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OSOBY: 

MICHAŁ A. redaktor miesięcznika literackiego i prezes zarządu jednego ż najwięk- Zbigniew 
BERL'IOZ ;pych stowarzyszeń literackich MoskWY. KŁOPOCKI 

Mniej więcej czterdziesbletni. Oczytany. W. ·kazuje solidną erudycję. 

PpdeJmujc też dyskusję na temat szóstego dowodu Immanuela Kanta. 

IWAN BEZDOMNY poeta. Autor niezbyt udanego poematu, wykazujący mni-..jszą od Berlioza Grzegorz 
erudyc;ę, co z jednej strony wychodzi mu qa dobre, ale z drugiej powo- PAWŁOWSKI 
dnje Willątanie w 11iezbyt mile konflikty. Nic przekrocz'y1 trzydo:iestu lat. 

WOLAND &L 'f pewne5 .,czarnej mafii", umiejący przekonywująca grać różne role Mirasła w 
(m1ęd.:y innymi arcykapłana JÓZEFA KAJFASZA). Wielka inteligencja! GAWLICkI 
"Iożr;a zaryqkow;.1ć twierdzenie, ż.e jegt szata!lem. 

BEHEMOT bli.;ki a ·ystent WOLANDA. rów1 ież umiejący sprawnie ~rać różne role Teresą SURMA 
(międ?.y innymi SEKRETARZA PI~ATA, różnych przedstawicieli psy-
dna i ) aczknl '1ek nie zawsze dok ada starai1 aby odegrać je pnekony- „ 
'~ująco .... '.ła ,„ sobie co„ kociego. 

ASASELLO vide Behema~ ale w rolach MARKA SZCZlJRZEJ ŚMIERCI, PIELĘG- Henryk 
Il\RZA „Ciemnoeioletowy r,ycerz o mrocznej twarzy demon bezwod- \VÓJCIKOWSKI 

r."j pustyai". 

NOC-NISA piP,:C., n:irzęd,,.ie w rękach asystentów Wolanda, płci raczej żei'l.skiej. Roma WARMUS 
Mroczny sex i baletowa sprawność. 

PONCJUSZ PIŁAT er1u Romarius jazdy. OglHn:e znana postnć procuratara .Judei. Paweł • 
Zołmerz, ,któremu los wyznaczył niewdzięczną funkcję w znienaw1dzo- KOROMBEL 

• nym mieście Jeruszalaim. Czuje się tu wygn.ańcem. ~ie lubi zapachu 
oleJkU różanego. Mężczyzna dojrzały. · 

JESZUA wędro\;,i1y filozof o w~elkiej sile odd;r.iaływania na otocze11ie. Jak każ.da Wiesław 
HA-NOCRI v ielką indy\ ·idualnosć zdobyw'1 sobie gorących zwolenników ale i wieJ- SOK.OŁQWSKI 

kich wrogów. Ci ostatni rekrutują się przede wszystkim z kręgów im- 1 
perialnych i arcykaptai1skich. !'vllody. 

PROFESOR bardzo dobry fachowiec, praktyk w klinice psychiatrycznej. Twarz jakby Andrzej RAUS~ 
STRA WII5lSKI pozbawiona ~nożliwości odmalowywania wewnętrznych emocji. 

AFRANIUSZ pełni funkcję komendanta tajnej służby przy boku Piłata. W swoim Bohdan GRACZYK 
zawodzie jest w większym stopniu praktykiem niż teoretykiem i inicja-
lorem1 Znacznie ustępuje wojemu szefowi bystrością i finezją myśle-

nia, ale wiele z tych braków nadrabia właśnie duią praktyką. Interesu-
jąc młodzieniec. 

JVDA z KIRIATU h:'urlzo p:zystojny, mł.orly człowiek. Pionek, ak> bardzo ważny w pewnej Janusz GAŁKA 
arerze rnL~tyczno-politycwej. Już sam charakter a ery wskazuje, że los 
Judy znajduje się poza jego o. obistym: wpływem. 

MATEUSZ fanatycznr wielbiciel Jcszui Ha-Norci, jego uczeń. Śpisuje słowa Mistrza, Mieczy ław 
LEWITA ale jak twierdzi PHat - bez należytego zrozumiem.a ducha tych słó\\. OSTRORÓG 

Rówieśnik Je. zui. 

ŁOTR DISMOS zloczyńc;, ukrzyżowani ;vraz z Jeszuą 
ŁOTR GESTAS 

Andrzej HYDZIK 
Jan fiĄCZKA 

CHAOS ci, którzy przychodzą, kiedy odchodzą Diabły 

Inspicjent: 

zyGMUNT BAf~UT 

I 

Jerzy rv!IEDZIŃSKI 
Jerzy 
OGRODNICK.I 
Aleksander 
PESTYK 

Sufler: 

BARBARA CHMIELEWSKA-KUMOREK. 
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Opowiadanie o Poncjuszu Piłacie i o Jeszui 

Ha-Nocri to osobna „powieść" w powieści Mi

chała Bułhakowa, rozgrywająca się w dwóch 

planach: w wyobraźni Mistrza - pisarza, miesz

kańca Moskwy lat 30-tych XX wieku naszej 

ery i w historycznej rzeczywistości, czyli 

w rzymskiej pr_owincji, Judei lat 30-tych I wie

ku po Chystusie. 

I1iiistrz wbrew obowiązującei idc>olngiC 

wbrew instynktowi samozachowawczemu pisze 

książkę książkę „o tym czego nigdy nie widział, 

ale o czym wiedział na pewno, że było" o zbro

dni p0pełnionej blisko 2000 lat temu i o czło

wieku. który pokutuie przez wieki za to, że niC' 

posłuchał własnego sumienia i zatwierdził wy-_ 

rok śmierci na ,głoszącego Prawdę wędrownego 

filozofa. Dla apologii Chrystusa nie a miejsca , 
w ateistycznym kraju. Autor zaszczuty zostaje 

prze;z; prawomyślnych krytyków. Osaczony, cho

r~·. pozbawiony nadziei wrzuca do pieca rękopis 

swojej powieści. I wtedy w Moskwie niespodzie

wanie pojawia się Szatan by odtworzyć z po

piołów dzieło Mistrza. I by wskrzesić na chwilę 

wydarzenia sprzed wieków, których był naocz

n~-m świadkiem, udit:Vadniając niedowiarkom, 

że wizja pisarza była prawdziwa. 

,,Ludzie ograbieni ze wszystkiego szukają 

pomocy u sił nadprz:yrodzonych" - tłumaczy 

Mistrz swej uk?chanej, Małgorzacie diabelską 

interwencję. 

Bułhakow w swej powieści wezwał Szatana 

by uratować od rozpaczy Mistrza. I siebie. Bo 

sarn, podobnie jak jego litebcki sobowtór nie 

mógł sobie poradzić z rzeczywistością, w której 

przyszło mu żyć i tworzyć. 

Szatan, wraz ze swym piekielnym orszakiem 
# I 

bardzo się stara, by sprostać misji. W satyrycz-

nym wątku pow,ieści, za -pomocą szatańskich 

sztuczek wymier~a sprawiedliwość z~truwającej 
życie hołocie: karierowiczom, sprzedajnym lite-

1 
ratom, kombinatorom, oszustom i donosicielom. 

W wątku filozoficznym uwiarygodnia swoim 

świadectwem naczelną tezę opowieści o Piłacie, 

że tchórzostwo jest najstraszliwszą z ludzkich 

ułomności. Ale dla samego Mistrza może iro-

bić tylko jedno - przenieść - go wraz z Mał

gonmtą w zaświaty, gdzie przez całą wieczność, 
I 

w domu obrośniętym winem, będzie mógł słu-

chać Schuberta, pisać i napawać się tym, czego 

nie dane mu było zaznać w życiu - sookoiem. 

Bo w świecie i;zeczywistym · nawet Szatan nie 

potrafi wyjednać aprobaty dla jego dzieła. Zbyt 

wymowna była zawarta w nim konkluzja. Wiel

koduszność, odwaga, wierność własnemu su-. 
mieniu stanowi o pośmiertnym zwycięstwie 

Ofiary. Tchórzostwo i ooortunizm decvd1 ją 

o duchowej klęsce cesarskiego namiestnika. 
t . 

„Wszelka władza jest gwałtem zadawanym 

ludziom" - twierdził wędrowny filozof i zapła

cił śmiercią za te słowa. W Moskwie lat 30-tych . 
brzmiały one równie bluźniersko jak w rzym-:-

skiej prowincji; Judei przed wiekami. Więc za

bierając Mistrza z tego świata m~ł go tylko 

Szatan zapewnić, że „rękopisy nie płoną", aby 

te słowa okazały się prawdziwe. 

Michał Bułhakow urodził się w roku 1891, 

w Kijowie. Jego ojciec był profesorem Akade

mii Teologicznej, stąd zapewne wzięły się filo

zoficzne i metafizyczne zainteresowania pisarza. 

W roku 1916 ukończył z wyróżnieniem studia 

lekarskie. Efektem lat praktyki na zapadłej 

wsi rosyjskiej stał się tom opowiadań pt. „No-
• 

tatki młodego leka·rza". Okres wojny domowej 

spędzony w K'jowie miał decydujące znaczenie 

dla jego twórczości i światopoglądu. 

Dramat inteligencji rosyjskiej zagubionej 

w nowej rzeczywistości był także dramatem 

BHłha ·owa. Pytanie jak dochować wierności 

własnemu sumieniu, nie stawiając się równo

cześnie poza nawiasem społeczeństwa, to temat 

jego pierwszej powieści pt. „Biała Gwardia" 

i dwóch sztuk: „Dni Turbinów'', opartych na 

kanwie „Białej Gwardii" i „Ucieczki". 

Odpowiedź na to py.tanie dają nam bułha

kowscy bohaterowie. Molier we Francji Ludwi

ka XIV, Puszkin w carskiej Rosji, Jeó'Zua Ha

Nocri w rzymskiej prowincji, Judei, Mistrz we 

współczesnej Moskwie są wierni swemu posłan

n ichvu. Artystyczr.emt i uchowemu. Nawet 

za cenę życia. Bo bać się należy tylko zdrady 



druk „Białej Gwardii" i nie koflc.zy, orrleważ 

przestaj~ wyc~ić. Książka w całości ukazała 
się 30 la pP#ilej. W tym sampn roku ukazuje 
się ;b16i:. opbwiadań pt. „Djabo'liaaa" .to było 
wszystko, c6 z órczości belatfyS'tycz11-ej uka
zało się za jego fycią. „Powieić teatraln~". „ży
cie pana Moliera" „Mi~ i MałgorzataH afiły 
do rąk cz te1nik6w 'W ć*ierć wieku po śmierci 
autora. Niewiele Wł~j szczęścia miały utwory 
Sceniczne'Bułhatowa. Jedynie MCHAT mlał 

wego do wYstawiania wszelkich sztuk szeQPi

'J'O\Vskich do wsp6łczesn1\~h. Gdyby i to lJ1!o 
xueinotliwe, proszę o praŁ/ę sta~sty. A jeśli nl~ 
mogę ubiegać ..się nawet o pracę statysty pro8:\ę 
o iatrudnienie mnie w personelu te~i~y~ 
j~ gokol:więk teatru. Gdyby.: zaś . to okazalo 
sit: niemożliwe proszę rzs.d sowiecki by\ zrobił 
jak \tważ4'. ale by zrobił cokolwiek, gdyż tak 
jak $ią'sprawy ~ają dzisiaj, ja, dramaturg i ąu
tor pięc'iu sztuk teatralnych 'znany w ZSRR i za 
granicą stoję w obliczp nędzy, tułaczki 

i śmier~i. 

St&lin zatelęfonował do .Bułhakowa trzy dni 

~óźnie~. Rozrnowf utrwali w ąwoirn dzienniku 
ZOfte p1sąrza. 

Stalin: - Dtrzymaliś~ wasz list. Przeczy~ 
talem go wraz z towarzyszami. oµ-zymacie od
powiedź ~ychy1na. Nie wyda]e mi się, że na
leZ&łoby wam --zezwolić na wyjazd za granicę. 
PowiMZcie takeśmy wal'fl dokuczyli? 

Bułha)tow: - W ostatnich latach zastana
Wiałem sł.ę często, czy pisarz rosyjski może żyć 
poza granic11mi sweg() kraju; wydaje mi się 

że nie. 

Stalin: - Macie rację. Jfl tez tak myślę. 
Gdzie chcecie pracować? W MChAT-ciel 

Bułhakow: Tak, . ale już mi tam odmó~ 
wio no 

Stalim - Nap~~ie podanie. Sądzę, ż~ę 
zgodzą. 

~ęki tej romowje i jej bfyskjlwicznym 
skutk~, ~ichał Bułhakow ze.stał za~dniony 
w MchAT-cie iakb asystelnt reiysera m6g1 
poświęci~ ~tatnle 10 lat zy-cia pracy nad ,,Mi
stttem i ~ałgorz~ą'', oowi~cią1 którą zaczął 

pisać w roku 1'928. Nie zdwł jej ukonczyć. 
w rom 1'9$9 traci Wzrok - jest to pierwszy 
symptom śmiertelnej choroby nerek. Jako lę-

_karz zdaje sobie sprawę ~e swego stę_u i p~et 

następny rok w pąśpiechu, ' heroicznym wysił

kiem, korzystając z pomocy żony, uwiecznio

nei jako rowieściowa Małgorzata porządkuje 

i poprawia rękopis. Ostatni ł'ozdział powieści 

no~i tytuł „Przeba~enie i wjekuista przys " -~ichał Bułhakow u~r.ł 1? marca lSllłO roku. 

w rpk"\ 1967' dwadzieścia Siedem lat ~ mmerci 

pisarza, ppwieść „Mistrz i Małgorzata'° ąkazała 

s~ w ZWiązku Radzie~. A nieclłęfO pottln 

w księgarniacli całeg~ śWlata. 




