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Biografia artystyczna Lorki Massine'a nie jest co praw
da tak burzliwa jak jego ojca Leonida, fascynującego 
tancerza i choreografa-reformatora epoki Diagilewa. Mi
mo poważnych osiągnięć międzynarodowych w dziedzinie 
tańca i choreografii, Lorca ma jednak ciągle wiele przed 
sobą ... 

Dziecko z rodziny baletowej od pokoleń (babka, Maria 
Kozakiewicz-Sanguszko, była Polką), wychowanek najlep
szych pedagogów, w tym także Leona Wójcikowskiego, 
zaprzyjaźnionego ongiś z Leonidem Miasinem, solista 
i współpracownik Bejarta, Balanchine'a i Robbinsa. Lorka 
to postać barwna, szumna, nieokiełznana. Wśród między
narodowych autorytetów baletowych mówi się, że w jego 
„Greku Zorbie" rolę tytułową najlepiej tańczy Władimir 
Wasiljew, najbardziej podoba się Raffaele Paganini, ale 
prawdziwym Zorbą jest właśnie on - Lorca M assine! 

Przedstawienie „Greka Zorby" na scenie Teatru Wiel
kiego w Warszawie to nie tylko nawiązanie do wielkiej 
tradycji. To także wspaniała okazja słuchania muzyki 
Mikisa Theodorakisa, artystycznego sumienia odradzają
cej się wolności narodów Europy. 

Przed kilku laty, kiedy żyła jeszcze Irena Jedyńska, 
nasza legendarna tancerka zespołu Diagilewa, spacerując 
ze mną po ogrodach Skolimowa opowiada/a, jak to na 
początku lat dwudzistych, zakochana bez pamięci w Leoni
dzie Miasinie, uciekła za nim pod osłoną nocy z Mon
te-Carlo do Argentyny. Teraz syn Miasina tańczy w War
szawie swojego Zorbę. Ostrzegam wszystkie młode damy! 
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l.9R<A MASSiNE. 

1944 - Urodził się w Nowym Jorku 25 lipca jako Leonide Massine 
junior, syn sławnego rosyjskiego tancerza i choreografa 
Leonida Miasina i jego trzeciej żony, tancerki Tatiany 
Orłowej . 

1960 - Po studiach tanecznych u ojca, a także u Yvesa Brieux 
i Victora Gsovsky'ego, debiutuje jako tancerz z zespołem 
Balletto Europeo, utworzonym przez Leonida Miasina dla 
Międzynarodowego Festiwalu Baletowego w Nervi 
(Włochy) . Kreuje też partię Puka w prapremierowej 
realizacji opery Brittena Sen nocy letniej w Aldeburghu 
(Wielka Brytania). 

1961 - Występuje jako aktor w Paryżu i okazjonalnie pracuje jako 
choreograf w teatrach dramatycznych, m.in. w Comedie 
Francaise, współpracuje z zespołem Bejarta i z telewizją 
francuską . 

1964 - Wraz z siostrą, tancerką Tat i aną Massine, zakłada w Paryżu 
zespół pn. European Ballet, z którym .tańczy, komponuje 

choreografie i odbywa tournees po różnych krajach. 
Ważniejsze choreografie z tego okresu : European 
Windows (muz. J . Lewis), Focus (muz. S. Getz), 
Metamorphosis według Kafki (muz. G. P. Berlioz), Chant 
(muz. H. Villa-Lobos) , AnimalFarmwedług Orwella (muz. 
Ch. Mingus). 

1967 - Współpracuje z zespołem Ballet de Monte Carlo. 

1968 - Przez dwa lata jest solistą Baletu XX Wieku Bejarta 
w Brukseli, gdzie realizuje dalsze swoje choreografie: 
X Symfonię Mahlera, Space (muz. X. Darasse) i Beauty on 
Earth (muz. collage) oraz współtworzy wraz z innymi 
widowisko Les quarte fils Aymon. 

1970 - Przygotowuje program tzw. workshopu dla Szkoły Baletu 
Amerykańskiego w Nowym Jorku. 

1971 - Wiąże się na dwa lata jako solista z zespołem New York 
City Ballet Balanchine'a, dla którego przygotowuje 
choreografie: Cztery ostatnie pieśni R. Straussa, Printemps 
(muz. C. Debussy) i Ode (muz. I. Strawiński) . 

1972 - Realizuje dla Opery Hamburskiej Ondynę z muzyką Hansa 
Wernera Henze. Poznaje Mikisa Theodorakisa. 

1973 - Realizuje Fete Dansee Theodorakisa z Zespołem Anne 
Beranger w Paryżu i odbywa z tym baletem tournee po 
krajach europejskich. Wystawia Sebastiana Menottiego 
w Teatro Massino w Palermo. 

1978 - Wystawia z Baletem Teatra alla Scala w Mediolanie 
choreografię Esoteric Satie. 

1988 - Na zamówienie Festiwalu Arena di Verona realizuje 
z Mikisem Theodorakisem widowisko baletowe Grek 
Zorba, angażując do głównych ról: Władimira Wasiljewa 
z moskiewskiego Baletu Bolszoj (Zorba) , ciemnoskórą 
Donnę Wood z nowojorskiego zespołu Alvina Ailey'a 
(Marina). Gheorghe'a lancu (John) i Rosalbę Garavelli 
(Madame Hortense). 

1990 - Łódzka realizacja Greka Zorby z udziałem : Lqrki Massine'a 
(Zorba), Anny Krzyśków (Marina), Sławomira Woźniaka 
(John) i Anny Fronczek-Lewandowskiej (Madame 
Hortense). 

1991 - Rzymska realizacja Greka Zorby z Baletem Opery 
Rzymskiej na estradzie Terme di Caracalla, z udziałem : 
Raffaele'a Paganiniego (Zorba), Anny Krzyśków 
(Marina), Guido Pistoniego (John) i Patrizii Lollobrigidy 
(Madame Hortense) . Warszawska premieraGreka Zorby. 

opr. (pch) 



Mikis Theodorakis 

1925 - Urodził się na greckiej wyspie Chios 29 lipca. 

1937 - Zakłada niewielką orkiestrę, z którą sam gra na gitarze 
i akordeonie. Pierwsze kompozycje. 

1939 - Komponuje pierwsze pieśni, powstanie ich w sumie blisko 
tysiąc. 

1940 - Osiedla się z rodziną w Tripolis na Peloponezie i tam 
postanawia poświęcić życie muzyce. 

1941 - Wstępuje do antyfaszystowskiej organizacji EPO N. 

1943 - Rozpoczyna studia muzyczne w ateńskim 
konserwatorium. 

1944 - Komponuje Sinfonię - oratorium. 

1946 - Wielokrotnie aresztowany i deportowany podczas 
trwającej do 1949 r. wojny domowej w Grecji . 

1947 - Komponuje suitę baletową Greek Carnival. 

1948 - Kończy rozpoczęty w 1945 r. utwór na głos i smyczki 
Miłość i śmierć. 

1950 - Finalizuje studia muzyczne w Atenach 
1952 - Pracuje jako krytyk muzyczny w prasie greckiej . 
1954 - Wyjeżdża do Paryża , studiuje pod kierunkiem Oliviera 

Messiaen, Eugene'a Bigot i Rene Leibowitza. 
1955 - Komponuje Suitę nr 1. 
1957 - Zdobywa I nagrodę w dziedzinie kompozycji w Moskwie 

za Suitę nr 1. 
1958 - Komponuje suity baletowe: Les Amants de Teruel i Le Feu 

aux Poudres dla paryskiego Zespołu Ludmili Tcheriny. 
1959 - Komponuje dwa cykle pieśni: Epitaphios do poezji J . 

Ricosa i Epithania do poezji J . Seferisa. Prapremiera jego 
baletu Antigone z librettem i w choreografii Johna Cranko 
(Royal Ballet, Londyn) . 

1960 - Wraca do Grecji , gdzie występuje po raz pierwszy jako 
dyrygent podczas tournee zespołu pn. Mała Orkiestra. 

1961 - Wielki sukces jego muzyki na Festiwalu Piosenki Greckiej 
w Atenach . 

1963 - Staje na czele Młodzieżowego Ruchu Lambrakisa, który 
przekształca się w najważniejszą organizację polityczną 
kraju . 

1964 - Zostaje członkiem Parlamentu jako reprezentant 
lewicowej partii EDA. 

1965 - Komponuje Balladę o Mauthausen, muzykę teatralną 
i filmową, m.in. do filmu Michaela Cacoyannisa Grek 
Zorba. 

1967 - Po wojskowym zamachu stanu w Grecji ukrywa się, jest 
aresztowany, uwięziony i prześladowany . Jego pieśni 
zyskują wielką popularność pomimo zakazu ich 
rozpowszechniania od 1966 r. Pisze książkę My, Grecy. 

1970 - Uwolniony na skutek interwencji międzynarodowego 
ruchu solidarnościowego, zorganizowanego przez 
Dmitrija Szostakowicza, wyjeżdża z rodziną do Paryża. 

i 972 - Poznaje Lorcę Massine'a, dla którego komponuje suitę 
baletową Fete Dansee. 

1973 - Premiera Fete Dansee w choreografii Lorki Massine'a 
z paryskim Zespołem Anne Beranger i z udziałem orkiestry 
greckiej pod dyrekcją Theodorakisa, a następnie tournee 
po krajach europejskich. 

1974 - Triumfalny powrót do Grecji po upadku junty wojskowej 
i kontynuacja działalności politycznej . Komponuje kantatę 
Pieśń powszechna według poematu Pabla Nerudy. 

1978 - Zostaje burmistrzem Aten . 
1981 - Członek Parlamentu do 1986 r. i w 1989 r. 
1983 - Laureat Leninowskiej Nagrody Pokoju . 
1988 - Komponuje balet Grek Zorba według libretta Lorki 

Massine'a na zamówienie Festiwalu Arena di Verona 
1990 - Zostaje Ministrem Stanu. 

opr. (pch) 



NiKO> KAZANTZAKi> 

Był człowiekiem niezwykłym. Asceta i samotnik, tytan 
pracy, zapalony podróżnik. Z wykształcenia prawnik, 
z zamiłowania filozof - uczeń Bergsona, entuzjasta 
Nietzschego. 

Mistrz słowa o niepospolitej wyobraźni i wyjątkowej 
lekkości pióra. Nie zamierzał tworzyć wielkiej literatury. 
Pisał, by spełnić misję, do której spełnienia czuł się 
powołany. Rozważał sposoby osiągnięcia duchowej 
wolności, dociekał źródeł ponadprzeciętnych zdolności 
jednostki, szukał w człowieku pierwiastka boskiego 

-

i zachęcał do jego wyzwalania poprzez uporczywe dążenie 
ku lepszemu. Penetrując ścieżki wiodące do Absolutu 
zgłębiał Pismo $więte i religie Wschodu. Fascynowała go 
postać boga-człowieka. Większość swych dzieł poświęcił 
Chrystusowi, Buddzie, Odyseuszowi ... 

Kazantzakis pozostawił po sobie 18 (!) utworów 
teatralnych, kilka tomów reportaży literackich z podróży'po 
Europie, Afryce, Bliskim i Dalekim Wschodzie, przekłady 
prac Nietzschego, Darwina, Bergsona, Dantego, Goethego, 
Platona i innych. 

Dziełem jego życia był ogromny poemat epicki Odyseja 
- magiczne 33333 wiersze! - opowiadający o losach 
Odyseusza, który odnalazłszy Itakę, wyrusza na 
poszukiwanie Boga. 

Odyseja i inne utwory są rozwinięciem, ilustracją 

literackiego credo Kazantzakisa, spisanego w Berlinie na 
przełomie 1922/23 r. a noszącego tytuł Sztuka ascezy. 
Salvatores Dei. Ta „książka mystique" - opisująca 
wznoszenie się duszy od Ja, poprzez Ludzkość, Ziemię, 
Wszechświat do Boga - była, wedle słów samego pisarza, 
ziarnem, z którego wyrosła cała jego twórczość. 
Sławę przyniosły Kazantzakisowi powieści. Pisał je 

w ostatnich latach życia, dla pozyskania szerszego grona 
cztelników i niewiele je sobie cenił. 

Przetłumaczone na wiele języków stały się 

niewyczerpanym źródłem natchnienia dla muzyków, 
twórców filmu, baletu, opery. Bodaj wszystkie doczekały się 
ekranizacji. Także piękna literacko, lecz kontrowersyjna 
w treści opowieść o życiu Jezusa z Nazaretu, Ostatnie 
kuszenie, która w 1954 r. została umieszczona w spisie ksiąg 
zakazanych. 

• -: . • • ~ . • • . - • • • „ ' ~ ' -

Anthony Quinn i Alan Bates tańczą sirtaki w filmie „ Grek Zorba" 
Cacoyannisa 

Greka Zorbę o twarzy Anthony'ego Quinna, tańczącego 
sirtaki skomponowany na orkiestrę przez genialnego 
Theodorakisa zna cały świat. 

Fabuła powieści oparta jest na prawdziwych 
wydarzeniach z życia pisarza. Kazantzakis i jego serdeczny 
przyjaciel, Jorgis Zorbas, przedsięwzięli w 1917 r. budowę 
kopalni rudy. Wprawdzie nie na Krecie, jak w powieści, a we 
wsi Prastowa na południu Peloponezu, lecz wynik tego 
przedsięwzięcia był jednaki i tu, i tam. 
Powieść powstawała w 1943 r. na Eginie. Przymierając 

głodem - jak większość jego rodaków podczas tego 
najtragiczniejszego roku okupacji - Kazantzakis kreował 
postać, która stała się symbolem witalności i radości życia, 
symbolem zachwytu życiem, niesłabnącego nawet 
w obliczu druzgocącej klęski. 

Kazantzakis urodził się i wychował na Krecie, studiował 
w Atenach i Paryżu, mieszkał w różnych krajach Europy, 
zmarł we Freiburgu w Niemczech, został pochowany 
w rodzinnym Iraklionie. 

Ewa Szyler-Lesiak 
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Władimir Wasiljew jako Zorba 

iJ -

MIT ZORBY 

Zorba - nieodgadniony grecki Cygan. Zorba - archetyp 
pierwotnego przywiązania do życia. Zorba - kontrowersyjny 
współczesny człowiek. Oto kilka ocen choreografa Lorki 
Massine'a, kompozytora Mikisa Theodorakisa i filozofa 
Emanuele'a Severino. Łączy je wspólna myśl - „czerwona 
nić", wątek wolności. Zorba jest bowiem człowiekiem wol
nym, który pragnie wolnym pozostać. 

Zorba - człowiek niezwykle aktywny intelektualnie i emo
cjonalnie - podobnie jak starożytne ludy basenu śródziem
nomorskiego jest zadowolony z siebie i wie jak postępować. 
Mówi co myśli. Robi co chce. Legenda ukazuje go nam jako 
człowieka zapalczywego, działającego raptownie, gwałtow
nego, przesiąkniętego namiętnościami. Słowem, jako pełno
krwistego południowca. Od 1965 . r„ kiedy Cacoyannis 
nakręcił film o Zorbie, jego taniec stał się symbolem radości 
życia, radości gwałtownej, gorącej, wybuchowej, zwróconej 
ku słońcu. 

Abstrahując od ocen i reakcji jego otoczenia, można by 
Zorbę nazwać cynikiem, bowiem każde jego dzialanie, każdy 
krok łamie wszelkie schematy i konwencje. Balet wydobywa 
jego namiętności, skrywane poczucie własnej wartości, 
dynamikę wyzwalania się z wszelkich pęt, a zatem cechy 
nawiązujące do nurtów futurystycznych i surrealistycznych, 
tkwiące jednak mocno w naturaliźmie. Kontrowersyjne, 
a zarazem szczere jest przywiązanie Zorby do tradycji staro
żytnych ludów regionu śródziemnomorskiego: wojowni
czych w obronie własnej wspólnoty plemiennej i niezawis
łości własnej ziemi, jak i wobec obcych napastników. Akcja 
powieści Kazantzakisa, od której balet całkowicie odbiega, 
toczy się na Krecie, akcja baletu natomiast na nie określonej 
greckiej wyspie. Dokładne geograficzne ustalenie miejsca 
działań wydaje się zresztą zbyteczne. 

W nieustannej walce z namiętnościami, radościami, bólem 
i przeciwnościami losu Zorba sprawdza swoją niespożytą 
witalność. Potwierdza się w przezwyciężeniu frustracji, 
w zwalczaniu depresji wynikających z osamotnienia, daje 
dowody wybuchowej wesołości. Historia Greka Zorby jest 
odzwierciedleniem losów istoty ludzkiej, borykającej się we 
współżyciu z otoczeniem z różnymi sytuacjami. 

Zorba uzurpuje sobie prawo do reprezentowania zwyk
łych, szarych ludzi, uwiklanych w kłopoty dnia codziennego. 
Zdaje sobie bowiem sprawę z tego - a wskazuje na to 



również tradycja ludów śródziemnomorskich - że tylko 
wówczas jego postępowanie i działania będą akceptowane 
przez otoczenie. 

Muzyka Theodorakisa nie odzwierciedla losów, myśli czy 
postępowania tego kontrowersyjnego indywidualisty. Ob
szernymi sekwencjami chóralnymi wyraża raczej realną obe 
cność odniesień do rzeczywistości, daleka od wszelkiej 
irracjonalności . 

Zorba jest nie tylko symbolem życia bez alibi, jest także 
symbolem rozpoczynającego się dnia, w którym z godziny na 
godzinę wszystko może się zdarzyć. Zorba nie jest jednak 
uosobieniem młodości. I tu zgadzają się wszystkie wersje 
mitu o Greku Zorbie. On jest człowiekiem dojrzałym. Sprawia 
wrażenie doświadczonego życiem i losem. Po wielu przeży
ciach wypracował sobie własną, niepodważalną filozofię 
życia i postępowania z ludźmi. Z niepowodzeń własnych 
i cudzych „wyssał" - jak piszą interpretatorzy - własną 
mądrość życiową . I dlatego postawa Zorby zdecydowanie 
różni się od postawy młodego człowieka. Brak jej owej 
młodzieńczej ciekawości, dociekliwości , romantyczności, 
wahań przed podjęciem decyzji itp. Trudno więc traktować 
Zorbę jako symbol młodości. Natomiast służyć może jako 
przykład jednoczenia w sobie twardego uporu z uleglością 
wielkoduszności. 

Siła Zorby tkwi w zajmowaniu się tym, co wpada pod rękę, 
co się nadarza. Jego postępowanie wywodzi się z hellenis
tycznej wiary w przeistacza n ie się - twierdzi filozof Emanuele 
Severino, warunkujące ewolucję współczesnej kultury euro
pejskiej i historii. Jedyną wartością, dla której Zorba gotów 
jest walczyć do ostatka, jest nieustanne poszukiwanie szczę
ścia i wolności. I także pod tym względem jest on typowym 
wytworem tradycji starożytnych ludów basenu śródziem 
nomorskiego. 

Mit Zorby rozprzestrzenił się po całym świecie, ponieważ 
jego idea-tęsknota za wolnością-odpowiada pragnieniom 
wszystkich narodów: południa i północy, wschodu i za
chodu. 

Orne/la Rota 
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Lorca Massine jako Zorba 

MASSINE O ZORBIE 
Zorba łączy w sobie wykluczające się nawzajem cechy wschodniej 

i zachodniej wrażliwości . Jest pośtacią charakterologicznie złożoną, ciekawą 
wszystkiego, ale nie ulegającą nikomu. Pod tym względem jest on typowym 
Grekiem (bowiem „ Grecy posiadają taką sta rą i burzliwą historię oraz mają tak 
bogatą wyobraźnię, że jest rzeczą niemożliwą zrozumieć i ocenić ich na 
podstawie jednej tylko cechy"), ale wywodzi się z hiszpańskich Cyganów 
- twierdzi Lorca Massine. 

„Odurzony pragnieniem wolności emigrant, awanturnik, kłamca i agresyw
ny mędrzec w jednej osobie ... Jest synem wielu narodów, synem nie
chcianym, nie uznawanym, nie zrozumianym, stale w drodze. Urodzony jako 
najeżony, nastroszony pies, nigdy nie zostanie układnym pudlem z niebieską 
obróżką" - mówi choreograf. 

Następną cechą charakteru Zorby jest jego wielkoduszność . Oddaje się bez 
reszty temu, co robi i komu ufa. Zawsze bez cienia interesowności. To jest jego 
siłą, pozwalającą mu wyjść zwycięsko z każdej sytuacji. Najlepszym wyrazem 
jego wielkoduszności jest taniec, który „ wszystko uszlachetnia, nie uznaje ani 
polityki, ani granic, ani żadnej filozofii! Tan iec jest zbyt radosnym wyrazem 
uczuć i nastrojów, aby być wykładnikiem intelektualnym". 

Uznając niemożliwość inscenizowania opowieści o Zorbie bez muzyki 
Theodorakisa, Massine oświadczył, iż jego choreografia odrzuca wszelkie 
powiązania z klasycyzmem i akademizmem. W tym spektaklu taniec jest 
sublimacją wszelkich napięć , bólu, uprzedzeń, zgorzknienia . Zdaje się przeka
zywać posłannictwo pokoju i nawiązuje do hellenistycznej mądrości : do 
świadomej afirmacji naturalnego biegu życia ludzkiego. 

Ponieważ Zorba jest pośrednikiem między społeczeństwem stanowym, 
a jakimś symbolicznym „ Jasiem" (oszczędzającym po to, żeby kupić wszyst
ko co się da) , usiłuje zrozumieć tego ostatniego, który „ poza swą wszech
stronnością i gotowością do wszystkiego jest chwiejny i niezdecydowany" 
- twierdzi Massine. Posługując się tą „dwoistą" oceną, choreograf ukazuje 
Zorbę jako postać absurdalną, gadającą bez sensu i basta. Możemy ją 
potraktować także jako postać dadaistyczną, która nie znosi wprawdzie 
„ Jasia" , ale także jego nie zwalcza. Zorba to gracz stale podkreślający, że jest 
Grekiem, Cyganem na obczyźnie, pochodzącym - jak powiada starożytna 
legenda - z którejś tam części Europy środkowej lub (poprzez przodków) 
nawet z samych Indii. 

Mając na myśli greckie powiedzenie „ nie bądź Zorbą", co oznacza: nie bądź 
buntownikiem, bandytą, Massine twierdzi, że mimo utartych metod wy
chowawczych na świecie, narzucających człowiekowi ogólnie przyjęty 
model życia , w każdym Greku tkwi „jakiś Zorba" i przypuszczalnie także 
w każdym człowieku innej narodowości. Cygan ten rzucił bowiem na 
każdego - zdaniem Massine'a - jakiś „ niewytłumaczalny czar", spod którego 
każdy stara się wyzwolić, zdając sobie z tego sprawę, ze „Cyganem" pozostać 
nie może. „Ci, których widzimy na rogach ulic naszych miast, nie są 
Cyganami. Są to ludzie zagubieni w zawiłościach własnej społeczności" . 

Zorba kieruje pod naszym adresem wezwanie, abyśmy naszych czynów 
i postaw nie oceniali w sposób drętwy i z goryczą, byśmy postępowali 
prawomyślnie, szczerze i spontanicznie. „ Oczywiście musimy znaleźć jakiś 
złoty środek - mowi Massine. Nie jesteśmy przecież greckimi Cyganami i nie 
możemy nimi zostać . Musimy jednak rozwijać w sobie ciekawość życia, 
ducha tradycji, odwagę podejmowania decyzji . Każdy z nas powinien umieć 
określić normy swojego postępowania w życiu". Posianie Zorby adresowane 
jest do tych, którzy ster swego życia mocno trzymają w rękach . On sam 
wsadził je do butelki i wrzucił do morza. 

Orne/la Rota 
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Raffaele Paganini jako Zorba 

THEODORAKIS O ZORBIE 
Postać Zorby jest w interpretacji Mikisa Theodorakisa archetypem człowie

ka pierwotnego, silnie przywiązanego do życia, „ do wszystkiego, co z nim 
związane-do piękna i brzydoty, dobra i zła , wesołości i zmartwienia" . Stał się 
on symbolem negacji dzisiejszego społeczeństwa, narzucającego nam du
chowe spustoszenie i zmuszającego nas do życia , którego celem jest 
zaspokajanie naturalnych potrzeb ... Przy pomocy ucisku, nie zawsze przez nas 
dostrzeganego i odczuwalnego, władze gigantycznego układu ekonomicz 
no-polityczno-społecznego pozbawiają nas możliwości samodzielnego de
cydowania o naszych realnych potrzebach. „Jesteśmy na najlepszej drodze, 
aby zostać dobrymi uczniami, stać się najzwyklejszym stadem. Żyjemy jak 
niewolnicy i - co gorsz11 - czujemy się przy tym szczęśliwi " - mówi 
Theodorakis. Ten styl życia zamienia nas w „ duchowych, uczuciowych 
nędzarzy" . 
Znosząc ciosy twardego bytu, praczłowiek wiedział doskonale, że jego 

życie w każdej chwili może się skończyć, ale też w każdej chwili może się 
odrodzić lub ponownie podźwignąć . Wierzył w cud. „ I to jest właśnie 
wartość, którą utraciliśmy, dostosowując się do naszego ś.wiata , do naszych 
przyzwyczajeń, sukcesów. Musimy ją znowu odzyskać .. . Zycie musi być jak 
woda płynąca w dal. W przeciwnym razie nie ma sensu" . 
Zorbę określić można jako syna Ziemi, jako pramatkę, noszącą w swoim 

łonie zalążek życia oraz dowody, świadectwa wszelkiej pamięci. Jak to bywa 
z innymi mitami - aby móc je wyrazić w muzyce - „operować trzeba swoim 
językiem , którego korzenie sięgają do ludowej wyobraźni". 

Partytura baletu, przewidująca także nieodzowną obecność chóru, śc iśle 
związana jest z muzyką filmu o tym samym tytule oraz z melodiami powstałymi 
w latach sześćdziesiątych . Dzieło to jest dla kompozytora „okazją do 
zademonstrowania dużej orkiestry symfonicznej, wydobywającej ludowy 
charakter muzyki" , stwarza też możliwości „ ratowania od zapomnienia 
dawnej muzyki ludowej i łączenia wielu odrębnych przekazów wokalnych 
w jedną całość, w celu przekazania jej następnym pokoleniom, bowiem tylko 
zachowując i pielęgnując tradycję można budować przyszłość" . 

Postać Zorby łączy dwa rózne nurty tradycji - klasyczny z ludowym, co 
Theodorakis wydobył w doskonały sposób. Jego muzyka bez wątpienia jest 
ważnym elementem integrującym naród grecki z jego tradycjami, bogactwem 
folkloru, melodii i tańców . 

Zorba jest właściwie Kreteńczykiem, zwłaszcza, „jeśli wiadomo, że wol 
ność, taniec i muzyka są dla niego tak samo niezbędne jak miłość i powietrze". 
W ciągu ostatnich minut baletu gra się tylko buzuki , idealne przejście do 
rozsławionego przez film i płyty sirtaki. 

Na pytanie, jaką rolę we współczesnym społeczeństwie należy przypisać 
takiej postaci jak Zorba, Theodorakis odpowiada, że rola ta w przyszłości 
z pewnością wzrośnie. Nowe technologie z biegiem lat znacznie skrócą czas 
pracy i ludzie będą mieli coraz więcej wolnego czasu, aby zajmować s ię sobą 
i swoimi możliwościami kreacyjnymi. Przyczyni się to z pewnością do 
rozkwitu prawdziwej sztuki ludowej, niezależnej od gustów i wymagań 
arystokratycznych mecenasów. Wzrosną też z pewnością estetyczne potrzeby 
społeczeństwa. „ Aby tak się jednak stało - twierdzi Theodorakis - trzeba by 
było już teraz o tym pomyśleć. Trzeba zdać sobie wreszcie sprawę z tego, że 
postępem w życiu człowieka nie jest posiadanie jeszcze jednego samochodu, 
lecz większej ilości wolnego czasu dla siebie". 

Posianie to adresowane jest przede wszystkim do ludzi młodych , którzy 
- „na Wschodzie, czy też na Zachodzie - czują się osamotnieni, przytłoczeni 
nakazami mody i stwarzają iluzję zbratania i solidarności tylko poprzez 
muzykę rockową". A słowa te są jedynie potwierdzeniem idei Theodorakisa 
wyrażonej w balecie „Zorba", idei powiązania muzyki z ludzkim zaan
gażowaniem. 

Orne/la Rota 
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ZORBA - CZŁOWIEK 

Zorba - postać reprezentująca zarówno nieujarzmioną 
naturę, jak i starożytną mądrość, stał się popularny dzięki 
filmowi Michaela Cacoyannisa z Anthonym Quinnem i Irene 
Papas w rolach głównych. Film pozostał w pamięci widzów 
chyba przede wszystkim dzięki scenie tańca sirtaki, symbolu 
odurzenia wolnością i radością życia. 

Zorba jest bohaterem awangardowym, duchowym spad
kobiercą Dionizosa. Jest człowiekiem bez nazwiska, które
mu głos duszy nakazuje żyć pełnią życia. W powieści 
Kazantzakisa znajdujemy taki jego portret: „Żywe serce, 
szerokie żarłoczne usta, wielka prosta dusza, zrośnięta jesz
cze z matką-ziemią". 

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

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

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

Społeczność wiejska, której siła tkwi w jedności i tradycji, 
piękna młoda wdowa, która nie chce zrezygnować z życia, 
młody materialista z Zachodu urzeczony zwyczajami małej 
wioski i siłą 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 naszego bohatera i tworzące niepowta
rzalną grę namiętności i emocjonalnych odcieni. 

Muzyka Mikisa Theodorakisa odzwierciedla ten świat, 
łącząc subtelnie uniwersalny język muzyczny z rytmami 
i melodiami greckich tańców, aby stworzyć formę zarówno 
tradycyjną jak i współczesną, potężną i wolną, która nadaje 
przedstawieniu siłę przekazu i wprowadza widza w jego 
fabułę. Serce Zorby bije bowiem niemal w każdym z nas. 

Lorca Massine 
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ZO"RBA 
LORCA MASSINE, 

Piotr Chojnacki, Roman Komassa 

JOHN 
Łukasz Gruzie!, Igor Iwanow, Tomasz Kaczyński, 

Sławomir Woźniak 

MARINA 
Anna Białecka, Krystyna Cichorzewska, 

Beata Grzesińska, Anna Krzyśków 

MADAME HORTENSE 
Beata Grzesińska, Barbara Kryda, Renata Smukała 

YORGOS 
Łukasz Gruzie!, Igor l_wanow, Krzysztof Słoń 

oraz 
Soliści, koryfeje i zespół baletowy 

Solo wokalne 
Maria Olkisz, Elżbieta Pańko 

Asystenci choreografa: 
Anna Krzyśków, Renata Smukała, Halina Wiśniewska 

Pedagodzy- korepetytorzy ba I etu: 
Renata Smukała, Halina Wiśniewska 

Pianiści-korepetytorzy baletu: 
Marta Pińkowska, Danuta Rzążewska 

Asystent scenografa: 
Irena Gaj-Wargocka 

Światła: 
Stanisław Zięba 

Inspektorzy baletu: 
Witold Kiwacz, Bożena Zielińska 

Inspicjenci: 
Marzenna Domagało, Bogumił Skorski , 



TREŚĆ BALETU 

Do małej greckiej miejscowości przyjeżdża amerykański 
turysta. 

Zauroczony tradycją chce żyć jak Grecy. Zaleca się do 
dziewczyny imieniem Marina, w której zakochany jest miejs
cowy chłopak Y orgos. 

Ludzie zaczynają okazywać niechęć Marinie i cudzoziem
cowi. 

W miasteczku pojawia się Zorba, imigrant z Macedonii, nie · 
związany z nikim, nie wieśniak, ale i nie Cygan. 

Jakby rzucając wyzwanie losowi zaprzyjaźnia się z Joh
nem. 

Ukazuje mu prawdziwy sens tańca, synonimu wyzwolenia 
i dionizyjskiego upojenia. 

Madame Hortense, podstarzała subretka o bogatej prze
szłości, 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 człowiekiem 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. 
Obaj z Johnem przekazują to przesianie ludowi, który 

dołącza do nich w wielkiej pantomimie. 
L.M. 
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THE PLOT 

A not identifiable place in Greece. 
An American tourist arrives, wishing to take part in the 

local celebration customs {he wants to be a Greek) . 
He falls in love with a Greek girl named Marina (Yorgos, 

a native Greek is already in love w ith her) . 
The local peple's hostility towards John, the foreigner, is 

growing ever more; now, arrives Zorba, an exile - neither 
gypsy, nor peasant, a man belonging nowhere - a free man, 
who, as to defy fate, makes friends w ith John, teaching him 
the true significance of dance, a synonym of release, of 
Dionysian rapture. 

Mme Hortense, a former soubrette marked by life, is seeing 
in Zorba a summary of all her past lovers. 

Zorba plays up to her, but keeps his freedom all the time. 
The spite of the masses is growing against Mariana, who is 
smothered by the crowd. John, desperate, is rescued by 
Zorba. 

Hortense falls iii and dies and Zorba, disheartened, saves 
himself through the dance on John's, his pupil's invitation. 

They are both bringing a message of dance to the people 
who join in a great pantomime, thus wiping out the tragedy 
just experienced. 

Like Dionysus and the philosophers who knew how to 
dance, Zorba is conveying freedom and appears in a most 
versatile man ner, a liar. adventurous, wise and aggressive, in 
plain words, a captivating seducer. 

He dance his joy and his sorrow, embodyjng Greece's 
popular myth . 

Th is fascinating character launches a message through the 
poetic space comprising the art of dancing. 

lt is endowed with that impalpable feeling of freedom 
which, deep in every man, throbs like Zorba's heart. 

Mikis Theodorakis's music, to which Greek people are 
dancing, loving and fighting, transmits a moment of vast 
hope, a universal language for men rich in instinct. 

L'ACTION 

Un lieu anonyme en Grece. 
Arrive un tourist americain qui souhaite part1c1per aux 

coutumes locales de celebration (il veut jouer au grec). 
li s'eprend d'une jeune filie grecque du nom de Marina 

(Yorgos, un grec natif du lieu est deja amoureux d'elle). 
Envers John, l'etranger, l'ostilite du peuple est en voie de 

croissance mais voila soudain qu'arrive Zorba, un emigre 
- pas gitan, pas paysan, quelqu 'un qui n'appartient 
a personne - c'est un homme libre, qui noue amitie avec 
John, comme s'il voulait defier le sort, et lui apprend le vrai 
sens de la danse, synonyme de liberation, ivresse dionysia
que. 

Madame Hortense, une soubrette de music hall, marquee 
par la vie, voit en Zorba la somme de to us ses amants passes. 

Zorba se prete au jeu, demeurant cependant toujours libre. 
L'animosite de la masse est en train de croitre envers 

Marina et celle-ci est suffoquee par la foule. John, 
desespere. est sauve par Zorba. 

Hortense, malade, meurt et Zorba, desespere, se sauve 
grace a la danse a laquelle il se livre, invite par John son 
eleve. 

Les deux transmettent un message de danse au peuple, qui 
s'unit dans une grande pantomime, tout en oubliant a insi le 
drame a peine vecu. 

Selon Dionyse et les philosophes qui savaient comment 
danser, Zorba nous transmet la liberte et se montre d'une 
maniere versatile, menteur, avventureux. sage et agressif, en 
quelques mots un captivant seducteur. 

li danse sa joie et sa douleur, incarnant le mythe populaire 
de la Grece. 

Ce seduisant personnage lance un message vers l'espace 
poetique reservee a l'art de la danse. 

Celle-ci est dotee de ce sens de liberte impalpable qui bat 
dans le coeur de tout homme comme dans celui de Zorba. 

La musique de Mikis Theodorakis, qui fait danser aimer et 
combattre le peuple grec, transmet un moment d'immense 
espoir, un langage universel pour les hommes pleins 
d'instinct. 



DIE HANDLUNG 

Ein unbekannter Ort in Griechenland. 
Es kommt ein amerikanischer Turist, der an den ortlichen 

Feierlichkeiten teilnehmen will (er will den Griechen ma
chen). 

Er verliebt sich in ein griechisches Madchen, das Marina 
heif5t (in das Madchen ist schon Yorgos veliebt, ein Grieche 
aus dem Ort). 

Die Feindseligkeit des Volkes gegenuber John dem Aus
lander nimmt zu, es kommt Zorbas, ein Auswanderer-weder 
Zigeuner, n och Bauer, ei ner, der zu niemandem gehort-er ist 
ein freier Mann, der ais urn das Schicksal zu herauszufordern 
mit John Freundschatt schlief5t, indem er ihm den wahren 
Sinn des Tanzes lehrt, Synonym fl.ir Freiheit, dionysischen 
Rausch. 

Madame Hortense, eine Soubrette mit gezeichnetem Le
ben sieht in Zorbas die Summe all ihrer Liebhaber der 
Vergangenheit. 

Zorbas geht aut das Spiel ein, bleibt aber immer frei. 
Die Abneigung der Masse wachst gegenuber Marina, die 

von der Menge erstickt wird. Der verzweitelte John wird von 
Zorbas gerettet. 

Die kranke Hortense stirbt und der verzweitelte Zorbas 
rettet sich mit dem tanz, von seinem Schuler John ein
geladen. 

Die Beiden teilen diese Botschatt des Tanzes dem Volk 
mit, das sich in ei ner grof5en Pantom i me vereinigt und so das 
eben erlebte Drama ausloscht. 

Wie Dionysos und die Philosophen, die tanzen konnen te il 
uns Zorbas Freiheit mit und zeigt sich aut die gewandteste, 
lugnerischste, abenteuerlichste, weiseste und aggresivste 
Art, in wenigen Worten ein gewinnender Verfl.ihrer. 

Er tanzt seine Freude und seinen Schmerz und verkorpert 
den Volksmythos griechenlands. 

Diese Person, die fasziniertist, sendet eine Botschatt des 
poetischen Raumes, der die Kunst des Tanzes beinhaltet. 

Sie ist mit jenem untastbaren Freiheitissinn ausgestattet, 
der eigentlich in jedem Menschen wie ein Herz von Zorbas 
schlagt. 

Die Musik von Mikis Theodorakis mit der das griechische 
Volk tanzt, liebt und kamptt, ubertragt ein Moment immenser 
Hoffnung, eine universelle Sprache fl.ir die instinktreichen 
Menschen. 
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(z wyjątkiem dni świątecznych) 



Dyrektor techniczny: mgr inż . JERZY BOJAR 

Kierownik pracowni scenograficznej : Ewa Mikułowska 

Kierownik działu dekoracji i kostiumów: 
mgr inż. Kazimierz Olbryś 

Kierownicy pracowni: 
Janina Ajnenkiel, Lidia Gierusz, Tadeusz Iwanowski, 
inż . Wiesław Kalinowski, Stefan Kępiński , 

dr inż. Tadeusz Michalec, Terese M isierewicz, 
Wojciech Niedbał, Ludwik Fiegel, Józef Rotuski , 
Elżbieta Sławińska , Marek Sotek, Julian Woroniecki, 
Małgorzata Zdrodowska, Stanisław Żelechowski 
Kierownik biblioteki muzycznej 
Renata Pawlak 

Kierownik działu elektrycznego: inż. Piotr Marconi 

Kierownik działu sceny: mgr i nż . Mirosław Łysik 

Brygadierzy sceny: Andrzej Nowolski, Marek Popis 

Artykuły Ornelli Roty zaczerpnięto z jej książki : 
Mithos. Zorba il greco, Milana 1988. 
Tytuły pochodzą od redakcji . 

Redakcja programu 
PAWEŁ CHYNOWSKI 

Projekt okładki i opracowanie graficzne 
Ryszard Kaja 

Grafiki z cyklu Podróże po Grecj!, 1957 
Zbigniew Kaja 

Zdjęcia : 

Corrado Maria Falsini. Juliusz Multarzyński, 
Chwalisław Zieliński 

Wydawca 
Teatr Wielki w Warszawie 

Drukarnia ZPR S.A. Warszawa, ul. Świderska 37, tel. 11-11 -23 

„ 




