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Lan hau ikazkin barojiarrak zerura jaurtitzen dituen harrien modukoa da, etsai 

ezezagunari erakusten zaion ukabila; hots, lan hau haserrea baretzeko terapia gisa 

egin dut eta, horrenbestez,  kritika asko eta etsipen puntu bat dago. 

 

 Zer da Misentropia? “misantropia” eta “entropia” hitzen arteko hitz jokoa da, 

neologismoa. Batetik, jakina denez, misantropia maila ezberdinetan adierazi 

daitekeen gizakiarekiko gorroto edo antipatia da: krisi sozialetik mutur 

patologikoraino; bestetik, entropiak, zentzu arruntean, buelta ematea edo aldaketa 

esan nahi du. Gauzak horrela, misantropia eta misentropia bereizi ditut lanean, 

mailak bereizteko asmoz; baita elkarren aurka jarri ere. 

 



       

 

  

Munduari baino ez diogu begiratu behar ikusteko jende guztia dela neurriren 

batean misantropoa, ingurukoak maite ditugun arren, ezer gutxi arduratu ohi bakara 

benetan hurkoaz. Urrun dauden horiek existitu ere ez dira egiten guretzat. Haatik, 

denok ez dugu berdin jokatzen. Misantropoak ez ditu gustuko egungo gizarte, 

gizateria eta gizaki motak, Ordena, eta, horrenbestez, gizakia benetan maite 

duelako, bestelako errealitate-mota baten alde egiten saiatzen da; misentropoak ere 

gizakia gorroto du, gizakia bere forma guztietan, baina ez du aldaketarik nahi –

entropia edo aldaketa ere gorroto baititu–, ordena bere horretan mantendu nahi du, 

egoera latz horretatik etekina ateratzen baitu. Misentropoak gizaki mota guztiak 

gorroto ditu, hartu eta bota gisako objektuak edo animaliak dira, bost axola zaio zer 

gerta dakiekeen, Ordena mantentzeko albo-kalteak baino ez dira-eta. 

 

 Ordena misentropikoak desberdintasunak, desorekak eta mailaketak behar 

ditu: bakea eta gerra, pobreak eta aberatsak, dominatuak eta dominatzaileak, 

emakumeak eta gizonak, gaizkia eta ongia, gu eta besteak, mugak, harresiak, 

zatiketak, biolentzia... Ordena misentropikoa kaos batetik eratorria da. Horretan ere, 

misentropia zinikoa da: goizez bake-prozesuetan hartzen du parte eta gauez armak 

saltzen dizkie parte-hartzaileei, esku batekin limosnak ematen ditu eta bestearekin 

konfliktoak sortzen ditu. Horixe bera da misentropoarentzat Ordena, paradoxikoki 

misantropoarentzat kaosa dena. Eta, Ordena ez den gainontzekoa kaos gisa 

agertzen digu, beldurgarri, arriskutsu eta oldarkor gisa; anti-sistema, izu-zabaltzaile 

edo terrorista, askotan. 

 

 Misentropiak izugarrizko arduragabekeria adierazten du beti, ez gizateriarekin 

bakarrik, ez baitu inolako arazorik mundua bera ere kinka larrian jartzeko. 

Misentropiaren eskutik heldu gara egun antropizazio puntu itzulezin batera, zeinetan 

jada ekologistek ere ez omen duten sinesten mirarietan. Entropiarik edo aldaketarik 

posiblea ote da? Garaiz ote gabiltza? 
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