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В статті розглянуто феномен імпресіонізму, його витоки, визначальні риси, філософські, 
естетичні та психологічні засади. Досліджено мотиви імпресіоністів і художні особливості 
творів мистецтва. На прикладі аналізу різноманітних джерел у статті проаналізовано 
культурологічне значення і психологізм художників. 
Ключові слова: модерн, імпресіонізм, враження, автор.  

 
В статье рассмотрен и проанализирован феномен импрессионизма, его истоки, 
характерные черты, философские эстетические и психологические основы. Исследованы 
психологические мотивы импрессионистов и художественные особенности произведений 
искусства, на примере анализа разных источников изучены культурологическое 
значение и психологизм художников. 
Ключевые слова: модерн, импрессионизм, впечатление, автор.  

 
The article considers the phenomenon of impressionism, its origins, defining features, 
philosophical, aesthetic and psychological principles. The motives of the Impressionists and the 
artistic features of works of art are studied. On the example of the analysis of various sources 
in the article the culturological value and psychologism of artists are analyzed. 
Keywords: modernism, impressionism, impressions, author. 

 
Імпресіонізм – напрям художньої культури, який ґрунтується на засадах безпосередньої 

фіксації відчуттів, вражень, спостережень, співпереживань. Він уособлював абсолютно новий 

погляд на мистецтво, був протилежністю реалізму, натуралізму та неокласицизму. 

Сформувався у Франції в другій половині XIX ст., насамперед у живописі. Дослідження 

імпресіонізму, як явища культури, має важливе значення, не лише для культурології, а й для 

філософії, мистецтва, історії світової культури, а також для психології мистецтва. Розуміння 

важливості феномену імпресіонізму, значно поглиблює міждисциплінарний діалог сучасної 

гуманітаристики. 

Явище імпресіонізму досліджено, як важлива подія, проаналізовано, проте є 

недосліджений психологізм, про що і йдеться у даній статті. 

У країні законодавиці моди – Франції – людям набридли постійні перевороти, революції, 

суспільство швидко змінювалося під впливом науково-технічного прогресу і людям хотілося 

бачити легкість і світло в своєму житті. В цей час з’явилася група молодих митців, які дали 

нове звучання мистецтву, цей новий стиль отримав назву – імпресіонізм.  

Молоді художники збиралися у кафе Гербуа, ділилися думками, ідеями, надихалися 

спільними поглядами. Е. Золя, Л.-Е. Дюранті, А. Гійме, E. Дега, O. Ренуар, К. Гіс, Ф. Надар, 

П. Сезанн, K. Моне, К. Піссарро були відвідувачами кафе і членами групи. E. Мане став на 
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чолі групи прихильників і друзів. Однак, істинним ідеологом і лідером нового напряму став 

Клод Моне. 

Свою назву художники-імпресіоністи отримали зі статті критики їх виставки, де була 

картина Клода Моне, що мала назву «Impression Levant soleil» («Враження. Сонце, що 

сходить»). Так виник новий термін – імпресіонізм. Спочатку цей термін мав злегка 

зневажливий характер, указуючи на відповідне ставлення до художників, які писали в новій 

«недбалій» манері [1]. Іноді виникнення терміну «імпресіонізм» пов’язують з новаторськими 

пошуками іншого французького художника Едуарда Мане. В передмові до каталогу своїх 

картин він так висловив власне естетичне кредо: «Митець прагне лише до того, щоб передати 

свої враження (impression)» [3]. 

Важливим для імпресіоністів було відійти від типовості, зображення не самого явища, 

об’єкту, а враження від нього. Імпресіоністи не прагнули пізнати суть речей, вони зображують 

момент. Відчуття миттєвості, випадкового погляду, фрагментарність композиції, несподівані 

ракурси і точки зору, свіжість та безпосередність сприйняття стають провідними для 

імпресіоністів. Художники зображували своє власне бачення світу, так, як не бачать інші, з 

переданням власних емоцій. Та не завжди це були саме позитивні емоції, автор прагне 

передати чесне зображення світу чи предмету, яким би воно не було. Іноді автор втілює не те, 

що є перед ним і людьми, а те, що йому здається, своє уявне, так, щоб виникали враження. 

Таке нестандартне бачення світу чітко помітне у картинах Клода Моне і Поля Гогена. У 

Моне була хвороба очей – катаракта, він став сліпнути, йому видалили кришталик. Після 

цього він став бачити по-іншому: кольори стали більш тьмяними, біле – блакитним і весь світ 

був ніби з жовтим фільтром. Це змінене бачення ми спостерігаємо в його картинах. Художник 

Поль Гоген страждав депресіями, у нього спостерігалися ознаки дальтонізму. Особливості 

їхнього авторського індивідуального світосприйняття стали надбанням глядацької аудиторії та 

знайшло у них відгук та розуміння.  

Імпресіоністів не можливо зрозуміти з точки зору досягнень науки і розуму, митці не 

покладалися на раціональне, вони покладалися на почуття та емоції. Отож, для імпресіоністів 

головним є вміння бачити, а вміння спостерігати стає визначальним. Картини художники 

створюють без правил, одразу, особливо цінуючи перші відчуття та враження, автор передає 
власний мистецький напис не цілком, а лише його ескіз. Це дозволяє зрозуміти, чому 

мистецтво імпресіонізму відображається у сприйнятті не відразу, а ніби складається по 

фрагментам, частинам у свідомості. Саме тому критики відмітили, що ліричним 

імпресіоністам зовсім не властива епічність. 

Споглядаючи полотна митців, може здатися, що картини написані звичайним 

перехожим, який насолоджувався життям. Адже зблизька вони мають хаотичний вигляд 

нагромадження мазків різних кольорів. Однак відходячи від полотна, стають помітні силуети 

людей, будинків, дерев та інше, всі образи стають зрозумілими, об’ємними, настільки, що ніби 

ми знаходимося в тому моменті. Це через написання картини не цілком, а лише фрагментом, 

ескізом. Тому глядач складає пазл зображеного у своїй свідомості. У своїх картинах 

художники відтворювали власні враження та спостереження від миттєвих, мінливих 

переживань, відчуттів, природи, з усіма миттєвими ефектами світла. 

Теоретично обґрунтовуючи імпресіонізм, Еміль Золя після довгих дискусій з Полем 

Сезанном прийшов до висновку: предмет або людина, яких зображують, є лише приводом. 

Геніальність полягає в тому, щоб показати цей предмет або людину в новому вигляді, більш 

правдивому або більш величному. «Мене, – писав Е. Золя, – зачіпають не дерево, не обличчя, 

а художник, якого я бачу в цьому творі, могутній індивідуум, який опинився в стані творіння 

поряд з божим світом свій власний світ, який очі мої не зможуть забути» [2, С. 219]. 
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Живописці активно використовували напрацювання вчених у теорії взаємодії кольорів. 

Суть полягала в тому, що два контрастних кольори поряд, можуть підсилювати один-одного, 

або навпаки, приглушувати, а також створювати ілюзію виникнення нових кольорів. Так 

імпресіоністи стали писати чистими кольорами не змішуючи їх на палітрі, створюючи 

потрібні відтінки шляхом поєднання різних мазків. Для створення більш плавних тіней і світла 

могли просто нашаровувати той же самий колір [4]. 

Розвитку імпресіонізму сприяли нові технології і вироби. З появою фотокамер відпадала 

необхідність достовірного зображення, а іноді імпресіоністи стали імітувати ефект 

випадкового кадру, для створення ілюзії справжнього життя. Так малювали сцени з вулиць, 

кафе, театру, парку, часто зображували, наприклад танцівниць, як у знаменитих роботах Дега, 

Ренуар. Імпресіоністи передавали найточніше суб’єктивне бачення світу. 

З’являлися нові пензлі, які були широкими і жорсткими, вони дозволяли працювати 

мазками. В другій половині XIX ст., американський учений і художник Джон Ренд 

запатентував створені ним олов’яні тюбики для фарб. Раніше художник, ідучи писати на 

пленері, змушений був спершу змішувати в майстерні необхідні йому фарби, а потім заливати 

їх у скляні ємності, які часто билися. З появою «рендівських тюбиків» художники отримали 

можливість зручно малювати на природі з широкою гамою всіх потрібних кольорів. 

Створення таких тюбиків відкрило перед художниками цілий світ, який можна було 

відтворити на полотні в момент споглядання. Імпресіоністи часто створювали цілі серії картин 

одного і того ж сюжету в різний час, пору року з різним освітленням. Часто картини 

знищували, через зміну сюжету, або ж залишали незавершеними, що додавало особливого 

шарму. 

Один із прихильників живопису на натурі, Ежен Буден, наставляв свого юного 

вихованця Клода Моне, що необхідно творити на пленері – серед світла і повітря, писати те, 

що спостерігаєш. Це правило стало основою пленерного живопису.  

Імпресіоніст Каміль Піссарро писав: «Імпресіонізм повинен бути теорією чистого 

споглядання» [1, С. 45]. 

Отож, імпресіонізм залишив свій яскравий та неперевершений відбиток у мистецтві 

модернізму. Імпресіонізм показує споглядачеві глибину та неповторність індивідуальнісного 

підходу до оточуючого світу, вражень та можливостей. Імпресіоністична образність, що 

покликана знаходити й фіксувати мікродинаміку складності та мінливості внутрішнього 

душевного світу, стала визначальною ознакою напряму. 
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