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REZUMAT 

Necesitatea de a privi prin prisma influențelor extra-muzicale cu care a fost asociat Debussy 

ne îndreaptă spre bogăția oferită de literatură și poezie, dar și de alte arte, în special pictura. 

Atât poezia, cât și pictura au împrumutat din esența lor unui muzician pentru care arta este 

una singură, complexă.  

Locul special pe care îl ocupă natura în Impresionism și încercarea Simbolismului de a accesa 

prin simțuri o realitate superioară se împletesc în cel mai fericit mod în viziunea lui Debussy. 

Cuvinte cheie 
Claude Debussy, Impresionism, Simbolism, sugestie, poezie, pictură, artă. 

INTRODUCERE 

„Debussy avea un dar atât de perfect în a fixa cu ajutorul sunetelor impresii vizuale, fie 

directe, fie sugerate de imaginație, de artele plastice sau de literatură, încât a putut să dea 

întreaga măsură a artei sale într-un domeniu de senzații care până atunci fusese închis pt 

muzică.” (Cortot 1966, 13) 

Cele două curente corespondente care l-au influențat pe Debussy – Impresionismul și 

Simbolismul – repun în drepturi sensibilitatea, sub forma senzațiilor complexe, a trăirilor 

artistice generate de percepții de scurtă durată, deschizând portița spre o artă autentică. 

Atât poeții simboliști cât și pictorii impresioniști au încercat să-l pretindă pe Debussy ca 

aparținând curentului lor.  Totuși, Debussy repeta fără încetare că nu este impresionist. El a 

integrat rapid trăsăturile acestui curent și a depășit și cele mai extinse granițe ale 

simbolismului, construind un stil din ce in ce mai personal.  

Prieten al pictorilor și al poeților, cu care a avut o relație spirituală directă, Debussy 

frecventa adesea expozițiile și cercurile literare. Influența acestora se imprimă și în muzica 

sa, care se desprinde de academismul tradițional, rupând linia declamatorie a 

romantismului: „Ca după marile cataclisme, specii noi apăreau în toate artele: Nuferii lui 

Claude Monet, Merele lui Cézanne, Pegasul lui Odilon Redon, Faunul și Naiadele lui Claude 
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Debussy. Culori și acorduri se îmbinau, încântau locuitorii unui pământ încă o dată tânăr.” 

(Long 1968, 9). 

 

Principalele repere și influențe în traseul compozitorului Claude Debussy 

Compozitorul francez Claude Debussy (1868 – 1918) a fost unul dintre cei mai mari 

revoluționari ai artei pianistice de la Chopin încoace, probabil nu întâmplător, primul său vis 

fiind acela de a deveni pianist virtuos.  

 Anii copilăriei – pe care îi petrece descoperind natura, hoinărind prin păduri, pe poteci 

frumoase de la țară și pe lângă ape, prinzând fluturi sau contemplând diferite specii de 

arbori, ascultând fanfara, zburdând și dansând cu alți copii, dar având și revelația mării, de 

care s-a îndrăgostit iremediabil – i-au influențat viața interioară, oferindu-i sursele 

principale de inspirație pentru creația sa muzicală.  

 Născut într-o familie modestă, fără posibilitățile necesare unei educații înalte, copilul 

Claude are parte de un șir de coincidențe prielnice care îi înlesnesc calea spre realizarea 

destinului său: afecțiunea nașului său, pictorul Achille Arosa, în a cărui casă ia primele lecții 

de pian și primul contact cu artele plastice, apoi întâlnirea cu Maria Mante de Fleurville, 

care îl pregătește pentru examenul de admitere la Conservatorul din Paris. 

 Admis la Conservator la vârsta de doar 10 ani, urmează cursurile lui Albert Lavignac, 

Ernest Guiraud, Cezar Franck, Emile Durand, August Bazille, Antoine François Marmontel. 

Fire complexă, Debussy se adaptează cu greu principiilor didactice stricte și uniformizate și 

are o evoluție școlară destul de neobișnuită. Deși e considerat excepțional de talentat, 

renunță treptat la visul de a deveni pianist și schițează primele sale compoziții.  

 O influență deosebită în traseul său o au relațiile de prietenie cu doamna Filaretovna 

de Meck și cu familia Vasnier și călătoriile în Elveția, Italia, dar mai ales în Rusia, unde 

cunoaște muzica lui Ceaikovski, Musorgski, Borodin, Korsakov și Balakirev, compozitori cu 

mare impact în formarea stilului lui Debussy.  

 În anul 1984, Debussy obține un important premiu pentru compoziție, Premiul Romei, 

urmat de o perioadă petrecută la Villa de Medici, în Roma, experiență în urma căreia se 

stabilește definitiv la Paris, în 1887, unde găsește o bază ideologică propice curentelor 

artistice moderniste: Parnasianismul, Naturalismul, Impresionismul și Simbolismul. În acest 

climat favorabil, devine prietenul poeților și al pictorilor. 

 Descoperirea muzicii balineze prin orchestra gamelană de la Expoziția Universală din 

Paris în 1889 este un alt reper important în conturarea stilului compozitorului. Debussy a 

fost interesat de arta asiatică încă de dinainte de participarea la această expoziție, afinitatea 

acestuia pentru muzica exotică fiind vizibilă încă din primele schițe. În timp ce era student, 

primise în dar un set de instrumente gamelane, cu a căror timbru era deja familiar, dar fără 

a cunoaște și muzica specifică javaneză sau balineză. Atracția sa pentru această muzică este 

confirmată în scrisorile sale: „Au existat și există, în ciuda relelor civilizației, niște popoare 

native încântătoare, pentru care muzica este la fel de naturală ca respirația. Conservatorul 
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lor este ritmul etern al mării, vântul printre frunze și miile de sunete ale naturii pe care 

aceștia le înțeleg fără a consulta un tratat arbitrar.” (Lesure 1977, 28, trad. Vasiu).  

 În plan personal, viața sa în Paris a fost marcată de de căsătoria cu Rosalie Texier și 

dificultățile financiare întâmpinate frecvent, apoi despărțirea de aceasta și căsătoria cu 

Emma Moyse Bardac, de care îl leagă o profundă iubire și o fetiță, pe nume Chouchou. 

Această nouă etapă din viață îi oferă un statut social mult mai bun, avânt, suport și 

stabilitate pentru a-și dedica cea mai mare parte a timpului, compoziției. 

 Debussy a scris în jur de 80 melodii inspirate din poezia simbolistă, muzică pentru pian, 

poeme simfonice, muzică de cameră, două balete și o operă. Prima audiție cu un deosebit 

succes, în 1894, a lucrării simfonice Preludiu la după-amiaza unui faun îi confirmă valoarea. 

Această lucrare este urmată de alte capodopere: Trei cântece din Bilitis pe poeme de Pierre 

Louys (1898 – 1898), Nocturnele (1897 – 1899), Pour le piano (1896 – 1901), culminând cu 

premiera operei Pelleas și Melisande (1902) în care a investit aproape zece ani din viață. 

Consolidarea stilului său devine vizibilă odată cu poemul simfonic Marea (1904).  

 Începând cu anul 1903, pianul ocupă rolul predominant în compozițiile sale, prin 

Stampe (1903), Măști, Insula veselă (1904), suitele Imagini (1905 – 1908), Children’s corner 

(1906 – 1908), Preludii (1909 – 1910, respectiv 1910 – 1912), lucrarea pentru patru mâini 

En blanc et noir și vizionarele Studii (1915). Dedică muzicii vocale Trei cântece din Franța, a 

doua serie din Serbări galante pe poeme de Verlaine (1904, prima serie datând din 1981), 

Martirul Sfântului Sebastian (1911). Lucrarea inovatoare Jocuri (1913) aparține baletului și 

cele trei Sonate (1915 – 1917), formațiilor camerale. 

 

Debussy, Impresionismul și Simbolismul. Interferențe 

Termenul Impresionism a fost inspirat din pictura lui Monet, Impression. Soleil levant. 

Impresionismul s-a manifestat la început în artele plastice, fiind reprezentat prin pictorii 

Claude Monet, Camille Pissaro, Alfred Sissley, Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar 

Degas și mai apoi în muzică, fiind socotit în multe aspecte corespondentul Simbolismului 

literar.  

 Picturile impresioniste surprindeau mobilitatea fenomenelor mai mult decât aspectul 

stabil și conceptual al lucrurilor. Prin preferința pentru natură, cromatica pură și tușeurile 

fine, lipsa unor contururi precise, zugrăvirea unor impresii fugitive imprimate în memoria 

artistului, jocul luminilor în diverse momente ale zilei, se dorea provocarea unei reacții 

emoționale, a unei impresii, a unei simțiri spontane.  

 Adepți ai schimbărilor dese, ai captării unor momente scurte, artiștii impresioniști au 

savurat bogăția oferită de elementele naturii, de la liniștea și pacea unei dimineți senine, 

până la tumultul și zbuciumul unei furtuni pe ocean. Într-o astfel de abordare a găsit 

Debussy cea mai mare apropiere de ceea ce a reprezentat acest curent, nucleul „pentru a 

uni cu totul cele două vibrații capitale și firești ale ființei sale: pasiunea pentru muzică și 

dragostea de natură.” (Alexandrescu 1962, 28). 
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 Muzica nu trebuie să se limiteze la a descrie Natura, mai mult sau mai puțin precis, ci 

mai degrabă să realizeze corespondența misterioasă ce leagă Natura de Imaginație: 

„Debussy exista înaintea lui Debussy. Este un edificiu ce se reflectă în apă, nori care se adună 

și se destramă, ramuri care adorm, ploaia de frunze, prune care cad, se strivesc și 

sângerează aur. Dar toate acestea murmurau, îngânau, nu își găsiseră o voce omenească, 

care să le exprime. Mii de minunății nedeslușite ale naturii și-au găsit în fine interpretul.” 

(Long 1968, 8).   

 Debussy adoptă o viziune magică asupra lumii, considerând natura ca poartă spre o 

realitate superioară, căutând interconectarea între realitatea imediată și lumile subtile: 

„Peste șaptezeci dintre compozițiile lui Debussy răsfrâng farmecele încărcate de atâtea 

nedefinite impresii și sentimente prilejuite de natură.” (Alexandrescu 1962, 143). Trăsături 

ca vaporozitatea, fluiditatea, ambiguitatea sunt prezente, dar nu se ajunge la dizolvarea 

melodiei și la artificii tehnice. 

 Claude Debussy spunea că iubește imaginile aproape la fel de mult ca muzica, 

considerând pictura și muzica aproape corespondente. Dorința sa de a deveni pictor l-a 

determinat să păstreze un mare interes pentru artele plastice. Vocabularul picturii era 

frecvent atunci când vorbea despre partituri. Denumirile lucrărilor sale mărturisesc 

preocuparea lui constantă pentru transpunerea exprimării dinspre vizual spre muzical: 

Estampes (Imprimeuri), Images (Imagini), En blanc et noir (În alb și negru), Masques (Măști), 

Nocturnes (Nocturne), Images pour orchestre (Imagini pentru orchestră), etc.  

 O privire asupra evenimentelor artistice din timpul lui Debussy și a cercurilor foarte 

diverse pe care acesta le-a frecventat, face posibilă urmărirea câtorva repere legate de 

preferințele și influențele ce s-au manifestat în modul de exprimare al compozitorului. 

Astfel, în muzeele Louvre, Luxembourg, Galeriile Durand-Ruel, Siegfried Bing sau Georges 

Petit, Debussy admiră Nocturnele lui Whistler, tablourile lui Degas și primele serii ale lui 

Claude Monet; pe Henry Lerolle, Ernest Chausson, Paul Gauguin, Odilon Redon, Maurice 

Denis.  

 Debussy a fost influențat de artiști din Europa și Asia și a explorat interacțiunea dintre 

lumină și culoare, textură și spațiu, cunoscută și sub numele de ma în japoneză. Acest 

concept, ca parte a esteticii japoneze, este legat de asimetrie și absența centrului și poate 

fi înțeles doar în raport cu contextul său: elementele prezente delimitează spațiul gol. Cea 

mai semnificativă influență au avut-o Auguste Renoir, Camille Pissaro și Claude Monet. În 

preferința pentru lucrările artiștilor japonezi Hokusai și Hiroshige, ale căror imprimeuri le-a 

colectat, Debussy a fost influențat și de prietenia personală cu sculptorița Camille Claudel, 

ale cărei sculpturi afirmă interesul pentru arta orientală. Dintre sculpturile ei, Debussy 

deținea Valsul, sculptură ce înfățișează mișcarea ușoară și elegantă a unui cuplu care 

dansează și se răsucește, sfidând parcă echilibrul adecvat. Valul (1897) lui Camille Claudel, 

alături de Marele Val al lui Hokusai, l-au inspirat pe Debussy pentru coperta compoziției 

Marea. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Masques_(Debussy)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nocturnes_(Debussy)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Images_pour_orchestre&action=edit&redlink=1
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 Un exemplu în care pictura impresionistă a avut o influență majoră este suita pentru 

orchestră Nocturnes (compusă 1897 – 1899). Numele suitei a fost preluat din seria lucrărilor 

artistului de origine americană James McNeill Whistler. Atmosfera învăluită, estompată, fără 

lumină directă caracterizează atât picturile acestuia, cât și suita lui Debussy. Intenția lui 

Debussy legată de prima parte, Nuages (Nori), a fost notată în programul premierei: „să 

surprindă aspectul neschimbat al cerului, alături de mișcarea lentă și melancolică a norilor 

ce se sfârșesc într-o dizolvare cenușie, de nuanță ușor albă” (Reich, M., trad. Vasiu). Al 

treilea poem muzical al suitei, Sirènes (Sirene), descrie marea pe timp de noapte, după cum 

a notat Debussy în același program: „înfățișează marea și nenumăratele ei ritmuri; și acum, 

printre valurile irizate de lumina lunii, se aude cântecul misterios al sirenelor, ce trec mai 

departe, râzând.” (Reich, M., trad. Vasiu) 

 Debussy începe să fie cunoscut odată cu obținerea Premiului Romei în 1884. Cei 

aproape trei ani petrecuți la Vila Medici, loc în care nu reușește să se acomodeze, îi oferă 

cadrul pentru a studia literatură (în special Shakespeare), teatru, filozofie, dar și pentru a se 

apropia de arta simboliștilor, prin intermediul revistelor literare venite de la Paris.  

 Eticheta de Impresionist l-a urmărit pe Debussy dupa ce acesta a trimis comisiei din 

Academia Franceză, conform condițiilor șederii în Vila Medici, poemul simfonic Les 

printemps, compus în această perioadă. Raspunsul juriului, încă nepregătit pentru noua 

direcție pe care Debussy o propune, îi conferă această etichetă: „Domnul Debussy nu 

păcătuiește, desigur, nici prin platitudine, nici prin banalitate. El are, dimpotrivă, o tendință 

pronunțată, prea pronunțată chiar, înspre căutarea straniului. (...) Ar fi de dorit să se pună 

în gardă în contra acestui impresionism vag, care este unul dintre cei mai primejdioși 

dușmani ai adevărului în opera de artă.” (Alexandrescu 1962, 27). Desigur, după câțiva ani, 

când muzica sa începe să fie înțeleasă, acestă lipsă de formă se dovedește doar aparentă, 

iar Debussy este recunoscut ca un autentic creator.  

 Debussy pornește pe adevăratul drum al afirmării sale odată cu părăsirea Vilei Medici 

și revenirea la Paris. Franța fusese punct de pornire pentru Parnasianism, Impresionism și 

Simbolism, socotită „punct de avandgardă” (Alexandrescu 1962, 30) și pentru Naturalism și 

Expresionism, iar dorința lui Debussy de a cunoaște tot ceea ce ținea de artă și poezie își 

găsește aici pepiniera. Simbolismul, noul curent în jurul căruia se făcea vâlvă, îi trezește cel 

mai mare interes.  

 Mișcarea simbolistă a luat avânt în anul 1886, ca urmare a publicării unui manifest în 

ziarul Le Figaro, de către poetul Jean Moreas. Simbolismul a fost reprezentat în literatură 

prin Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé. Scopul poeziei 

devine acela de a sugera, nu de a descrie, exprimând sentimente, stări, acceptând faptul că 

regulile care guvernează sentimentele nu sunt logice. Poezia simbolistă se adresează 

imaginației și spiritului, tonul este intim si confesiv, realitatea înconjurătoare devine 

secundară și înțelesul cuvântului, mai puțin important: „Adevăratele sentimente nu pot fi 

exprimate în cuvinte mai mult decât un parfum, sau o armonie. Poezia adevărată va fi 
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relevarea directă a lumii simțurilor, nedistorsionată de intervenția rațiunii.” (Mornet 1935, 

280, traducere Vasiu).  

 Cei trei S ce definesc Simbolismul sunt: sugestia (atmosfera și stările nu sunt definite, 

ci sugerate), simbolul (folosit pentru a sugera, oferă cuvintelor altă semnificație decât cea 

uzuală) și sinestezia (corespondența între senzații diferite: auditive, vizuale, olfactive, 

motorii). Grăitoare sunt poemele Les Voyelles (Vocalele) – Arthur Rimbaud și 

Correspondances (Corespondențe) – Charles Baudelaire. Întors la Paris, în anul 1887, 

Debussy petrece mult timp cu scriitorii simboliști și începe să frecventeze, împreună cu 

prietenul său apropiat, Pierre Loüys, mai multe cercuri literare, în special Librairie de l’Art 

Indépendant la Taverna Weber. De asemenea, reuniunile din fiecare marți din casa poetului 

Stéphane Mallarmé, unde personalități din lumea artistică și intelectuală se întâlneau sub 

numele de Les Mardistes pentru a discuta filozofie, artă și literatură, au fost pentru Debussy 

prilejul de a fi conectat cu unii dintre cei mai influenți artiști ai vremii: Rainer Maria Rilke, 

Paul Verlaine, Stefan George, Paul Valéry, Oscar Wilde, W.B. Yeats, Edouard Manet, Pierre-

Auguste Renoir, Edgar Degas și ocazional Claude Monet. Acest grup a avut o influență 

deosebită în muzica lui Debussy, adânc înrădăcinată în ideile și idealurile împărtășite aici.  

 Mulți dintre poeții asociați Simbolismului au manifestat un interes aparte pentru 

lucrările compozitorul german Richard Wagner (1813 – 1883). Mai mult, la mijlocul anilor 

1880 a existat un adevărat cult al lui Wagner, cu toate că interpretarea operelor sale fusese 

interzisă în Franța. Wagner și-a imaginat dramele muzicale ca Gesamtkunstwerke (opere de 

artă totale), în care toate artele ar fi combinate pentru a oferi o experiență transcedentală. 

Baudelaire a descris experiența sa legată de Lohengrin (1848) drept extatică, instigând o 

stare de vis involuntară, raportând-o la idealul sinestezic pe care l-a descris în 

Corespondențe. Timp de 4 ani (1885 – 1888), Édouard Dujardin, unul dintre discipolii lui 

Mallarmé, a publicat un jurnal simbolist dedicat Wagnerismului, La revue wagnérienne. 

 Așa cum mișcarea simbolistă a fost sursă de inspirație pentru muzica lui Dubussy, la 

rândul ei, muzica era o sursă de inspirație pentru poezia simbolistă. Poezia simbolistă pune 

accentul pe muzicalitatea cuvântului și a versurilor, orientându-se spre emoția și 

muzicalitatea interioară a ideii. Limbajul poetic e reînnoit cu metafore rafinate, cuvinte rare 

și chiar inventarea unor cuvinte noi. Simboliștii afirmau că toate artele trebuie să aspire la 

condiția muzicii, care dintre toate, are impactul emoțional cel mai direct. În viziunea lor, 

muzica reprezenta mediul cel mai propice pentru a exprima intangibilul și sensurile 

multiple. Dictonul „De la musique avant toute chose” (Muzica înainte de toate) a pornit de 

la Paul Verlaine, în Art poétique (1884) și a fost dus la un nivel și mai înalt în poemul lui 

Mallarmé, Un coup de dés (1897). Poemul a fost comparat cu o partitură muzicală, datorită 

golurilor de text, purtătoare de sens, asemenea pauzelor din muzică.  

 Debussy compara dorința sa de esențializare cu economia lingvistică din poemele lui 

Mallarmé. Un alt punct comun al acestora a fost metamorfozarea pauzelor în elemente 

pline de sensuri. Poemul După-amiaza unui faun a lui Mallarmé, pe care Debussy îl 

descoperă în cadrul întâlnirilor grupului Les mardistes, este izvorul lucării sale pentru 
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orchestră, Preludiu la după-amiaza unui faun (premiera în 1894). Poemul descrie amintirea, 

sau poate visul unui faun, creatură mitologică care simbolizează fertilitatea. Acesta cântă la 

nai, în încercarea de a captura o experiență viscerală cu două nimfe, dar eșuează și 

abandonează încercările în favoarea unui somn încărcat de vise și viziuni. Similar poemului, 

unde sensul normal al cuvintelor este învăluit în metafore și multiple sensuri, preludiul lui 

Debussy este fluid, misterios și atemporal, personificând ambiguitatea acestui poem. 

Muzica curge dintr-o idee în alta, purtând ascultătorul într-o stare asemănătoare visării, 

inaugurând un nou mod, deopotrivă delicat și senzual, de a simți și de a asculta. 

 Despre relația dintre muzică și cuvinte, Debussy spunea: „concep o forță dramatică 

nouă: cea a unei muzici care începe acolo unde forța expresivă a cuvintelor se încheie; 

muzica există pentru a exprima ceea ce nu poate fi exprimat” (Poige 2014, 37 , traducere 

Vasiu). Poezia simbolistă lasă semnificații deschise, corespondente ambiguității tonale și 

structurale din muzica lui Debussy. Asemeni simboliștilor, care au renunțat la metrul clasic 

al poeziei, compozitorul a abandonat structurile precise legate de metru și ritm. 

 Afirmând: „Visul meu e să sugerez” (The Open University 1979, 37, trad. Vasiu), 

Debussy nu este intruziv cu muzica sa, totuși, își expune ideile cu claritate, cu un limbaj bine 

stăpânit și conturat, plin de imaginație, convingător. El tatonează tărâmul din mintea și 

sufletul ascultătorului, până găsește acel punct comun în care sădește ideea, melodia, care 

mai apoi se dezvoltă personalizat și ajunge la împlinire doar împreună cu aportul celui ce le 

receptează. 

 Poezia simbolistă a fost sursă de inspirație pentru optzeci de melodii scrise de Debussy. 

Prima melodie care s-a bucurat de un mare succes a fost Fântâna țâșnitoare, compusă în 

1890, pe versuri de Charles Baudelaire. Debussy a mai compus câteva melodii pe versurile 

lui Stéphane Mallarmé și trei cântece pe versuri de Pierre Louys, intitulate Chansons de 

bilitis. Versurile lui Paul Verlaine îl înspiră pentru Sunetul cornului se întristează, Înșiruirea 

gardurilor, Mandolină, dar și pentru Clar de lună (1890) din Suita bergamască, în care 

realizează o îmbinare perfectă a tristeții și frumuseții pe care poemul cu același nume le 

exprimă.  

 Unul dintre modurile cele mai interesante prin care s-a manifestat atracția lui Debussy 

pentru poezie este faptul că a compus și texte proprii, pentru Proză lirică, Despre visare, 

Țărmuri, Flori și înserări, Colindul copiilor fără cămin.  

 Într-una dintre conversațiile cu profesorul lui de compoziție, Ernest Guiraud, Debussy 

a fost întrebat care dintre poeți îi poate oferi un „poem”. Răspunsul său este dovada 

îmbrățișării caracteristicilor Simbolismului: „Cel care, spunând lucrurile pe jumătate, îmi va 

permite să-mi includ propriul vis; cine va proiecta personaje ale căror povești nu aparțin 

unui anumit moment și loc; care nu îmi va impune în mod despotic imagini și mă va lăsa 

liber, pe alocuri, pentru a crea mai multă artă și pentru a-i completa opera. (...) Visez la 

poezii care îmi oferă scene schimbătoare, cu locuri și personaje diverse; în care personajele 

nu se ceartă, ci îngăduie viața și soarta” (Dumesnil, R., trad. Vasiu) 
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CONCLUZIE 

Cele două curente artistice, Impresionismul în pictură și Simbolismul în literatură, au avut o 

importanță majoră în formarea artistică a compozitorului Claude Debussy. Punctul comun 

al acestora este faptul că sugerează o stare sau o ambianță, mai degrabă decât să exprime 

emoții puternice sau să relateze o narațiune.  

 Influența artei impresioniste în muzica lui Debussy pornește în primul rând de la reacția 

împotriva academismului formal. Conexiunea puternică se găsește în preferința pentru 

natură, încercarea de a trezi reacții emoționale spontane, adoptarea unui vocabular care 

evidențiază exprimarea dinspre vizual spre muzical. În pereceperea muzicii lui Debussy, rolul 

ascultătorului primește valențe noi, specifice Simbolismului, sugestia devenind modul 

principal de exprimare. Debussy oferă o experiența sinestezică prin îmbinarea sugestiei, 

specifică Simbolismului, cu redarea imaginilor naturii, specifică Impresionismului.  
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