
Impresjonizm w muzyce. 

 

Impresjonizm -  kierunek w kulturze europejskiej, później także w amerykańskiej, zapoczątkowany 

przez paryskich malarzy i trwający kilka dekad na przełomie XIX i XX wieku. 

Nazwa „impresjonizm” pochodzi od obrazu malarza o nazwisku – Monet -  „Impresja, wschód słońca” 

eksponowanego na wystawie paryskiej w 1874. Wprowadził ją w sensie satyrycznym krytyk Louis 

Leroy. Mimo to rozpowszechniła się szybko i zaczęła oznaczać nowy kierunek artystyczny, odnoszący 

się nie tylko do sztuk plastycznych, ale również do muzyki i literatury. 

Celem impresjonistów było uwolnienie się od dziedzictwa epoki romantyzmu, sztywnych zasad.  

Nie interesowała ich tematyka społeczna czy też opowieści historyczne. Starali się uchwycić 

nieustannie zmieniającą się rzeczywistość i utrwalić subiektywne, ulotne wrażenia jakie na nich 

wywarła. 

Najsłynniejszym przedstawicielem impresjonizmu w muzyce był Claude Debussy. 

Urodził się w 1862, zmarł w roku 1918. Był szczególnym, nowatorskim kompozytorem. Piękna jego 

muzyki należy szukać w nastroju, dzięki wykorzystaniu środka muzycznego jakim była kolorystyka 

dźwiękowa (posługiwanie się dźwiękami ze szczególną troską o ich barwę czyli o dobór odpowiednich 

instrumentów, sposób artykulacji tych dźwięków, ich wysokości). Bardzo ważne było łączenie i 

zestawianie ze sobą tych barw). 

Muzyka Debussy’ego była bardzo kolorystyczna, barwna, oddająca wiele obrazów natury. To właśnie 

barwne plamy dźwiękowe często w dynamice miały  wywołać pewien określony nastrój. 

W twórczości Debussy’ego łatwo uchwycić cechy dźwiękonaśladowcze oraz akcję rozgrywającą się w 

świecie zjawisk akustycznych i wizualnych. 

Przykład muzyczny: 

 

„Morze” – tryptyk symfoniczny składający się z 3 części. 

Dzieło to zawiera w sobie oryginalne piękno i wiele symbolicznych znaczeń. 

Charakteryzuje się bogatą kolorystyką orkiestry: występują ciągłe zmiany instrumentacji (raz są one 

wyraźne, kontrastowe, kiedy indziej są to zmiany barwy; niemal każdy motyw ma inny kolor), 

artykulacji, indywidualizacja gry                     

w poszczególnych grupach instrumentów, stałe zróżnicowania dynamiczne. Również widoczna w 

tryptyku jest bogata rytmika. Bardzo wyraźne w utworze są także różnicowania melodyczne 

(mnogość tematów,  w tym też krótkich motywów). Tymi środkami muzycznymi tworzy kompozytor 

obraz i atmosferę żyjącego, zmiennego morza. 

 

Wsłuchajcie się w tę muzykę opowiadającą o morza i opiszcie Wasze wrażenia jakie towarzyszyły 

Wam w chwili odsłuchiwania tej pięknej muzyki, a także przepiszcie do zeszytów powyższy tekst i 

prześlijcie mi zdjęcia z odpowiedzią. 

https://www.youtube.com/watch?v=FOCucJw7iT8 

https://www.youtube.com/watch?v=FOCucJw7iT8


 

 

 

 


