
Cykl "Czytamy dzieciom".  

Spotkanie 21września 2016 roku 

Pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie z cyklu „Czytamy 

dzieciom” poświęciliśmy omówieniu książki Teatr Niewidzialnych 

Dzieci Marcina Szczygielskiego.  W Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży 

przy ul. Wasilkowskiego 7 gościł także autor książki – pisarz bardzo 

lubiany i ceniony zarówno przez młodych czytelników, jak i przez 

krytyków i jurorów konkursów literackich. 

Teatr Niewidzialnych Dzieci jest powieścią złożoną, której percepcja 

przebiega na kilku poziomach znaczeniowych. Przez osoby, które nie 

doświadczyły zdarzeń z lat poprzedzających wprowadzenie stanu 

wojennego i z pierwszych jego dni, książka może być odebrana jedynie 

jako historia dzieci z dwóch domów dziecka – standardowego, opartego na restrykcyjnych metodach 

wychowawczych, i drugiego, do złudzenia przypominającego prawdziwy dom, w którym wprawdzie 

nie ma rodziców, ale są bliscy sobie ludzie. 

Dorośli, a zwłaszcza osoby, które pamiętają wydarzenia z początku lat osiemdziesiątych ubiegłego 

wieku, dostrzegą w powieści wyraźne odniesienia do współczesnej historii Polski, a losy Michała, 

głównego bohatera, spróbują odczytać jako metaforyczne losy Polaków – usiłujących jakoś odnaleźć 

się w komunistycznej rzeczywistości, ale często płacących za to ogromną cenę. Jedną z nich jest tzw. 

emigracja wewnętrzna, w powieści pokazana jako fantastyczna, ale i upiorna podróż Michała w 

przestrzeń międzygwiezdną. 

Znakomitym pomysłem autora książki jest wprowadzenie do powieści teatru amatorskiego. Dzieci 

przygotowują pod koniec 1981 roku sztukę opartą na własnych traumatycznych doświadczeniach 

wyniesionych z pobytów w „tradycyjnych” domach dziecka. Często używają słów, które słyszą w 

wypowiedziach dorosłych, także – słowa solidarność. Przedstawienie planują na niedzielę 13 grudnia. 

Tego dnia – jak  może pamiętamy – spadł gigantyczny śnieg. Młodzi aktorzy boją się, że nikt z 

widzów nie dotrze na spektakl, więc postanawiają wystawić go… na rynku. W trakcie przedstawienia 

interweniuje ZOMO. 

Marcin Szczygielski po raz kolejny udowodnił, że potrafi rozmawiać z młodymi czytelnikami 

zarówno poprzez swoje książki, jak i w bezpośrednim kontakcie. Nie boi się ryzykownych tematów, z 

którymi wielu dorosłych nie potrafi się zmierzyć. Tak było i podczas ostatniego spotkania, które miało 

miejsce 21 września. Przed nami kolejne spotkanie po Nowym Roku. Tym razem z książką Klątwa 

dziewiątych urodzin – trzecim tomem przygód Mai. No i oczywiście z jej autorem! 

Tekst: Ewa Gruda 

 



 


