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Zoriontasunaren funtsa ez da beti nahi dena egitea, baizik 

eta egiten dena beti maitasunez egitea 

(Leon Tolstoi) 

BAZEN BEHIN oso gaixorik zegoen tsar bat. Diagnosia: “Gizon hau ez da zoriontsua”; 

sendabidea: “Gizon zoriontsu bat aurkitu behar duzue, tsarrak horren alkandora 

jantzi dezan”. Paraiso Antzerkiak gizadiaren abentura handienetako batean parte 

hartzera gonbidatzen zaituzte, hau da, zoriontasuna bilatzera. 

Horretarako, teknologia berriak eta antzerkigintzarik funtsezkoena uztartu nahi izan 

ditugu marrazki bizidunez, objektuz, musikaz eta hainbat egoeraz osatutako unibertso 

bat sortzeko. Helburua, galdera handi baten erantzuna bilatzea: Nor da munduko gizonik 

zoriontsuena? 

Gizon Zoriontsuaren 

Alkandora 



 



 

  

ARGUMENTUA 

Bazen behin, antzina, iparreko lurralde urrunetan, larri gaixotu zen tsar bat. Palazioko 

medikuak garai hartako medikuntza-zientzian eskuragarri zeuden sendabide, botika eta 

baliabide guztiekin saiatu ziren, baina dena alferrik izan zen; tsar eriak ez zuen hobera egiten. 

Etsita, honako mezu hau helarazi zieten jatorri guztietako mediku, azti eta sendatzaileei: 

tsarraren gaixotasuna zein zen asmatzen zuenari ordainsari handi bat emango zioten. 

Horrela, medikuntzako adar guztietako espezialistak munduko txoko guztietatik hurbildu 

ziren, eta bata bestearen atzetik tsarraren palaziotik igaro baziren ere, inork ere ez zuen 

konponbide egokia aurkitu. Azkenean, eskualde hartan lanean ari zen trobadore batek eman 

zuen tsarraren gaixotasun bitxiaren diagnosia: “Gizon hau ez da zoriontsua”, esan zuen. 

Gaixotasuna ez ezik, sendabidea ere aurkitu zuen trobadoreak: “Gizon zoriontsu bat bilatu 

behar duzue, eta tsarrak gizon horren alkandora jantzi behar du”. Ikaragarri poztu ziren 

guztiak palazioan, izan ere, bazirudien sendabidea aurkitzea erraza izango zela, edo, beste ere 

batera esanda, ez zirudien oso zaila zoriontsu zen norbait aurkitzea eta bere alkandora 

lortzea. Berehala antolatu zituzten egitekoak; ministroen kontseiluak mezulari berezi bat 

bidali zuen alkandoraren bila. Bidaia hura uste baino luzeagoa eta zailagoa izango zen, ordea: 

“Non aurki dezaket gizon zoriontsu bat?”, galdetzen zion bere buruari mezulari bereziak. 

- “Diru gehien duen gizona da zoriontsuena”, pentsatu zuen. Orduan, urre gehien zegoen 

herrialderaino joan zen eta hango biztanlerik aberatsena bilatzeari ekin zion. Baina harekin jo 

zuenean mezulari berezia etsipenez bete zen, gizon aberatsa ez baitzen zoriontsua; aitzitik, 

hain arduratuta zegoen egunero urre gehiago biltzen eta hainbeste beldurtzen zuen zeukana 

lapurtuko ziotela pentsatzeak, ez zela bere aberastasunaz gozatzeko gai eta, azken finean, 

ezin zen zoriontsu izan. 

- “Botere gehien duena eta behien agintzen duena da gizonik zoriontsuena”, pentsatu zuen 

gero mezulariak. Horrela, munduko herrialderik boteretsuenera bidaiatu zuen hango 

presidenteari bere alkandora eskatzeko asmoz, baina han ere ez zuen asmatu. Munduko 

herrialde boteretsueneko presidentea hain lanpetuta zegoen beti lurrak konkistatzen eta 

inork baino gehiago agintzen, ezen zoriontsu izatea ahaztu egin baitzitzaion. 

- “Gizonik famatuena da zoriontsuena”, pentsatu zuen, zinemaren gunera joan zen hango 

biztanlerik famatuena eta xarmantena bilatzera. Pertsona hark hainbesteko estresa zuen 

elkarrizketengatik, lan-konpromisoengatik, kirurgia plastikoko ebakuntzengatik, eta egunero 

famatuago izaten saiatzen, ezen ezin baitzen zoriontsu izan. 



 

 

  

- “Gizonik zoriontsuena zintzoena izango da, justiziaren zentzu gehien 

duena”, eta munduko epailerik onenaren bila abiatu zen. Baina, bilatzen ari 

zena aurkitu zuela pentsatzen zuenean, epaile hura gezurti bat zela 

konturatu zen, bere muturren aurrean atxilotu baitzuten. 

Ez boterea, ez fama, ez dirua, ez justizia zer gehiago bila zezakeen? 

- “Gizonik argiena izango da zoriontsuena”. Hura zen mezulari bereziaren 

azken ideia. Joan zen, bada, gizon zoragarri haren bila, eta aurkitu zuen 

zorionik ikusi harengan. Izan ere, gizon hark batzuen eta besteen aurka 

borrokatzen igarotzen zuen egunaren erdia, guztietan argiena zera 

erakusteko, eta beste erdia, berriz, argiena izateak ematen zizkion baliabide 

eskasekin ozta-ozta bizitzen. 

Etsita eta nekatuta, mezulari berezia palaziora itzuli zen, ministroen kontseiluari 

berri txarra ematera. Baina, palaziora iristen ari zela, etxola baten aurretik igaro 

zen eta, hantxe bertan, oso pozik zegoen gizon bat aurkitu zuen. Etxola 

hiruzpalau adarrez egina zegoen, eta gizon hark ez zeukan ezer, ermitaua 

zirudien. Mezulari bereziak, harrituta, hain pobrea izanda eta gisa hartako toki 

ezdeus batean bizitza hain pozik nola egon zitekeen galdetu zionean, ermitauak 

birritan pentsatu gabe erantzun zion: “Gizon zoriontsu bat naizelako”. 

Mezulariak bere egitekoaz hitz egin zion orduan ermitauari, baita alkandora 

ematea eskatu ere, trukean ordainsari bikain bat emango ziola zin eginda. Baina 

ermitaua bere etxolatik irten eta horrela zitzaion mezulariari, guztien 

harridurarako: “Barkatu, emango nizuke nire alkandora baina, ez daukat, ez dut 

behar eta!” 

Hala, bada, tsarra alkandorarik gabe gelditu zen eta, azkenean, hil egin zen. 



 

  

Zoriontsuaren bilaketa da Tolstoien kontakizun 

honen motorra, baita gure ikuskizunarena ere. Bi pertsonaiak bere 

jabearen zoriontasuna bermatuko duen alkandora 

baten bila abiatzen dira, eta horrek bidaia berezi bat egitera 

eramango ditu. 

GIZON ZORIONTSUAREN ALKANDORA lanak Tolstoiren kontakizuneko pasaiak eta 

irudiak birsortu nahi ditu, irudizko eta poesiazko dramaturgia bat garatuz. Asmoa 

ez da dekoratuak marraztea edo paisaiak erakustea, ikusleek beren imaginarioan 

oinarrituta osatu beharko dituen espazioak iradokitzean baizik. Horretarako, bi 

baliabide hauek bateratzen dira: eguneroko bizitzako objektuak, horiei erabilera 

berriak eman eta eskuz prozesatu ondoren, eta modurik modernoenean editatu, 

tratatu eta erreproduzitutako irudien proiekzioak.  

Soka batetik eskegitako oihalak eta maletak dira 

espazioak sortzeko eta animazioak zein gainerako 

irudizko efektuak proiektatzeko baliatzen dituzten 

osagai nagusiak. Hori guztia ikusleak etengabe aho 

zabalik edukitzeko. 

Bidaia 

Irudimena 



 

  

Galdera horri erantzuten saiatzen dira komedianteak GIZON 

ZORIONTSUAREN ALKANDORA obra. 

Diru gehien duena izango da? 

Aktoresarik polit eta xarmantena? 

Indartsuena edo boteretsuena? 

Zintzoena? 

Modernoena edo “guay”ena? 

Eta zuek, nor uste duzue dela munduko pertsonarik zoriontsuena? Zer 

pentsatzen dute Tolosako umeek? Eta Elorrioko aitek? Eta Zarauzko 

amek? Bilboko gazteek zer uste duten ere jakin nahi dugu, eta 

Azpeitiko erretiratuek, Leitzako lehengusu eta lehengusinek… Galdera 

hori helarazi nahi diegu munduko edozein txokotan bizi diren lau 

urtetik aurrerako heldu guztiei. 

Nor da munduko gizon 

edo emakumerik 

zoriontsuena? 



 

Nabarmentzekoa 
Teknika eta estilo ezberdinak jorratzen dituzten hainbat 

artistek film laburrak edo irudizko inpaktu txikiak sortu 

dituzte, ikuskizunaren narrazio-ildoa sendotzeko. 
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