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Jakiś nieznajomy, lat około sześćdziesięciu, bardzo wysoki i chudy, przylepiwszy nos do szyby 
spoglądał na mnie szeroko rozwartymi oczami. Trzymał pod pachą mały, płaski tobołek. Naj
większe wrażenie zrobiło na mnie jego zachłanne spojrzenie, jego oczy, smutne, niespokojne, 
drwiące i pełne ognia. 
- W podróż? - zapytał - Dokąd Bóg prowadzi? 
- Na Kretę. Dlaczego pytasz? 
- Zabierzesz mnie ze sobą? 
- Po co? Co z tobą zrobię? 
Wzruszył ramionami. 
- Po co?! Po co?! -wykrzykiwał z pogardą - czyż nic nie można zrobić bez celu? Tak sobie, bo 
ci się tak podoba. Więc dobrze, weź mnie, powiedzmy, jako kucharza. Umiem gotować zupy, o 
jakich ci się nie śniło. 
Nie byłoby źle - pomyślałem - zabrać ze sobą tego starego dryblasa na dalekie puste wybrze
że. Podobał mi się. 
- O czym myślisz? - spytał obcesowo, potrząsając wielką głową - Porównujesz szale wagi? 
Ważysz wszystko z dokładnością grama? A więc zdecyduj się przyjacielu. Puść się na otwarte 
wody. 
- Siadaj - powiedziałem - Napijesz się szałwi? 
- Szałwi? - spytał pogardliwie - Kelner, jeden rum! 
- Jaki masz zawód? - spytałem. 

- Wszystkie zawody. Pracuje nogami, rękoma, mózgiem - wszystkim. Tego by jeszcze brako-
wało żebym wybierał. 

- Gdzie pracowałeś ostatnio? 
- W kopalni. Jeśli cię to interesuje, jestem niezłym górnikiem, wiem coś niecoś o metalach, 
potrafię znaleźć cenne żyły w ziemi, buduję sztolnię, zjeżdżam do szybu. Niczego się nie boję. 
- Co masz w tobołku? Jedzenie? Ubranie? Narzędzia? 
Mój towarzysz wzruszył ramionami śmiejąc się . 

- Za przeproszeniem - powiedział - wydajesz się zupełnie rozsądny. 
Pieścił zawiniątko swymi długimi, twardymi palcami. 
- Nie - rzucił - to jest santuri. 
- Santuri. Umiesz grać na santuri? 
- Kiedy mnie przyciśnie bieda, chodzę po kafejkach grając na santuri. Śpiewam stare, mace-
dońskie ballady zbójeckie. Potem zdejmuję czapkę, ten oto beret i chodzę wokoło, a ona 
napełnia się forsą. 

- Jak się nazywasz? 
-Aleksy Zorba. Nazywają mnie też „Piekarska szufla" bo jestem długi i chudy i mam czaszkę 
spłaszczoną jak placek. Nazywają mnie jeszcze „Passa Tempo", ponieważ swego czasu sprze
dawałem palone ziarna dyni. Mówią też o mnie „Zaraza", gdyż podobno, jak się tylko gdzieś 
pojawię i zacznę swoje sztuczki, wszystko wokół schodzi na psy. Mam jeszcze inne przydom
ki, ale o tym kiedy indziej„ . Dasz mi papierosa? 
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Dałem mu, wyjął z kieszeni kamień do zapalniczki i knot, zapalił. Z zadowoleniem przy
mknął oczy. 
- Czy jesteś żonaty? 
- Czyż nie jestem mężczyzną? - powiedział rozdrażniony - jestem mężczyzną, to znaczy 
ślepcem. Jak wszyscy przede mną tak i ja zwaliłem się do dołu na łeb, na szyję. Ożeniłem się. 
Zacząłem się staczać. Zostałem głową rodziny, wybudowałem dom, miałem dzieci, same 
kłopoty. Ale niech będzie błogosławione santuri. ( ... ) Musisz wiedzieć, że w tych sprawach 
jestem mężczyzną! 
- Mężczyzną? Co chcesz przez to powiedzieć? 

- No, wolnym. 
- Jeszcze jeden rum! - zawołałem. 

Dwa razy rum! - krzyknął Zorba - ty też wypijesz jednego, musimy się trącić. Szałwia i rum 
nie stanowią dobrej pary. Po za tym musisz wypić, aby oblać naszą umowę. 

Trąciliśmy s~szklaneczkami. 
- Chodźmy(- powiedziałem wstając - niech nas Bóg wspomaga! 
- ... i diabeł . 1uzupełnił spokojnie Zorba. 

I 
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Przychodzimy z głębokich mroków, 
Dochodzimy do głębokich mroków, 
Między nimi jasna przestrzeń - życie. 

Nikos Kazantzakis 
Światowej sławy powieściopisarz, dramaturg i tłumacz urodził się na Krecie w 1883 roku, 
najbardziej poczytny antykonformista i agnostyk greckiej literatury. Był człowiekiem wy
jątkowym i niezwykłym - z wykształcenia prawnik, z zamiłowania filozof, uczeń Bergsona 
i wielki entuzjasta Nietzschego; profesor filozofii na Uniwersytecie Ateńskim. 

Choć nie zamierzał tworzyć wielkiej literatury, stał się mistrzem słowa o nieprzeciętnej 
wyobraźni i niezwykłej lekkości pióra. Swoją twórczość literacką traktował jako misję, do 
której spełnienia uważał się być powołanym. Człowiek z jego duchową wolnością był 
głównym obiektem rozważań pisarza - szukał w nim pierwiastka boskiego i zachęcał do 
jego wyzwalania poprzez ciągłe i konsekwentne dążenie do bycia lepszym. Fascynowała 
go postać boga-człowieka. Penetrując ścieżki wiodące do Absolutu zgłębiał Pismo Święte i 
religie Wschodu. Większość swych dzieł poświęcił Chrystusowi, Buddzie, Odyseuszowi ... 

Epicki poemat „Odyseja" - magiczne 33333 wiersze! - opowiadający o losach Odyse
usza, który odnalazłszy Itakę, wyrusza na poszukiwanie Boga - to dzieło życia Kazantzakisa. 
Jest ona rozwinięciem i ilustracją literackiego credo pisarza pt. „sztuka ascezy". 

Plon twórczości pisarza stanowi 18 utworów scenicznych, kilka tomów reportaży lite
rackich z wędrówek po Europie, Bliskim i Dalekim Wschodzie, Afryce, a także liczne 
przekłady prac Darwina, Dantego, Bergsona, Goethego, Platona i Nietzschego. Najwięk
szy jednak rozgłos przyniosły Kazantzakisowi jego powieści, które pisał za życia, głównie 
- jak sam mówił - dla pozyskania szerszego grona czytelników. Są wśród nich: „Kapetan 
Michał", ,,Wolność i Śmierć", „Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry", „Biedaczyna z Asy
żu", „Grek Zorba" i „Ostatnie kuszenie Chrystusa" - ta ostania umieszczona w 1954 roku 
w spisie ksiąg zakazanych. Niemal wszystkie powieści Kazantzakisa doczekały się ekrani
zacji, a przetłumaczone na wiele języków przyniosły ich autorowi popularność i uznanie 
na całym świecie. 

Nikos Kazantzakis zmarł we Friburgu w Niemczech w 1957 roku, a na nagrobku 
w rodzinnym Iraklionie umieszczono jego słowa z „Greka Zorby" 

Nie oczekuję niczego 
Nie boję się niczego 
Jestem wolny ... 
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Kazantzakisa myśli 
nie tylko o Zorbie 

Dusz człowieka powinna być twarda jak stal, 
wykuta z brqzu, a nie utkana z wiatru. 

Szlachetny człowiek wymaga od siebie, 
prostak od innych. 

Człowiek ma do spełnienia trzy obowiqzki: rozumu, 
serca i uwolnienia się od rozumu i serca. 

Każdy człowiek ma jakiegoś fioła, ale zdaje się, ~e ' 
największym jest mniemanie, że się nie ma go wca 

Życie człowieka wiedzie raz górq, raz dołem, 
dlatego to ludzie rozsqdni nakładajq sobie hamulce. 

Szlachetność nie jest owocem mojej natury, 
ale mojej walki. 

Kto przyjmuje wolność z cudzych rqk, uzależnia się, 

Śmierć jest niczym - jedno dmuchnięcie i świeca 
gaśnie - ale starość to straszna hańba. ' 

Wiara jest mozaikq złożonq z wqtpliwości. 

Każda rzeczywistość jest ślepa i od ludzi 
domaga się twarzy. 

Samotność jest dla mnie jak kobieta 
dla walczqcego żołnierza. 

Biada mężczyźnie, który mógł spać z kobietq, 
a nie uczynił tego. 

Człowiek jest delikatnq maszynq, 
łatwo ulega rozregulowaniu. I' 
Nie kocham człowieka, kocham trawiqcy go pło~1eń. 
Bez Judasza nie ma ukrzyżowania, 
bez ukrzyżowania nie ma zmartwychwstania. 

Ślub to zaręczyny rozwodu. 

Piękno jest jedynym miernikiem wolności człowieka. 
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Grecy o życiu 

Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który się cieszy z tego, co ma. 
Nie staraj się zrozumieć wszystkiego, bo wszystko stanie się niezrozumiałe. 
Nigdy niewolnik pieniądza nie będzie uczciwym człowiekiem. 
Szlachemy jest ten, kto nie tylko nie krzywdzi, ale i nie chce krzywdzić. 
Chęć nadmiernych zysków powoduje utratę tego, co posiadamy 

Demokryt 

Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych ludzi - próżność 
Dusza powinna być wolna. Nie trzeba też żałować łez i lamentów. 

Sokrates 

Życie krótkie, sztuka długotrwała, czas bezwzględny, doświadczenie zawodne, ocena trudna. 

Hipokrates 

W całym życie szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych. 

Isokrates 

Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten który słucha. 
Kultura przynosi także i zwycięstwo, zwycięstwo nieraz obniża kulturę. 
Doświadczenie pozwala nam kierować się w życiu zasadami sztuki, 
brak doświadczenia oddaje nas losowi 

Platon 

Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to co się uczyniło innym. 
Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragniony, ani pijany. 
Starość nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego. 

Arystoteles 

Ni tak bardzo potrzebna jest pomoc przyjaciół, ile wiara w ich moc. 

Epikur 

Nawet statecznych ludzi poglądy mogą się zmieniać. 

Homer 
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Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskałęś lekkomyślnie nie porzucaj. 

Solon 

Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać. 

Safona 

Kto pragnie więcej, traci to, co ma. 
Każdy człowiek na świecie nawet w cierpieniu kocha życie . 

Największy jest ból, gdy rany zadają najbliżsi . 

Ezop 

Niełatwo iść przez życie kilkoma drogami równocześnie. 
Trzeba milczeć, albo mówić rzeczy lepsze od milczenia. 
Muzyka budzi w sercu pragnienie· dobrych czynów. 

Ważniejsze jest nie zwycięstwo, 
lecz właściwie wykorzystanie zwycięstwa. 

Ajschylos 

Są ludzie, którzy swoim charakterem niszczą to, co 
zbudowali rozumem 

Dimitrios Kamburoglu 

Grzech ma tylko początek, nigdy końca. 

Polivios Dimirakopulus 

Człowiek powinien mieć taką wolność, 
na jaką zasłużył. 
Wolność myśli jest przede wszystkim 
wolnością blądzenia. 

Konstanstinos Tsatsos 
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Życie to jest to, co W)Jmyka się nam, 
~o dla wszystkich kres ten sam. 
Zyć to starzeć się z każdym rokiem o rok, 
Żyć to schodzić w cień i mrok. 

Możesz iść przez życie 
Spity w drobny mak, 
Możesz należycie 

Poznać życia smak. 
Możesz być na szczycie 
I W)ltyczać szlak 
Do mety dojdziesz tak czy si 

~yć, to płynq.ć, by - tak czy siak r 
Zycie to jest to, bracie 
I nic więcej, tylko to. 
Żyć, to zbliżać się do ostatnich SW)JC 
Żyć, to schodzić w mrok i cień. 

Możesz klq.ć dosadnie 
Na protestu znak, 
Możesz całkiem na dnie 
Leżeć wciqż na wznak, 
Możesz żyć przykładnie, 

Możesz byle jak. 
Do mety dojdziesz tak czy siak. 

Los 

• ... 
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John Kander 
Kompozytor, urodzony w Kansas City, 18 marca 1927. Debiutował na Brodwayu w roku 1962 musicalem 
„A Family Affair" z tekstami Jamesa i Williama Coldmanów. Wraz ze swym stałym partnerem artystycznym, 
Fredem Ebbem napisali wiele musicali cieszących się na Brodwayu wielkim powodzeniem. Są wśród nich 
„The Red Menace" 1965, „Cabaret" 1966, „The Happy Time" 1968, „Zorba" 1968, „Girls" 1971, „Chica
go" 1975, „The Act" 1977. 
Kander i Ebb są także twórcami opracowania muzycznego i tytułowej piosenki z filmu z Lizą Minelli „New 
York, New York" 1977 oraz piosenek do filmu „Funny Lady" z Barbarą Streisand. 

Fred Ebb 
Autor tekstów piosenek, urodzony w Nowym Yorku 8 kwietnia 1932 roku. Debiutował na Brodwayu tek
stami do rewii „,Morning Sun" w roku 1963. Potem rozpoczął stałą współpracę z Johnem Kanderem. 

Wprawdzie musical Kandera „oficjalnie" wywodzi swój rodowód z wydanej i u nas powieści Kazanrzakisa, 
lecz nie ulega kwestii, że powstał nie tyle pod wpływem samej książki, ile pod wpływem nakręconego 
według niej filmu Kakojannisa 1964, z wielką kreacją Anthony Quinna w roli tytułowej i ze znakomitą 
muzyką Mikisa Theodorakisa. Partytura musicalu nie dorównuje partyturze filmu - zrozumiałe, że jeden z 
najwybitniejszych kompozytorów greckich lepiej czuje atmosferę Krety i muzykę bouzuki niż rdzenny Ame
rykanin. Niemniej i „Zorba" Kandera ma kilka świetnych fragmentów, między innymi piosenki „Life is ... ", 
„I am Free'', No Boom-Boom", „The First Time". 

Pewne - odległe - podobieństwo postaci Zorby i Tewiego ze „Skrzypka na dachu", swoistych filozofów 
i swoistych optymistów, a także fakt, iż libretto obu musicali pisał ten sam autor, wprowadził je na sceny ten 
sam producent Harold Prince, zaś czołowi premierowi odtwórcy ról w „Zorbie" - Herschel Bernardi jako 
Zorba i Maria Karniłowa jako Hortensja, znani już byli z obsady (choć Berbnardi nie z pierwszej) „Skrzyp
ka" - sprawiło, że krytycy niejednokrotnie porównywali oba' te musicale, uważając, iż „Zorba" jest dziełem 
wtórnym, wyciągającym wnioski z wielkiego sukcesu „Skrzypka". Wydaje się jednak, że tego typu stwierdze
nia idą za daleko, nie znajdując wyraźniejszego uzasadnienia. 

Polska premiera „Zorby" odbyła się w łódzkim Teatrze Wielkim 24 lutego 1979 roku. Zorbę śpiewał 
Włodzimierz Zalewski, Nikosa - Kazimierz Kowalski, Hortensję - Alicja Pawlak. 

' .:2--' ~,~-~ 
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Streszczenie libretta 

Akt pierwszy 
Młody pisarz Nikos oczekuje w kawiarni portowej w Pireusie statku, którym ma się udać na Kretę; zamie
rza tam uruchomić starą kopalnię, otrzymaną w spadku. Do jego stolika dosiada się Zorba, Grek z Mace
donii, obieżyświat, który porzucił żonę i dzieci, aby wieść życie wolnego człowieka. Młody intelektualista 
jest tak zafascynowany osobowością i witalnością Zorby, że chętnie akceptuje jego propozycję towarzy
stwa w podróży i pomocy w zarządzaniu kopalnią. 

W małej wiosce na Krecie mieszkańcy niecierpliwie wyczekują przyjazdu nowego właściciela kopalni, 
licząc, że jej uruchomienie zapewni im pracę i zarobek. Przybywają Nikos z Zorbą i wynajmują pokoje u 
madame Hortensji, podstarzałej, choć jeszcze ponętnej szansonistki, żyjącej wspomnieniami swych daw
nych sukcesów w paryskich kabaretach. Złaknionej uczuć i zainteresowania mężczyzn Hortensji Zorba 
natychmiast ofiarowuje siebie, rozpalając w sercu osamotnionej kobiety niebezpieczne ognie. 

Nikos z Zorbą sprawdzają stan urządzeń kopalni. Do odpoczywających w słońcu robotników przycho
dzi Surmelina, atrakcyjna wdowa, będąca obiektem pożądań miejscowych mężczyzn. Kocha się w niej 
Pawlis, syn burmistrza. Surmelina nie zwraca jednak uwagi na uczucie, jakim darzy ją nieśmiały, młody 
chłopak, natomiast okazuje wyraźne zainteresowanie Nikosem - on także chciałby nawiązać z nią bliższą 
znajomość, -do czego usilnie namawia go Zorba. 

Zorba wyrusza w podróż do Kandii, stolicy Krety, by kupić urządzenia i narzędzia konieczne do uru
chomienia kopalni; obiecuje też Hortensji przywieźć zaręczynowy pierścionek. Podróż szybko jednak za
kończył w sypialni pewnej tancerki, z którą przepuścił wszystkie zabrane od Nikosa pieniądze. Swego 
przyjaciela i szefa informuje o tym w szczerym liście, tłumacząc jednocześnie, że nie warto się jego postęp
kiem przejmować. 

Nikos istotnie niezbyt się tym przejmuje, głowę ma bowiem zaprzątniętą czymś, a raczej kimś innym; 
zakochał się w Surmelinie. Wczesnym świtem przychodzi pod dom wdowy i po chwili wahania wchodzi 
do środka. Tę scenę obserwuje z ukrycia młody Pawlis i zrozpaczony, z płaczem biegnie przed siebie.„ 

Akt drugi 
Mieszkańcy wioski wnoszą ciało Pawlisa, który utopił się, nie mogąc przeżyć miłosnego zawodu„. Wraca 
też Zorba. Nie przywiózł, oczywiście, żadnych narzędzi i nie przywiózł zaręczynowego pierścionka wy
czekującej go tęsknie Hortensji. Skruszony gorzkimi wymówkami ze strony Nikosa i zakochanej w nim 
damy, Zorba podejmuje męską decyzję i„ . oświadcza się madame Hortensji. 

W wielkanocny poranek mieszkańcy wioski zgromadzili się na placu przed kościołem. Na niedzielną 
mszę przychodzi Surmelina, ale Mavradonis, ojciec Pawlisa, który obwinia ją o śmierć syna i poprzysiągł 
jej zemstę, zabrania wdowie wejścia do kościoła. Popiera go podekscytowany tłum, domagając się samosą
du - tylko Nikos i Zorba starają się obronić kobietę, lecz ich interwencja nie na wiele się zdaje; podczas 
gdy Zorba walczy z Manolakosem, kuzynem Pawlisa, Mavradonis zadaje wdowie śmiertelny cios nożem„. 

Następnego dnia odbywają się próby uruchomienia kopalni. Zorba i Manolakos zakładają w starym 
szybie ładunki dynamitu - wybuchy okazują się zbyt silne, staruszka kopalnia zapada się, grzebiąc wszelkie 
nadziej Nikosa i mieszkańców liczących na zatrudnienie. 

Stan zdrowia Hortensji gwałtownie się pogorszył. Podstarzała dama jest umierająca; Zorba żegna ją, 
zapewniając o swej miłości. W mieszkaniu gromadzą się już miejscowe staruchy plądrując i rozkradając 
dobytek. Hortensja umiera w zupełnie pustym pokoju, w ogołoconym nawet z pościeli łóżku . Nikos 
wyraża swój ból tańcem; dołącza do tego tragicznego, żałobnego tańca także Zorba. 

Nikos wraca do Aten. Wyprawa na wyspę nie przyniosła mu szczęścia, ale dala mu coś bardzo 
cennego; znajomość z Zorbą, Znajomość, która zmieniła jego pogląd na świat i na życie, nakłoniła do 
wiary, że najwazn1e1szą, najpiękniejszą sprawą dla człowieka na tym nędznym świecie jest poczucie 
wolności, swobody„ . 

Lucjan Kydryński 
Przewodnik Operetkowy, PWM 1984 
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Teatr Muzyczny 
w Łodzi 

główny księgowy - Jadwiga Dominiak 

kierownik techniczny - Andrzej Repetowski 

kierownik literacki - Tomasz Graczyk 

kierownik baletu - Marzena Marjańska 

kierownik Biura Obsługi Widzów - Jerzy Pintera 

koordynator pracy artystycznej - Jacek Żyliński 

kierownik kadr - Mariola Cyper 

Kierujący pracowniami 

krawiecka damska - Wanda Pasikowska 

krawiecka męska - Ryszard Ostrowski 

fryzjersko-perukarska - Małgorzata Srzelczyk 

szewska - Jan Fidos 

stolarska - Władysław Piekarski 

ślusarska - Józef Szaciłowski 

tapicerska - Krzysztof Kubus 

malarska - Aleksander Biedroń 

rekwizytor - Jan Pawłowski 

nakrycia głowy - Grażyna Wachińska 

Brygadierzy zespołów 

elektrycznego - Ryszard Rybczyński 

montażu dekoracji - Sławomir Rześny 

garderobianych - Karol Dobraszczyk 
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Rada Patronacka 
Teatru Muzycznego w Łodzi 

'Zakłady Chemiczne 
ORGANIKA 
orgoff@organika.com.pl 

SPEDIMEX 
spedimex@spedimex.com.pl 

'Zakłady Przemysłu Odzieżowego 

OLIMPIA S.A. 
inf o@ol im pia. com. pl 

POLONIA 
Pośrednictwo 

Ubezpieczeniowe i Transportowe 
Zdzisław Marchwiński 

'Zakład Pracy Chronionej 
90-553 Łódź, ul. Kopernika 60 
tel. (0-42) 636-65-13 

BANK HANDLOWY w Warszawie 
Oddział w Łodzi 
www.handlowy.com.pl 

'Zakłady Farmaceutyczne 
POLFA-Łódź S.A. 
info@POLFA-Lodz.com.pl 

Fabryka Kosmetyków 
POLLENA-EWA S.A. 
www.pollenaewa.com. pl 

7ELEWIZJA POLSKA S.A. 
Oddział terenowy w Łodzi 
sekretariat@LDA.TVP.com.pl 

ORBIS S.A. 
Hotel Grand w Łodzi 
www.orbis.pl 

ZAKŁADY WYTWÓRCZE 
POLSKI TYTOŃ Sp. z o.o. 
ul. Targowa 7 
99-200 Poddębice 
tel. (0-43) 678-34-42, 678-34-00 
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Działu Dot< u lnentacji 
ZG ZASP 

0POLFA-ŁÓD.Ż SA 

z o r b a 
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POLLENA - EWA SA 

PIA: S.A. 

[ ce-lep~:; ] 
ŁĄCZY NAS CORAZ PR~DZEJ 

. 
TELEKOMUNIKACJA POLSKA $.A. .... 




