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Dlaczego Mistrz i Małgorzata ?

„Jest to książka szczególnie u nas zadomowiona. Jak rzadko które niepolskie dzieło 
literackie. Przyjęliśmy ją przed ćwierćwieczem do uprzywilejowanego grona utworów 
duchowo bliskich, takich, których nie wypada nie znać i których poszczególne zdania są 
jak porozumiewawcze hasła. Wystarczy powiedzieć: „rękopisy nie płoną” albo „jesiotr 
drugiej świeżości”… i jesteśmy w domu. Bułhakowowskim i naszym jednocześnie. 
(...)

Rzucony ku Piłatowi okrzyk Mistrza: „Jesteś wolny!”, po rosyjsku „swobodien!”, może 
również oznaczać: „Jestem wolny”, bo dotyczy krzyczącego, a przezeń wszystkich, 
wszyscy bowiem możemy dokonać wolnego wyboru. 
 Kryje się za tym głęboka wiara Bułhakowa w sens naturalnego ludzkiego porządku 
rzeczy. Pod koniec książki Woland mówi do bohaterki: „Proszę się nie martwić, 
Małgorzato, wszystko będzie jak należy, na tym trzyma się świat”. Jest to, być może, 
jedno z najważniejszych zdań. Jego oczywistość jest pozorna. Chodzi o zasadę 
istnienia. 
(...)

Mistrz i Małgorzata przemówi po prostu, do każdego, bez żadnej dodatkowej 
pomocy. Nawet jeśli,  nie wszystko będzie jasne. Bo nie musi być. Prawdziwa literatura 
może sobie na to pozwolić. Należy jej po prostu zaufać i czytać taką, jaka jest.

(Andrzej Drawicz w posłowiu do “Mistrza i Małgorzaty”, dom Wydawniczy Rebis, Poznań  2011)

Bułhakow (....) był pisarzem myślącym, ale nie myślicielem, nie miał inklinacji 
filozoficznych    trapiła go nie zagadka istnienia wogóle, lecz zachwianie elementarnego, 
humanistycznego consensus w konkretnym otaczającym go układzie.

(Andrzej Drawicz  “Mistrz i diabeł” , wydawnictwo ZNAK, Kraków 1990)



Wspomnienie  Teatru   (js)

Byłem,
Widziałem
Słuchałem

Aktorów było tylu.
że zliczyć nie umiałem

Widziałem życie.
Codzienny trud.
Śledziłem tekstu rytm i ruch.

Kochałem,
Marzyłem,
Byłem.

Wróciłem, 
Zasnąłem,
Śniłem.

Jak w bajce. 
Rano się obudziłem.

I pomyślałem.
Zróbmy to !

 6.IX.2018 

Jeszcze tego samego dnia zadzwoniłem do 
Wojtka i Krzysztofa - kolegów z liceum.

I ciągle widzę ich twarze ( S.Wyspiański)

I ciągle widzę ich twarze,
ustawnie w oczy ich patrzę —
ich nie ma — myślę i marzę,
widzę ich w duszy teatrze.

Teatr mój widzę ogromny,
wielkie powietrzne przestrzenie,
ludzie je pełnią i cienie,
ja jestem grze ich przytomny. 

Ich sztuka  jest sztuką moją,
melodię słyszę choralną,
jak rosną w burzę nawalną,
w gromy i wichry się zbroją.

W gromach i wichrze szaleją
i gasną w gromach i wichrze —
w mroku mdlejące i cichsze —
już ledwo, ledwo widnieją 
znów wstają — wracają ogromne
olbrzymie, żyjące — przytomne.

Grają tragedię mąk duszy
w tragicznym teatru skłonie,
żar święty w trójnogach płonie,
i flet zawodzi pastuszy.

Ja słucham, słucham i patrzę —
poznaję — znane mi twarze,
ich nie ma — myślę i marzę,
widzę ich w duszy teatrze!      

6.VIII.1904



Michaił Afanasjewicz Bułhakow 
urodził się  15 maja 1891w Kijowie ,zmarł  10 marca 1940 w Moskwie. 
Rosyjski pisarz i dramaturg. 

 

 Będąc na 3cim roku, pomimo niezadowolenia rodzin, w kwietniu 1913 roku poślubił 
Tatianę Łappę (1892-1982), poznaną w 1908 r. córkę saratowskiego naczelnika izby 
skarbowej.

 W 1916 roku ukończył studia i został zmobilizowany do wojska oraz skierowany 
do miejscowości Nikolskoje w guberni smoleńskiej. Pracował w szpitalu, a jego żona 
wykonywała prace pielegniarskie. We wrześniu 1917 roku został przeniesiony do 
Wiaźmy. Po demobilizacji wrócił do Kijowa i praktykował jako wenerolog. W 1918 
dzięki żonie Tamarze, która bez jego wiedzy, za radą wuja Pokrowskiego stopniowo 
zmniejszała dawki narkotyku w strzykawce wyszedł z przeszło rocznego uzależnienia 
od morfiny.

 Podczas przechodzenia Kijowa z rąk do rąk – jako ochotnik lub zmobilizowany, lub 
zbieg, lub jeniec – trafiał do oddziałów wojskowych walczących stron: bolszewików, 
Ukraińskiej Republiki Ludowej, białych. Na przełomie października i listopada 1919 
r., pełniąc służbę lekarza wojskowego ewakuował się na północny Kaukaz. Tam na 
początku 1920 roku, porzucił praktykę lekarską na rzecz pisarstwa. W marcu przebył 
tyfus, który uniemożliwił mu ewakuację morzem na Zachód i dołączenie do dwóch 
braci we Francji. Później za granicą, w Chełmie Lubelskim, od 1925 do śmierci w 
1981 znalazła się siostra stryjeczna - Iłłaria Bułgakowa,  która przyczynila sie do 
popularyzacji jego prozy w Polsce.
 
 W 1921 zamieszkał w Moskwie. Pracował jako reporter, kronikarz, urzędnik 
oświatowy. Pisywał korespondencje i felietony do różnych gazet. 

Był najstarszym z 7 dzieci historyka religii, 
profesora Kijowskiej Akademii Duchownej 
i pracownika kijowskiej cenzury Afanasija 
Iwanowicza (1859–1907) i prowadzącej stancję 
w Kijowie  Warwary Michajłowny z domu 
Pokrowskiej (1869–1922). Rodzina Bułhakowów 
interesowała się teatrem i muzyką, inscenizowała 
w domu niewielkie przedstawienia. Michaił 
Bułhakow od 1909 roku studiował medycynę. 



 Był konferansjerem w małym teatrzyku, współpracownikiem gazety „Raboczij”, 
reporterem i kronikarzem „Torgowo-Promyszliennogo Wiestnika”. Na bazie “Białej 
Gwardii”, powstał dramat “Dni Turbinów” grany w latach 1926–1929 w Moskiewskim 
Teatrze Artystycznym (MchAT) -  ponownie wrócił na afisze w 1932 roku po osobistej 
interwencji Stalina, który podobno uznał, że ukazuje jako nieuniknione i jako 
najmniejsze zło wejście Armii Czerwonej do ogarniętego bezprawiem Kijowa.

 
 W latach 1924–1925 powstały dwa utwory science-fiction: “Fatalne jaja” oraz “Psie 
serce”. Ten drugi, skonfiskowany podczas rewizji w mieszkaniu autora, zwrócono mu 
po dwóch latach za wstawiennictwem Gorkiego. Publikacji doczekał się dopiero w 1987 
roku. W formie farsowej przedstawił eksperymenty - biologiczny i medyczny - które 
wymknęły się spod kontroli badaczy. Czy w nawiązaniu do wielkiego eksperymentu 
społecznego jakim był uczestnikiem? 
 
 W kwietniu 1924 roku Bułhakow rozstał się z pierwszą żoną, aby związać się z 
poznaną w redakcji “Nakanunie”, Lubow Jewgieniewną Biełoziorską (1895-1987), która 
po pobycie (1920-1923) w Paryżu i Berlinie, wniosła powiew Zachodu i prowadzila w 
ich 3pokojowym mieszkaniu 'salon literacki'.
 
W 1931 roku zawarł trzecie, małżeństwo z Heleną Siergiejewną Szyłowską (1893-1970), 
która porzuciła wygodne życie z gen. Eugeniuszem A. Szyłowskim, naczelnikiem sztabu 
okręgu moskiewskiego. Była pierwowzorem Małgorzaty z “Mistrza i Małgorzaty”. 

 W 1930 Bułhakow - za 'sugestią' Stalina - podjął pracę asystenta reżysera w Teatrze 
Artystycznym oraz konsultanta w Teatrze Młodzieży Robotniczej. Równolegle 
kontynuował pisanie '”Mistrza i Małgorzaty”. 

 Jesienią 1939 roku zaczął odczuwać pierwsze oznaki nerczycy. Jako lekarz i świadek 
śmierci swojego ojca na tę samą dolegliwość, Bułhakow nie miał wątpliwości co do 
swojej przyszłości. Do 13 lutego 1940 pisarz dyktował ostatnie poprawki do “Mistrza 
i Małgorzaty”. To wówczas powstał początek rozdziału 32. „Przebaczenie i wiekuista 
przystań”. Michaił Bułhakow zmarł 10 marca 1940.



Najważniejsze dzieła   (niektóre daty wydania są znacznie póżniejsze niż ukończenia!)

Powieści:

Biała gwardia, 1922–1924 (wyd. niepełne na łamach „Rossiji” 1925, pełne 1966)
Powieść teatralna, 
Mistrz i Małgorzata, 1928–1930 i 1932 (wyd. niepełne na łamach „Moskwy” 1966–67, 
pełne 1968)

Opowiadania:

Notatki na mankietach (1920–1922);  Zapiski młodego lekarza (1925–1927);  Morfina 
(1927)
Czerwona korona (1922);  Diaboliada (1924);  Fatalne jaja (1925); Psie serce (1926)  
wyd. 1987.

Sztuki teatralne:

Dni Turbinów, 1925–1926 (premiera 1926)
Mieszkanie Zojki , 1925 (premiera 1926, wyd. na łamach pisma „Nowyj Żurnał” 
1969–1970)
Szkarłatna wyspa, 1927 (premiera 1928);  Bieg, 1928 (wyd. 1962);  Zmowa świętoszków, 
1928;7Adam i Ewa, 1931;  Błogostan, 1933–1934;  Ostatnie dni (lub Puszkin) 1935;  
Batumi, 1935
Iwan Wasiljewicz, 1935;

Biografie:

Życie pana Moliera  1933 (wyd. 1962)

Scenariusze:

Martwe dusze, 1934 do filmu Iwana Pyriewa (nieprzyjęty)
Rewizor, 1934 (nieprzyjęty, wyd. w piśmie „Nowyj Żurnał” nr 122, 1977)



O B S A D A:

Woland ( JAROSŁAW SUPERA) 

– przywódca grupy. Pojawia się ubrany zazwyczaj elegancko, w szarym garniturze  i berecie. 
Podpiera się laską z czarną rączką w kształcie głowy pudla. Prawe oko ma czarne jak czeluść 
piekielna, w lewym, zielonym, iskrzy się obłęd. Wolandowi podporządkowują się inni 
członkowie grupy, to on właśnie jest szatanem. Spokojny, zrównoważony, wyrafinowany                                                
w swym okrucieństwie.

Asasello/prof. Strawiński  (KRZYSZTOF CZARNECKI) 

– krępy, dobrze zbudowany, z rudymi włosami, bielmem na jednym oku  i wystającym kłem. 
Grubiański, potrafiący świetnie strzelać z pistoletu.. Specjalista do zadań specjalnych – 
wykonawca „brudnej roboty”.

Korowiow  (WOJCIECH KUSZKO)

 – prześmiewa, tandeciarz, podający się za byłego dyrektora chóru cerkiewnego i tłumacza. 
Chodzi w czapeczce – bejsbolówce, binoklach  z tylko jednym okularem, w którym wybite jest 
szkiełko i kraciastej marynarce.  Główny sprawca wszystkich moskiewskich psikusów i prawa 
ręka Wolanda – można przypisać mu rolę reżysera większości scen i kreowanych zdarzeń.

Behemot  ( MONIKA MICHOŃSKA)

- kot o nienagannych manierach lowelas, lubi dobrze zjeść i wypić – można przypisac mu rolę  
nadwornego błazna. Może powiedzieć Wolandowi zdecydowanie więcej niż każdy inny członek 
zespołu.

Hella  (KRYSTYNA ROKICKA-RENKAS)

– wiedźma-wampir, o pięknych rudych włosach i z blizną na szyi. Wyuzdana, podobna do 
rusałki, paraduje nago lub pół-ubrana. Pełni rolę służki i kochanki - czego możemy się tylko 
domyśleć.



O B S A D A:

Mistrz  (ANDRZEJ KUCIŃSKI)
 
- autor powieści o Poncjuszu Piłacie 

Małgorzata (AGATA BOWERS) 

- ukochana  Mistrza - potomek królewskiego rodu, zostaje zaproszona na bal w roli jego 
gospodynI.

Berlioz Michał Aleksandrowicz (JÓZEF JÓZEFOWICZ)

-  mniej więcej czterdziestoletni literat, Prezes Zarządu  Stowarzyszenia Literatów Moskwy, 
niski, ciemnowłosy,łysawy, zażywny, nadnaturalnie duże okulary  w  czarnej rogowej oprawie. 
Pojawił się na Patriarszych Prudach w szarym letnim garniturze, trzymając w rękach zgnieciony 
wpół kapelusz.

Iwan  Nikołajewicz  Ponyriow (KAROL BAJER)

-  poeta,  rudawy,  barczysty, kudłaty młody człowiek,  Pojawił się na Patriarszych Prudach                       
w wymiętych białych spodniach i czarnych płóciennych  pantoflach, zsuniętej na ciemię  
kraciastej  cyklistówce   i w kraciastej koszuli.

Mateusz Lewita/Narrator   (ALEX ZIÓLKO)

Adaptacja  i scenografia: Jarosław SUPERA
Muzyka:  Sławomir  MODZELEWSKI 

Choreografia: Krystyna ROKICKA-RENKAS



R OZ M O WA  ZE    STALINEM
„
-   Michaił Afanesjewicz Bułhakow?

-   Tak, tak.

-   Zaraz z panem będzie rozmawiał Stalin.

-   Co? Stalin? Stalin?

 …

-   Tak mówi Stalin. Dzień  dobry  towarzyszu Bułhakow.

-   Dzień dobry, Józefie Wissarionowiczu.

-  Otrzymaliśmy wasz list. Przeczytaliśmy towarzyszami. Dostaniecie na niego pozytywną 
odpowiedź. A może rzeczywiście mamy was wypuścić za granicę? 

 Czy my aż tak bardzo  panu dokuczyliśmy?

-    Dużo rozmyślałem  w ostatnim czasie  czy rosyjski pisarz może żyć poza ojczyzną.              
      I wydaje mi się, że nie.

-   Macie rację. Też  tak myślę. Gdzie chcecie pracować? W Teatrze Artystycznym?

-   Tak, chciałbym. Ale rozmawiałem o tym i mi odmówili.

-  Proszę złożyć tam podanie. Wydaje mi się, że się zgodzą. Powinniśmy się spotkać, 
porozmawiać…..

-   Tak, tak. Józefie Wissarionwiczu, musimy koniecznie porozmawiać.

-   Tak, trzeba znaleźć czas i obowiązkowo się spotkać. A teraz życzę wszystkiego dobrego.”

ALE NIGDY SIĘ NIE SPOTKALI……….. 
M.B.  ZMARŁ 10 MARCA 1940 ROKU W MOSKWIE
J.W.STALIN ZMARŁ  5 MARCA 1953  ROKU W KUNCEWIE 



LIST  DO  SEKRETARZA GENERALNEGO  KC WKP
JÓZEFA WISARIONOWICZA STALINA

Wielce szanowny Józefie Wisarionowiczu!
….

Gorąco  proszę Pana  o wstawiennictwo w Rządzie ZSRR   w sprawie skierowania mnie na  
zagraniczny urlop  do 1 lipca do 1 października 1931 roku.
….
Od końca 1930 roku cierpię na  ciężką chorobę  nerwicy  z napadami lęku i depresji i jestem 
obecnie tym wykończony.

Mam pomysły ale nie mam fizycznych sił ani warunków  potrzebnych do wykonywania tej 
pracy.

Przyczyna mojej choroby nie jest znana.

Byłem samotnym wilkiem  w licznym środowiskiem  radzieckiej literatury. Radzono mi abym 
się przefarbował. Niedorzeczna rada. Farbowany wilk, a choćby strzyżony, i tak nie będzie 
wyglądał jak pudel.

Postąpiono  ze mną jak z wilkiem. I przez kilka lat zaszczuwano mnie w środowisku literackim 
niczym wilka na polowaniu.

Nie mam o to pretensji, ale czuje się zmęczony i pod koniec  i pod koniec 1929 roku padłem. 
Przecież zwierzę  też się męczy.

Wierzę oznajmiło, że nie jest wilkiem ani literatem. Wyrzeka  się swojego zawodu. Będzie 
milczało.  
…
Jestem przemęczony.

Ale na koniec chciałbym powiedzieć Panu, Józefie Wissarionowiczu ,  że marzę o tym by zostać  
wezwanym osobiście do Pana.

Michaił (Misza) Bułhakow”

30 V 1931



BAL  U WOLANDA

Byłem na balu  w ciemnych snach,
Otaczał mnie służalczy gwar,

Kot błąkał się  od ścian do ścian,
I tańczył  tłum  i  Friedy wrzask, 

Dziecięcy krzyk  gdzieś  w  szparę wlazł.

Johana Straussa  orkiestra gra,
Upiorny kształt, Barona twarz,

Ten rytm, ten charme.  
Nie wiedząc skąd  gdzieś niedźwiedź stał,

I papug wrzask  i strzał i bach.

Siódemki pik przebity kształt,
Korowiow  też,  nie  patrzył w nas, 

Mieszkanie to czy pałac stał?
Ktoś  śledził czas , dlaczego, jak?

I Mistrz gdzieś też z Poncjuszem grał .

Dlaczego Bal? Czy jestem sam?
Służalczy tłum otaczał nas.

I Megi kształt,  ten wdzięk ten charme,
Noblesse  oblige.  Dlaczego?  Jak? 

Północ i brzask, 
Spokoju czas, forgiveness czas.

To jest gdzieś w nas, radości czas.
Wybaczam Mi, wybaczam Wam. 

Ten wdzięk, ten charme, dziękuje Wam.   

Pamiętaj go, to był Twój czas.
Ten wdzięk, ten charme, nagości kształt,

Zaprośmy  wszystkich na ten Bal,
Orkiestra gra, radości czas i dobra  czas.

To pora już by kończyć Bal.

Noblesse oblige.  Dobranoc Wam. Powrotu czas.
Dzień  wzywa  nas…..

Miłości czas…..
I dobra czas…..

                                                     jarosław supera,  12 kwietnia 2012 roku



SPOTKANIE MISTRZA  i   MAŁGORZATY.......
    (fragment sceny  " W hali odlotów")

Małgorzata:
Podobają się panu moje  kwiaty? 

Mistrz:
 Nie.

Małgorzata:
Czy pan w ogóle nie lubi kwiatów?

Mistrz: 
Lubię kwiaty, ale nie takie .

Małgorzata:
A jakie ?

Mistrz: 
Lubię róże.

Narrator:
Tak, miłość poraziła ich  w jednej chwili. Wiedzieli o tym jeszcze tego samego dnia, po godzinie. 

Małgorzata:
Rozmawialiśmy ze sobą  tak, jakbyśmy  się rozstali dopiero wczoraj, jakbyśmy się znali od wielu 
lat. 

Mistrz:
Czekałem  na nią od rana. Nikt nie wiedział o naszym związku, ręczę za to. Nie wiedział jej 
mąż, nie wiedzieli także znajomi.

Bezdomny ( z widowni):
Kim ona była?

Mistrz:
Byliśmy dla siebie stworzeni. Przychodziła, natychmiast wkładała fartuch, zapalała na 
drewnianym stole prymus  i przygotowywała śniadanie. Kiedy zrywały się majowe burze, 
piekliśmy w popielniku kartofle.



Małgorzata:
Mój mistrz gorączkowo  pracował nad swoją powieścią.

Narrator:
Owa powieść pochłonęła  również Małgorzatę.  Czytała w nieskończoność to co napisał.  
Wróżyła mu sławę, ponaglała i właśnie wtedy  zaczęła go nazywać mistrzem. Nie mogła się  
doczekać  przyobiecanych ostatnich słów.

Mistrz:
Skończyłem w sierpniu, powróciłem do życia trzymając oburącz moją powieść                        i 
wtedy moje życie się skończyło.
Tak on  mną nadzwyczaj wstrząsnął, jak on mną wstrząsnął?

Asasello:
Kto?

Mistrz:
No redaktor, mówię, przecież, ze redaktor. Zapytałem  go wprost, czy wydrukuje ją  - to znaczy  
moją książkę. 

Narrator:
Redaktor się stropił, zaczął coś mamrotać  i oznajmił mi, że nie może rozstrzygnąć tej kwestii 
sam. Prosił, żeb przyszedł za dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach przyjęła go jakaś pannica, 
która od  nieustannego łgania dostała już zeza.

Bezdomny:
To Łapszennikowa, sekretarz redakcji.

Narrator:
Wręczyła mu powieść, dość już sponiewieraną  i podniszczoną

Łapszennikowa:
Redakcja ma dosyć materiału na najbliższe dwa lata. Problem druku pańskiej powieści upada.

Berlioz:
A potem te dwa artykuły:  krytyka Arymana zatytułowany „Wróg pod skrzydłem redaktora” i  
Mirosława Laurowicza wzywający  do bezlitosnej rozprawy z piłatyzmem  .To byłojednak nic 
w porównaniu z tym co napisł Łatuński. 



Mistrz:
Kiedy byłem pogrążony w czytaniu tych artykułów Małgorzata  stanęła przede mną. Jej oczy 
miotały iskry, dłonie miała zimne, drżące. 
Zaczęła mnie całować, a potem ochrypłym głosem, bijąc pięścią w stół, powiedziała:

Małgorzata:
Otruję tego  Łatuńskiego.

Mistrz:
Artykuły się  ukazywały. Pierwsze z nich kwitowałem śmiechem. Ale im więcej się ich pojawiało, 
tym gruntowniej  zmieniał się do nich mój stosunek. Drugie stadium to było stadium zdumienia. 
A potem , proszę o sobie wyobrazić , nadeszło trzecie  stadium – stadium lęku.

Asasello ( w roli Strawińskiego):
Zacząłeś się bać ciemności. Typowe. To był początek choroby  psychicznej.
 
Mistrz:
Jakby  macki jakiejś zwinnej i zimnej  ośmiornicy skradały się wprost ku mojemu sercu. Z 
czasem strach owładnął  każdą komórką mojego  ciała. Wiedziałem, że otwarto pana klinikę, 
szedłem do niej   pieszo przez całe miasto. 

Asasello (w roli Strawińskiego):
A więc wszystko zakończyło się szczęśliwie.  Użalił się nad panem kierowca ciężarówki,  jadący 
w kierunku kliniki, Przywiózł  Pana do nas.   Proszę się już nie bać. Zajmiemy się wszystkim. 

Teraz zbliża się lato.  Praskowia Fiodorowna  mówi, że  balkon obrośnie bluszczem. Nocami 
będzie świecił  księżyc. Czas na nas............



www.mistrz-i-malgorzata.pl


