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УДК821.161.1-32'05 
Соболевська Г.І. 

ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ СУБ'ЄКТИВНОСТІ 
В ОПОВІДАННІ І. БУНІНА „ЛЕГКЕ ДИХАННЯ" 

На конкретному історико-літературному матеріалі розглядається багато-
вимірність авторської присутності у жанрі ліричного оповідання. 
Ключові слова: ритм, авторська суб'єктивність, жанр, структура. 

Питання про форми вираження авторської суб'єктивності у художньому творі 
в даному випадку осмислюється з метою розв'язання конкретного історико-літе-
ратурного завдання - аналізу оповідання І. Буніна „Летке дихання", яке викликає 
різноманітні інтерпретації [4]. Однак усі інтерпретатори сходяться у тому, що ніби
то автор у цьому творі із ризиковано-відвертим сюжетом є тільки захопленим 
споглядачем життя і рішуче позбавляється будь-яких моральних схем. Саме аналіз 
форм вираження авторської свідомості в оповіданні і дає ключ до розуміння заду
му митця. 

Загальним місцем стало твердження, що Бунін - поет у прозі. „Звичайно ж, 
проза Буніна - то є проза поета,... у розумінні її ритмічності, співучості, стислості 
і образності..." [1, 368]. І то є цілком природним: жанрові модифікації виникають 
переважно на перетині родів. 

Бунін створив особливий тип ліричного оповідання, ритм якого багато в чому 
визначається мотивом спогадів. Сцени, обличчя, враження у письменника зазви
чай овіяні серпанком спогадів, це його спосіб поетичного відбиття дійсності. Ос
новним системотворчим началом у такому жанровому різновиді оповідання є 
сам автор. Авторська позиція формує композиційну цілісність, змістовне ядро, 
загальну художню концепцію твору. Цілісність твору забезпечується єдністю ав
торського ставлення, несе в собі відбиток авторської суб'єктивності, як про це 
слушно зауважував Л. Толстой: „Цементом, який зв'язує будь-який художній твір 
в єдине ціле і тому створює ілюзію відображення життя, є не єдність осіб і поло
жень, а єдність самобутнього морального ставлення автора до предмета" [7, 445]. 

Будь-який жанровий різновид оповідання являє собою художню реалізацію 
певного типу авторської позиції, відповідає певному мистецькому світосприйнят
тю. У ліричному оповіданні важливим є не стільки сам по собі життєвий матеріал, 
скільки постать інтерпретатора, який виражає у творі своє світорозуміння. 

Витончений естетизм Буніна - то є прикмета глибинного і цілісного світогля
ду. Сучасні дослідники визначають світогляд письменника як антропокосмізм, що 

© Соболевська Г.І., 2005 
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в ньому людина сприймається частиною безмежного всесвіту. Визначальне 
в концепції світу Буніна посідає природа. Бути натуральним як природа - то ід 
письменника. Природа є тією цілющою і благотворною силою, яка дає людині і 
радість, мудрість, красу, відчуття безкрайності і цілісності світу, відчуття свого 
єднання, спорідненості з ним. 

Саме в цьому полягає глибинний зміст постійного поетичного акомпанемен-
ту природи людині в бунінській творчості. Таємнича основа життя нерідко реалі-
зується в поетиці Буніна у наскрізних образах-символах просторової безмежності: 
бездонне небо, безкрайність степів і ланів, безкрайність океану і моря. Вони є 
тими сталими поетичними „знаками", символами універсального, космічного 
життя, які проходять крізь більшість творів Буніна, створюючи єдність художнього 
світу письменника. 

Безсмертя природи підкреслює неминучість смерті кожної людини:"Живу-
чи, вмираєш". Людина у художньому світі Буніна має підвищене сприйняття жит-
тя, а значить - і смерті. 

В оповіданнях, написаних у перші десятиріччя XX ст., Бунін часто зображує 
смерть. Зазвичай це не природна смерть, а загибель. Одних героїв убивають -
„Єрмил" (1912), „Весняний вечір" (1914), „Син", „Петлясті вуха", „Легке дихання" 
(1916). Інші кінчають життя самогубством - „Веселий двір" (1911), „Брати" (1914), 
„Співвітчизник" (1916). Треті гинуть унаслідок фатальної випадковості - "Захар 
Воробйов", „Чаша життя", „Жертва" (1913). Несподівано в зеніті життєвих успіхів 
вмирає американський мільйонер "Пан із Сан-Франциско" (1915) та інші. 

Саме такі, або подібні ситуації створюють сталу парадигму бунінського ху-
дожнього світу. Людина у нього перебуває в постійній небезпеці. Смерть обру-
шується на життя раптово, як „Спис господень" (1913): „...будь всегда готов к ней, 
- она и над тобой, и впереди, и вокруг... Копье господне вечно поднято!" [2,121]. 

У творах Буніна смерть може надати людській долі об'єктивно іронічний сенс, 
як у "Чаші життя". Але смерть може стати і джерелом глибокого ліризму, як у 
„Легкому диханні". 

Показуючи двоєдність життя і смерті, Бунін стверджує, що смерть із життям 
рівноправна і що без смерті, як і без життя, немає повноти буття. Саме тому у 
композиції оповідання „Легке дихання" письменник „переміщує" життя і смерть, 
композиційний ритм оповідання будується не тільки на контрасті, але й на взає-
мозв'язку мотивів життя і смерті. 

Випереджаючи аналіз тексту, вкажемо, що слово-мотив „сад", яке пунктиром 
проходить через усі ключові епізоди оповідання, зв'язує життя і смерть. У худож-
ньому світі Буніна смерть - це і кінцевість і безкінцевість, це прилучення до вічності. 

Найближчими до поезії Буніна є ті його оповідання, в яких він вступає в цари-
ну „вічних" тем. Саме таким є його „Легке дихання", оповідання, яке відрізняється 
одночасно і великою простотою, і великою загадковістю. В оповіданні рельєфно 
позначені особливості бунінського малого жанру та характерні риси поетики пись-

енника: лаконізм форми („Мене навчили стислості вірші", — стверджував Бунін); 
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елементи імпресіоністичного стилю, емоційність, почуття ритму, музична побу
дова фрази, пластичність і барвистість образів, майстерність композиції, мистецт
во підтексту тощо. 

Саме підтекст „Легкого дихання" і створює ту приховану філософічність, яка 
надає йому безмірну змістовну глибину й породжує різноманітні трактування 
цього твору, в якому Бунін нібито створив лише „картину миттєвої досконалості". 

Життєвий матеріал, що лежить в основі фабули оповідання, міг би справити . 
важке враження. Це історія плутаного життя гімназистки Олі Мещерської, що за
вершилася її загибеллю. Однак цю історію, овіяну серпантином спогадів, розказа
но біля могили героїні. Розповідь біля могили - то є не просто відтворенням життя, 
але його усвідомленням. Адже пам'ять - то є така царина, „де життя і усвідомлен
ня життя зливаються, де час і простір долаються, де далеке і близьке, давнє і не
давнє поєднуються..." [5, 285]. 

Для художнього осмислення і узагальнення сьогодення Буніну потрібна була 
дистанція в часі. Свої оповідання він часто будував на контрасті: живе минуле -
мертве сучасне. Саме на такому контрасті побудоване оповідання „Легке дихан
ня", причому цей основний контраст ускладнений ще й протиставленням живого 
життя Олі Мещерської у минулому і мертвого життя класної дами у сучасному, 
яка встановила справжній язицький культ могили своєї колишньої учениці. „Жен-
щина эта - классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая 
какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь" [4:98]. Образ клас
ної дами в контексті оповідання отримує приховано-іронічну забарвленість — це 
один із засобів виявлення авторського начала. Об'єктивна іронія не виражена у 
слові, а виявляється через зчеплення подій, через зіставлення та асоціації. 

„Легке дихання" - одне з найліричніших оповідань Буніна, „не оповідання, а 
прозріння, саме життя з його трепетанням і коханням" [7,265]. Враження „трепету 
життя" створюється особливим композиційним ритмом, особливою нарації по
будовою сюжету із складним часовим зміщенням подій. 

У змісті, у життєвому матеріалі, що лежить в основі твору, ліризму немає - він 
прихований у підтексті. Основні художні засоби створення ліричного підтексту в 
Легкому диханні" - це його дивовижна композиція і той пасхальний хронотоп, 
який намічений вже у зачині оповідання і взагалі є дуже важливим у художньому 
світі Буніна („Життя Арсеньєва", „Чистий понеділок" та ін.). За свідченням автора, 
оповідання писалося ним для пасхального числа газети „Русское слово" [4, 669], і 
"легкое дыхание" ранньої квітневої весни визначає неповторну поетичну ауру 
твору. 

У пошуках „звука", „правильної мелодії-" оповідання Бунін приділяв величез-
ну увагу зачину твору, першій фразі. Він прагнув змістовної, звукової і композиц-
ійної гармонії, враховуючи співвіднесеність першої фрази із загальною побудо-
вою оповідання. 

Ліричний зачин „Легкого дихання" відокремлений від основного тексту інто-
наційно і навіть графічно. Чотири перші фрази розділені абзацами, що немов 
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запрошують читати повільно, роблячи паузи між всіма деталями опису. Вони 
побудовані за музичним принципом і з'єднуються між собою повторами. 

Всі мотиви ліричного зачину повторюються у фіналі оповідання: дубовий 
хрест, вітер і весняний холод, дзвін вітру у порцеляновому вінку. „Этот венок, этот 
бугор, дубовий крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно 
сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с 
этим чистим взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерс-
кой?"[4,98]. 

Особливість структури оповідання „Легке дихання" у співвіднесенні початку 
і кінця в так званій кільцевій побудові: Бути нібито заломлює у прозі поетичне 
рондо. У фіналі лаконічно, хоч звучить основна мелодія вступу насичено і бата-; 
тозначно. Тут панує вище емоційне напруження (оклична та запитальна інтона
ція), володарюють більш різкі контрасти. У зачині фотографічний портрет гімна
зистки на надмогильному хресті з „ радостными, поразительно живыми глазами", 
у фіналі - „глаза так бессмертно сияют из зтого выпуклого фарфорового медаль
она не кресте". 

Стислість оповідання нібито компенсується багатством внутрішніх зв'язків, 
співвідношень. Надзвичайно важливими є слова-мотиви, слова-образи, „ пунк
тир" слова, що повторюється. 

Із мотивом цвітіння краси героїні пов'язаний образ саду. Це слово-мотив 
проходить через усе оповідання. То і зимовий гімназичний сад, і ковзанка у місько-
му саду, і сад у маєтку батьків Олі Мещерської. Визначальні для загальної кон
цепції оповідання слова героїні про „легке дихання" як головну складову „жіночої 
вроди" класна дама якось підслухала теж у гімназичному саді, де дівчина гуляла з 
подругою. Нарешті, у фіналі оповідання - кладовище - останнє місце притулку.; 
героїні - це теж „как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над 
воротами которой написано Успение божьей матери" [4, 97]. 

Слово лейтмотив „скріплює" всі фрагменти оповідання з їх складними хроно
логічними зміщеннями і „урівнює" у правах життя і смерть. 

Важливим також є перегук образів на початку та у фіналі оповідання. Дівчин
кою героїня нічим не вирізнялася з натовпу гімназисток, потім вона „стала рас-
цветать". Наприкінці твору класна дама згадує „бледное личико Оли Мещерской 
в гробу, среди цветов". Опорні слова „розквітати" та „серед квітів" також урівню-
ють життя і смерть. 

Складна композиція і складний ритмічний малюнок оповідання перетворю
ються на засіб вираження авторської оцінки зображуваного. Саме у відмові від 
послідовного викладу подій і виявляється авторська суб'єктивність. Бунін почи
нає оповідання з опису могили, потім розповідає про раннє дитинство, поєдную
чи крайні точки життя героїні. „Ми весь час узнаємо історію вже мертвого життя" 
[7]. Доля героїні очищена і спокутувала смертю. 

Ця тема (спокутування смертю) звучить у щоденнику героїні, у запису, зроб
леному після її падіння: „Я не понимаю, как это могло случится, я сошла с ума, я 
никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое 
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отвращение, что не могу пережить этого!.." [4, 97] І Оля Мещерська фактично 
провокує офіцера на вбивство. 

Просвітлення в душі героїні настає як реакція на пережите потрясіння. Бунін 
доводить конфлікт до крайнього ступеня завершеності, до кінця, після якого у світі 
залишається тільки одна цінність - вічна краса природи. Любов, як і смерть, у світі 
Буніна - це зустріч людини з природою, смерть входить у повсякденне життя. 

Визначальним в оповіданні є пасхальний мотив спокутування гріха смертю і 
християнська тема життя вічного, тема безсмертя. Не випадкове і авторське по
рівняння своєї героїні з гетевською Маргариток» з „Фауста". 

Ліричний підтекст в оповіданні створює віртуозний композиційний ритм, 
який визначається чергуванням епізодів, що несуть тему смерті і тему життя 
(Є.В.Волощук), події у творі мелодійно зціплені одна з одною, поєднані, як строфи 
у вірші. Опис могили (смерть); дитинство і юність героїні, конфлікт з начальницею 
гімназії (життя); вбивство Олі Мещерської (смерть); щоденник героїні (життя); 
відвідування могили гімназистки класною дамою (смерть); спогади класної дами 
про підслухану розмову Олі Мещерської з подругою (життя): „Легкое дыехание! А 
ведь оно у меня єсть, - ты послушай, как я вздыхаю - ведь правда, есть?" [4,98] Ці 
слова звучать не в минулому, а у теперішньому часі, як подолання смерті. 

Неспокійний ритм подій переривається, і оповідання закінчується, як вірш, 
фразою, що приносить заспокоєння і перетворює його у струнке гармонійне 
ціле, замикаюче коло, зводячи кінець до початку: „Теперь это легкое дыхание 
снова рассеялося в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем вет-
ре" [4,98]. Остання фраза, що повертає читача до зачину оповідання, несе особли
вий глибинний зміст. У кожному окремому випадку Бунін прагне показати за
гальний „симбіоз" буття, показати людську особистість як частку світу. У фіналі 
оповідання - поетичний катарсис, прорив у вище, який логічно завершує ав
торські роздуми про життя і смерть. 

Твір Буніна недаремно має назву „Легке дихання", справжню його тему ста
новить не історія плутаного життя провінційної гімназистки, а захоплення життям, 
пантеїстична віра у його вічність. Російській класичній літературі XIX століття 
притаманне використання пасхального хронотопа як художнього засобу вира
ження ідеї духовного воскресіння, духовного очищення: згадаймо хоч би роман 
Л. Толстого „Воскресіння" і оповідання А.П. Чехова „У святою ніч", „Студент", 
"Архієрей", дія у яких відбувається у передпасхальний тиждень. 

Саме в такій художній традиції написано і твір І. Буніна. Язичницькому культу 
мертвих, який встановлює класна дама біля могили Мещерської, протистоїть у 
творі Буніна християнська ідея життя вічного. 

Моральна позиція автора не має втілення у конкретному слові, вона вияв
ляється лише в контексті всього твору, у розподілі художнього матеріалу і є засо
бом „живоописуючого" аналізу життя. 

Отже, моральний критерій, властивий творчості Буніна, переходить із сфери 
безпосереднього зображення у сферу художнього результату. 
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