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Французьке слово «impression», випадково
обране художником для назви картини та в

насмiшку винесене критиком у заголовок статтi про
вернiсаж художникiв, що їх знехтувала публiка, для
нас стало синонiмом вишуканої естетики в мис-
тецтвi. Й недаремно, адже iмпресiонiсти заново
вiдкрили дивовижну красу свiту в усiй його рiзно-
манiтностi й мiнливостi, змусили людство вiдчути
красу по-iншому. У невичерпнiй варiативностi спо-
стережень i миттєвих вражень вiд природи, середо-
вища, обставин митцi вiдображували свiт по-свят-
ковому яскравий, у свiтлих сонячних барвах,
життєвiй повнотi, утверджуючи оптимiстичне
свiтовiдчуття, спiваючи своїми творами гiмн Красi.
Лiтературознавець Ю.Кузнецов назвав iмпресiо-
нiзм чи не останнiм ностальгiйним спалахом мрiї
людства про гармонiю, надiєю в урбанiстичному,
технологiзованому свiтi зберегти єднiсть з приро-
дою [15; 4, 5]. Ідеться не тiльки про органiчний
зв’язок людини i природи, а насамперед про гар-
монiю людської душi з довкiллям. На зламi столiть
свiтогляднi акценти змiщуються на внутрiшнiй свiт
людини, її почуттєву сферу. Так наприкiнцi ХІХ ст.
зароджувалося нове мистецтво, зорiєнтоване на ес-
тетизм, чуттєвiсть, суб’єктивiзм.

Імпресiонiзм як художньо-естетичний феномен
виявився передусiм у французькому живопису. По-
чатком iснування нової течiї вважається «виставка
бунтiвникiв», що вiдкрилася в Парижi на бульварi
Капуцинок 15 квiтня 1874 р. Ця виставка була пiд-
сумком багатолiтнiх мистецьких шукань майстрiв
пензля – стиль вироблявся протягом майже двох по-
переднiх десятилiть. В експозицiї картин узяли
участь Клод Моне, Ед9ар Де9а, Камiль Пiссарро,
П’єр О9юст Ренуар, Альфред Сислей, Берта Моризо
та iн. (ще один визначний iмпресiонiст Едуард Ма-
не, сподiваючись на визнання Салону, вiдмовився
виставлятися разом з ними). Художники, упослi-
дженi офiцiйною критикою Салону, презентували
нове бачення свiту, вiдповiдно й нову мистецьку
технiку та психологiчний змiст. Мотивами для зоб-
раження стали вихопленi з дiйсностi «кадри»: стiг

сiна, фрагмент готичного собору, химернi тiнi вiд
предметiв у рiзнi години дня, рух танцю чи натовп на
вулицях мiста, вiдблиск сонячних променiв у водi,
коливання вiтру в маковому полi тощо. Художники,
створюючи картини-iмпресiї, прагнули передати те,
що вiдбувається «тут i зараз», схопити сюхви-
линнiсть, змiну свiтлових ефектiв, нюанси, вiдтак
можна вiдчути, як «балерини Де9а пахнуть пудрою,
кулiсами й стомленим людським тiлом, свiжий вiтер
над Ветейлем Клода Моне – травою й водою, став з
лататтям – баговинням, Руанський собор – нагрiтим
за день камiнням» [12; 86]. 

Враження вiд рiзноманiтних миттєвостей життя
автори втiлювали недбалими, швидкими мазками,
створюючи ефект розмитостi, незавершеностi. Фарби
змiшували не на палiтрi, а на полотнi, досягаючи
рiзноманiтностi вiдтiнкiв. Тому картини iмпресiо-
нiстiв сприймаються цiлiсно на вiдстанi, коли дрiбнi
мазки зливаються, утворюючи єднiсть (це можна
проiлюструвати фрагментами картин українського
художника Мурашка «Праля», «Жiнка з настур-
цiями»). Така технiка стала результатом роботи на
пленерi (вiд франц. pleine aire – вiльне повiтря), тобто
малювання на вiдкритому просторi, що давало мож-
ливiсть зберегти на полотнi природну динамiку жит-
тя у вiбрацiях води, свiтла, пронизаного променями
сонця, повiтря тощо. Виставка iмпресiонiстiв набула
широкого резонансу, проте вiдгуки були далеко неод-
нозначнi. Художникам довелося витримати неро-
зумiння публiки й спротив критики, якi сприйняли
виставку як насмiшку. Вважалося, що шпалери в по-
чатковiй стадiї обробки бiльш викiнченi, анiж пейзажi
iмпресiонiстiв, якi були виготовленi наче не пензлем,
а пострiлами з пiстолета, зарядженого кiлькома тюби-
ками фарб [22; 169].

Серед представлених робiт знаковою стала кар-
тина К.Моне «Враження. Сонце сходить» («Im-
pression. Soleil levant»), назву якої iронiчно обiграв у
статтi «Виставка iмпресiонiстiв» репортер Луї Ле-
руа. Згодом ця назва стала пiдставою подальшого
культивування в мистецьких колах термiна «iм-
пресiонiзм» на означення стилю групи художникiв,
творчiсть яких поклала початок масштабному ху-
дожньому напрямовi.
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В одному з iн-
терв’ю К.Моне з
гордiстю сказав: «Я
був i хочу залиша-
тися iмпресiонiс-
том. Я сам знайшов
це слово, або, при-
наймнi, виставив
картину, що дала
привiд якомусь ре-
портеру з «Figaro»
пустити в хiд це ви-
значення. Як ба-
чите, воно мало
успiх» [11; 366].

Насправдi слово «impression» (у перекладi з
французької «враження») є мiстким i влучним
означенням стилю iмпресiонiстiв, якi прагнули
вiдшукати в дiйсностi митi щасливої життєвої пов-
ноти, хоч i короткочаснi, але такi, якi можна було б
назвати «миттєвостями втiлення мрiї» [12; 30]. Без-
посереднiм джерелом вражень для митцiв цього на-
пряму стала природа, завдяки якiй передавалися й
внутрiшнi переживання особистостi, найменшi по-
рухи душi. Художники бачили свою творчiсть як
мистецтво, засноване на вивченнi й спостереженнi.
Дослiджуючи ефекти свiтла залежно вiд часу доби,
пiр року, атмосферних умов, вони створювали тема-
тичнi цикли. Вiдома серiя К.Моне «Руанський со-
бор» становить близько тридцяти картин одного
об’єкта в рiзному освiтленнi: «Руанський собор. Со-
нячний день», «Руанський собор. Ранок», «Руансь-
кий собор. Захiд», «Портал Руанського собору в со-
нячному свiтлi», «Руанський собор. Симфонiя у
сiрих i рожевих» та iн. Вже в самих назвах наголо-
шується на барвах i настроях вiд побаченого. Не
менш цiкавою є й серiя картин «Лондон» – спосте-
реження ефекту туманiв, сонячного свiтла на рiчцi
Темзi, а ще – «Тополi», «Латаття» та iн. Тенденцiя
до створення тематичних циклiв виявилася й у
творчостi українського художника І.Труша,
свiтовiдчуття якого було близьке до iмпресiонiзму,
хоча вiн лише частково використав нову технiку.

Художник згадував: «Якось теплим лiтнiм вечо-
ром проходив я селом i побачив гурт моїх товари-
шiв, що приглядались до чогось пiд плотом. Я при-
бiг до них i побачив чудо: при входi до садиби
Вiльхових лежав об’ємистий пень, який свiтив яс-
ним фосфоричним сяйвом. Довго стояв я пiд пло-
том i приглядався до того надзвичайного явища, яке
назавжди лишило незатертий слiд в моїй пам’ятi.
Першим моїм лiсовим мотивом, намальованим в
Бродах в часи гiмназiйних студiй, був пень. До пнiв
вернувся я пiзнiше, пiсля свiтової вiйни, i намалю-
вав їх цiлий цикл – 70 етюдiв» [7; 106]. 

Прагнення французьких митцiв вiдтворити вра-
ження вiд неповторних миттєвостей життя пiдтрима-
ли й iншi українськi художники, зокрема М.Бурачек,
О.Мурашко, Н.Онацький. Рiзною мiрою на їхню

творчiсть уплинули К.Моне, П.Ренуар, Е.Де9а, з робо-
тами яких була можливiсть ознайомитися на вистав-
ках у Парижi, а також польський пейзажист, профе-
сор Кракiвської Академiї мистецтв Я.Станiславський,
у якого навчалися І.Труш та М.Бурачек. Утiм в укра-
їнському живопису iмпресiонiзм має своєрiдне ху-
дожнє вираження, зумовлене ментально-емоцiйни-
ми, нацiональними рисами свiтогляду й барвистою,
напрочуд багатою українською природою. 

У рiчищi iмпресiонiзму розвивалася творчiсть
композиторiв Клода Дебюссi, Мориса Равеля
(Францiя). Музичнi п’єси «Вiтер на рiвнинi», «Сади
пiд дощем», «Що бачив захiдний вiтер», «Вiдобра-
ження у водi», ноктюрн «Хмари», симфонiчнi ескiзи
«Море» К.Дебюссi створював, дослухаючись до не-
впинного гомону природи навколо себе, пiд вражен-
нями вiд довколишнiх пейзажiв, їхньої мiнливої кра-
си. Вже самi назви творiв асоцiюються з iмпресiями.
Ця музика позначена розмитою сюжетнiстю, навiю-
ванням, витонченим лiризмом, вишуканою колори-
стикою, сповнена руху, гри барв, пiвтонiв, емоцiй.
Вона здатна перенести слухача у свiт чуттєвого спо-
стереження. Композитор творив «мистецтво вiльне,
iскрометне, мистецтво вiдкритого повiтря, мистец-
тво, спiвмiрне зi стихiями, з вiтром, з небом, морем».
Передаючи живий потiк настроїв, вiн наголошував:
«Я тiльки намагаюся виразити з найбiльшою вiдвер-
тiстю вiдчуття i почування, яких я зазнаю: решта ма-
ло що для мене важить…» [15; 40].

Французькi письменники виявили неабиякий
iнтерес до нової естетики в живопису. Усупереч
офiцiйнiй критицi Е.Золя та Ж.-К.Гюiсманс висту-
пили на захист нового мистецтва. І хоча творчiсть
Е.Золя була зорiєнтована на натуралiзм, письмен-
ник перенiс у лiтературу досвiд живопису, викори-
ставши його в описах панорами Парижа («Сторiнка
любовi»), де зумiв передати безперервний рух у
природi, словесно змалювавши розсiювання тума-
ну, схiд сонця, гру найменших вiдблискiв свiтла.
Саме такi художнi знахiдки дали пiдставу лiтерату-
рознавцевi Ю.Кузнецову, оцiнюючи значення твор-
чостi видатного письменника, стверджувати, що во-
на «поклала вододiл мiж бальзакiвським реалiзмом
i новiтнiми художнiми напрямами, передусiм
iмпресiонiзмом та символiзмом…» [15; 232].

Крiм того, до своїх творiв письменники вводили
образи художникiв, збагачуючи лiтературу актуаль-
ними проблемами живопису (брати Гонкури «Ма-
нетта Саломон», Е.Золя «Творчiсть», `i де Мопас-
сан «Сильна, як смерть»). Одними з перших, хто
засвiдчив естетичну солiдарнiсть iз художниками-
iмпресiонiстами, були брати Жуль та Едмон Гонку-
ри – письменники, знавцi живопису, вiдомi крити-
ки. На їхню думку, завдання мистецтва полягало в
передачi сприйнятого в чуттєвому досвiдi, тому ми-
тець повинен був активiзувати спостережливiсть i
стати вiдкритим до вражень зовнiшнього свiту. «Ба-
чити, вiдчувати, виражати – в цьому все мистецтво»
[3; 489], – писали Гонкури, визначаючи головним

Мурашко О. Праля
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завданням вiдображення «мiнливої людської нату-
ри в iстинностi даної миттєвостi» [3; 35]. Для Гон-
курiв, як i для iмпресiонiстiв загалом, характернi
фiксацiї життя в безпосереднiх виявах, де увагу
придiлено конкретному й випадковому, динамiчно-
му i змiнному, миттєвому й чуттєвому. Особливiсть
естетики Гонкурiв полягає в поєднаннi художнього
розвитку романтизму, реалiзму, натуралiзму та
iмпресiонiзму i водночас – у новому баченнi свiту
[12; 133]. Їхнiй стиль найживописнiший, а май-
стернiсть вивершується колористичними описами,
позначена вмiнням словесно передавати гру фарб,
свiтла, вiдтiнкiв. Суттєво, що Е.Золя, характеризу-
ючи творчiсть Гонкурiв, виокремив їх новаторство у
моделюваннi фрази, яка зберiгає миттєвiсть вра-
ження вiд предметiв зовнiшнього свiту [12; 260].
Розробляючи iмпресiонiстичнi принципи, брати
Гонкури вийшли за межi живопису. Як стверджує
В.Шор, письменники «першими в європейськiй
лiтературi пiдняли завiсу над сферою пiдсвiдомого
в психiцi людини» [12; 147]. Такий висновок зроб-
лено на пiдставi характеристики героїв, яких
вирiзняє невроз, загострена чуттєвiсть, особлива
витонченiсть душевної органiзацiї. Самi ж автори
вважали себе «першими поетами нервiв, здатних
бути чутливiшими i проникливiшими, нiж iншi,
вiбрувати тонше, швидше» [9; 416].

Фiксування мiнливих, раптово вихоплених
емоцiй зближає лiтературу з музикою, що виявило-
ся у творчостi П.Верлена, який, на думку Л.Анд-
рєєва, «сформулював програму iмпресiонiзму»
[2; 78] у вiршi «Поетичне мистецтво» (1874):

Найперше – музика у словi!
Бери ж iз розмiрiв такий,
Що плине, млистий i легкий,
А не тяжить, немов закови.
Не клопочись добором слiв,
Якi б в рядку без вад бринiли,
Бо наймилiший спiв – сп’янiлий,
Вiн невиразне й точне сплiв.
В нiм – любий погляд з-пiд вуалю,
В нiм – золоте тремтiння дня
Й зiрок осiння метушня
На небi, скутому печаллю.
Люби вiдтiнок i пiвтон.
Не барву – барви нам ворожi:
Вiдтiнок лиш єднати може
Сурму i флейту, мрiю й сон.
Винищуй дотепи гризькi тi,
Той ум жорстокий, ниций смiх,
Часник iз кухонь тих брудних – 
Вiд нього плач в очах блакитi.
Хребет риторицi скрути
Та ще як слiд приборкай рими:
Коли не стежити за ними,
Далеко можуть завести.
Хто риму вигадав зрадливу?
Дикун або глухий хлопчак
Скував за шаг цей скарб, що так
Пiд терпугом бряжчить фальшиво?
Так музики всякчас i знов!
Щоб вiрш твiй завше був крилатий,

Щоб душу поривав – шукати
Нову блакить, нову любов.
Щоб мчав, де далеч не похмура,
Де чари дiє вiтерець,
Де пахне м’ята i чебрець…
А решта все – лiтература.

(Переклад Г.Кочура)
Настанову на музичну асоцiативнiсть слова,

особливу увагу до кольорiв та їхнiх вiдтiнкiв П.Вер-
лен декларував i в iнших своїх вiршах – пейзажах та
акварелях. Особливої уваги поет надавав звуковiй
органiзацiї вiрша, звуковому образу. Музичнiсть, на-
строєвiсть та колористичнi ефекти були характернi
й для творчостi Ш.Бодлера, хоча обох митцiв роз-
глядають передусiм у контекстi символiзму i як та-
ких, що провадять дiалог iз традицiєю.

Імпресiонiзм – напрям у мистецтвi, основним
завданням якого вважається ушляхетнене, витонче-
не вiдтворення особистiсних вражень та спостере-
жень, мiнливих миттєвих вiдчуттiв та переживань
[10; 309].

Зародившись у Францiї, iмпресiонiзм поширив-
ся далеко за її межами. У французькiй лiтературi
його представниками стали брати Гонкури, А.Доде,
Ж.Лафорг, ̀ i де Мопассан, у норвезькiй – К.Гамсун,
в австрiйськiй – С.Цвай9, П.Альтенберг, Г. фон Гоф-
маннсталь, А.Шнiцлер, в англiйськiй – Дж.Мур,
Е.Доусон, у польськiй – С.Пшибишевський,
С.Вiткевич, С.Жеромський, у росiйськiй – І.Бунiн,
О.Купрiн, А.Чехов та iн. В українськiй лiтературi
iмпресiонiзм асоцiюється передовсiм iз творчiстю
М.Коцюбинського, традицiї якого розвивали А.Го-
ловко, М.Івченко, Г.Косинка, Є.Плужник, П.Тичи-
на, М.Хвильовий та iн.

Явище iмпресiонiзму, що його активно дослi-
джували українськi лiтературознавцi та критики у
20–30-х рр. ХХ ст. (статтi М.Зерова, С.Козуба,
А.Музички, П.Филиповича та iн.), пiзнiше осуджу-
валося й квалiфiкувалося як буржуазне й занепад-
ницьке мистецтво. Тенденцiйнi вульгарнi соцiо-
логiчнi iнтерпретацiї спричинилися до появи штуч-
ної реалiзмоцентричної доктрини, в рiчищi якої
розглядалася i творчiсть М.Коцюбинського. Певни-
ми зрушеннями в бiк естетичного пiдходу були по-
значенi монографiї П.Колесника, Н.Калениченко,
М.Коцюбинської (60-тi рр.). Новi неупередженi
дослiдження українського iмпресiонiзму – як са-
моцiнного художнього явища – з’явилися за кордо-
ном (працi О.Черненко та Е.Крюба). Лише з кiнця
80-х рр. ХХ ст. в українському лiтературознавствi
почалася ревiзiя цього стильового феномену. Про
це свiдчили працi Ю.Кузнецова, В.Агеєвої. На цiй
хвилi з’явилася низка дослiджень, що вiдкривали
новi обрiї й увиразнювали типологiчнi риси україн-
ського iмпресiонiзму. Це публiкацiї С.Журби,
Р.Мовчан, М.Моклицi, М.Наєнка, Я.Полiщука,
С.Пригодiя, Н.Шумило та iн.

Щоправда, у наукових колах i нинi не вироблено
унiверсального пiдходу до тлумачення цього худож-



ньо-естетичного явища. Дехто з дослiдникiв розгля-
дає його як «перехiдну ланку вiд реалiзму до мо-
дернiзму» [9; 415], «переломне явище» [1; 21]; iншi
називають «iмпресiонiстичною стадiєю розвитку ре-
алiзму» [18; 175]. Бiльшiсть лiтературознавцiв
об9рунтовують становлення iмпресiонiзму в рiчищi
модернiзму, зокрема як своєрiдний складник неоро-
мантизму (Н.Шумило) [25; 289]; «як рiзновид сим-
волiзму або доповнення до нього» (М.Моклиця)
[17; 10]; «як “розлите” стильове явище» (Ю.Кузне-
цов) [15; 226] тощо. Таку еклектику наукових мiрку-
вань пояснює спостережена В.Агеєвою [1; 20], а та-
кож Т.Гундоровою та Н.Шумило «зрощенiсть»
рiзних стильових тенденцiй в українськiй лiтературi
перехiдної доби: «поєднання романтичної сим-
волiки з натуралiстичними описами поряд з
iмпресiонiстичною новелiстичною стилiстикою» у
М.Коцюбинського; тяжiння до «символiстсько-
iмпресiонiстичної образностi» М.Вороного; неоро-
мантизм та iмпресiонiзм у С.Васильченка [4; 57–62]
тощо. Отож слiд погодитися з думкою Ю.Кузнецо-
ва: «Імпресiонiзм – один з найбiльш синкретичних
стилiв, який легко поєднується з багатьма iншими
новiтнiми стилями, особливо iз символiзмом» [15;
229]. Власне стильова амбiвалентнiсть притаманна
творчостi бiльшостi модернiстiв, адже лiтературно-
мистецький процес початку ХХ ст. характери-
зується розмаїттям мистецьких напрямiв i течiй, якi
спiвiснували та взаємодiяли.

Поняття «iмпресiонiзм» має декiлька значень,
його розглядають як напрям, течiю, стиль, метод
творчостi. Зосередимо увагу на значеннi iмпре-
сiонiзму як мистецького напряму, оскiльки в сучас-
них дослiдженнях iдеться про утвердження нового
свiтогляду, що зумовив народження вiдповiдного
художньо-стильового феномену [1; 24, 20, 229, 230]. 

Формування iмпресiонiстичного свiтогляду
лiтературознавцi, слiдом за австрiйським письмен-
ником Г.Баром, пов’язують iз гносеологiчним реля-
тивiзмом, зокрема махiзмом [1; 25]. Вчення Е.Маха
розглядали як «фiлософiю iмпресiонiзму», згiдно з
якою «реальнiсть – це сума елементiв досвiду: ко-
льорiв, форм, запахiв, звукiв тощо. Нiякого буття,
крiм чуттєвого, крiм того, що зводиться до чуттєвих
елементiв, махiзм не визнавав. Попереднiй досвiд,
попереднi знання в цьому контекстi знецiнювалися.
Пiзнаванiсть речi, зумовлена попереднiм узагаль-
ненням, приводить тiльки до нагромадження
iлюзiй. Істинне лише первинне конкретне вражен-
ня, яке дається через органи чуття» [1; 25]. Отож,
пiзнання свiту стало можливим тiльки через чуттєвi
рефлексiї, якi зумовлювали настрої, психiчнi стани
та реакцiї людини. Імпресiонiстам не властиве
вiдтворення реалiй життя в найдрiбнiших деталях,
вони прагнули викликати у реципiєнта враження,
вiдчутi чи пережитi автором у момент творчого про-
цесу. Крiм того, мистецтво зазнало впливу iнтуїти-
вiзму: «Вчення Фрейда, Бергсона та iнших
сприяють у цей час бiльш глибокому проникненню

художникiв у сферу свiдомостi й пiдсвiдомостi лю-
дини, а з iншого боку, безсумнiвно роздрiбнюють i
закривають вiд них те цiлiсне i логiчно вмотивоване
уявлення про реальний свiт, яким вiдзначалися тво-
ри великих реалiстiв ХІХ столiття» [12; 276].

Імпресiонiстiв цiкавив погляд на свiт крiзь приз-
му чуттєвої сфери особистостi, її уяви, рефлексiї.
Людина постала як чутлива, вразлива iндивiду-
альнiсть, внутрiшнiй свiт якої спостерiгаємо у мно-
жинностi психiчних виявiв: бунтарство, втома, де-
пресiя, агресiя, страждання, вiдчай, апатiя, радiсть
тощо. Вона iз життєствердним оптимiзмом нама-
гається подолати роздвоєнiсть, вiдновити духовну
рiвновагу. Для пiзнання дiйсностi їй доступна лише
мить. Вiдтак образ свiту в уявленнях iмпресiонiстiв
роздрiбнений, йому притаманнi фрагментарнiсть,
«атомiзованiсть», ескiзнiсть, швидкоплиннiсть. Ви-
падковi, суб’єктивнi враження набули важливого
значення. 

Спираючись на досвiд митцiв-iмпресiонiстiв,
їхню естетичну програму, а також авторитетнi
дослiдження В.Агеєвої, С.Журби, Ю.Кузнецова,
Р.Мовчан, Д.Наливайка, Я.Полiщука, Н.Шумило
та iн., визначимо основнi риси iмпресiонiзму в його
нацiональному варiантi:

� Невеликi жанровi форми. Письменники посту-
пово вiдмовляються вiд описової докладностi та
складної композицiйної конструкцiї обсяжних
епiчних полотен, їх бiльше приваблюють невеликi
форми «з перспективою фiлiгранної обробки» [20;
76]. Розвивається жанр лiрико-психологiчної нове-
ли з акцентами на внутрiшньому свiтi особистостi, її
переживаннях, настроях. Характерними властиво-
стями цього жанру є миттєвiсть в освiтленнi подiй,
стислiсть та мiсткiсть художнього висловлювання,
динамiчнiсть, напруженiсть, фрагментарнiсть та мо-
заїчнiсть художньо-композицiйної структури, що
зумовлює модифiкацiю повiстi (новелiстична
повiсть «Тiнi забутих предкiв» М.Коцюбинського).
Епiчнi жанри, як i драматичнi, зазнають лiризацiї,
чим пояснюється виникнення нових синкретичних
жанрових структур, зокрема: поезiя в прозi, етюд,
акварель, арабески.

� Життєствердний оптимiстичний пафос
творiв, зумовлений поетичним i небуденним спри-
йняттям свiту iмпресiонiстами, бажанням естетизу-
вати довкiлля, вiрою в силу краси. Сонячне свiтло,
що заливає картини художникiв i пейзажi письмен-
никiв, випромiнюючи радiсть, яснiсть, гармонiю
природи, символiзує оптимiстичну вiру в духовне
зцiлення стражденної людини, можливiсть згар-
монiзувати її внутрiшнiй свiт i виражає неперебор-
ну любов до життя. В українському iмпресiонiзмi
образ сонця став своєрiдним «камертоном», утiлен-
ням краси, досконалостi, символом свiтлого начала
в душi людини, добра. Недаремно М.Коцюбинсько-
го та П.Тичину називали великими сонцепоклон-
никами, тобто саме так, як вони себе вiдчували –
життєлюбами, оптимiстами. 
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О, я не невiльник,
Я ваш беззаконник.
Я – сонцеприхильник,
Я – вогнепоклонник…
Я ранок стрiчаю,
Мов друга: «Йди, свiтлий!»
І всiх розцвiчаю,
І сам я розквiтлий.

П.Тичина
На думку Я.Полiщука: «Символ сонця – це не

тiльки ключ до розумiння естетичного iдеалу. Це та-
кож метафора творчостi як найвищого призначення
людини» [20; 170]. Маючи особливий дар вiдчувати
свiт з дитячою безпосереднiстю й водночас сприйма-
ти його глибоко, серцем i нервами, iмпресiонiсти
здатнi були в сiрiй одноманiтнiй буденностi вирiзни-
ти яскравi кольори й почути рiзноголосся святко-
востi, а ще – наблизити людину до високого iдеалу,
допомагаючи їй звiльнитися вiд рутинного. За М.Ко-
цюбинським, «поезiя жити не може на смiтнику, а без
неї життя – злочин». Свiтовiдчуття письменника
влучно схарактеризував М.Євшан: «У творах Коцю-
бинського багато свiтла, широкого, вiльного просто-
ру. З його творiв можна навчитися любити життя,
природу i людей. І се великий, внутрiшнiй змiст його
творчостi. Вiн життя бачить таким, яким воно єсть, i
не скриває картин нужди, горя та упадку чоловiка.
Але понад тим всiм багато сонця, буйна природа,
радiсть живого сотворiння. Коцюбинський солiдари-
зується з тою радiстю i спiває хвалу життю» [5; 475].

� Культ краси i культ природи. Пленернiсть жи-
вопису творчо засвоїли письменники, якi поетизува-
ли природу. Імпресiонiстичнi твори ряснiють непе-
ревершеними пейзажами з грою сонячних променiв,
повiтрям, звуковими ефектами, буянням пахощiв,
кольорiв. Якщо творам зарубiжних авторiв прита-
манний урбанiстичний пейзаж, а вiдкритий простiр
поза межами мiста знаходиться на другому планi, то
для української лiтератури характерний саме дру-
гий. Імпресiонiстичний пейзаж виконує сугестивну,
настроєву функцiю, вiдтiняє динамiзм внутрiшнiх
переживань лiтературного героя: «Мова природи
органiчно стає метамовою почуттiв та рефлексiй, якi
безпосередньо описати просто неможливо» [20; 93].
Природа стала не тiльки об’єктом спостережень
митцiв, а й джерелом вiдновлення їхнiх духовних
сил. М.Коцюбинський в одному з листiв до М.Горь-
кого написав: «Збираю матерiал, переживаю приро-
ду, дивлюсь, слухаю i вчуся» [14; Т. 3, 275].

� Культ яскравої миттєвостi, актуальний часо-
простiр. Імпресiонiсти вiдкрили особливий спосiб
осягнення свiту через миттєвi враження, якi й нама-
галися зафiксувати. У цьому розумiннi «iмпресiо-
нiзмовi належить уся грандiознiсть вiдкриття те-
перiшнього – неповторнiсть митi та її незримих сми-
слових зв’язкiв iз минулим та майбутнiм» [15; 63]. 

� Поглиблений психологiзм з усебiчним пiзнанням
психiки людини. Заслуговують на увагу психологiч-
нi дослiдження людини в межових ситуацiях.

Митцiв цiкавлять не так реальнi подiї, як вiдчуття,
настрiй, швидка змiна душевних станiв. Імпре-
сiонiсти намагаються вiдтворити ледь помiтнi, пе-
рехiднi, миттєвi вiдчуття i стани, враховуючи
вiдкриття пiдсвiдомостi. Завдання письменника по-
лягало в тому, щоб вiдтворити настрiй чи то ваган-
ня й напруженостi, чи то розслаблення, радостi, за-
хоплення, страху, вiдчаю тощо. Саме цим зумовлю-
валася й нова технiка художнього письма, поєднан-
ня у словi «не тiльки означення предмета, а й викли-
каного ним вiдчуття» [12; 260]. Суб’єктивнiсть
сприйняття свiту, множиннiсть саморефлексiй осо-
бистостi зумовлює й багатозначнiсть художнiх за-
собiв, «незвичне нагнiтання» епiтетiв, асоцiативних
порiвнянь, використання незакiнчених фраз,
елiпсiв, вигукiв тощо.

� Роль автора-демiурга (яким вiн був у ре-
алiстичнiй лiтературi, фокусуючи свiй погляд на
свiтi зримому, зовнiшньому, в iсторичнiй перспек-
тивi) поступається здатностi автора злитися зi
своїм персонажем, перейнятися його настроєм, вiд-
чути, що його вразило, збентежило, вивело з рiвно-
ваги, змусило хвилюватися, тривожитися, сумнiва-
тися, радiти й розкрити його внутрiшнiй свiт, загли-
бившись у сферу пiдсвiдомого. В iмпресiонiстичних
творах оповiдь часто ведеться вiд iменi лiтературно-
го героя, в якому автор повнiстю розчиняється, за-
безпечуючи «досi невiдомий українськiй лiтературi
ефект стереоскопiчностi: сприйняття однiєї й тiєї ж
подiї, ситуацiї пiд рiзними кутами зору або з погля-
ду “центральної особистостi” у роздвоєннi та по-
троєннi психiки з супровiдним самозаглибленням»
[25; 293]. Письменник не дає оцiнки зображувано-
му, його завдання iнше – створити настрiй. З цього
приводу видається цiкавим бачення М.Євшаном
психологiї творчостi М.Коцюбинського: «В твор-
чостi вiн затрачував себе самого – ставав нiмим
свiдком того, що творив. Вiн входив весь, без остан-
ку, в матерiал, з якого творив, i нiхто не смiв бути
свiдком його таємних дрижань душi, його внут-
рiшньої радостi творення, нiмих схлипувань задля
людського горя, досади, гнiву… І не можна знати, що
дiялося в його душi, коли вiн списував страшнi кар-
тини погромiв та насильства: вiн в них живе тiльки
як артист, не зраджує анi одним натяком своїх
людських почувань… І ката, i героя вiн любить як
артист. Зриває з них останню заслону, всi сили на-
пружує, щоб заглянути в безодню їх душ, побачити
їх нагими, такими, якими вони є перед самим собою
i своїм сумлiнням, а поза тим нехай життя їх су-
дить» [5; 474].

� Музичнiсть i колористичнiсть значно збагати-
ли естетику iмпресiонiстичних лiтературних творiв.
Письменники малювали неперевершенi зоровi обра-
зи з рiзноманiттям кольорiв та їхнiх вiдтiнкiв, змiшу-
ванням свiтлих i теплих тонiв, що виражали безпосе-
реднє переживання героя. Вагомого значення набула
наскрiзна колористична деталь, уведення насичено-
го «колiрного акорду», яскравого акценту (наприк-
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лад, червона хустка Уляни в новелi «В житах» Г.Ко-
синки та червоний капелюшок на портретi «Дiвчина
у червоному капелюсi» художника О.Мурашка).
Вирiзняючись на тлi художньої палiтри твору, вона
набуває символiчного звучання, стає домiнантною. 

Письменники-iмпресiонiсти успiшно досягали й
звуконаслiдувальних ефектiв завдяки створенню
асонансiв та алiтерацiй, помiтних також у ритмах та
фонiчнiй органiзацiї мови. Таким чином макси-
мальна концентрацiя словесного образу, поклика-
ного вiдтворити глибокi враження, досягалася си-
нестезiєю мистецтв, нарощуванням рiзних асо-
цiацiй, насамперед – звукових та вiзуальних. Уро-
дженим рiдкiсним даром мислити музичними та ко-
лористичними образами був надiлений П.Тичина.
Поет мав дивовижну здатнiсть сприймати звуки у
барвах, а барви записувати нотами. У своєму що-
деннику вiн нотував: «Гудок паровоза… Вiн менi ви-
дається увесь жовтавого кольору… Отже, гудок па-
ровоза – м’якiсть i рахманнiсть у кольорi, а зате хо-
лоднуватий i приречений у своїй тембровiй iдеї.
Найбiльш нецiкавим менi здається таке поєднання
тонiв паровозного гудка: соль – сi, ре – до, до – мi,
до – фа… В ньому звучить оте тiсне сусiдство ко-
льорiв – синього, червоного й бiлого – сусiдство не
лише тiсне, а й глухе, безперспективне» [23; 13].

� Незакiнченiсть, розмитiсть живопису стали
характерними й для лiтератури. Зокрема, портрет у
творах iмпресiонiстiв не iнформативний (щодо
зовнiшностi, вiку), а швидше чуттєвий, зумовлений
внутрiшнiм свiтом портретованих. Аналогiчно й
пейзажi тiльки контурно окреслюють мiськi вулицi,
постатi, об’єкти природи, передаючи їхнiй рух i
створюючи ефект мерехтiння, фрагментарностi, ви-
ражаючи настрiй та переживання.

� В описi пейзажу, портрета, iнтер’єру домiнує
виражальна функцiя, тобто вони iснують у спри-
йняттi героя й вiдтворюються крiзь призму його
внутрiшнього свiту. Як, скажiмо, головний герой
«Intermezzo», виснажений психологiчно, замiсть ре-
ального iнтер’єру уявляє в порожнiй кiмнатi вiдоб-
раження облич людей у дзеркалах, голоси – по зака-
марках, форми тiл – у матрацах, а тiнi – по стiнах.

� Імпресiонiстичний герой гранично вразливий, во-
лодiє винятковою витонченiстю сприйняття, «його
органи чуття забезпечують всебiчну й тонку ре-
цепцiю картини свiту, передусiм у переживаннi коль-
орових, звукових, дотикових та iнших вiдчуттiв… ак-
центи переносяться на його сенсорику» [20; 230]. За
кожним таким враженням, особистiсним сприйнят-
тям форм, кольорiв, запахiв, звукiв тощо вiдкри-
вається певне переживання, найменшi емоцiї героя.

Український iмпресiонiзм як нове художнє яви-
ще виник на 9рунтi шукань поколiння молодих
письменникiв, якi закликали актуалiзувати пробле-
матику лiтератури й модернiзувати стильовi можли-
востi письма. Інiцiюючи видання нового альманаху
«З потоку життя», М.Коцюбинський та М.Черняв-
ський звернулися до письменницької елiти з вiдо-

звою, у якiй наголошували на потребi змiн у лiтера-
турi, розширеннi тематики та пошуку вiдповiдних
виражальних засобiв. Сподiвалися привернути ува-
гу iнтелiгентного читача, спроможного належно
поцiнувати твори найвищого 9атунку. Ідея оновлен-
ня нацiональної лiтератури була початком
українського модернiзму з розвитком його рiзно-
стильових парадигм, зокрема й iмпресiонiзму.

На тлi європейської традицiї український iмпре-
сiонiзм вирiзнявся особливими лiрико-романтич-
ними рисами, властивими нацiональному характе-
ру: емоцiйнiстю, граничною чуттєвiстю, лiризмом, а
також iндивiдуалiзмом i прагненням свободи.
Імпресiонiстичний пейзаж постав на 9рунтi потуж-
ної нацiональної традицiї. Однак функцiя пейзажу
поступово змiнилася iз зображальної (І.Нечуй-Ле-
вицький, Панас Мирний) на виражальну (М.Коцю-
бинський, Г.Косинка).

Специфiка художнього феномену iмпресiонiзму
потребує особливого пiдходу в шкiльному вивченнi.
Щоб наблизити старшокласникiв до естетики цього
складного мистецького явища, необхiдно впрова-
джувати в навчально-виховний процес вiдповiднi
методи та прийоми, пов’язуючи їх iз природою ху-
дожнього твору, зокрема: творче читання, iнтегра-
цiю, художнiй переказ, створення iмпресiй, скла-
дання сенканiв.

Прийом iнтеграцiї. Традицiйно пiд час вивчення
творiв, якi репрезентують iмпресiонiзм в українськiй
лiтературi, учителi-словесники демонструють карти-
ни французьких художникiв К.Моне, П.-О.Ренуара,
А.Сислея та iн., зiставляючи творчу манеру митцiв.
Утiм це не завжди виправдано, адже на уроках свiто-
вої лiтератури також передбачено подiбнi порiвнян-
ня. Тому достатньо актуалiзувати знання старшо-
класникiв про зародження мистецького напряму у
французькому живопису. Можливо серед учнiв зна-
йдуться й такi, хто вiдвiдав музей д’Орсе в Парижi й
побачив унiкальну колекцiю картин iмпресiонiзму та
постiмпресiонiзму. В такому разi слiд запропонувати
подiлитися враженнями вiд побаченого, представити
презентацiю на позакласному заходi. В українському
живопису знайдемо не менш талановитi взiрцi, ор-
ганiчно iнтегрованi у свiтове мистецтво. Перебування
в Парижi й побаченi виставки iмпресiонiстiв справи-
ли вплив на стиль О.Мурашка, автора картин «Дiвчи-
на у червоному капелюсi», «Бiля кав’ярнi», «На вули-
цях Парижа», якi, зокрема, спiвзвучнi творчостi Рену-
ара. Важливо також усвiдомити, що «мiра та сутнiсть
вражень, яку вiдтворювали iмпресiонiсти, в першу
чергу залежала чи не вiд нацiонального характеру
творчої iндивiдуальностi митця» [25; 286]. Тому непо-
вторнi пейзажi українських художникiв, що сповненi
сонячного свiтла i вiбруючого повiтря, не тiльки допо-
можуть зримо уявити їх (наприклад, «Ниви у
червнi», «Сонце» у новелi «Intermezzo» М.Коцюбин-
ського), а й дадуть можливiсть зрозумiти нацiональну
своєрiднiсть iмпресiонiзму. На картинах О.Мурашка
(«Сонячнi плями», «Праля», «Жiнка з настурцiями»,
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«Бiля ставка»), М.Бурачека («Хутiр», «Соняшники»,
«Дорога до колгоспу», «Клунi»), Н.Онацького
(«Пасiчник», «Мальви», «Зимiвник», «Садиба») за-
собами iмпресiонiстичної технiки увиразнено укра-
їнське свiтосприйняття, тобто поєднано народнi уяв-
лення з європейською естетикою. 

Порiвнюючи малярськi та лiтературнi iмпресiї
(скажiмо, «Клунi», «Соняшники», «Село. Вiтряний
день» М.Бурачека та «Intermezzo» М.Коцюбинсько-
го), важливо наголосити на спiльних рисах: фiксу-

вання миттєвих
вражень, пленер-
нiсть зображення
– бачення об’єк-
тiв крiзь повiтря,
пронизане соняч-
ними променями,
мерехтiння свiт-
ла, гра вiдтiнкiв,
несподiванiсть
ракурсiв зобра-
ження, настроє-

вiсть, фрагментарнiсть i розмитiсть, динамiчнiсть
тощо. Щоб допомогти учням зробити правильнi
висновки, доречно «вiдкрити секрети» творчої лабо-
раторiї митцiв.

М.Бурачек писав: «Взагалi я працюю на натурi, i
моя майстерня – переважно поле, лiс, рiчка, берег
моря тощо. Малюю i в спеку, i в дощ, в осiнню пого-
ду i по пояс у снiгу. Рiдше малюю вдома по етюдах i
рисунках, зроблених з натури.

Виходячи з натури, я шукаю мотив, який би
справив на мене сильне враження, давав би певний
настрiй, викликав би в мене творчi емоцiї, любов до
нього, хвилювання…

Кохаюся я в природi, люблю кожний її шматок,
форму, освiтлення, колорит. Все це хвилює мене, дає
менi глибокi переживання, почуття радостi, щастя. І я
хочу передати на малюнку мої переживання: тодi менi
здається, що я вперше бачу цю красу i стою перед при-
родою, як неук; забуваю своє знання, бо воно здається
мертвим у порiвняннi з натурою. З’являється переко-
нання, що таких фарб, таких форм нiхто i я сам ще не
бачив… І я, як голодний, кидаюся до пензлiв, фарб i
наївно, щиро, в напруженому творчому поривi стара-
юся змалювати те враження, яке я дiстав вiд явища
природи. Вперто шукаю тон, неначе iнтуїтивно спо-
лучаю фарбу з фарбою (природно, що менi допомагає
моє знання, практика), i радiю, коли доб’юся нарештi
потрiбного менi тону, колориту» [7; 55].

З листiв М.Коцюбинського: 
«Лучче буду гуляти, спочивати, читати книгу

природи, збирати матерiал».
«Так полюбив зеленi простори, сонце, що менi

жалко години, проведеної у хатi». 
«Їздили ми в с.Нечипорiвку, верстов 20 звiдси…

Мiсця там надзвичайно гарнi, весь час я гуляв серед
гречок та лiсiв цвiтучої липи – i аж в Кононiвку
привiз той запах…

Сьогоднi од 8 години до самого обiду, себто до
5 годин, пробув у полi, любувався, записував, сма-
лив лице на сонцi. Зараз дощ…

Набираюся сил од природи, од сiльського по-
вiтря… Менi жалко кожної хвилини, яка марнується
в хатi. Люди менi так обридли, що ще й досi з тру-
дом переношу їх, i тiльки безлюддя дає менi спокiй.

Зараз такий йде дощ, як з вiдра. Гримить. Невже
пропало гуляння? Нi, надiну плащ, вiзьму зонтик –
i в поле».

Художнiй переказ та створення iмпресiй.
Аналiзуючи новелу «Intermezzo», старшокласники
збагачують свiй естетичний досвiд художнiми
iмпресiями. Це миттєвi враження героя. Наприклад:

Вiдчуття втоми: «А вдень я здригався, коли чув за
собою тiнь людини, i з огидою слухав ревучi потоки
людського життя, що мчали назустрiч, як дикi конi,
з усiх городських вулиць».

Вiдчуття їзди путiвцем: «Якийсь зелений хаос
крутився круг мене i хапав бричку за всi колеса, а не-
ба тут було так багато, що очi тонули в нiм, як в
морi, та шукали, за що б зачепитись. І були без-
помiчнi».

Вiдчуття тишi: «Тодi я раптом почув велику тишу.
Вона виповняла весь двiр, таїлась в деревах, заглядала
по глибоких блакитних просторах. Так було тихо, що
менi соромно стало калатання власного серця».

Вiдчуття чужого болю: «А люди йдуть. За одним
другий i третiй, i так без кiнця. Вороги й друзi,
близькi й стороннi – i всi кричать у мої вуха криком
свого життя або своєї смертi, i всi лишають на душi
моїй слiди своїх пiдошов».

Вiдчуття природи: «Повнi вуха маю того дивного
гомону поля, того шелесту шовку, того безупинного,
як текуча вода, пересипання зерна. І повнi очi сяйва
сонця, бо кожна стеблина бере вiд нього й назад вер-
тає вiдбитий вiд себе блиск».

Вiдчуття сонця: «Я п’ю тебе, сонце, твiй теплий
зцiлющий напiй, п’ю, як дитина молоко з материних
грудей, так само теплих i дорогих. Навiть коли ти
палиш – охоче вливаю в себе вогняний напiй й п’янiю
вiд нього».

Пропонуємо учням подiлитися враженнями;
спробувати вiдтворити емоцiйно, зi збереженням
образної палiтри тi, що найбiльше запам’яталися;
знайти схожi малярськi iмпресiї серед картин
українських художникiв. На етапi поглибленого
вивчення iмпресiонiзму в 11-му класi (на прикладi
творiв Г.Косинки) слiд залучати старшокласникiв
до творчостi – створення власних iмпресiй iз за-
стосуванням iмпресiонiстичної поетики. Потрiбно
нагадати учням, що в лiтературi – це передусiм ак-
центування кольорових, звукових та iнших, по-
в’язаних з рiзними органами чуттiв, властивостей
образiв, у яких втiлено естетичне ставлення до зоб-
ражуваного, вiдчуття, настрiй. Кожен з учнiв може
пригадати яскраве враження, пов’язане зi свiтли-
ми, радiсними митями свого життя й спробувати
вiдтворити його мовою iмпресiонiзму.
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З метою узагальнення й творчого переосмислен-
ня абстрактного поняття «iмпресiонiзм» ефектив-
ним вважаємо метод розвитку критичного мислен-
ня – складання сенкану. Завдання такого характеру
може стосуватися як стильового аналiзу творчостi
письменника, так i характеристики напряму. Таким
чином вироблятимемо в учнiв здатнiсть узагальню-
вати складну теоретичну iнформацiю, чiтко й ла-
конiчно формулювати засадничi положення стилю,
формуватимемо вмiння визначати головне. Сенкан
– схiдний вiрш iз п’яти рядкiв. Сформулюємо для
учнiв алгоритм його створення:

п е р ш и й  рядок – один iменник, який виражає
тему;

д р у г и й  рядок – два прикметники, що опису-
ють тему;

т р е т i й  рядок – три дiєслова, що називають
дiю, пов’язану з темою;

ч е т в е р т и й  рядок – речення з чотирьох слiв.
Це фраза, в якiй мiститься ставлення до теми, по-
чуття з приводу обговорюваного;

п ’ я т и й  рядок – iменник як висновок, пере-
фразування сутностi теми.

За потреби кiлькiсть слiв у рядках може збiль-
шуватися на одне-два. Наприклад:

Михайло Коцюбинський
Вразливий, емоцiйний, лiричний
Переживає, створює настрiй
Шанувальник краси природи i сюхвилинних людсь-

ких почуттiв
Сонцепоклонник
Імпресiонiзм
Гранично чутливий, оптимiстичний
Спостерiгає, вiдчуває, виражає
Культ краси, яскравої миттєвостi
Враження
Творчi роботи типу створення iмпресiй, скла-

дання сенканiв забезпечуватимуть не тiльки опану-
вання культури мовлення, а й наближатимуть їх до
розумiння мистецтва слова, збагачуватимуть есте-
тичний досвiд, сприятимуть формуванню осо-
бистiсного образу свiту.

Особливого акцентування у пропонованiй ме-
тодицi потребує життєствердний оптимiзм iмпре-
сiонiстичної естетики. Любити життя, бачити йо-
го у свiтлих, святкових барвах, прагнути вiдчути
гармонiю з навколишнiм свiтом, знаходити в собi
сили для духовного оновлення у кризовi моменти
– хiба це не приклад для виховання молодi?
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