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Epilog i prolog 

70. rocznicę Rewolucji Październikowej teatr naisz - zasłu
żony w propagowaniu tzw. wielkiej romantyki rewolucyjnej, 
za jaką uważało się swego' czasu poświęcone wydarzeniom lat 
1917-1920 utwrnry Wiszniewskiego, Treniewa, Sztejna - po
stanowił uczcić w sz,czególny sposób. Przez realizację dzieła 
przynależnego tematycznie do tego gatunku a równocześnie 
stanowiącego jego niewątpliwe zaprzeczenie. Dziełem takim, 
z pozoru mglistym i wieloznacznym, są „Dni Turbinów" Mi
chała Bułhakowa, autora m. in. „Ucieczki" , „Mistrza i Małgo
rzaty" , „Powieści teatralnej" i „Życia pana Moliera" . Pisarza 
światowej dziś miary, prześladowanego przez lata za nieumie
jętność przystoso,wania się do zawężonych wyobrażeń o li.tera
turze i historii. W znaczącej chociaż Hościowo skromnej spu
ściźnie Bułhakowa „Dni Turbinów" - dramaturgiczna wersja 
„Białej gwardii" , epickiego fresku o rewolucji widziane j i prze
żywanej w Kijowie przez grupę miejscowych oficerów - zaj
mują szczególne miejsce. Miejsce relacji na poły autobiografi
cznej, pozbawionej złudzeń i niedomówień. Opowieści bezbłęd
nej w pokazywaniu ludzi i wydarzeń - tyle że relac jonują
cych je z drugiej strony. Oczyma i wrażliwością pokonanych. 

Rewolucja odbywa się tu poza sceną. Do mieszkania Turbi
nów, a nawet do sztabu oddziału, którym dowodzi najstarszy 
brat Aleksander, docierają tylko jej echa. Wystarczające 
wszakże, by dotknąć, a w perspektywie unicestwić wielu ucze
stników tych spotkań. Nie za to, że byli osobiście winni ~ 
bo nie byli - ale dlatego, że znaleźli się w polu rażenia. Na 
drodze dokonującego się przewrotu. W rewolucji szczególnego 
znaczenia. Jednej z tych, jakże nielicznych, które w powodzi 
różnych niepokojów i zamachów stanu, od jakich roi się hi
storia, przeobraziły naprawdę postać świata. Rewolucji pełnej 
wirów i odrębnych nurtów, rozgorzałej na licznych frontach 
i w wielu kierunkach. Jej sprawcą, a więc dla Turbinów rów
nież przeciwnikiem był nie tylko chwytający za broń proleta-
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riat, ale często również niedawny sojusznik. Ten, którego na
leżało chronić i osłaniać, gdy w rzeczywistości pozostawiał 
swoich obrońców na pastwę losu, by chronić się w obcych am
basadach i za niedostępnymi granicami. Cała złożona rzeczy
wistość polityczna i wojskowa Ukrainy lat 1917-1918, sple
dona z dziejami pojedynczych ludzi, jest treścią tej sztuki, 
a równocześnie częścią rewolucyjnego fresku, w jaki układają 
się rozrzucone w czasie i przestrzeni dzieje tych lat. 

Ale o tym wiemy dopiero my - widzowie. Wiedział też 
o tym, aż za dobrze, sam Bułhakow. Nie wiedzieli natomiast 
bohaterowie wydarzeń. Wszyscy ci Turbinowie i Myszłajew
scy, Szerwińscy i Studzińscy, którzy są podmiotem i przed
miotem dramatu. Ludźmi pełnymi wrażliwości i przenikliwo
ści, miotanymi przez dookolne wydarzenia. Wpędzanymi przez 
historię w swój nieuchronny los. 

Dla nich to, co działo się za oknami, nie miało jeszcze wy
miarów Apokalipsy. Ani nawet kształtu Przeznaczenia. Było 
zaledwie jednym z paroksyzmów wojny. Groźnym echem prze
mian i niepokojów rozprzestrzeniających się wewnątrz kraju 
i obejmujących rzesze. Echem ucieczki Skoropadskiego. Owo
cem postawy i działalności Petlury. Czymś, czemu nie towa
rzyszyła, bo towarzyszyć nie mogła, dostępna nam wiedza o re
wolucji - wciąż jesz.cze niepełny dorobek następnych lat . . Im 
towarzyszyły przeczucia. Towarzyszyły lęki. Towarzyszył ów 
szczególny, przesycony niepokojem nastrój schyłku, świado
mość tymczasowości i przyspieszonego rytmu · wydarzeń, peł- . 
na niejasności i znaków zapytania. Nawet najbardziej !)Tzeni
kliwi nie mogli objąć skali dokonujących się przeobrażeń, sko
ro najwybitniejsi politycy i stratedz.y epoki zlekceważyli 
w istocie podpalony w Lutym i Październiku kocioł rewolucji. 
Ani nie mogli ocenić znaczenia wszystkich tych paroksyzmów, 
zarówno społecznych jak i narodowych, z którego po latach 
walki, kontrrewolucji i słabości wyłoniło się jedno z najpotęż
niejszych mocarstw X:X wieku. 

„Dni Turbinów" są niepodejrzaną o stronniczość, reportażo
wą bez mała relacją o rewolucji. A to, że napisana jest ona 
z innej perspektywy - z perspektywy pokonanych - wy
daje się nam jej bezsporną zaletą, nie wadą. Zaletą, bo 
nie umniejszając wagi wydarzeń oddaje sprawiedliwość za
równo potędze wzbierających · wypadków, jak i tym, któ
rzy nie z własnej winy zeszli ze sceny pod napoTem histo
rii. Gwarantuje to - nie docenianą przez lata - wszechstron
ność tego dzieła. W artystycznym natomiast planie sztuki po
zwala na użycie całej palety środków i charakterystyk nie..:. 
omal nieznanych twórcom jednostronnie afirmującego nurtu 
rewolucyjnej romantyki, dla których jednoznaczność była kó-
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niecznością a zamiłowanie do czarno-białych charakterystyk 
i schematów głęboką potrzebę pióra i charakteru. 
. Tutaj, w „Dniach Turbinów", nie tylko nie odnajdziemy 
głębokich uproszczeń tej proweniencji, ale z największym 
trudem doszukiwać się będziemy jednoznaczności i oczywisto
ści. Zdarza się to gdy pisarze najwyższego lotu zabierają się 
do relacjonowania świata pełnego zawiłości i niejasności, na
jeżonego tajemnicami, pozbawionego dostatecznie jednoznacz
nych prawd i kryteriów. Stworzony przez nich obraz pe
łen jest zwykle subtelności i światłocienia. Wszystko wyda
je się tam względne i stonowane, prawda złożona i niejasna; 
nawet gdy dramat ma wymiary historii i gęstość tragedii. Ale 
to, powtarzam, wiemy my - obserwatorzy. Późniejsi sędziowie 
wydarzeń. Bohaterowie poprzestają na przeczuciach. Poprze
stają się tym, co jest naturalną i powszechnie zrozumiałą re
akcją ludzkiej wrażliwości i bezsiły na rozwijające się wy-

MICHAŁ BUŁHAKOW (1891- 1940) 
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padki, wspartą w opowieści Bułhakowa właściwościami wiel
kiego pisarstwa. Pisarstwo to w przypadku „Dni Turbinów" 
najbliżej spokrewnione jest ze światem i sztuką Czechowa. 
Bohaterowie „Wiśniowego sadu'', „Trz.ech sióstr", „Czaj
ki" również zderzają się z historią. Również są przedmiotami 
i ofiarami przeobrażeń. Tyle że historia, która zmienia ich 
losy, ma postać łagodnych jeszcze konieczności. 

U Bułhakowa - osobliwie w jego dziełach poświęconych re
wolucji - historia zagęszcza się gwałtownie. To już nie dłu
gie, przeobrażające społeczeństwo procesy ewolucji i potrzeba 
dobrowolnych jeszcze - na pozór - przemian. To gwałtowny 
paroksyzm i niejasna siła. To bunt i destrukcja, brutalna wal
ka i niepewne losy, to wreszcie śmierć, poniesiona w przypad
kowej potyczce, na przypadkowym froncie, wpisanym jednak 
bezbłędnie w proces wielkich ruchów tektonicznych, rozdzie
lających epoki i przeobrażających skutecznie kształt świata. 
A w tym pojedynczy, wplątani w to ludzie. W tym całe rodzi
ny i formacje społeczne, których przedstawiciele pełni są czę
sto osobistego ciepła i ludzkiej prawdy - od bezspornej rze
telności Aleksego do lepkiej nieco elastyczności i taniego uro
ku Szerwińskiego. 

To łączenie wyrazistości i pieczołowitej relacji o ludziach 
i zdarzeniach z właściwościami wielkiego historycznego fresku 
jest specjalnością rosyjskiego piśmiennictwa. Od Szołochowa 
do Wiktora Niekrasowa. Od Tołstoja do Bułhakowa czy Paster
naka. Od Tendriakowa do Dudincewa czy Beka. Obcujemy 
tu z literaturą najwyższego lotu, z prawdą nieposzlakowa
nej próby. Z relacją tak przejmującą, że niemożliwą już do 
pominięcia w doświadczeniu teatru i świadomości widowni. 
Dlatego gramy ten utwór - z okazji rocznicy. Nie dlatego, że 
traktuje o rewolucji, bo wiele innych utworów również o niej 
traktuje a wymaga mniejszego zachodu - ale dlatego, że opo
wiadając o pozornych epizodach sięga głęboko w prawdę i kli
m at tamtych lat. A dzięki temu równie głęboko w prawdę 
o człowieku i prawdę o historii, tam gdzie niespodziewanie 
człowiek spotyka się z nią boleśnie i często ostatecznie. 

Gdyby nie rocznica gralibyśmy również „Dni Turbinów", po
nieważ jest to w istocie opowieść o kondycji człowieka i pro
cesie przemijania. Pełną ujmującej melancholii i goryczy. Ten 
dramat przeczuć i nastrojów, obraz rodziny już skazanej, 
chociaż nieświadomej jeszcze swoich przeznaczeń, to wielka 
karta światowej dramaturgii. 

Czas by na scenę, na której przed laty rozgrywały się dra
maty Jarowych, wkroczyli Turbinowie i Studzińscy z całą 
swoją naturalnością, ciepłem i kruchością - nieświadomi ani 
tego czym są, ani - w czym uczestniczą. 
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JERZY CHAŁUPKA 

Bohaterowie 
czasu przeszłego 

Louise-Elizabeth Vigee-Lebrun, nadwo:rna por,trecistka Marii Anto
miny, pomdeściŁa w s,wY'oh wspomniieraach scenę, w której tłum z.gro
mad:wny na pairyskii.ej Ulli1cy obrauca ~wiskami aryisitok.raitów &iedizą
cy1ch w iprizeje'ildilają1cyich opodal kaireta1ch, obie.cując im, ile jiuż niedługo 
poiwyciąga ich z tych eil1eganckic'h pojaizidów. ByŁo to nia poc1ząt:ku 1789 
riOlkru i ,jak po1lmzał1a hli:Sltooc~a, przepoWliedm,e te miały się wkrótce speł
n:ić z najw.iększą dokładnością. „Jadę dzisiaj dorożką - mówi Szer
Wliński do osób 1z,gromad'.Zlonych w domu Turbinów - a ja1cyś proleita
riusze jiuż sniują s'ię po chodn:iJkach tatm i z powr10tem. J eden· mówti ta
kJilm dobriottliwyim tonem: Paitlrz, ,UikJraiński pan! Zaczekaj - pow~'adia -
do jutra. Jutro po·wyc~ągamy was z doroook". 

Oczywiście rewolucja lrllie polega jedyl!1Ji.e na tym, że niek.toczy t.tracą 
siwe upraywilejoiwane miejsce w karocach czy bryczka,ch. Nde chodzi tu 
.z:resiztą tyle o sam faktt utraty miejs1ca., ile o tryb, w j1aikim się ta :z.unia
na odbywa. oto bowliem biedntiej1s,za Wlięks:wść pozbawia Stiłą . pewnych 
dóbr bogatą ellitę w izłudnej nadci!ei, że kiedy podzielli to co odebmła 
pomiędzy siebiiie, ws1Zyscy nagile !POCZJUją się wzbogaic·en:i. „Na przyszły 
rdk wy będziiecie' blieigli za ka,retamd, a my będziemy wewnątrz" -
k'I'zyicreli [pairyilal!1Ji.e zarpo.minając, że :kairety me są wyilootrrane z gumy, 
niiekitórzy więc za1peM'l!1e wsiądą, rue powsitalli po dawnemu o powszech
ną trowniosc bęaą wal·czyc na pJ..echOitę 1 tego żaónia xewolucja ruie zun~etrui. 

To pr.zywoływantie rewolwcji fra.ncuski.ej nie jes~, rzeoz jasna, prizy
pad~owe. Historia pQlrUJSza się rzazwyazaj swotim norma11nyim torem od 
:zidarzenda do zdairzernia, a to 7Jl)0.1czy: od koroniacjii do \koronacji, od dy
nastii do dynastii, a na,wet jeśli traebai, od jednej wojtny do drugiej. 
Ozasiaimi jednak, jaikby =doona tym monotcmnym trybem, dok01I1uje 
ruigłego i giwałitowne,go ·klroku w ptITLód, w jednej chwild stawiając na 
głowti.e cały dotyc:hceas'OJWY porządek. Ta:k było w Anglii w XVI! wie
ku, we F,ra'Illcjii pod koniec wi~u XVIII, taik stało się w Rosji kilka
dlzi,esiiąt lat temu. RewoJ.iucji nie da się w żadnym wypadku porównać 
z jaką!kolwti.ek, choćby nia,jikI11Wawszą, wojną. Jest obaiąiJona, nieuchron
nośaią zmi1ain znaic1znie wyklraczających poza ok:re1s bezpośredl!1tich zma
gań zbrio.jtnych. Tę nadzwy•cmj1110ść ,rewołucjti prz.yznają z jedn,akowym 
p['rekoniantiem za:równo jej zwolenn.i'cy jalk i zagorzaU w,rogo·wti.e. Ma 
Wlięc Tację Aleksy, .gdy mówi: „Wiecie, kllim jest ten v,iasiz Petlura? Mit, 
crzarma maigia. W ogóle ,go nie ma. Spójrzcie przez okino, oo tam jest. 
Jaklaś zawti.,erucha, jakieś cietruie ... W Rosjti, moti panowti.e, są dwie siły: 
bolszew1icy i my". 

Owli „my" to wszys1cy ci, którzy opowiadają się za starym po·rząd
kliem świ,ata. Niie za lub przeciw hetma111owi, za lub prizeaiw Pe.tlurze -
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tego tyipu IPOdzi~ały nie mają w ogóle mdinego z.naozenia. Jest tylko świat 
stary i jest świat nowy. A d1okłialdinii.ej: coraiz wyraźni·ej ks·ztałtujący slię 
nowy i ooraz n:ieu1chrrorniiej odchodlzący w przeszłość ten stary. Da:wny 
przymósł wliele zła, nowy wiele zła przyniesie. Toteż Bułhakow rnie 
o·cerui.a, inde W'ru'lbościuje, jego ambicją jest j1edynie pokazanie tego r:zru:l
kiego momentu agon:i0i całej wlielkiej epoki. Spotyika się czasem głooy 
porównujące „Dni Turbinów" do „Trzech sióstr" Czechowa. Podo
bieństwa ~alicie tistotmó.e ziachodzą. Najwia7mó.ejsze jest jednak to, że kde
dy z domu Pirozorowów odchodzą wojsikowii, to z.ruilkają jedynie z 111:aj
bli·żs~go otoczenia S!iósitr, 1natomiaist u Bułha'lmwa byli ofioeimwie od
chodzą be~O'WII'oitnie .poro hocy.zant hiisitorii. 

Za tym hocr:yziointem zni'kają niemal w&zyscy, za.równo ci wielcy, jak 
i ma'li. Petlua:a będzlie miał przed sobą do odegrania jesreze jeden epi
zod, p11izystZłe wydiairzenJa umties.z.ozą go na chwilę taikże na ka:rtach po•l
Slki·e'j historii, 1Po1:em defilni.ltywinde odejdzlie w przeszłość. Koniec pold
tycznej ka:riery hetmana Skoropadskiego odbywa się na naszych 
oazach, w tmk1Clie trwall'lia alkcjti sztuilci. Bułhakow tak n<wisał o Sk.wo
padskim w „Białej gwardii": „Dziwne jakieś szyderstwo losu i histo- . 
rlii S.PI1awifo, że w)Obór hetma111a, który dokonał sie w kwietni.u owego 
p.nzesławnego cr:dku, odbywał się w cyx-ku. D1a przyszłych histor)Oków 
będzie to zapewne z.naJkomita okaizja do m.rtów." Plisar,z się pomylił. 
Hetman odsizedf nde tyllko poza wic:Lruokirąg zda,rz<eń ale i 1poza granlice 
ludzkiej pamięci. Na scenie pol·ity•cznej pojawił się dość pr.zypadkowo, 
spędził na n'iej ki'l.ka miesięcy, po czyim prze.padł taik s'.lrntecrnde w mro
kach nieparmtięcli., że 'Illie tyil•lro nie chce się wymyślać dowcipów na jego 
temat, aile .naiwet, gdy wymienńć dziś jego na.zw.iis•lm, natychmiast trae·
ba je ·o,patrywrać prrzy:piisem wyjaśnJi.ając~m o kilim mowa. Za ho1ry•zo.n
tem historii 2ll11iikają także główni bohaterowde utworu. Akcja „Drui TUil'
bi.nów" rozgrywa się na prz€stir.zend dlroło dwóch miesięcy. Jednak tak 
na'Plt'awdę tych tytułowy·ch dini jest znacziniej mn:iej, zaledwie kilka. 
Kończą się z chwilą śmierci Aleksego. To, co dzieje się dalej, gdy wszy
scy w napięciu oczekują wejścia do miasta bolszewików, nie jest już 
historią Turbinów. Dla nich to czas przeszły dokonany. 

W rodzi.nie TuTbinów painu!je nastrój .zdenerwowa111ia i ni·epokoj•u. Już 
w pderwsz;ej scenie d.ramatu Aleksy bez widocznego powodu ruga Bogu 
dUJCha wilillilego Miikołaija. Zdenerwowana jes.t taik:że Helena niecli.erpli
w:ie wypatrująca powrotu męfa. Ktiedy jedn.iaik ostatecznie wyjaśnia się 
sprawa Talberga, kitóry ucieka po.zos.taiwiiając Heilenę na past.wę losu, 
kiedy mijają pierwsze emocje wywołane tym faktem, gdy do mdeszka
rniia Turbiinów schodlU\ stlę zaip,rzyjaźrrien.i o1licerowie, .gdy wreszcie zja
wli•a się sympatyczny i ,nfiezg;raibny Laruś - wtedy 'Pl'Zez chwilę tym talk 
billisk·im sobtie i l'lllb.i.ącym się wzajemnie lud:zńom zdawać się będ2lie, że 
jes.z;cze wsz.ySltlko jest możli~. Uwlierzą na moment, ż,e dobre dla nich 
czasy jes.ziaze się me SJkończ.yły. „W;iełc·e szanowna pani Heleno! Nie po
o!lra:filę wyl!'azó.ć, jalk md bu u państwa dobrze!" - wyiryw:a stlę Larrus i.owi 
i - o dziwo - jesteśmy srkłonni dzielić z nim to w:rażen ~ e. Chcemy 
wierzyć, że in.a,prawdę gościmy u P.ro ziorowów, zaś problemy, z jakima 
się Zietknrl.emy, będą właśni·e taki. e jak u rni1ch ; a to 1111ie T.nacz.y wcale , że 
błahe , znaczy jedynie: normalne, zakrojone na ludzką , nie na history
czną mHę. Te słyruie k,remowe ziasłony w.isfUlce w salomti·e Turbanów, 
które ta1k ro·zr,z,ewni.ały widzów imoslcieWSlk.i.ego MChAT-u, być może n a
prawdę mają moc odgrodzenia zebronych od reszty świata? „Za rnim i 
odpoczywa dus rz:a„. - WJZdycha Laruś - zap omina się o wszystikich 
oikiropnoścdac:h wo jny do mowej. A pnze.aież nas ze oka~ecwne dusze tak 
pra1gną spokoju „" Wszyscy są bez,tif.'o scy j weseH, przekomairzają się 
,1 sp>iewają, n a.wet Ateklsy, tak surowy i spięty zarz:wyczaj ,kn·c.i n a chwilę 
swoj<1 powagę, rozluźnia sic; i zabiera do częstowania gości s ałatką . 

u 

Tylko dlaczego piją tak dużo? DJ.acizego w tym towax-zys twie tak bez
usitammJ.e namawtia siię do picia? M.ysrz.łajewski up•io}a nieprz.ywyikłe·go do 
wódki Lal"lLsia, Szerwtińs.kii be·z przerwy dolewa wiina Helenie. Pod ko
rniec wi>zyscy są już piijaini. Ni•e piją zresztą, jak się z;daje, po· ro.z pierw
szy w tym g,ronie, podobne s.po1Jkalllda trwają już od jakiegoś czasu. 
„Ależ, panowiie - niepOlkiod się Helan:a - obudz1icie całą uldcę. I tak 
opowiadają, że u nas codzienniie pijaństwo". Kremowe zasłony są tylko 
ndc n~e z:rmczącą de.kocr:acją. Talk napirawdę działamami bohaterów rzą
drzii deterimtina:cja. 

Owe :ziabawy i śpiewy odbywają sdę na wulka1111ie i z.g.romadzenli z.da
ją sobde z tieig,o dosklorraie sprawę. W skwapliwości, z jaką Helena od
Wlzajemrnia uczucia Sze,rwtińSlkiego mało ,prawdziwie miłosnego oddania, 
Wlięcej dete.rminarcji właś.nlie, zaś później - po prostu rezy.ginacji. Turbri
nowie i !ich ~oście są ntiecieTPliw~. wliedzą, że cziasu pozositało ndewiele. 
Wsz.ystlko jest wlięc pospieszne, za;równo miłość. jak i heroi1lm. Bowiem 
nawet bohaterami muszą być w pośpiechu - i to w pośpiechu dykto
waliliym tempem, z jakrim obce wojsika ścigają ich własne uciekające 
oddziały. HeToizm Aleksego jes•t wdęc ·s.wzególniejszej próby. Odda je o.n 
życie nie za zwycięstwo pa."recież, my nawe.t za honorową klęsikę, lee-z po 
pnostu ·osłaniając ucieczkę swy·ch podikome111dnych, których przed chwi[ą 
rozpuśc.ił do diomów, by nie na,ra.żali bezsensoWlnlie żyda. Jest to he
roizm tym trudndejszy, że Aleksy wlie, niż ndewielką ma ·szamsę na zina
le·Zlienie się w charniklter:z•e budującego przykładu na kartach szkoil.inych 
czytanek w zaczynających się właśnie czasach. 

To, co [1ze.czywiste i 111ama•00Ine, w ścisły sposób splata stlę z tym, co 
n1i.enazwane. Komuinilkaty o sytuacji na :flrnncie łączą się w umysłach 
bohait•erów z całą sfecr:ą triudnych do olkreślenia przecziuć i lękó·w. Swia
d-0•:ność przegira111ej czell"Pią orui nlie tylk•o z rea!l!lej oceny faktów lecz 
także ze snów, znaków i przelotnych wrażeń. „Wczoraj na placu ćwi
oreń.„ - mówi Aleiksy - śmeg pada. w oddali mgła„. Pi.rzewidział mi 
slię girób.„" He~enie śndło się, że płynlie statkiem, •kltóry zaczyna tonąć. 
Lairuś, który cały cz.as był wesoły, 111a~e, 1111i z tego ni z owego, z;acz.yrui. 
pbakiać. „Boję sdę" - odpowiada, gidy go• p~tają o powód. Na nic zdają 
się uspokajające zapewnienia Szerwińskiego, że nie trzeba wierzyć 
w sny. „Nie, n1i.e, mój sen jest piro.rooz.y" - O'Zl1ajmia Helena. 

Na początku ,pieirwsaego aktu s.ztuikli w salonie TUJl'lbinów gaśnie śwda
tło. Nie wiadomo właścilwlie d'laiczego. To Zll10JCZy: IlJi.e wiadomo, ·gidy pa
t1'Z.y się na to ze stanowi&ka mającego na uwadze tok aJkcj1i scenicm.ej. 
F'11kit ten nie ma bowlierrn żadnego p.raiktycznie wiplywu na dalszy btieg 
z.dairzeń; jak się to zwylkło okJ'eśl1ać - nde popycha akcji do pIIZ!Odu. 
ot, po pros.tu: He1lena pcr:,z.ynosli świecę , po chwili śwliatło na powróit sdę 
zapala i to wszyiSltlro. Pebni jednak fuinkcję .iinną, duw waim:iejsrzą, tę sa
mą jednak, co sen Heleny c:z.y widzerui.e A1'ekisego. „Dni Tlllr'binów" tyl
lro do pewnego· stoipnda są utworem .reałiis.tycz.ny.m. W tyim dJ'u·gim !P'1a
nli·e - utkanym z symboli i przeczuć - d.z.ieje się równde wiełe, co 
w plarnrle realinym. Tego jed111ak, j.aik!a jest pirz.yczy,na s.prawcza tych wy
darreń, BułhaJlrow wyiraźnie inie mówi. Piróbuje konstruować swój UJtwór 
na plande trag;edid. Repre00I1Jtujący wysoką po,z.yitywną wa.rtość Aleksy 
wsitaje unices·twtiony prrz.ez. 'Ldal!"Zeniia, kltórym bez1s1lmtec2:1'lie pragnrie się 
p 11Z1eciws.ta wić. , Sita je inaprreai w historii i ginie, zaś jego kilęsJm jest 
nieuc.hronna, choć możliwa do przewidzenia już od początku. 
Skąd bi·erze się ta intieuichmrmość? Lnn,ymi sŁowy: kto nad glowaimi 

boha<teriów utWIOlru za,wdeslił owo f.atUllll? Czy są to zwyc1Jajrne pro.wa h i
storii, czy też opiis ywa:ne wydrarnemia u,z,yskują w oazacll autora sa1rnkcję 
ponadnaturalną? Na to pytall1ie odpoWli.ed2'li nie znaj·dziemy. Autor wy
raźll1lde uchytla S!i ę od jedniol7J1mcznych stwierdzeń. F aklt, że „Białą gwacr:
dię" - ·epidk:ą wersję drz:i·ejów rodziin,y Ttlirbinów - Bułhakow poipirze-
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dr:Dił mottem z Apokalipsy, niczego tu nie przesądza. Nie mają chyba 
racji oi interpretatorzy, którzy z użycia tego cytatu wyciągają wniosek, 
iż (pisam zobaicizył w ;rewoluicjii hiistoryc.zm:ie i marałnie 'Ulzasadrn.iOIIlą ka
rę, która iprzyjść mus.ilała, bowiem diopeł.niła s.ię miaira zła i przeiwindeń 
kllas uprzywilejowanycil. Teza ta, w zastkaikujący S{Posób łącząca zresrztą 
Biibilię z Kaipifałeim, ll1lLe tłumaczy jednak, dlaczego wobec tego pirzy
chodzi naim pmyglądać się klęsce osób repirezentującyoh tę część s,połe
czeństwa, która w1iin tak.ich na swoliim surmiell'.lliu miiała chyba najmniej -
rosyjską dintelige:ncję? Ucielkają tchórze ii kanalie, generałowie i mini
s'1lr1owie, a zostają oni - n.ie bogacze p!"Zecież (z ipowti.eści wiadomo, że 
nawet dom, w którym miesrzkają, nie należy do nich), nie wyz,yskiwa
oze, ani iJadni - blY trizymać się tej itermii1110lo~i - ,Jm-wiiopijcy. Więc 
ooż? Tradycyjna teza o odpowied~alności inteligencji? Jaikaś abs<traik
cyjna kara za nie swoje grzechy? 

Zdecydowanie obsibaję IPTZY wykładni tego utworu jako tragedii (je
że!Li nawet nie do końca zirealizow<mej, to pirzyrrrajrrmiej .mmierzoo.ej). 
Porzwala to nie gubić się w jałowych poszukiiwanli.aoh w.iirmego. Tiraged!ia 
talkiej kaitegarli n.ie zna (uznaje jedy1I1ie specyfi'CZJily rodlz,aj winy -
winę ·niem.winioną) li w ogóle jej nie potrzebuje. Węzeł tragicQ'Zly widzi 
w konflikcie dwóch warlości, dwóch porządków czy systemów moral
lllYCh. Nie może być więc tak, iJe na naseych oczach dokonuje się 
w „Dnliach T,urbinów" jalk!iś aJtt spirawiedliwośoi dzJiejowej, gdzie jedni 
biorą na drugich należny im odwet. 

Z drugiej stro1I1y nie da się przecież powiedzieć, że Bułhakow doko
nuje w swolim dramacie jakiejś afkmacji obo:m białych. Przeciwnie, 
ocena tego obozu, a rprrzynajmrniej nie:kitórych jego xerprezenfantów, jęst 
moano kirytyc;zna. Z tym, że jeśli zachowalillie pewnych osób - hetmana 
crzy Ta,lberga - w ogóle nie nadaje slię do dysdrus)i, ko~omitrują się 
onli ll'lii'emal naitychmliast IPO pojawieniu na scen.ie, to w [przypadku innych 
!Postaci talk jednoznaczna ocena nlie jest możliwa. Nie ina.jpdęlrndejszą 
postacią jest pirrzecież na pT'Zyikład Szerwi.ńs.ki - to bawidallllek:, leklko
duch i miltoman, podejrzenia budrzi. taikże jego umlieję1mość 111adeir srzyb
'kliego przystosoiwywania się do każdej I1J0wej sytuacjii. A przecież z t.vm 
wsz;yst'kim jest jednocześnie pootaaią sympatyczną i w gruncie rzeczy 
rueg>rofaą, okazuje slię także, że w raz.ie potrzeby potrafi być lojalny 
w stosunku do swoich przyjaciół. Tu ,rys charaiM.erystyczny pisarstwa 
Bułhakowa. Tworzy poSJtaclie wyiraziste i p1astyoz.ne, tchnące ciepłem 
i seroecznością, nile porz;bawione jednak wad, ·nliewol:ne od ułomności. 
W salonlie Tu.rbinów ws;;z.yscy, w mmejszym lub większym stopniu, rea
lizują ten schemat; może poza zupełnie posągowym Aleksym oraz Stru
dz.ińskiun, któ:ry sitaaw.wli jego niemal dokładną replikę. 

Bez względu na obiek;tywli= Bułhakowa nie ulega j.edl!1ialk wątpliwo
ści, iJe właśnlie wśród Tuvbmów l0>kowały slię jego prywatne symrpatie 
i u~ucia. Nie wchodząc w dość zawiłą kwestię poglądów politycznych 
~. zatem nie próbując sz;czegółowo określać, do ja:kdego stopnia 
identyfikował się on z obozem białych, a do jakiego akceptował rewo
lucję, wypada jednaik prrzY1POmndeć, że „Biała gwairdiia" (a więc w du
żej mierze także i „Dni Turbinów") jest utworem aiwtobiografiOZinym. 
Talk daleoe, że porz.woliło to Witkitorowti. Niek;rasowowi na dokłaidlilą lo
kalizację miejsca akcji utworu w kijowskim domu, w któirym Bułha
kowowie w tym czasie mieszkald. W wersji powieściowej Aleksy zre
sztą nie ginie, zaś z zawodu jest - tak jak Bułh_akow - lekarzem. 

Mniej isitotma ~tą joot kwestia !Poglądów polJityczmycli, wamrejsrza 
kwestia wewnętrznej identyfikacji Bułhakowa z opisywainą for:m.acją 
srpołe=ą. A p1I1Zeciież wła,śrne kolilifiLik:Jt pomiędzy rewolucją a dawną 
rosyjską mteligencją miał ws7.elkie cechy wspomnńainego wcześniej kon
flli!ktu tragicznego. Z samej swej >isitoty był bowiem w dużym s.toplilliu 
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lronflilktem nierozw.iąeywalnym. Nowy system miał wszakże zaowocować 
zupelmiie od,rilJienną kulrt:wą, a taki postulat 1!1.ieuchironnie musiał prowa
diz:ić do zdys1ta1I1iSowiama się wobec dawnych wwrr:ców lrultu:rowych. Slrut
ków swojej nliepirrzystawałności do zmienionych wymogów w obr~bie 
srz.tukli miał Bułhaikow ju,ż niedŁugo dośw.iadczyć n>a samyim sobie. Piróby 
„ułożenia się" z nową rrzecrzywti.stością potrwają zailedwie kilka lat, po
tem na długi crms W01kół twórcwśc>i i osoby Bułha~owa zapadnie cisza. 
Bułhakow został zaliczony w rpoczet głównych wrogów radzieckiej lite
ratury, a na określenie prezentowanych przez niego poglądów arty
stycznych ukuto nawet specjalny termin: „bułhakowszczyzna". 

A jaka przysizłość rysuje się pned bohaterami dramatu? Los Alekse
go już się Tozstrzy,grllił. Milrołaj - ten nagle postair.zały młodzieniec -
wyichodzJ. z wsiz.ystkich tych wydairrzeń poŁamany i to nie tyliko w sens.ie 
d~łownym. TeTaz może być już tylko biernyim obserwaitorem przemian, 
niezdolnym do występowania ani za. ani przeciw czemukolwiek. Ze 
swoją gi>batrą .i pieśniami, które zwykł nucić, naidaje się już tylko do 
rozpamiętywania prizeszłości. Z koaeii StudzJ.ński jest człowiekiem po
zbawionym większych nad7.liei i złudzeń, wlie że szanse na zwyciięs.two 
prZJepadły: jedyne, oo moż:na vrobić, to zginąć lub udać się na emliig;ra
cję. Myszła,jewsiki zrea1Hzuje być może swoją zaipowliedź ws,tąpienli'a do 
wojska radzdeckiego. Małe to· jedlnaik szarnse, że za~nzeje tam dł>u,go 
miejsce, j1ako „obcy klasowo" nie będzie miał dużych mo:iJ1iwości znio
bieruia kairliery. Naj'W'iększe s,zanse 1110 uriządzenie sobie życia u boku 
ll'IDWej władzy zdaje się mieć Sizeirwiński. Oczywiście nie jaiko ktoś spe
cjaikl!ie waiJny, skądże! - jako śpiewaik operowy lub ktoś wyikonujący 
równie niegroźny zawód. Na margii.1111esie życia znarjdzJie się także nale
żąca do innej epoki Helenra, może w dalszym oiągu związania z Szer
wińskim, najpewniej jedrniak me - te1I1 zwliązek nłe ma wielu szans na 
pITTZetrwaniie, ta:k bairdu.o oboje 'fóżni są i niedobrani. 

W pierwszym akoie przez okno dobiega z uhlcy śpiew przechodzącego 
oddziału w-0jska. Z tekstu sztuki nie wyraka dokładnie, co śpiewają, 
peWIIlie jest to jedna z wielu pieśnri populairnych wśród żołlillierzy daw
nej airmii cairsikiej. Pod kolilliec os,t;a,tniego aktu z ulicy dobiega inna 
melodia, tym irazem dokład!llie określ01I1a. To „Międzynarodówka". Ta 
dlramaturgiczna klamra pozwala u'.lJl'Ilysłowić sobie skalę przełomu, któ
;ry się dokonał. „Proszę państwa - mówi Mikołaj - dzisiejszy wieczór 
to wielki prolog do nowej historycznej sztuki." „Dla jednych prolog -
dla iinnych ep[log" - replikuje Studziński. 
Bułhakow miał spoire kłoipoty z umliesrz.czeniem swej s,iituki na scenie. 

Wielu zajadłych przeciw111!ików przysporzyłia mu już napisana ~śnliej 
„Biała gwardia", w efekcie kam:palillia pl!'Zeciwko „Dl11iom Turbinów" rorz
poczęła stlę jeszcze przed premieirą sztUJkli, w trakcie prób. Bułhaikow 
starał bronić slię pr7.ed tymi atakami, ~ęśaiowym tego rezultatem są 
pojawiające się w tekście srz.tuik;i. a nlieobeC111re w powieści akcenty bair
drziej optymis.tycz1I1e, ma·jące osłabiać g=ką wymowę utworu. 

Jaik się zresz..tą olraziało, zabiegli te nie na wti.ele sdę zdały - sztuka 
ba.rdzo szybko wstała zdjęta z afisiza. Wznowliono ją w ~ilka lait póź
niej, w 1932 roku, w czym podobno pewną rolę dość nieoczekiwanie 
ode.girał sam Stalin. Wypowiadając się na temat „Dni Turbinów" w po
śiredni sposób potw.ierozlił zresztą pogląd o zbędności wszystJ!doh tych 
na sriłę czynionych prorradziecrklich ukłonów stwti.erdzając, że korzyść pro
pagandowa, jaiką władrza ciągruie z tej sztuki jesit zupełnie in1I1ego ro
dQ:.aju. Polega ona na tyim, że widz u1Zffi38Ławia sobie potęgę i siłę bol
srrewd!ków, gdy przychodzi mu skonstaotować, .iż nawet ludzie tego for
matu, co Turllinowlie muszą prrzegirać z nrimi waa.kę. Pogląd to niieco 
cy'!1iczny, nie pozbawiony jednaik pewnej dozy słusmi.ości. Lepszy w każ
dY'm bądź .raue od pirób pOilmrzywan.ia problemów tej sztuki jakio po-
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zbawiony<:h :zmamion t r.agizrnu, pirzej ściowych i łatwych do rwwiąza
nda. Turbmowie przegrali i W5zel'klie próby zamiany tego nieod w.racal
nego wy·rolru na jakiś rodzaj kary z ewentualnym zawieszeniem po
zbawione są siz.ains na powodrz.enie. Choć, być może, wydaje się czasem, 
iż rewolucja wizorem innych form publicznego działania, może dopusz
czać możliwość kompromisu. Pogląd taki jest jednak złudny. 

„Niech żyje dobry król Ludwik XVI, który wczoraj ulokował sję 
w rzędzie &prawiedliwych władców ... Będ21iemy mieli trzech dobrych 
królów w nas;rej historii: Ludwiika XII, Henryka IV i Ludwika XVI." 
Nie byłoby maile niczego szczególnego w t.akiej opinii, gdyby nde fakt, 
że sformułowana została w ponad pół r<>ku po Ziburzeniu Bastylii, zaś 
jej autorem był akitywny dz„fałarcz rewolucyjny Nicolas Ruault.1 Niektó
rzy mieli jeszaze wtedy złudzenia - i to po obu stronach. Trzy lata 
później, 21 styciznia 1793 roku, gdy oddętą głową Ludwika XVI poka
zano ludowi, przestano je mdeć. 

i Cyt. za : J. Bas~kfow!Lcz, S. Me.Ue.r - Rewolucja francuska 1789-
1794. Społeczeństwo obywaitelskde. Wars·zawa 1983. 
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Michał Bułhakow 

Życiorys Michała Bułhakowa jest typową biografią wybitnego pisarza 
radzieckiego okresu stalinowskiego. Twórczość jego .poddawano mia
źidżącej krytyce za .rzekome antyradzieckie treści. 
Urodził się w 1891 r . w Kijowie. Był jednym z siedmiorga dzieci 

Afanasjewa Bułhakowa - docenta teologii, wykładowcy w kijowskiej 
(pTawosławnej) Akademii Teologicznej . Atmosfera domu rodllinnego by
ła pełna ciepła , rodzinnej miłości i muzyki. 

W latach 1901-1909 Michał Bułhakow kształcił się w gimnazjum. 
Uczniem był przeciętnym, ale szkołę ukończył. W 1909 rozpoczął studia 
na uniwersytecie kijowskim na wydziale lekarskim. Tu również w nau
ce się nie wybijał - drugi rok studiów musiał powtarzać. 

W Kijowie w owym czasie zdarzały się dość często demonstracje 
i manifestacje, w których uczestniczyli studenci. Ale Bułhakow nie 
bywał wśród nich. Rozkochany w teatrze, marzący, by zostać sławnym 
aktorem, poświęcał teatrowi wiele czasu. W 1913 r. ożenił się z Tatianą 
Łappą - córką naczelnika Izby Skarbowej w Rostowie. Małżeństwo 
chyba nie było udane, gdyż poza informacją o zawarciu tego związku 
nic więceJ wyczytac z iicznych o pisarzu artykułów nie mozna. W Hłl!S r. 
uzyskał dyplom lekairza. Praktykę lekarską odbywał na froncie oraz 
w prowincjonalnych szpitalach. Zajmował się wenerologią . 

W 1921 r. przybył do Moskwy. Z zawodem lekarza zerwał defini
tywnie. Zaczął pisać . Tu w latach 1923-24 napisał „Białą gwardię". 

W 1925 r . pismo „Rossija" zamierza powieść wydrukować. Publika
cję przerwało r01Z1wiązande pisma. Wydawca przemycił rękQPis za gra
nicę i t.am „Biała gwardia" ukazała się po raz pierwszy (n!b. w Polsce 
wydana w 1928 r. ). O kłopotach Bułhakowa zwią zanych z tym -
niezawinionym przez niego faktem - lepiej nie mówić. Nie mniejsze 
kłopoty czekały go po prapremierze w MChAT (w 1926 r.) własnej sce
nicznej pr:zerótiki tej powieści a zatytułowanej „Dni Turbinów". (Na
zwisko bohaterów nie było wymyślone - tak brzmiało panieńskie na
zwisko jego babki.) Zmiana tytułu była zresztą koniecznością , bowiem 
tytuł „Biała gwardia" był ... niece=uralny. W owym czasie słowo „bia
ły" mogło pojawić się jedynie w pejoratywnym kontekście: „Koniec 
białych", „Zbrodnie białych" - ale „Biała gwardia"? ! 

Zanim doszło do realizacji scenicznej Bułhakow przeszedł prawdzi
wą katorgę. Zemści się zresztą potem na kartach niedokończonej po
wieści „Qpowieść teatralna" opisując w świetnym 1przerysowaniu dzieje 
tych t,rudów (adaptację pokazano niedawno w Teatrze TV). 

Prapremiera „Dni Turbinów" wywołała falę protestów. Majakowsk i 
kpił , że Stanisławski jest logiczny w tym, co wystawia na scenie 
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MChAT: zaczął o<l cioci Mani, wujka Wani, więc skończył „Dniami 
Turbinów". Dzieło Stanisławskiego „Moje życie w sztuce" określił jako 
taką samą „Białą gwardię". Jeden z pisarzy (Władimir Bill-Białocer
kowski) wystosował - pełen oburzenia na sztukę - list do Stalina, 
domagając się ostrych sankcji wobec Bułhakowa. Stali'n odpisał (zo
stało to później pomieszczone w Dziełach Stalina w 11 t. rosyjskiego 
wydania): 

„( ... ) Co się tyczy (tej) sztuki, to .nie jest ona aż tak zła, bowtlem więcej 
przynosi pożytku niż przyczynia szkód. Nie zapominajcie, że podstawo
wym wirażeniem, jakie .pozostaje u widza jest wrażenie dla bolszewi
ków pozytywne: jeśli nawet tacy ludzie jak Turbinowie zmuszeni są 
złożyć broń i podporządkować się woli ludu, uznając swoją sprawę za 
ostatecznie przegraną - to znaczy, że bolszewików nie można pokonać, 
że z tymi bolszewikami nic się nie da zrobić. «Dni Turbinów» to de
monstracja d;ruzgocącej wszystko mocy bolszewików ( ... )" 

Przedstawienie zdjęto n.a jakiś czas, później zezwolenie na wysta
wiainie ut!Woru otrzymaj jedynie MChAT, zgodnie ze słowami Stalina, 
że sztuka cieszy się powodzeniem tylko dlatego, że świetnie ją zreali
zowano. Grano „Dni Turbinów" w MChAT prawie nieprzerwanie do 
wybuchu wojny w 1941 r. Sam Stalin (wedle protokołów spektakli) 
obejrzał przedstawienie piętnaście razy. 

„Ucieczka" to kolejna sztuka, którą MChAT zamierzał wystawić 
(1929 r.). Stalin po przeczytaniu utworu napisał: „«Ucieczka» jest próbą 
wzbudzenia litości, o ile nie sympatii do pewnych warstw emigracji 
antyradzieckiej, a tym samym próbą całkowitego lub połowicznego 
usprawiedliwienia białej gwardii. «Ucieczka» ( ... ) jest zjawiskiem anty
radzieakim". 

Opinia ta wystaxczyła, by sztuki Bułhakowa zmiiklnęły ze scen ra
dzieClkich. 

Tymczasem żyde Bułhakowa biegnie mozolnie. Utracił p;racę 
w MChAT, czuje się zaszczuty, nie rozumie rzeczywistości, która go 
otacza. Wysyła gorzkiej treści, ale pełne osobistej godności listy do 
Stalina (drukował je latem br. „Przelkrój"). 

W 1932 r. żeni się pono.Winie. To małżeństwo ko;rzystnie wpływa na 
jego samo.poczucie. Helena otacza go czułością, wierzy w jego talent, 
w sens tego, co robi. Od 1936 r. Bułhakow otrzymuje etat konsultanta
-librecisty w Teatrze Wielkim. Równocześnie pisze (rozpoczętą w 1928 r.) 
słynną powieść „Mistrz i Małg<)["Zata". 

Od jesieni 1939 r. zaczął chorować. Jako lekarz miał pełną świado~ 
mość, że ciel"Pi na nieuleczalną chorobę - było to złośliwe stwardnie
nie nerek. 
Zmarł 10 marca 1940 r. Jego książki zostały wydane w wiele lat po 

śmiell"ci. 

KRYSTYNA TEJW AN 
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„ 

Krótka kronika 
wydarzeń kijowskich 

W mar:cu 1917 r. po·wstaje Centralna Rada Ukraińska - autonomicz
ny rząd Ukrainy. W wk później dysponuje nieźle zorganizowaną -
wspieraną siłami austriackimi i niemieckimi - armią. W dowództwie 
wojskowym wybijają się dwie postaci: ataman Semen Petlura i puł
kownik Ewhen Konowalec. 

W kwietniu 1918 r. Paweł Skoropadski, carski generał popierany przez 
Niemców, dokonuje zamachu stanu i ogłasza się hetmanem Ukrainy. 
Reprezentuje interesy białej Rosji, walczy o stary rosyjski porządek. 
Równocześnie grozi chłopom ukraińskim odebraniem ziemi, którą na
dała im Centralna Rada Ukraińska. To zdecyduje, że masy chłopskie 
poprą wkrótce antyhetmańskie pows.tanie. 

13 listopada powstaje Dyrektoriat Ukraińskiej Republiki Ludowej 
przygotowujący się do powstania i zdobycia Kijowa. Na czele sił zbroj
nych Dyrektoriatu stoi Petlura. 

18 listopada pierwsze starcie pod Motowyliwką. Mimo dziesięciokrot
nej mniejszości wojsk ukrnińskich (pod wodzą Konowalca) oddziały het
mańskie dowodwne przez generała Mirskiego ponoszą klęsikę. 

20 listopada rozp0częło się oblężenie Kijowa przez wojska Petlury. 

14 grudnia Kijów zostaje zdobyty. Skoropadskiemu udaje się zbiec. 

19 grudnia władzę w mieście obejmuje Dyrektoriat. 

Latem 1919 r. do Kijowa wkraczają wojska białogwardyjskie generała 
Denikina. Petlura opuszcza miasto. Zabiega o sojusz z Polską. Część 
wojsk ukraińskich tzw. Haliczanie są temu przeciwni i na mak pro
testu przechodzą pod dowództwo Denikina Pod koniec 1919 r. do Ki
jowa Wlkracza Ar:mia Czerwona. Haliczanie 111ie widzą sensu w pozo
staniu u boku Denikina, a mając odciętą drogę do Petlury, przechodzą 
na stronę radziecką. Otrzymują nazwę Czerwonej Ukraińskiej Armii 
Galicyjskiej. 

W tym czasie Petlura z resztką Mmii przenosi się do Polski. 12 paź
dziernika 1920 r. podpisuje sojusz z marszałkiem Piłsudskim. Niebawem 
weźmie udział w wojnie polsko-radzieckiej. 
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SEMEN P ETLURA (1877- 1926) - ukraińsk i polityk nacjonalistycz
ny, sympatyzujący z socjaldemokracją . Utwon ona w 1917 r. Centralna 
Rada Ukrai!lska powierza mu stanow1isko sekretarza generalnego spraw 
wojsko,wych. Po przejęciu władzy przez Skoropadskiego aresztowany. 
D~ęki pomocy pbk. Szynkara (jednego z inicjatorów przeciwhetmańskie
go powstania) udało mu się zbiec z więzienia. Utworzony 13 listopada 
1918 r. t21w. r ewolucyjny Dyrektor'iat Ukraińskiej Republiki Ludowej 
powierzył Petlurze stainow.isko głównego atamana, czyli z.wierzchndctwo 
s ił zbro jnych. Pierwsze decydujące starcie z wojskami hetmana pod 
MotowyliWiką zakończone pobiciem wojsk gen. Mirskiego przez dzie
s,ięaiokrotnie mniejsze siły ukraińskie dowodzone przez płk. Ewhena 
Konowalca. WkTótce, bo już 14 grudnia, Skoropadski uc.ieka z Kijowa. 
Władzę w mieście przejmuje Dyrektoriat Ukraiń!>kiej Republiki Ludo
wej. Petlura wie, że to zwycięstwo jest chwilowe, że zagrażają „biali" 
i „czerwoni". Wkrótce będzie mus iał uciekać z Kijowa. Usiłuje mrwią
zać kontakt z władzami rpolskimi, co nie przynosi mu popularności wśród 
tzw. Haliczan. 20 X 1920 podpisuje z marszałkiem Piłsudskim układ po
lityczno-wojsko·wy i wraz z dwudywizyjną armią uk<raińską walczy 
w wojnie polsko-radzieckiej przy boku armii polskiej. Po klęsce osie
dla się w P olsce. Otrzymuje od rządu Rzeczypospolitej Polskiej majątek 
ziemski na kresach wschodnich. 

W 1926 r. zamordowany w nie wyjaśnionych okolicznościach . 

PAWEŁ SKOROPADSKI (1873-1945) - rosyjski generał, zwolennik 
monarchii W kwietniu 1918 r. obalił Centralną Radę Ukraińską (przy 
poparciu Niemców) i ogłosił się hetmanem Ukrainy. Dowódcy strzelców 
siczowych - pł:k Ewhen Konowalec i ppłk Andrij Melnyik - przeszli 
ochotniczo na służbę do hetmana, przysięgając mu lojalność. Wkrótce 
Konowalec i Melnyk sprzeniewierzają się Skoropadskiemu. 14 XII Sko
ropadski ponosi definitywną klęskę Ucieka z Kijowa. Osiedla się 
w Niemczech, grdzie umiera w 1945 r. 
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Edward P rus - Władyka świętojurski. Instytut Wydawniczy Związ
ków Zawodowych, W -wa 1985. 

Edward Prus - Herosi spod znaku tryzuba . Instytut Wyd. Zw. Zaw. 
W-wa 1986. 
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Scenicma wersja „Białej Gwardii". Legendarna - m. in. krytykowana przez Stalina -
a przy tym aryginalna (napisana dla sceny) sztuka jednego z najwybitniejszych pisarzy 
XX wieku, autora „Mistrza i Małgorzaty". „Dni Turbinów" poświęcone są wydarzeniom 
na Ukrainie w 1918 roku a poprzez nie - dziejom całej Rewolucji Październikowej wi
dzianej nie oczyma zwycięu:ów ale zwyciężonych. Ta preejmująca, pełna zrozumienia r e
lacja o ludziach zaplątanych w historię, nie z własnej winy skazanych na zagładę, na
sycona jest czechowską zadumą i prawdziwym współczuciem. Wyróżnia się ponadto 
mistrzostwem charakterystyk i głębokością spojrzenia. Utwór psychologie.my wysokie
go lotu, pieczołowicie relacjonujący zarówno doznania bohaterów, jak i kształt przypad
kowych na pozór, dookolnych wydarzeń . 
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