Uwięzieni w systemie czyli "Mistrz i Małgorzata" jako
opowieść o Rosji

"Mistrza i Małgorzatę" najczęściej znamy z ław szkolnych. Jeśli w naszym
przypadku tytuł nie był na liście lektur obowiązkowych, to zwykle sięgaliśmy po niego
sami – trudno nie zapoznać się z tymże arcydziełem literatury XX wieku.
Z tego powodu, kiedy przyszło nam porozmawiać na temat powieści, praktycznie
dla wszystkich członków Klubu Dyskusji o Książce był to kolejny raz.
Nie wiem, czy bardzo zimny koniec września przyczynił się do nieco sceptycznego
odbioru powieści, ale na pewno nie zakłócił przesympatycznego spotkania. Miłośnicy
literatury, którzy pojawili się na spotkaniu, często odnosili się do swoich debiutanckich
zetknięć z tytułem. Z uwagi na sentyment czasów; pierwsze zapoznanie z elementem
fantastyki w literaturze, czy też zupełnie nieoczekiwane przedstawienie postaci Diabła "Mistrz i Małgorzata" okazuje się miłą, retrospektywną przygodą czytelniczą.
Dla części klubowiczów było to raczej delikatne rozczarowanie. W odbiorze powieść
nie była tak olśniewająca jak w pierwszym czytaniu. Była i taka grupa odbiorców,
dla których tytuł okazał się mało pociągający. Tym niemniej, rozmowa jaką zainicjowało
przeczytanie powieści Bułhakowa, należała do doznań niezwykle przyjemnych.
W jej trakcie, oprócz zagadnień odbioru "Mistrza i Małgorzaty" poruszaliśmy tematy
cenzury, z którą autor musiał się zmagać, budowy powieści oraz jej formy, a także
sposobu w jaki Bułhakow przedstawia zło. Miłym akcentem było przytaczanie ulubionych
fragmentów książki.
Osobiście polecam tytuł Państwa uwadze. Nie znam drugiego, podobnego dzieła, które
w tak mistrzowski sposób przedstawiałoby wewnętrzny dialog człowieka zmagającego
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Tak, zdecydowanie jest to bohater, którego trzeba poznać.
Tym niemniej pragnę zaprosić na kolejne spotkanie, które poświęcimy książce
Juliana Fellowes'a pt. "Snoby". Odbędzie się ono w ostatni wtorek października
(tj. 30.10.2018) jak zwykle o godz. 18.00 w Wypożyczalni dla Dzieci Biblioteki
Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Mieszka I 15.
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