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POSŁOWIE

Andrzej Maria Marczewski

TAROT MISTRZA I MAŁGORZATY

Ada Edelman  pokusiła się o marzenie niezwykłe  i realizując je 

nie pobłądziła. Widać korzysta z tego samego kwantowego pola mor-

fogenetycznego, do którego miał dostęp sam Bułhakow. Dla rozlicz-

nych jego wielbicieli, rozsianych po całym świecie,  książka ta jest 

niezwykłą ucztą, bo wiadomo było o nim i jego twórczości prawie 

wszystko, a tu nagle zjawił się nowy i fascynujący trop.

Rękopisy, które rzeczywiście nie płoną, zostały ujawnione, opu-

blikowane, przetłumaczone na większość języków świata, budząc re-

fleksje, podziw wrażliwych na ich urok i cichy dystans reszty. Rosyj-

ska strona internetowa odnotowuje prawie wszystko, co jest związane 

z genialnym Autorem, a Encyklopedia Bułhakowa, również w wersji 

internetowej, wypełnia wszystkie luki, jakie mogły się do naszych 

czasów uchować. Praktycznie tych luk już nie ma. Są za to nowe prze-

kłady. Są też przetworzenia międzygatunkowe.

Powstało kilkanaście realizacji filmowych, bardziej lub mniej 

udanych, bo za każdym filmem stoi przecież kolejny twórca, który bar-

dziej lub mniej lubi Bułhakowa, i bardziej lub mniej jest podatny na 
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wyczuwanie metafizyki jego utworów, nie mówiąc już o ukrytej między 

wierszami magii Mistrza.

Niezliczone na całym świecie są realizacje teatralne, a nawet ope-

rowe i musicalowe Mistrza i Małgorzaty, oraz przeróżnych wariantów 

okołobułhakowskich, ponieważ magiczna liczba 70 lat, jaka upłynęła od 

jego śmierci, uwolniła utwory Mistrza z rąk spadkobierców, czyniąc je 

wolnymi dla wszelkiej maści „twórców” żyjących tu i teraz, i uwielbia-

jących pasjami poszaleć na świeżej „klasyce” pod swoim nazwiskiem.

Pamiętajmy, że książka ta została okrzyknięta „powieścią XX wie-

ku” i zwyciężała we wszelkich możliwych rankingach. Trafiła nawet na 

listę lektur szkolnych w Polsce, i to trochę wyhamowało jej magiczne 

oddziaływanie, wiemy przecież z autopsji, jak się podchodzi do lektur, 

czyli odgórnego „zniewolenia” przymusem czytania.

W XXI wieku młode pokolenie stara się raczej niczego nie czytać, 

oddając się namiętnie ulubionym grom smartfonowym, tabletowym, 

iPodowym, i generalnie każdym, nie wymagającym czytania. Czytanie 

bowiem jest podobno obciachowe i nie wiadomo właściwie po co ist-

niało, skoro nie pozwalało gonić po ulicach miast i obozów koncentra-

cyjnych rozkosznych pokemonów, które jedyne posiadają ponoć całą 

prawdę o życiu i naszym wkładzie w jego istnienie.

No i teraz, w roku 2017, co warto podać do wiedzy historykom 

wszelkiej maści, którzy jeszcze wierzą w moc magicznych książek, 

i sztuki jako takiej, mającej istotny wpływ na życie ludzi, którzy bez tej 

sztuki nie wyobrażają sobie swojego życia, w takim to właśnie momen-

cie dziejowym Ada Edelman obdarowała nas, myślę tu o wszystkich, 

którzy przeczytali jej książkę i kochają Bułhakowa, bo bez zrozumienia 

idei miłości bardzo trudno jest zrozumieć sens świata, obdarowała nas 

dziełem niezwykłym, prekursorskim, wyczuwającym precyzyjnie puls 

świata, który przecież wszyscy współtworzymy.

Każdy, kto się nimi zajmuje, wie, że karty tarota to pretekst 

do przyjrzenia się naszym silnym i słabym stronom. Do twórczego 
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przeanalizowania drogi, którą podążaliśmy, i do ewentualnego wy-

znaczenia dalszej drogi, która spełni nasze oczekiwania i przyniesie 

nam spełnienie. Osobiste, zawodowe, ideowe.

Każde, które jest przez nas oczekiwane.

Każdy też człowiek chce w życiu się spełnić. Mieć poczucie sensu 

swoich działań lub potwierdzenie słuszności własnych przemyśleń. 

Fizyka kwantowa bardzo to wszystko dzisiaj przestawiła na szersze 

tory myślenia, ale sens pozostał sensem, tak jak i bezsens.

Z reguły ludzie opowiadają się jednak za sensem w życiu, frustra-

tom jest wszystko jedno, a nowa grupa społeczna- terroryści światowi, 

nie analizuje tego zagadnienia. Nastawiona jest na niszczenie tego, co 

inne umysły twórcze starały się stworzyć dla nas wszystkich. No i oczy-

wiście na niszczenie tych umysłów, w szerokim rozumieniu tego słowa.

Ada jest sama osobą niezwykłą, i trzeba to jednak otwarcie do końca 

ujawnić, jasnowidzącą, a więc ma dostęp do informacji dla pozostałych 

ludzi zakrytych. Co jest dla niej samej niezłym obciążeniem psychicz-

nym, ponieważ większość zmanipulowanych, sformatowanych przez 

system ludzi uważa ten dar za nieistniejący, niepoważny, śmieszny.

Śmieszne jednak nie jest widzenie wydarzeń w ich prawdziwym 

przebiegu, w momencie kiedy nie ma twardych dowodów, że tak wła-

śnie rzeczy się miały. Jasnowidzący wolą więc milczeć. Najsłynniej-

szy zaś, medialnie wielokrotnie przeczołgany Jackowski, ma świado-

mość, że będzie nadal ośmieszany za to, co głosi, mimo że bieg czasu 

odsłania zawsze prawdę, i przyznawano mu potem rację.

Karty tarota odpowiadają na każde postawione pytanie, trzeba 

tylko umieć precyzyjnie je zapytać, a ich interpretacja pozwala roz-

ważyć w odpowiednim czasie możliwości, jakie stają przed pytają-

cym. Wiedząc zaś to, co teraz już na pewno wiemy, że za każdy swój 

czyn jesteśmy odpowiedzialni, i każdy nasz czyn tworzy naszą przy-

szłość, możemy precyzyjniej budować własne życie i świat, w którym 

przychodzi nam żyć.
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To przecież my decydujemy o wszystkim w swoim życiu. I to my 

jesteśmy w stałym połączeniu z każdym drugim człowiekiem, dru-

gim Ja. Trzymanie się tych zasad wyznacza zupełnie inne standardy 

postępowania, unosi myślenie ponad codzienne kombinacje naszego 

ego, które walczy z nami o prymat przy podejmowaniu każdej istotnej 

decyzji.

Czy Bułhakow był świadom tych mechanizmów? Czy znał tarota? 

Na te pytania, po rozmowie z jego drugą żoną Lubow Biełozierską-

-Bułhakow, mogę dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieć: tak.

Prawie czterdzieści lat temu, przed swoją pamiętną polską pra-

premierą teatralną Mistrza i Małgorzaty, znalazłem się w Moskwie, 

pragnąc odnaleźć wszystkie miejsca związane z akcją „powieści życia” 

Bułhakowa. W polskich księgarniach sprzedawano wówczas mocno 

okrojoną przez cenzurę, niepełną wersję powieści.

Nie było oczywiście wtedy Internetu ani stron Bułhakowa zawie-

rających wszystkie możliwe interpretacje, rysunki, zdjęcia czy mapki 

miejsc akcji.

W tamtych czasach o Bułhakowie w Moskwie nie mówiło się 

wiele, Mistrza i Małgorzatę grano jedynie w słynnym Teatrze Jurija 

Lubimowa na Tagance, gdzie później występował w swoim kultowym 

Hamlecie Wołodia Wysocki.

Ponieważ nic nie dzieje się z przypadku i „wszystko jest tak, jak 

być powinno”, prowadzony przez młodą poetessę, równie jak ja zako-

chaną w Bułhakowie, ruszyłem w miasto.

I oto z bijącym sercem na końcu Małej Bronnej skręcam na 

ośnieżone Patriarsze Prudy. To tutaj właśnie Berlioz, tarotowy Ry-

dwan, dowodził tarotowemu Głupcowi, Wędrowcowi, Iwanowi Bez-

domnemu, że Jezus nigdy nie istniał, właśnie tutaj rozegrał się dialog 

umieszczony tylko w szóstej redakcji powieści, wyjęty z jej kanonicz-

nego wydania.
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–  A jednak, pan go kocha – powiedział Berlioz.

–  Kogo?

–  Jezusa.

–  Ja? – zdziwił się nieznajomy i odkaszlnął.

–  Przecież pan wie, że w Ewangeliach cała ta zmyślona historia 

podana jest zupełnie inaczej.

Woland, tarotowy Mag, uśmiechnął się. – Raczy pan żartować. 

Po co powoływać się na jakieś cudze Ewangelie, skoro ja opowiedzia-

łem panu, jak to wyglądało naprawdę. Ja wiem najlepiej.

–  Niech pan sam napisze taką Ewangelię – ze złością odgryzł się 

Iwan.

Nieznajomy roześmiał się na to i dodał:

–  To jest myśl! Nie pomyślałem o tym. Przyszedł czas na Moją 

Ewangelię.

Patriarsze Prudy są ciche. Tafla jeziora zamarznięta. Wysokie, 

stare drzewa okalające alejki pewnie jeszcze pamiętają to wydarze-

nie, choć minęło już pół wieku. Kamienne ławki są z późniejszego 

okresu. Panuje dziwna cisza.

Śladem Berlioza wychodzę przez kamienną bramę, tutaj zakręca-

ła linia tramwajowa, stał odgradzający ją kołowrót, o który Annuszka 

rozbiła olej słonecznikowy, a wtedy Berlioz poślizgnął się i wywrócił 

na szyny.

„I nagle w umyśle Berlioza ktoś rozpaczliwie krzyknął: A widzisz! 

Ostatni raz zamigotał księżyc, ale rozbity na małe kawałki, potem na-

deszła ciemność. Tramwaj przejechał Berlioza, i na jezdnię wprost 

pod deski płotu Patriarszej alei wypadło coś okrągłego i ciemnego. 

To coś stoczyło się na dół i podskakiwało nerwowo na kocich łbach 

jezdni. To coś było odciętą głową Berlioza”.

Linię tramwajową skasowano, ale kocie łby pozostawiono, zacho-

wały one pamięć o tym przedziwnym wydarzeniu.
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Wychodzę na ulicę Gorkiego, dawniej Twerską, to tutaj gdzieś 

w pobliżu Mistrz, tarotowy Eremita, ale i Kochanek, spotkał pierwszy 

raz Małgorzatę, tarotową Kapłankę, ale i Cesarzową czy Kochankę.

„Twerską przechodziły tysiące ludzi, ale proszę mi wierzyć, ona 

dostrzegła w tym tłumie tylko mnie i spojrzała, oczywiście bez lęku, 

ale bardzo boleśnie”.

W 1932 roku Bułhakow poznał Helenę Siergiejewnę, pierwowzór 

Małgorzaty, pobrali się i zamieszkali w kamienicy czynszowej, której 

już nie ma. Tam mieściło się znane z powieści, mieszkanko Mistrza 

z okienkami wychodzącymi na ulicę nisko nad brukiem.

W tym samym domu mieszkała również Cwietajewa, z którą 

się przyjaźnił, i Osip Mandelsztam. Był to więc dom niewygodny dla 

władz. Pośmiertna sława tych niezwykłych pisarzy, korowody czytel-

ników przychodzących odwiedzić miejsca, w których żyli, spowodo-

wały zamiast wmurowania okolicznościowych tablic upamiętniają-

cych to miejsce zburzenie całej kamienicy, tak było bezpieczniej.

Nie ma miejsca – nie ma też człowieka. A przecież rękopisy nie 

płoną. Ale o tym władze Moskwy najwyraźniej nie miały pojęcia.

Plac Puszkina, bulwar Twerski i oto dom ciotki Gribojedowa, 

gdzie rozegrały się ostatnie przygody Behemota, tarotowa karta Buła-

wy, i Korowiowa, tarotowa karta Denary.

Nie ma już wprawdzie drewnianej werandy ani restauracji, do 

której trafił Iwan Bezdomny w kalesonach, ze świętym obrazkiem 

i świeczką szukając śladów Wolanda, ale mieści się tutaj Instytut Li-

teracki imienia Gorkiego.

Obok pusty placyk za żelaznym sztachetami i wielką bramą, 

przypomina o Teatrze Variétés, który tu właśnie się mieścił, a w któ-

rym to Woland ze swoją świtą zademonstrował seans czarnej magii, 

wraz ze zdemaskowaniem.

Teatrzyk spłonął doszczętnie, jak większość miejsc zaszczyco-

nych obecnością diabelskiej trupy.
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I oto dochodzimy do Sadowej 10 (to słynna Sadowa 302a z po-

wieści). Z podwórza klatką schodową wchodzę na czwarte piętro, 

mieszkanie numer 50 majaczy na samej górze.

Tutaj mieszkał Woland po wyrzuceniu Lichodiejewa do Jał-

ty, tędy wylatywali z dziwnego mieszkania Popławski i Fokicz, to te 

drzwi otwierała naga Hella, myląc laski, szpady i kapelusze, tutaj 

wreszcie odbył się słynny Bal u szatana, na który wybrał się po raz 

ostatni w życiu donosiciel i szpicel baron Meigel.

Cisza, skrzypienie schodów, małe okienko jaśniejące na półpię-

trze.

Po dziesięciu latach pojawią się na ścianach klatki schodowej na-

pisy – Woland wróć!

Po następnych kilku w mieszkaniu powstanie Muzeum Bułhako-

wa, którym opiekuje się do dzisiaj Marietta Czudakowa, najbardziej 

zasłużona dla uporządkowania spuścizny literackiej Bułhakowa, na-

zywana nawet familijnie jego czwartą żoną...

Z Sadowej pod dawny dom Paszkowa, gdzie mieściło się muzeum 

Rumiancewa – teraz to siedziba biblioteki imienia Lenina, która 

skrywała również archiwum Bułhakowa, tak dokładnie, że nawet na-

ukowcy nie mieli prawa korzystać z niego.

Cała twórczość, po jego śmierci, została głęboko utajniona i po-

grzebana, okazało się na szczęście, że nie na długo. Rękopisy bowiem 

nie płoną, i o tym już wszyscy wiemy.

Na tarasie domu Paszkowa Woland rozmawiał z Mateuszem Le-

witą, tarotowym Wisielecem, o dalszych losach Mistrza i Małgorza-

ty. W wersji ostatniej Mateusz przybywa tu z prośbą Jeszui, tarotowe 

karty Słońca i Gwiazdy, aby Woland zabrał Mistrza do siebie i w na-

grodę obdarzył go spokojem. Nie jest to polecenie, a jedynie prośba. 

Nawet diabeł u Bułhakowa ma wolną wolę.

I Woland odpowiada: „Możesz przekazać, że zrobimy to”.
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Wolnym jest ten, kto czyni dobro.

I wreszcie Worobiowe Góry, piękny widok na leżącą w dole Mo-

skwę, ośnieżone stoki, drzewa, rzeka Moskwa u stóp. Tutaj Woland 

żegnał się z Mistrzem i Małgorzatą, tutaj oni żegnali się z ziemskim 

losem:

„To już koniec!.. rozumiesz? – szepnął Mistrz. Wsłuchiwał się 

uważnie w to wszystko, co działo się w jego duszy. Czuł, że ekscyta-

cja podróżą minęła, przekształciła się w odczucie jakiejś ostatecznej 

krzywdy, ale i ona szybko przeminęła, zastąpiła ją, nie wiadomo dla-

czego, zimna obojętność, a tę z kolei – przeczucie wiekuistego spokoju”.

„Jestem smutna, jak przed nieznaną, daleką drogą – powiedziała 

Małgorzata. – Powiedz, messer, czy taki smutek jest czymś normal-

nym, nawet wtedy, kiedy człowiek wie, że u krańca tej drogi czeka go 

szczęście?”.

W Muzeum MChATu są też ostatnie zdjęcia Bułhakowa z 1940 

roku, robione w czasie śmiertelnej choroby, która wyostrzyła mu rysy 

i zmieniła wyraz twarzy. Na ścianie wisi maska pośmiertna, obok ta-

blica z fotografiami pierwszej inscenizacji Dni Turbinów z 1926 roku, 

tej inscenizacji, którą Stalin oglądał szesnaście razy, aby wypowie-

dzieć pamiętne słowa, że: „autor nie ponosi winy za sukces sztuki”.

W połowie lat trzydziestych rozgłos wokół Bułhakowa ucichł 

ostatecznie. Było tak cicho, że chciało się krzyczeć. Jeżeli nawet po-

jawiały się wzmianki o nim, to tylko w programach teatralnych Dni 

Turbinów.

W artykułach i przeglądach poświęconych kolejnym jubileuszom 

MChATu, w prospektach i broszurach, wywiadach, odczytach i infor-

macjach na ten temat imienia Bułhakowa nie wymieniano. Ani jedne-

go słówka o Nim... Zmowa milczenia. Jakby Go, dosłownie, nie było. 

Jakby nie było Go nigdy.
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W 1928 roku powstaje pierwszy wariant powieści, zatytułowany 

Konsultant z kopytem – czytał go przyjaciołom.

W 1929 roku w dwóch pierwszych redakcjach nie ma jeszcze Mi-

strza ani Małgorzaty... Nie ma również powieści o Jeszui i Piłacie, któ-

remu odpowiadają tarotowe karty Sprawiedliwość i Cesarz, jest jedy-

nie Ewangelia według diabła – od początku do końca opowiedziana 

w pierwszych rozdziałach przez Wolanda Iwanowi i Berliozowi.

1930 rok – „Osobiście własnymi rękami wrzuciłem do pieca bru-

lion powieści o diable”.

1931. Próba powrotu do „powieści o diable”. Pojawia się Małgo-

rzata i jej na razie bezimienny towarzysz. W górnym rogu kartki ze 

szkicami „Odlotu Wolanda” można przeczytać napis: „Boże, pomóż 

skończyć powieść. 1931”.

1933. „Wstąpił we mnie diabeł... zacząłem bazgrolić strona po 

stronie od nowa tamtą moją zniszczoną trzy lata temu powieść. Po 

co? Nie wiem”.

1934. Czerwiec. „Oj, dużo mam roboty, ale w mojej głowie ciągle 

krąży Małgorzata, kot, przeloty..”.. W październiku Bułhakow kończy 

pracę nad pierwszą, pełną wersją powieści. Ma ona trzydzieści sie-

dem rozdziałów. Na marginesie jednej ze stron brulionu zachował się 

dopisek „Skończyć, zanim umrę”.

1936. Na letnisku w Zagoriance pisze finałowy rozdział powieści 

Ostatni lot. Na karcie tytułowej pojawia się nagłówek Książę ciemno-

ści i daty: 1928–1937. Trzynaście rozdziałów tworzy piątą redakcję, 

która pozostaje w stanie nie ukończonym.

Jesienią 1937 powieść była rozpoczęta od nowa. Na karcie tytuło-

wej ukazał się tytuł Mistrz i Małgorzata.

„Nocą – Piłat. Ach, co to za trudny, zawikłany materiał”. „Piszę 

szósty rozdział”. „Nie mogę na jeden dzień oderwać się od powieści. 

Dzisiaj zaczynam ósmy rozdział”.
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„Dyktuję rozdział dwudziesty pierwszy. Ta powieść to mój grób. 

Wszystko już przemyślałem, wszystko jest jasne”.

Z listu do żony Heleny Siergiejewny: „Co będzie? – pytasz. Nie 

wiem. Prawdopodobnie ułożysz ją w biurku czy w szafie (...) i czasem 

będziesz sobie o niej przypominać. Zresztą nie znamy swojej przy-

szłości. Osądu tej rzeczy już dokonałem, więc, jeżeli uda mi się jeszcze 

trochę poprawić koniec, będę uważał, że rzecz zasługuje na korektę 

i na to, żeby ją złożyć w mrokach szuflady.

Teraz interesuje mnie Twoje zdanie, czy uda mi się poznać zdanie 

czytelników, tego nikt nie wie”.

24 VI. Zakończono przepisywanie – a koniec powieści był ten 

sam co w ostatecznym tekście.

1940. Z dziennika Heleny Siergiejewny: „W ostatnich dniach ży-

jemy cicho, mało kto przychodzi, dzwoni. Misza poprawiał powieść, 

ja pisałam”.

13 lutego Bułhakow pracował jeszcze nad powieścią – chyba po 

raz ostatni... „Porobił jeszcze wstawki do pierwszej części – czytałam 

mu. Ale kiedy przeszliśmy do drugiej i zaczęłam czytać o pogrzebie 

Berlioza, zaczął poprawiać, a potem powiedział nagle: „No dobrze, 

chyba starczy”. Więcej już nie prosił mnie, żebym mu czytała”.

Na książce Fatalne jaja napisał dedykację: „Tajemnemu przy-

jacielowi, który stał się jawnym, żonie mojej, Helenie Siergiejewnie 

Bułhakowej: Ty dokonasz ze mną mego ostatniego lotu”.

Olga Bokszańska w swoim dzienniku zanotowała: „Ostatnie dni 

były nieprzerwanym pasmem wielkiego cierpienia. Chory zupełnie 

oślepł, wychudł, najmniejsze poruszenie sprawiało mu ból.

Zrobiono mu ostatnie zdjęcia i rysunki. Żona obiecała, że opubli-

kuje Mistrza i Małgorzatę – a on – jak zapisała – słuchał dość przy-

tomnie i uważnie, a potem powiedział: „żeby wiedzieli... żeby wiedzie-

li”. Miał też, według zapisu pielęgniarki, szeptać dziwne słowa „donkij 
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chot”, w których domyślano się „Don Kichota”, tak zdawał się resztką 

sił poświadczać swą ostatnią autokreację, odpowiadającą wrażeniom 

tych, którzy go na łożu śmierci oglądali, i tak żegnał się ze światem 

swoich bohaterów, odprowadzany do innego świata przez niedorzecz-

ny zapis, jak błazeński grymas istnienia.

Niektórzy twierdzą, że wypowiedział i inne słowa, może skiero-

wane ku Bogu. Miały to być słowa: „Prosti mienia, prijmi mienia”.

Umarł dziesiątego marca po południu, za dwadzieścia piąta. Po 

bardzo silnych cierpieniach, znoszonych w ostatnim okresie choroby, 

dzień jego śmierci był cichy i spokojny.

Gdzieś o czwartej Helena Siergiejewna weszła do jego poko-

ju z ich bliskim przyjacielem, który właśnie o tej porze przyjechał. 

I znów jego sen był tak spokojny, oddech tak miarowy i głęboki, że 

pomyślała, że to cud (przez cały czas oczekiwała od niego, od jego nie-

zwykłej natury cudu), że przezwycięży kryzys, że zwycięży chorobę 

i zacznie przychodzić do zdrowia.

Spał tak w dalszym ciągu, gdzieś o wpół do piątej po twarzy prze-

biegł mu lekki dreszcz, jakoś tak zazgrzytał zębami, a potem słychać 

było znowu miarowy, coraz słabszy oddech, bardzo cicho odeszło od 

niego życie.

Siergiej Jermoliński o Michaile Bułhakowie:

„10 marca o czwartej po południu Bułhakow umarł. Następnego 

ranka, a może jeszcze w ten sam dzień, nie pamiętam dokładnie – za-

dzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę. Dzwonił sekretariat Stalina. 

Głos zapytał: czy to prawda, że towarzysz Bułhakow umarł? – Tak, 

umarł. W milczeniu odłożono słuchawkę.

Mnóstwo ludzi przybywało do mieszkania. Najmniej było li-

teratów. Gdy wieziono Bułhakowa do krematorium, wstąpiono do 

MChAT-u. Cały zespół oczekiwał go przed wejściem. Następnie skie-

rowano się w stronę Teatru Wielkiego – tam pośród kolumn stał tłum, 

także czekali. Nie wiedział, jak wielu ludzi przyszło go odprowadzić”.
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W Muzeum MChAT-u od wtajemniczonej kustoszki dostaję za-

strzeżony telefon do Ljubow Biełozierskiej-Bułhakowej, drugiej żony 

pisarza. Dzwonię. Mieszka na Pirogowskim Prospekcie, umawiamy 

się na jutro.

Bułhakow został pochowany na Nowodziewiczym cmentarzu. 

Chcę złożyć kwiaty, okazuje się, że cmentarz jest zamknięty dla 

zwiedzających, podobno żeby uniknąć aktów wandalizmu, leżą tam 

Mikołaj Gogol, Antoni Czechow, Aleksander Skriabin, Konstanty 

Stanisławski. Żeby wejść, trzeba mieć przepustkę, załatwiam ją w Mi-

nisterstwie Kultury i nawet się specjalnie nie dziwię, żeby nie wywo-

łać nadmiernego zainteresowania.

Odgarniam śnieg z prostego, owalnego kamienia, na którym wy-

ryto: „Pisarz, Michaił Afanasjewicz Bułhakow 1891–1940, a niżej: He-

lena Siergiejewna-Bułhakowa 1891–1970”. Naprzeciw ich skromnego 

kamienia, po drugiej stronie wąziutkiej ścieżki pyszni się trzymetro-

wa płyta Stanisławskiego. Przekorny los i tym razem zakpił z ziem-

skich emocji protagonistów.

Bolszaja Pirogowskaja 35a, czynszowa kamienica, a w niej w su-

terenie mały pokoik, w którym mieszka Ljubow Biełozierska, jakże 

podobny do mieszkania Mistrza opisywanego w powieści. Biurko 

z charakterystyczną lampą, regały z mnóstwem książek, wielojęzycz-

ne przekłady dzieł Bułhakowa, afisz londyńskiej realizacji „Moliera”, 

maszynopisy sztuk, zdjęcia z domowego archiwum, rysunki z Mistrza 

i Małgorzaty tworzone przez młodych fanów powieści i trzy wielkie 

koty snujące się leniwie po pokoiku.

Wśród tego wszystkiego Ona, drobniutka, siwa o pięknych rysach 

twarzy, zadziwiającej sprawności umysłu, precyzyjnie odtwarzająca 

odległe fakty i wydarzenia.

Kiedy proszę Ją, żeby opowiedziała mi o początkach pracy nad 

Mistrzem i Małgorzatą sięga do swoich notatek, przekształconych 

następnie w książkę „O, mied wospominanij” wydaną w 1979 r. 
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w amerykańskim Michigan, zakłada okulary i zaczyna opowieść, któ-

rej nie można zapomnieć, i którą noszę w sobie od tamtej pory.

A kiedy proszę, żeby przeczytała fragment powieści, który uwa-

ża za kluczowy i najważniejszy dla zrozumienia nastroju Bułhakowa, 

w którym tworzył, otwiera książkę w dobrze znanym sobie miejscu 

i po chwili czyta w niezwykłym skupieniu porażające słowa:

„O, bogowie, o, bogowie moi! Jakże smutna jest wieczorna zie-

mia! Jakże tajemnicze są opary nad oparzeliskami!

Wie o tym ten, kto błądził w takich oparach, kto wiele cierpiał 

przed śmiercią, kto leciał ponad tą ziemią, dźwigając ciężar ponad 

siły. Wie o tym ten, kto jest zmęczony. I bez żalu porzuca wtedy mgli-

stą ziemię, jej bagniska i jej rzeki, ze spokojem w sercu powierza się 

śmierci, wie bowiem, że tylko ona przyniesie mu spokój”.

Patrzy na mnie przenikliwie i dodaje: – „Takie słowa może napi-

sać tylko człowiek, który rzeczywiście wierzy, że tylko śmierć może 

go wyzwolić, ale śmierć pojmowana jako zakończenie pewnego etapu 

życia, nie koniec wszystkiego...

Kiedyś zacytował Nietzschego: «jeżeli życie ci się nie uda, pamię-

taj, śmierć uda ci się zawsze. Popatrz, jaki znakomity żart. Podejrze-

wałem zawsze, że śmierć jest jakimś przedłużeniem życia. Nie może-

my sobie tylko teraz wyobrazić tego do końca, tej drogi. Jak myślisz, 

jak ona przebiega? Nie chcę teoretyzować, chciałbym jednak wie-

dzieć, to fascynująca tajemnica. Bóg ją skrył przed nami... Ale może 

nie do końca, zastanów się: co może nas czekać po śmierci, skoro życie 

tutaj nie udało się?» – i zamilkł.

Tłumaczyłam mu wielokrotnie, że zwyciężył w życiu, bo może 

tworzyć, nawet jeżeli do ludzi nie może to teraz dotrzeć.

Coś jednak z jego twórczości docierało, od czasu do czasu. Poza 

tym żył, a wielu innym to się nie udało. Nawet te czasy, w których żył, 

bestialskie przecież, pozwalały mu pisać, dla innych, z jakiejś przy-

szłości.
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Zawsze tworzył jak człowiek wolny... A jego głos – pisarza, arty-

sty, człowieka – przetrwał w swoim czystym tonie, nie zniekształcony 

na świecie, choć cenzurowany u nas, myślę że też do czasu.

Ta niezwykła książka, summa jego doświadczeń życiowych, po-

wstała z konieczności rozliczenia się z własnym losem. Wiedział, że 

musi swoje życie wykorzystać do końca, rozliczyć się z nim, zanim 

przejdzie w te inne, nowe, pośmiertne wymiary, w istnienie których 

przecież głęboko wierzył.

Jako artysta przez cały czas poszukiwał, jak to się dzisiaj mówi, 

nowych wymiarów, cokolwiek by to oznaczało, był mistykiem, inte-

resował się różnymi wymiarami magii, przywiozłam kiedyś z Paryża 

karty tarota. Nie chciał sam rozkładać, ale bardzo interesował się ich 

tajemnicą, magią, jasnowidzeniem. Te karty pozwalały przecież coś 

odkryć, pozwalały na wejrzenie za kurtynę, która nas chroni przed 

tym, na co nie jesteśmy jeszcze przygotowani. Nie każdy chce przecież 

wiedzieć, co go czeka. Astrologia też go pasjonowała. Tłumaczyłam 

mu cierpliwie rozkłady kart, ich możliwe znaczenie, i co jest symbo-

lem czego. Czy wierzył w te karty, nie wiem, ale fascynowały go, jak 

wszystkie mistyczne rzeczy. Był w końcu wielkim pisarzem, chciał 

poznać i zrozumieć mechanizmy, które pozwalały patrzeć na życie od 

innej strony.

Podarowano mu przecież talent, czysty, krystaliczny, niezwykły, 

nie wolno mu było go zmarnować. Dlatego z taką pasją tworzył po-

szczególne wątki powieści, kreślił, odrzucał to, co nie było najwyższej 

próby, niszczył swoje dzieło w chwili załamania, ale natychmiast po-

dejmował twórcze działania tam, gdzie je porzucił.

Doskonale czuł, że będzie to dzieło, które da o nim świadectwo, 

które przechowa dla następców jego myśli i kodeks wartości, któremu 

był wierny. Kiedyś zupełnie nieoczekiwanie przerwał pisanie, odłożył 

brulion i spojrzał na mnie: – „Wolnym jest ten, kto czyni do-

bro!”.
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Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, chociaż zdawałam sobie spra-

wę, co tworzy i jakie to dla niego ważne, nawet jeżeli przez ćwierć 

wieku nie dotrze do czytelników; to musiało zostać napisane i właśnie 

przez niego.

Na końcu powieści Mistrz uwalnia Piłata słowami: «Jesteś wol-

ny, jesteś wolny! On czeka na ciebie!». Myślę, że i sam Misza tego do-

stąpił, bo nikt bardziej od niego na to nie zasługiwał.

Jego powieść próbuje wyznaczyć pole wolności człowieka i nagle 

okazuje się, że wszyscy zawsze jesteśmy wolni, tylko nie zawsze o tym 

wiemy”.

        Milczymy chwilę, przeglądam zdjęcia z domowego albumu. 

Ljubow wybiera jedno, portret Bułhakowa z 1928 roku  i na odwrocie 

pisze dedykację: „Aby dobrze pamiętał- Andrzejowi Marczewskiemu 

– portret Michaiła Afanasjewicza Bułhakowa (1927–28), życząc po-

wodzenia w realizacji twórczego zamysłu, Ljubow Biełozierska-Buł-

hakowa, 22 marca 1980 r.”.

Ten twórczy zamysł to realizacja polskiej prapremiery pełnej 

wersji „Mistrza i Małgorzaty”, przed którą stoję. Pełnej, mimo istnie-

nia polskiej cenzury, która przeocza fakt, że w spektaklu wykorzysta-

ne są rozdziały wyrzucone przez nią z książki. Pewnie Bułhakow nad 

tym czuwał z innego brzegu.

Żegnając się, zapraszam Ljubow Biełozierską do Polski, na naszą 

realizację „Mistrza”. Jest bardzo uradowana, cieszy się, dziękuje.

Pięć lat trwały moje próby uzyskania dla Niej pozwolenia na 

przyjazd do naszego kraju, najpierw na spektakl w Wałbrzychu, po-

tem w Płocku, bezskutecznie. Pozostały listy, w których dziękuje za 

pamięć i nie traci nadziei, że kiedyś wreszcie dostanie paszport i bę-

dzie mogła przyjechać.

Nikt jednak nie wydał jej nigdy paszportu.

Kilka lat później, będąc w Moskwie z całą dokumentacją płockie-

go spektaklu, trafiłem do szpitala, w którym leżała na jakieś grypowe 
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powikłania. Rozjaśniła się na mój widok, z widoczną radością oglą-

dała zdjęcia, program i plakat, przez moment znowu żyła Nim i Jego 

książką, przełożoną na język sceny w niedalekim kraju.

Rozstając się, powiedziałem: – Mimo wszystko wierzę, że się kie-

dyś jeszcze spotkamy, z panią i Michaiłem Afanasjewiczem.

Uśmiechnęła się przepraszająco. Parę miesięcy później umarła.

A ja nadal wierzę, że się jednak spotkamy.

Minęło od tego momentu sporo czasu, wyrosło nowe pokolenie 

młodych czytelników i widzów, traktujących Mistrza i Małgorzatę 

jako swoją książkę.

Dzisiaj można już podróżować śladami Mistrza i Małgorzaty, 

realnie i wirtualnie. Bułhakow przekroczył wszystkie granice, które 

były do przekroczenia, i stał się obywatelem świata, mimo że za życia 

nie pozwalano Mu wyjeżdżać z kraju.

Ada Edelman wpisuje się swoją bezcenną książką w centrum 

świata Bułhakowa, i jego fanów na całym świecie, ponieważ pierw-

sza odkryła trop nie podjęty wcześniej przez nikogo. Trop kart taro-

ta wiodący ponadczasowego Mistrza-Autora przez zawsze wolny dla 

wszystkich świat, po drugiej stronie naszej rzeczywistości. Świat, 

który odkrywamy naszym życiem, starając się go zrozumieć, pojąć, 

lub przynajmniej odczuć. Bułhakow, gdziekolwiek teraz przebywa, 

patrzy na nas z miłością. Został odkryty i pełniej zrozumiany przez 

nasze pokolenie. Jak tu się nie cieszyć.




