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Niechaj nikogo to hasło nie zmyli! 
Tym razem nie chodzi o musical przed kilkunastu laty 
prezentowany w naszym Teatrze, a o wspaniały balet 
„Grek Zorba" do muzyki Mikisa Theodorakisa, którego 
światowa prapremiera odbyla się w roku 1988 w Arena 
di Verona. 

Nasza polska prapremiera jest drugim wykonaniem tego 
dzieła. Twórcą spektaklu w jego warstwie literackiej, in
scenizacyjnej i choreograficznej jest Lorca Massine, syn 
wspaniałego tancerza i choreografa Leonida Miasina, 
gwiazdy Baletów Rosyjskich Sergiusza Diagilewa. 

Talent, kariera i osobowość obroniły Lorkę Massine'a 
przed dominacją legendy ojca. 

W latach dwudzies '. ych polskie tancerki Zespołu Diagi
lewa podkochiwały się w młodym wówczas i pełnym 

niezwykłego temperamentu Loni Miasinie. Opowiadała 

mi o tym Irena J edyńska, która w tym względzie również 
nie byla bez grzechu. 
Minęły lata, nie ma już Diagilewa, Loni Miasina, 

Ireny Jedyńskiej i tamtego świata„. 
Niechże pod koniec naszego stulecia pokochają syna 

wielkiego Miasina nie tylko polskie tancerki, ale i polska 
publiczność. 
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Ważniejsze daty z życia Mikisa Theodorakisa 

1925 - 29 lipca urodził się na greckiej wyspie Chios 
1937 - zakłada małą orkiestrę, w której sam gra na gi

tarze i akordeonie 
1939 - komponuje pierwsze pieśni 
1940-1943 - mieszka z rodziną w arkadyjskim Trypolis, 

gdzie podejmuje decyzję zostania kompozytorem 
1941 - wstępuje do antyfaszystowskiej organizacji 

EPON 
1943 - rozpoczyna studia muzyczne w Konserwatorium 

w Atenach 
1946-1949 - podczas Wojny Domowej wielokrotnie 

aresztowany i deportowany 
1950 - po odzyskaniu wolności zdaje egzamin końcowy 

w Konserwatorium 

1952-1953 - pracuje jako krytyk muzyczny w licznych 
gazetach i czasopismach 

1954 - wyjazd do Paryża; studia z Oliwierem Messia
enem i Eugeniuszem Bigot 

1957 - I nagroda w dziedzinie kompozycji w Moskwie, 
za Suitę No 1 napisaną w latach 1954-55 

1958 - międzynarodowy sukces trzech suit baletowych 
(„Antigone", „Les Amants de Teruel", „Le Feu 
aux Poudres") 

1960 - wraca do Grecji, występuje po raz pierwszy 
publicznie jako dyrygent podczas głośnego tour
n~e zespołu „Mała Orkiestra" z repertuarem kla
sycznym oraz cyklem własnych pieśni „Epita
phios" od słów Yannisa Ritosa 

1963 - staje na czele Młodzieżowego Ruchu Lambrakisa, 
który szybko przekształca się w najważniejszą 

organizację polityczną kraju 
1964-1967 - jest członkiem Parlamentu jako reprezen

tant lewicy EDA 
1967 - 21 kwietnia wojskowy zamach stanu w Grecji; 

Theodorakis ukrywa się, po aresztowaniu uwię
ziony i prześladowany. Skomponowane wtedy 
pieśni protestu zdobywają ogromną popularność 
mimo zakazu słuchania i rozpowszechniania jego 
muzyki 

1970 - uwolniony na skutek interwencji międzynarodo
wego ruchu solidarnościowego zorganizowanego 
przez Dymitra Szostakowicza, wyjeżdża do Pa
ryża 

1974 - w czerwcu, po upadku Junty wraca uroczyście 
do Grecji, podejmuje intensywną działalność po
lityczną 

1978 - zostaje Burmistrzem Aten 
1981 - wybrany po raz pierwszy do Parlamentu jako 

przedstawiciel partii komunistycznej 
1985 - zrzeka się kariery politycznej, aby poświęcić 

więcej czasu muzyce. 

Dorobek artystyczny Mikisa Theodorakisa zawiera blisko 
1000 pieśni i około 150 większych form muzycznych m.in. 
kilka symfonii i oper, muzykę estradową i filmową (Grek 
Zorba, Serpico) utwory liturgiczne i chóralne, oratoria 
(Axion Esti). 



ZORBA - CZŁOWIEK 

Zorba - postać reprezentująca zarówno nieujarzmioną 
naturę jak i starożytną mądrość, stał się popularny dzięki 
filmowi Michaela Kakojannisa z Anthony Quinnem i Irene 
Papas w rolach głównych. Film pozostał w pamięci wi
dzów chyba przede wszystkim dzięki scenie tańca sirtaki, 
symbolu odur2'lenia wolnością i radością życia. 

Zorba jest bohaterem awangardowym, duchowym spad
kobiercą Dionizosa. Jest człowiekiem bez nazwiska, któ
remu głos duszy nakazuje żyć pełni4 życia. W powieści 
Kazantzakisa znajdujemy taki jego portret: „żywe serce, 
szerokie żarłoczne usta, wielka prosta dusza, zrośnięta 

jeszcze z matką-ziemią". 

Żyjący teraźniejszością, wolny od przeszłości, twórczy 
wobec przyszłości Zorba leczy rany tańcząc do utraty 
tchu, daleki od burżuazyjnej moralności i politycznych 
ustaw. 

Balet powstał na zamówienie Letniego Festiwalu Arena 
di Verona 1988. Pięć przedstawień zgromadziło w sumie 
sto tysięcy widzów. 

Jego treść zgłębia uczucia, namiętności i wartość czło
wieka, który wie wszystko o nienawiści, przemocy i za
zdrości, ale również o przyjaźni i miłości. 

Społeczność wiejska, której siła tkwi w jedności i tra
dycji, piękna młoda wdowa, która nie chce zrezygnować 
z życia, młody materialista z Zachodu urzeczony przez 
zwyczaje małej wioski i siłę witalną prymitywnej filozofii 
Zorby, podstarzała subretka żyjąca pośród fantazji 
i wspomnień o wielkich miłościach, które odżywają na 
nowo w związku z Zorbą, oto postaci otaczające Zorbę 
i tworzące niepowtarzalną grę różnych namiętności i emo
cjonalnych odcieni. 

Muzyka Mikisa Theodorakisa odzwierciedla ten świat, 
łącząc subtelnie uniwersalny język muzyczny z rytmami 
i melodiami greckich tańców, aby utworzyć formę zarów
no tradycyjną jak i współczesną, potężną i wolną, która 
nadaje przedstawieniu siłę przekazu i wprowadza widza 
w jego fabułę. Serce Zorby bowiem bije niemal w każdym 
z nas. 

L.M. 

LORCA MASSINE 

Tańca i ch;Jreografii uczył się u Leonida Miasina, Bejarta 
i Balanchine'a. Już jako samodzielny twórca współpracował 

przez kilka lat z New York City Ballet. 
W 1972 r. spotkał się z Mikisem Theodorakisem. Zrealizowali 

razem spektakl „Fete Dancee'', z którym odbyli tournee po wielu 
krajach Europy. Theodorakis dyrygował orkiestrą złożoną z grec
kich muzyków. Lorca tańczył główną partię. 
Następnym w spólnie zrealizowanym baletem był „Grek Zorba'', 

inspirowany ekspresją świata opisanego przez Nikosa Kazantzakisa 
w powieści o tym samym tytule. 



REALIZATORZY 

LORCA MASSINE 
Idea spektaklu, choreografia 
i reżyseria 

ALEKSANDER TRACZ 
Kierownictwo muzyczne 

Projekty i wykonanie kostiumów 
CREATION NIKOS (Francja) 
I.C.A.P. (Włochy) 

I.A.M. (Włochy) 

Ryszard Kaja 
Współpraca scenograficzna 

Susanna della Pietra 
Enrico Sportiello 
Małgorzata Sładysz 

Asystenci choreografa 

Lajla Zaborowska 
Kierownictwo chóru 

Kierownik baletu 
P edagodzy baletu 

Inspektorzy baletu 

- Anna Fronczek-Lewandowska 
- Anatoli Karpuchin 

Grażyna Popławska 

- Jolanta Wichlińska 
Edyta Sobieraj 
Zenon Woroniecki 

Inspicjenci - Alicja Derkacz 
Urszula Ryibicka 
Andrzej Koperwas 
Stanisław Krawiec 

OBSADA 

Zorba - LORCA MASSINE 
SUŁUMBEK IDRISOW 

John - TOMASZ DEMBCZYŃSKI 
SŁAWOMIR WOŻNIAK 

Marina - ANNA KRZYŚKÓW 
MALWINA POLESZAK 
LUIZA ŻYMEŁKA 

Madame Hortense - ANNA 
FRONCZEK-LEWANDOWSKA 

Yorgos - JAROSŁAW BIERNACKI 
PIOTR CHOJNACKI 
JAN ŁUKASIEWICZ 

Śpiew - KATARZYNA SUSKA 
JOLANTA ZIELIŃSKA 

SOLIŚCI • KORYFEJE • ZESPÓŁ BALETOWY 

CHÓR • ORKIESTRA 

Dyrygent - ALEKSANDER TRACZ 

Przerwa 20 minut 



NIK OS 

Absolwent Wydziału Prawa Międzynarodowego Sorbo
ny otrzymuje w 1979 r. tytuł doktora i rozpoczyna roczną 
praktykę w Biurze Wspólnego Rynku. 

Kiedy jednak w następnym roku los zetknął go z Grupł 
Paryskich Twórców Mody zamiłowanie, które istniało 

zawsze przerodziło się w pasję zawodową. 
Powstała pierwsza kolekcja NIKOS, która zdobyła swe

mu twórcy uznanie wśród najwytworniejszych znawców 
mody na świecie. 
NIKOS mówi o sobie: 

„Zawsze tęskniłem za pięknem. Tworząc modę mogłem 
je wreszcie pochwycić i wywyższyć, aby w ten sposób, 
zgodnie z greckim rytuałem oddalić obraz śmierci wszech
obecny w moim życiu osobistym". 



TRESC LIBRETTA 

Do małej greckiej miejscowości przyjeżdża amerykański 
turysta. 

Zauroczony tradycją chce żyć jak Grecy. Zaleca się do 
dziewczyny o imieniu Marina, w której zakochany jest 
miejscowy chłopak Yorgos. 

Ludzie zaczynają okazywać niechęć Marinie i cudzo
ziemcowi. 

Wtedy w miasteczku pojawia się Zorba, imigrant z Ma
cedonii, nie związany z nikim, nie wieśniak, ale i nie 
Cygan. 

Jakby rzucając wyzwa-!1.ie losowi zaprzyjaźnia się 
z Johnem. 

Ukazuje mu prawdziwy sens tańca, synonimu wyzwo
lenia i dionizyjskiego upojenia. 

Madame Hortense, podstarzała subretka o bogatej prze
szłości, patrzy na Zorbę jak na mężczyznę, w którym su
mują się postaci wszystkich jej dawnych kochanków. 

Zorba pozornie zgadza się na to, ale w istocie nadal 
pozostaje człowiekiem wolnym. 
Niechęć do Mariny narasta, aż wreszcie dziewczyna gi

nie uduszona przez tłum. Zrozpaczony John próbuje ją, 
co prawda 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 wol-

ność tańcząc do utraty tchu. 
Obaj z Johnem przekazują to przesłanie ludowi, który 

dołącza do nich w wielkiej pantomimie. 



SEZON 1989/90 

Prapremiera światowa 
Arena di Verona, 6 sierpnia 1988 

Prapremiera polska 
28 kwietnia 1990 

W programie wykorzystano rysunki 
WOJCIECHA BUKOWIECKIEGO. 

Redakcja programu ELŻBIET A ADAMCZYK 
Redakcja techniczna LESZEK SOCHACZEWSKI 

Wydawca 
TEATR WIELKI W ŁODZI 

Nakład III - 10.000 egz. 
Cena: 2000 zł 
Oficyna Drukarska - Łódź, Zielona 50, zam. 87/90. 



RESTAURACJA TEATRU WIELKIEGO 
„O R F E U S Z" 
ul. Narutowicza 43 
oferuje: 
- śniadania, obiady, kolacje 
- bankiety, przyjęcia 

Czynna codziennie w godzinach 12.00-24.00 

Zapraszamy 
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TEATR WIELKI W ŁODZI 

Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź 
Kasy Teatru czynne codziennie w godz. 12.00-19.00 
tel. 33-77-77, 33-99-60 
Przedsprzedaż biletów odbywa się codrziennie z wyjątkiem 
niedziel i świąt na 15 dni naprzód. 
Bilety można rezerwować telefonicznie. 
Zamówienia zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów. 
tel. 33-31-86, 33-99-60 w. 122 




