. La religión política conservadora, Sal Terrae, 
Santander 1991, 273. or. 
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 Baina Hego Amerikak fede-bizitzaren beste hari bat garatzeko aukera 

ematen dio Mardonesi: Pastorala. Hego Amerikako testuinguruak lan 

intelektualetik zeregin pastoralera jauzi egiteko baldintza egokia eskaintzen dio 

gure teologoari; Patxi Loidik ematen digu jauzi horren berri4. Chema ondo 

ezagutu duten guztiek berresten dute zeregin pastorala asko balioesten zuela 

gure teologoak; hori dela eta, gero eta garrantzi handiago ematen dio pastorali 

bere zereginen artean. Hori horrela, erretiroak eta gogoeta espiritualak sarri 

askotan prestatzen eta ematen ditu. Batzuek diote Mardonesen bizitzaren 

azken aroan ardura eta kezka pastoralak pisu gehiago hartu zuela zeregin 

intelektuala baino5. Ildo horretatik, beharbada ez da kasualitate hutsa bere 

azken liburuaren kutsu pastorala; heriotzara eramaten duen bihotzeko erasoak 

jotzen duenean, Mardonesek bere azken liburuaren azken orriak idatzi berriak 

ditu; lan honetan azaldu dugun bezala, Mardonesek idazten dituen orri horiek 

Jainkoaren irudiari buruz mintzo dira6 eta, gogoeta teologiko sakonez jantzita 

egon arren, estiloa oso pastorala da, teknizismorik gabe eta oso aipu gutxirekin. 

 Mardones espiritualtasun handiko pertsona da, bidean zehar lan egiten 

eta sakontzen joan den bilatzailearen emaitza. Puntu horretan lekukotasun 

guztiak ados daude. Reyes Matek honela idazten du: 

Pero quizás su obra más fecunda haya sido su propia vida, basada en una profunda 
espiritualidad, que sabía transmitir con una enorme cercanía. Era un gran 
conferenciante, siempre muy solicitado, pero ejercía sobre todo el ministerio de la 
palabra con mucha dedicación y mucho carisma en diferentes grupos de fe de Madrid y 
de México. Solía impartir conferencias y dirigía convivencias, retiros y ejercicios 
espirituales en todo el país7.  

 

Lekukotasunak lekukotasun, Mardonesek berak utzitako otoitzek8 eta 

prestatutako erretiroek islatzen dute bere barneko bizipen sakona. Gainera, 

gure teologoa sen poetikoaz jantzita dagoenez, bizipen espiritual horrek 

komunikatzeko bidea aurkitzen du bere otoitz poetikoetan. Ildo horretatik, 

komunikatzaile eta pedagogo ona izanik, Mardonesek zuzentzen dituen 

erretiroetan Jainkoaren bizipenean sarrarazteko bide iradokitzaileak eskaintzen 

                                                            
4 Ik. LOIDI, P., El rostro interior de José María Mardones..., l. a. 222. or. 
5 Horrela pentsatzen du, esaterako, Rafa Aguirrek (berarekin izandako elkarrizketa batetik 
hartuta) 
6 Ik. 9. kapitulua. 
7 MATE, R., Un filósofo de la Religión, in El País, 2006ko ekainaren 26a, astelehena; 
http://www.feadulta.com/homenaje-6.htm (10-06-17) 
8 Esaterako, Salmo a la encarnación de Dios  irakur dezakegu: 
http://www.feadulta.com/homenaje-4.htm (10-06-17) 
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ditu. Zeregin pastoraleko bideak jorratzearekin batera, erretiroak emateko eta 

zuzentzeko aukera sortzen zaio gure pentsalariari eta, bide horretatik sartu 

ondoren, bere bizitzaren azkeneraino dirau zerbitzu horretan, gero eta gehiago 

balioesten eta gozatzen duen zerbitzua. Erretiro horietan parte hartzen dutenen 

lekukotasuna kontuan izanik, Mardones zerbitzu horretan iaioa zela esan 

beharra dago9. 

 Bila eta bila dabilen pertsonetako bat da gure protagonista eta 

bilatzaile izate hori otoitzaren ibilbidean ere islatzen da; gero eta sakontasun 

eta benetakotasun handiagoa bilatuz, zen-eko bideetatik sartu zen, Ana María 

Schlüter-en eskutik10. Irakurle ona izanik, zen-arekin lotuta dauden hainbat 

idazkiri eta libururi zukua ateratzen die, zen-eko maisu espiritualen idazkiei 

batez ere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Patxi Loidik hainbat lekukotasun jasotzen ditu bere idazkian; ik. LOIDI, P., El rostro interior de 
José María Mardones..., l. a. 221-223; 226-227 or.  
10 Ik. LOIDI, P., El rostro interior de José María Mardones..., l. a. 223-224 or. 
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