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BUtHAKO 
~lichJI Bu llnko11 - pclll ie.suopisar1. nu11 cl 1sla i durnJlu1g rns1jski - urndzil si c;: 11 1H91 

roku 11· Ki1 011 ie !)1! .s1 nem pi lik-sura ,\kadernii Dlll hrnrnq. \\ 19] () roku uklHiul! 11nl1iJI 

rn n ln1 111 ki1m1skicgu uni11 crs11ctu . „.\i L' lido mi dane ibn dlugo u1111ac ryru1u 
i dl'p!( 1rnu· - pi~<t! 11 aurohiog1·afii f\ :1 puc1~1rku 1920 mku tlSlalt'Clllie prnn1cil prakr1kc; 
lck:irska i pu~11it; cil .'> ie; 111 !:pn ie lirer:1rur1e. Rok pt"lin1c1 ;arnievkal na srak 11· \losk111c 

Pisa! i w.spolpraL(lll:Ji i:1ku reporter i kl icron ist:J z redakc1ami kilku ga; ~ r \V !:trach 
19) 11- 19.~ 6 /llSU! zam1dniom· na etacie :is1 stt'nta 1·cil-,c.Ta. a p(l/lli CJ takie akrm:i 

11 \!oskie11skim 'fr:irw: Arnsryum m (\!ChAT) Bl!C1 tu za1c;cie 1·auq z konicun(N:i nii. 
1 111 boru Kon icc lar dll'ud1ie-;r1 eh i lara rr11·u1iesrc ro ok1·es po11 ur;ajacvch si1,· nagonek 

na pisaua. 1:1ka1(>11 cen;uulnl'ch, inrerncncji un ie1 11oi li wiaiącvc h publikacjt; luh 
111·su11ianiL· jego rcksr(i11. „Donosie; Li - pisal Bullukow do swtgo lxara micszkc1Jactgo 11 e 

fornqi - i.e mo1a srn1aC)a 1esr nicponi\ .~ I na \\ s11·s1kiL· moje s!ll1ki S<! w 7SRR objete 
1:1ka1ern 111st:111 iania i nie hedzie 111druk(ma1u ani 1edna linijka pruzv. W mku 1929 
clnkc1nalo sic mo1e pisarskic unil·esr11ienic". \Vielokrornie 111TJcal sit; 11'(111uas /. proślx1 

o l t' /11 ulenie na 111Fud 1:1 granice; Re1.skuteuniL· Jego lisr1 dll 11 !:id; udzin kil h slanci11 ią 
11:1i.ne i pr1epm1Jace dokume11l1 s1ruacJi niualeinego t11 (m1 11 pa1ist11ie roralitarnvm. 

N ickt(ąe / 11 L/l'S lll Lh opo11 iadari i opem i c.~ c i !3 ulhak(l\I a 0 11 ier:qa tlernenn 

aurohiogi-atlcmc - .hpiski mlodego lekar!:l ( l925-192Ci l. opo11iaclanic „\1mfin:1 [ J9rJ. 
inne llJ.S\ rnne 'id r;1nrasl1 k:j. k[(11-4 \\'\kom S(UJ<! li cclaLh ;;:ll\TIC!lll'Ch „Diaboliada" ( 192-±). 
„Fatalne p ja 1,1 925 ; i .,!\ie snu·„ (po11-st 192\ upuhl. iw.:-) HwgiLl~ pr; rniosla mu .. Biala 

gwardia" (ed1eja nicpelna 192) , t' dVCJJ ku111plcrna, Pani. 192-- 1929). po11 iL\' c o krachu 

surcgo. 1medrc11 ul UL 1jnegu ś11 iara, daleka 1 ld pkichkoilliek upros1c1cn ideologium Lh . 
Sam aurm 1aadaptcJ11al ją na sccnt; i u k po11·sula s;ruka Dni Turhin(iw ' 1 wv~r. 192(1. druk 

19'i'i), kr(ireJ prernitra na scenie \!ChAT-u hila us1alami:qącrn1 sukcesem. \ie udalo si ę ;a 
ż 1c ia aurura w1 sra11 ić poś11 ięrnne1 pudohncj problemar vu: Ll ieuki" (IXrn sr 1928. 11\'Sl 
1957, .. Bieg '). lwia naromi:1sr. kr(irko, grana sat)T\l!na S;karlarna wvspa (111sr. 1928. 
opubl No111 jork 196B), g11 alrow111 atak na oportunizm i 1edyne w rvm uasic· 3 
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publiczne wystąpienie w obronie woln ośc i slowa. lmeresu1ącym portretem ś rodowis ka 

MChAT-u i rozgmvek wokól teatru jest niedokonczona „ Powieść teatralna" ( pO\\SL 
1936-19.J -, opubl. 1965). 

Pracę nad swoim największ\ rn dzietem - powiescią ,.Mistrz i Malgor-;:ara - rozpouą t 

Bulhakow ju ż poci koniec 1928 roku i kontynuowat aż do ś mi e rci w roku 19-±0 Uwór staje 
się wówczas dla pisarza domeną i gwaranqą prywatności. Jest polem szuem~ci, azylem. 
w którym wszvstko zal eż\ · wdąu:n ie ocl niego Przeczucie nadchodzącego ko11ca każe mu 
pisal' w\ l ącz ni e dla siebie, nic musi w wchodz i ć w ugodę z niczym „Fanrazjorwórcza 
brawura - pisa l AndrzeJ Drawicz - pozwa la mu nie bać s i ę niczego Ani niczupetnie 
zgodnego z regularni wysokiej szcuki używania sih nadprzyrodzonej jako uniwersalnego 
klucza, pasującego do wielu nieprawdopodobienstw fabularn ych. Ani wypics1.czonych do 
najdrobnie1szych szczególów .upostaciowanych fikcj i": kotów z poztacanymi wąsami 
i damskimi lornetkami i wicpm. szvhujących w przestworzach z teczkami poci pachą Ani 
r·ównie wys makowanych, najwidoczniej sprawiającvch radośl' w pisaniu scen 
r·ealist vcznych" 

\V ciągu blisko d1\unastu lat powstalo wiele wersji powieśc i , które1 pierwOtn\1 cycu! 
brzmial „Konsu ltanr z kopytem·. Piąty wariant utworu autor ukonczd w 1937 roku , szósty 
i siódmy w roku 19.38. poprawki wariancu ósmego dyktowa! żonie niemal do ostatnich dni . 

Powstalo dzieto niezwykle, l aczące wątki realisryu.nc z wątkami biblijnymi, postaci rea lne 
z fantast ycznymi , dzielo będące sumą doswiadczen Ż\ 'C i O\Yvc h i przem yś l eli autora, 
Jednoczące „lekkie igraszki piórem i twa rde tąpanie prozy spraw ostatecznvch". Jedno 
z największvc h arcydziet literaturv światm\·e1, które Gabriel Garcia Marquez nazwa! również 
najważnie1szym wydar1.eniern li terackim XX wieku . Czekalo ono jednak na wydanie ponad 
dwad1.ies,:ia szesć tar. Powi6ć .. Mistrz i Matgorzaca" ukazala sit; drukiem po raz pierwszy 
w 1966 roku dzięki staraniom wdowy po pisarzu Heleny Bulhakowej, będącej 

pierwowzorem ryrulowej Matgorzaty. Tak oto spctnito się prorocze zdanie diabla -
„Rękopisy nic plon<(. 

Ll u c n Y T "· TElllłL 

BHTEPITYPHIR POCCIB 
(HAWA TH1TEP'~-..YPA " HAWA ~PHTHKA) 
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Chociaż zazwvczaj mownny o Diable w liczbie pojedynczej, nie należv 
zapominać, że diabtów jest wiele \XI gruncie rzeczy, różnorodność diabfów jest 
równie duża jak paproci. J\!fożna by rzec, że Diabef jest wieloglową bydrq, nosi 
tysiąc koron, dzierży tysiąc heref i znany jest pod stoma imionami. Wie wszystkich 
niemal krajach europejskich ludzie przeklinają „do stu diablów". Milton, 
Chateaubriand, Balzac i inni pisarze mówią o demonach w tysiącach. !lo.~ci tej 
nie należy jednak brać doslownie. Wf rzeczywistości liczba ztych duchów idzie 
w miliony 

Diabel przybiera! wiele postaci i nasil wiele kostiumów. Setki książek, obrazów 
i rycin przedstawia jego Piekielną Wf)1sokość w niemal tylu różnycb 
przebraniach, ile jest gwiazd na niebie. 

Diabel może ukazywać się oczom czlowieka w każdej postaci, jaka istnieje 
„w górze - w niebiosach, w dole - na ziemi, i w wodacb pod ziemią". Przede 
wszystkim może on ukazywać się w swej dawnej postaci, jako aniol 

\Xlvdaje się, że ma on do swojej dyspoz)lcji również wszvstkie formy królestwa 
zwierząt. ivfoże faktycznie przybrać postać każde,~o zwierzęcia - od robaka do 
orta 

1azuyczaj jednak Diabel poszukuje sll'ycb modeli w~ród ludzi. ;V/a na swoje 
rozkazy .,wszelkie ksztalty, u· które przrohleka siq czlowiek" <'vloże pojml'iać się 
w postaci obu pici 

Diabel, którego nasi średniowieczni przodkowie tak nieomylnie wykiyli i tak 
śmiertelnie się przestraszyli, by! mieszaniną wszystkich skrzywie1? i wvpacze1?, 
istniejących wśród żVwych istot na ziemi. Nasi pobożni antenaci wyobrażali go 
sobie w najohydniejszej i najszkaradniejszej postaci, jaką tylko mogla stworzyć 
ludzka wyobraźnia Szatan mia! reprezentować, jak powiedzial Anatol France, 
zrozumialy związek pomiędzy fizyczną brzydotą i ziem moralnym. Groteskowe 
obrazy Diabla w fredniowiecznych katedracb mogly przestraszyć nawet jego 
samego 

Średniou 1ieczna legenda francuska opowiada o zrnieszaniu pewnego mnicha, 
któiy zostal zmuszony przez oburzonego Diabla do namalowania go w mniej 
szkaradnej formie Lucyfer zjawi/ się także kiedyś we śnie florenckiemu 
malarzowi Spinel/o Spinelliemu, żeby zapytać go, w jakim miejscu widzial go 
pod tak okrutną postacią jak ta, w której go namalowal. 

Wf naszych czasach Diabel stal się bardziej podobny do czlowieka, zbyt podobny 
dla wielu z nas. Nie pojawia się już w galowym stroju, z ogonem, rogami 
i zak011czonymi kopytem nogami. jego diabelskie cechy pojawiają się już nie na 
jego ciele, lecz na twarzy, możecie je zobaczyć, chociaż on bynajmniej nie 
twierdzi, że powinniście 

jest teraz bardzo dumny z epitetu nadanego mu przez sir Johna Sucklinga 
(,,Książę Ciemności jest dżentelmenem'') oraz przez \Xlilliama Szekspira w „Królu 
Learze" („Książę demonów jest dżentelmenem''); od tego czasu największą jego 
ambicją jest być dżentelmenem, przynajmniej z wyglądu, i trzeba mu przyznać, 
że jego w)lsilki, zmierzające do tego, by upodobnić się do dżentelmena, powiodly 
się do tego stopnia, że teraz bardzo trudno odróżnić ich od siebie 

Fragme1w. \1icd1\ u jemnej zchuil ZJczc rpn ięre 

z ks i : 1 ż k i M. Rulill im . I Ji:1hcl •.1 legendzie· i literaruw :". P1-1cUad J. !lig. 
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Diabeł w literaturze 

Cri•sci aniolowi<' - doskonali li ' s11Tcb rnolacb - su poza nasz:i 111 zasięgiem. 

ale upadli a11iulo11"ie. ze u szi•s1ki111i s11 'oi111i wac/11111i i _,·/11ho.;cim11i 
m z 11a111i spokrm'i1ie11i. 

Lucyfer czc;sro pojawia się w literaturze ... Gwiazda Poranna", wvgnana z nieba, blyszczy 
o lś niewająco na firmamencie beletnstyki. Zde tronizowarn· archaniol sta l s ię postacią 
literacką naprawdę dużego kalibru . Belzebub di.wiga na swych barkach c i c;żar bel/es-lettres 
Znamiennym faktem 1est to, że Diabolus byl poclstawm1ym motywem na1więbzych 
światowych arcyclziel. \iebranie pod uwagę Diabla oznaczaloby konieczność odrzucenia 
kwintesencji t wórczośc i Dantego, Ca lderona, Miltona, Goethego i Byrona Naprawdę 

trudna bylaby sytuacja literatury pozbawionej Diabla. Bez Diabla po prostu nie byloby 
literaru1y 

* * * 
Diabel iest bohaterem lite1·ackim o smym rodowodzie. Być może jest równie stary jak 

sama literawra Spotykamy go w historii o ra jskim ;ivciu nasz1ch p17odkciw; od tego czasu 
pojawia! się bezustannie, w różnych postaciach i w różnych funkcjach, we WSZ\'Stkich 
lireraturach świa ta. Poczynając od pośledniego miejsca w Pi śmie Św iętym, Diabd 
stopniowo zdobywa! sobie pozycię o kapitalnym znaczeoiu w dzielach chrzcścija11skich 
poetów wszystk ich krajów i języków. Dziela ś redniowieczne wprost roją sit; od piekielnych 
ciuchów Jluminacje ś red niow i eczn ych manuskryptów pelne s ą dzikich demonów 
W ś redni owiecz nym teatrze Szatan także bryka! w ciele~nej postaci. Diabolus byl 
niC\\qtpliwie naipopularniqszym ak torem w szrukach mistel)1nych, wvwoluw: niewolne od 
przerażenia zainteresowanie i nie pozbawiony entuzjamu szacunek. Mimo i ż Diabel witany 
byl prze1. naszych ś redniow iecznych antenatów tak im śmiechem, ktc"iry od wieków 
rozbrzmiewa i dzis jcs7.ue, nie należy wniosk01va( z tego, że icgo auchtorium nie lękalo się 
go i nie clrialo przed nim. To dobrze znanv fakt psychologiuny, że usilujemy śmia( się 
1. naszvch l ęków i szu euv( zębv w uśmiechu wobec naszych ohaw. 

Reformaqa nie naruszda poz1 cji Diabla Faktycznie wzmocnita jeszcze jego pmęge , 
rozbawiając Ś\\'it;tych prawa do on;dowania za grzesznikami. w poezji protestanckiq 
Diabel byl zarc"mno abstrakcyp1ym obr:.11cm Zia, jak i upostaciowionvm kusicielem 
ulowieka. Bd zarazem wielkim upadlym archaniolem niebieskim i 11vmai<manym 
jarmarcznym klaunem, niepokonanym przeciwnikiem \Vszechmog4cego i blaznem zbitym 
7. tropu przez ksit;gc; i cl1won 

Renesans z kolei oznacza! cic;żkie czasy dla Szarana. \Y/ swrm sprzeciwie wobec 
śrecl niuwieczne i mentalnusci /.. l ekceważeniem odwróci! się od Diabla. Szkola klasyu.na. 
szc7.ególnie we Francji , zadala Diabolusowi jeszcze bardziej dotkliwi cios. Nalei4c do 

chrześci jańskie) hierarchii postaci nadprzvrodzonvch. musia l on znależć się pod 
pręgierzem, pod którym Boileau, formulujaCI klasvc1·sr1nne credo, umieści! calv 
clmcścijański nadnawralizm Pisarze tego okr~;u trakto~aii Diabla w najlq)sz1111 razi~ 
alcgomzn ie lub sarvrn:znie. 

W XVI!I wieku wiara w Diabla sz1·bko zanikla \'t istocie, cala wiara - zaniwno w dobro, 
1ak i zlo - rrtcLhodzila kn-z1 s. Tm saeculum rationalist icwn. którv bvl takim zacieklvm 
wrogiem \adprt.yrodzonego, okazal się szczególnie niechernv do 1,~·kc;rzvsrania Lucvf~ra 
1v literatu rze. Lecz nawet to lekceważące Diabla pokoleni~ s.rnorzvlo dw.ie mistrzm~;skie 
diabelskie postaci literackie: :\.smodeusza Lesage a i Belzebuba CJ~one'a - szanowanvch 
czlonków dostojnego towarz1·srwa lircrackich diablc>w. , 
Odmienną reakcję , na ko11.1ść Szatana. przyniósl jednakże początek XIX wieku . Szatan byl 

wielkim natchnieniem dla pokolenia roma ntvkc'>w Byl prawclzi\\ym zródlem 
i fundamentem ruchu romantycznego. Początkowo widziano go nie11Yrażnie, 1akb1 1.a 
zasloną. \l iebawem jednak zaslona zosrala podniesiona 1 uka1.al s i ę on w ca lym swym 
diabelsko fascynującym pięknie Cień Szatana kladl się na wszvst kie dziela epoki 
Romanrvzmu. Romantyczność byla absolurnie pelna ducha Szatana. Satanizm nie iesr 
częścią Romanr1·zmu. On jest Romanr1·zmem 

Diabel nie oclzvskal wprawdzie rej pozvcji, jaką ;;ajmowal w literatur-te średniowieczn ej, 
lecz j eś li nawet jest mnie) 11 ażn y, jest we wspólC1.csne1 literaturze postacią bardziej 
imponującą. \Y/ nas11ch uasach Diabel nie jest przedmiotem lekceważenia, lecz uwagi. Nie 
trakruje sic; go komicznie, ale poważnie, ba - nawet życzliwie Uświadom iliśmy sobie, że rak 
wiele z nas iesr w Diable i rak wicie z Diabla w nas, że nie byloby uczciwe, gdybyśmy 
traktowali go surowo 

. \Y/spolczesm Diabel jesr czymś znaczn ie doskonalszym niż jego prototyp z czasów 
Sredniowiecza. RCi7.ni się od swego starszego brata, rak jak pielęgnowany kwiat różni sic od 
dzikiego. Diabolus urracil swój grnźn)' w1gląd. \ie jest już dawnym porworem 7. rog~mi , 
kopytami i ogonem. Szaran doclal obecnie do nadanej mu już pr1,ez Milrona godnośc i 
postaci odpowiednią szlache rnoś(" charakteru . Diabel, będący 11 yohrażc niem ulowi eka, 
zobowią1.any jesr uczesrniczyl" w rozll'uj u my.~li ludzkiej . Mefistofeles 11· „Fauście„ Goethego 
powiada: 
Kultwy hlasf'. co lizną/ calv śll'ial, 
Na diahla też po trocbu pad/ 

Obecni posraci nadpmToclzornch, rak 1ak ich ludzkich t11orców, nie maluje s i ę ani 
calkowicie hialo, ani calkicm czarno, leu w rc">invch ()(kieniach sza rości. Diabcl glli11 nie 
c1.c 1-pie kor?vści /. rclatrn ist1unego punktu widzenia, który pr1.cll'aia dziś w ocenach 
et\C1.1m h i któn nie dopuszcza już szr)wnych interpretacji dobra i zla ani ścislego podzialu 
ludzi na .~więtvch i grzeszników Duch Zia jesr lepszv. n i ż hyl. ponieważ zlo nie jest już takie 
zie jak kiech·ś. Diabel nic iest już ostatn im lajdakiem WL' wszechś11iccie , uwil'.lbia1ąum 
szwrLhac ziemi t; :-;>11mi wid iami 11 
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Nie parr1.1 nw już na Lun fe ra 1ak na p~-1.eci11 nika Boga. chcaccgo pokrffl:ować Jego 
opatrznościowe plam 11·1gledem rock1ju ludzkiego. Pueciwnic - postrzegarnv Diahla jako 
jeden /. instrumentów w 1-;ac\zen iu swiarern i ksnalccniu nl dZaju luclzkiego. Chcąc nie 
chcąc, Bclzchuh 1esr dobrocz1 r1cą ludzkości \X .. Fauśc ie" Goethego Diabel sarn sichie 
okresla rn;:scią tej mocr , która. cho( za1Yste pragnie :!\a. cl1iala na rzecz dobra Diabolus 
je~t konieumrn, chociai. niechqumn nam;dziern pop1·a11·v ulo1Yieka Dosrarcza silv 
morvwac1jne1 . bez któ1·ej ulowiek s11 bko o.-,iagnalbi· erap stagnacji .\!usimv ma( ducha, 
krór'\ Lą~w.na, kiedy jesrónw bliscv pomania prawdv. Duch Negaqi nie 1esr wrngiern 
ulo\1ieka. ale jego rowawvem na drodze clo doskonalosci. wnywa1ąc1m go / letargu 
i w ren spos(ib pobuclzającvm do tego, bv zmierza\ clo przodu i w górę. \Vieczrn 
~lal konrenr 1est .. najleps74 silą uluwieka". gchi. r·eprezenruje n as;ą postcp01q. ciekaw~ 
wsz1srkicgu naturę, krCirn nie p()!.wala nam zadcl\\alać sic; mnic1szvmi osi4gnit;l iami, lee; 
mobilizu1e nas do W\iszych i szlacherniejs1.nh cele iw 

\Y/ literaturte wspćilczesncj funkcją Diabla jest funkcja satyn·ka. Ten bvsrry krvtyk kieru1e 
osu-1.c swego sar·ka1mu przeciwko wsz1·srkim wadom i slabosuom ulm1ieka. Nic z1vaia na 
ludzkie 1.11vua1c \V religii, sztuce. spolecmusci, malżei1stwre - ws1.ęd1ie jego badawu e 
spo1rzenie wykr;wa stabe pun ką 

Powieść o diable 

Zja1\il się - .. Mistrzem i Małgorzatą " - diaboius minor. 
To jego benefis i wielka parada Dotąd b' I 111.vwanv częsro. ale zawsze ukradkiem 

i półgębkiem , umieszczany na marginesie, 11ymieniany mimochodem .. Czarci robili to, co 
do nich rradycvjnie należalo psuli, paskudzili i wod1ili na pokuszenie, poz11ala1ąc sit; przy 
tvm za11sze wvtłumac7.y( w kategoriach raqonalnych, 1ako produkr1 lqkll\\ i zagubier1, 
chon·ch urnvsłów i wzburwnvch wyohraini 7espót Wolanda ma precy zyjną plast yczność. 
(Jw hiperrealizm nierealności, którv Andrzej Bieły nazwa! „upostaciowaniem fikcj i"; jego 
postacie są ob1;1S01\ane wyraźn ym konturem, bez rcvmy(' i dwuznac1ności. Równie 
konkretne są zadania zespolu, pr71'pominającegu roboczą bn· gadę fachowc(m o ściśle 
określonych kompetencjadi, wysianych w piekielną delegację służbową. Są one najdalsze 
od wszelkiej destrukqi. I . ] Diabły mają do zalatwienia konkretne sprawi organizacyjne. 
\Y/ sfery ludzkiej realno.ści mieszają się en passant, od niechcenia, ale właśnie nie jako 
clestruktorzr, lecz korektm1.y blędćm i regulatorzl' zachwianych porządków. Od czasu do 
u asu, /. nadmiaru sil nadpmrndzom ch, płatają figle bc1.inreresowne, pma tym jednak 
oddają ro, co się komu nal eży ; psuią do reszr v popsute, podstawiają nogę chwie1nernu, 
lamią spróchniale. namawiają do zlego niedobre. „Pieklo w istocie nie ma ci nic nowego do 
zaofiarowania - jedynie ro, do czego mniej lub więcej prJVwykleś" - uprzedzano 
Leverkuhna ,Wszystko. co jest u was, jest i u nas ... " - tlumacwno Karama1.owowi. To 
1.blii.enic okaże się brzemienne w konseh\encje i nar-mci cliablom Bul hakowa inny wystrój; 
zeswiecczy je i uc;'.lm\·icc!.\'. 

Tacy diabli powołani są najwyraźniej po ro, by wstrząsnąć układem. 11ymodelowanyrn 
w powieści ba1·dw dokladnie Jest ro matnia pows1cdnio .ści: obvczaju i psychologii 
spolcu nej. 

Tak wstała zrealizowana w „Mistrzu i ~fa lgor1acic" wvrnuwna zmiana ról lull1ki cliabcl 
naprawia piekielne i1cie 

Historia Piłata 

Ledwie się zmaterializcrnaws1.1· na Patriarsz1Ch Pruciach , Bulh<.1kuwowski diahel-rnag 
1.arnna snu( w<gek biblijm .. 'vlcigl\J1 na v1srę pi e 1.acvtowa( pvranie / ,Doktora Fausrusa": 
Spod1ie11arn si ę nadto. że nie d1iwi to ciebie, ii oto /'.ly rnCmi ci u spr:rnxh r-eligii Do 

kro(set' A któż inny, chci:.i lbym tu 111cd1iec. miałby dzis /. tubą rnuwic o t\'m'" Istotnie. 
" ś11i cc ie splaszuunego. tnwia\11cgu pr·a1\dopodubiensrwa, bedaccgo w istocit clzi k:1 
fantast1 ką sarncl\I ol i. ewokacja Chnstusm1t:go mitu 1est r1ec14 diJbe lską: ten, kto sam, 
\\Cdlug puroum eh mnie man. jest nicmożnosci'! · w sta1e pr:11rnmocnie powolany. 
h1 pus11iadu 1c i.~ rnicnic tego. o ktCi1;'m kiec\\ś krmnno „\l ic twlo gu' Nie bdo 1
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\\' rrakcie pr;JL\ naci pc)\\ i cścią \1ą 1ek biblijrn . poCZ:łfkU\IO rl'iko w skrocie opowicclziam'. 
u li.:ga obiekcn\i; acji . . k >f nii.:zalci.m od \1 :·da1-!'.e r'1 11 spt'lkze., 111{ h. cho( Z\\ ia:u 111 z nimi 
g!t;boką 11spólnoq maczeii: biegnie w n·rn ' amym vasie. 1akl)I' odna\1 iaw· sit ust;rnicmie 
i stl\:l!'l : l) ąc nicusun nie dzia l a 1 ąc\ zespól \l )i .'>LH'h odni es i eń. 

Tak powscala sek u larrnJ11 ana ewangelia. cclu1\ o o cl s t t; pu1 ąc1 od kaccgori i ści~ l e 
1\:l igi j111ch, ab1· - r:.i k clll'ba 1\0lnu odu1·taC' Llmys l - st\1·01'i:1 ć pun kc ek 11iemarnegD 
opa1-cia dla ludzi 1\ v .1 sckich pog laclCJ11 i po.'lta\1. 

Bulhakow przckawje nam ~ll<lJ akr wia1Y w ro. ie zlo nic spcl nia ~ie bczkarnie. Ale 11·ier1\ 
r(rn n ież w rn o7 1i wość przeha -zi.:nia. Ch r1eśc ij a 1is ka kategoria odkupienia grzechc'i\1 
lu dz kośc i przez Chn stusa ws taje, zgodn ie z pm jt; tymi zasadami . pomini \ta 
Kulhakowm\·ski j eswa, pozba11iom atnbutów boskośc i. umiera t1 lko dlatego. że chce żyć 
w zgodzie ze sobą i ~woją natur;i. Jednak, jak .'> i\ domyś l amy , pis:11'Z01\i 11ystaroa 
świadornos c. :.ie ś mi e rć ca odmienila ś 1\i a t. u ruc h am ia j ąc. na scul cc ia . la1icucl1\' 
kon,ckwcnqi. jedn ą z 11·ch ko nse k\n~ n c j i jcsc milosierclzie. 

Milosirnwrn mo'/:c hv( każch · czl(l\\ ick za sp ci wą clzieciziccwa Jesz li\ -(hl'\ swsa: nacomias [ 
diabelska omn ipotencja w tG .s fm; nie sit;ga Malgcw1<1ta sa rna u11alnia FriCcl\ pk ~!i s t1-L 
sam Pilara . . Bohaterowie powii.:.~ci s1a14 Si\ wolni uwa lni ając inim :h; 1\·szys rko. rn iscnicjc 
i na leż1 clu ludzkiej kondycji . aż po najdalsze i najbardzie j dc: tlnicrn nie ukreślone sferv 
miru - jes1 orwa rce i polegle ludzkiemu wvborowi 

Mistrz i Małgorzata 

Para krn hank(iw \\\;szla do pllw i eści / op(1i.nicniern , z:1pc11·nc 11·()11czJs, kiec!\ iCJ cwmca 
z:iczą l sohic u.~wiada miać fakt , że po11 i c~c sran ie si\ nic kolejnl'rn jego urworern. a d1ielern 
u~ucnirn i osureu 1wrn, kt('ire 1.:1mknie ws11'stko. Lrl dla pi sao.a 1n 111ai nicjs1c. 0S111Jboclzi 
gu i zasqpi niespcl nionc i~ 'c i e. Tocei.. kowst:q4c z 1xcrogary11 111(H\y, 11pisal 11 dzielo 
glmrnc siebie i ukocha n~ kobiett; 1\k, 11 icrm s111 rn zasadom 1.rnii.:nil 1Ys1 rzn. 11wis[L)~ci 

cak. ahr spra11dza l ~ si t; 11edlug innej . [)'lko w bi:1żce ohu11 · i ą1UF!L<..:j . art1 st1cznq i mys lcmq 

logi ki . I ···I 
Od\nornie ni ż u Goe1 hcgu, mnie on. kcz ~ l ; tlgor1a t a spisk u1c z di:ihlcm. 11:1kL!C o 1ego. 

\ lisrrz:1. oc:!lcnie Tradrcja wsuje ornini t;ra, ho 11 cdlug niej s1'niholiu ne odclJn ie si\ 
\lalgo1-za1\· diahlu 11 in no przynic~( rnck t;. roztc rk~" ll'id!llu pot~·p i cn i : t - cokoh1ick, rn 
mllisn~· l olw ~ i t; 11:1 usobu111Jśl· i hoh:Hcrki Trn1u:iscm niL' ll:!Sl\'PLI JL' ah.~ol utnie nic. 1:3\ l ażby 
M:tlgmzata tak .~ilni e 01x11Kcrw na pr1u 111i lo ~,t· 1 / apc11 nc. b·1. JC\ l ID 1 lwha i d(lda1 kowc 
pot\\'irn lzcnic niev kodli 11o~l·i ck1hla rnnie1szcg 1 Szkodzi i.1L ie JlllLlclane diahL: lskus( i 
111'Żv.cgo 1-zt;du . n:1rlllnias1z:1nur1cn ie11 trac\1 11 p11rn SJt:111i1.mic nie 1H1.1nusi kr1rnlh . 

. \ ndl7vj D1~1 111l1 . „ l li, tr"I i d1.1bd ' 1 lragmn111 1 
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Zespół techniczny: 

Spcqal is[3 cl/s produkcji - l.eszek Kusz 
GI. spec:13lis[a c!/s obslugi scem - And1-zq C1cbno11ski 
Kierownik sceny - Pio[r Saga [ 
Kierownik pracowni krall'ierkieJ - Krystyna Szczcsna 
Pracownia perukarska - Małgorza [a BednJrska 
Opera[or dfo ięku - ~ !arek Laskowsk i 
Operator ~wia te l -Slawomir \Ja111szc11 iv 

Prarn11 nia stolarska - Marek Rzeźnik 
Pracownia mabrsk:i - Bużrna Wulos1yn 

Redakcp progr3mu - F.wa Bogusławska 
Opi-aco11an1e graficzne - TomJ'Z Bogusławski 

Przedstawienie sponsorowane przez 

_, _ 
TeleTon SHIP - SERVICE® 



Business Lider 
prowadzi w interesach. 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

~ I BANK PEKAO SA 

kS-1 1 m ost malą lu b ~ rt:d n 1ą f i rmę . pak iet us łu g f 1nan

SO\"tyCh Business Lider poprowadzi Cię do sukC('Su 

Korzystanie z n 1q~o 1cs t bardzo pros[ Wysoko oprn

cc:nrowany rachunt.:k o t·Nor LY57 b t:z i;·„ypel n1an1a wniosku. 

a n dwyLki flndn sowe mozesz automatyn·n1e lokowaC 

na wylszy procenr. Do Twojej dyspo:1 yqi będą ! a kże ovcr 

dra ft i krcdyry uc.11. ieldne szyb ko i po y minimil lnym La 

l.Jezpi ecz.cn1u A do w1 ęok szosn oper.1cji wystarczy Tv.;ój 

komputer Aby po1.naC SLczcgóły. przyj dz lub 7adzwoń 

Infolinia: 0-801 365 365, www . pek a o .com pl 


