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ɋɉɊɂɃɇəɌɌə ɄɂȯȼȺ ɍ ɌȼɈɊɑɈɋɌȱ ɈɅȿɄɋȺɇȾɊȺ ɄɍɉɊȱɇȺ
ȺɇɌɈɇ ȻɈɊɌɇɈȼɋɖɄɂɃ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ⱥɞɚɦɚ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ, ɉɨɡɧɚɧɶ — ɉɨɥɶɳɚ
ȺɇɈɌȺɐȱə. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɭɩɪɿɧ ɛɭɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɧɚ ɪɚɧɧɶɨɦɭ
ɟɬɚɩɿ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɞɨ Ʉɢɽɜɚ. ɋɿɦ ɪɨɤɿɜ (1892–1899), ɹɤɿ ɜɿɧ ɩɪɨɜɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɦɿɫɬɿ, ɦɚɥɢ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɫɸ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. Ɉɛɪɚɡɢ Ʉɢɽɜɚ ɡ'ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɭ ɡɛɿɪɰɿ Ʉɢʀɜɫɶɤɿ ɬɢɩɢ (1896), ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɟɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɭɩɪɿɧ ɛɭɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɪɟɚɥɿɫɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɿɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɜɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɤ. ɏȱɏ – ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.
PERCEPTION OF KIEV IN ALEKSANDR KUPRIN’S OUTPUT
ANTONI BORTNOWSKI
Adam Mickiewicz University, Poznan — Poland
ABSRACT. Alexander Kuprin was a Russian writer who came to Kiev early in his life.
Those seven years (1892–1899) that he spent in the city had a huge impact on all his work.
The images of Kiev appeared not only in his collection of sketches The Kiev Types (1896), but
also in the later works of the writer, including the emigration period. Alexander Kuprin was
a true realist, who, with great precision, tried to recapture the speciÞcs of the reality around
him. As a result, the pages of his writings reßect all the diversity of the Kiev life of the late
nineteenth and early twentieth century.

R

olĊ miast w procesie ksztaátowania toĪsamoĞci narodowej, rozwoju kultury
i cywilizacji ciĊĪko jest przeceniü. OĞrodki miejskie zawsze byáy centrami
wymiany myĞli, w nich formowaáy siĊ i Ğcieraáy idee mające wpáyw na rozwój
caáych narodów. Wiele z metropolii w toku procesu historycznego uzyskaáo rangĊ
symboli kulturotwórczych, nieodáącznych elementów tradycji narodowej. W przypadku Rosji taką rolĊ bez wątpienia odgrywaáy (i nadal odgrywają) “dwie stolice” —
Moskwa i Sankt-Petersburg. W wypadku Ukrainy sytuacja jest natomiast znacznie
bardziej záoĪona, gdyĪ w wyniku wielowiekowego braku wáasnej paĔstwowoĞci kultura ukraiĔska dopiero w XX wieku otrzymaáa moĪliwoĞü nieskrĊpowanego rozwoju w warunkach przestrzeni miejskiej, tradycyjnie w wiĊkszym stopniu niĪ prowincja ulegającej wpáywom metropolii. W rezultacie mamy do czynienia z sytuacją, gdy
nawet stolica wspóáczesnej Ukrainy — Kijów — wciąĪ znajduje siĊ w procesie “porządkowania” swojej wielokulturowej przeszáoĞci, nie ograniczającej siĊ wyáącznie
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do spuĞcizny narodu ukraiĔskiego. NaleĪy pamiĊtaü, Īe miasto swego czasu byáo
oĞrodkiem rozwoju nie tylko kultury ukraiĔskiej czy rosyjskiej, ale takĪe Īydowskiej
oraz polskiej.
SytuacjĊ komplikuje dodatkowo fakt, Īe zarówno na Ukrainie jak i w Rosji Kijów postrzega siĊ jako kolebkĊ swojej paĔstwowoĞci. Potwierdzają to nie tylko aktualne wydarzenia, jak na przykáad uroczyste otwarcie w listopadzie 2016 roku moskiewskiego pomnika ksiĊcia kijowskiego Wáodzimierza, ale takĪe obrazy Kijowa
jako “matki miast ruskich” (“ɦɚɬɶ ɝɨɪɨɞɨɜ ɪɭɫɫɤɢɯ”1), trwale zakorzenione w kulturze rosyjskiej. Literatura piĊkna w tym wypadku najlepiej obrazuje wspomniany
stan rzeczy. JuĪ Aleksander Puszkin pisaá:„ɧɚɲ Ʉɢɟɜ ɞɪɹɯɥɵɣ, ɡɥɚɬɨɝɥɚɜɵɣ, cɟɣ
ɩɪɚɳɭɪ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ”2, ale najpowszechniej znany obraz Kijowa w literaturze
rosyjskiej pojawiá siĊ niemal sto lat póĨniej w Biaáej gwardii (1925) Michaiáa Buáhakowa. Autor Mistrza i Maágorzaty w odróĪnieniu od Puszkina byá dodatkowo osobiĞcie związany z miastem nad Dnieprem, w którym siĊ urodziá i wychowaá. NaleĪy
pamiĊtaü jednak, Īe z Kijowa pochodzą takĪe inni pisarze rosyjscy, którzy uwiecznili w swojej twórczoĞci obraz miasta rodzinnego. Do tej grupy moĪna zaliczyü niewątpliwie IljĊ Erenburga, Konstantina Paustowskiego czy Wiktora Niekrasowa. Jednym z twórców, który znaczącą czĊĞü swojego Īycia spĊdziá w Kijowie, chociaĪ pochodziá z innego regionu ówczesnego Imperium Rosyjskiego, byá z kolei Aleksander
Kuprin (1870–1938).
Autor Pojedynku traÞá do miasta nad Dnieprem tuĪ po sáuĪbie wojskowej i to
wáaĞnie w ciągu siedmiu kijowskich lat (1892–1899) uksztaátowaá siĊ jako pisarz,
wyraĨnie okreĞlając wątki, które póĨniej zdominowaáy jego twórczoĞü3. W tym okresie ukazaá siĊ nie tylko pierwszy zbiór szkiców i opowiadaĔ Kuprina Miniatury (Ɇɢɧɢɚɬɸɪɵ, 1897), ale takĪe utwory, z którymi do dzisiaj kojarzone jest nazwisko pisarza — opowieĞci Moloch (Ɇɨɥɨɯ, 1896) i Olesia (Ɉɥɟɫɹ, 1898). ObecnoĞü Kijowa w utworach Kuprina i wpáyw miasta na jego twórczoĞü nie ogranicza siĊ jednak
wyáącznie do lat 90 XIX wieku. Miron Piotrowski nazywa wrĊcz autora Pojedynku “kijowskim pisarzem”, który w pewnym sensie musiaá natchnąü samego Michaiáa Buáhakowa4. Aleksander Kuprin utrwaliá w swojej twórczoĞci obraz Kijowa przeáomu XIX i XX wieku, a fakt, Īe dla pisarza uczciwe i rzetelne odzwierciedlenie zjawisk otaczającego go Ğwiata byáo kwestią priorytetową, dodaje w tym zakresie jakĪe
cennego autentyzmu. W wielu pracach poĞwiĊconych klasykowi literatury rosyjskiej
wspomina siĊ o sformuáowanych przez niego “dziesiĊciu przykazaniach” pisarza-realisty, jedno z których brzmi: „[...] ɪɚɛɨɬɚɣ, ɠɢɜɹ. Ɍɵ — ɪɟɩɨɪɬɟɪ ɠɢɡɧɢ. ɂɞɢ
ɜ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɟ ɛɸɪɨ, ɩɨɫɬɭɩɢ ɮɚɤɟɥɶɳɢɤɨɦ, ɩɟɪɟɠɢɜɢ ɫ ɪɵɛɚɤɚɦɢ ɲɬɨɪɦ ɧɚ
ɨɬɨɪɜɚɜɲɟɣɫɹ ɥɶɞɢɧɟ, ɫɭɣɫɹ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨ ɜɫɸɞɭ, ɛɪɨɞɢ, ɩɨɛɵɜɚɣ ɪɵɛɨɣ, ɠɟɧɳɢɧɨɣ, ɪɨɞɢ, ɟɫɥɢ ɦɨɠɟɲɶ, ɜɥɟɡɶ ɜ ɫɚɦɭɸ ɝɭɳɭ ɠɢɡɧɢ”5. Kijowska rzeczywistoĞü staáa siĊ wiĊc Ĩródáem materiaáu, który posáuĪyá nastĊpnie do stworzenia literackiego obrazu miasta, wyáaniającego siĊ z wielu utworów Kuprina.
Kijowskie realia pojawiają siĊ w twórczoĞci pisarza wiele lat po opuszczeniu
przez niego miasta nad Dnieprem, w tym takĪe w okresie emigracyjnym, gdy Kijów
1
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3
Ⱥ . Ⱥɮ ɚ ɧ ɚ ɫ ɶ ɟ ɜ , Ⱥ. ɂ. Ʉɭɩɪɢɧ. Ʉɪɢɬɢɤɨ-ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɨɱɟɪɤ, Ɇɨɫɤɜɚ 1960, ɫ. 26–30.
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mógá siĊ wydawaü tak samo daleki, jak Moskwa czy Petersburg. Przykáadami w tym
wypadku mogą byü opowiadania Inna (ɂɧɧɚ, 1928), Ferdynand (Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞ, 1930)
czy Udod (ɍɞɨɞ, 1932).
Autor Pojedynku, opierając siĊ na obserwacji otaczającej rzeczywistoĞci dąĪyá
do ukazania uniwersalnych problemów, swego rodzaju typizacji otoczenia. Dlatego teĪ w wielu pracach miasto, ewidentnie wzorowane na kijowskiej przestrzeni, nie
jest wprost nazywane. Fakt ten dotyczy m.in. miejsca akcji Jamy (əɦɚ, 1909, 1915),
najobszerniejszego utworu Aleksandra Kuprina, w którym pojawia siĊ bezimienne
“wielkie poáudniowe miasto” (“ɛɨɥɶɲɨɣ ɸɠɧɵɣ ɝɨɪɨɞ”)6. W rezultacie w wielu tekstach Kuprina kijowskie konteksty moĪna z áatwoĞcią przeoczyü — jeĞli nazwa miasta nie zostaje podana, na jego archetyp wskazują czĊsto jedynie drobne, aczkolwiek istotne szczegóáy Ğwiata przedstawionego. Z tego typu sytuacją mamy do czynienia na przykáad we wspomnianym opowiadaniu Udod, rozpoczynającym siĊ poetyckim opisem wiosennego miasta: „ɑɟɪɜɨɧɧɨɟ ɡɚɪɟɜɨ ɡɚɤɚɬɚ ɫɤɜɨɡɶ ɝɭɳɭ ɜɟɬɜɟɣ
ɛɪɨɫɚɥɨ ɧɚ ɫɜɟɠɢɟ ɝɚɡɨɧɵ ɩɭɪɩɭɪɧɵɟ, ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɟ ɢ ɥɢɦɨɧɧɵɟ ɩɹɬɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɞɜɢɝɚɥɢɫɶ, ɤɚɱɚɥɢɫɶ ɢ ɬɪɟɩɟɬɚɥɢ. ɐɜɟɬɭɳɢɟ ɩɚɧɢɤɚɞɢɥɚ ɪɨɡɨɜɵɯ ɤɚɲɬɚɧɨɜ ɪɚɡɥɢɜɚɥɢ ɫɜɨɣ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ, ɩɨɱɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ, ɧɨ ɝɪɟɯɨɜɧɵɣ ɡɚɩɚɯ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɪɚɡɞɭɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜɡɞɪɚɝɢɜɚɸɬ ɧɨɡɞɪɢ”7. OczywiĞcie, kasztany, bĊdące jednym z symboli miasta nad Dnieprem, mogáy kwitnąü w wielu miejscach ówczesnej Rosji, ale wspomniane tylko raz miejsce pracy gáównego bohatera — siedziba Kolei Poáudniowo-Zachodniej — odsyáa czytelnika wprost do Kijowa. Faktu tego
oczywiĞcie nie naleĪy przeceniaü w kontekĞcie interpretacji tego konkretnego opowiadania, ale uzmysáawia on, na ile gáĊboko w ĞwiadomoĞci Kuprina utkwiáy obrazy Kijowa, wciąĪ odradzające siĊ w jego utworach. Miasto nad Dnieprem staje siĊ
u pisarza miejscem kojarzącym siĊ z utraconą ojczyzną, minioną máodoĞcią i towarzyszącą jej gáĊboką wiarą w ideaáy. W tym sensie naleĪy zgodziü siĊ z Mironem Piotrowskim, który zauwaĪa wspólny dla Kuprina i Buáhakowa nostalgiczny stosunek
do przedrewolucyjnego Kijowa8. Swego rodzaju reminiscencją dawno utraconej rzeczywistoĞci staje siĊ jedno z emigracyjnych opowiadaĔ Kuprina — Inna. Wspomnienie uczucia czystej máodzieĔczej miáoĞci zlewa siĊ organicznie z obrazem wiosennego Kijowa. „Ⱥɯ, ɷɬɨɬ Ʉɢɟɜ! ɑɭɞɟɫɧɵɣ ɝɨɪɨɞ, ɜɟɫɶ ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ ɫɞɨɛɧɭɸ, ɫɥɚɜɧɭɸ
ɩɨɩɚɞɶɸ ɫ ɦɚɫɥɹɧɵɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ ɢ ɤɪɚɫɧɵɦ ɪɬɨɦ. Ʉɚɤ ɦɧɟ ɡɚɛɵɬɶ ɷɬɢ ɱɚɫɵ, ɤɨɝɞɚ, ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɵɣ ɬɟɩɥɵɦ ɬɨɩɨɥɟɜɵɦ ɡɚɩɚɯɨɦ ɜɟɫɟɧɧɟɣ ɧɨɱɢ, ɹ ɯɨɞɢɥ ɢɡ ɰɟɪɤɜɢ ɜ ɰɟɪɤɨɜɶ, ɧɟ ɦɢɧɭɹ ɟɞɢɧɨɜɟɪɰɟɜ, ɝɪɟɤɨɜ ɢ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɰɟɜ”9. Ten otwierający opowiadanie fragment nastĊpuje zaraz po podtytule utworu: OpowieĞü czáowieka
bezdomnego (Ɋɚɫɫɤɚɡ ɛɟɡɞɨɦɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ), podkreĞlając kontrast pomiĊdzy “bezdomnoĞcią” narratora i wspomnieniem bliskiej sercu, wrĊcz swojskiej atmosfery Kijowa. Miasto zdaje siĊ zlewaü ze stanami emocjonalnymi bohatera, odzwierciedlając jego szczery i wzniosáy zachwyt nad ukochaną, któremu towarzyszą záe przeczucia („ɋɢɹɸɳɢɟ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɢ ɰɟɪɤɜɟɣ ɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɥɟɝɤɢɦɢ ɢ ɬɨɱɧɨ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɦɢ. ȼ ɫɚɦɨɦ ɧɢɡɭ, ɩɪɹɦɨ ɩɨɞɨ ɦɧɨɸ, ɫɢɧɟ ɛɟɥɟɥɚ ɟɳɟ ɧɟ ɬɪɨɧɭɜɲɚɹɫɹ ɪɟɤɚ, ɫ ɱɟɪɧɟɜɲɢɦɢɫɹ ɧɚ ɧɟɣ ɡɥɨɜɟɳɢɦɢ ɩɪɨɬɚɥɢɧɚɦɢ”10). W opowiadaniu
Inna Kijów, pojawiając siĊ na początku i koĔcu utworu, stanowi klamrĊ kompozycyjną, podkreĞlając rolĊ miasta jako nieodáącznego elementu wspomnienia o máodzieĔȺ. Ʉɭ ɩ ɪ ɢ ɧ , əɦɚ, [ɜ:] ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://lib.ru/LITRA/KUPRIN/yama.txt (02.02.2017).
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(02.02.2017).
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czym smutku. „Ɉɧɚ ɭɲɥɚ. ə ɞɨɥɝɨ ɟɳɟ ɫɢɞɟɥ ɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɤɟ. Ⱦɭɲɚ ɦɨɹ
ɛɵɥɚ ɹɫɧɚ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɚ. ȼɫɟɦɨɝɭɳɚɹ ɫɭɞɶɛɚ ɩɪɨɲɥɚ ɧɚɞɨ ɦɧɨɸ”11. W zamykających opowiadanie sáowach Kijów jawi siĊ nie tylko jako sceneria dla miáosnego zawodu máodego bohatera, ale takĪe miejsce, w którym odbywa siĊ duchowe dojrzewanie máodzieĔca, poáączone z uĞwiadomieniem sobie istnienia wiecznych i wszechmocnych siá rządzących ludzkim Īyciem. Po raz kolejny moĪna w tym przypadku zauwaĪyü paralele z twórczoĞcią Buáhakowa, a konkretnie z postacią Nikoáki z Biaáej
gwardii, który równieĪ przechodzi w bĊdącym alter ego Kijowa MieĞcie proces duchowego dorastania.
Ponad 30 lat przed powstaniem emigracyjnych opowiadaĔ, w których Kuprin
wskrzeszaá barwne obrazy przedrewolucyjnego Kijowa, miasto na trwaáe wpisaáo
siĊ w biograÞĊ twórczą autora Jamy za sprawą Kijowskich typów (Ʉɢɟɜɫɤɢɟ ɬɢɩɵ,
1895) — pierwszej ksiąĪki máodego pisarza. Ten cykl szkiców, przedstawiający
barwne sylwetki typowych kijowian koĔca XIX wieku jest interesujący z kilku powodów. Pierwszym z nich jest fakt, na który zwróciá uwagĊ A. Afanasjew. Chodzi tutaj o wpáyw cyklu na caáą dalszą twórczoĞü Kuprina — pisarz w pewnym sensie tworzy szkice postaci, zarysy problemów, które znajdą peáne rozwiniĊcie w póĨniejszych
utworach12. Potwierdza to wczeĞniejsze sáowa o roli kijowskiej przestrzeni jako Ĩródáa obserwacji i wątków dla caáej dalszej, “postkijowskiej” drogi twórczej Kuprina.
Kolejnym powodem, dla którego warto zwróciü siĊ do Kijowskich typów, jest wartoĞü poznawcza cyklu. Ukazuje on bowiem, na ile dokáadnym i rzetelnym obserwatorem rzeczywistoĞci byá Kuprin, utrwalając obraz kijowskich realiów koĔca XIX wieku. Jak zauwaĪyá inny kijowianin, Konstantin Paustowski, trzeba byáo posiadaü niezwykáą przenikliwoĞü, aby na tyle bezbáĊdnie przeniknąü wewnĊtrzną istotĊ najbardziej róĪnorodnych ludzi13.
Kijów na przeáomie XIX i XX wieku staá siĊ jedną z gáównych metropolii Imperium Rosyjskiego, co wyraziáo siĊ takĪe w przeobraĪeniach wizualnej strony miasta. Kuprin zwraca uwagĊ na ten fakt, odnotowując jednak (czĊsto z ironią), Īe
w wielu kwestiach miasto nad Dnieprem wciąĪ ma wiele do nadrobienia w stosunku do innych oĞrodków. „ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɦɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜ Ʉɢɟɜɟ ɧɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɢɝɨɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɭɸ
ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ, ɩɪɚɦɚɬɟɪɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɞɚɥɟɤɨ ɨɬɫɬɚɥɚ ɨɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, Ɇɨɫɤɜɵ ɢ ɞɚɠɟ Ɉɞɟɫɫɵ”14. Widzimy zatem, Īe w ĞwiadomoĞci Kuprina i jemu wspóáczesnych Kijów znajdowaá siĊ w “pierwszej lidze” ówczesnych miast rosyjskich,
co stoi w sprzecznoĞci z czĊsto powtarzanym obecnie obrazem prowincjonalnego gubernialnego miasteczka na peryferiach Imperium15. Z Kijowskich typów wyáania siĊ
doĞü spójny wizerunek miasta, w którym powtarzają siĊ charakterystyczne zjawiska.
Pierwszym z nich jest “ogólnorosyjskoĞü”, a wrĊcz “ĞwiatowoĞü”, która dotyczy nie tylko strony wizualnej, ale teĪ, a moĪe nawet przede wszystkim, kijowskich
wyĪszych warstw spoáecznych. Przejawia siĊ to gáównie w zakresie mody i pewnych
schematów zachowaĔ. W szkicu Student-dragon (ɋɬɭɞɟɧɬ-ɞɪɚɝɭɧ) pojawia siĊ obɌ ɚ ɦ ɠ ɟ , ɫ. 419.
Ⱥ. Ⱥɮ ɚ ɧ ɚ ɫ ɶ ɟ ɜ , ɭɤɚɡ. ɢɫɬɨɱ., ɫ. 19.
13
Ʉ. ɉ ɚɭ ɫ ɬ ɨ ɜ ɫ ɤ ɢ ɣ , ɉɨɬɨɤ ɠɢɡɧɢ (ɡɚɦɟɬɤɢ ɨ ɩɪɨɡɟ Ʉɭɩɪɢɧɚ), [ɜ:] Ⱥ. Ʉɭɩɪɢɧ, ɋɨɛɪ. ɫɨɱ.,
ɜ 6-ɬɢ ɬɨɦɚɯ, Ɇɨɫɤɜɚ 1957, ɬɨɦ 1, ɫ. 11.
14
Ⱥ. Ʉɭ ɩ ɪ ɢ ɧ , Ʉɢɟɜɫɤɢɟ ɬɢɩɵ: Ȼɟɧɟɮɢɰɢɚɧɬ, [ɜ:] ȿ ɝ ɨ ɠ ɟ , ɋɨɛɪ. ɫɨɱ., ɜ 9-ɬɢ ɬɨɦɚɯ, Ɇɨɫɤɜɚ
1970, ɬɨɦ 1, ɫ. 425.
15
Taki obraz miasta jest przedstawiony, m. in. w powieĞci wspóáczesnego pisarza ukraiĔskiego A n d r i j a K o k o t i u c h y Kijowskie bomby (Ʉɢʀɜɫɶɤɿ ɛɨɦɛɢ, 2014): „Ʉɢʀɜ — ɦɿɫɬɨ ɦɚɥɟɧɶɤɟ
ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ” (ɫ. 199), “ɝɭɛɟɪɧɫɶɤɚ ɫɬɨɥɢɰɹ” (ɫ. 21), wktórej mieszkają “ɫɨɧɧɿ ɦɿɳɚɧɢ” (ɫ. 220).
11
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raz máodzieĔca, który nie chciaáby odstawaü w pozerstwie od petersburskich studentów-gwardzistów16. BĊdąc caákowitym ignorantem, umie siĊ on jednak doskonale odnaleĨü dziĊki znajomoĞci sztampowych haseá: „ɒɟɤɫɩɢɪ? Ɉ! ɗɬɨ ɛɵɥ ɜɟɥɢɤɢɣ ɡɧɚɬɨɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɞɰɚ [...] ɉɭɲɤɢɧ? Ʉɚɤɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ! Ʉɚɤɚɹ ɥɟɝɤɨɫɬɶ
ɢ ɛɟɡɵɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ... [...] ȼɚɝɧɟɪ? ȼɨɬ ɝɞɟ ɦɭɡɵɤɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ!”17 i pewnej powierzchownej orientacji w aktualnych trendach, panujących wĞród europejskich elit.
„Cɬɭɞɟɧɬ-ɞɪɚɝɭɧ ɡɧɚɤɨɦ ɨɬɱɚɫɬɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ ɛɟɥɥɟɬɪɢɫɬɢɤɨɣ
ɢ ɰɢɬɢɪɭɟɬ ɧɚɢɡɭɫɬɶ ɰɟɥɵɟ ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɢɡ Ɂɨɥɹ, Ɇɨɩɚɫɫɚɧɚ,
Ʉɚɬɸɥɶ Ɇɟɧɞɟɫɚ, Ʌɨɬɢ ɢ Ȼɭɪɠɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɩɢɬɚɟɬ ɫɥɚɛɨɫɬɶ ɤ ɛɭɥɶɜɚɪɧɵɦ
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɦ ɜɨɫɤɥɢɰɚɧɢɹɦ [...]”18.
Kijowskie panny z dobrych domów (Ȼɭɞɭɳɚɹ ɉɚɬɬɢ) takĪe prezentują pewien poziom “ĞwiatowoĞci” chcąc koniecznie zostaü wybitnymi Ğpiewaczkami.
W tym celu ich rodzice opáacają lekcje u wáoskich “mistrzów”, których pojawienie
siĊ w mieĞcie obwieszcza lokalna prasa: „[...] ɜɨɬ ɢ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɨ, ɱɬɨ ɤɚɤɨɣɬɨ ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɛɵɜɲɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɇɚɤɤɚɪɨɧɢ «ɫɬɚɜɢɬ» ɫɚɦɵɟ ɞɭɪɧɵɟ ɢ ɢɫɩɨɪɱɟɧɧɵɟ ɝɨɥɨɫɚ... Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɢ ɞɟɲɟɜɨ”19. W tym i wielu innych fragmentach pojawia siĊ charakterystyczne dla kuprinowskiego obrazu Kijowa zespolenie wielkomiejskich ambicji z prowincjonalną mieszczaĔską trywialnoĞcią. Dumny student w galowym mundurze z Chreszczatyka okazuje siĊ zadáuĪonym hulaką, który nie przyznaje siĊ do wáasnej matki, oddającej ostatnie grosze na wyksztaácenie syna; przyszáa “gwiazda” rosyjskiej opery pobiera lekcje nie u wáoskiego maestro, a u zbiegáego wáoskiego katorĪnika; z wáaĞcicielki kwater studenckich przy bliĪszym poznaniu wychodzi wulgarna i prostacka natura. Ta ostatnia barwna postaü pojawia siĊ
w szkicu WáaĞcicielka mieszkania (Ʉɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɯɨɡɹɣɤɚ). Pod maską uprzejmej
damy z dobrymi manierami („ȼ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɥɸɛɢɬ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɚ ɤɜɚɪɬɢɪɚɧɬɚ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬ „ɦɭɫɶɸ””20) kryje siĊ kobieta zupeánie innego typu („Ɉɧɚ ɬɨɥɫɬɚ, ɧɟɱɢɫɬɨɩɥɨɬɧɚ, ɯɨɞɢɬ ɰɟɥɵɣ ɞɟɧɶ ɜ ɲɢɪɨɤɨɣ ɛɟɥɨɣ ɧɨɱɧɨɣ ɤɨɮɬɟ; ɥɢɰɨ ɭ ɧɟɟ ɤɪɚɫɧɨɟ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɝɨɥɨɫ ɪɟɡɤɢɣ, ɦɚɧɟɪɵ ɢ ɠɟɫɬɵ
ɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ”21), która jest w stanie wspólnie ze swoim konkubentem bez Īadnych
sentymentów wyrzuciü zimą biednego studenta na bruk.
Przedstawiając kijowską rzeczywistoĞü Kuprin niejednokrotnie powraca do typowoĞci pewnych jej elementów nie tylko w skali miasta, ale teĪ caáego Imperium
Rosyjskiego. Przykáadem moĪe byü zgáĊbione przez Gorkiego zjawisko “bosiactwa”,
o którym mowa jest takĪe w Kijowskich typach. „ȼ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɟɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɜɹɡɟɦɫɤɢɦ ɤɚɞɟɬɨɦ», ɜ Ɇɨɫɤɜɟ — «ɡɨɥɨɬɨɪɨɬɰɟɦ», ɜ Ɉɞɟɫɫɟ — «ɲɚɪɥɚɬɚɧɨɦ»,
ɜ ɏɚɪɶɤɨɜɟ — «ɪɚɤɥɨɦ». ȼ Ʉɢɟɜɟ ɢɦɹ ɟɦɭ — «ɛɨɫɹɤ»”22. Aleksander Kuprin
z wáaĞciwą sobie tendencją do typologizacji, nieustannie zestawia miejskie realia
z ogólnorosyjskim kontekstem, ukazując na pewną typowoĞü kijowskiej rzeczywistoĞci, która przez niego — Rosjanina przecieĪ — nie byáa odbierana jako Ğrodowisko obce czy egzotyczne. Dawaáa ona materiaá do rozwaĪaĔ o wspólnych dla caáego
16
Ⱥ . Ʉɭ ɩ ɪ ɢ ɧ , Ʉɢɟɜɫɤɢɟ ɬɢɩɵ: ɋɬɭɞɟɧɬ-ɞɪɚɝɭɧ, [ɜ:] ȿ ɝ ɨ ɠ ɟ , ɋɨɛɪ. ɫɨɱ., ɜ 9-ɬɢ ɬɨɦɚɯ,
Ɇɨɫɤɜɚ 1970, ɬɨɦ 1, ɫ. 383.
17
Ɍ ɚ ɦ ɠ ɟ , ɫ. 384
18
Ɍɚɦ ɠɟ.
19
Ⱥ . Ʉɭ ɩ ɪ ɢ ɧ , Ʉɢɟɜɫɤɢɟ ɬɢɩɵ: “Ȼɭɞɭɳɚɹ ɉɚɬɬɢ”, [ɜ:] ȿ ɝ ɨ ɠ ɟ , ɋɨɛɪ. ɫɨɱ., ɜ 9-ɬɢ ɬɨɦɚɯ,
Ɇɨɫɤɜɚ 1970, ɬɨɦ 1, ɫ. 389.
20
Ⱥ . Ʉɭ ɩ ɪ ɢ ɧ , Ʉɢɟɜɫɤɢɟ ɬɢɩɵ: Ʉɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɯɨɡɹɣɤɚ, [ɜ:] ȿ ɝ ɨ ɠ ɟ , ɋɨɛɪ. ɫɨɱ., ɜ 9-ɬɢ
ɬɨɦɚɯ, Ɇɨɫɤɜɚ 1970, ɬɨɦ 1, ɫ. 399.
21
Ɍɚɦ ɠɟ.
22
Ⱥ . Ʉɭ ɩ ɪ ɢ ɧ , Ʉɢɟɜɫɤɢɟ ɬɢɩɵ: Ȼɨɫɹɤ, [ɜ:] ȿ ɝ ɨ ɠ ɟ , ɋɨɛɪ. ɫɨɱ., ɜ 9-ɬɢ ɬɨɦɚɯ, ɬɨɦ 1, Ɇɨɫɤɜɚ
1970, ɫ. 402.
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Imperium Rosyjskiego problemach i zjawiskach, z czego w pewnym sensie táumaczyli siĊ juĪ wydawcy “Kijowskiego sáowa” w przedmowie do jednego ze szkiców
Kuprina. „ɇɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɭɩɪɟɤɨɜ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɚɲɢɯ
ɨɱɟɪɤɨɜ ɧɨɫɢɥɢ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɦɵ ɩɨɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɧɟ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɫɮɟɪɵ ɤɢɟɜɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫ ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɠɚɪɝɨɧɨɦ”23.
NaleĪy jednak jeszcze raz podkreĞliü, Īe poza przedstawieniem uniwersalnych
zjawisk i problemów w obrazach Kijowa, pojawiających siĊ w utworach Kuprina, pisarz zdoáaá uchwyciü wyjątkowy koloryt lokalny miasta. Dotyczy to przede wszystkim zjawiska wielokulturowoĞci, nierozerwalnie związanego z krajobrazem przedrewolucyjnego Kijowa. JuĪ w warstwie jĊzykowej Kijowskich typów oraz póĨniejszych utworów Kuprina wyraĨnie odzwierciedlony jest obraz róĪnorodnoĞci kulturowej miasta. Ten fakt wydaje siĊ zrozumiaáy, jeĞli uwzglĊdniü jedno ze wspomnianych wczeĞniej “przykazaĔ” pisarza: „ɉɟɪɟɞɚɜɚɹ ɱɭɠɭɸ ɪɟɱɶ, ɫɯɜɚɬɵɜɚɣ ɜ ɧɟɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ: ɩɪɨɩɭɫɤɢ ɛɭɤɜ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɮɪɚɡɵ. ɂɡɭɱɚɣ, ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɣɫɹ, ɤɚɤ
ɝɨɜɨɪɹɬ. ɀɢɜɨɩɢɫɭɣ ɨɛɪɚɡ ɪɟɱɶɸ ɫɚɦɨɝɨ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ. ɗɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ
ɤɪɚɫɨɬ... ɞɥɹ ɭɯɚ”24. Autor Jamy w praktyce realizowaá przytoczone zaáoĪenie, na
co zwracali uwagĊ takĪe inni znawcy kijowskich realiów, a mowa tutaj ponownie o
Konstantinie Paustowskim: „Ʉɭɩɪɢɧ ɫ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɦɟɪɵ ɢ ɭɦɟɧɢɟɦ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɚɦɢ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦ), [...]
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɥɚɞɟɥ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ [...] ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɢɚɥɨɝɚ”25.
RzeczywiĞcie, w utworach Kuprina przy okazji przedstawiania specyÞki kijowskiej rzeczywistoĞci, pojawiają siĊ caáe fragmenty tekstu, których jĊzyk naleĪaáoby
okreĞliü (z drobnymi uwagami) jako ukraiĔski. Przykáadem moĪe byü w tym wypadku szkic Faászywy Ğwiadek (Ʌɠɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶ, 1895), w którym Ğwiadek Mastodontow
wypowiada nastĊpującą kwestiĊ: „[...] ɂɞɭ ɹ ɩɨ ɏɜɭɧɞɭɤɥɟɟɜɫɤɨɣ ɭɥɵɰɢ... ɬɢɥɶɤɢ
ɛɚɱɭ, ɹɤɢɫɶ ɱɨɥɨɜɢɤ... ɧɟɫɟ ɹɤɢɫɶ ɫɚɩɨɝɢ. ə ɟɦɭ ɤɚɠɭ...”26. Ukrainizmy pojawiają
siĊ takĪe w wypowiedziach samego narratora, jak chociaĪby okreĞlenie “ɳɭɪɶɢɣ”27
(od ukr. “ɳɭɪ” — szczur) zamiast rosyjskiego “ɤɪɵɫɢɧɵɣ” (od ros. “ɤɪɵɫɚ” —
szczur). Obraz Ğrodowiska jĊzykowego wspóáczesnego Kuprinowi Kijowa wzbogacają takĪe polonizmy, w sposób swobodny wplatane do tekstu. W GwieĨdzie Salomona (Ɂɜɟɡɞɚ ɋɨɥɨɦɨɧɚ,1917), która w duĪym stopniu jest umiejscowiona w alter ego
Kijowa28, z ust jednego z bohaterów pada fraza „ɛɨɥɟɟ ɡɦɪɚɞɭ, ɹɤ ɩɨɬɟɯɢ”29, której polskie pochodzenie jest wprost wskazane w tekĞcie. W opowiadaniu Rzeka Īycia (Ɋɟɤɚ ɠɢɡɧɢ, 1906) pojawiają siĊ natomiast oczywiste dla polskiego czytelnika
i mogące siĊ wydawaü egzotycznymi sáowa typu “ɝɢɰɟɥɶ” (pol. “hycel”) czy “ɥɚɣɞɚɤ” (pol. “áajdak”), wypowiadane przez wáaĞcicielkĊ hotelu “Serbia” AnnĊ FridrichownĊ, póá-NiemkĊ, póá-PolkĊ, gotującą swoim dzieciom “ɛɢɝɨɫ ɩɨ-ɩɨɥɶɫɤɢ”30.
Trudno o bardziej barwną postaü, która by na tyle dobitnie ukazywaáa caáą záoĪonoĞü
i wielobarwnoĞü Kijowa przeáomu XIX i XX wieku.
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Uchwycenie “smaczków” kijowskich realiów nie byáoby moĪliwe, gdyby nie wspomniane podejĞcie Kuprina, na które zwróciá uwagĊ m. in. A. Woákow:
„Ocoɛɟɧɧɨ ɩɨɪɚɠɚɟɬ ɜ ɤɭɩɪɢɧɫɤɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɞɟɬɚɥɹɦ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶ ɜ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɮɚɤɬɨɜ, ɢɧɨɝɞɚ ɩɨɱɬɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɚɹ
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɩɢɫɚɧɢɣ”31.
Obecny w Kijowskich typach koloryt lokalny nie zmiana jednak faktu, Īe miasto juĪ na zawsze pozostaáo dla Kuprina przestrzenią, scenerią dla ukazania uniwersalnych problemów32. W charakterze przykáadów moĪna przywoáaü w tym wypadku wspomniane wczeĞniej opowiadanie Rzeka Īycia, które w duĪej mierze jest rozwiniĊciem szkicu WáaĞcicielka mieszkania33, oraz powieĞü Jama — oba utwory napisane juĪ poza Kijowem.
W pierwszym z nich Kuprin zastosowaá charakterystyczny dla siebie chwyt i nie
nazwaá miasta, w którym rozgrywa siĊ akcja opowiadania. Jednak wiele szczegóáów,
w tym obecnoĞü Dniepru, wskazuje wyraĨnie na kijowskie realia. Z áatwoĞcią rozpoznaá je m. in. Konstantin Paustowski: „Ɇɧɟ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɟɳɟ ɸɧɨɲɟɣ ɠɢɬɶ ɜ ɬɚɤɢɯ
ɠɟ ɤɢɟɜɫɤɢɯ ɧɨɦɟɪɚɯ, ɤɚɤ ɤɭɩɪɢɧɫɤɚɹ «ɋɟɪɛɢɹ», ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɸ ɷɬɨɬ ɪɚɫɫɤɚɡ, ɨɧ ɦɟɧɹ ɩɨɪɚɠɚɟɬ ɫɜɨɟɣ ɬɢɩɢɱɧɨɫɬɶɸ”34. W Rzece Īycia kuprinowski bohater-samobójca wáaĞnie w Kijowie formuáuje proroctwo odnoĞnie zbliĪającego siĊ nieuniknionego zaáamania spoáeczno-politycznego porządku, panującego w carskiej Rosji35. „Ɋɟɤɚ ɠɢɡɧɢ — ɤɚɤ ɷɬɨ ɝɪɨɦɚɞɧɨ! ȼɫɟ ɨɧɚ ɫɦɨɟɬ ɪɚɧɨ ɢɥɢ
ɩɨɡɞɧɨ, ɫɧɟɫɟɬ ɜɫɟ ɬɜɟɪɞɵɧɢ, ɨɤɨɜɚɜɲɢɟ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɭɯɚ. [...] Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɧɟ ɞɚɥɟɟ, ɤɚɤ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɨɧɚ ɯɥɵɧɟɬ ɧɚ ɜɟɫɶ ɷɬɨɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɝɨɪɨɞ, ɢ ɩɨɬɨɩɢɬ ɟɝɨ, ɢ ɭɧɟɫɟɬ ɫ ɫɨɛɨɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɟɝɨ ɪɚɡɜɚɥɢɧɵ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɨɟ ɟɝɨ ɢɦɹ!”36 W przytoczonym
fragmencie Kijów staje siĊ symbolem caáej Rosji, wrĊcz jej uosobieniem. Mieszkając w Petersburgu, Kuprin nieprzypadkowo wybiera jako miejsce akcji kijowskie
realia — miasto pozostaje bowiem w ĞwiadomoĞci pisarza miejscem, w którym skupiáy siĊ najbardziej typowe cechy Imperium Rosyjskiego, a które w przyszáoĞci miaáy siĊ przyczyniü do jego upadku.
PowieĞü Jama, która takĪe porusza problem nie ograniczający siĊ do kijowskiej
rzeczywistoĞci, a mianowicie ukazuje kryzys moralny spoáeczeĔstwa rosyjskiego na
przykáadzie Īycia domu publicznego, równieĪ zostaáa osadzona przez Kuprina w kijowskich realiach. Wprawdzie, choü, jak twierdziá sam autor, „əɦɚ — ɷɬɨ ɢ Ɉɞɟɫɫɚ, ɢ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɢ Ʉɢɟɜ”37, to jednak takie obrazy, jak przejaĪdĪka áodzią po Dnieprze przy akompaniamencie „ɡɜɭɱɧɵɯ ɦɚɥɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɟɫɟɧ”38, ewidentnie wykluczają pierwsze dwa miasta. Ponadto w tekĞcie moĪna znaleĨü zakamußowane
wątki autobiograÞczne, jak na przykáad „Dnieprowskie sáowo” — czasopismo, dla
którego pracuje wyraĪający gáówne myĞli bohater Jamy, dziennikarz Páatonow. Sam
Kuprin, natomiast, którego biograÞa w duĪej mierze zbiega siĊ z historią bohatera,
pisaá dla “Kijowskiego sáowa”, tak jak Páatonow pracowaá teĪ w porcie. W utworze
z áatwoĞcią da siĊ takĪe zauwaĪyü obecnoĞü charakterystycznych dla kijowskiej przestrzeni obiektów, chociaĪby àawry, „ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɬɢɦɨɣ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɨɝɚɬɨɣ ɫɪɟɞɢ
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ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ”39. Kuprin nieprzypadkowo odwoáuje siĊ do roli Kijowa jako duchowego centrum Rusi, gdyĪ pozwala to pisarzowi dobitniej zdemaskowaü upadek moralny wspóáczesnego mu spoáeczeĔstwa rosyjskiego.
Kijów w twórczoĞci Kuprina peáni zatem rolĊ szczególną, stając siĊ symbolem
rosyjskiej duchowoĞci, tradycyjnych wartoĞci, ale takĪe wypaczeĔ, które przeĪeraáy Imperium Rosyjskie od Ğrodka — niepodwaĪalną wydaje siĊ zatem nierozerwalnoĞü w odczuciu pisarza miasta nad Dnieprem z pojĊciem ojczyzny. Aleksander Kuprin dopeánia zatem plejadĊ rosyjskich pisarzy, w ĞwiadomoĞci których Kijów przy
caáej swojej specyÞce byá postrzegany jako integralna czĊĞü ogólnorosyjskiej przestrzeni, takĪe w wymiarze duchowym i kulturowym. Autor Jamy utrwaliá zatem obraz wielokulturowego Kijowa, którego historia nie moĪe byü postrzegana jako spuĞcizna wyáącznie jednego narodu.
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