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fi111111 i Bmis byli ni1r1z1rwa11, •arą z1k1c•a
nyc• I Hbil IHłżHkiW, którzy po śmierci zostali prze
mienieni w drzewa - dąb i lipę - splecione konarami. 
Waeśniej, mieszkali w chatce we Frygii, gdy para bogów 
- Zeus i Hermes - złożyła im wizytę pod postacią podróż
nych. Małżeństwo ugościło ich mimo ubóstwa, czym zaslu
żyło sobie na laskę trwania w wieaystej wspólnocie. Ten 
oto mit wspomina Bułhakow przed śmiercią i do niego od
wołuje się w swoim opus magnum, czyli w „Mistrzu i Mał
gorzacie": 

„. Posluchaj jak cicho. Sluchaj i napawaj się tym, czego 
me dane ci byto zaznać w życiu - spokojem. Popatrz. oto 
jest tuż przed tobą twój wieczysty dom, który dostaleś w na
grodę. Widzę już okno weneckie i dzikie wino, które wspi
na się pod sam dach. Oto twój dom, twój wieczysty dom. 
Wiem, że wieczorem odwiedzą cię ci, których kochasz, któ
rzy cię interesują, ci, co nie zaklócą twojego spokoju. Będą 
ci grali, będą ci śpiewali, zobaczysz, jak jasno jest w poko
ju, kiedy palą się świece. Będziesz zasypia! wdziawszy swo
ją przybrudzoną wieczystą szlafmycę, będziesz zasypia! 
z uśmiechem na ustach. Sen cię wzmocni, przyjdą ci po nim 
do glowt mądre myśli. I już nie będziesz umial mnie Wf Pę
dzić. Ja zaś będę strzegla twojego snu ... 

Taki obraz życia małżeńskiego wyłania się również 

z dzienników Jeleny Bułhakow, zwłaszcza w ostatnich latach 
przed śmiercią męża. Wraz z upadkiem Związku Radzieckie
go odtajniono archiwa specsłużb, dzięki czemu poznano 
wiele nowych faktów dotyczących nie tylko ich życia prywat
nego, lecz również dzialalności Bułhakowa oraz jego oto
aenia. Wiemy wreszcie, jak naprawdę wyglądalo życie 
towarzyskie i kulturalne Moskwy w okresie stalinowskich 
czystek, gdy ludzie doslownie znikali z ulic miasta i przepa
dali bez wieści. Znana jest treść wszystkich listów pisanych 

wówczas przez Bułhakowa do Stalina. Z listów tych, na któ
re Stalin nigdy nie odpowiedział, z protokołów kremlowskich 
posiedzeń wynika, że mial on do Bułhakowa szczególny sto
sunek. Był wielkim miłośnikiem jego sztuk, cytował je, wpla
tał w przemówienia i uważnie śledzi! karierę pisarza, 
jednocześnie demonstrowal obojętność względem jego pro
blemów, zwłaszcza finansowych i zdrowotnych. Stalin skon
taktował się z nim tylko raz, telefonicznie. Drugiego telefonu 
z Kremla, z pytaniem czy żyje, Bulhakow już nie doczeka!. 

Znajomi pisarza drobiazgowo relacjonowali spotkania, 
podczas których czyta! fragmenty swojej powieści. Zachowa
ly się również polecenia służbowe kremlowskich urzędników, 
telegramy, zapiski z życia codziennego, dzięki aemu można 
było po zestawieniu dostępnych materialów i wspomnień 
stworzyć szczegółową kronikę związku wielkiego pisarza i je
go muzy (tzw. Dzienniki Mistrza i Malgorzaty). Analiza tych 
niepublikowanych w Polsce materiałów ujawnia nie tylko in
spiracje pisanej przez Bułhakowa powieści, lecz przede 
wszystkim wpływ żony-Jeleny, na ostateczny jej kształt. We
dług biografów to ona właśnie była pomysłodawczynią i pier
wowzorem postaci Małgorzaty. Sporządzony przez Jelenę 
kalendarz choroby i śmierci męża, przywodzić może na myśl 
opis kaźni ruskiego męczennika. Towarzyszyła mu w tej ostat
niej drodze jako opiekunka, pielęgniarka, ale i pieczolowita 
korektorka oraz późniejsza wydawczyni jego twórczości. 
MORFINA jest próbą oddania głosu wielkiej kobiecie, bez któ
rej nie powstaloby jedno z najważniejszych dzieł literatu
ry XX wieku. Głos ten uslyszymy dzięki intymnej, miejscami 
lamentacyjnej narracji pamiętnika. Ta właśnie okoliczność 
sprawia, że w Jelenie Bułhakowej zobaczyć można zarówno 
drzemiącą w cieniu męża autorkę, jak i kobietę wyzwalającą 
się z konwenansów mieszczańskiej obyczajowości . 

Walfmr Baż1iak 
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Anna Czartoryska 
Aktorka, ur. 1984 r. w Warszawie. Jest absolwentką Akademii 
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2009) 
oraz Państwowej Szkoły Muzycznej li stopnia im. Fryderyka Cho
pina w Warszawie (sekcja piosenki). Przez dwa lata studiowała 
muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009 roku 
związana ze stołecznym Teatrem Współczesnym. Występowała 
m.in. w spektaklach „Piosenka jest dobra na wszystko" w reż. 
Waldemara Śmigasiewicza (Teatr Muzyczny ROMA, 201 O), „To 
idzie młodość" w reż . Macieja Englerta i „Moulin Noir" w reż. 
Marcina Przybylskiego w Teatrze Współczesnym w Warszawie 
(2008). Szerszej publiczności znana z ról telewizyjnych, m.in. 
w serialach „Dom nad rozlewiskiem" i „Miłość nad rozlewiskiem" 
w reż . Adka Drabińskiego (jako Paula), „Przystań" w reż . Filipa 
Zylbera i „Nowa" w reż. Tomasza Szafrańskiego. 
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Waldemar Raźniak 
Reżyser, aktor, pedagog. Urodzony w 1982 r. w Moskwie. Wy
kłada na Wydziale Tańca krakowskiej PWST w Bytomiu i na Wy
dziale Aktorskim warszawskiej Akademii Teatralnej, gdzie 
w latach 2006-201 O studiował reżyserię. Ukończył aktorstwo 
dramatyczne w PWST w Krakowie (2006), zarządzanie kulturą 
na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006) oraz kurs „Singing in the 
Theatre" w Conservatoire for Music & Theatre w Guildford (Wiel
ka Brytania). W trakcie studiów był dwukrotnym stypendystą Mi
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbył staż reżyserski 
w Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej GITIS w Moskwie. Zade
biutował spektaklem „Wassa Żeleznowa" w Och-Teatrze w 201 O 
roku (w rolach głównych Krystyna Janda, Jerzy Trela). Wyreżyse
rował: „Scenariusz dla trzech aktorów" (Teatr Miejski w Gdy
ni, 201 O), „Idiotę" wg Dostojewskiego w teatrze Collegium 
Nobilium (dyplom pod opieką Andrzeja Strzeleckiego, 2009), 
operę elektroniczną „Solaris" na podstawie powieści Lema (Festi
wal Teatralny Malta w Poznaniu - wyróżnienie, 2008), etiudę 
„Hamlet" (Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, 2008). W 2005 
roku napisał libretto i wyreżyserował musical „Wampir" (PWST 
i Akademia Muzyczna w Krakowie). Zagrał m.in. w przedstawie
niach PWST Kraków: „Zielona gęś" w reż. Marty Stebnickiej, 
„Wieczór Trzech Króli" w reż. Jerzego Stuhra, „Wizja Mozarta" 
w reż. Romana Gancarczyka, jak również w „Ryszardzie Ili" 
w reż. J. Stuhra w Teatrze Ludowym w Krakowie. Występował 
w cyklu „Niekabaretów" Macieja Nowaka w Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku, zagrał też w filmach „Mniejsze zło" w reż. Janusza 
Morgensterna oraz „Mała Moskwa" i „80 milionów" w reż. Wal
demara Krzystka. 
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MichaH Bułhakow, słynny pisarz rosyjski, au
tor głośnej powieści „Mistrz i Małgorzata" oraz 
jego żona, Jelena Siergiejewna Szytowska. 
Dwoje ludzi w opowieści kobiety. To ona jest 
narratorką przedstawienia MORFINA. Po
wstało ono na podstawie wspomnień muzy 
pisarza, uważanej za pierwowór książkowej 
Małgorzaty. 

Bułhakow, syn teologa, był z wykształcenia 
lekarzem. Pierwszą żonę, Tatianę Łappę, po
ślubił podczas studiów medycznych. Zmobili
zowany do wojska w przededniu rewolucji, po 
wybuchu walk prowadził wraz z żoną szpital. 
Działalność pisarską rozpoczął jako korespon
dent i felietonista. Jego literackim debiutem by
ło autobiograficzne opowiadanie „Morfina" 
- niefortunna wróżba przedwczesnego końca. 

Jako lekarz i młodociany świadek śmierci 
ojca na nerczycę, Bułhakow wiedział, że jest 
zagrożony tą samą przypadłością. Jego życie 
upływało w oczekiwaniu na chorobę, z któ
rej śmiertelnymi konsekwencjami ówczesna 
medycyna nie umiała sobie poradzić. 

Tymczasem kariera pisarska młodego leka
rza nabierała rozmachu. Nigdy już nie powró
cił do praktyki wenerologa, z którą 

przed wybuchem rewolucji wiązał swoją przy
szłość. Nie popierał bolszewickich haseł. Roz
ważał nawet emigrację, ale pozostał w kraju. 
Od 1921 roku mieszkał w Moskwie, która by
ła żywym tłem jego książek. Tych zaś było co
raz więcej : autobiograficzne „Zapiski młodego 
lekarza" (1925-27), opowiadanie „Morfina" 
(opublikowane w 1927), wreszcie przełomo-
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wa powieść „Biała gwardia" (1924) i powsta
łe na jej kanwie przedstawienie teatralne „Dni 
Turbinów" (1926), wystawione w legendar
nym i cieszącym się jeszcze wzg lędną swobo
dą moskiewskim teatrze MChAT. 

Początkowy rozgłos obrócił się jednak 
przeciwko pisarzowi, który spotkał się z nie
chęcią stalinowskich władz, zarzucających 
mu zbytnią krytykę nowej rzeczywistości 

(m.in. za opowiadania fantastyczne ,.Fatalne 
jaja" i „Psie serce"). Borykając się z trudno
ściami natury bytowej, Bułhakow pisywał fe
lietony do podrzędnej prasy, pozostawał też 
blisko teatru (podobno zachwyci ł samego 
Stanisławskiego jako aktor). W życiu osobi
stym pisarza następowały zmiany- rozszedł 

się z pierwszą żoną i poślubił redakcyjną ko
leżankę, Lubow Biełozierską. Ale nie przynio
sło mu to szczęścia . 

Dopiero trzecie małżeństwo zmieniło 

wszystko - ostatnia z żon Bułhakowa była 
jednocześnie kochanką, prŻyjaciółką i muzą. 
Jelena Szyłowska (z domu Nurnberg) pocho
dziła z Rygi, była kobietą wykształconą, zna
ła kilka języków i tłumaczyła literaturę. Kiedy 
poznała pisarza iskrzenie było obustronne, 
lecz Jelena pozostawała w związku 

małżeńskim, podobnie zresztą jak Bułhakow, 
w drugim. Porzucenie męża - generała, któ
ry w dodatku był naczelnikiem sztabu okrę
gu moskiewskiego, nie byto proste. 

Małżeństwo Jeleny i Michaiła trwało 

osiem lat, osiem trudnych i szczęśliwych lat. 
Bułhakow, który przez ostatnich kilkanaście 
lat życia nie opublikował ani strony, nie-

ustannie pisał. Głównie dla teatru, łudząc s i ę 

po każdej odrzuconej sztuce, że wreszcie wy
stawią następną . To w tym okresie powsta
ła świetna komedia „Iwan Wasiljewicz" 
(1935), wykorzystująca popularny w science 
fiction temat. .. podróży w czasie. Bułhakow 
namieszał w rosyjskiej historii do tego stop
nia, że - na skutek naukowej pomyłki - car 
Iwan Groźny trafił do współczesnej pisarzo
wi Moskwy wprost z XVI wieku! Na moty
wach tej sztuki zrealizowano w 1973 roku 
jedną z najbardziej popularnych komedii 
w kinematografii ZSRR - ekranizacja nosi ty
tuł .,Iwan Wasiljewicz zmienia zawód". 

Najważniejszym dokonaniem pisarza 
z okresu małżeństwa z Jeleną Szyłowską jest, 
oczywiście, powieść „Mistrz i Małgorzata". 
Pisana przez wiele lat, ciągle przerabiana, 
dyktowana żonie do końca, nawet na łożu 
śmierci. Objawy nerczycy wystąpiły u Bułha
kowa jesienią 1939 roku. Gwałtowne bóle 
głowy, napady ślepoty- doktor Bułhakow nie 
miał wątpliwości, że śmierć nadejdzie bardzo 
szybko. Przyjmował morfinę i otoczony miło
ścią żony, wspierany przez wąską grupę przy
jaciół, pracował nad powieścią do samego 
końca. Dyktował ostatnie poprawki ... 

Zachowało się zdjęcie pisarza i żony z te
go okresu. Słynne, historyczne zdjęcie . Cier
piący Bułhakow próbuje się uśmiechać. 

Troskliwa Jelena stara się ukryć rozpacz. Ona 
jest jego Małgorzatą. On - jej Mistrzem. Buł
hakow zmarł 1 O marca 1940 roku, podob
nie jak jego ojciec w wieku 48 lat. Historię 
tej miłości opowiada spektakl MORFINA. 

IDWJ 
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