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The paper investigates a esthetic peculiarities of the Russian writer 
Ivan Bunin’s literary miniatures. The artistic distinctiveness of Bunin’s min-
iatureslies in their conceptualorientation, composition, artistic expressive-
ness, and the choice of the means of expression. 

Considering miniature as a literary genre, one may observeits cer-
tain characteristics: small size and compactness of the piece, its thematic 
completeness, compositionaltightness; bipartite composition with vigorous 
ending; enhanced meaningfulnessof poetic utterance; symbolic nature of 
tangible details. 

Based on distinctive characteristics of Bunin’s literary miniatures, the 
paper proposes their typology, assorting them into lyrical-philosophical, 
religious-philosophical and social-moral categories/groups. However, this 
type of typology can only be considered as rather tentative, since a number 
of miniatures can be attributed to several groups at once. 

The paper discusses several groups of Bunin’s miniatures and deter-
mines their conceptual content and topicality. 

Setting apart the social-moral category allows focusing on describ-
ingthe people, and the Russian national character. In this type of texts, the 
author focuses on the disharmony of social relations, observing the bitter 
fate of the poor, desperate protagonists. This group comprises such minia-
tures as:The Date, Capital, Youth, First Class, Maria, Tears, The Cannibal Girl, 
Noon, Until Victory, The Mask, and The PreviousDay. 

A wide range of Bunin’s miniaturesbelong to the lyrical-philosophical 
category (The Sky above the Wall, The Calf’s Head, The Landau, The Grandfa-
ther, Bast Shoes, The Doomed House, Tears, The Gorge, First Love, The Ants’ 
Path, The Birthday, Music, Penguins, etc.). The main topic for this type of 
miniatures is that of life and death, of contrariety between the light and 
dark sides of the Russian national character. Here the great attention is paid 
to the theme of nature, which is lyrically expressed through bright epithets, 
metaphors, and details. In the texts of this group, lyricism is also achieved 
through the presentation of mysteries, solid motifs, mystical visions, and 
dreams. A small group of miniatures (The Blind, The Virgin’sDream, The Bast 
Shoes, The Fathers, Roosters, The Eagle, Flies) belong to the religious-phil-
osophical category; the range of the covered topics directly corresponds to 
the essence of the human being, his or herrelationship with God, death, and 
the kingdom of nature. The unique innovation of the writer within the frame-
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work of such a small form and the specifics of the genre is the revealing of 
the characters of protagonists through presenting their elaborate portraits, 
the outlines of the material environment and landscapes. So, for example, 
the portraits of characters are created by presenting exotic details, and con-
trasts. By applying this approach in a minimalist way, the author creates 
certain unity of the exterior and interior of hischaracters. He thus highlights 
their national identity, their essence. 

The material world is presented in the author’s miniatures as multifac-
eted, and its description conveys the reality of the respectivebackground but 
alsothe possibility of its symbolic generalisation. 

The special place in Bunin’s miniatures is allocated to the topic of 
nature, stressing theperpetual connection between nature and the human 
being. In order to reflect the perfect images of nature, and landscapes, the 
writer uses different strokes, rendering sound, colour, touch or smell. We 
have observed that in Bunin’s miniatures, depending on seasonality, depic-
tions of the winter or summer landscapes serve as the generalised image of 
mothernature. The transitional states of nature (spring, autumn) are virtu-
ally absent, as the landscape is associated with the image of eternity, while 
the material, tangible world merges with the internal human world and that 
of nature. 

The dominant images of nature comprise the blue sky, the contrasts 
of light and the dark, of heaven and earth, the motif of silence, and the 
bright-coloured characteristics of the natural world. Frequently depicted red 
and black colours are symbolic. 

While creating artistic images, Bunin uses a few of stylistic techniques, 
such as: montage, descriptive phrasal names, folk sayings and dialogues. 

The Bunin’s text can be understood and explained through the reader’s 
own life and aesthetic experience. Enhanced and active engagement of the 
reader is important for the writer. 

In general, Ivan Bunin’s miniatures provide an acute feel of artistic har-
mony; most of them are characterised by thorough and meticulous designof 
every single artistic detail and word, along with ultimate originality and 
tightness of the plot.
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მინიატურის ჟანრული ნიშნები დამახასიათებელია ივანე 
ბუნინის ციკლისთვის „მოკლე მოთხრობები“, რომელიც მან 
შექ მნა მე-20 სა უკუნის 30-იანი წლების და საწყისში, ამ ნა-
წარ მოე ბებ იდან ყვე ლა ზე დიდის მოცულობა სულ რამ დენ იმე 
გვერ დია, ყვე ლა ზე პა ტა რების - რამ დენ იმე ხაზი, მაგ რამ ყვე ლა 
მათ განში იგრძნობა მწერლის მა ღ ალი ოსტატ ობა.

ივა ნე ბუნინის მიერ პარიზში და წერილი მინიატ ურები 
რუსეთ თან ათ წლიანი გან შორების შემ დეგ იბეჭ დებ ოდა ჟუ-
რნა ლებში სა თაუ რებით: „შორეული“, „სიტყვები“, „ზმანებები“, 
„გარეთ“ (Вне) და ისინი შევიდნენ ნაკრებში „ღვთის ხე“ (Божье 
Древо) (ბუნინი, 1931). 

უდავ ოა, რომ ივა ნე ბუნინი ხელ მძღ ვა ნელ ობდა თა ნა მედ-
როვეობის მსგავსი შემ ოქმე დებითი პრინციპებით. ისინი გამ-
ომდინა რეო ბდნენ მუდმივი მისწრა ფებ იდან მოკ ლე ფორმისკ-
ენ: „მე თითქოს რაღაც დაავადება მჭირს - ყველაფერი მინდა 
შევკვეცო“ - ამბობდა ის.

„ის, რაც ბუნინის ნამ უშევ რებში კრ იტიკო სებს მიაჩ ნდათ 
ტექსტის სიჭარ ბედ, უსარ გებლო დე ტა ლე ბად - ყვე ლა ზე მთა-
ვარი აღმ ოჩნდა. „დეტალი იქცა მოთხრობად, ხოლო თვითონ 
ტექსტი გაქ რა, როგორც ზედ მეტი რამ. მაგ რამ ეს არ არის 
უბრალოდ სწრაფ ვა ლა კო ნიურობისა კ ენ თვით მისთვის, არა-
მედ ბუნინის პროზის ძველი კო ნცეფციის შე დეგია, რომელიც 
მან ახ ლა გან სა კუ თრებ ულად ნათ ლად გამ ოხა ტა ერ თ-ერთ 
თვის მინიატ ურაში „წიგნი“ 1924 წელს: „რად გვინდა გმირები: 
რად გვინდა რომანი, მოთხრობა კვანძით ან კვანძის გახსნით? 
(ბუნინი, 1933:10).

მინიატურის ჟანრის ათ ვისების ინტე რესი მწე რალს გაუ-
ჩნდა 1900-1910 წლებში. ივა ნე ბუნინის 20-30 წლების მინიატ-
ურების ანალიზის საფ უძველ ზე განვიხილოთ მათი იდეური და 
მხატვრული თავ ისებ ურე ბები.

ივა ნე ბუნინის მინიატ ურების მხატვრულ თავ ისებ ურე ბას 
არ მიუპყრია მისი შემ ოქმე დების მკვ ლევ რების სერიოზული 
ყურა დღ ე ბა. ივა ნე ბუნინის 20-30 წლების მინიატ ურებში „პოე-
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ზია და პროზა ერწყმის ერ თმა ნეთს გა რკ ვეულ, სრულიად ახალ 
სინთეზურ ჟანრში“. ეს ნა წარ მოე ბები თა ნა მედ როვე ების მი-
ერ შე ფას და, როგორც ფილოსოფიური, მე ტაფ იზიკური, ერ თ-
დროულად მოვლენის გა რეგნული სახ ისა და მისი ანალიზის 
მა ტა რე ბელი. ი. ბუნინის მინიატ ურებში გაგ რძე ლე ბა ჰპოვეს 
მწერლის მიერ უკ ვე ად რე გა ჟ ღ ე რებ ულმა თე მებ მა. მთა ვარი 
მათ შორის იყო „სიცოცხლისა და სიკვდილის საიდუმლოება“.            
ვ. ა. აფა ნას იევი გამოყოფს იმ მინიატ ურების ჯგუფს, რომლებიც 
ასა ხა ვენ 1917 წლის რევოლუციის წინა და და საწყისში არ სებულ 
სიტუაც იას („წინადღე“, „გამარჯვებამდე“, „წერილი“ და სხვები). 
ის მათ „თითქმის ყვე ლა ზე საი ნტე რესოდ და მხატ ვრულად 
მიიჩნევს სოციალური თვალ საზრისით“. 

ივა ნე ბუნინის პროზის მცირე ჟანრის ხას იათის შე სა ხებ 
არ სებული სხვა დას ხვა შე ხედ ულე ბა გვაძ ლე ვენ მიზეზს ვივა-
რაუდოთ მისი მინიატ ურების სხვა დას ხვა ტიპის არ სებ ობა. 
მინიატ ურების ტიპოლოგიის შექმნის საფ უძვლად ავ იღოთ 
შემ დეგი კა ტეგ ორიები: 1. მათი თე მატ იკის თავ ისებ ურე ბა; 2. 
ავტორის უნიკ ალური პოზიციები; 3. მთა ვარი სა ხე ებ ისა და 
მოტივების შემ უშა ვე ბა.

განვიხილოთ თემისა და მოტივის გაგება.
თე მა - მხატვრული ასახვის ობიექტი, ის ცხოვრებ ისეული 

ხას ია თები და სიტუაც იები, რომლებიც არ სებული რე ალ ობი-
დან გად მოდიან მხატვრულ ნა წარ მოებში და ქმნიან მისი შინა-
არსის ობიექტურ მხა რეს.

მოტივი (ლიტე რატ ურაში) მკვ ლევ რების მიერ გან იხილე-
ბა, როგორც 1. სიუჟ ეტის მინიმალური თხრობითი ერ თეული; 2. 
ტექსტის სე მან ტიკუ რად და ძაბული ადგილი, რომელიც ავ ლენს 
ავტორის კო ნცეფციის აზრობრივ სიღრ მე ებს. მოტივს აქვს 
ლექ სიკური გამ ომხატ ველ ობა, გან მეო რებ ითობა და ვარ ირე ბა 
ნა წარ მოებში.

1913 წლის ინტერვიუში ი. ბუნინმა გამოთქვა შემდეგი მო-
საზ რება: „ცხოვრება ისეთი საი ნტე რეს ოა, ადამ იანი კი ცხოვ-
რების მისეულ გა გე ბაში შე ზღუ დულია; მა ლე მას სიკვდილი 
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მოუწევს. მე თა ნახ მა ვიქნებოდი, მეც ოცხლა გან უსა ზღვ რე-
ლად ბევრი წელი...“ (ბუნინი, 1933:14). ეს წინა და დე ბები ავ ლენს 
მწერ ლისათვის თითქმის ყვე ლა ზე მტან ჯველ დაპ ირისპირე-
ბას: ერთი მხრივ, ადამ იანური არ სებობის ხან მოკ ლეობის 
აღ ი ა რე ბას, ხოლო, მეო რე მხრივ, უმა ღ ლესი ჭეშ მარ იტების 
წვდომის სურვილს, რომელიც გა ნა ცა ლკ ე ვებ და პიროვნე ბების 
არ სებ ობას და შე ავ სებ და მას მა ღ ალი აზრით. 20-30 წლების 
მინიატ ურებში ადამ იანი და მისი ცხოვრე ბა ბუნინის კალმით 
წარ მოგვიდგებ იან ერ თიან კო სმოსისა და მა რადისობის კო-
ნტექსტში. მა გალ ითად, მინიატ ურა „ჭიანჭველაში“ (ბუნინი, 
1933:45) ივა ნე ბუნინის თვალ თა ხედვის არეშ ია მთელი სამ ყარო. 
მუდმივი საი დუმლოების, გამ ოუთქმელობის, გაუ მჭვირვა ლე 
აზრობრივი სიღრმის შეგ რძნე ბა - აი ეს არის არ სებითი ბირთვი 
მინიატ ურა „ჭიანჭველასი“ (ბუნინი, 1933:46).

მინიატურაში „ცა კედლის ზემოთ“ (ბუნინი, 1933:50) ურ მი-
დან გად მოვარდნილი მოხუცი შიშით აღ აპყრობს თვა ლებს და 
წამ ოიძა ხებს: „მადონა! მადონა!“, რაც გამ ოხა ტავს შიშს, ადამ-
იანის სიცოცხლის სიმყიფით, გამ ჭვირვალობით გამ ოწვეულ 
გრძნობას მა რადისობის წინა შე. ავტორი აღ ია რებს ბუნების 
ძა ლების სიდია დეს, რომელიც უსასრულოდ აღ ე მა ტე ბა ადამ-
იანურ შე საძ ლებ ლობებს.

ყვე ლა ფერი არ სებულის წარ მავლობის გამ ძაფ რებულ შეგ-
რძნე ბას ივა ნე ბუნინი გამ ოხა ტავს მინიატ ურა „პინგვინებში“ 
(ბუნინი, 1933:60). სამ ყარო წარ მოგვიდგე ბა ქაოსის სახით: „ზე-
მოთ, წვიმისგან დაბინდულ და ნე ლა მოძრავ სინათ ლეში, გაშ-
მა გებული წივილით და კივილით ტრია ლე ბენ და იბრძვიან 
სამ გლოვიარო პინგვინები. ქვემოთ - სიბნე ლე, ფისი, ხრამი... 
ზევით კი პინგვინები. პინგვინები!“. ამ უცნაურ და ბნელ სივრ-
ცეში მთხრობელი თავისთვის ადგილს პოვებს მხოლოდ „დე-
დამიწის კიდეზე“ - სა ში ნელ ფლა ტე ზე, სა დაც თა ვის შე კა ვე ბა 
მხო ლოდ მა ღალ და მრგვალ კოშ კთან მიკ რულს თუ შე უძ ლი ა. 

უკ ვე თა ვი სი შე მოქ მე დე ბის ად რე ულ ეტაპ ზე ივა ნე ბუ ნი-
ნი ინ ტე რეს დე ბა სი ცოცხ ლი სა და სიკ ვდი ლის სა ი დუმ ლო ე ბით, 



ივანე ბუნინის მინიატურების მხატვრული თავისებურებები

 27

უფ რო სწო რედ, ამ სა ი დუმ ლო ე ბა ში ჩაწ ვდო მის შე უძ ლებ ლო-
ბით. ნა თე ლი შეგ რძნე ბა იმი სა, რომ ყვე ლა ფე რი ცხოვ რე ბა ში 
მი აქვს სიკ ვდილს, ვერ არი გებს მას სიკ ვდილ თან, რო გორც სუ-
ლის სხვა ცხოვ რე ბას თან.

ბუ ნინ თან სიკ ვდი ლი ეს არის მოვ ლე ნა, რო მელ საც ად გი-
ლი აქვს ყო ფი ე რე ბის წი აღ ში, მას ზე სიტყ ვებ ში ის მის იდუ მა-
ლე ბა და მის ტი კუ რო ბა, მი ნი ა ტუ რა „ლანდოს“ პირველი ფრა-
ზა ამას ადასტურებს: „სიკვდილს ყველაფერი თავისი აქვს, 
გან საკუთრებული“ (ბუ ნი ნი, 1933:64). ლან დოს, ცხე ნე ბის, და 
თვით მე ეტ ლის წვე რის სა საფ ლაო შა ვი ფე რი იძ ლე ვა „ყოველ 
საათობრივ ,,სიკვიდილის შეგრძნების“ განცდას.

მინიატურაში „ხბოს თავუკა“ (ბუნინი, 1933:70) აღწერილია 
სულ ახლახან მოკლული ხბოს სხეული: „ის შუბლიანია, დიდი, 
უკან მომზირალი შუშისმაგვარი თვალებით... მაგრამ მთელი 
მისი სხეული უკვე ქვასავით მყარი და ცივია...“ - მთხრობელი 
აღი ქვამს მას „გაოცებით და აღტაცებით“. ცხო ვე ლის აღ წე რა-
ში სიკ ვდი ლის, ში შის, სა ში ნე ლე ბის არა ვი თა რი აუ რა არ არ-
სე ბობს; პი რი ქით, სიკ ვდი ლი სი ცოცხ ლის სტი მულს წარ მო ად-
გენს. იმ დე ტა ლე ბის მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც აღ წე რენ ხბოს, 
რო გორც ცოცხ ალს, ივა ნე ბუ ნი ნი ხაზს უს ვამს სი ცოცხ ლის გაძ-
ლი ე რე ბულ გრძნო ბას და მთელ სამ ყა როს. ავ ტო რი ავ ლენს სი-
ცოცხ ლი სა და სიკ ვი დი ლის ხილ ვას: სიკ ვდი ლი სი ცოცხ ლეს თან 
გა ნუყ რე ლია და სი ცოცხ ლეს თან თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა ნი: სიკ ვდი-
ლის გა რე შე, ისე ვე რო გორც სი ცოცხ ლის გა რე შე, არ არ სე ბობს 
ყო ფი ე რე ბის სის რუ ლის შეგ რძნე ბა. სი ცოცხ ლი სა და სიკ ვდი-
ლის თე მა, ადა მი ა ნი სა და დრო ის თე მა ასე ვე გაჟ ღე რე ბუ ლია 
მინიატურა „ხოჭოში“ (სკარაბეი) (ბუნინი, 1933:80). „მუზეუმში 
არ  სე ბობს ის, რაც შე მორ ჩა ეგ ვიპ ტის ის ტო რი ი დან - ხო ჭო ე ბი - 
სკა  რა ბე ე ბი, რომ ლებ საც სა მე ფო მუ მი ებს მკერ დზე აწყ ობ დნენ, 
რო  გორც მუდ მი ვი სი ცოცხ ლის სიმ ბო ლო ებს“. გმი რი- მთხრო-
ბე  ლი ფიქ რობს იმა ზე, რომ ადა მი ა ნის გულს ხუ თი ათა სი წლის 
წინ გა ცი ე ბულ გულ თან აკავ ში რებს სი ცოცხ ლის რწმე ნა და არა 
რწმე ნა სიკ ვდი ლი სა. მი ნი ა ტუ რა ში ჩანს დრო ის ფი ლო სო ფი უ-
რი გა გე ბა. 
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ივანე ბუნინის მინიატურებში „წერილი“ და „მედდა“ (ბუ-
ნინი, 1933:85) გმი რე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სიკ ვდილ თან უფ რო 
პირ ქუ ში და გან წი რუ ლი ა. ჯა რის კა ცის წე რი ლი გაჟ ღენ თი ლია 
სევ დით და უი მე დო ბით; მას უკ ვე აღარ სჯერა, რომ ნა ხავს თა ვის 
ახ ლობ ლებს, მაგ რამ სულ ბო ლო ში, ჰყვე ბა რა, რო გორ მოკ ლეს 
მი სი თა ნა სოფ ლე ლი, ის მო უ ლოდ ნე ლად ამა ტებს: „ის მოკვდა 
რუსული იარაღის სადიდებლად“ და ეს სიტყვები ნაწარმოების 
ფინალს პირქუშ, უიმედო ირონიას მატებს.

მინიატურა „მედდაში“ მოწყ ა ლე ბის დის მი ერ დას მულ 
კითხ ვა ზე დაჭ რი ლი მო წი წე ბით წა მო ი წევს ყა ვარ ჯნე ბის საყ-
რდე ნებ ზე, წო ნას წო რო ბას იჭერს ფე ხის კულ ტით და ურ ცხვად 
ცრუ ობს და შაქ რუ ლი ხმით: 

„რას იზამ და ი კო, უნ და გა ვუძ ლოთ... ყვე ლამ თა ვი სი უნ და 
გა ი ღოს... მად ლო ბას მო გახ სე ნებთ...“ (ბუნინი, 1933:85).

სი ცოცხ ლი სა და სიკ ვდი ლის თე მა, მკვლე ლო ბი სა დ სიკ-
ვდი ლის თე მა ივა ნე ბუ ნი ნის 20-30 წლე ბის მი ნი ა ტუ რებ ში 
ემორ ჩი ლე ბა ყო ფი ე რე ბის ფი ლო სო ფი ურ გა აზ რე ბას. მათ ში 
ჟღერს მუდ მი ვი გა და უჭ რე ლი კითხ ვე ბი ადა მი ა ნის არ სე ბო ბის 
სა ი დუმ ლო ე ბა ზე, ადა მი ა ნის სუ ლის მი უწ ვდომ ლო ბა ზე. ბუ ნი-
ნის 20-30 წლე ბის მი ნი ა ტუ რებ ში გარ კვე ულ როლს ას რუ ლებს 
მახ სოვ რო ბის /ხსოვ ნის კა ტე გო რი ა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ-
ლე ვა წარ მო ვიდ გი ნოთ წარ სუ ლი სა და მო მავ ლის სამ ყა რო, რო-
გორც ერ თი ა ნი მთე ლი, დრო ის გა რე შე. მინიატურა „დღეობაში“ 
(ბუ ნი ნი, 1933:90) მთხრო ბე ლი იგო ნებს სა სი ხა რუ ლო და ბა დე ბის 
დღეს ბავ შვო ბი დან, მაგ რამ მას უყუ რებს სევ დით: „მე ვგრძნობ 
სა ში ნელ სიძ ვე ლეს, ყვე ლა ფე რი იმის სიძ ვე ლეს, რა საც ვხე დავ, 
რა შიც ვმო ნა წი ლე ობ იმ სა ბე დის წე რო, არაფ რის მსგავს და-
ბა დე ბის დღეს, იმ აგ რე რი გად მშობ ლი ურ და, იმავ დრო უ ლად, 
ასე შო რე ულ და ზღაპ რულ ქვეყანაში...“ მაგალითად, მინიატურა 
„წიგნში“ (ბუნინი, 1933:10) ერ თი ან დე ბა ორი სი უ ჟე ტუ რი ხა ზი: 
ერ თი მხრივ, მო ცე მუ ლია დრო ის ფი ლო სო ფი უ რი წვდო მა, ხო-
ლო, მე ო რე მხრივ, დრო ის სა ხე უკავ შირ დე ბა კულ ტუ რას. ივა ნე 
ბუ ნი ნის 20-30 წლე ბის მი ნი ა ტუ რებ ში ცხოვ რე ბას აგ რძე ლებს 
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თე მა, მწე რა ლი ამ ტკი ცებს, რომ ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლი სა და 
ბუ ნე ბის კავ ში რი მუდ მი ვი ა. ივა ნე ბუ ნი ნი გვი ხა ტავს ბუ ნე ბას, 
რო გორც უნი ვერ სა ლურ საწყ ისს. მი სი სამ ყა როს მეშ ვე ო ბით ის 
ქმნის სი ცოცხ ლის ნა კა დის შეგ რძნე ბას, რო მელ შიც ადა მი ა ნი 
ბუ ნე ბის ნა წი ლი ა. მინიატურა „შუადღეში“, ადა მი ა ნი სა და ბუ-
ნე ბის სა ხე ე ბი ჰარ მო ნი ულ გა და ძა ხილ ში არი ან, ისი ნი ერ თმა-
ნეთს ავსებენ. მინიატურაში „პირველი სიყვარული“ ივა ნე ბუ-
ნი ნი, ლა კო ნიზ მის მი უ ხე და ვად, გად მოს ცემს დრო ი სა და ბუ ნე-
ბის მო უ ხელ თე ბელ მოძ რა ო ბას, ჰარ მო ნი ას, რო მე ლიც მასშია: 
„ზაფხული... მთე ლი დღის გან მავ ლო ბა ში უწყ ვე ტი წვი მა... მორ-
ჩი ლად იხ რე ბი ან სვე ლი ხე ე ბი... ოთხი სა ა თი სათ ვის წვი მა უფ-
რო ნათ დე ბა, უფ რო გა იშ ვი ა თე ბუ ლი ა... მზის ჩას ვლი სათ ვის 
სრუ ლი ად სუფ თა ა, სი ჩუ მე... სა ღა მო უკ ვე ლურჯ ფერს იღებს...“. 
(ბუნინი, 1933:30). ი. ბუ ნი ნის ზო გი მი ნი ა ტუ რა ბიბ ლი ურ თე მებს 
უკავ შირ დე ბა. 

„რელიგიურ თე მებ ზე ბუ ნი ნის მი ნი ა ტუ რე ბი ნაკ ლებ წარ-
მა ტე ბუ ლია იდე უ რი და მხატ ვრუ ლი თვალსაზრისით“. ჩვე ნი აზ-
რით, ივა ნე ბუ ნი ნის თვის ყო ფი ე რე ბის რე ლი გი უ რი გა გე ბა ემ-
თხვე ვა რუ სუ ლი ეროვ ნუ ლი/ ნა ცი ო ნა ლუ რი ხა სი ა თის ღრმა ფი-
ლო სო ფი ურ გა აზ რე ბას, ამი ტომ რე ლი გი ურ თე მა ზე და წე რილ 
მი ნი ა ტუ რებს არ შე უძ ლი ათ, არ გა მო იწ ვი ონ ინ ტე რე სი იდე უ-
რი თვალ საზ რი სით, მა თი აზ რი და მა ლუ ლია ყო ვე ლი მხატ ვრუ-
ლი დე ტა ლის უკან იმის მი ხედ ვით, თუ ტექ სტის ელე მენ ტე ბი 
მკითხ ვე ლის აღ ქმა ში რა აზ რობ რივ რიგ ში მოხ ვდე ბა. 

მინიატურა „რუსეთში“ (ბუ ნი ნი, 1933:102) მწე რა ლი გა მო ხა-
ტავს აზ რებს მარ თლმა დი დებ ლო ბა ზე რუ სულ ეროვ ნულ ხა სი-
ათ ში. 

სი უ ჟე ტის სა ფუძ ველ შია მათხ ო ვა რი, რო მე ლიც მთვრა ლი 
და დის სოფ ლად, თხო უ ლობს მოწყ ა ლე ბას და თავს ღმერ თის 
მო ცი ქუ ლად ასა ღებს. თა ვის სიტყ ვა ში ის უწი ნას წარ მეტყ ვე-
ლებს ჯო ჯო ხეთს იმათ, ვინც არ ეხ მა რე ბა სხვას. ეს ცოდ ვი ა ნი 
ქცე ვა ასა ხავს რუ სი ადა მი ა ნის ხა სი ა თის მკვეთ რად წი ნა აღ-
მდე გობ რივ თვი სე ბებს. ავ ტო რი უფიქ რდე ბა ადა მი ა ნის სულ ში 
ღმერ თის არ სე ბო ბის სა კითხს. ერ თი მხრივ, პერ სო ნაჟ მა იცის 
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საკ რა ლუ რი წყა რო ე ბის შე სა ხებ, მე ო რე მხრივ კი, მი სი ქმე დე ბა 
ამას უარ ყოფს. ივა ნე ბუ ნი ნი აკ ნი ნებს ადა მი ა ნის სა ხეს, მი უ თი-
თებს რა მი სი ბუ ნე ბის ცოდ ვი ა ნო ბა ზე.

ივა ნე ბუ ნი ნი ცალ კე ჯგუ ფად გა მო ყოფს მი ნი ა ტუ რებს, 
რომ ლე ბიც ერ თი ან დე ბა სო ცი ა ლუ რი თე მა ტი კით: ეს არის მი-
ნი ა ტუ რე ბის ჯგუ ფი თით ქმის ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო მხატ ვრუ ლი 
და სო ცი ა ლუ რი მი მარ თე ბით. ივა ნე ბუ ნი ნის მი ერ შე მო თა ვა-
ზე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი თე მა ტი კა ქმნის მაკ რო ის ტო რი ულ ფონს, 
სა დაც ჩა მო ყა ლიბ და ის ტო რი ის და ადა მი ა ნის ის ტო რი ის გა-
ერ თი ა ნე ბუ ლი თვი სე ბე ბი. გა ვა ა ნა ლი ზოთ ეს მი ნი ა ტუ რა: აი 
პა ტა რა, მხო ლოდ ნა ხე ვარ გვერ დი ა ნი, მი ნი ა ტუ რა „წინადღე“ 
(ბუ ნი ნი, 1933:77) ავ ტო რი- მთხრო ბე ლი სად გუ რი სა კენ მი მა ვალ 
გზა ზე გა ივ ლის რა ეტ ლით ხიდ ზე, ხე დავს, რომ ხი დის ქვეშ, ნა-
პი რის მე ჩეჩ ზე, დგას მა წან წა ლა, რო მე ლიც აჩ ქა რე ბუ ლი ჭამს 
ჭუჭყ ი ა ნი ნაჭ რი დან რა ღა ცას, შიგ თავ სის მსგავსს. ამის შემ დეგ 
მე ო რე კლა სის კუ პე ში მთხრო ბე ლი აკ ვირ დე ბა თა ვის მგზავრს 
ვა გო ნის მი ხედ ვით - ეს არის თა ვის თავ ში დარ წმუ ნე ბუ ლი ბა-
ტო ნი, თა ვის კე თილ დღე ო ბა ზე მშვი დად მყო ფი. 

ნა უც ბა თე ვად უპი რის პი რებს რა ერ თმა ნეთს მის მი ერ და-
ნა ხულ გან სხვა ვე ბუ ლი წრის ორ ადა მი ანს, ივა ნე ბუ ნი ნი თავს 
იკა ვებს რა ი მე დას კვნის გა მო ტა ნის გან, და მხო ლოდ სულ ბო-
ლო ში მოკ ლედ ამა ტებს: „იყო შემოდგომა, თექვსმეტი წლისა...“ 
(ბუნინი, 1933:78) ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვან ფი ნა ლურ აკორდს წარ-
მო ად გენს: ავ ტო რი გა და დის თა ვის შე ხე დუ ლე ბა ზე. თუმ ცა სო-
ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი გადააქვს გან ზო გა დე ბულ პლან ში. 

მინიატურა „გამარჯვებამდე“ (ბუ ნი ნი, 1933:15) წარ მო ად გენს 
გლე ხის მო ნათხ რობს იმის შე სა ხებ, რომ სოფ ლის მღვდელ მა 
უგუ ლის ყუ როდ, რო გორ ღაც და ა საფ ლა ვა მი სი ქა ლიშ ვი ლი და 
გლე ხი შეჰ პირ და მას, რომ უჩივ ლებ და. ყვე ლა ზე არ სე ბი თი აქ 
დას კვნით წი ნა და დე ბებ ში ა. მღვდლის სიტყ ვებ ზე: „არ გა ბე დო 
ჩემ თან ასე თა ვი სუფ ლად ლაპარაკი“ - გლეხი პასუხობს: „არა, 
მამაო, უფრო ჩუმად! ის დრო წავიდა! ღმერთმა ქნას და თავი 
გავართვათ ომს, ჩვენ თქვენ „გაზეთს-კოპეიკას“ გაგახსენებთ! 
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მაშინ გაიგებთ „გამარჯვებამდე!“ ბუნინი, 1933:16). გლეხს უკ ვე 
აღარ სჯე რა სა ხელ მწი ფო მო წო დე ბე ბის და მზად არის თა ვი-
სე ბუ რად გა უს წორ დეს იმათ, ვინც მა თი მეშ ვე ო ბით ატყ უ ებს და 
თრგუ ნავს ხალხს. 

ბუ ნი ნის გარ კვე ულს მი ნი ა ტუ რებს აერ თი ა ნებს სო ცი ა-
ლურ -ზნე ობ რი ვი თე მა ტი კა.

მინიატურა „ახალგაზრდობა“ (ბუნინი, 1933:20) - სტუ დენ ტი, 
რო მე ლიც მა ღა ლი წრის ცხოვ რე ბის წესს მის დევს და სა ზო გა-
დო ე ბა ში მხი ა რუ ლი ა, ღა რი ბი აღ მოჩ ნდე ბა; მი სი მხი ა რუ ლე ბა 
მხო ლოდ ნი ღა ბი ა.

მინიატურა „შეხვედრაში“ (ბუნინი, 1933:25) ერ თმა ნეთს 
ხვდე ბი ან ოდეს ღაც შეყ ვა რე ბუ ლი ახალ გაზ რე ბი, რომ ლე ბიც 
სხვა დას ხვა სო ცი ა ლურ წრეს მი ე კუთ ვნე ბი ან. შეხ ვდნენ, უხა რი-
ათ, სა ლა პა რა კო კი არა ფე რი აქვთ. ი. ბუ ნი ნი მსუ ბუ ქი იუ მო რით 
გვიჩ ვე ნებს აბ სო ლუ ტუ რად უცხო არ სე ბე ბის შემ თხვე ვით შეხ-
ვედ რას.

მი ნა ტუ რებ ში, რომ ლებ შიც სო ცი ა ლუ რი კომ პო ნენ ტი არ სე-
ბობს, ივა ნე ბუ ნი ნი გვი ხა ტავს სცე ნებს იმ ადა მი ა ნე ბის ცხოვ-
რე ბი დან, რომ ლე ბიც რუ სუ ლი ხა სი ა თის სხვა დას ხვა მხა რეს 
წარ მო ად გენს, მა გა ლი თად, მი ნი ა ტუ რა „კაპიტალი“: მას ში გლე-
ხი ბუ რა ხის გამ ყიდ ველს ევაჭ რე ბა ფას ზე, მაგ რამ ვერ ბე დავს 
ყიდ ვას, რად გან ერთ გრო შად გამ ყიდ ვე ლი კვასს არ ას ხამს, 
ხო ლო „სემიტკა“ (ო რი გრო ში), ძალ ზე დი დი თან ხა ა. „არა, ორ 
გროშს ვერ მივცემ, კაპიტალი არ მაძლევს ამის საშუალებას!“ - 
ასკვნის მყიდველი (ბუნინი, 1933:50).

მწერ ლის უნი კა ლურ მიგ ნე ბას მცი რე ფორ მის ნა წარ მო-
ე ბე ბის ჩარ ჩო ში წარ მო ად გენს პერ სო ნა ჟე ბის ხა სი ა თე ბის 
კვლე ვა ტექ სტის ჟან რობ რი ვი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით და მუ შა ვე ბუ ლი პორ ტრე ტის, საგ ნობ რი ვი სამ ყა რო სა და 
პე ი ზა ჟუ რი სა ხე ე ბის მეშ ვე ო ბით. ასე მა გა ლი თად, პერ სო ნა ჟე-
ბის პორ ტრე ტე ბი წარ მო იშ ვე ბა ეგ ზო ტი კუ რი დე ტა ლე ბის, კონ-
ტრას ტის სა ფუძ ველ ზე. გა მო ყე ნე ბუ ლი ხერ ხე ბის მი ნი მუ მამ დე 
შემ ცი რე ბით ავ ტო რი ქმნის თა ვი სი გმი რე ბის გა რეგ ნუ ლი და 
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ში ნა გა ნი სა ხის ერ თი ა ნო ბას, წარმოაჩენს ეროვ ნულ თვით მყო-
ფა დო ბას, მათ ბუ ნე ბას.

საგ ნობ რი ვი სამ ყა როს სა ხე მწერ ლის მი ნი ა ტუ რებ ში მრა-
ვალ წახ ნა გო ვა ნია და გად მოს ცემს ყო ფი თი ფო ნის რე ა ლო ბას 
და წარ მო ად გენს მის სიმ ბო ლურ გან ზო გა დო ე ბას.

ივა ნე ბუ ნი ნის მი ნი ა ტუ რებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი 
უკა ვია ბუ ნე ბის თე მას, რო მელ შიც იგ რძნო ბა ბუ ნე ბი სა და ადა-
მი ა ნის უწყ ვე ტი კავ ში რი. ბუ ნე ბის სრულ ყო ფი ლი სუ რა თე ბის 
და სა ხა ტად მწე რა ლი იყე ნებს სხვა დას ხვა პე ი ზა ჟურ შტრიხს: 
ხმის, ფე რის, შე ხე ბითს და ყნოს ვითს.

ივა ნე ბუ ნი ნის მი ნი ა ტუ რებ ში, დრო ის ხა სი ა თის მი ხედ-
ვით, ზამ თრი სა და ზაფ ხუ ლის პე ი ზა ჟე ბი წარ მო ად გენს მშობ-
ლი უ რი ბუ ნე ბის გან ზო გა დო ე ბულ სა ხეს. ბუ ნე ბის გარ და მა ვა ლი 
მდგო მა რე ო ბე ბი (გა ზაფ ხუ ლი, ზაფ ხუ ლი), პრაქ ტი კუ ლად, მათ ში 
არ არის, პე ი ზა ჟი და კავ ში რე ბუ ლია მა რა დი უ ლო ბის სა ხეს თან, 
საგ ნობ რი ვი სამ ყა რო ერ წყმის ადა მი ა ნი სა და ბუ ნე ბის სამ ყა-
როს.

ბუ ნე ბის დო მი ნან ტურ სა ხე ე ბად გვევ ლი ნე ბა ლურ ჯი ცა, 
სი ნათ ლი სა და წყვდი ა დის კონ ტრას ტი, ცი სა და მი წის კონ-
ტრას ტი, სი ჩუ მის მო ტი ვი, ბუ ნე ბის სამ ყა როს ნა თე ლი მა ხა სი ა-
თებ ლე ბი. სიმ ბო ლუ რე ბია წი თე ლი და შა ვი ფე რე ბი.

მხატ ვრუ ლი სა ხის შექ მნი სას ბუ ნი ნი იყე ნებს სტი ლის ტურ 
ხერ ხებს: მონ ტა ჟის ხერხს, აღ წე რი ლო ბი თი ფრა ზუ ლი სა ხე ლე-
ბის, ხალ ხუ რი გა მოთ ქმე ბის და დი ა ლო გე ბის შე მო ტა ნას.

ივა ნე ბუ ნი ნის მი ნი ა ტუ რე ბის ტექ სტი შე იძ ლე ბა გა ვი გოთ 
და ავ ხსნათ მკითხ ვე ლის ცხოვ რე ბი სე უ ლი და ეს თე ტი კუ რი 
გა მოც დი ლე ბის მი ხედ ვით. მწერ ლის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
მკითხ ვე ლის კითხ ვა დო ბის გაძ ლი ე რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბა. 

მთლი ა ნად, ივა ნე ბუ ნი ნის მი ნი ა უტ რე ბი იძ ლე ვა მხატ ვრუ-
ლი ჰარ მო ნი ის მწვა ვე შეგ რძნე ბას, მათ უმე ტე სო ბას ახა სი ა-
თებს თი თო ე უ ლი მხატ ვრუ ლი დე ტა ლის, თი თო ე უ ლი სიტყ ვის 
ღრმა და სა გულ და გუ ლო მო ფიქ რე ბა, ორი გი ნა ლუ რო ბა და სი უ-
ჟე ტის შე კუმ შუ ლო ბა. 
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