Omówienia

wersyjności podejmowanych zagadnień.
Autor zaznacza jednak, że zebrany materiał
nie obejmuje wszystkich publikacji dotyczących twórczości Kazantzakisa. Jest niejako uzupełnieniem dwutomowej publikacji Petera Biena Καζαντζάκης: η πολιτική του
πνεύματος.
Omawiany wybór podzielony został na
siedem rozdziałów, poprzedzonych wstępem autora, w którym nakreśla najważniejsze wątki biograficzne autora, jego dorobek
literacki oraz recepcję jego twórczości.
Pierwszy rozdział zatytułowany Η φάση
της προετοιμασίας dotyczy początkowego
okresu twórczości Kazantzakisa jako poety,
dramaturga i scenarzysty. Beaton nazywa
ten etap okresem przygotowawczym do
dojrzałej twórczości pisarza. Wiele wątków
podejmowanych przez Kazantzakisa w tym
początkowym okresie znajduje bowiem
swoją kontynuację w jego dalszej twórczości.
Drugi rozdział zatytułowany Ο ποιητής
της,,Οδύσσειας” obejmuje prace krytyczne
na temat eposu Οδύσσεια , uważanego przez
samego autora za największe osiągniecie
literackie, które jednak nie przyniosło mu
takiej sławy jak jego powieści. Prace te
podejmują tematykę dotycząca bezpośrednio samego eposu, jego struktury, języka,
zawartego światopoglądu, elementów metafizycznych, synkretyzmu religijnego oraz
jego wpływu na późniejszą twórczość autora.
Rozdział trzeci: Το θεατρικό έργο της
ωριμότητας skupia się na dojrzałej twórczości dramatycznej Kazantzakisa. Sam
autor opracowania przyznaje, że obfitość
publikacji na ten temat zmusiła go do wyboru tych, które dotyczą najbardziej reprezentatywnych dramatów tego okresu: Χριστός, Βούδας, Χριστόφορος Κολόμβος, Νικηφόρος
Φωκάς, Ιουλιανός, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
Dramaty te odzwierciedlają przede wszystkim wewnętrzne zmagania autora-intelektualisty, poszukującego nowej religii,
miotającego się pomiędzy sprzecznymi ideo-
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Εισαγωγή στο έργο του Καζαντζάκη.
Επιλογή κριτικών κειμένων jest zbiorem tekstów krytycznych na temat twórczości Nikosa Kazantzakisa. Wyboru tekstów dokonał Roderick Beaton, profesor King’s College
London, który jest znanym badaczem literatury i kultury greckiej. Jak sugeruje tytuł,
zbiór ten ma stanowić wprowadzenie do
twórczości Kazantzakisa. Jest to obszerna
pozycja, nie tylko pod względem objętości,
ale przede wszystkim podejmowanej tematyki i przestrzeni czasowej. Zawiera bowiem
teksty badaczy greckich i zagranicznych
obejmujące okres prawie stu lat. Ta obfitość
spowodowana jest niesłabnącym wciąż
zainteresowaniem twórczością greckiego
pisarza, znanego z różnorodności i kontro247
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Rozdział szósty: Βιογράφος και (αυτο)βιογραφούμενος obejmuje publikacje ukazujące
Kazantzakisa jako biografa oraz autobiografa. Twórczość greckiego pisarza przepełniona jest autentycznymi postaciami,
nakreślonymi w sposób dość nowatorski
i szokujący. Współczesne badania skupiają
się na sposobie konstruowania przez Kazantzakisa tych postaci, wątkach biograficznych, elementach fantastycznych w jego
autobiografii. Niewątpliwie najbardziej intrygujące dla współczesnych badaczy pozostaje ostatnie dzieło pisarza Αναφορά στον
Γκρέκο. Kontrowersje wzbudza nie tylko to,
czy jest to autobiografia, czy powieść autobiograficzna, ale przede wszystkim w jakim stopniu książka ta ukazuje prawdziwe
wydarzenia i myśli autora.
Ostatni rozdział: Ιδεολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις zawiera najnowsze publikacje, które wytyczają nam kierunek badań
nad dorobkiem literackim Kazantzakisa
w XXI wieku. Dorobek ten wciąż wzbudza
zainteresowanie różnych badaczy, których
publikacje niejednokrotnie dają nam inne,
nowe spojrzenie. Badania te dotyczą głównie problematyki ideologicznej i teologicznej.
Niewątpliwie omawiana książka nie
daje pełnego obrazu twórczości literackiej
Kazantzakisa. Pomija opracowania na temat jego działalności translatorskiej oraz
przekładów jego dzieł na inne języki.

logiami, buntującego przeciwko istniejącej
rzeczywistości, która usiłował naprawić.
Rozdział czwarty: Ταξίδια και ταξιδιωτικά
poświęcony jest działalności dziennikarskiej
Kazantzakisa, znanego z zamiłowania do
licznych podróży. Bogate zbiory reportaży
i wrażeń z podróży, zdaniem Beatona, mają
nowatorski charakter i cenione są przez
krytykę literacką za autentyczność oraz
reporterską spostrzegawczość. Kazantzakis
podróżował po całym świecie jako korespondent znanych ateńskich gazet, ale też na
zaproszenie różnych obcych rządów. Teksty
te zawierają spostrzeżenia i komentarze na
tematy polityczne, społeczne i gospodarcze
nurtujące ówczesne społeczności. Interesujący wydaje się pogląd Kazantzakisa dotyczący związku człowieka pomiędzy naturalnymi uwarunkowaniami geograficznymi
a psychiką człowieka. Dla pisarza krajobraz
jest symbolem działalności twórczej, amorficzną materią dzieła sztuki, kształtująca
psychikę człowieka.
W rozdziale piątym: Τα μυθιστορήματα
της ακμής Beaton umieścił prace na temat
powieści zaliczanych do szczytowego okresu twórczości Kazantzakisa. Niezmienną
cechą całej twórczości prozatorskiej kreteńskiego pisarza jest dominacja idei, które
autor usiłuje zaadoptować do otaczającej
go rzeczywistości. Swoistym credo pisarza
jest Salvatores Dei. Ασκητική, będące wykładnią jego światopoglądu i zarazem kluczem do interpretacji jego dalszego dorobku literackiego. W utworze tym zawarte są
ideologiczne podstawy powieści omawianego okresu, które znajdują odzwierciedlenie w sylwetkach postaci, nakreślonych
w powieściach i w ich postawach życiowych.
Interesująca dla badaczy twórczości Kazantzakisa wydaje się zatem ideologizacja
jego dzieł, sposób konstruowania sylwetki
psychologicznej poszczególnych bohaterów
oraz ich autentyczne pierwowzory.

(Hanna Ciszek)
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Monografia warszawskiej badaczki skupiona jest wokół pytania o kondycję nowoczesnej prozy kobiecej na Węgrzech i jej
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