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MATRIX ETA ANT ZEKOAK
Agustin Arrieta Urtizberea

Duela urte bat zuk adiskide batek Matrix
filma ikusita ote neukan galdetu zidan. 
Erant zuna ezezkoa izan zen. Harritu egin 

zen, haren irit ziz, filma, kalitate onekoa izateaz 
gain, ‘oso filosofikoa delako’. Orduan jakin nuen 
film horrek, besteak beste, kut su filosofikoa zuten 
eztabaidak piztuak zituela. Orduan jakin nuen 
film hori eskoletan erabilt zen zela ikasleak gogoe-
ta egitera bult zat zeko. Ni, filosofiako irakaslea 
naizen hau, nire eginbeharrari izkina egiten ari 
nint zaiola sentitu nuen.

Eta Matrix ikusi nuen. 

Nire helburua ez da filmari buruzko irit zia 
ematea, ezta film horretan gertat zen diren gora-
beherei eta gertakari korapilot suei buruz eztabai-
dat zea ere. Xehetasun horietaz eztabaidat zeko 
web orriak-eta badaudela jakin badakit, baina, 
egiari zor, ez dut interes handirik. Dena den, 
zalant zarik gabe, film horrek atent zioa eman 
zidan.

Filmaren pert sonaiarik nagusiak Neo du 
izena. Neok bere buruari buruzko hainbat eta 
hainbat uste ez ezik munduari buruzko usteak 
ere ditu: beraren ustean, ilet sua da, 1999. urtean 
informatikako enpresa batean lan egiten ari da, 
egunero ohiko otorduak egiten ditu, emozioak 
sumat zen ditu, tarteka zoriont sut zat hart zen du 
bere burua, hiri batean bizi da… Alabaina, bene-

benetan Neo burusoila da, polt sa-ant zeko 
batean sartuta bizi da preso baten gisan 2199. 

urtean mundu ilun batean, kable bat zuen 
bidez elikat zen dute, eta ant zeko bide-

tik makina bat zuek manipulat zen 
dute Neoren burmuina Neok lehen 

aipatu usteak eduki dit zan. Azken 
buruan, Neok dituen uste, irit zi 

eta sinesmen guztiak falt suak 
dira.

Hori da Matrix filmaren 
ideia nagusia. Hala, ideia 
nagusi horretatik abia-
tuz, galdera asko eta asko 
egin diezazkiokegu geure 
buruari. Litekeena al da 
horrelako mundu bat? 
Edo, areago, probablea 
al da horrelako mundua? 
Galdera mardulak, zailak 
erant zuteko. 

Haatik, bestelako 
galderak ere egin dit zake-
gu, zert xobait apalagoak. 
Eman dezagun, Neo beza-
la, preso gaudela, polt sa-
ant zekoan bizit zen, erabat 

manipulatuak. Hain manipu-
latuak ezen zoriont suak ere 

izan gaitezkeen. Geure burua-
ri hauxe galde diezaiokegu: zer 

da hobea, gezur handi horre-
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tan bizit zen jarrait zea edo nahiago dugu aska 
gait zatela gure benetako egoera zein den jakin 
dezagun? Bat zuek nahiago izango dute polt sa-
ant zekoan bizit zen jarraitu eta, halaber, 1999. 
urtean mundu koloret su batean bizi direla uste 
izaten jarraitu. Beste bat zuek, ordea, egiaren ban-
dera jarriko dute edozein gauzaren gainetik, eta 
benetako egoera zein den jakin nahi izango dute, 
nahiz eta benetako egoera ez den batere desira-
garria. Bi aukera horien artean hautu egitea zaila 
da, eta norberak, norberaren zirkunstant zien ara-
bera, alde batera edo bestera joko du. Ant zeko 
dilema izaten dugu galdet zen digutenean, minbi-
zi hilgarria edukiko bazenu, zer nahiago zenuke, 
egia jakin ala ez? Ez dut uste erant zun bakarra 
duen galdera baten aurrean gaudenik. Nolako 
pert sona eta zirkunstant ziak, halako erant zuna.

Kontuak kontu –esan dezadan behingoz– 
Matrix filmak proposat zen duen ideia nagu-
sia oso zaharra da, gut xienez Descartes bezain 
zaharra. Descartesek horrelako mundu hit sa ere 
proposat zen du. Lehenik eta behin, amet saren 
hipotesia mahai gainean jart zen du. Amet setan 
arit zen garenean, ez dugu amet setan egotearen 
kont zient ziarik, harik eta esnat zen garen arte. 
Eskaileretan behera erort zen ari naizela ames-
ten dudanean, ni, falt suki, eskaileretan behera 
erort zen ari naizela sinistuta nago. Hona hemen 
hipotesia: eta dena amet s bat balit z? Geroago, 
Descartesek jeinu malt zurraren hipotesia plan-
teat zen du. Jeinu malt zurrak gure kont zient zia 
erabat manipulat zeko gaitasuna izango luke. 
Hondart zan nagoela uste dut, baina uste hori 
falt sua da; uste hori jeinuaren malt zurkeriaren 
emait za da. Orduan, zer da Matrix? Garbi dago, 
Matrix Descartesen jeinu malt zurraren irudika-
pen modernoa da. Aipatu behar da XX. men-
deko 70eko hamarkadan H. Putnam filosofoak 
Matrixetik oso gertu dagoen jeinu malt zurraren 
irudikapena eman zigula. Putnamek honelaxe 
zioen: ni agian kupela batean likido berezi artean 
dagoen burmuin bat baino ez naiz. Burmuin hori 
konputagailu erraldoi batekin konektatuta dago, 
eta zient zialari (malt zur) batek burmuin horretara 
beharrezkoak diren seinaleak bidalt zen ditu, nik 
–Neok bezala eta Neok bezain oker– irakaslea eta 
errenteriarra naizela pent sa dezadan. Putnamen 
iruditik Matrixera ez dago distant zia handirik.

Jakina, Descartesek jeinu malt zurraren 
hipotesia mahai gainean jarri zuenean, ziur aski 
hipotesi teoriko gisa planteatu zuen. Hala eta 
guztiz ere, nire irudipena da Matrix filma ikus-
ten dugunean denok pent sat zen dugula horre-
lako mundu bat ez dela horren inprobablea. 
Teknologia berrien eskutik erabateko birtualta-
sunean murgilt zea, aukera gisa, gero eta gertua-

go ikusten dugu. Birtualtasunaren adibide asko 
eta asko eman daitezke. Esan didatenez, hor non-
bait Second Life izeneko ‘joko’ bat egon badago. 
Horrelako jokoetan pent satuz, Matrix ez da hain 
urruti ikusten. Onart zea zaila bada ere, zenbaite-
tan badirudi pixkana-pixkanaka eta banan-banan 
sart zen ari garela Matrixen norberak esleitu-
ta duen polt sa-ant zekoan, lozorroan gerat zeko 
asmotan. Baina zoriont su.

Dena dela, ut z dezagun Matrix alde bate-
ra. Une honetan, eta behin-behineko bada ere, 
onartuko (edo onartu nahi) dut erabateko bir-
tualtasuna ez dela posible. Onartuko dut joko 
birtualak jokoak baino ez direla, eta onartuko 
dut denok dakigula jokoaren eta errealitatearen 
arteko bereizketa egiten. Izan gaitezen, bada, 
baikorrak.

Hala ere, harrapakari baten gisan beste 
Matrix ant zeko bat gure gain erort zeko bidean 
izan daitekeela ematen du. Eta ‘arrisku’ hori 
burut suagoa da, zoliagoa.

Irakurri izan dut Erdi Arotik Ilustraziorako 
jauzia oso labur deskriba daitekeela. Erdi Aroko 
gizakiak oso izaki xumet zat hart zen du bere 
burua, eta bere galdera mardulenei aurre egite-
ko orakulu batera jot zeko joera dauka. Izan ere, 
bere ahalmenetan ez du apenas konfiant zarik. 
Hortaz, orakuluari galdet zen dio, besteak beste, 
zer dira eta non daude ongia eta egia? Norant z 
doa mundua? Zer egin behar dut? Eta orakuluak, 
Jainkoaren izenean, erant zunak ematen dizkio. 
Bere ahalmenean konfiant za gut xi izan arren, 
orakuluan, berriz, sekulako konfiant za dauka 
Erdi Aroko gizakiak. Prozesu luze eta konplexua-
ren ondorioz, ilustrazioaren gizakia irit si zen. 
Orakuluaren gaineko konfiant za gut xitu zen 
nabarmen, eta giza ahalmenen gaineko kon-
fiant za ikaragarri areagotu zen. Gizakia Jainkoari 
desafio egitera ere ausartu zen. Gizakiak ez dio 
mugarik jart zen bere buruari, eta galderarik mar-
dulenak ere erant zuten saiat zen da orakulurik 
gabe. Erdi Arotik Ilustraziorako jauziari eskuarki 
aurrerapen derit zogu.

Gu, diotenez, Ilustrazioak abian jarri zuen 
bidean gabilt za. Baina horretaz ez nago ziur. 
Egun, orakuluaren present zia sekulakoa da. 
Zalant zarik gabe, gure garaiko orakuluak beste 
it xura bat dauka, bestelakoa da, ez du jabe baka-
rra eta oso egitura konplexua dauka. Hala ere, 
nonahi dago, et xe guztietan sartuta. Olagarro 
baten traza hart zen diot orakuluari. Garro batean 
telebista nazionala dago, bestean irratia, hiruga-
rrenean amaraun mundiala, laugarrenean mota 
guztietako ent ziklopediak eta aldizkariak, bos-
garrena telebista lokalak, seigarrena egunka-
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ri nazionalak, zazpigarrena egunkari lokalak, 
zort zigarren garroa patrikan sartu zaigu telefo-
no it xura duela, bederat zigarrena egunkari azpi-
nazionala edo erregionala, bat zuk publikoak eta 
besteak pribatuak,…

Eta galdera bat gure buruan bueltaka dabi-
lenean, olagarro-orakuluari galdet zen diogu, eta 
ziur da erant zunen bat emango digula. Hala eta 
guztiz ere, Erdi Aroko orakulua ez bezala, gure 
orakulua denona da, neurri handi batean denok 
(edo gehienok) baikara olagarro-orakuluaren zati 
bat, eta ez baldin bagara, izan nahi dugu. Erdi 
Aroan ez bezala, orakuluaren inguruan egiten 
dugu denok (edo gehienok) lan. Konfiant za han-
dia dago orakuluarengan, modu batean edo bes-
tean, idat ziz edo ozen, labur edo luze, erant zungo 
du. Zertarako kezkatu? Zertarako pent satu?

Gure uste, irit zi eta sinesmen artean, zenbat 
dira olagarro it xura duen orakulutik jasotakoak?

Erdi Aroko orakuluak mezu bakarrak 
bidalt zen zituen: ni arima bat naiz eta, it sat si 
zaidan gorput za ez bezala, hilezkorra naiz, eta 
Jainkoak sortu ninduen eta, beraz, haren men-
dekoa naiz eta… Horiek ziren gizakien usteak, 
irit ziak eta sinesmenak. Horrenbestez, normala 
zen aldamenekoa akabat zea gorput z haren bai-
tan deabrua ezkutat zen zelakoan, deabruak ere 
egon bazeudelako. Normala zen deabru eta arima 
galduen kontrako terapiak eta gerrak antolat zea. 
Azken buruan, ‘nolako sinesmena halako joka-
bidea’, eta orakuluak sinesmenak ereiten zituen 
haziak balira bezala. 

Oraingo orakulua, ordea, denona da, oraku-
luaren baitan zatit zoren bat denok daukagu, 
bat zuek handiagoa bestet zuek t xikiagoa, eta 
t xikiagoa dutenek handiagoa nahi dute, eta han-
dia dutenek handiagoa, eta orakuluaren garro 
guztiek usteak, sinesmenak eta irit ziak zabalt zen 
dituzte, eta hori ona omen da, Erdi Aroan ez 
bezala, oraingo orakuluak gaztigat zen dituen 
usteak, sinesmenak eta irit ziak askotarikoak baiti-
ra. Askatasuna. Eta askatasuna ezin da kritikatu.

Matrix ant zeko bat dela irudit zen zait. 
Polt sa-ant zeko batean sart zen ari gara, kasu hone-
tan, gainera, nahi dugulako sart zen ari gara, eta 
kableak guk geuk jart zen ditugu gure burmuina-
rekiko konexioa egite aldera, eta kable horietatik 
dator guztia, zarata ikaragarria. Informazioa.

Dena emanda dator, dena azkar emanda 
dator, lehena iristea garrant zit sua da: lehen irit zia 
emateak garrant zia dauka, baita lehen irit zia 
jasot zeak ere. Denok (edo gehienok) irensten 
eta irensten. Gehiegi pent sat zea denbora alferrik 
galt zea da.

Matrix-ant zeko horren aurka ezin da 
borroka egin, denok baikara orakuluaren parte, 
eta inork ez du harririk bota nahi bere teilatuaren 
aurka.

Hortaz, zer egin? Ezer gut xi. Nire usteen, 
irit zien eta sinesmenen artean zeint zuk diren 
ganorazkoak eta zeint zuk ez azter dezaket noi-
zean behin, lasai-lasai eta isiltasunean. Agian 
ustekabeak izango ditut, eta sendot zat ditudan 
hainbat eta hainbat uste, irit zi eta sinesmen gano-
ragabekoak direla edo hain sendoak ez direla aur-
kituko dut. Ah! Beste gauza bat ere egin daiteke. 
Higiene kontua da. Uuste, irit zi eta sinesmenak 
orakuluan ut zi baino lehen, bi bider (edo gehia-
gotan) pent satu behar da, edonork har baitezake 
orakuluan ut zitakoa. Eta, esan bezala, nolako 
uste, irit zi eta sinesmenak, halako jokabideak; eta 
jokabideak arriskut suak izan daitezke.


