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Abstract 
 It is hard to believe that some Poetics written almost a century ago could still be of 

interest for today's average reader or specialist in the art of the words. But if Aristotle's Poetics, 

like any other science originated in the well-studied experience of writing, preserves its present 

interest, the same thing happens with these Poetics, however special they may be, such as the 

one written by the German Richard Müller – Freienfels in a decantation period of the aesthetic 

formalism and of development of the studies on the morphology of the culture and arts. We are 

thinking of works like: Oskar Walzel, The Question of Form in Poetry, Karl Vossler, 

Grammatical and Psychological Forms in Language, Leo Spitzer, Contents and Form in Art.  

Marginal Remarks on the Poetics of Richard Müller – Freienfels aims to prove the 

validity and usefulness of the psychological orientation of all Poetics from all times. 
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 Într-o carte de pionierat în comparatismul românesc, profesorul Alexandru Dima 
anexează cu deplină justificare domeniului literaturii comparate, limitat de tradiţie la relaţiile 
literare binare sau plurale directe, studiul [1] paralelismelor şi caracterelor diferenţiale ale unor 
literaturi, stabilite prin metoda comparaţiei. Specificul naţional al unei culturi este dat cu 
precădere de psihologia şi limba poporului respectiv. Secolul al XIX-lea, ca o expresie a 
ideologiei naţionalităţilor, a creat, prin Wilhelm Wundt, o ştiinţă nouă, demopsihologia 
(„Völkerpsychologie”) care-şi propune ca obiect studiul „sufletului poporului”, al comunităţilor 
psihice şi spirituale.  

Poetica lui Richard Müller – Freienfels, pe marginea căreia dorim să glosăm în rândurile 
ce urmează, celelalte lucrări de psihologie şi filozofie a creaţiei, se înscriu prin metodă şi 
concepţie, în curentul psihologic din estetică, inaugurat de „psihologia popoarelor”. 



Într-o carte din 1930, Müller – Freienfels încearcă o tipologie a unui grup de popoare, cu 
caracterizări nu lipsite de veracitate, dar contrazise adeseori de reflectarea lor concretă în 
literatură. Referindu-se la „funcţia dominantă”, psihologul german îi prezintă pe italieni ca 
senzuali, pe francezi ca reprezentanţi ai lui „ la raison”, pe englezi ca „instinctiv – practici”, pe 
germani ca reprezentând o voinţă nedeterminată. Ca „temperament” îi înfăţişează pe italieni ca 
„rapizi”, pe francezi ca „mobili şi graţioşi”, pe englezi ca „flegmatici”, pe germani ca „lenţi”; ca 
„emotivitate”, pe italieni – focoşi, pe francezi „patetici”, pe englezi – reci şi energici, pe germani 
– ca reprezentând „Stimmungul”. În ce priveşte concepţia despre lume, italienii îi apar 
„optimişti”, francezii – „pesimişti” – „sceptici”, englezii – „meliorişti”, germanii – „tragici”, iar 
„în raport cu realitatea”, italienii i se prezintă ca abstracţi „de mică dimensiune”, francezii ca 
„deţinători ai sensului comun”, englezii ca „pragmatici”, „utilitarişti”, germanii ca „fantaşti, cu 
tendinţe totuşi concrete” [2].   
 Poetica lui Richard Müller – Freienfels, o lucrare de proporţii modeste, scrisă în anul 
1921, poate suscita interesul contemporanilor pentru eforturile de explicitare în termeni raţionali, 
în cea mai mare parte acceptabili şi astăzi, a procesului psihologic de creaţie artistică, în general, 
şi poetică, în special. 
 Poetica, disciplină străveche, derivată din aplicarea retoricii antice la limbajul poetic, 
cerceta iniţial orice fel de creaţie, simplă ori versificată, făcută cu ajutorul cuvintelor. Astăzi 
numai limba germană mai păstrează un singur termen; Dichtung, alături de Prosa şi Dichter, 
pentru denumirea comună a producţiilor literare în proză şi versuri. Germana şi rusa dispun şi de 
denumiri generice adecvate pentru orice fel de creaţii literare, indiferent de forma lor scrisă sau 
orală: wortkunst şi slovesnost. Müller – Freienfels restrânge obiectul poeticii la studierea 
teoretică a artei poeziei, în sensul modern consacrat al termenului, limitat la creaţiile artistice în 
versuri. Merită, subliniate încercările de fundamentare psihologică a esenţei poeziei şi acţiunii 
formelor ei stilistice. Autorul ia în discuţie ambele aspecte ale procesului de comunicare artistică, 
căutând să lămurească actul însuşi al creaţiei şi percepţiei artistice. Selectarea liberă, originală a 
materialului de viaţă după gustul şi interesul prezumtiv al cititorului, prelucrarea personală a 
mijloacelor de comunicare dintre creatorul – emiţător şi destinatarul – receptor, în speţă a 
limbajului poetic, constituie ceea ce se numeşte formă artistică sau stil. Müller – Freienfels 
stabileşte patru factori sau elemente de bază care dau naştere formei artistice exprimate în 
particularităţi ale artistului creator, ale procedeelor estetice, subiectelor poetice şi materialului 
poeziei, care este limba. Cvadrupla determinare a stilului este subsumată la noi de T.Vianu 
critriului agentual al artistului individual, naţiunii, epocii sau cercului de cultură [3]. Examinarea 
separată a agenţilor cauzali este necesară deoarece, după cum se poate observa în literatura 
diferitelor popoare, înafara particularităţilor legate de creatorul individual şi de limbă, fiecare 
epocă îşi are temele sau subiectele sale preferate, determinate de condiţii istorice şi culturale sau 
de interesele specifice ale timpului, după cum îşi are formele şi mijloacele favorite de exprimarea 
poetică.  
 În funcţie de factorii genetici, constitutivi ai stilului, Poetica lui Richard Müller – 
Freienfels se structurează în următoarele patru capitole:  

I. Poetul şi stilul 
II. Subiectul poetic şi stilul 
III. Forme stilistice de exprimare poetică 
IV. Limba şi formele ei stilistice 
În primul capitol, după o veche tradiţie a filozofiei germane, se încearcă o disociere a 

activităţii practice, indispensabilă subzistenţei vieţii omeneşti, de activitatea estetică, fără o 



finalitate practică imediată, având doar un „scop în sine”, pe care conştiinţa cel puţin o resimte ca 
un „ lux al vieţii intelectuale”, ca o îndeletnicire „gratuită”, „dezinteresată” sau, cum o numea 
Madame de Staėl, „o nobilă inutilitate”. Înrâuririle lui Kant şi Schopenhauer sunt evidente. În 
domeniul activităţilor estetice ar urma să includem jocul, arta şi, într-o anumită măsură, ştiinţele 
teoretice şi religia. În epocă, teoria biologică a artei ca joc era susţinută de Karl Groos, înţeleasă 
nu ca o cheltuială a unui prisos de energie sau o „activitate dezinteresată”, ci ca o exercitare a 
instinctelor utile şi necesare vieţii. Herman Lotze pusese în circulaţie noţiunea de valoare 
estetică, condiţionată de existenţa frumosului şi proprietatea acestuia de a plăcea. Examinată 
după criteriul valoric, axiologic, în care pe lângă sentimentul apreciator intră şi factorul obiectiv 
al utilităţii, teoria frumosului, „dezinteresat” la care autorul cărţii în discuţie subscrie îşi 
dovedeşte slăbiciunea şi conţinutul idealist, metafizic.  

Dacă prin valoare înţelegem tot ceea ce corespunde unei dorinţe precise, unui ideal, înseamnă, 
în mod logic, că frumosul, din moment ce ne provoacă o plăcere, prezintă pentru noi un 
oarecare interes, nu e chiar atât de dezinteresat. Estetica modernă porneşte în explicaţia 
funcţiei sau utilităţii sociale a artei de la dubla natură biologică şi spirituală a fiinţei umane. 
Arta, este adevărat, nu satisface necesităţi practice, imediate. Ea nu ţine de foame, şi nici de 
sete sau de frig. Existenţa biologică se poate dispensa de produsele ei sau, în situaţii bizare, 
poate părea, în mod fals, eronat, cu atât mai îmbelşugată şi mai prosperă, cu cât se ţine mai 
departe de preocupări artistice sau intelectuale. Aparent finalitatea structurii artistice este 
lipsită de orice obiective practice, îşi este sieşi suficientă, fără contingenţe cu realitatea 
imediată. Utilitatea ei socială se manifestă însă indirect, mediat, încât adesea nici nu poate fi 
sesizată. Dar aceasta nu înseamnă că ea nu există. Arta răspunde unor necesităţi indircte, de 
ordin spiritual, satisfăcând nevoia noastră sufletească înnăscută de frumos. Corespunzător 
legii corelaţiei arta influenţează, într-un sistem de relaţii intime şi dependente complexe, 
întregul comportament, în sensul dezvoltării multilaterale, armonioase, depline şi înnobilării 
fiinţei umane.  

Iniţial prin artă se înţelegea orice potenţă sau disponibilitate creatoare. Latinescul ars, 
artis avea sensul primar de meşteşug, îndemânare. Cuvântul german Kunst derivă de la verbul 
Können (a putea). Echivalentul rusesc iskusstvo din v. sl. iskus + suf. – stvo are la origine goticul 
Kansjan care însemna a încerca, a căuta, a alege, a selecta. Ulterior cuvântul şi-a restrâns atât 
de mult sensul încât a ajuns să desemneze numai asemenea „iscusinţe” care parţial sau total 
servesc ca obiect de desfătare estetică. În Poetica lui Müller – Freienfels sfera artisticului este 
redusă la formele stilistice organizate în scopuri emotiv-estetice. Partea a II-a şi a III-a cărţii este 
rezervată subiectelor potice şi formelor de expunere: povestea, cântecul, balada, eposul, romanul, 
nuvela, legate şi identificate cu genurile literare. Reprezentările şi noţiunile, ideile şi 
sentimentele, manifestările psihice şi intelectuale n-au nici o însemnătate literară în sine fără 
realizarea lor în forme sensibile sau simboluri intelectuale. Temele poetice, motivele şi subiectele 
sunt în general aceleaşi, comune şi recurente. Nouă şi originală trebuie să fie întotdeauna 
încorporarea lor artistică.  

Analiza formelor stilistice ale materialului poeziei, care este limba, îi prilejuieşte 
autorului, în ultima parte a lucrării, câteva observaţii preţioase cu privire la elementele muzicale 
ale limbii, sensul figurativ al cuvintelor şi gândirea simbolică. Efectele muzicale (ritmul, versul, 
rima), oarecum inconştiente, spontane îşi au originea într-o fază sincretică a poeziei primitive, 
când aceasta era asociată cu muzica şi dansul. Dar poezia nu acţionează asupra sentimentului 
numai prin forma exterioară, sonoră a cuvintelor, ci în primul rând prin conţinutul lor naţional, 
întrebuinţat în literatură, de regulă cu alte înţlesuri decât în comunicarea practică. Freienfels 



numeşte aceste organizări estetice de sensuri improprii, figurative, pe care stilistica tradiţională le 
include în categoria tropilor sau figurilor de stil, forme ale sensului, pentru a le deosebi de 
formele asemantice, muzicale sau sonore. 

Izvorul formelor semantice sau al figurilor de stil (metafora, metonimia, epitetele ornante 
şi altele) se găseşte, pe de o parte, într-o slăbiciune funciară a limbii care nu posedă suficienţi 
termeni pentru toate obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare [4], iar, pe de altă parte, într-o 
imperfecţiune a spiritului uman, incapabil de a degaja o idee sau un concept abstract înafara 
oricărei atingeri cu realitatea concretă. Imaginile figurativ-sensibile s-au născut din incongruenţa, 
nepotrivirea sau dezacordul ontologic dintre lumea concretă şi lumea noţiunilor abstracte, dintre 
semnificant şi semnificat şi necesitatea exprimării abstractului prin concret. Sunt şi situaţii în 
care limbajul nu a creat un cuvânt propriu pentru a exprima un lucru nou, fiindcă după cum 
explica un psiholog al artei, este vorba de o reprezentare a universului „proprie poetului, pe care 
poetul a extras-o din propria sa adâncime” [5]. Psihologic, influenţa estetică a imaginilor se 
explică prin faptul că tot ceea ce este viu, dinamic, concret – senzorial şi acţionează asupra mai 
multor organe de simţ are o mai mare putere de impresionare.  

Valoarea estetică a „senzorialităţii” formelor stilistice nu trebuie însă absolutizată. Lirica 
de idei şi realismul psihologic resping în general procedeele imagistice. Folosirea lor abuzivă 
poate degenera în manierism descriptiv şi excrescenţă parazitari dăunătoare talentului şi 
inspiraţiei. Valoarea estetică a formelor literare se măsoară numai după capacitatea lor de 
comunicare şi impresionare. 

Mecanismul psihologic şi intelectual comun tuturor figurilor de stil se găseşte în psihicul 
uman, în imaginaţia şi fantezia sa creatoare. Faptul că putem percepe sensuri aproximative, că 
putem înţelege rostirea aluzivă, sugerată – ideal mallarmean al poeziei – se explică psihologic şi 
se datorează gândirii simbolice foarte complexe, care funcţionează în momente de exaltare, 
inspiraţie sau transă poetică. Poetul, o exprimă foarte plastic Baudelaire, trăieşte într-o lume de 
simboluri în care „Parfum, culoare, sunet se-ngînă şi-şi răspund”. Artistului nu-i mai rămâne 
decât să le substituie pe unele prin celelalte corespunzător dispoziţiunilor sale sufleteşti după o 
logică a poeziei diferită de logica pură [6]. 

Gândirea simbolică, ne previne teoreticianul german, nu trebuie confundată cu 
comparaţia propriu-zisă. Figurile stilistice se bazează pe asociaţii prin contiguitate (metonimia, 
sinecdoca) şi pe asociaţii prin similitudine, analogie sau asemănare. Într-o comparaţie obişnuită 
intră toate elemntele structurale ale analogiei: obiectul care se compară, imaginea cu care se 
compară şi însuşirea care le uneşte. Într-o constatare poetică sceptică a lui D.Bolintineanu că 
„Omu-i ca un vierme ce-n ţărînă pare / Un minut vederii şi, lucind, dispare” (Ştefan la moarte), 
obiectul comparaţiei este omul, imaginea cu care se compară – viermele, iar însuşirile care-i 
apropie, efemeritatea, lucirea de o clipă şi fragilitatea vieţii. Figurile bazate pe analogie sânt 
rezultatul unei acţiuni mijlocitoare a spiritului care uneşte un semn exterior de „semnificaţie 
intelectuală. Într-una din cele mai pure creaţii lirice ale lui Goethe: „ Dulce pace, / Vino, vino-n 
sînul meu”, poetul personifică o realitate abstractă, atribuindu-i însuşiri omeneşti. Analogia din 
personificare, bazată pe o realitate subiacentă a mişcării universale este extrinsecă, convenţională 
sau artificială şi analizabilă. 

Imaginea – reproduce André Breton o judecată estetică a lui Pierre Reverdy în Primul 
manifest al suprarealismului – este o creaţie pură a spiritului.  

Ea nu se poate naşte dintr-o comparaţie ci din apropierea a două realităţi mai mult sau 
mai puţin îndepărtate. 



Cu cât raporturile a două realităţi apropiate vor fi mai depărtate şi mai juste, cu atât 
imaginea va fi mai puternică – şi cu atât puterea ei emotivă şi realitatea poetică vor fi mai mari ... 
etc.” 

Gândirea simbolică nu compară ci, trecând peste orânduiala obişnuită a fenomenelor, 
găseşte în lume apropieri sau deosebiri, construieşte complexe difuze, mobile, ilimitate care ne 
uimesc şi ne dau sentimentul frumosului. În simbol, imagine şi idee, semn şi semnificaţie, 
general şi particular sunt topite în aceeaşi unitate intelectual – emoţională absolută. Analogia 
apare naturală, intrinsecă şi indecompozabilă. O realitate nu se mai substituie prin alta, ele fiind 
identice.  

Analiza separată a figurilor de stil nu intră în sarcina poeticii psihologice, lăsată de 
Richard Müller – Freienfels pe seama stilisticii, fiindcă fundamentarea lor psihologică şi 
mecanismul lor aperceptiv este acelaşi. În imagini comune ca holde aurii, holde ca aurul, aurul 
holdelor, epitetul, comparaţia şi metafora au acelaşi înţeles, exprimat însă cu mijloace stilistice 
diferite. 
 
Concluzii 

Poetica lui Richard Müller – Freienfels, frecventată la timpul ei cu asiduitate de către 
formaliştii ruşi, şi prin intermediul lor de neoretoricienii francezi, îşi păstrează în continuare 
veracitatea şi actualitatea. Orientarea psihologică a esteticii câştigă azi tot mai mulţi aderenţi. 
Poetica şi stilistica, discipline autonome, de profunzime şi nuanţe, au avut şi au întotdeauna de 
câştigat din achiziţiile psihologiei generale, cu deosebire ale psihologiei creaţiei. 
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