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MICHAIŁ AFANASJEWICZ BUŁHAKOW 

(ur. 3 maja 1891 w Kijowie, zm. JO marca 1940 w Moskwie) 

J
ego ojciec, Afanasij Iwa
nowicz, był profesorem 
Kijowskiej Akademii Du

chownej. W czerwcu 1909 
roku Michaił rozpoczął studia 
medyczne, w czasie których 
w 1913 roku poślubił Tatianę 

Łappę. W 1916 został zmobi
lizowany do wojska i skierowany do 
miejscowości Nikolskoje w guberni 
smoleńskiej. Prowadził tam z mał
żonką szpital. W 1917 roku został 

przeniesiony do Wiaźmy, gdzie zaczął 
pisać. Pierwszym płodem literackim 
było autobiograficzne opowiadanie 
Morfina, ukończone w 1927 roku. 
W 1918 roku zdemobilizowany Buł

hakow wrócił do Kijowa. Rok 1919 
to praca nad Zapiskami młodego leka
rza. We wrześniu 1921 roku Bułha

kowowie przyjeżdżają do Moskwy. 
Trzydziestoletni Bułhakow, wal

cząc z ciągłym brakiem pieniędzy 

szuka pracy, o którą niezmiernie 

trudno. Jest konferansjerem w ma
łym teatrzyku, współpracownikiem 
gazety „Ra boczij", reporterem i kro
nikarzem. Kontynuuje pisanie No
tatek na mankietach. 2 lutego 1922 
roku dowiaduje się o śmierci matki, 
która ma decydujące znaczenie dla 
powieśc i Biała gwardia zredagowanej 

ostatecznie w roku 1923 i pomyśla-

nej przez pisarza jako pomnik 
pamięci matki. 

Z początkiem lat dwudzie
stych Bułhakowowie zosta
ją zakwaterowani w lokalu 

nr 50 w kamienicy przy ul. 
Bolszoj Sadowoj 1 O. Mieszka
nie to , utożsamiane ze słynnym 

mieszkaniem nr 50 z Mistrza i Mał
gorzaty, staje się też inspiracją licz
nych opowiadań . Wiosną 1922 roku 
Bułhakow zaczyna regularną współ
pracę z berlińskim pismem „Naka
nunie" (z Osipem Mandelsztamem, 
Sergiuszem Jesieninem), gdzie w la

tach 1922-24 publikuje fragmenty 
Białej gwardii, Zapisków młodego le
karza, wybór Notatek na mankietach, 
reportaże. W 1924-25 powstają dwa 
utwory science-fiction - Fatalne jaja 
oraz Psie serce. Ten drugi, skonfisko
wany podczas rewizji w mieszkaniu 
autora, został mu za wstawiennic

twem Gorkiego zwrócony po dwóch 
latach - publikacji doczekał się do
piero w 1987 roku. 
Wiosną 1923 Bułhakow otrzymał 

stałą pracę jako redaktor „Gudoka" 
- organu Związku Kolejarzy - do 

którego napisał około 1 OO felieto
nów. W tym okresie poznał Lubow 
Jewgieniewnę Biełozierską, dla któ
rej opuścił żonę w 1924 roku. 

W 1928 roku rozpoczął pracę 

nad pierwszym wariantem Mistrza 
i Małgorzaty. Rok później wszystkie 
sztuki Bułhakowa zeszły z afisza. Nie 

dopuszcza się do druku jego 
prozy, w prasie antybułha
kowowska nagonka przy
biera na sile. W 1932 roku 
Bułhakow żeni się z Heleną 
Siergiejewną Szyłowską . 

Stalin umożliwił Bułha

kowowi zatrudnienie w cha
rakterze asystenta reżysera 

w Teatrze Artystycznym 
oraz pracę konsultanta 
w Teatrze Młodzieży Ro
botniczej. Równolegle do pracy dla 
teatru Bułhakow kontynuuje pisa
nie Mistrza i Małgorzaty. W roku 
1934, na zamówienie Teatru Satyry 
powstaje sztuka Iwan Wasiliewicz -
rzecz o przeniesieniu Iwana Groźne
go w czasy współczesne pisarzowi. 
Rok 1934 przynosi Bułhakowowi 

kolejny wielki wstrząs - po złoże
niu podania o pozwolenie wyjazdu 
za granicę pisarz dostaje oficjalną 

odmowę. Wiosną 1935 roku po
wstaje pierwsza wersja sztuki Alek
sander Puszkin, kontynuacja Iwana 
Wasiliewicza. Po krótkiej podróży 

do Kijowa wiosną 1936 roku Buł
hakowowie wyjeżdżają pod Włady
kaukaz. Jeszcze jesienią 1936 roku 
Bułhakow podejmuje na nowo zapi
ski rozpoczęte w 1929 zatytułowane 
Tajemnemu przyjacielowi, nadaje im 
novvy znamienny tytuł Notatki nie-

boszczyka, które cenzura dopuści do 
druku w latach 60. Pod koniec 1937 
Bułhakow odkłada na zawsze Notat
ki nieboszczyka i postanawia ukoń

czyć swoją wielką powieść. 

Szósta wersja książki ma już 
ostateczną strukturę i tytuł 
Mistrz i Małgorzata. 

Jesienią 1939 roku wy
jeżdża z żoną do Leningra
du i tam odczuwa pierwsze 
oznaki choroby: gwałtow

ne bóle głowy i półślepotę. 
Diagnoza niebawem będzie 
jednoznaczna: nerczyca. 
Jako lekarz i świadek śmierci 

swojego ojca na tę samą dolegliwość, 
Bułhakow nie ma wątpliwości co do 
swojej przyszłości - ma świadomość, 
że pozostało mu sześć miesięcy życia. 
Stan zdrowia na przemian pogarsza 
się i poprawia. Przez cały czas są przy 
nim żona i przyjaciele. Do lutego 
1940 pisarz dyktuje ostatnie po
prawki do Mistrza i Małgorzaty. 

Michaił Bułhakow zmarł 1 O mar

ca 1940 roku. Spoczął w Moskwie 
na cmentarzu Nowodiewiczym 
w kwaterze MCMT-u graniczącej 

z kwaterą Teatru Wielkiego. 15 mar
ca „Litieraturnaja Gazieta" pisała 

w nekrologu o twórcy „bardzo wiel
kiego talentu i wspaniałego kunsztu, 
który przeszedł trudną i skompli
kowaną drogę i wejdzie do historii 
literatury jako wybitny i oryginalny 
mistrz" - zmarły Bułhakow wydał 

się już całkiem bezpieczny. 
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Z LISTOW BUŁHAKOWA DO PRZYJACIOŁ 

Po premierze Bratja 
Turbiny w 1920 r.: 

„W ceatrze krzycza

no AUTOR! i klaskano do 

upadłego. Kiedy wywoływa
no mnie po drugim akcie, 

wychodziłem z mieszanymi 

uczuciami . Patrzyłem w roz

cerce i myślałem: przecież spełniło 

się moje marzenie, ale jakże karyka

curalnie; zamiasc moskiewskiej sceny 

- prowincjonalna, zamiasc dramacu 

o AJoszy Turbinie, kcóry sobie wy

marzyłem - pośpiesznie sfabrykowa

nym niedojrzały ucwór." 

W 1932 roku przyszła zgoda na 
wznowienie w MCHAT-cie Dni 

Turbinów: 

,,Akcorzy rak się denerwowali, że 
zarazili i mnie. Ze zdenerwowania 

bledli pod szminką, ich ciała pokry

wały się porem, w oczach mieli ból, 

napięcie, nieme pycanie. W tym 

momencie zjawił się goniec w po

staci kobiecy. Oscarnio wyostrzyła 

się we mnie do najwyższego stopnia 

bardzo ucrudniająca życie zdolność 

odgadywania zawczasu, czego chce 

człowiek, kcóry się do mnie zbliża. 

Widocznie pokrowce na moich ner

wach zdarły się do reszty, a koncakc 

z moim psem nauczył mnie mieć 

się zawsze na baczności. Jednym 

słowem, wiem, co mi ludzie 

powiedzą, i źle mi wiedzieć, 

że nie powiedzą mi niczego 

nowego. Nic niespodziewa

nego się nie zdarzy, wszyst

ko jesc wiadome. Scarczyło 

mi spojrzeć w nienatural

nie uśmiechnięce usra i już 

wiedziałem - poprosi, żeby nie wy

chodzić ... Pani goniec powiedziała, 

że dzwonił K. S. i pycał, gdzie je

stem i jak się czuję. Poprosiłem 

o przekazanie podziękowań - czu

ję się dobrze, jescem za kulisami 

i kiedy sala będzie mnie wywoływać 

- nie wyjdę. Jakże rozpromieniła się 

cwarz pani goniec. Powiedziała, że 

zdaniem K. S. jesc to bardzo mądra 

decyzja. Specjalnej mądrości w cym 

nie ma. To bardzo prosta decyzja. 
Nie mam ochocy ani na hołdy ani 

na wywoływanie, w ogóle nie chcę 
niczego, prócz tego, by mnie, na li

tość boską, zoscawiono w spokoju. 

W ogóle absolutnie niczego mi się 

nie chce. Kurtyna szła dwadzieścia 

razy. Aktorzy i znajomi zamęczali 

mnie później pytaniami - dlaczego 

nie wyszedłem? Co to za demon

stracje? Okawje się, że jeśli wyjdę, 

to będzie demonstracja, a jeśli nie 

wyjdę - też demonstracja. Nie wiem, 
nie wiem, co robić?" 

AGATA HLADlK • MARIUSZ OSMELAK 

ANNA KONIECZNA• JAKUB TOMOSZEK 



MAŁGORZATA PIKUS • KATARZYNA WOJCZYK ANNA KONJ ECZNA 0 KAROL SUSZKA 

KAJ ETAN PISAROV!C. ANNA KONJECZNA JAKUB TOMOSZEK • ANNA PAPRZYCA 0 LIDIA C HR ZANÓWNA 0 RYSZARD POCHROŃ 



„ 



JAKUB TOMOSZEK • RUDOLF MOLIŃSKI • KAJETAN PISAROYIC 

MISTRZ I MAŁGORZATA 
Mistrz i Małgorzata jest jedną 

z najpopularniejszych książek świa
ta. Powieść Bułhakowa wielokrotnie 

wygrywała różne plebiscyty wśród 
czytelników na najlepszą powieść 

XX wieku czy najlepszą powieść 

w ogóle. W rankingu czytelników 

ekspertów „Rzeczypospolitej" 
w 1999 roku została uznana za naj

ważniejszą powieść XX wieku. 

Nad Mistrzem i Małgorzatq Buł
hakow pracował przez całe życie, od 

roku 1928 aż do śmierci w 1940, 

bez nadziei na publikację. Po raz 

pierwszy powieść została wydana 

w miesięczniku „Mos kwa" w 1966 
roku, w wersji skróconej. Tekst in

tegralny ukazał się w tomie Romany 
w 1973 r. Pierwsze polskie wydanie 

ukazało się w 1969 r.; pełna wer

sja powieści została opublikowana 

w roku 1980. 
Popularność Mistrza i Małgorzaty 

zwiększyły także liczne adaptacje te
atralne i filmowe. Ta wielka przypo

wieść o dobru, złu, o miłości, sztuce 

i naturze ludzkiej ma uniwersalną 

o ponadczasową wymowę - dlatego 

weszła na stałe do skarbnicy arcy

dzieł literatury. 

W progra mie wykorzptano fragmrnry k.< iąż ki And r?.<:ja Drawicza MiS!rż i diabeł. wydawnicrwo Z nak, Kraków 1990 
ornz fragmcnry programu do spekl3kl11 Mistrz 

i Malgorza111, ·fca tru \VspółclC>nego w Warszawie, premiera 1987 r. 
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