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Henimod fortællingens slutning danner køk-
kenet desuden ramme om en hæsblæsende sky-
descene, da ordensmagten forsøger at arrestere
Voland og hans slæng. Politifolkene har dog gjort
regning uden katten Begemot, der sender en tæt
kugleregn mod dem fra et Browning-gevær og
tager flugten. 

I selskab med Tjekhov og Gogol
En rundgang i Bulgakovs Moskva kan med rette
slutte ved forfatternes grav. Den befinder sig på
den atmosfærefyldte Novodevitjekirkegård.
Gravsten med navnene fra Sovjetunionen og Rus-
lands absolutte kulturelle og politiske elite står
tæt. Mange er fantasifuldt udført af anerkendte

skulptører. De har udsmykket gravstederne med
afdødes attributter eller dekoreret dem med
stolte buster og storslåede statuer – som sådan
møder den besøgende et væld af højtdekorerede
sovjetiske generaler og kosmonauter. 

Novodevitje er landets mest prestigefyldte kir-
kegård. Blandt andet har Bulgakov fået selskab af
præsident Boris Jeltsin, Stalins udenrigsminister
Vjatjeslav Molotov, den sovjetisk generalsekre-
tær Nikita Khrusjtjov og digterne Vladimir Maja-
kovskij. 

Ophavsmanden til »Mesteren og Margarita«
ligger ikke langt fra forfatterkollegerne Anton
Tjekhov og Nikolaj Gogol. Gravstenen er simpel
og forsynet med årstallene 1891 og 1940. N

Bulgakovs gravsted på Novodevitjekirkegården. Han ligger i nærheden af forfatter-
kollegaerne Anton Tjekhov og Nikolaj Gogol. Foto: Jens Malling

»MESTEREN OG
MARGARITA«

Til trods for at Mikhail
Bulgakov var en af Sta-
lins yndlingskunstnere
kunne »Mesteren og
Margarita« første ud-
komme i Sovjetunionen i
komplet form i 1973.
Bogen er blevet set som
en fabel over de kaotiske
tilstande i sovjetstatens
første årtier, hvor der ef-
ter revolutionen i 1917
blev vendt op og ned på
alle samfundets værdier,
og moskovitterne prøver
at finde sig til rette.
»Mesteren og Margari-
ta« udkom på dansk på
forlaget Rosinante i
2008. 

På Bulgakov-museet kan man se en en skulptur, der
afbilder den berømte forfatter. Foto: Jens Malling

Lejlighed nummer 50
spiller en vigtig rolle i
»Mesteren og Margari-
ta«. Her indlogerer Vo-
land og hans følge sig. 
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REJSEN DERTIL

Det atger ca. 2 timer og 25 minutter at flyve til Mo-
skva fra København. Både SAS og Aeroflot flyver di-
rekte. Billetpriserne begnder ved ca. 1.200 kr.
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