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ІМПРЕСІОНІЗМ В МУЗИЧНОМУ ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ: ДИСКУРС ПОНЯТТЯ
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В статті розглянуті основні погляди на явище імпресіонізму в проекції на формуванні картини світобуття. 
Детально розглянуті основні сучасні наукові праці, що висвітлюють імпресіонізм в суміжних видах мистецт-
ва. Окремо автор дослідження наголошує на «природності» імпресіонізму як чистого враження. На прикладі 
різноманітних досліджень в статті розглянуті поняття художній ти стильовий методи в ракурсі естетики 
імпресіонізму. Визначаються найбільш типові складові імпресіонізму в контексті дискурсу даного поняття.
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Постановка проблеми. Сьогодні в контек-
сті визначення культурно-мистецьких 

характерних рис епохи все частіше в науково-
му контексті звертаються до усталених явищ 
та стилів, які покликані не тільки пояснити осо-
бливості сучасного культуропростору, а й вод-
ночас розкрити нові аспекти власного існування. 
Одним з таких явищ постає конкретний стиль, 
що сформувався у французькому живописі на-
прикінці ХІХ століття, а саме імпрессіонізм. Цей 
стиль, що є характерним для будь якого стилю, 
який набуває знаковості епохи, стаючи її пара-
дигмальним маркером, з часом охопив не тільки 
різні жанрові сфери образотворчого мистецтва, 
але й вийшов за його межі: власно зазначене по-
няття стало застосовуватися в контексті музич-
ного та літературно-поетичного видів мистецтва. 
При цьому його сутність у формуванні музичного 
культуропростору сучасності викликає підвище-
ну зацікавленість.

Аналіз літератури. Наукові дослідження, які 
висвітлюють явище імпрессіонізму, часті наголо-
шують на його естетичній художності. Серед таких 
дослідників варто зазначити ім’я Т. Мартишкіної, 
А. Саудовой, Л. Прадівлянної. В даних досліджен-
ня розглянуті основні аспекти які відносяться до 
атрибутивних складових імпресіонізму не тільки 
як художнього явища, але й як втілення «куль-

турної універсалії» (за Т. Мартишкіною). Подібної 
точки зору дотримується й Л. Прадівлянна, роз-
глядаючи стилеутворюючі риси імпресіонізму як 
типу художнього мислення [15, с. 2]. При цьому 
дослідниця зазначає, що імпресіонізм (зокрема 
в літературі) не сформувався як певний стиль, а 
розвивався у взаємозв’язку з іншими художніми 
системами – реалізму, модернізму, символізму, 
орієнталізму, неофольклоризму, тому загально-
прийнятим стало положення про імпресіоністичну 
тенденцію, що реалізувалась у оновлених формах 
вираження [15, с. 1].

О. Кушнірук в дослідженнях, присвячених ви-
вченню даного явища в українській музичній куль-
турі, вживає поняття «музичний стиль» [7, с. 54], 
водночас розглядаючи його як «одну з складових 
тенденцій українського модернізму» [7, с. 1].

Історія дослідження імпресіонізму як музич-
ного явища докладно й глибоко розглядає А. Са-
дуова, простежуючи всі етапи становлення на-
укової думки в цьому напрямі, всі протиріччя 
та складності цього процесу, на який закономірно 
впливав пануючий на той чи інший час ідеоло-
гічний контекст [13]. При цьому особливо наголо-
шується, що на сьогодення (дисертаційна робота 
А. Садуової датована 2011 роком), не зважаючи 
на численні роботи про імпресіонізм, є відсутнім 
загальноприйняте визначення цього поняття, як 
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нема й узагальнюючих досліджень, де конкрети-
зувались би такі поняття, як «естетика імпресіо-
нізму», «мова імпресіонізму», «стилістика імпре-
сіонізму» тощо [13, с. 9].

Виклад основного матеріалу. Відчуття того, 
що у другій половині ХІХ століття сформувало 
імпресіонізм як стиль та художнє світосприй-
няття постає іманентно притаманним людству як 
відчуття та враження від світобуття, що оточує 
людину з моменту входження в цей світ. Орі-
єнтація на почуття, а не на розум імпліцитно 
тяжіють до архаїчної доби. Така універсаль-
ність підтверджується й науковими концепціями 
Р. Гамана, Б. Христіансена та О. Шпенглера про 
над-художню природу імпресіонізму, змістовні 
характеристики якого йому значення універ-
сального культурного феномену, універсальної 
світоглядної тенденції [11].

Такий тип мислення Л. Прадівлянна доводить 
до рівня «художньої системи», яка характеризу-
ється принципами відбору й організації матеріалу, 
що логічно ґрунтується на такому понятті як «ху-
дожній метод». Саме в такому аспекті Л. Прадів-
лянна вживає поняття «стильовий метод», спря-
мований на створення імпресіоністичного ефекту: 
закладеного у вислові й реалізованого в ньому за 
допомогою спеціальних мовних засобів наміру ав-
тора викликати у адресата певну емоційну реак-
цію [15, с. 1]. Хоча наведені позиції й представлені 
в літературознавчому контексті, але їх вузлові 
позиції уявляються правомірними й відносно му-
зичного мистецтва, враховуючи, що саме «му-
зична культура є справжнім прообразом спектру 
культурно-філософських ідей, які є характерни-
ми для розуміння, інтерпретації та демонстрації 
соціально-історичної парадигми культури» [3]. Це 
пропагує звернення до музичного мистецтва як 
носія найбільш характерних вподобань людства 
в контексті епохальних смислових змін. Слід за-
значити, що саме в музикознавстві перевага на-
давалася більш «звуженому» розумінню імпресіо-
нізму: художній напрям, течія, тенденція.

Змістовно-образний план імпресіонізму, як ві-
домо, часто пов’язують з пейзажністю, своєрід-
ним пантеїзмом, або, за визначенням А. Садуо-
вої, «природоцентризмом» [13]. Саме цей момент 
дозволяє проводити окремі паралелі з реалізмом 
та неофольклоризмом, які, в даному випадку, ма-
ють безпосереднє відношення до психологізації 
художнього відображення світобудови. В такому 
контексті привертає увагу точка зору І. Голубен-
ка: «пейзаж настрою» стає не тільки зафіксова-
ною миттю першого враження, але й виступає за-
собом пізнання оточуючого світу й місця людини 
в ньому, засобом діалогу, в якому душа знаходить 
спокій й відпочинок [13, с. 14]. Науковці, як прави-
ло, характеризують споглядальність позиції мит-
ця до природи як один з важливіших елементів 
поетики імпресіонізму. Але Т. Мартишкіна поши-
рює це уявлення, стверджуючи, що саме свідоме 
переживання онтологічної єдності з природою, а 
не милування нею, як зовнішнім об’єктом, складає 
основу імпресіоністичного світогляду [10, с. 73].

Водночас, А. Садуова пропонує визначення 
естетики імпресіонізму як художнього мислення, 
яке спирається на особливому оптимістичному, 
безконфліктному відношенні людини до оточую-
чого світу. Базовою умовою подібного відношення 

є єдність людини з природою, що не залежить 
від соціальних катаклізмів дійсності, в якій живе 
людина-автор.

Таким чином, в результаті переміщення цен-
тру уваги з відображення навколишньої дій-
сності на світ внутрішніх рефлексій образність 
в творах імпресіоністичного напряму відноситься 
саме до ментальної, а не до матеріальної сфери, 
до суб’єктивного символізму, а не до об’єктивної 
знаковості: пріоритетності набувають образ-
стан, образ-думка, образ-емоція і т. і. Іншими 
словами, смисловий акцент робиться не на сю-
жеті, фабулі, події, а, скоріше, на відношенні до 
них, що характеризується миттєвістю естетич-
ного враження та психологічної реакції: «Пред-
метом зображення стає сприймаюча свідомість, 
що сприяє послабленню фабульного начала, яке 
компенсується могутньою зображально-ритміч-
ною, інтонаційно-мовною стихією» [6, с. 1].

Є. Назайкінський таку несюжетну організацію 
змісту визначає як описання дійсності у вигляді 
статичної даності [12, с. 233]. Це визначення на-
уковець безпосередньо відносить до художнього 
світу одноафектного ліричного твору, який пе-
редбачає відсутність сюжету, колізії, конфлікту. 
Підкреслимо, що йдеться про ліризм особливо-
го плану, для якого характерна рефлексія без 
драматично-трагічних емоцій та експресії нега-
тивного типу. Для імпресіонізму характерна по-
зитивність світоглядної концепції: «Життєствер-
джуючий пафос імпресіонізму приваблював 
багатьох художників <…>, які намагалися по-
долати хаос життя, відтворити духовні цінності 
минулого» [6, с. 96].

На перший погляд, може виникнути думка, 
що відсутність безпосереднього відображення 
будь-яких драматичних подій, виражених в му-
зичній образно-драматургічній організації твору 
як своєрідного розгортання певної сюжетної ко-
лізії, може характеризувати й епічний стильовий 
напрям. Але в мистецтвознавстві декларується 
точка зору, згідно з якою саме миттєвість, фраг-
ментарність музично-художнього бачення обу-
мовлює не епічне, а ліричне начало.

Лірику як ознаку імпресіонізму В. Каратигін 
визначає через такі характеристики, як тяжін-
ня до музичної безпосередності, елегантність ви-
словлювання, музична світотінь, гармонічна мін-
ливість, тембральна гра тощо [5]. Всі ці ознаки 
стосуються особливостей організації тематизму 
відповідних творів. За концепцією В. Бобровсько-
го, тематизм є фактором музичного відображен-
ня світосприйняття, що безпосередньо впливає 
на специфіку типу музичного мислення [1]. Для 
імпресіонізму, таким чином, найбільш відповід-
ним можна вважати ліричний тип мислення.

З точки зору запропонованої теми вище за-
значене набуває особливого значення з точки 
зору дефініцій імпресіонізму як суто музичного 
явища. Так, наприклад, Г. Григор’єва визначає 
його як спільність засобів й прийомів, що дик-
туються світоглядною позицією митця [2, с. 14]. 
Л. Казанцева також звертає увагу на значущість 
відбору засобів донесення саме художніх смислів 
[4, с. 93–94]. Саме ці та подібні спостереження на 
основі аналізу музичних творів ХІХ та ХХ сто-
ліття в контексті історичної ретроспективи до-
зволили Т. Мартишкіній та А. Садуовій дійти до 
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висновку, що імпресіонізм являє собою особливе 
«над-художнє» явище, елементи якого властиві 
мисленню різних епох [11; 13].

Таким чином, оточуючий світ в музиці імп-
ресіоністичного напряму відображається через 
переплетення тонких психологічних рефлексій, 
ледве вловимих відчуттів, породжених спогля-
данням за незначними змінами, що відбуваються 
на, так би мовити, «мікрорівні». Тяжіння до сво-
єрідної ілюзорності музичного образу відповідає 
такій філософсько-естетичній тенденції, як звер-
нення до «Краси» так званої вторинної реальнос-
ті (тобто похідної), яка відтворює внутрішній світ 
людини – мікрокосмос. Таким чином, реальність 
являється суб’єктивним враженням, яке отри-
мується від об’єктивної реальності, а змістовно-
смисловий комплекс музичного твору, відповід-
но, можна визначити як об’єктивне відображення 
суб’єктивного бачення. Зазначені міркування 
певною мірою є базовими в дослідженнях, напри-
клад, Т. Мартиішкіної [11] та О. Самбарової [14].

Зосередженість саме на тонкощах ментальної, 
а не дійової, сфери людського буття обумовило 
стильові особливості імпресіонізму: витонченість, 
тендітність, мікро-диференційованість та, водно-
час, ясність виражальних засобів, лаконічність 
формобудови, прозорість фактури, що, в сукуп-
ності, створює атмосферу емоційної цілісності 
й стриманості, чуттєвості настрою у співвідно-
шенні з вишуканістю психологічних станів. Ство-
рення «полімодального емоційно-чуттєвого світу» 
Л. Прадівлянна визначає як один з проявів по-
етики імпресіонізму [15, с. 8]. При цьому образи 
настроїв та станів набувають значення своєрідних 
індивідуалізованих символів. Прискіплива увага до 
окремих гармонічних комплексів, ритмо-інтонацій, 
штрихів, нюансів тощо, підвищення їх образно-
смислової значущості обумовлює поглиблене від-
чуття й сприйняття семантики окремих музично-
виражальних засобів та їх комплексів в контексті 
утворення особливої синтаксичної й структурної 
цілісності. Саме здібність до «бачення» такої ці-
лісності за дрібнішою фрагментарністю й деталі-
зованістю є ознакою імпресіоністичного мислення: 
за словами Т. Мартишкіної – смілива художня 
спроба прорватися до сутності через явище [9]. 
Сутність естетики імпресіонізму вбачають також 
в «дивовижному вмінні сконденсувати красу, ви-
світлити глибину унікального явища, факту й від-
творити поетику перетвореної реальності, зігрітої 
теплом людської душі» [8, с. 2].

Таким чином, можна сказати, що всі зазначе-
ні вище основні характеристики є визначальни-
ми ознаками імпресіонізму як «художнього світо-
бачення» (за концепцією Т. Мартишкіної), що, за 
суттю, є відтворенням засобами мистецтва загаль-
нокультурних параметрів свідомості. Тобто худож-
нє бачення проявляє себе, перш за все, у формі 
та у засобах побудови твору мистецтва [10, с. 73].

Але тут треба зазначити, що не завжди при 
виявленні імпресіоністичних проявів йдеться про 
весь твір у цілому. Бувають випадки, коли до за-
значеної художньо-стильової сфери апелюють, 
наприклад, тільки частини або розділи твору, 
окремі тематичні утворення або загальні прин-
ципи організації розвитку тематичного матеріа-
лу. При цьому складається ситуація, аналогічна 
тій, коли при першому погляді на якусь картину, 
ще без включення будь-яких свідомих рефлек-
сивних механізмів, виникає чітке розуміння, що 
це – імпресіонізм. Можна, навіть, припустити, 
що в таких ситуаціях назва та суто «візуальний» 
зміст відіграють далеко не головну роль. Перш за 
все реакція «розпізнання» стосується не стільки 
того «що» зображається на картині, а «як» саме 
це «зроблено». Тому в мистецтвознавстві щодо 
образотворчого виду мистецтва і вживаються по-
няття «манера письма», «техніка письма» тощо.

Так само й при сприйнятті певних творів: ще 
до чіткого визначення змістовно-смислових па-
раметрів часто виникає первісне відчуття «чогось 
імпресіоністичного». Безумовно, що такі відчуття 
можуть бути обумовленими суто суб’єктивними 
причинами, але певні передумови їх виникнення 
все ж таки, як правило, мають об’єктивну при-
роду. І в даному випадку, знов таки йдеться не 
про те, «що» виразив композитор, а «як» саме він 
це зробив.

Висновки. Підсумовуючи наведені вище по-
ложення щодо визначення імпресіонізму та його 
основних характеристик, можна сказати, що 
в контексті музичного мистецтва він є систем-
ним явищем, яке репрезентує специфічну світо-
глядну позицію з відповідними особливостями 
композиторського мислення, що проявляється на 
всіх рівнях музично-естетичної цілісності. В за-
лежності від ступеня та масштабу проявів ознак 
імпресіонізму його можна трактувати як:

а) художньо-естетичний напрям – наявність 
протягом певного часу в творчості різних компо-
зиторів;

б) стиль («інтонований світогляд», тер. В. Ме-
душевського) – відносно конкретного музичного 
твору з відповідними ознаками на всіх рівнях ці-
лісності;

в) «імпресіоністична складова» (тер. Н. Кун-
даєвої) – в контексті жанрово-стильової моделі 
твору або в межах індивідуального стилю компо-
зитора в умовах полістилістики;

г) «імпресіоністичний ефект» (тер. Л. Пра-
дівлянної) – при часткових проявах в межах 
одного твору (застосування особливих технік, 
специфіка організації або розвитку тематичного 
матеріалу тощо).

Таким чином, наведена диференціація дефіні-
цій імпресіонізму також свідчить про парадигма-
тичність його розуміння як поняття та як явища 
музичного мистецтва.
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ИМПРЕССИОНИЗМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: 
ДИСКУРС ПОНЯТИЯ

Аннотация
В статье рассмотрены основные взгляды на явление импрессионизма в проекции на формировании 
картины мировосприятия. Подробно рассмотрены основные современные научные работы, освещающие 
импрессионизм в смежных видах искусства. Отдельно автор исследования отмечает «естественность» 
импрессионизма как чистого впечатление. На примере различных исследований в статье рассмотрены 
понятие художественный и стилевой методы в ракурсе эстетики импрессионизма. Определяются наи-
более типичные составляющие импрессионизма в контексте дискурса данного понятия.
Ключевые слова: импрессионизм, музыкальный стиль, музыкальное мышление, мировоззренческих 
тенденция, культурная универсалия.
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IMPRESSIONISM IN THE MUSICAL CULTURAL SPACE: 
THE DISCOURSE OF THE CONCEPT

Summary
The article deals with the main views on the phenomenon of impressionism in the projection of picture of 
the outlook’s formation In this paper are analyzed the contemporary scientific works about impressionism 
in the related fields of artistic studies. The author highlights that the naturalness is a key point in the 
definition of impressionism as a pure impression. In the article described artistic and stylistic methods, 
which are popular in the aesthetics of impressionism. In addition,there determined the most typical 
components of impressionism in the context of the discourse of this concept.
Keywords: impressionism, musical style, musical thinking, world-view tendency, cultural universality.


