E. LOVINESCU

ŞI METODA IMPRESIONIST Ă
DE
ADRL'\NMARINO

In înţelesul său elementar, chiar rudimentar, Impresionismul a
fost multă vreme privit (nu numai la noi) drept expresia cea mai
tipică a subiectivităţii necontrolata şi abuzive în critica literară. Fundamentul său ar consta în judecăţi arbitrare, haotlce, de bun plac, sustrase oricărei fundamentări obiective, bizuite exclusiv pe "impresii"
capricioase, spontane, absolute. Că există şi un astfel de "impresionism", - etern, empiric, nu o dată de-a dreptul primitiv - nu se poate
l.âgădui. Oricine se simte îndemnat sau autorizat să formuleze o "impresie" şi o "judecată" oarecare, îl cultivă în fapt, fie că este conştient
sau nu. Totuşi, nu acest "impresionism" a fost praolicat de adevărata
critică .şi, în primul rînd, de E. Lovinescu, de numele căruia se leaqă
în mod curent, şi pe drept cuvînt, introducerea ,.metodei impresioniste"
in critica noastră. Problema, ne studiată încă în adîncime, merită oarecare atenţie.
Este mai întîi bine cunoscut faptul că E. Lovinescu, la începuturile activităţii sale, s-a revendicat în mod deschis de la cîteva mari
figuri ale criticii franceze contemporane, în speţă Emil Faguet, Anatole France, mai putin Jules Lemaîtrc, consideraţi ca exponenţii cel
mai puri ai "impresionismului" european. Azi, perspectiva este Întru
citva schimbată. Faguet nu mai trece drept "impresionist". Renc Wellek, în A History of Modern Criticism (voI. IV), îl clasează chiar la
"universitari". In orice caz, prestigiul său asupra lui E. Lovinescu a
fost mare şi hotărîtor. Primele sale volume Paşi pe nisip (1906) o trădează; "Influenţa Iaquetiană a durat cîţiva ani, adică în epoca Paşilor .. .". In perioada imediat următoare, a studiilor pariziene şi a colaborării la Convorbiri critice (1906--1910), "predomină influenţa anatolefranciană". Dincolo de stil, alegerea temelor şi tehnica analizei, aceşti

BDD-A1565 © 1967 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 34.230.64.114 (2023-01-09 23:59:02 UTC)

62

ADRIAN
MARINO

2

doi "maeştri" impun lui E. Lovinescu o anume viziune critică, de
redus la cîteva principii de bază. Ele ne vor da şi conţinutul exact
al "metodei impresioniste", cu mare priză asupra conştiinţei tînărului
critic, structural anti-dogmatic şi anti-scientist.
Prin urmare, atunci cînd vorbeşte de "relativismul temperamental,
hrănit din lectura lui Faguet" 1, E. Lovinescu defineşte impresionismul
într-un punct de esenţă. Această conceptie critică este prin excelenta
anti-metefiz.că, anti-doqmatică, relativistă şi sceptică. Nuanta ultimă
apare mai ales la Anatole France. Acesta neagă (împreună cu toţi
impresioniştii], ideea frumosului ideal, absolut, căreia-i substituie o
"incertitudîne fatală şi universală" : a reacţiunilor subiective de "gust",
făcut din emoţii fine, vagi şi mobile, cu neputinţă de prins in formule
şi judecăţi obiective, universale:
"Orice operă de poezie şi de artă a fost mereu obiect de 'disputa
şi poate că unul din cele mai mari atracţii ale lucrurilor frumoase este
să rămînă indoielnice, căci toate, oricît am nega, sînt îndoielnice" 2.
O definitie poate şi mai precisă întîlnim la Jules Lemaître :
"Critica este o reprezentare a lumii tot atît de personală, de relativă (n.n.]. .. , şi prin urmare tot atît de interesantă, ca a oricărui alt
gen literar".
"Critica variază la infinit după obiectul studiat, după spiritul celui
. care-I studiază, după punctul de vedere în care acesta se esează" ].
Acest impresionism, crescut "pe fond de relativism estetic" 4, chiar
dacă in parte va fi amendat ulterior, n-a fost ascuns de critic niciodată. Cu formulări ostentative,programatice, noua metodă este cultivată în special in Paşi pe nisip. Însuşi titlul cuprinde o declaraţie
de principii sceptice. Paşii criticii "sînt ca nişte "paşi pe nisip" pe
care vîntul îi poate şterge oricînd" 5. Instabilitate motivată de fflptul
că Frumosul absolut nu există. /IA ne raporta la legile lui eterne, pe
care încă nimeni nu numai că nu le-a dovedit, dar nici nu le-a anunţat limpede" 6, ar fi o mare eroare. Convingerea duce la respingerea
hotărîtă şi radicală a doqmatismului :
"Un critic nu poate fi dogmatic, pentru că nu are o dogmă, atît
timp cît aprecierea estetică va sta în gustul nostru, atît de personal
şi de variabil".
Dacă ar exista criterii literare sigure, critica sau ar fi de prisos,
sau s-ar confunda cu o simplă expertiză mecanică. In această tristă
ipoteză:
1 E. Lovinescu,Memorii,Buc., Cugetarea,1930,1, p. 150.
2 AnatoleFrance,La vie lttteiaite, Paris, Calman-Levy,
III, p, XVIlI.
3 Jules Lamaitre,Les Contemporains,
Paris, 16-e ed., III, p, 341.
4 E. Lovinescu,Istorialiteraturiiromânecontemporane,1900-;-1937,
Buc.,Socec,
1937,p. 58.
5 Idern,Paşi pc nisip,Buc.,1906,II, P. 186.
6 Idem,op. cit., Il, p. 17.
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IICriticul ar fi un yerificator al măsurilor metrrco-critice" 7.
Forma evoluată, sistematizată, a acestui impresionism relativist
o va constitui concepţia mutaţie! valorilor estetice, care ,.implică
principial şi revoluţia valorilor critice" 8. Sensibilitatea critică se adaptează progresiv noilor forme artistice. Fenomenul este doar un aspect
al principiului sincronismului, specific -- după E. Lovinescu -- întregii
vieţi literare. Impresionismul Însuşi, practicat sub orice formă, constituie o dovadă. Nu mai departe pînă şi N. Iorga "e un impresionist sl
prin urmare e modern" 9,
Primatul impresiei estetice şi relativitatea gustului duce la negarea oricărui spirit de sistem, oricărei "legi", oricărui gen de scientism
şi explicate raţională a operi] de artă. De unde şi negarea criticii ştiinţifice, poziţie nu mai puţin tipică lmpresionismului :
1/• , • Cu toată erudiţia lui, Faguet a fost, în realitate, un impresionist, care, ne crezînd într-o critică ştiinţifică, s-a ferit de slstematizăr!
şi generalizări grăbite, şi în afară de una din cărţile de tinereţe Drame aticien, Drame moderne, n-a construit niciodată sisteme prin
mijlocul ideilor generale scumpe lui Taine" 10.
Aceeaşi atitudlne -- pentru fi da încă un punct de reper -- ia
Jules Lemaître, adversar deschis al oricărui studiu istoric al literaturii, al oricărei "ideologii" 11.Poziţie care apare cu necesitate şi la
E. Lovinescu, tradusă printr-o opoziţie ferma fală de critica "doctrinară", reprezentată la noi de Gherea, căruia i se face acelaşi proces întreprins în critica franceză lui Taine şi Brunetiere, de către
Anatole France şi Jules 'Lemaitre. Obiecţia esenţială priveşte ignorarea sau părăsirea, în fapt, dacă nu şi în principiu, a "obîectulu.i
esenţial
al criticii"cauza
-- valoarea
estetică
- înşiefectle
favoaşaa lui".
a "două
bleme cardinale:
fenomenului
literar
Ceeaproce
restrînge şi modifică întreg programul criticii literare:
"Fenomenul nu mai e privit în sine, ca un fapt de sine stătător. E interesat numai prin provenienţă şi prelungirile lui sociale.
Arta, în înţelesul unei emoţii estetice dispare; rămîn în picioare numai problemele etiologiei şi finalitătiţ ei" 12.
Este cazul a observa, fie şi în trecere, că impresioniştii nu au vorbit niciodată de "emotia estetică" în sens schopenhaurian, impersonal,
pur contemplativ. Pentru ei, această emoţie a avut în orice împrejurare -- vom vedea imediat -- un caracter "senzual", "ep1cureu", de
"plăcere", adesea de "voluptate". Estetica, sub orice formă, este lronizaiă : "In estetică înseamnă a fi in nori". "Estetica nu se sprijină pe
7 E. Lovinescu,op. cit" II, p. 198.
e Idem,Memorii,Craiova,Scrisulromânesc,1932,Il, p. 18.
9 Idern,Paşi pe nisip, II, p. 197.
le Idem,Critice,Buc.,Ancora,1928,IV, p. 145-146.
11Jules Lemaître,op. eit., VI, p. X.
12E. Lovinescu,
Critice,Buc.,H Steinberg,1916,IV, p. 31r 33.
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nimic solid. Este un castel în aer" 13.Dimpotrivă, E. Lovinescu - foarte
maiorescian de astă dată
reformulează impresionismul în termeni
mai stricţi. Criticul recunoaşte iniţial şi existenţa unei I/critici absolute", care răspunde la o singură întrebare: IIE opera frumoasă sau
HU"? Spiritul său este absolut şi judecătoresc:
IIA te întreba dacă opera e frumoasă sau nu, e a-ţi pune adevarata întrebare cardinală pe care se razimă estetica" 1.
Alături de acest examen rigid devine necesară şi I/critica relativă",
care imblinzeste rigorile absolute, în funcţie de condiţii istorice -;;i
locale. Impresionismul ar corespunde, deci, mai bine, acestei de a doua
ipoteze. Dar rămîne un fapt că E. Lovinescu în spiritul mai mult al
lui Remy de Gourmont, decît Faguet, France, sau Lemaitre, va vorbi
mereu şi foarte subliniat, de IIprimatul estet'icei" 15, de disociat cu
stricteţe de interferenţe şi valori heteronome. Metoda este aceea din
La dissociatiou des idees de Remv de Gourmont, unde se susţine ca.
"ideea de frumos nu a fost disociată niciodată de esteticieni" 16.
Adică exact ce ar trebui să întreprindă .criticul literar, în analizele
sale, precum E. Lovinescu o şi spune:
"Este aşa dar, de datoria criticii de a face disocierile necesare
În analiza emoţiilor ce trec adesea drept emoţii estetice" 17.
Criteriul, după impresionişti, este unul singur:
IINici doctrină, nici sistem... . numai o dulce uimire in faţa
frumusetii lucrurilor" 16.
Emoţie estetică face spontan toate "disocierile" necesare şi esenţiale. Este frumos tot ce IIplace", urît tot ce "displace", senzaţie spiritualizată şi IIdelicioasă" la Anatole Prance, "senzuaIă", apropiată de
"plăcerea fizică", la Remy de Gourmont, IIvoluptuoasă" la Jules Lemaître.
De altfel, pentru acesta din urmă, "crHica personală, critica Impresienistă, critica voluptuoasă" 19 sint sinonime. Intr-o primă fază, impresionlsmul lui E. Lovinescu cultivă acelaşi epicureism estetic, superior,
diletant şi sceptic, la care ulterior renunţă,
Satisfacţia sau "plăcerea" estetică îşi are punctul de plecare intr-o "impresie", cu care stă În relaţie de efect şi cauză. "Impresia"
este principiul de bază al metodei impresioniste, noţiune de înţeles
cu exactitate, ferită de orice simplificări abuzive. Sinteză de procese
emoţionale şi intelectuale adînci şi subtile, "impresia" defineşte actul
critic În fundamentul său. Este o activitate, o rezultantă, o plăcere
şi o caracterizare. Nu e adevărat de loc că impresioniştil au cultivat
13AnatolePrance,op. cit., IV, p. IV-V;.
14E. Lovinescu,Paşi pe nisip.II, p, 18.
15Idern,op, cit.. IV, p. 30.
16Rernyde Gourrnont,
La oultutedes iâees, 16·e.ed., Paris, Mercur
e de France,
1916,p. 101.
17E. Lovinescu,Critice,Buc.,Ancora,1927;;
ed. del., III, p. 1t2.
lEAnatoleFrance,op. cit., ll, p. XIII.
19Jules Lernaitre,op. cit., VI, p, X.

BDD-A1565 © 1967 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 34.230.64.114 (2023-01-09 23:59:02 UTC)

E, LOVINESCl,iŞI
METODA
IMPRESIONISTA

65

exclusivitate, momentul iraţional şi pur senzual al "in1presiei". Nota,
există, fiind inclusă în însăşi psihologia impresiei, care nu
poate fi sterilizată de reacţiuni de consimţire sau de respingere. Anatole France vorbeste, se înţelege, "de impresii alese care se reper.
cutează În mine, vă asigur, într-un mod cu totul delicios" 20.Iar Jules
'Lemaître îşi exprimă recunostinte pentru "plăcerea" procurată de
"impresiae.stetică" 21.Critica Impresionistă devine atunci "arta de a
ne bucura de cărţi şi de a ne îmbogăţi şi rafina prin ele impresiHe,,:a
Că aceste impresii sînt relativei caleidoscopice, variate, n-are după
impresionisti nici o Însemnătate:
"Eu-'
afirmă E. Lovinescu in perioada crâstalizăni - nu fac
critică cu certitudini apocaliptice sau de doctrină. Sînt un simplu cititor ce-şi are senzaţiile lui, străbătind o carte i- pe aceste le dau drept
ceeace pot valora" 23.
Ce poate fi mai capricios şi mai instabil decît o impresie? Şi
totuşi:
uNu trebuie să ne pară rău de această variabilitate. Dimpotrivă
ea e fermecătoare: 24.
Dar a vedea în această "impresie" doar o simplă reve laţie extatică, dublată de o senzatie plăcută, ar însenina să privim doar la
suprafaţă. Critica începe printr-o impresie, dar nu Se reduce numai
la impresie. Un critic fără "impresii q, fără percepţii emoţionale, este
'un orb, un non sens, o imposibilitate. Orice critică se întemeiază pe
un "impresionism de fundament" 25, amplificat, consolidat, organizat
şi rectificat printr-o serie de operaţiuni de ordin analitic. Citit bine,
E. Lovinescu, nu spune altceva. Faguet merită elogii pentru capacitatea
şi Iar
"darul
a-şi tălmăciînseamnă
impresiile
în rinţiuri
şi i1cisive" 26.
"a literar
tălmăcideimpresiile"
a le
de1ini şiviideci
traduce în limbaj accesibil şi sugestiv, a le desfăşura, 'a le analiza. Jules
Leniaitre face afirmaţii identice. Toate aceste comparaţii strînse, urmărite direct pe texte, sînt absolut necesare, Întrucît imaginea actuală
care circulă despre irnpreslonlsrn în genere (şi al lui E. Lovinescu în
speţă), cu puţine excepţii recente 21 este destul de aproximativă şi
deformată:
"Critica înseamnă a defini şi explica impresiile care le primim
de la operele de artă".
20AnatoleFranco,op, cii., II, p, 176.
21Jules Lemaître,op, cii., I, p. 245.,
22Jdem,op. cit., III, p.. 342.
23E. Lovinescu,Paşi pe nisip, II, prefaţă.
24Idem,op, cit., II, p. 198,
25G. Călinescu,Ce este "impresionismuI"?
în Lumea,I, 2, 30.XI.1945,1510[1.(/
literaturiiromâne,compendiu,
Buc.,Nationala-Mecu.
p. 357,
26E. Lovinescu,
EmiteFaquet,in Flacăto; V, 35, 11 iunie 1916.
27Eugen
Simion,
.Orietităti:
În Weraluru
contemporană,
Buc.,
E. p.Ion1.Noqoi1965,
p. 302;
E\'oJuţia
conceptului
de eri/ieu,
în Cronica,
II, 23, 1 iulie
[967;
ţecu, Lovinescucritic=strnbotu:',
in Familia,sept., 1967 etc.
5- C.312
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Metoda sa constă în "analiza impresiei pe care o primesc"
consemnării "impresiilor despre alte impresii" 29,.Jmprcsii sincere
tate cu qrijă" 30(un precursor al metodei este Sainte-Beuve, din
.Iules Lemaître dă un lung citat din Petisees de Joseph Delorme,
zat în fruntea seriei Les Cosuetnpotains}, surprinse pe viu, ula un
moment dat", "la o anumită oră" 31 (reflex evident al tehnicii pic",
turii impresloniste). In acest mod critica impresionistă devine implicit
confesiune, autobiografie, itinerar spiritual, din care Împrejurare, promotorii metodei îşi fac un semn distinctiv, dacă nu şi un titlu de glorie. Se pot întîlni profesiuni de credinţă foarte caracteristice, la Oscaf
Wilde de pildă, în Tlie Critic as Artist, dar să rămînem în sfera lectu
rilor lui E. Lovinescu. După Anatole France, dacă ar fi sincer, criticu
ar trebui să recunoască pe faţă:
"Domnilor, vă vorbesc de mine Q ptopos de Shakespeare,
pos de Racine, sau de Pascal, sau de Coethe" 32.
Sau, cu o formulă şi mai elocvenţă, peste tot citată.:
"Criticul bun. este acela care povesteşte aventurile sufletului
printre capodopere" 33.
.Iules Lemaître nu gîndea altfel:
"Nu ştiu, în definltiv.. decît să mă descriu pe mine însumi;
contact cu operele care-mi .slnt supuse" 34,
Mai ales în acest. punct, poziţia lui E. Lovinescu se
integral impreslonlştilor francezi:
IIPreamărind anumite sentimente, pe care le găsesc în operele
voastre, ei (criticii, n.n.) îşi 'preamăresc propriile lor sentimente,
propriile lor gusturi. Iri acest înţeles, critica nu e decît o autobioqrefie sufletească a criticului. Cercetînd ceea ce pune el în lumină îl
scriitori şi laudă cu căldură, am putea preciza înfăţişarea lui morală" '"
Convingerea se păstrează mereu, nealterată:
"Criticii mai mult se definesc decît definesc" 30,
Si urmarea va fi că E. Lovinescu va arăta o adevărată predilectie
pentru reconstituirea propriei sale formaţii morale şi intelectuale,
fixlndu-si etapele, influenţele, modificările şi stilurile, făcînd rnemoralistică obiectivă sissubiectivă, cu o mare vocaţie a retrospectivelorl
spirituale. Jules Lemaître numea acest gen de critică, surprinsă
28Jules Lcmaitrs,op. cît" VI, p. VI, XI.
29Idern,op. cii., IV, p, 292.
30Idem,op. cii., l, p. 5.
31Idern,op. cit., Il, p. 8Ej.
32AnetcloFrance,op. cu., l, p, IV.
33IdeID,op. cit., II, p. 170.
34Jules Lemaître,op.cit., VI,p. VI.
35E. Lovinescu,Critice,
Buc.,Alcelay,1920,ed. 2.a, 1, p. 187.
36IdeID,Cuvintepentrucri(icÎmai tineri,in Mişcarealiterară,Il, 34-45, 4--1
iulie 1925.
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auI Bourqet, lIegotistă" 37,Definitia convine destul de bine şi criti'ului nostru.
Definitia corectă a "impresiei'" presupune şi alte disociatii tot atit
ele esenţiale. Ceea ce o caracterizează nu este privirea fuqitivă, superfiCială, neparticiparea interioară, ci, dimpotrivă, "înţelegerea", usimpatia", chiar "iubirea". In orice caz, sentimentul direct, profund şi autentic al artei, care nu-l pot avea decît senstbilităţile fine, complexe,
CUeducaţie estetică verificată. "Impresia" are cu alte cuvinte un a.dÎnc continut uman, dezvăluit spontan, în forme nediscursive. Toţi
.lillpresioniştii, cititi direct. nu în istorii literare, vorbesc de "faculta'ţea înţelegerii", îndelung "exersată" 30.de "puterea de simpatie" , de
"iubire" 1.°,căci, "trebuie să iubeşti pentru a înţelege bine şi pînă la
(;apătII41.Or, E. Lovinescu repetă punct cu punct aceleaşi principii Je
cunoaştere literară, descoperite - am spune - direct, prin afinităţi,
'şi doar ulterior consolidate prin lectură:
"Ca să iubeşti un lucru trebuie mai întîi să-I înţelegi" 42.
In consecintă, rolul criticii:
" ..' Nu e numai de explicare rece, ci şi de o adîncă simpatie, filrii
de care orice înţelegere nu e decit pe jumătate. Ea nu cere numai
Q privire ageră, ci şi o bătaie caldă a inimii" 43.
Iată de ce "un critic trebuie să fie prin excelenţă impresionabil
şi vibrant", cu "putere de simpatie şi de entuziasm" 44, animat ek'
pun adevărat suflu de comprehensiune simpatetică de contopire intimă
cu opera de artă" 45.Procesul acesta este inclus În orice dialectică a
percepţiei estetice, sensibilă în structura sa cea mai intimă, intelec'tualizată doar progresiv, în etapele sale superioare, atunci cînd analize se organizează într-o adevărată construcţie <frîtică. In fond,
încă din secolul al XVIII-lea şi mai înainte, esteticienii "gustului" n-au
afirmat altceva. Şi este de remarcat că toţi impresloniştii, şi E.Lovi·
nescu împreună cu ei, cer mereu criticii "gust", "gust artistic Il, "gustul
fin literar", convinqere nea bătut exprimată, de la începutul carierii 4;;şi
pînă la sfîrşitul ei 47.Că de multe ori, criticul va vorbi şi de "intuitie" 48,termen devenit la modă prin berqsonism, iarăşi, nimic mai firesc, mai ales într-o primă fază:
37Jules Lemaître,op. cit" III, p. 344.
3SAnatoleFrante, op. cit., III, p. II.
39 Jules Lemaître,op. cii., III, p.34.0.
40Idem,op. cii., 1, 246.
41Idern,op. ci!.. 1. p. 242.
42E.Lovinescu,
Paşi pe nisip, II, p.200.
43Idsm,op, cit., II, p.24-25.
44Idorn,op, cit., II, p.197,198.
5Idern, Carieramea de critic, în ELovlnescu,Buc., Vremea,1942,p.213,
6 Idern,li zecea muză: critica,în Convorbiriliterare,XLIV(1910),p. 704.
47Idem, cip,cit., in E. Lovinescu,p. 2ID.
48Idem,Memorii,II, p.18.
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"Unii critici au crezut că se pot apropia de esenţă, adică de
mos, prin intuitie ... Iată una din sursele impresionismulul critic,
care l-am practicat la început, aducînd pe o rază de lună în Biblic
polis şi pe cea de a zecea muză" 49.
In această variaţie terminolcqică trebuie văzută în cele din urrn
doar esenta: "simpatie", "intuiţie", în critica literară cel puţin, n
înseamnă altceva decît "capadt.a.tea de a percepe emoţia estetică-capacitate variabilă pînă la inexistentă"
D;n care cauză E. Lovinescu n-a discutat şi, în orice caz, nu a insistat niciodată asupra etem
controversatei probleme a "caracterului subiectiv al emoţiunilor es
tetice" 51.Simpatia, Intuiţia, contopesc obiectul în subiect, în unitate
concretă a percepţiei critice.
Astfel înarmat, criticul poate păşi la aplicarea "metodei impresie
niste" propriu zise, care, plecînd de la "impresia" centrală a percep
tiei estetice, Începe să se desfăşoare după E. Lovinescu printr-o miscar
In doi timpi: de simplificare urmată de o amplificare de un· tip special
Istoria irnpresionismului va trebui să reţină această sistematizare o
rlqinală a criticului român, autorul unei concepţii pe deplin coerente
iormulată mai fin şi mai sintetic decît la M. Dragomirescu. Deşi pozi
ţiile teoretice fundamentale sînt în esenţă identice, E. Lovinescu dă, d
fapt, prima definiţie românească organizată, în spirit modern, a eri
ticii estetice, încă nu bine şi peste tot, la noi, înţeleasă, in toate arti
culatiile, nuanţele şi implicaţiile sale. Şi totuşi textele sint cum nu
poate mai limpezi.
Termenul de "intuiţie" nu este aruncat la întîmplare, dovedindu-s
rJe cea mai mare utilitate metodologică. Ea ne procură o "impresie unică
esenţială şi de natură pur estetică", prin care surprindem "dintr-oelată"
,elementul generator al operei de artă". In acest punct se poate consta,
o oarecare oscilaţie a terminoloqlel, în sensul că "principiul esenţial a
operei de artă" poate fi înţeles fie în sens genetic, fie de "qualite maltre
sse ", după formula Taine (la care se constată de altfel aceeaşi ambigui
tate). Indiciile cele mai multe vorbesc însă de izolarea şi clartficare
impresiei esenţiale, de "fixarea impresiei unice în dauna altor impres
contradictorii", printr-o "intuiţie estetică simplificatoare" 52.Intuiţia eri
tică ne c1ficu alte cuvinte "definiţia" fundamentală a operei, tradus
printr-o rezultantă emotivă predominantă,
La Emile Faquet, E. Lovinescu eloqia tocmai "oceastd Însuşire c
pitală de a se coborî În miezul chestiunilor şi în sufletul scriitorilor"
operaţie tipică metodei impresioniste, al cărui sens este reducerea 1
esenţial, la calitatea artistică fundamentală, la unitatea şi totalitate49E. Lovinescu,op, cii., în E. I.ovinescl,p.. 208.
50ldem,Critice,Buc.,Alcalay,1923,VII!, p. 103.
51Idem,Critice,VIII, p, 4.
52Idern,istoria literaturii româneaontemporane,
II, Evoluţiacriticii
Bucureşti,Ancora,1926.II, p. 37.
53Idem, op. ci!., Flacăra,V, 35, 21 iunie 1916.
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sintetică a impresiilor. Criticul "scbboară", "pătrunde" în fiinţa morală
a scriitorului", cu care coincide printr-un act de "simpatie". Limbajul,
desigur, este cum nu se poate mai [ntuiţionist :
"Criticul trebuie să sară deodată in meâias Ies, să intre în 'inirua
,operii asupra căreia stăruie" 54.
De unde o schimbare totală de regim. Din analitică, intuitivă, critica
devine sintetică şi selectivă. Ea pune ordine şi ierarhie în impresii,
ndepărtează pulberea amănuntelor, desprinde nucleul emotiv central:
"A merge de a dreptul la aceste centre, de unde pleacă lumina
spre imagini, a le cerceta, preclzindu-le adevăratul lor cuprins, a
ocoli tot ce nu e plin de înţeles, a îndeplini într-un cuvînt acest procedeu de simplificare, este tocmai menirea criticii impresioniste" 55.
ACeastă tehnică de esenţializare, în acelaşi timp temperamentală
şi metodică, este adoptată şi prin emulaţie picturii impresloniste,
avută şi ea în vedere de E. Lovinescu, indeosebi în perioada hiţială
a criticii sale :
"Tot aşa pictura impresionistă se străduieşte a prinde in linii
sobre şi puţine înfăţişarea lucrurilor în partea lor caracteristică.
Plecare amănunt îşi are desigur însemnătatea lui, dar cînd te rmpiedici de a zări esenţialul trebuie să-I laşi la o parte fără nici o
remuşcare. E o datorie chiar. Aceeaşi datorie o are şi critica de a
înlătura tot ce numai întîmplător şi oarecum în afară pentru a merge
de a dreptul în miezul creaţiei artistice" 56.
Mai mult, continuînd analogia, procedeul poate fi apropiat şi
de alte curente ale picturii moderne, tot mai simplificată in sensul
reducţlei stilistice, al esenţializării imaginii. De fapt, E. Lovinescu
chiar preconizează o astfel de concentrare a impresiei. atunci cînd
recunoaşte impresionismului vocaţia de "a caracterize în linii
puternice o fizionomie" 57, prin trăsăturile generale cele mai. energîce şi mai temeinice", "Această reducere la elementele esenţiale
ale unei idei... e adevăratul impresionism" 58.
Dar nu numai atît. A simplifica înseamnă a privi opera literară
în lumina unei idei centrale, prin raportare la un principiu convergent de unitate. Cralip metodei impresioniste întreaga operă a scriitorului poate fi redusă la o "unitate generatoare" 59,"urmărită '?i dovedită apoi în toate laturile activităţii lui" 6'). Motivarea, dincolo de
orice consideraţii, rămîne de ordin psihologic. Spiritul unifică, organic toate datele percepţiei. Iată de ce:
5.1E. Lovinescu,op. cit, Convorbiri.literare,XLIV(1910),p. 705.
55Idem,Critica,ed. 2-a, I, p. 15.
56ldem,op, cii., Convorbiriliterare,XLIV,(1910),p. 706.
57ldem,op, cii., ed. dcf.,IV, p. 146-147.
58Idern.op cit., cd. 2-a, I., p. 13-15.
59Idem,Memorii,II, r. 28.
60Idem,Memorii,1, p. 118.
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.Jmprestonlsmul răspunde unei nevoi de unitate fundamental"
a minţii omeneşti, tinde spre simplificare şi spre sinteze. Dintre
impresii alegem pe cele mai caracteristice; le reducem chiar la
una singură. Impresionismul este deci căutarea principiului dominator din orice operă de artă" 61,
In locul detaliîlor, esentialul, părţile sînt subordonate totalităţii, fragmentul trece în umbra unităţii, surprinsă de critic printr-un
act de sinteză. Mai ales sub acest aspect, lrnpresionisnuil (şi
implicit metoda lui E. Lovinescu) se dovedeşte modernă, raportabilăs
la spiritul structuralisllmluicontemporan, care urmăreşte peste tot
doar "totalităţile", "structurile", coerente, organice, funcţionale. Fără.
îndoială că o astfel de critică: "Presupune o realizare şi o privire
mai corespunzătoare i nemulţumindu-se cu desăvîrşita cunoaştere a
unor parţi, ea cearcă să ne prindă totul chiar cu ignorarea partilor. .•',
in locul cercetării subtile si minuţioase a unor amănunte, ce întunecă adese portretul zugrăvit, critica' lmpresionistă ne dă un desen
limpede, prins din linii caracteristice şi pline de .rellef.." 62.
Acesta ar fi procedeul de bază al "simplificăriili prin care
izolăm o impresie unică, fundamentală, caracteristică, azi am spune
"semnificativă ", Impresia izolată, neconcurată de alte impresii paralele, parazitare, sau contradictorii, tinde să se hipertrofieze, să ocupe
întreg ecranul sensibilităţii şi al conştiinţei. Este ceea ce E. Lovi-.
nescu va numi "arnplificare" 63,metodă prin care se aruncă ,,0 lumină
vie, mărit oare, asupra înţelesului intim şi elementar ce se ascunde în
fiecare operă de artă II64,Intreaga operaţie este în acelaşi timp spontană şi elaborată, intuitivă şi intelectuală, genuină; şi construită.
In vreme ce impresionismul elementar se reduce la formulări de
impresii haotice, fugitive, neorqanizate şi neorganizabile, impresienismul critic elaborează, construeşte o adevărată imagine a operei
scoasă, dedusă, din elementul de bază obţinut prin izolare.
Pe un "element izolat şi considerat ca originar" 65, criticul .impresionlst îşi organizează toate impresiile, asociaţiile, ideile şi imaginile :
"Printr-uri proces adesea neanalizebil, construcţia creşte de la
sine, rational; puse inlnişcare
de o logică implacabilă, faptele
se desprind automat din "toate categoriile experienţei omeneşti pentru ci se Însera la locul cuvenit, pilitură de fier atrasa ire'::istibil
de magnetul unei' atitudini polarizatoare, şi a constitui o osatură comandată de un singur suflu dominator" 66.
61E. Lovinescu,op. cit., VIII, p. 4-5.
62Idem,op. cit" ed. 2-a, p, 15.
63Idem,Istoria literaturiiromânecontemporane,
II, p. 38.
64Idem,op, cit., Cotivoibiriliterare,XLIV(1910),p. 701.
65Idem,Memorii,II, p, 28.
96Idem,Memorii,1, p. 157-158.
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A trage de aici concluzia că metoda împreslonistă echivalează
ieu o reconstructie personală a operei, care transmite crit.cului o
impresie dominantă, nu este abuziv, ci, dimpotrivă, de o consec, venţă logică desăvîrşită. Contopirea intimă cu opera de artă este sinonimă cu "reconstituirea ei sintetică într-o construcţie personală" 67.
De aici vine la E. Lovinescu tendinţa sa evidentă (şi mărturis.tă) de
a face din critică:
,,0 categorie pur literară, un joc spiritual în jurul operelor de
artă, o construcţie personală, care să poată rezista timpului chiar
piloţii afirmaţiilor s-ar surpa ..." 68.
Fără discuţie că şi acest punct al programului provine din critica
impresionistă franceză. Faguet surprinde caracteristica scriitorilor
"sub o formă personală" 69.După Anatole France critica literară "cu
cît mai personală cu atît este mai interesantă' 70. "Operă personală"
este critica şi pentru Jules Lemaître 71.
Ceva mai mult, această construcţie personală ţine de esenta intimă a creaţiei. Critica literară este de fapt ea însăşi creaţie, operă
de artă, crescută pe substanţa unei alte opere de artă. Teoria
circulă în mod curent în întreg Impreslonismul ceuropean. cu antccedenţi mai vechi, în special în Saint-Beuve, tipică la Anatole France 72,
la Jules Lemaître 73 etc. Ea se va regăsi inevitabil şi la E. Lovinescu,
sub forma A zecea muză: critica, şi cea din urmă, formulă întîlnită
şi la Anatole France 74. De unde asimilarea criticii cu un "gen literar" 75, a cărui "natură artistică ne permite leXjpansillnea propriei
noastre individualităţi". "Fiind o artă, critica se sprijină şi pe
mijloace artistice" 76, conduse de "evidente intensităţii de realizare
artistică" 77.Obiectivul său centralveste intrarea "înf,senta creaţiei
artistice printr-o creatie critică, suprapusă celeilalte ...", iar tehnica
sa - recrearea atmosferei operei I,printr-o recompurrere a elementelor
într-o expunere sensibilă, care e totdeodată şi o intrepretare a criticului, ca orice creaţie" 78.Atunci specia cea mai adecvată a noului
gen literar se dovedeşte a fi ,Jigurina" şi "portretul", forme în care
E. Lovinescu excelează, de o motivare pur unpresionistă,
67E. Lovinescu,op, cit; E. Lovinescu,
p, 213.
68Idem,Istorialiteraturiiromânecontemporane,
1900-1937,p, 57.
69Idem,op, cit., IV, p, 146.
70AnatoleFrance,op, cii., II, p. 176.
71Jules Lemaître,op. cit., III, p. 344.
72Anatole France, Le jardin d'Epicure, Paris, Calman-Levv,p. 225--226.
73Jules Lemaitre,op. cit., III, p, 342.
74AnatoleFrance,op, cit., II, p, 177.
75E. Lovinescu,
op. cit., ConvorbirIliterare,XLIV(1910),p. 700,704.
76Idem,op. cii., VIIl, p, 3,5.
77Idom,Istoria literaturiiromânecontempororie,
1900-·1937,
p. 58.
78Idern,op. cit., E. Lovinescu,
p. 208,21'3.
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"Practicat ca o reducere la unitate, Jmpresicnismul trebuia să
ajungă la procedeul "Jigurinelor", în care se poatepreţui o sforţare
spre sinteză" 79.
Imprcsiaunitară intrevede în ,,figurină" metoda Iecompuner"iişl
deci a realizăriiartistlce ideale. In "fiqurină", respectiv "portret", jocul
celor două operatii .criticeesenţia.1e, de simplificare şi amplificare, se
poate desfăşura In condiţii optime de libertate şi economie CImijloacelor 80,Portretul --imagine - impresie se construeşte prin fixarea
unui singur element esential, "cu ajutorul căruia scriitorul urmeaza
să clădească restul armăturii .psiholoqlce a portretului" 81,Se înţelege atunci că prin "figurina sintetică", metoda impresionistă îşi gîseste cadrul cel mai caracteristic de expresie 82. Un ciclu întreg la
Jules Lemaître se intitulează, fireşte, Figurines (Les Contetuporoins,
VI-VII).
Impresia, o dată bine definită, cristalizată şi re constituită printr-un act de re-creaţie, reface în mod inevitabil destinul operei de
artă: acela dea transmite o emotie specifică, În cazul în speţă irupresia surprinsă, trăită şi exprimată de critic. Procedeul impresionist
acesta este: a analiza impresia autorului, concomitent cu propria analiză a impresiilor criticului asupra acestor impresii 83.Joc secund, în
acelaşi timp spontan şi deliberat, finalizat în vederea producerii în
cititor a unei anume stări de spirit. Căci în timp ce opera literară
radiază în multiple sensuri, printr-o polivalenţă de semnificaţii, critica
literară tinde să-şi orienteze impresiile şi emoţiile, să le dea o. direcţie precisă, conştient şi metodic urmărită. De fapt, aceasta a fost
intenţia tacită a criticii estetice încă de Ia Inceputurile sale, dar numai
impresionisnrul vine să-şi teoretlzeze deschis vointa de comunicare
"dirijată" :
"Privesc imptesionismul
declară şi E. Lovinescu - aşa cum
e privit în artă, în pictură sau chiar în literatură, ca un procedeu ce
ne îngăduie ca sub forma cea mai concentrată să trezim un cît mai
mare' efect" 84.
Am pătruns în "rostul adînc al unei opere"? I-am surprins
esenţa? Ne-am formulat despre eao
impresie? Urmează stadiul
al doilea al lucrării critice: transmiterea acestei impresii cu maximum de eficacitate. Capacitatea. izolării unei singure impresii, fundamentale şi generatoare, ar rămîne sterilă, inefidentă, fără "posibilitatea
de a comunica prin procedee pur literare" 85.Asimillndu-si atmosfera
79E. Lovinescu,op, cit., VIII,p, 6.
80Idem, Memorii,II, p. 30.
SlIdem,III, p. 5.
82Idem,Critice,V, ed. def..prefa·Iă.
83.IulesLernaîtr
e. op. cit., 1, p, 247.
8, E. Lovinescu,op. cit., Convort.ir!Ilteuue, XLIV (1910),p. 705.
85Idom.Me'moiii,II, p, 19.
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scriitorului, critica lmpresionistă "caută s-o recreeze sintetic pentru a
produce în conştiinţa criticului intuiţia 86,concretă, sensibilă, a operei.
Metodă complexă de orientare, consolidare şi stimulare a percepţiei
estetice a cititorului, condus tacit şi subtil de mînă, pe un itinerar
..inefabil. Definiţia noastră nu este abuzivă. E. Lovinescu a asimilat in
orice împrejurare Impresionismul nu numai cu putere de .Jntuitle",
dar şi cu aceea de a ,,0 transmite altuia pe căi pur literare", Şi
urmează precizarea capitală:
IINesprijinindu-se pe rationalizare şi dialectică, ea trebuie să
producă sugestia prin procedee artistice" 87.
Aşa dar, critica este şi trebuie să fie sugestivă şi deci artistică,
"poetică". Ulterior, criticul va admite, cum e şi firesc, şi o anumită
.,rationalizare" a percepţiei estetice. Dar finalitatea sa nu se modifică: fără "puterea de comunicativitate şi de sugestie irezistibile" 3S
critica literară rămîne mută, infirmă, caducă. Analiza capacităţii sale
de nuanţă şi sugestie este subtilă, şi, în esenţă, exactă. După E. Lovinescu impresia produce sensibilităţii criticului, o stare unică, muzicală, care dă "tonalitatea de bază, nota muzicală ce se strecoară 11\
întreaga arborescentă a construcţiei critice" 89.Iar această notă unică
este atribuită la rîndul său, prin asimilare. întregii opere analizate 90,
reflex de bună seamă al esteticii simboliste. Prin urmare, atunci cînd
E. Lovinescu vorbeşte de "creaţiunea muzicală a ideilor mele" 91 el
nu face numai o figură de stil. El recunoaşte pe faţă realitatea rezonanţelor interioare inspirate sensibilităţii estetice, puse în contact nemijlocit cu alte senslbrlîtăti estetice, contopire perfect posibilă printr-un act de "intuiţie" şi "simpatie". Opera produce un şoc emotiv de
esenţă muzicală, repercutat Într-un subiect pregătit a primi, gusta,
amplifica şi exprima tocmai astfel ele impresii. După lE. Lovinescu (şi
toţi ceilalţi impresionişti), nu alta este misiunea şi conţinutul "talentului II critic. Sperialitatea sa constă În acţiunea ele a face cît mai
convingătoare impresia' şi deci imaginea operei prezentate:
"Să poată împărtăst părerilor noastre toată puterea de sugestie
de care au nevoie pentru a cucer i işi stăpîni sufletele" 92.
Mişcat de "patima: generatoare de frumos, criticul (Vine să-I
sporească ş! mai mult "prin acţiunea colaboratiei" sale >3. Şi cum
ar putea fi altfel, cînd critica Iiterară este asimilată operei de artă?
Prin re-creare, criticul îi amplifică în mod inevitabil valorile estetice:
86E. Lovinescu,
Memorii,II, p, 268.
87Idcm,Istorialiteraturiiromânecontemporane,
II, p. 38.
88Idem,Paşi pe niSip,II, p. 200.
89Idem,MemoIîi,
1. p. 156.
90Idern,oo. cit., II, p, 19,21.
1 Idem,op. eit., II, p, 274--275.
92Idem,op. cii., Convctbiiiliterare, XLIV(1910),p. i04, 707.
93Idern,op. cit., VIII, p, 3.
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"M.ărindu-i frumusetile sub căldura admiraţiei pricepătoare" 94, opera
I1creşte/llîşi dilată dimensiunile, sfera sa de acţiune se lărgeşte considerabil. Impresionismul gîndeşte prin urmare creaţia criticăui într-o
astfel. de accepţie augmentativă.
Dacă lucrurile stau astfel, critica negativă, destructivă, n-are nici
un sens. Impresionistii cer în mod unanlm u.leotura simpatetică a
operelor II951profesind o critică nsimpaticălI, poate şi mai bine spus
nsimpatizantălI1 a ncalităţilorll, nu a "defectelor". Căci de vreme ce
obiectul criticii literare, în acest plan, este transmiterea şi amplificarea
sentimentului estetic în cititor, devine evident că un astfel deobiectiv nu poate fi atins decit numai prin reliefarea sistematică a aspectelor pozitive, realizate, ale operei, singure capabile a sugera .emoţia
estetică. In acelaşi sens, Anatole France va recomanda şi el un "critic
sincer, binevoitor" 96,urmat îndeaproape de E. Lovinescu, adept declarat al criticului "cordi?l şi simpatic", cu priză. asupra publicului, căruia literatura trebuie să-i devină atractivă 97.În caz contrar, criticul
cum l-ar mai putea orienta şi educa? Prin urmare, nu de o "critică cu
sctisnire de dinţi" 98 avem nevoie, ci de una diametral opusă, pazitivă, Iar:
.Priu critică pozitivă se înţelege punerea în lumină a Irurnusetilor reale şi insistarea asupra lor pentru a atrage publlcul ''".
Cu alte cuvinte, impresionismnl, În deplină consecvenţă cu
sine, preconizează şi o funcţie educativă a criticii, pe care o şi
aplică într-o largă măsură. Condusă de "bunăvoinţă", cu dozare
în aprecieri, lipsită de "sedarism" şi "vrăjmăşie" 100,critica devine cu
necesitate:
,,'" Raza de inteligenţă, cordiala ce străbate opera artistului".
In timp ce "critica defectelor" doar anticipa inevitabila operă de
selecţie a. timpului:
"Cu mult mai folositoare îmi pare aşa zisa critică a "frumusetilor", critica prietenă, inteleqătoare, acţiunea binefăcătoare a.tscafandruluice se scufundă în adîncul oceanului pentru a pescui perla rară.
Un critic, care a izbutit să sporească "frumosul" omenirii oricît ele
puţin, e cu mult mai folositor decît criticul care a nimicit oricît de
multă urîciune literară" 101.
Acesta ar fi aspectul net pozitiv, chiar idilic, al impreslonisraului, în formularea lui E. Lovinescu. Cu toate acestea, metoda nu
este lipsită nlci -de insuficiente, nici de carenţe şi rămîne Un merit al
94E. Lovinescu,Convorbiriliterare,III,
95Jules Lemaitre,op. cit., J, p, 244.
96AnatoleFrance,op, cii., III, p,
97E. Lovinescu,Paşi pe nisip,II,
98Idem,op. cit; II, p. 199.
99Idem,op, cil, II, p, 25--26.
100
Idern,Paşi pe nisip,II, p. 195.
101Idern,op. cit., III, ed. 2-al p. 180.

p. 128.
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criticului de a fi întrezărit şi chiar definit, uneori lipsurile propriei
sale metode. Impresionismul lu.i E. Lovinescu se dovedeşte lucid, autocritic, supus unui proces evolutiv de clarificare, rectificare şi Întregire. Examenul, nu mai puţin instructiv, relevă capacitatea criticului
român de gindire personală, într-un spirit de afinitate şi de independenţă Iaţă ' de propria sa doctrină, atunci cînd verificarea şi experienţa vin să aducă toate corectivele necesare.
Mai întîi un fapt pe deplin verificat: E. Lovinescu ţine să se
delimiteze, în orice împrejurare, de insuficienţele impresionismului
simplist, rudimentar, strident. El denunţă "impresionismul pătimaş",
înjosit "la mici personalităţi" la Gherea 102,neorqanizat, .mud" şi elementar", la Ilarie Chendi, (autor şi el de Impresii); "impresionismul
violent ...de impulsluni uluitoare", la G. Călinescu 1J>.Există cu alte
cuvinte, două specii de impresionism: primitiv, impulsiv, anarhic, de
care E. Lovinescu doreşte să se "diferenţieze", şi estetic. creator,
metodă echilibrată, îmbrăţişată cu toată căldura. Adevăratul impresionism n-are nimic comun cu reactiunea spontană, necontrolată, redusă
la o simplă umoare de moment.
O altă disociaţie esenţială priveşte expresia pur stilistică a impresionismului, alunecat adesea în divagaţie, vegetaţie parazitară, gratuită, în jurul operei de artă. Este aşa zisa "critică poematică" proprie
falsului impresionism, cultivat ce-i drept de E. Lovinescu în perioada
Paşilor pe nisip şi a primelor volume de Critice, repudiat însă în
cele din urmă pe motive caracteristice. Aşezat "sub semnul qraţiosulul", "convenţionalul" său "edulcorat" nu-l mai satisface 104.Si
pe bune motive. Deci nu s-ar putea spune că E. Lovinescu n-a văzut
pînă la urmă pericolul acestui pseudo-impresionism decorativ de
flori artificiale 105.
1
Alte obiecţiunl, formulate din mers, se referă la chestiuni de
metodă. Reducerea la unitate prin simplificarea impresiei atrage după
sine riscul pierderii nuanţelor, mai mult chiar al ordonării abuzive.
De aici şi posibila inexactitate a imaginii critice:
"Dacă avantagiile acestei dispoziţii instincti ve sînt evidente pentru
orice, nu trebuesc tăgăduite şi inconvenientele : a sili haosul să intre
într-o unitate arbitrară pentru a-l face inteligibil oricui, este o intreprindere nu numai temerară, ci şi parţială i cum organizarea presupune
de la sine. eliminarea a tot ce ar contraria unitatea, operaţia are şi
pierderile ei naturale" 106.
Alterarea poate avea şi altfel de cauze. Subiectivitatea funciară
102
E. Lovinescu,
Paşi pe nisip,IV, p, 18,
W3E. Lovinescu,T. Maiorescuşi posteritatealui critică. Buc.,Casa Şcoalelor,
1943,p. 127.
104Idem,Memorii,I, p. 152.
105G. Călinescu.
E. Lovinescu,
în Via/a românească,XXIX(1937),nr. 8--9,p, 26.
106E. Lovinescu,
Memorii,Il, p, 28.
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a criticului impresionist suferă destule perturbaţii de ordin involuntar şi de conjunctură:
"Căci trebuie să ştim că critica impresionlstă lŞl are si părţile
ei de umbră. Un critic lăsat în voia senzatiilor sale poate suferi multe
ispite, În mod chiar inconştient" 1D7.
Psiholoq;a percepţiei intervine din plin cu servituţile sale:
"Între noi şi obiectul ce ne impreslenează, mai ales pentru Întîia
oară, se pun atitea lucruri străine, încît nici odată nu vom fi siguri
de a fi avut o impresie nemijlocită, nemiscată ca o cenuşie piramidă
egipteană".
La mobilitatea şi refractia impresiei se adaugă, în plus, o serie de
asociaţii şi implicatii afective sau practice, uresorturi străine de artă".
Cum am putea fi total nepărtinitori în judecarea literaturii contemporane/ cind ea.este "trup din trupul nostru?" 108.
Acest relativism atît de propriu impresionismului, constituit prin
modificările succesive ale aceleeasi imagini (de unde şi retuşarea, "revizuirea", chiar contradicţia definiţiilor) 109,începe să pună întrebări
din ce în ce mai serioase conştiinţei lui E. Lovinescu.
Dar, mai întîi, există un relativism critic total şi definitiv? Orice
impresie puternică, bine cristalizată, constituie prin ea însăşi un "absolut". Faptul a mai fost observat, ceea ce a îndreptăţit pe unii să vorbeasca argumentat de "dogmatismul impresioniştilor". 110.Cînd Jules
Lemaître, pentru a da un singur exemplu, declară : "sînt sigur de impresiile mele" 111,el este vde fapt, măcar pe ..durata afirmatiilor sale,
un dogmatic. Nici o umbră de îndoială nu-l tulbură. Ori de cîte ori
criticul impresionist devine categoric, sigur de sine, peremptoriu, el s-a
transformat, fie şi fără ştirea sa, într-un "dogmatic". Fenomenul u-a
scăpat nici perspicacităţii lui E. Lovinescu, atent la faptul că N. Iorga "e
atit de personal încît voieşte totdeauna să ridice impresiunea la o doqmă
impecabilă" 112.
Impresia ridicată. la universalitate, transformată In jrnperativ categoric, aceasta este esenţa dogmatismului. Aceeaşi constatare
şi cu privire la M. Dragomirescu 113.Iată' deci că impresionismul poate
fi şi dogmatic, mai ales în cazul raportării sale 'ila un criteriu stabil
de valorificare" 114.Contradicţia
după E. Lovinescu -- dispare cu
totul atunci cînd atît criticul impresionist cît şi cel dogmatic urmă10'E. Lovinescu,Paşi pe nisip, Il, p. 199,
108Idem, Critica si istoria literară, în ConvorbirilitelClIeXLIV (1910),p.
1068-1069.
l'f Jules Lemaître,op.. cit., Il, p. l:l4.
110
Gh, Lalo,L'impressionisme
el le dogmatisme,
in tntroiiucitonil 1'E.lhetiqLle,
nouv. M., Paris, A. Calin, 1925,p. 216,234.
1:1.JulesLemaitre,op. cii., VI, p. VI.
112E. Lovinescu,Paşi pe nisip,II, p, 204.
113
Idem,Critice,VIII,p. 104,
114Idetn, Istoria literalurii romanecontemporane,
Il, p. 19.
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re se surprinderea ,,facultăţii esenţiale" a scriitorului. In această. împrejurare, se înţelege, "impresionismul poate fi instrumentul critic al
unor spirite mai mult sau mai puţin dogmatice" 115.
Insă nu aceasta este obiecţia fundamentală. Oricît de "dog·
matizat" ar fi, impresionismul tot mai păstrează o undă de re lativism şi scepticism dizolvant al convingerii ferme. Or critica, oricare
critica -- impresionismul nu face excepţie _. tinde la certitudine şi
confirmare, aspiră la verificare 5i obiectivitate. Şi urmarea va fi că
scepticismul impresionist începe să apară elin ce în ce mai steril şi
mai iritant, abandonat în fapt de înşişi promotorii săi. Pentru E. Lovinescu, exemplul lui Anatole Frence, ancorat în cele din urmă "în
portul socialismului umanitar", şi al lui Jules Lemaître în "portul tradiţionalismului naţional" 116,va fi concludent şi plin de învăţăminte.
De altfel, el ţine să precizeze chiar în faza primelor entuziasme:
"Impresionismul aşa cum il Inteleg nu e pyrrhonlsmul filozofic" 117.
Pentru ca "după zece ani de critică" să se producă o adevărata revizuire a conştiinţei: "Nevoia certitudinii e singura nevoie spirituală
ce ne rămîne" 118.Jocul aproximaţiilor nu mai dă satisfacţie. Impresia
şi judecata critică au nevoie de ratificare. Obiectivitatea începe să
impună controlul său subiectivităţii. Dintre toate, verdictul posterităţii rămîne, se pare, cel mai sigur. Se poate deci invoca o pseudouniversalitate a judecăţii de valoare, realizabilă prin consensul în
spaţiu şi timp al spiritelor critice. De unde şi concluzia că, în fond,
impresionismul este destul de relativ, "deoarece în punctele esen
tiale mai toţi criticii, ca şi ceilalţi oameni de gust, se întîlnesc".
in felul acesta, putem avea judecăţi sigure, "Întărite de criticii
tuturor vremilor şi intrate in cîmpul locurilor comune"?", "controlate
în scurgerea vremii" 120.
1
Lucrează prin urmare, şi în cazul impresionistului E. Lovinescu,
necesitatea "adevărului", a lIobiectivităiiJ;, proprie oricărui critic, refractar din instinct clădirii pe nisip. O judecată estetică nu-şi găseşte
justificarea decît în imperativul adevărului, fie el şi subiectiv. Critica
devine atunci in această ipoteză:
/1.., Arta de a alege între mai multe aparenţe, aceea care e mai
îndreptăţită de a fi adevărul" 121,
Adevăr estetic fireşte, deci subiectiv, luminat totuşi de un principiu artistic:
115E. Lovinescu,
t-iemoni,Il, p. 21.
116Idern.0,0.cit., Convoibirtliterale, XLIV(1910),p. 1067,
117Idern,op, cii.; Convorbiriliterare, XLIV(1910),p. 704,
118Idem,op, cil., VIII,p. 7.
119
Idem,op, cît., Convcninr
! literare, XLIV(1910),p. 705,
120
Idern.cp. cii., Convorbirilitetaie, XLIV(1910),p. 1067.
121Idcm.OfJ.cit., p. l066.
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liPeste frumos punem adevărul, şi, în lipsa unui adevăr obiectiv
credinţa noastră luminată, pasionată în ceea ce considerăm drept
adevăr" 122.
Prin urmare, dacă dogmatismul începe de la un timp să fie invidiat, explicaţia stă în certitudinile pe care acesta le oferă, în promisiunea obiectivităţii, în stabili latea .judecăţilor sale. Şi este cu totul
semnificativ faptul că E. Lovinescu, de temperament echilibrat, "clasic", tinde să-şi convertească destul de repede impresionismul capricios
si delectabil într-un sistem de reacţii unitare, stabile, omogene, obiective. "IInpres.ionistul adevărat e un om fin, rnlădios şi foarte puţin persona] [n.n.], în înţelesul vulgar al cuvîntului" 123
:
"Dacă criticul nu se străduieşte să-şi formuleze o părere obiectivă, neschimbată şi sprijinită pe toate canoanele estetice, părerile lui
rămân numai nişte impresiuni, uneori foarte fine şi mobile, dar oricum nu mai întemeiate decît cele ale noastre ale tuturor",
Deci fugă de personalism, păreri obiective, canoane estetice. In
realitate ce mai rămîne din impresionism? Oscilarea aceasta este
eLefapt inclusă în însăşi dialectica judecăţii estetice, a cărei univer ..
salitate n-a putut fi afirmată în estetica idealistă (Kant), decît prin
analogie cu imperativul judecăţilor morale. Vom vedea imediat că
la E, Lovinescu lucrează acelaşi imperativ de ordin etic, exigent i:i
impune judecăţii critice doar o "alegere chibzuită", ,.chezăşia unei
judecăţi intemeiate şi cumpănite, ce nu se poate confunda cu impresionismul fugar şi schimbător" 124.Emanciparea de subiectivismul necontrolat este aşa dar tot mai evidentă, aşezată (nouă surpriză l] si
sub prestigiul unui:
" ... Minimum de dogmatism, ... dogmatism ce nu înseamnă raportarea la un principiu fix de judecată, ci la o unitate temperamentală
şi la oconsecvenţă ... Fără a fi un judecător infailibil, criticul trebuie
să aibă o unitate de percepţie ... " 125.
Se poate pune întrebarea ele unde vin la E.Lovinescu toate aceste
schimbări şi chiar răsturnări de poziţii, unele esenţiale, de-a dreptul
surprinzătoare. Cauza trebuie căutată îndeosebi în experienţa negativă.a criticului, constrîns a evolua în cadrul unui anume mediu literar,
viciat de moravuri specifice. Epoca 1904-1914 a fost plină de polomici violente, de tot felul de abuzuri şi erori, de natură a scobori
mult prestigiul criticii literare curente. In această privinţă confesiunile
lui E. Lovinescu sînt absolut revelatorli :
"Aspectul unei critici turburate de dezlănţuiri pasionale mă înqrijora asupra soartei disciplinei, pe care eu insumi contribuisera În
tinereţe s-o împing în domeniul individualist al artei. Făcînd dintr-Însa
"a zecea muză", Ieqitimasem toate variaţiile de tonuri, fanteziile de
122E. Lovinescu,Convorbiriliterare,VIII,p, 5.
123
Idern,Paşi pe nisip,II, p.204.
124ldem, Led. 2-a, p. 15-16.
125
Idem,Jl.lemorii,
II, p. 234.
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impresii, cărora nu le impuneam decît frina probităţii intelectuale.
Stînd în subiect şi nu în obiect, supusa deci tuturor impulsiunilor de
ordin temperamental, aceasta frînă s-a dovedit însă. curînd arbitrară. De
aici dorinţa de a abate critica din nisipurile mişcătoare ale personaIisrnului spre drumurile dominate de oarecari criterii impersonale ..." 126.
Deci, în primul rînd, decepţie categorică de ordin etic ("reaua
credinţă", "calomnia", "necinstea"), dublate de o constatare de ordin
practic: scepticismul se dovedeşte ineficient în faţa doqmatismului
dezlănţuit. El dăunează "sensului combativ al reactiunii." m. Dogmatismul trebuie deci combătut cu propriile sale arme, pe care, în parte,
impresionismul este nevoit să i le împrumute.
Este locul a face acum şi altă observaţie. In emulatie directă cu
prestigiul personalităţii lui Maiorescu, în condiţiuni literare schimbate, E. Lovinescu încearcă încă din tinereţe o puternică nostalgie ci
autorităţii. El pretinde mereu criticii "greutate", "convingere", "autoritate morală li 128.Şi atunci cînd observă că metoda impresionistă nu
i-o poate da, revizuirea convingerilor sale va fi inevitabilă. Din "e5tet";
criticul devine dacă nu rlqorist, în orice caz o conştiinţă exiqentă,
orientată pragmatic :
"Nu e vorba de a judeca valoarea în sine, absolută a doqmatismului şi a impresionismului, ci de a raporta numai la capacitatea de
a produce Iluidul autorităţii.. ."
Fireşte, dogmatismul estetic de fond ("punct fix, normativ, inflexibil") rămîne respins şi mai departe. Dar acum E. Lovinescu ţino
să eloqieze virtuţile unui anume dogmatism psihologic (reactiune identică în fala unei serii de opere, afirmaţii sigure, care imI?un etc.), fără
de care "autoritatea ii în. critică nu există. Iar "critic'a, inainte d
toate, e autoritate". Iată deci în ce sens "critica trebuie să aibă Un
caracter oarecare dogmatic", care-i asigură "superioritatea incontestabilă asupra lmpresionlsmului" 129,să profeseze acel minimal dogmatism, "fără de care nu se poate realiza o autoritate critică" 130.Asupra
principiului autorităţii în critică, strîns asociat obiectivităţii, E. Lovinescu a revenit în repetate rînduri: "Autoritatea critică nu vine decît
din obiectivitate" î31.
La corectiunlle de ordin etic, se adaugă şi alte amendamente. Impresia nudă, neorganizată, încetează a mai fi primită. Iraţionalismul
este respins, înlocuit printr-un proces de consolidare teoretică:
126
E. Lovinescu,MemorÎi,III, p. 267.
127Idem,Istoria literaturiiromânemodeme,1930-1937,p. 57.
128Idem,op. cii., 1, p. 11-13.
129Idem,Istoria literaturiirorndnecontemporane,
VI, p, 201,20:1.
130Idern,Memorii,II, p. 234.
131Idem,op, cit., Mişcarealiterară,II, 34--35,4---11iulie 1925.
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"Recunoaştem necesitatea criticii de a-şi raţionaliza impresia, urmărim deci cu interes toate încercările de a da o siguranţă judecăţilor estetice" 132.
Dar, să ne înţelegem, ce înseamnă în critică a ne raţionaliza impresia, idee care va apare ulterior şi la G. Călinescu 133,operaţie admisă şi de estetică? 134Jules Lemaître însuşi preconiza o .Jmpresie
controlată şi luminată prin alte impresii anterioare 135,ceea ce presupune în orice caz comparaţie, raportare, ajustare, un întreg joc intelectual de esenţa sintezei. Deci, ori de cîte ori criticul compară, disociază, analizează propriile sale impresii, el implicit le şi "raţionalizează". Rămîne un fapt bine verificat că E. Lovinescu recomandă atît
folosirea "intuiţiei" şi a "sensibilităţii", cît şi a "analizei 1/136,din colaborarea cărora el scoate însăşi definiţia criticii estetice "integrale":
"Această critică estetică se descompune credem, în două elemente,
unul referindu-se la percepţie, adică la ceea ce se numeşte gust sari
sensibilitate artistică, şi altul la facultatea intelectuală de a analiza,
element esenţial tehnic" 137.
Prejudecarea percepţiei estetice "pure" cade în felul acesta. La
fel de nefundată se dovedeşte şi pretinsa lipsă a ideilor generale. De
fapt, adevăratul impresionism n-a fost niciodată refractar ideilor generale, pe care doar le asimilează şi le sensibilizează:
"Raţiunile pe care le dăm unei impresii particulare --- scrie Jules
Lemaître - implică întotdeauna ideile generale. Nu poti s-o motivezi, fără să motivezi în acelaşi timp un întreg ordin de impresii
analoage" 138.
Desigur că E. Lovinescu n-a descoperit chiar de la început acest.
adevăr. Dar el a ştiut să se îndepărteze de "lipsa sistematică de idei
generale" specifică primei faze 139,să elaboreze un Intreg sistem estetic, să accepte în procesul critic intervenţia amplificatoare a ideilor.
O judecată arqumentată, consolidată prin asociaţii multiple, devine
mai puternică:
"Datoria adevărată a criticii nu este însă de a micşora plăcerea
estetică ci de a o mări, de a intelectualiza, dindu-i un argument mai
puternic şi mai adînc" 140.
Impresiile pure, directe, simple, sint rare, evanescente, sortite fie
evaporării, fie tocirii prin repetitie. Stabilirea de relaţii, amintirile,
cultura, vin dimpotrivă, să le consolideze, să le lIintelectualizeze":
132E. Lovinescu.op, cii., VIII,p. 102.
133G. Călinescu,op, cit., Lumea,1---2,30 noiembrie1945.
134Ch. Lalo,op, cii., p. 237.
135
Jules Lemaitre,op. cit., VI, p. 268,
136E. Lovinescu,Istoria literaturiiromânecontemporane,
II, p. 38.
137Idem,op. cit., VI, p. 48.
138
.IulesLernaître,op, cit" VI, p, Xl,
H9E. Lovinescu,Memorii,I, p. 152,158.
140Idem,Critice,III, p. 179.
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"Plăcerile estetice tind deci să se prefacă în plăceri intelectuale.
Nu mai adrnirăm operele de artă pentru că sînt frumoase el pentru
că deşteaptă în noi un şir de idei, de amintiri istorice, care n-au nici
o legătură cu frumuseţea lor. Nu stai acum in faţa palatului Doria
pentru că e frumos. Te mişcă numai amintirea ce-ţi deşteaptă" 141.
In felul acesta se împrăştie şi o altă. acuzaţie ridicată împotriva
[mpreslonismului, căruia E. Lovinescu îi aduce Încă o rectificare însemnată: metoda nu este ostilă din princpiu incadrărilor şi asocia.tiilor istorice-sociale. Chiar în perioada cînd profesa impresionismul
integral şi estet, criticul admite alături de critica "absolută", pe cea
"relatlvd', practicată în funcţie de Împrejurările producerii operei,
examen de natură să mlădieze rigorile criteriilor absolute 142."Pătrunderea vremii în care (opera) s-a înfăptuit" este oricînd necesară 143.
Doar purismul estetic intransigent, de tipul M. Draqoruirescu. a respins
total coordonata istorică. Insă adevărul este că E. Lovinescu n-a unbrătisat niciodată această pozitie extremă. Dimpotrivă, el combate
autonornismul, arătînd că opera literară apare in cadre istorice inevitabile :
"Ca orice creaţluni omeneşti, operele de artă trăiesc în timp, spaţiu şj cauzalitate şi sînt semnul estetic al unor civilizaţii, al unor
momente istorice, pe care nu-l putem descifra decît prin studiul acelor
civilizaţii, al acelor epoce, al acelor momente istorice" 141.
Determinarea istorică se aplică şi propriei sale metode critice :
"Oricare i-ar fi... flexibilitatea, irnpresionismul se dezvoltă şi el
cadrele unui temperament şi al unei culturi" ... 145.
A vedea în astfel de recunoaşteri semnele unei serioase amendări
a,
metodeiopur
impresioniste
ni seobiectivăril,
pare de locprin
exagerat1
concepţia,'
cunoaşte
evoluţie
netă în nu
sensul
esirrălerea
unor
elemente de ordin intelectual şi istoric. Conţinutul artistic al criticii
impresioniste rămîne necontestat. Ar fi desigur excesiv să cerem de
la E. Lovinescu o repudiere totală. Insă o contrabalansare se produce
prin cooptarea progresivă a unor puncte de vedere ştiinţifice, in aşa
fel Incit impresionismul tinde să se transforme tot mai mult Într-o critică integrală, "completă". Noţiunea apare de altfel de timpuriu:
"Critica pentru a fi completă, trebuie să îmbrăţişeze şi alte chestiuni ce se ridică în chip legitim în jurul unei opere de artă. Ea se
întretaie adesea cu istoria, sociologia şi psihologia; ea este astăzi şi
mai complexă decîtisi închipuia D. Cherea acum un pătrar de veac ..." 146.
Considerabil îmbogăţit, împresionismul devine în felul acesta ()
"vastă dîsciplină crescută în jurul operelor de artă". Dacă ar fî apăsat
141E. Lovinescu,
op, cit" I, p. 189.
142Idern,Paşi pe nisip, II., p. 18-19.
1'3Idem,op. cit. Convorbiriliterare,XLIV (1910)p. 706.
144Idem,Istorialiteraturiiromânecontemporane,
II, p, 165,
145
Idem Memorii,II. p, 35.
146
Idom.op, cit., IV, p, 30.
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si mai mult asupra faptului că toate aceste metode sînt convocata
coordonate în scopul darificării şi adîncirii impresiei centrale şi i
pLcit al definirii personalităţii operei, obiectiv primordial al critic
E. Lovinescu s-arrtl apropiat şi mai mult de adevăr. Dar şi aşa, în ba'
întregii analize anterioare, ne vine greu să vedem în asimilarea fie
parţială a criteriilor ştiinţifice, altceva dedto consolidare a impresfo
nismului fundamental. Altfel spus, a criticii estetice, aşezată pe 11
fundament mai solid:
"Fenomenul estetic trezind în noi felurite probleme, nu e de aju
să-I judecăm, ci trebuie să-I studiem, să-I aşezăm în timp şi În spaţi
adică să-I legăm de spiritul vremii şi de evoluţia întreqrl literatu
să-I cercetăm în influenţe, în izvoare şi în elaborarea ei".
Aceasta nu înseamnă ecclectism. ci sinteză, critică integrală,
în sens larg, metodologic, "totaIă":
"În critică se intretaie speculatiile propriei noastre cugetări
cele ale altora, cercetarea istorică cu cercetarea biografică, indica
Iiile scoase din studiul comparati v al literaturilor şi expresia pr
priei noastre emoţii. Critica este, prin urmare. ştiinţă, istorie şi poezie
(n. n.) 147.
Cum aceeasi definlţie este reluată cuvînt cu cuvînt şi in ultim'
perioadă 143,concluzia poate fi. acceptată ca o reformulare şi o lărgi
definitivă a întregii metode .impresioniste. Ea s-a dezvoltat sincronie.
în funcţie de evoluţia criticii europene, în cadrul căreia impresionls
mul pur, relativist, diletant, epicureu şi sceptic n-a constituit decl
o fază destul de efemeră. Mai mult decît oricare alt critic român, E
Lovinescu, încă insuficient cunoscut, are nevoie, în primul rind, el
un astfel de studiu analitic şi descriptiv, pe etape 149.

E. LOVINESCU ET LA METHODE IMPRESSIONNJSTE
RESUMG
La presente Nude s'occupe des rapports esthetiques et
doloqiques existants entre la critique d'E. Lovinescu et I'oeuvre
critlques'Tmpressiounîstes francais, notamment Jules Lemaître el
tole France d'une part, et de la methode critique impresslonnista
prement dite d'autre part, telle qu'elle ressort de l'examen suivi
textes theoriques du critique. E. Lovihescu, promoteur bien connu
la methode impressionniste dans la critrque Iltteraire roumaine.
147
E. Lovinescu,op. cit...VI, p. 47
148Idem,T. MaioresCţ.l
şi posteritatealui critică,p 270,
149CL şi articolulnostruIntre Impresieşi impresionism,
in Ramuri,dor.
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On peut ceracteriser l'impressionnisme d'E. Lovinescu cornme un
tidogmatisme et un relativisme bien rnarques, ayant pom: point de
part l'impressions esthetique irnmediate, definie d'une maniere, quasigsonienne, de ",sympathie esthetiquc" en tout cas. A partir de cette
ression, transmise par une lecture delivree de tout esprit de syse et d'eruditlon. E. Lovinescu preconise deux operations conjointes :
simplification (la reduction de l'impression il l'essentiel, methodc
itique qui equivaut a une synthese), et l'amplification ("la reconsuction" de I'oeuvre etay(e sur I'impression Iondamentale}, travail
rtique comparable il une re-creation de I'oeuvrc, aboutissant il un
ortrait" ou a une "figurine", procedes impressionnistes classiques.
Cette premiere phase, Ioridee sur la toute puissance de I'impreson Iitteraire, comporte une deuxierne : la communication de l'imression, grâce a un ensernble de moyens critiques suggestifs, appues sur la persuasion du Iecteur, qui l s'aqit de convertir ci l'etat
'esprit du eritiquc.
A cette methode, E. Lovinescu apporte quelques corrections
isant il la diminution de l'impressionnisme violent. anarchique, pureent subjedif, ainsi qu'a I'elimination de la divaqation. de la simpliication exageree,et bien entendu du scepticisme qui se degage de
oute perception esthetique oscilante ei palr consequent relative.
'autres reserves concernent le renforcement de l' autori te du critiqu2,
onsolidee par des jugements esthetiques stables. Mais la plus severe
touche de la methode impressionniste traditionnel'1e vise ii un ccrin equilibre enire le subjectivisme du gout et l'objectivation de
Lmpression, par l'intermediaire des idees generaJes, des concepts
sthetiques, des reterences d'ordre historique et des donneesd'histoir'2
itteraire, invaquees selan les circonstances, en vue dea clarificatioll
t de la consolidation de l'irnpression esthetique spontanee. Le resul·
.at doit eonduire ii un examen critique compleC ci la suite duquel la
lnethode impressionniste devient asslmilable ii toute critique esth€tique
bien fondee et efficace·.
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