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istrz i Małgorzata• jest swoistym fenomenem literackim. 
Pierwsze wydanie polskie opublikowano w 1969 r., prawie 
równolegle z racłzie1kim. Natomiast pe!ną nieocenzurowaną 

wersję opublikowano po raz pierwszy w Polsce dopiero w 1981 r., 
czyli stosunkowo n1ed no. A. przecie! wszystkim nam sit wydaje, 
te znamy tę ks1ątkę od wiek6w. 

Opowieijć o szatanie, •kt6ry wiecznie zła pragnąc, wiecznie 
czyni dobro• weszła do kanon6w arcydz1e~ iwiatowej literatury. 

Długo by m6wić o wszystkich strunach, kt6re w nas ta historia 
p6rusza, bo ka!dy czyta ją trochę inaczej. Jednych interesuje 
groteskowy obraz socrealistycznej Moskwy, innych zachwyca 
historia mił:oici Małgorzaty i Mistrza, jeszcze innych zaciekawia 
niestereotypowo potraktowany wątek Piłata i Jeszuy • . 

Na pewno diabelska, bo gł:6wnymi 
animatorami spektaklu jest przede wszystkim iwita Wolanda. 
Na pewno bardzo ~ndywidual-na, dlatego te gł:6wnym narratorem 
spektaklu jest jedna postać - wpędzony w szaleństwo, uwikłany 
w tragikomiczny splot wydarzeń poeta Iwan Bezdomny. 

To poruszająca historia nieszczę ' iwej m1ł:oijc1 Małgorzaty, to 
opowiet;ć o ludziach, kt6rzy są w stanie kochać wbrew wsz7stkim 
i wszystkiemu. 

Dajcie się uwie~ć diabelskiej magii i opowie~ci o kobiecie, 
kt6ra tak moon~ kochała, !e była w stanie zaprzedać się piekł:ul 

Premiera odbędzie się podczas majowej pełni księ!yca, 

20. dnia miesiąca, we wtorek • .a6wnie nietypowo, jak wszystko, 
co wiąte się z tą powiet;cią. / ~ . / 
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-profeeor Instytutu Historii i 1''ilozof11, 
znany dawniej jako poeta Iwan Bezdomny, 
lokator izolatki nr ll7 

-szatan, wysłannik Boga na ziemski padół celem 
czynienia przewro t nej s prawiedliwoi>ci 

/t kh J ko• Dolct• tł' 1Aak1, Ot1eer 

-członek iiwity Wolanda, 
czarny kot wielkoi>ci 
wieprza o inteligencji 
i wdzięku orla 

- ------------„--

Mistrz - pisarz bez imienia 
i nazwiska, ukochany Małgorzaty, 
lokator izolatki nr 118 

Małgorzata Nikołajewna - dowód 
na to, h sprzedanie duszy diabłu 
nie zawsze kończy się źle 

Aleksander Nikołajewicz Strawiński 
- psychiatra, kierownik kliniki 
w Moskwie 

Praskowja 1'iodorowna - pielęgniarka 

kliniki psychiatrycznej 

Michał Aleksandrowicz berlioz 
(Misza) - zdekapitowany prezee 
zarządu Massolitu 

Stiepan Bogdanowicz Lichodiejew 
(Stiopa) - dyrektor Variete, 
podr6tujący do Jałty 

Grigorj Daniłowicz itimski (Grisza) 
- dyrektor finansowy Variete 

Iwan Sawielewicz Warionucha -
administrator Variete, czasowo 
jako wampir 

żort bengalski - konferansjer 
Variete, czasowo bez głowy, 
izolowany w 120 " 

Arkadiusz Apołłonowicz Siemplejarow 
- przew. komisji akustycznej, 
widz Variete 

Żona Arkadiusza Apołłonowicza 

Kuzynka Arkadiusza Apołłonowicza 

bufetowy Gribojedowa - Pantielej 

i:tedaktor Gazety 

Sekretarz Gazety - Lapszenikowa 

Anioł 

•aaz do roku messer wydaje bal. Jest to wiosenny bal 

pełni księżyca, zwany też balem stu królów. Tłumy! ••• 
Zresztą mam nadzieję, że sama się pani o tym przekona. 

Tak więc, jak sama pani zapewne się domyi;la, messer 
jest kawalerem. Potrzebna jest jednak gospodyni, chyba 

zgodzi się pani, że bez gospodyni ••• Utarła się tradycja, 
że gospodyni balu musi mieć na imię Małgorzata, to po 
pierwsze, a po drugie - powinna pochodzić z miejscowoi;ci, 
w której bal się odbywa. 

Woland - Proszę powiedzieć, dlaczego Małgorzata nazywa 
pana mistrzem? 

Mistrz - To słabostka, którą należy jej wybaczyć. 
Małgorzata ma zbyt wysokie mniemanie o powieści, którą 
napisałem. 

Woland - O czym była ta powiei;ć? 

Mistrz - O Poncjuszu Piłacie. 

Woland - O czym? O czym? O kim? To wstrząsające I 
To niesłychane! Proszę mi ją dać, chciałbym ją 

zobaczyć 

Mistrz - Niestety, nie mogę tego zrobić, spaliłem 
ją w piecu. 

Woland - Przepraszam, nie mogę w to uwierzyć, 

to niemożliwe, rękopisy nie płoną. Ano, dajcie 
no tu tę powiei;ć•. 
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