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Цікаві факти про Булгакова
• Свій перший твір Булгаков написав, коли йому було
всього 7 років і називався він “Пригоди Світлани”.
• Булгаков писав “Майстра і Маргариту” в цілому
більше 10 років.
• Часто ходив у Великий театр, щоб послухати
“Фауста”. Ця опера завжди піднімала йому
настрій.
• Булгаков колекціонував театральні квитки, які
купував сам і на яких концертах або виступах він
був присутній.
• Булгаков був дипломованим лікарем. Він навіть
подавав прохання служити лікарем на флоті, однак
маючи ниркову недостатність не зміг пройти
медкомісію.

“Тільки через страждання приходить
істина... Це вірно, будьте спокійні! Але за
знання істини ні грошей не платять, ні
пайка не дають. Сумно, але факт.”

“Можливо, гроші заважають бути
симпатичними. Ось тут, наприклад, ні у
кого немає грошей, і усі симпатичні.”

В 1989 році рішенням київської Міськради на правах
відділу Музею історії м. Києва було засновано літературномеморіальний музей Михайла Булгакова.
Під музей було віддано приміщення дому № 13 на
Андріївському узвозі (архітектор М. Горденін, будинок був
побудований у 1888 р., який є пам’ятником історії та
охороняється законом України). Саме тут з 1906 по 1919 рр.
жила сім’я професора Києво-Могилянської Академії
А. І. Булгакова (батька М. Булгакова). Тут юний Булгаков був
учнем І-ої Київської гімназії, студентом Університету.
Сюди Булгаков повернувся з фронту першої світової війни професійним лікарем і у 1918-1919 рр.
приймав пацієнтів. Тут же він читав перші свої оповідання. Саме цей дім став центром сюжету першого
роману “Біла гвардія” (1924 р.) та п’єси “Дні Турбіних” (1926 р.), написаних на основі подій у Києві в
1918-1919 рр., свідком яких він був.
1982 р. на домі було відкрито меморіальну дошку (скульптор Л. Кущ, архітектор Б. Кравчук). А з 1989
року будинок існує вже в якості музею. Основою колекції стають 47 меморіальних предметів
М. Булгакова, зібрані за довгі роки київським інженером (а згодом – першим директором музею
А. Кончаковським) та кілька сот книг, журналів, програм, театральних білетів, листів сестри Булгакова,
написаних вже після його смерті 1940 р. Загалом до 300 предметів.

“Ніколи і нічого не просіть!
Ніколи і нічого, і особливо у тих,
хто сильніший за вас. Самі
запропонують і самі все дадуть.”
“Встигає всюди той, хто нікуди не
поспішає.”

“Мастер и Маргарита” –
роман Михайла
Опанасовича Булгакова,
робота над яким почалася в
кінці 1920-х років і тривала
аж до смерті письменника.
Роман відноситься до
незавершених творів;
редагування чорнових
записів здійснювала після
смерті чоловіка вдова
письменника - Олена
Сергіївна.

“Белая гвардия” – перший
роман М. Булгакова. Роман багато в
чому автобіографічний, майже у всіх
персонажів є прототипи – родичі,
друзі та знайомі родини Булгакових.
Декораціями роману стали вулиці
Києва і будинок, в якому жила сім'я
Булгакових у 1918 році.

“Собачье сердце” – одна з
найулюбленіших читачами повістей
автора. Розповідь про незвичайний
експеримент геніального лікаря.

“Морфий” – лякаюче
відверта, болісна сповідь, яка
стала основою для
однойменного фільму Олексія
Балабанова.

–

“Бег” – п'єса Михайла
Булгакова написана в 1926-1927
роках. Є можливо,
найпопулярнішою з усіх п'єс,
написаних ним.

“Хто
любить,
повинен
розділити долю того, кого він
любить.”
“Щастя як здоров’я: коли воно в
наявності, його не помічаєш.”

Основним мотивом “Записок на
манжетах”
стала
проблема
відносин письменника і влади. В
автобіографічній повісті досить
докладно описано життя Булгакова
на Кавказі і перші місяці його
перебування в Москві.
.

“Недобре таїться в чоловіках, які
уникають вина, ігор, суспільства
чарівних жінок, застільної бесіди.
Такі люди або тяжко хворі, або
таємно ненавидять оточення.”
“

“Записки юного врача” –
цикл оповідань
М. О. Булгакова,
опублікованих в 1925-1926
роках в журналах
“Медицинский работник” і
“Красная панорама”. В цикл
входять оповідання
“Полотенце с петухом”,
“Стальное горло”, “Крещение
поворотом”, “Вьюга”, “Тьма
египетская”, “Пропавший
глаз ”, “Звёздная сыпь”.

Булгаков був не тільки письменником і
драматургом, але також актором і
театральним режисером.

“Дни Турбиных” – п'єса,
написана на основі роману
“Белая гвардия ”. Існує в
трьох редакціях.

“Жизнь господина де
Мольера” – романізована
біографія (історичний
роман) Михайла Булгакова.

“Роковые яйца” –
фантастична повість,
вперше опублікована в
1925 році.

“Зойкина квартира” –
п’єса. Прем’єра відбулася
в Театрі імені Вахтангова
28 жовтня 1926 року.
П’єса складається з трьох
актів.

“Друга свіжість – ось що
нісенітниця! Свіжість буває лише
одна - перша, вона ж і остання. А
коли осетрина другої свіжості, то це
значить, що вона тухла!”
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