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1. NOSTALGIA UNUI TRECUT GLORIOS:
LITERATURA POSTBIZANTINĂ
ÎN SECOLELE AL XV-LEA–AL XVII-LEA

Cucerirea Constantinopolului de către cavalerii porniţi în cea de-a Patra
Cruciadă (1204), care a dus la formarea, pe teritoriul fostului Imperiu Bizantin,
a mai multe formaţiuni statale controlate de occidentali (Imperiul Latin, Regatul
Salonicului, Ducatul Atenei, Principatul Ahaiei) sau de greci (Imperiul de
Niceea, Despotatul Epirului, Imperiul de Trapezunt), a avut consecinţe însem -
nate şi pe plan literar. În teritoriile ocupate de franci, s-a dezvoltat cu timpul
o literatură de limbă greacă inspirată de realităţi şi modele apusene, în vreme
ce în zonele stăpânite în continuare de greci, inclusiv în Imperiul Bizantin
refăcut după 1261, producţia scrisă s-a inspirat exclusiv din filoane elenice
antice şi bizantine, refuzând, în genere, contactele cu lumea catolică. În paralel,
pe măsura progreselor înregistrate de cuceririle otomane, tot mai mulţi inte -
lectuali greci şi-au găsit refugiul în Occident (mai ales, în Italia), unde îşi
puteau valorifica cunoştinţele de greacă veche, foarte solicitate într-o lume
aflată în pragul Renaşterii, ce redescoperise literatura şi filozofia Antichităţii
elenice, dar nu deţinea instrumentele lingvistice necesare pentru a avea
acces direct la ea. Această diasporă greacă, ce a sporit numeric în secolele
al XV-lea–al XVI-lea, a dat naştere unui nou filon literar elenic, care a optat,
asemenea producţiei literare din Bizanţul muribund, pentru greaca veche,
dar a ales să reflecte în conţinutul ei mişcarea de idei din lumea apuseană.

Căderea Constantinopolului în mâinile otomanilor (1453) a provocat, la
rândul său, reaşezări fundamentale în peisajul literar menţionat. În teri toriile
cucerite de turci, activitatea literară a încetat cu desăvârşire sau a fost cu
totul sporadică şi extrem de modestă sub aspect valoric pentru cel puţin un
veac. Marea majoritate a elenismului, supus unor grele împilări, privat acum
de educaţia clasică nelipsită de la Bizanţ şi izolat complet de restul lumii
europene, a cunoscut una dintre cele mai sumbre perioade din istoria sa. În
schimb, celelalte două componente menţionate ale lumii greceşti s-au întărit
şi au creat opere solide şi originale. Primatul l-au deţinut, aşa cum era firesc,
zonele Greciei aflate sub stăpânire occidentală (Dodecanezul, Insulele Ionice)
şi, mai ales, veneţiană (Cipru, Creta), unde, pe măsura trecerii timpului, s-au
reunit o serie de premise de natură să permită apariţia sau chiar înflorirea
unei vieţi culturale şi literare. Este vorba, în primul rând, de faptul că



occidentalii şi, mai ales, veneţienii, mult mai toleranţi din punct de vedere
ideologic, nu-şi propuneau asimilarea naţională sau religioasă a autohtonilor,
ci doar exploatarea lor economică. Totodată, ei nu îngrădeau accesul grecilor
la ideile şi publicaţiile provenite de la Veneţia şi chiar la educaţia oferită
în instituţiile de învăţământ de pe teritoriul Serenissimei, precum Uni ver -
sitatea din Padova, vestită pentru liberalismul ei. Astfel, o bună parte dintre
operele Prerenaşterii şi Renaşterii au ajuns în mâinile cretanilor cultivaţi şi
ale celorlalţi insulari, care şi-au asumat sarcina de a le traduce, prelucra şi
adapta gusturilor publicului căruia i se adresau. Această evoluţie culturală
a fost însă extrem de îndelungată şi de anevoioasă, Creta aflându-se sub stăpâ -
nire veneţiană încă din 1204. Primele opere literare notabile, rod al sintezei
greco-occidentale, datează de la cumpăna secolelor al XIV-lea–al XV-lea,
în vreme ce marele avânt cultural înregistrat în insulă se plasează abia în
ultima sută de ani a dominaţiei veneţiene, în perioada 1570–1669. De altfel,
între producţia literară din cele două mari perioade evocate există diferenţe
notabile atât din punctul de vedere al genurilor literare abordate, cât şi al
numărului operelor şi al valorii lor intrinseci. Astfel, până la jumătatea seco -
lului al XVI-lea, întâlnim relativ puţine creaţii, toate în versuri, cu conţinut
fie istoric (Dezastrul Cretei, compus, după devastatorul cutremur din 1508,
de Manolis Sklavos, Asediul Maltei de Antonios Ahelis), fie satiric (Poves -
ti rea stranie de Stephanos Sahlikis), fie didactico-moralizator (Apokopos –
Coborârea în Infern de Bergadis, Balada despre Infernul cel Amar de Ioannis
Pikatoros), dar cu o valoare literară cel mult medie.

În schimb, perioada 1570–1669 este dominată de teatru, care cunoaşte
realizări însemnate în toate speciile dramatice: tragedie (Erophili de Gheor -
ghios Hortatzis, Regele Rodolinos de Ioannis Antonios Troilos, Zenon de
un autor rămas anonim), dramă religioasă (Jertfa lui Isaac de Vitsentzos
Kornaros), dramă pastorală (Păstoriţa, lucrare anonimă, şi Panoria de Gheor -
ghios Hortatzis) şi comedie (Katzurbos de Gheorghios Hortatzis, Stathis,
piesă anonimă, şi Fortunatos de Markos Antonios Phoskolos). O încununare
a tuturor acestora o reprezintă romanul în versuri Erotokritos (Erotocrit)
de acelaşi Vitsentzos Kornaros, capodopera absolută a literaturii greceşti
de sub dominaţie străină, lucrare ce a cunoscut o largă difuzare cultă şi popu -
lară în tot spaţiul sud-est european, inclusiv în ţările române. Aproape toate
operele enumerate mai sus au un model în lumea occidentală (mai ales, italian
sau francez), urmat de autorul grec cu mai multă sau mai puţină fidelitate, în
funcţie de talentul şi de intenţiile sale artistice. Aşa se face că şi în cazul marilor
creatori din această perioadă, precum Gheorghios Hortatzis şi Vitsentzos
Kornaros, care reuşesc să îşi depăşească modelele şi să confere dimensiuni
elenice operelor lor, spiritul Renaşterii occidentale este atotprezent. Încadrat
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în lumea vestică aflată în plină efervescenţă culturală, acel segment al elenis -
mului stăpânit de veneţieni părea că este capabil să dobândească o persona -
litate aparte în cadrul civilizaţiei occidentale. A urmat însă cucerirea turcească
a Cretei, ce a pus capăt în mod brutal sintezei culturale italo-elenice din insulă
tocmai când ajunsese la deplina maturitate creatoare. Din fericire, această tra -
diţie nu va dispărea complet, ci va fi continuată de refugiaţii cretani în Insulele
Ionice, rămase în componenţa Serenissimei Republici până la desfiinţarea
acesteia de către trupele napoleoniene, contribuind apoi în mod decisiv la
apariţia poeziei lui Dionysios Solomos, bardul naţional al Greciei moderne.

Timp de mai bine de două veacuri de la căderea Bizanţului, lumea italo-
veneţiană din Creta a coexistat cu elenismul subjugat de turci. Mai ales până
la jumătatea veacului al XVI-lea, schimburile culturale dintre cele două zone
învecinate au fost aproape inexistente, fiecare urmându-şi în mod implacabil
propriul destin. Abia în jurul anului 1600 zidul ce separa cele două lumi s-a
lăsat uneori escaladat, dar a fost vorba de acte mai degrabă personale, izolate,
fără coerenţă şi continuitate. Este cazul unor învăţaţi greci precum Meletios
Pigas ori Kyrillos Loukaris, care s-au format la înaltele şcoli din Italia, dar
au decis să se pună în slujba Bisericii ortodoxe. În plus, pe teritoriul Greciei
subjugate nu doar au pătruns, ci au cunoscut şi o largă difuzare unele creaţii
ale poeziei cretane, precum Erotocritul lui Kornaros sau Apokopos al lui
Bergadis. Totuşi, dincolo de aceste excepţii ce întăresc regula, putem afirma
că operele literaturii cretane dintre 1453 şi 1669 aparţin unui spaţiu cultural
diferit de cel al Greciei aflate sub jugul otoman, ce se inspira aproape exclusiv
din tradiţia ecleziastică bizantină.

Acelaşi lucru se poate afirma şi despre literatura elenismului din diaspora
occidentală, mult mai apropiată desigur de cea din zonele greceşti controlate
de insulari, dar constituind o entitate aparte. Acesta este, cel puţin într-o primă
fază, rodul poziţiei pe care o deţineau intelectualii greci în Occident, anume
aceea de profesori de limba greacă, de editori şi de comentatori ai textelor
Antichităţii clasice. Este cazul cardinalului Bessarion, al lui Ioannis Laskaris
ori al lui Markos Musuros, care au desfăşurat o activitate filologică bogată,
dar una literară redusă şi, pe deasupra, în greaca veche (poemul Hellas de
Leon Allatios, Epigramă la moartea lui Rafael de Laskaris, Epigramă la
moartea lui Calvin de Frangkiskos Portos, Odă către Platon de Musuros).
Pentru a se adresa însă comunităţilor greceşti din diasporă sau compatrioţilor
subjugaţi, grecii din Occident au optat, sub influenţa Renaşterii italiene, pentru
o limbă simplă, oferindu-ne primele exemple de proză demotică neoelenă.
Este vorba de scrieri cu conţinut teologic, precum Floarea şi Esenţa Vechiului
şi Noului Testament de Ioannikios Kartanos, ori de predici cu conţinut ziditor,
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precum cele publicate la Veneţia de Damaschin Studitul (Tezaurul), Alexios
Raturios (Didahii) ori Maximos Margunios. Nu lipsesc nici traducerile în
limba demotică ale operelor clasicilor Antichităţii, pe care grecii din Occident
îşi propuneau să-i facă accesibili compatrioţilor rămaşi în Grecia, cum ar fi
tălmăcirea tratatului Despre educaţia copiilor al lui Pseudo-Plutarh, realizată
de Nikolaos Sophianos, traducerea fabulelor lui Esop de Nikandros Nusios
ori cea a Fiziologului a aceluiaşi Damaschin Studitul. Acelaşi scop îl urmă -
reşte şi redactarea primei gramatici a limbii demotice, rămasă însă în manuscris,
care i se datorează de asemenea lui Nikolaos Sophianos. Tot de dorinţa de
a-şi lumina compatrioţii se leagă întemeierea primelor şcoli greceşti de după
căderea Bizan ţului, ce apar tot în Peninsula Italică. Este vorba de Gimnaziul
grecesc de la Roma, înfiinţat în 1513 de papa Leon X, la îndemnul lui Ianos
Laskaris, ori de Colegiul grecesc „Sf. Athanasie“, întemeiat de papa Grigorie
XIII în 1577.

Dincolo de entuziasmul lor şi de abnegaţia pentru cauza elenismului,
realizările grecilor din diaspora rămân modeste, aflate la periferia creaţiei
literare. De altfel, Occidentul nu constituia un mediu propice pentru apariţia
şi dezvoltarea unei literaturi elenice originale, lucru care nu se putea înfăptui
decât pe un teritoriu locuit în majoritate de greci. Ca urmare a situaţiei create
de cucerirea Imperiului Bizantin de către turci, va fi însă nevoie de veacuri
pentru atingerea completă a acestui deziderat. Cel puţin în primii cincizeci
de ani de la cucerirea otomană, grecii îşi consacră întreaga energie supra -
vieţuirii, singura activitate culturală desfăşurându-se în sânul Bisericii. Aceasta
fusese folosită cu dibăcie de Mahomed II, care înţelesese oportunitatea ce
i se oferea de a-şi controla supuşii creştini prin intermediul complicatului
mecanism ecleziastic. Sultanul cuceritor a intervenit în alegerea umanistului
Gheorghios Scholarios, adversar făţiş al unirii Bisericilor, în scaunul, rămas
vacant, de patriarh al Constantinopolului şi i-a acordat numeroase privi legii,
inclusiv în afara sferei religioase, transformându-l într-un adevărat etnarh
şi considerându-l responsabil pentru fidelitatea creştinilor faţă de Sublima
Poartă. Totuşi, situaţia Bisericii ortodoxe nu era deloc bună, întrucât ea se vedea
permanent ameninţată de transformarea lăcaşurilor sale de cult în geamii,
ca şi de alte împilări şi umilinţe, şi dispunea de resurse economice foarte
modeste. În această epocă, nu este certă nici măcar existenţa, pe lângă Patri -
arhie, a unei şcoli elementare menite pregătirii demnitarilor Bisericii, în vreme
ce, în prima perioadă a dominaţiei otomane, în restul teritoriului ocupat de
turci nu existau şcoli propriu-zise, învăţământul reprezentând o iniţiativă
particulară a unor oameni ai Bisericii. Pentru vreo douăzeci sau treizeci de
ani, această misiune a fost asumată de ultimii învăţaţi bizantini risipiţi pe
teritoriul Greciei subjugate, dar în jurul anului 1480 Elada s-a cufundat într-o

14 Mihai Viteazul, erou al eposului grec
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