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Raport către Nikos Kazantzakis
sau despre cultură
şi management în Creta
Lect. univ. dr. Amedeo ISTOCESCU

Plaja din Agia Galini

Staţiunea Agia Galini

Strămoşii
trămoşii tăi cretani, ca şi urmaşii lor de astăzi, sunt aceiaşi ca şi pe
vremea ta, indiferent de momentul în care contemporanii mei
ajung să descopere sau să revadă Creta. Cretanii de astăzi sunt
aşadar piraţi însetaţi de dragoste pentru insula lor, pe care o îndrăgesc şi o prezintă
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răbdători şi oaspeţilor veniţi de departe; sunt căpitani care îşi conduc în toate zările
micile sau marile lor corăbii încărcate cu mărfuri sau curioşi; sunt luptători cu
vicisitudinile vremii sau ale vremurilor; sunt fermieri răbdători cu pământul lor
care le dă vin, lapte de capră şi măsline din belşug.
Creta în luptă...
Insula ta dragă duce astăzi un alt fel de război decât în vremea pe care o
cunoşti. Un război din care are şi de câştigat, dar şi de pierdut. Se luptă cu soarele
prea dogoritor, cu aerul atât de uscat, cu pământul mult prea sterp, cu măslinii
prăfuiţi, cu caprele obraznice, cu vinul prea îndestulător. Se luptă însă şi cu mult
prea multele vapoare care se plimbă prin apele sale mult prea albastre, cu armatele
de turişti care asaltează Heraklion, Agios Nikolaos, Rethymno, Chania şi
frumoasele plaje sălbatice ale insulei tale.
Întoarcerea în Creta. Knossos...
Ca şi tine, revenim şi noi în Creta adesea, pentru a merge iar şi iar, la
Knossos, la Phaistos, la Kastelli, la Olous, la Itanos, la Zakros, la Moni
Faneromenis, la Gortyna, la Agia Triada şi în atâtea alte locuri pe care şi tu le
cunoşti prea bine.
Zorba
Zorba nu mai este de mult doar al tău, ci şi al nostru. Este de fapt al
tuturor, iar Irene şi Mikis stau mărturie cât de mult l-am iubit cu toţii. Pentru că sau născut, şi Zorba, care nu mai este aici, şi cei care au plecat grăbiţi, asemenea
lui, într-o altă lume, şi cei puţini care mai stau să depună astăzi mărturie, datorită
ţie, într-o epocă importantă.
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Lui Nikos Kazantzakis
„Nikos, sunt dascălul de la oraş şi îţi scriu ca să te anunţ buna veste că
Zorba cretanul nu s-a dus dintre noi şi că îl revedem în fiecare vară. De fiecare dată
când ne întâlnim ne spune că e bine, sănătos şi că se gândeşte la tine, ca şi la noi
toţi. Nu se căieşte de nimic, ne doreşte sănătate şi vrea să ne băgăm minţile în cap
şi să îl ascultăm. De popi, tot nu vrea să audă, dar este bucuros şi mulţumit că a
făcut de toate în viaţă, asta dacă stă şi se gândeşte bine, pentru că se răzgândeşte
adesea. În fond, ai avut dreptate, oameni ca el ar trebui să trăiască o mie de ani.
Noapte bună.”
Primeşte salutul meu, Nikos.

Castelul din Rethymno
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