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Genroku Chûshingura
47 Ronin leialak  
1941-1942, Japonian

1. partea

«80 urte igaro dira Tokugawa shogunak (de factoko agintaria, haren esku uzten 
zuen enperadoreak botere guztia) Edon gelditu zirenetik. Gobernuak mugak jarri 
dizkio jauntxo feudalen botereari. Bake zibila da nagusi, samuraiak lanik gabe 
daude. Tokugawa Tsunayosi shoguna dago boterean. 1701eko martxoaren 14a da, 
Genroku aroko hamalaugarren urtea».

Shogunaren jauregian enperadorearen bi ordezkariri harrera egiteko prestaki-
zunetan ari dira. Asano Takumino Kami (Yoshizaburô Ayashi) daimyoari (jaun 
feudala) agindu zaio zeremonia ikuskatzeko ardura. Baina ez da bere gaitasu-
nekin fio, eta gortesau aditu bati aholku eskatzea erabakitzen du: Kozukeno-
suke Kira (Mimasu Mampo), zeinak onartu ohi zituen era horretako aginduak 
bere ondasunak ugaltzeko. Baina Asanok ez zituenez Kiraren zerbitzuak or-
daindu nahi, Kirak aholku txarrak eman zizkion, nahita, eta behin baino ge-
hiagotan iraindu zuen, prestakuntzetan ari ziren bitartean. Amorruak hartuta, 
Asanok katana zorrotik atera (protokoloaren arabera, guztiz debekatuta ze-
goen hura Shogunaren jauregi barnean), eta Kirari eraso egin zion; baina zauri 
arin bat baino ez zion egin.

Asanori jarritako zigorra, seppuku izenekoa izan zen (errituzko suizidioa, 
erraiak ateratzearen bitartez egina), eta ez zitzaion inolako gaitzespenik egin 
Kiraren jokabideari. Gainera, haren klana ezeztatu egin zen, haren ondasunak 
desjabetu eta haren mendekoak, samuraiak haietako asko, ronin (nagusirik ga-
beko samurai) mailara beheratu ziren.

Klanak harriduraz eta haserre hartu zuen albistea. Koranosuke Oishi (Chô-
juro Kawarazaki) txanbelanaren inguruan elkartuta, klaneko kideek aukera 
guztiak aztertzen dituzte. Basailuek onartu dute, Oishik konbentzituta, Ako-
ren gaztelua uztea, kontra egin gabe. Akordio horretara iristeko, Oishik Asano 
etxea berrezartzea eskatu zion Shogunatori, daimyo zoritxarrekoaren anaia-
ren bitartez. Oso ondo hartu zuen herriak eskaera hori, eta enperadoreak ja-
kinarazi zuen, modu informalean, begiko zuela klana. Shogunatoak guztiz ba-
ztertu zuenean eskaera, Oishik bere benetako asmoa gauzatzeko aukera ikusi 
zuen: bere nagusia mendekatu eta Kira bilaua exekutatu.

Oishik bere mendekoak elkartu ondoren, behartu zituen beren odolaz 
izenpetzera bere nahietara egongo zirela eta berak agindu bitartean zuhurt-
ziaz jardungo zutela, Kirak bere babesa arindu zezan. Oishik berak bizimodu 
lizuna hartu zuen, eta putetxe eta te etxeetan barrena ibili zen guztiz mozkor-
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turik (“sake garratza edanez”); eta jokabide horren ondorioz, bere nagusi 
hilari zor zizkion zeregin guztiak ohoratzeko gai ez zela uste zuten guztien 
gaitzespena lortu zuen. Lehenengo partea amaitzen denean, Oishik bere bi-
zitzako unerik latzenari aurre egin behar dio: emazteak dibortzioa eskatu dio 
eta etxetik joan da, bi seme txikiekin. 16 urteko seme zaharrena baino ez da 
gelditu txanbelanaren alboan. Aitaren planen berri eman diote samurai gaz-
teari, eta beren aukeraren zain dauden 47 leialen taldeko kide izatea onartu 
du.

  

2. partea

Bigarren partea Shogunaren aholkulari Tsunatoyo (Ichikawa Itaemon) jau-
nak Edon duen etxean hasten da, hurrengo urteko udaberrian. Asano klane-
ko basailu ohia den Sukeyemon (Nakamura Kanemon) jauregian sartzen da, 
arrebak lagunduta –Tsuyanotoren zerbitzura lan egiten baitu–; Kira hiltzeko 
asmoa du, gau horretan izango den Nô antzerkiaren saiora gonbidatu baitu-
te Kira, beste hainbatekin batera. Baina harrapatu egiten dute, eta jaunaren 
aurrera eramaten dute; hark, Oishi begiko duela adierazten dio, eta ronini 
gomendatzen dio ez dadila bakarka jarduteko tentaldian erori, eta edozein 
mendeku egintza samuraien arau etikoaren arabera egin behar dela adieraz-
ten dio. Baina Tsunatoyoren hitzekin pozik ez, eta Sukeyemonek eraso egiten 
dio, hura Nô zeremonia jantziekin agertokira hurbiltzen denean. Baina no-
bleak azpiratzen du, eta Sukeyemonek bere akatsa onartzen du, hauxe gogo-
rarazten diotenean: “gizon bertutetsuen mendekua betebeharraren zentzuaz 
eta leialtasunaz beterik egon behar du”. 

Handik gutxira, Asano klanaren berrezarpenaren behin betiko baieztapena 
jasotzen du Oishik. Erabakia irmoa da: Edora abiatuko da, eta bere jarrait-
zaileak bilduko ditu Kiraren etxeari eraso egiteko, hura semearen gazteluan 
babestu eta beren irismenetik kanpo gelditu baino lehen.

1702. urteko abenduaren 14a (Asanoren seppukuren urteurrena). Lady Asa-
noren guraso Miyoyien etxea, Edon, Asakusako auzoan. Oishik entzunaldia 
eskatzen du, bere jaun ohiaren alarguna ikusteko. Baimena eskatzen du Asa-
no jaunaren hilobira joan eta hari omenaldia egiteko. Lady Asanok (Miura 
Mitsuko), ordea, uko egiten dio eskaerari, eta aurpegiratzen dio espero duen 
mendekua bete gabe dagoela oraindik. Oishi bere sekretua erakutsi gabe ir-
teten da.

Gau horretan, Lady Asanok ezin du lorik hartu. Toda (Yôko Umemura) 
konpainia damak adierazten dionez, Oishik, irtetean, pakete txiki bat utzi dio. 
Eta ikusten dute txanbelanak eta roninek beren jaunaren seppukuaz geroztik 
egindako gastu guztiak daudela bertan zehatz mehatz kontabilizatuta. Or-
duan jabetzen dira bi emakumeak Oishiren bisitaren zentzuaz.

Une horretan esaten diote gizon bat etorri dela, arropa bitxiez jantzia. Per-
gamino biribilki bat du, eta hura irakurtzean jakiten dute azkenik bete dela 
mendekua: gau horretan bertan txanbelanak, bere 47 jarraitzaileekin batera, 
Kiraren etxeari eraso egin, hura hil eta beren jaunaren hilobiaren aurrean utzi 
dute haren burua. Horren ondoren, roninek seppuku kolektibo bat egin zeza-
ten Sukeyemonek egindako proposamen oldartsuari kontra eginez, eta beren 
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zerbitzu eta leialtasunagatik eskerrak eman ondoren, Oishik gogoraraziko die 
“erraza da hemen sabela irekitzea, bihotza arin dagoela. Baina, orduan, krimi-
nalak izango gara Shogunaren begietara. Shoguna eta herrialde honetako le-
geak errespetatu behar ditugu. Agintarien epaia itxaron beharko dugu, samu-
raiaren etikaren irmotasuna erakusteko”.

47 roninak lau daimyosen babesean utzi dituzte. Atxilotuta dauden bi-
tartean, erritu dantzak egiten dituzte, txorien hotsa entzuten dute edo txi-
rula jotzen dute, denbora pasa. Egun batean, Hokosawa jaunaren txanbelan 
Den’emom-ek (Nakamura Tsuruzo) Oishiri eskaera egiten dio gazte bati ha-
rrera egin diezaion; samurai izan nahi du eta haien balioen eragina eduki. Oi-
shi berehala jabetzen da gaztearen eskuetan shamisenen jardunaren arrastoak 
daudela (harizko musika tresna tradizionala, lautearen antzekoa eta emaku-
meek jo ohi dutena), eta emakume trabesti batean aurrean dagoela kontu-
ratzen da. Gazte hari, Omino (Mieko Takamine), Oishiren gizonetako batek 
maitasuna eskatu zion, Jurozak (Kunitarô Kawarazaki), hain zuzen, Kiraren 
etxea zelatatzen ari zela. Baina mutikoa desagertu egin zen, Omino gaztea 
eta bere familia nahigabeturik gelditu ziren, eta are gehiago jakin zutenean 
mutikoaren izena Kiraren etxea erasotu duten 47 gizonen zerrendan dagoela. 
Orain gauza bakarra jakin nahi du, berari Jurozak esandako hitzak egiazkoak 
ote ziren. Edonola ere, hasieran Oishik ez badu ere maitaleak elkar ikuste-
rik nahi, ronin gazteak hiltzeko duen asmoa krisian ez jartzearren, azkenean 
onartu egiten du, neskatxak “iruzurraren berri” jakin dezan. Jurozak honela 
agurtzen du Omino: “Esan zure aitari bere suhia naizela”.

Berrogeita hamar egun igaro ondoren, Shogunaren ordezkariek epaia ja-
kinarazten diete atxilotuei. Ekintza hura “legez kanpokotzat hartzen da, eta 
irain bat da Shogunarentzat”. Heriotza da zigorra, baina 47 gizonei baimena 
ematen zaie seppukua egin dezaten, eta, horrela, samuraien iraina saihestu. 
Oishik eskertzen du borondate oneko keinu hori. Modu estraofizialean, epaia 
irakurtzen dien ofizialak jakinarazten die Kira klana indargabetu egin dela.

Azken ekintza gisa, Etsumori Hosokawa (Seizaburô Kawazu) jauna atxilo-
tuak bisitatzera joaten da, eta jakinarazten die ahaleginak egin dituela “ger-
lari leialen heriotza” amaiera hori saihesteko. Oishik eskerrak ematen dizkio 
ekintza horregatik, 47 gizonen izenean.

Oishi eta haren gizonak zeremoniako kimono zuriez jantzita abiatzen dira 
seppuku erritua egingo den lekura. Bidean Ominorekin topo egiten dute, hi-
lzorian; hark seppukua egin du, Juroza maitatuaren urratsei jarraitzeko eta 
“leialtasun osoa” erakusteko.

47 roninen izenak entzuten dira, banan-banan, heriotzaren zeremonia gu-
nera joateko aginduz. Oishi da azkena, “gure bizitzako botoa egin dugu” esan 
ondoren eta Den’emom txanbelanari adeitasunez agur egin ondoren, ezpai-
netan irribarrea duela hartzen du bere patua.
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