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Są trzy powody, dla których publiczność niezmiennie kocha baletową wersję 
u Greka Zorbyn -przepełniony optymizmem temat dzieła, wspaniała muzyka Mikisa 
Theodorakisa oraz choreografia Lorki Massine'a. Aby sukces był pełny, trzeba wszakże 
spektakl ten doskonale tańczyć. 

Baletowa adaptacja powieści Kazantzakisa oparta została na wielu elementach 
tańców greckich. Słusznie więc krytyka wymaga od wykonawców perfekcji 
w dziedzinie tzw. tańców charakterystycznych. 

Dyrektorzy teatrów operowych ciągle poszukują utworów, które napełnią widza 
optymizmem i wiarą w sens życia. W dzisiejszym spektaklu udało się to w pełni -
zarówno Theodorakisowi, jak i Massine'owi. tyczmy naszym tancerzom, aby i o nich 
można było tak powiedzieć po zakończeniu każdego spektaklu. 

~~~ 
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Do małej greckiej miejscowości przyjeżdża amerykański turysta. 
Zauroczony tradycją, chce żyć jak Grecy. Zaleca się do dziewczyny imie

niem Marina, w której zakochany jest miejscowy chłopak, Yorgos. 
Ludzie zaczynają okazywać niechęć Marinie i cudzoziemcowi. 
W miasteczku pojawia się Zorba, emigrant z Macedonii, nie związany 

z nikim, nie wieśniak, ale i nie Cygan. 
Jakby rzucając wyzwanie losowi, zaprzyjatnia się z Johnem. 
Ukazuje mu prawdziwy sens tańca, synonimu wyzwolenia i dionizyj

skiego upojenia. 
Madame Hortense, podstarzała subretka o bogatej przeszłości, patrzy 

na Zorbę jak na mężczyznę, w którym sumują się postaci wszystkich jej 
dawnych kochanków . 

Zorba pozornie zgadza się na to, ale w istocie nadal pozostaje człowie
kiem wolnym. 

Niechęć do Mariny narasta, aż wreszcie dziewczyna ginie, uduszona 
przez tłum. Zrozpaczony John próbuje ją ratować, ale sam popada 
w tarapaty, z których ratuje go Zorba. 

Madame Hortense choruje i wkrótce umiera. 
Zorba jest przygnębiony tragicznymi wydarzeniami. 
Dzięki zachęcie Johna odzyskuje jednak radość i wolność, tańcząc do 

utraty tchu. 
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Zobaczyć kolory ... 
Rozmowa Sławomira Pietrasa z Mikisem Theodorakisem 

S. P. „Zorba" był wystawiony w Polsce, w Teatrze łódzkim, gdzie byłem dyrektorem, a potem 
w Warszawie. Trzecia polska wersja - dzięki Bogu i Pana zgodzie - została przygotowana 
w Poznaniu. Poza sukcesem Pana muzyki, poza świetną realizacją Lorki Massine'a, jeden 
fakt godny jest odnotowania: „Zorba" w wydaniu baletowym jest fenomenem społecznym. 
Temat Kazantzakisa jest chyba na tyle uniwersalny, że - mimo iż rzecz dzieje się w Grecji 
- rozumieją go wszystkie narody. Widzowie przychodzą do teatru zwykle po to, aby coś 
obejrzeć, w przypadku „Zorby" wychodzą z teatru szczęśliwsi. 

M. T. Kazantzakis jest, podobnie jak ja, Kreteńczykiem, a Kreta ... - czy był pan kiedyś na Krecie? 

S. P. Nie, nigdy. 

M. T. Otóż, gdy tylko stawia pan stopę na tej ziemi, doznaje pan uczucia wyzwolenia. Na Krecie 
panuje niezwykła wręcz harmonia natury: światła i zapachów, ziemi i otaczającego ją morza. 
Jeśli chce pan wniknąć w istotę kreteńskiego ducha, zrozumieć koncepcję życia i śmierci 
Kreteńczyków, dam panu taki przykład: mój wuj, a miał wówczas 21 lat (przypominam go 
bardzo na zdjęciach, tyle że nie mam wąsów), w czasie Wielkanocy pił za swoim kuzynem 
rakiję - bardzo mocną kreteńską wódkę. Pijąc, strzelali w niebo z pistoletu - to tamtejszy 
zwyczaj i wszyscy Kreteńczycy tak robią. Mój wuj był tak szczęśliwy, że nagle powiedział 
swemu kuzynowi: „Dlaczego strzelasz w niebo? -A gdzie mam strzelać? - spytał kuzyn. -
Strzelaj tutaj, prosto w serce. Z radością". I tamten to zrobił. Zabił go. To właśnie cała Kre
ta. Ja sam mam już do śmierci określony stosunek. Jestem ze śmiercią „na ty". Jestem jej 
ciekaw i nie boję się momentu, gdy nadejdzie. Podam jej rękę, a ona mnie zabierze. Mu
szę ją zobaczyć, chociaż oczywiście możliwie jak najpóiniej. Kocham życie. Ale, wraca
jąc do kreteńskiego ducha, odnajdujemy go właśnie w „Zorbie". Zorba mówi: rzuć książki, 
rzuć naukę. Trzeba żyć w pełni - śpiewać, tańczyć i czuć się wolnym. Myślę, że w tym 



tkwi podstawowa filozoficzna prawda, bo nie zastanawiamy się nad tym, że mamy tylko 
jedno życie, czyli może 50, 60, czy 70 lat. Ale życie jest piękne i trzeba umieć to docenić. 
Jeszcze jedna rzecz nasuwa mi się w tym momencie ... Niech pan sobie wyobrazi, że jest 
pan aresztowany, siedzi pan bez światła dzień, tydzień, miesiąc, dwa, trzy ... Wie pan, jakie 
uczucie- poza, oczywiście, brakiem wolności - jest najgorsze? Dla mnie najgorszą torturą 
było niepamiętanie kolorów. W mojej pamięci wszystko było biało-czarne. Wiedziałem, 
oczywiście, że istnieje czerwień i zieleń, ale nie mogłem sobie ich przypomnieć. Strażnik 
wiedział o tym i któregoś dnia powiedział do mnie: „Nie bądź głupcem, Mikis. Zrób coś, 
żebyś mógł stąd wyjść i znowu zobaczyć kolory". To było wspaniałe odkrycie. Człowiek 
w normalnych warunkach nie potrafi docenić tego, co posiada. Tego, że widzi czerwień 
czy biel, że widzi niebo. Zapominamy o tym i stajemy się istotami, które ciągle coś robią, 
ale nie wiedzą, w jakim celu. Pracując na życie, zapominamy o tym, że trzeba żyć. Trwo
nimy ten wspaniały dar niebios, jakim jest życie. 
Zorba żył i nie czekał, aż będzie za późno. Umiał dostrzec urodę życia, cieszył się muzyką 
i tańcem. 
Muzyka według mnie jest tym, co nas przybliża do prawdziwej egzystencji. Życie to nie 
tylko DNA czy atomy. Wszyscy podlegamy kosmicznej harmonii. Wszystko znajduje się 
w harmonijnym kosmosie. Jak Kronos czy Jupiter, którzy tańczą swój balet gdzieś na innej, 
dalekiej łące. 

S. P. Tylko ktoś taki jak Pan może opowiadać w ten sposób ... 

M. T. Bogowie tańczą i wszystko jest harmonią. Ona jest przeznaczona dla nas. Nie będziemy 
nigdy tacy jakimi powinniśmy być, jeśli nie będziemy pozostawać w harmonii 
ze wszechświatem. Możemy ją osiągnąć poprzez miłość albo też poprzez zwykłe, codzienne 
życie, jak to się dzieje w świecie roślin i zwierząt. Muzyka jest harmonią dusz. Ona łączy 
i nie uznaje żadnych granic. Muzyka towarzyszy nam w smutku i radości, we wszystkich 
ważnych momentach naszego życia. Matka śpiewa swojemu dziecku. Śpiewa też, gdy je 
traci - śpiewa, płacząc. 

To naprawdę język wszechświata, język, który z każdego z nas czyni małego boga. 
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balet w dwóch aktach 

Muzyka 
Mikis Theodorakis 

Libretto według powieści Nikosa Kazantzakisa 
Lorca Massine 

Idea spektaklu i choreografia 
Kierownictwo muzyczne 

Scenografia 
Przygotowanie chóru 

Współpraca choreograficzna 

Lorca Massine 
Jos~ Maria Florencio Junior 
Ryszard Kaja 
Jolanta Doła-Komorowska 
Maciej Wieloch 

Anna Krzy~ków 
Renata Smukała 
Halina Wi~niewska 

Asystenci choreografa Liliana Kowalska 
Barbara Gołaska 
Zofia Stróżniak 

... 

„ 

Zorba x LORCA MASSINE0 

Soloumbek ldrysow· 
Witalij Litwinienko - ~Ulll1'1h 

John Maciej Roman 
Aleksander Rulkiewicz 
Sławomir Woźniak· 
-

Marina _f\nna Krzyśków· 
· Joanna Wodas -....,.... 

Beata Wrzosek 

Yorgos , Piotr Chojnacki" 
' 

Witalij Litwinienko - \Ll\/\t'o-V 

Dariusz Nowik 
Andrzej Płatek 

Madame Hortense Dominika Antkowiak 
Barbara Gołaska 

.., ..Eenata Smu kała • 
Zofia Stróżniak 

Solo wokalne Urszula Jankowiak 
Oksana Prudnik -

•gościnnie 

Orkiestra i chór Teatru Wielkiego w Poznaniu 
Uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej 

Premiera 23 września 1995 
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Mikis Theodorakis urodził się w 1925 na wyspie Chios. W wieku 13 lat pisze pierwsze 
kompozycje - pieśni; później powstanie ich blisko tysiąc. W 1940 roku osiedla się z rodziną 

w Tripolis i postanawia poświęcić muzyce. Rok później wstępuje do antyfaszystowaskiej organi
zacji EPON, a w 1943 rozpoczyna studia w Konserwatorium w Atenach. Zaangażowany w dzia

łalność ruchu oporu podczas trwającej do 1949 roku wojnie domowej, jest wielokrotnie areszto
wany, deportowany i więziony. Komponuje m.in. Symfonię-oratorium, suitę baletową Creek Car
nival oraz Miłość i śmierć na głos i smyczki. 

W 1950 finalizuje studia w Konserwatorium i pracuje jako krytyk muzyczny w prasie greckiej . 
W 1954 dzięki otrzymanemu stypendium wyjeżdża do Paryża, gdzie kształci się u Eugene'a Bigo
ta, Rene Leibovitza i Oliviera Messiaena. W 1957 na Festiwalu w Moskwie otrzymuje złoty medal 

za Suitę nr 1 na fortepian i orkiestrę. Pisze muzykę do baletów Karnawał, Antygona (premiera 
z Royal Ballet w Londynie w choreografii J. Cranko), Les Amants de Teruel i Le Feu aux poudres 
(dla paryskiego zespołu Ludmily Tcheriny), które przynoszą mu wielki sukces w Paryżu, Rzymie 
i Londynie. Zostaje laureatem Nagrody Copleya dla najlepszego kompozytora roku 1959. Tworzy 

cykle pieśni do słów poetów greckich - Epitaphios i Epithania. W 1960 roku wraca do ojczyzny, 
rozpoczyna działalność jako dyrygent, odnosi sukcesy na Festiwalu Piosenki Greckiej w Atenach, 

jednocześnie angażując się w działalność polityczną. Komponuje muzykę filmową, m.in. do obrazu 
M. Cacoyannisa Grek Zorba (1965). Po zamachu wojskowym w 1967 roku zostaje ponownie 

zatrzymany i więziony. Zwolniony dzięki międzynarodowej akcji solidarnościowej zainicjowa
nej przez Dymitra Szostakowicza, w 1970 przybywa do Paryża. Dwa lata później poznaje Lorkę 

Massine'a, dla którego komponuje suitę baletową Fete Dansee. W 1974 roku powraca triumfują
co do Grecji, gdzie kontynuuje działalność polityczną; w 1978 roku zostaje burmistrzem Aten. 

W 1980 dobrowolnie wyjeżdża do Paryża i powraca do twórczości symfonicznej; rok później 

orzymuje raz jeszcze mandat deputowanego do parlamentu greckiego z ramienia partii komuni

stycznej, aby po pięciu latach porzucić działalność polityczną i całkowicie poświęcić się muzy

ce. W 1987 odbywa się w Atenach premiera pierwszej z jego oper, Kostas Karyotakis, rok później 

premiera baletu Grek Zorba do libretta Lorki Massine'a odnosi sukces na festiwalu Arena di Verona . 
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Lorca Massine, syn słynnego rosyjskiego tancerza i choreografa Leonida Miasina i tancerki 
Tatiany Orłowej, urodził się w Nowym Jorku w 1944 roku. Po studiach baletowych pod kierun
kiem ojca, Yves' a Brieux i Victora Gsovsky'ego debiutuje w 1960 roku jako tancerz Balletto Euro
peo, zespołu utworzonego przez Miasina dla Międzynarodowego Festiwalu Baletowego w Nervi 
(Włochy). Uczestniczy w prapremierze Snu nocy letniej Benjamina Brittena w Aldeburghu (Puk), 
a rok póżniej występuje w Paryżu- jako aktor i choreograf (Comedie Franc;aise, zespół Maurice' a 
Bejarta, telewizja francuska). W 1964 roku wraz z siostrą Tatianą zakłada w Paryżu European 
Ballet, z którym odbywa wiele podróży artystycznych i tworzy własne choreografie (European 
Windows, muz. J. Lewis, Focus, muz. S. Getz, Metamorphosis według Kafki, muz. G. P. Berlioz, 
Chant, muz. H. Villa-Lobos, Animal Farm według Orwella, muz. Ch. Mingus i in.). Od roku 1967 
współpracuje z zespołem Ballet de Monte Carlo, a w latach 1968-1970 jest solistą Baletu XX 
Wieku Bejarta w Brukseli - tam też realizuje swoje kolejne prace choreograficzne (X Symfonia 
G. Mahlera, Space, muz. X. Darasse, Beauty on Earth, collage muz.). W 1970 roku opracowuje 
program workshopu dla Szkoły Baletu Amerykańskiego w Nowym Jorku, a od 1971 wiąże się na 
dwa lata z New York City Ballet jako solista i choreograf (Cztery ostatnie pieśni R. Straussa, Prin
temps, muz. C. Debussy, Ode, muz. I. Strawiński). W 1972 roku realizuje dla opery w Hamburgu 
Ondynę H. W. Henzego. Poznaje Mikisa Theodorakisa i rok później wystawia Fete Dansee tego 
kompozytora z zespołem Anne Beranger w Paryżu, następnie odbywa z tym zespołem liczne 
tournees po krajach Europy. W tym samym roku wystawia Sebastiana G. Menottiego w Teatro 
Massino w Palermo. W 1978 roku z baletem mediolańskiego Teatro alla Scala przygotowuje 
spektakl choreograficzny Esoteric Satie. W 1988 roku realizuje z Mikisem Theodorakisem wido
wisko baletowe Grek Zorba, zamówione przez Festiwal Arena di Verona, dwa lata później reali
zuje spektakl w Teatrze Wielkim w Łodzi, a w 1991 r. w Rzymie (na estradzie Terme di Caracalla) 
i Teatrze Wielkim w Warszawie. 
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N ikos Kazantzakis - światowej sławy po
wieściopisarz, dramaturg i tłumacz, uro

dził się na Krecie w 1883 roku (zmarł w 1957 
r.). Ukończył studia prawnicze, był profesorem 
filozofii na Uniwersytecie Ateńskim. Pisał dużo 
i tłumaczył, m.in. utwory Dantego, Goethego, 
Tagore, Verne'a, Maeterlincka, Jamesa, Darwi
na ... Przyjainił się z Albertem Schweitzerem 
i Maxem Tau. Uwielbiał Homera, Bergsona, 
Nietzschego i Zorbę. Homer był dlań promien
nym - niby tarcza słoneczna - światłem, napeł

niającym wszystko triumfalną jasnością. Berg
son zdjął z niego brzemię nierozwikłanych, fi
lozoficznych zagadek, które zadręczały go we 
wczesnej młodości. Nietzsche wzbogacił 
o nowe tęsknoty, a cierpienie, gorycz i niepew
ność nauczył przekształcać w dumę. Zorba 
przykazał kochać życie, nie bać się śmierci. 

N ikos Kazantzakis był człowiekiem twardym 
i upartym, jak zresztą wszyscy Kreteńczycy; 
energicznym, zdecydowanym, żądnym przy
gód. Miał w sobie żywioł wieków - ras i kultur 
- jakiego doświadczyła w tysiącleciach jego 
rodzinna wyspa. 

W pierwszym intelektualnym porywie starał 
się poznać Grecję i świat. Zwiedził wszystkie 
kraje europejskie i afrykańskie, był w Chinach 
i Japonii. Podczas pobytu w Berlinie zaprzyja
inił się z Polakami, szczególnie Polkami, które 
pięknie opisał w powieści „Doda Raba" napi
sanej w języku francuskim. Podczas zwiedza
nia Świętej Góry Athos poznał wspaniałego 
człowieka, Giorgisa Zorbę, który jako Aleksy 
Zorba stał się potem bohaterem jego znako
mitej powieści, bestseleru światowego „Grek 
Zorba". 

G iorgis (w powieści Aleksy) Zorba urodził 
się w 1857 roku w Elefterochori niedaleko 

Olimpu, w rodzinie rolniczej (zmarł w Skopje 
16 września 1941 roku). Jego ojciec, Ksenofont, 
miał duże gospodarstwo. Wcześnie stracił żonę 
i sam zajął się wychowaniem dzieci. Córkę, Ka
terinę, wydał za mąż, syna Yannisa wykształcił 
na lekarza. Giorgis, zapytany, czym chce się 
zająć, odpowiedział: „Chcę mieć kilkadziesiąt 

kóz, lubię błądzić z nimi po górach i słuchać 
diwięków dzwoneczków". Stary Ksenofont 
spełnił życzenie syna, a potem udał się do kla
sztoru Świętej Góry Athos. Został mnichem. 
Zorba niedługo jednak był szczęśliwy. Wieś 
nawiedziła zaraza i wszystkie kozy padły. Wte
dy udał się do kopalni w Stratoni, tuż pod Świętą 
Górą Athos- tam był blisko swego starego ojca. 
We wsi lsvoro wynajął pokój i poświęcił się pra
cy. Poznał piętnastoletnią córkę właściciela ko
palni, Eleni Kalikuni, którą uwiódł (był od niej 
starszy o 19 lat); mieli ośmioro dzieci. Przy po
rodzie pierworodnego syna pomagał akuszer
ce, miał wielką słabość do tego dziecka. 

Z czasem Andreas został zawodowym wojsko
wym; osiągnął stopień podpułkownika. Żona, 
Eleni, zmarła na tyfus w wieku 33 lat. Po jej 
śmierci Zorba opuścił dom, wędrował, brał 
udział w wojnie bałkańskiej. Dziećmi zajęli się 
krewni, akuszerki i służące. W 1916 roku zde
cydował się zebrać całą swoją rodzinę i wy
jechał do miejscowości Prastova na Pelopone
zie - tam spotkał Nikosa Kazantzakisa. Obaj 
starali się uruchomić starą kopalnię lignitu. 

W powieści Kazantzakisa mężczyini po
znają się w porcie w Pireusie. Narrator, 

po krótkiej rozmowie z siwym już, ale wciąż 
tryskającym zdrowiem Zorbą zabiera go do 
pracy przy uruchamianiu kopalni. Jak się jed
nak okazuje, obaj mają zupełnie odmienne cha
raktery. „Szef", tak nazywa swego pracodawcę 
Zorba, to człowiek po trzydziestce, Kreteńczyk, 
humanista wykształcony na uniwersytetach 
zachodnioeuropejskich, samotny, rozkochany 
w książkach, stateczny, kulturalny, postępujący 
zgodnie z zasadami kontrolowanymi przez 
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' rozum. Zorba natomiast, człowiek wolny, osią
ga szczęście żyjąc w ścisłym związku z naturą, 
poddając się jej prawom, czerpiąc radość ze 
wszystkiego, co go otacza. Nigdy nie obcho
dzą go żadne obliczenia i przewidywania ro
zumowe. O wszystkim decyduje w jednym mo
mencie, zawiłe problemy przecina jednym cię
ciem miecza, jak jego rodak Aleksander Wielki. 

Zorba to Odys z fizyczną nieśmiertelnością. 
Nawet więcej niż Odys, wychodzi bowiem 
poza ramy homeryckiego bohatera - błądzi nie 
tylko po morzach i lądach, ale również między 
teoriami i systemami. Bez zniekształcającego 
pryzmatu rozsądku odczuwa istnienie ziemi, 
wody, zwierząt i Boga. 

W momentach silnych wzruszeń, kiedy nie
wykształcony Zorba nie potrafił znaleić odpo
wiednich słów, bierze santuri i - grając - tań

czy. Angażuje całe swoje ciało - nogi, tułów, 
ręce, piersi, głowę. Tańcem wyraża swój za
chwyt, cierpienie, radość i ból, swoją filozofię 
życia. Nawet kiedy obliczenia okazały się błęd
ne i wyciąg linowy runął, Zorba nie pogrążył 

się w smutku, wypił mocnym czerwonym wi
nem zdrowie Szefa i boso na nadmorskim pias
ku zatańczył taniec radosnego zwycięstwa: „Dał 
susa, jego nogi i ręce zamieniły się w skrzydła, 
kiedy wyprostowany skakał wysoko nad ziemię. 
Na tle morza i nieba wydawał się starym, zbun
towanym archaniołem". Szef, patrząc na nie
go, w tym momencie zrozumiał całą filozofię 
życiową Zorby: klęska często bywa w swej isto
cie zwycięstwem. W dialogu między autorem, 
szukającym w indyjskiej filozofii rozwiązania 
swoich niepokojów, i prostym człowiekiem, 
znajdującym pocieszenie w tańcu i muzyce, 
ostatnie słowo należy do Zorby - on jest bar
dziej przystosowany do życia. „Myślałem 
o swoim zmarnowanym życiu - mówi pisarz. 
Gdybym mógł zetrzeć gąbką wszystko, co prze
czytałem, co widziałem i słyszałem, zapisać się 
do szkoły Zorby i zacząć się uczyć wielkiego, 
prawdziwego alfabetu! Jakże odmienną wybra
łem drogę! Ćwiczyłbym nieustannie swoje pięć 
zmysłów i ciało, aby potrafiło radować się 
i rozumieć. [. .. ] Dusza moja uzupełniłaby się 

ciałem, a ciało - duszą. Dokonałbym w sobie 
pojednania tych dwóch odwiecznych wrogów". 

Dwójkę bohaterów można odnieść do 
dwóch postaw filozoficznych, zakorze

nionych w kulturze antycznej: apollińskiej (ładu, 
umiaru i harmonii) i dionizyjskiej (życia bez 
norm i granic, radosnego i pełnego optymiz
mu). Trudno osądzić, która z tych koncepcji jest 
słuszniejsza. Cały problem dotyka najgłębszych 
warstw jaini poszczególnego człowieka, a te 
pozostały i pozostaną dla nas wieczną tajemni
cą. Przyjaźń Szefa i Zorby odmalowana na kar
tach powieści Kazantzakisa świadczy o tym, że 
oba bóstwa uzupełniały się nie tylko przed po
nad dwoma tysiącami lat w Delfach. 

Kazantzakis ustami Zorby mówi o kobietach 
- z zachwytem i podziwem. To tajemnicze 
stworzenia, odwieczne istoty, iródła, nad który
mi pochylają się mężczyźni, by ugasić swoje 
pragnienie. „Żadne prawa ani religie nie mają 
do nich zastosowania". Bubulina, stare wiedź
my czekające na jej śmierć, Wdowa, są wciele-

niem piękna i zła Pandory. Czasami ich obraz 
może zadziwiać i oburzać, tak jak Pandora za
chwyciła Epimeteusza, a oburzyła jego brata, 
Prometeusza. 

Także o Słowiankach wypowiada się z sza
cunkiem i podziwem: „Musisz wiedzieć, Sze
fie, że Słowianki to nie to samo, co nasze małe, 
skąpe Greczynki, które sprzedają ci miłość na 
gramy, robią wszystko, aby ci dać mniej niż ci 
się należy, oszukują na wadze. Słowianka, Sze
fie, daje dobrą miarę. We śnie, w miłości, 
w jedzeniu. Jest w niej coś ze zwierząt, z ziemi 
i pól. Daje, daje pełną garścią, nie skąpi jak te 
greckie sknery". 

N ikos Kazantzakis - najbardziej poczytny, 
fantastyczny antykonformista greckiej li

teratury i agnostyk, napisał kilka powieści, m.in. 
„Kapetan Michał", „Chrystus ukrzyżowany po 
raz wtóry", „Kuszenie Chrystusa". Ale najwięk
szą sławę przyniosła mu właśnie powieść „Grek 
Zorba" - Międzynarodową Nagrodę Pokoju, 
nagrodę dla najlepszej książki przetłumaczonej 



z literatur europejskich we Francji. Abstrakcyj
nym rozważaniom filozoficznym pisarz prze
ciwstawił nie zdeformowany niczym instynkt 
człowieka, który osiąga szczękie, żyjąc 
w ścisłym związku z naturą, poddając się jej 
prawom, czerpiąc radość z wszystkiego, co go 
otacza. W niej wyraził swoje bezgraniczne pra
gnienia, to, czego najbardziej szukał w swoim 
jestestwie. Tysiąc zmartwychwstań, aby pozo
stać żywym, umierać i zmartwychwstawać. 

Powieść przyniosła autorowi sławę, ale 
i niemało przykrości. Rodzina bohatera oskar
żyła Kazantzakisa o szkalowanie ich rodu. Syn 
Zorby, wspomniany podpułkownik Andreas, tak 
pisał do autora: „Mam przed sobą i wertuję Wa
szą wstrętną książkę: nie ma ludzkiego brudu, 

' ,, 
którego nie przypisalibyście naszemu niezapo
mnianemu ojcu ... przedstawiliście go jako 
awanturnika, włóczęgę, lubieżnika, niezrówno
ważonego bezbożnika, amoralnego, zdegene
rowanego ... " Ukazywały się też listy w prasie 
często inspirowane przez zazdrosnych rywali 
literackich. 

Amerykanie odkryli w powieści egzotykę 
połączoną z europejskim sposobem myślenia. 
Powstawały „Kluby Zorby". Jeden z wysokich 
urzędników ambasady amerykańskiej w Ate
nach po przeczytaniu powieści postanowił rzu
cić wszystko i pójść śladami Zorby. Piękny ba
let „Zorba" Mikisa Theodorakisa cieszy się nie
słabnącym powodzeniem. 

N ikos Chadzinikolau 
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Zorba 1918 
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realizowany był dotychczas na następujących scenach: 

Arena di Verona, 1988 (prapremiera) 
Teatr Wielki w Łodzi, 1990 (polska premiera) 

Opera w Rzymie, 1991 
Teatr Wielki w Warszawie, 1991 

Opera w Atenach, 1992 
Opera Narodowa w Sofii, 1995 

oraz prezentowany przez zespoły baletowe Łodzi i Warszawy 
w Argentynie, Brazylii, Egipcie, Francji, Grecji, 

Hiszpanii, Izraelu, Luksemburgu, Niemczech i we Włoszech. 
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