AUTORUL TRAGEDIEI VINA -- UN SCRIITOR OBSCUR?
DE
KL.,'\lJS-HENNING
SCHHOEDIm
Istoria literaturii.românepublicatiide AcademiaRomânăeste un ajutor preţios pentru cei ce se ocupăcu Htcratururomâni,sau cu studiul literaturiicomparate. Dacăfacemcîtevaobservatiiîn legăturăcu un capâtolal volumuluial II-lea,
aceastanu înseamnăcrttlcă,ci numai o completare,
In capitoluldespreEnrichVintcrhaldcrse spunecă nu ar fi exclusca ambele
comedii(1336)ale acestuiautor, Actorul.fărăvoie şi Tviurn.ţu!
amorului,să nu fie
traduceri,ei opere originale.Pentru prima piesă, cel puţin, această presupuner-e
nu se adevereşte.Este traducerea,saumc.:.ci
precis, prelucrareaunei opere a Iui
Augustvon Kotzebue,căreiai-a stat la bază un originalfrancez: Der Schauspiele'r
uiider WiUen,Lustspielin einem Aufzuge. Nach.dem Frtuvztusisch.en.
.frei bem'beitet:(1303).A doua operă, Triumfulamorului,este vădit o comedieitalinnă,pe
care Vinterhaldera tradus-o,probabil,după o versiunegermană.Pînă acum,ce-i
drept, n-am putut descopeninici textul italian, nici pe cel german1.
Dar, rnai calesîn legătură cu tragediaVina, pe care Vinterhulderil tradus-o
in 1843,se impun cîteva observatii.In Istoria literaturii.'române,p. 57D,se poate
citi că estc vorba de opera unui ,,foarteobscur autor german",AdolphMiiller,
şi două pagânimai departe,se vorbesteîncă o daU\de un autor germanobscur.
AutorultragedieiVie Schuld(româneşteVin,l)este într-adevărnecunoscutpublâeului actual, ehiar şi în Gerrnania: în istoria literaturii germaneînsă opera sa
ocupăun loc însemnat.Or-icum,într-o vreme,acest poet a avut mai mult succes
ca, de pildă,Goethe.
Este vorba de GottfriedAdolfMirllncr,1774-1B2D
(j nu Mullor),un avocat.
din Weissenf'cls,
care în 1816şi-a părăsit profesiaea să se dedicecu totul activităţii literare.De In el au rămas cîteva lucrări jurieliceşi destul de cunoscutCi
fost romanulsău în două volume,.lnzesioâer der Sch.ui.zqeisi
von .t1vigllon,
apăr-ut
1Lui N. A. Ursu îi datorămurmătoareahH.lioaţie:cartea Operelelui Cezar
Bolliac,Bucureşti,1835,are 'in apendiceun catalogde "cărţilece se ană în Tipografia lui Eliud şi cele ce sînt a se tipări". Intre cărţi "ce sint a se tipări" sînt
menţionateTriumfulamorultâşi Actoj'ulfără voie. După ambeleseaIlă numele
Şaqiie«[Schrager?]. Nu pUlbem
lămuri ce legătură există între Schragel'(care 1:11
este menţionatîn bibldografiilegerrnaneale timpului său) şi Vinterhaleler.In
orice caz, nici Schl'agernu este autorul comedieiActorulfără voie, după cum nu
oste nici aul;oi.'ul
pieseiTriumfuLamorului.
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10Greizîn 1799.De la 1820pînă la 1825,MilllnerH condus,în calitate de jurnalist, f'oiletcnulliterar al ziarului "MorgenblattfUr gebildeteStănde",al editorului
Cotta, şi, cu începeredin 1826,a publicat la Braunschweig,"Mitternachtsblatt".
Dar cel mai mare succesl-a avut în domeniulteatrului.In 1810el înfiinţat
la Weissenfels
un teatru particular,în care se reprezentaupieselesale şi ale altor
autori,Dintretragediilesale (Der 29 Februar,1812,Die Schulâ,1816,KonigYngurd,
1817,Die /l.Zbaneserin,
1820),cea mai cunoseut.ăafost Die Schuld.S-a mentinut
multă vremepe scenelegermaneşi, în 1821,:, apărut deja editia·a 4-a eLtextului.
La fel de cunoscutei11Germaniaau fost şi comediilesale, scrise unele după
modelfrancez, altele sub influenţa lui August von Kotzebue.Este semnificativ
că Miillnerînsuşi s-a numit "umbralui Kotzebur."i a publicat,în 1826,o operă
cu titlul KotzebuesLiteraturbriefeaus cler Utueruieli:
Tragediilelui Mullner,între altele Die Scliuld,se găsescpe linia literară a
.Schicksalstragod6.e",
gen deosebitde apreciatîn epocarornantdsrnului
german(mai
ales Între 1810şi 1820),care tratenzăatît subiecteistorăcecit şi subiecteburgheze.
In această modă literară apare o concepţief'atalistă,Pe un fond neliniştitorşi
demoniese împlineştedestinul inevitabil, deseori vcsttt prin visuri, presimtird
sau provocatde un blestem.Aceastădirecţieliterară a fost pregătităprin tragedii
ca Die Braut van r...
Jessinade F. Schiller (lB03).Pr-intretragediilegermanecare
aparţin acestui gen trebuie numite opere atît de celebreca Die A}mfrau(1817)
de Grillparzer,dar principalii reprezentanţiai acestei tendinţe sint Zacharias
Werner(1768-1823)şi Adolf Miillncr.In Fr,U1a,unele dintre operelelui Victor
Hugo (Les Bw'gnt.ves)şi ale lui A. Durnas se apropie de "SchicksalstrageidJie'"
germană,In ceea ce priveşte literatura română, Vinterhaldern-a f'ost singurul
care a creat o operă de acest gen, ci trebuia de asemeneamenţionatAl. Macedonski: tragedia sa 3 decembrienu-i ci"cît adaptarea dramei Der 24. F'ebnwr
de ZaohariasWerner2.
Acest gen Hl.cr
ar ia sfîrşit, mai tîrziu, cu piesele cu strigoi ale teatrului
popular.
Enciclopeddile
şi manualelede literatură germană ale secoluluial XIX-leCl
vorbescfoarte mult despre Adolf Miillncr.Una dintre "ele mai importanteenciclopedii,Meuer'sConversations-Lexikan,
tomul 22, din 1852,face elogiulconstrucţiei dramaticeşi al limbii poetice a pieselor sale: "Erfindung,stechenderWdtz
und Feinheitin der-AusfUhrungdes Elnzelnenlassen sich Milllnernicht abspY'''eh(mnnd bringen,verbundenmit einer glilcklichenKenntnis des mensch1iche"\
Herzens,oIt grosseEffekte hervol',trotz des bedeutendenMangelsaUeI'Warmt
des Gefilhls".Este adevărat că această lipsă de dildură a sentimentelorurmeazătextul - Milllnera înoercat5-0 ascund{\printr-o limbă prea bogată în
imaginişi prea încărcată(11jocuri de cuvinte./\zj se poate chiar adăugala acestea şi 'obieeţiae{1în dn1l11ele
lui MiIllnerpredomin<l.
anumite pseudo-probleme
şi căutareaefecteloruşoare.La vreInealor însă, operelelui Milllner,mai cuseamă
Die .Schuld,au avut un succes netăgăduit.Goethe persDnala reprezentat la
We-imarpieselelui. "Die Schulda lui Milllnerşi Vie .!lhnfraua lui Grillparzer
erau, în vremeaaceea [campe la J8171,la ordineazilei şi făceau senzaţie",scrie
J. P. Eckermannîn introducereala Gespriichemit Goethe.
Adolf MtiJlnernu este un scr.iitorimpoI'tant,dar, în nici un caz, nu este
obscur.Trebuie să lnai :Bieamintit azi'{ Răspundemafirmativ la această întrebare, pentru că numai.cine ţine seama de literatura tuturor claselorşi de operele litel:'m-e
ele toate ca]jită.ţile
poate zugrăvi imagineadesăvîrşităa unei epa.ci.
Chiar şi un Ado1fMUllller
este Un reprezentantal epociigoethiene3.
2 T. Vianu,Stucliide literatură1'omână,Bucureşti,1965,p. 430-431.
3 O mare parte dintre operele sale sînt publieateîn VermischteSchriften,
2 voI., Stutltgrat,1824/1826;
DramaHscheWe1'ke,7 voI.. Braunschweig,1828.studii critice: K. K. ,I. Schi.i.tz.
A. NTi111ners
Leben.Chllraktel'undGeist,Meissen.
lB30; OskarWclJer,A. AHlllneT
{lIsDnc!maiilcer
(teză de doctorat),Wiirzburg,1922.

