


• Impresjonizm w literaturze – inspirowany dokonaniami malarstwa 
impresjonistycznego, nurt w literaturze, narodzony w drugiej 
połowie XIX wieku we francji i rozpowszechniony do początku wieku 
XX. Jego nazwa wywodzi się od francuskiego słowa impression
(wrażenie) i początkowo stosowana była na określenie nurtu w 
malarstwie. Po raz pierwszy w odniesieniu do literatury termin ten 
zastosował ferdinand brunetière w artykule impresjonizm w 
powieści.Literackie utwory impresjonistyczne kładły nacisk przede 
wszystkim na opisywanie wrażeń i doznań poznającego podmiotu, 
rezygnując z realistycznego przedstawiania rzeczywistości. 
Tendencje impresjonistyczne występowały zarówno w prozie, 
poezji, jak i dramacie. Nurt ten nigdy się w pełni nie wyodrębnił, nie 
miał też charakteru programowego. Do pisarzy posługujących się 
środkami impresjonistycznymi należeli m.In. Alphonse daudet, 
stéphane mallarmé, paul verlaine, stefan żeromski i władysław
reymont.



• Impresjonizm pojawił się w liryce przede wszystkim za 
sprawą poezji Paula Verlaine, którego wiersz Sztuka 
poetycka może być uznany za manifest tego nurtu. Poezja 
impresjonistyczna posiadała silnie zaznaczone wartości 
dźwiękowe, nie była natomiast podporządkowana 
konkretnemu tematowi, ale ulotnym i chwilowym 
wrażeniom. Był to jeden z głównych nurtów poezji XIX 
wieku i w związku z tym uległ szybkiej schematyzacji.

• Lirykę impresjonistyczną tworzyli m.in. Paul Verlaine, 
Stéphane Mallarmé, Maurice Maeterlinck, Detlev von 
Liliencron i Antonín Sova



• Dramaty impresjonistyczne były silnie 
upoetyzowane i opierały się na 
niedomówieniach i nastrojowości. Ciągła akcja 
została w nich zastąpiona przez szereg 
znaczących momentów. Elementy stylu 
impresjonistycznego stały się głównymi 
cechami dramatu symbolicznego, 
uprawianego m.in. przez Maeterlincka.



Impresjonizm w literaturze polskiej

• W prozie polskiej impresjonizm nie był nurtem wyodrębnionym, ujawniał się najczęściej w 
epizodach powieściowych, niekoniecznie obejmując całość dzieła. Stosowany był przede wszystkim 
w opisie pewnych wrażeń i chwil (np. w prozie Reymonta i Żeromskiego). W okresie Młodej Polski 
pojawiał się przede wszystkim w dziełach zbliżonych do poetyki ekspresjonistycznej, jak dzieje się to 
w przypadku utworów Wacława Berenta. Impresjonizm występował także w prozie Jarosława 
Iwaszkiewicza.

• W poezji nurt impresjonizmu był szczególnie istotny w okresie młodopolskim, stając się wtedy 
obowiązującą manierą stylistyczną. Pojawiała się ona w twórczości m.in. Tetmajera i Maryli 
Wolskiej, wykorzystywana była jednak głównie przez poetów mniej znanych i drugorzędnych[5]. W 
okresie późniejszym poetyka impresjonizmu wykorzystywana była przez skamandrytów, a także 
przez Władysława Broniewskiego.

• W dramaturgii polskiej impresjonizm pojawiał się m.in. u Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza 
Rittnera i Lucjana Rydla.

• Natomiast impresjonistyczna krytyka literacka, która pojawiła się w Polsce w latach 
dziewięćdziesiątych XIX wieku, stała się powodem wielu polemik literackich. Spotkała się z 
entuzjazmem twórców młodych (m.in. Stanisława Lacka i Jana Stena), natomiast starsze pokolenie 
reagowało na niego z niechęcią. Ostatecznie nurt ten nie odegrał znaczącej roli w polskiej krytyce 
literackiej i po 1900 roku był już praktycznie nieobecny, nawet w twórczości swoich początkowych 
entuzjastów.
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Impresjonizm w sztuce

• Można go uznać za końcową fazę naturalizmu, 
ale też za początek nowego, subiektywnego 
widzenia świata, które zapoczątkowało 
przełom w sztuce. Świat jest takim, jakim go 
widzimy, rzeczywistość nie jest statyczna, liczy 
się ulotne, wrażeniowe, impresyjne chwytanie 
przemijających zjawisk.



• Impresjoniści zrywają z perspektywą linearna, z 
realistycznym iluzjonizmem, obserwują barwy widma 
słonecznego; zamiast mieszać barwy na palecie, układają je 
wprost na płótnie plamkami, aby w oku widza nastąpiło 
połączenie ich w szerokie, wibrujące płaszczyzny -
dywizjonizm.

• DYWIZJONIZM - sposób malowania polegający na kładzeniu 
plamek kolorów zasadniczych na płótnie w takim 
sąsiedztwie, aby w efekcie powstał pożądany kolor, ale 
świetlisty i wibrujący. Stosowany przez impresjonistów 
poparty badaniami, z których wynikały reguły do dziś 
przydatne dotyczące kolorów dopełniających, sąsiedztwa i 
relacji barw.



Monet „Wschód słońca”



Józef Pankiewicz „Targ na kwiaty 
przed kościołem św Magdaleny w 
Paryżu”



Auguste Renoir 
„Huśtawka”



Camille Pissarro „Czerwone dachy, zakątek wsi, efekty zimy”



Edvard Munch 
„Krzyk”


