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Gudmundur Steinss~n urodził się 
w roku 1925 w małej miejscowości Eyrarbakki 
na południowym wybrzeżu Islandii. Wczesną 
młodość spędził w Reykjaviku. Studiował 
psychologię na uniwersytecie w Bostonie 
i literaturę na Sorbonie w Paryżu. Przez rok był 
stypendystą British Council i studiował teatr 
w Londynie. Studia teatralne kontynuował -
także jako stypendysta - w Polsce, pod 
kierunkiem Grotowskiego, a później w NRD. 

Kilkakrotnie bywał w USA, zapraszany przez 
stowarzyszenia pisarzy. Lubi podróżować. 
Poznci'ł Europę, Amerykę, północną Afrykę, 
Daleki Wschód, był oficjalnym gościem 
w Chinach. 

Opublikował dwie powieści , wkrótce 
poświęcił s ię jednak dramaturgii. Był 
współtwórcą zespołu teatralnego „ Maska" , 
który wystawił dwie jego sztuki. Obcy bliscy 
są jednym z pięciu utworów dramatycznych 
Steinssona, które miały premiery w islandzkim 
Teatrze Narodowym. Prapremiera Obcych 
bliskich odbyła się 25 marca 1979 roku 
w Teatrze Narodowym w Reykjaviku. Islandzkie 
przedstawienie cieszyło się ogromnym 
powodzeniem. Było prezentowane w roku 1980 
na gościnnych występach w Helsinkach 
i Sztokholmie, odniosło wielki sukces na 
XIV Międzynarodowym Festiwalu BITEF80 
w Belgradzie, a w maju 1981 na Maifestspielen 
w Wiesbaden i Spotkaniach Teatralnych 
w Lubece. Sztuka Obcy bliscy została 
przetłumaczona na kilka języków. Od roku 1983 
wystawiały ją m.in. teatry w RFN, Królewski 
Teatr w Kopenhadze, Teatr Nowy w Oslo, Teatr 
Narodowy w Bergen, Teatr „ Dramaten" 
w Sztokholmie, gdzie rolę lngun grała popularna 
aktorka Haariet Andersson. Prapremiera polska 
Obcych bliskich odbyła się w 1986 roku 
w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Obecnie 
Steinsson napisał dwie nowe sztuki, które 
zostały już przetłumaczone na j ęzyk angielski. 

Program teatralny do 
Obcych bliskich, Teatr Pow szechny, 

Warszawa 
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Moja rodzina i ja 
Fragmenty wypracowań 
uczniów szóstej klasy 
jednej z łódzkich szkół 
podstawowych. 

Michał 

Mam w rodzinie mamę, tatę i siostrę. Prawie 
codziennie odwiedza nas babcia, a raz na · 
tydzień spotykamy dziadka. Mama jest wysoką 
blondynką . Ma na imię Anna. Bardzo lubi czytać 
książki i rozmawiać przez telefon. Jest bardzo 
miła i kochana. W wolnych chwilach zajmuje się 
mną. Tata jest brunetem. Pracuje jako 
informatyk i prawie cały dzień nie ma go 
w domu. Tata bardzo lubi oglądać mecze piłki 
nożnej . Potrafi dokładnie wyjaśnić mi to, czego 
nie rozumiem. Często uczy mnie nowych rzeczy. 
Ma miły głos i jest bardzo opiekuńczy. 

Siostra Emilka ma pięć i pół roku. Czasami 
odprowadzam ją do przedszkola. Często bawimy 
się razem, czytamy, gramy w różne gry 
planszowe lub wyświetlamy bajki. Emilka to taki 
mały potworek, który wszystkich rozśmiesza 
do łez. Babcia i dziadek pomagają nam 
przeganiając smutki swymi uśmiechami 
i pogodą ducha. Ja staram się nie przeszkadzać 
innym. Moim ulubionym zajęciem jest czytanie 
książek przygodowych. Lubię też grać na 
pianinie lub innych instrumentach. Moja rodzina 
jest bardzo kochana. Staram się jej pomagać 
i nie zasmucać jej. Cieszę się, że jestem 
członkiem mojej rodziny i nic więcej mi 
nie trzeba. 

Jarek 
Rodzina moja to rodzice, brat i ja. Kochamy się 
wszyscy. Nawet gdy z bratem się pobiję to i tak 
go kocham. Gdy dłużej; się nie widzimy, to 
bardzo za sobą tęsknimy. Najważniejsze słowo 
w rodzinie mojej ma mama. Ją wszyscy kochają 
i bardzo szanują. Ona najciężej pracuje. 



Pomagamy jej w pracach domowych chociaż 
nie zawsze chętnie . Tata pracuje długo i ma 
mniej czasu dla nas. Mama też go ma mało, 
ale gdy marny jakiś problem czy zmartwienie, 
zawsze znajdzie chwilę czasu, żeby 
porozmawiać. Bardzo lubię wspólne posiłki 
i rozmowy rodzinne podczas posiłków. Tata 
opowiada różne ciekawe historie. Bardzo lubię 
wspólne wyjazdy na wczasy. Wtedy wszyscy 
mamy wiele czasu dla siebie, na wspólne 
spacery, zabawy i rozmowy. 
Chciałbym, żeby rodzice nie musieli tak dużo 
pracować, wtedy mieliby więcej czasu dla nas. 
Nie byliby często tak bardzo zmęczeni 
i uśmiech::iliby się częściej . 
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Maciek 
Moja najbliższa rodzina to mama, tata i brat. 
Mama z tatą pracują od godziny siódmej do 
trzeciej, w związku z czym po południu zawsze 
jesteśmy razem. Brat chodzi ze mną do szkoły, 

do klasy ósmej. 
Bywa tak, że często kłócimy się, bijemy 
i zaczepiamy. Mama denerwuje się i krzyczy, 
albo ustawia nas w kącie . Tak naprawdę lubimy 
się z bratem i mamy .wspólne tajemnice. Kiedy 
jest ładna pogoda i czas jeździmy ·na wspólne 
wycieczki za miasto. Rodzice dużo pracują 
i często są zajęci , ale gdy tata ma wolną chwilę 
żartuje z nami. Wakacje równ'ież spędzamy 

wspólnie, wyjeżdżamy pod namiot lub na kursy 
żeglarskie. 

Mama na ogół jest wesoła, ale nie lubi k-iedy 
kłamiemy, wtedy złości się. Lubi gotować i robić 
dobre rzeczy. Tata częściej śmieje się od mamy 
i broni nas gdy rozrabiamy. 

Kasia 
W domu jest nas czworo: mama, tata, starsza 
siostra i ja. Mój stosunek do .rodziców jest 
następujący: kocham ich ponad wszystko, 
szanuję ich, jestem im posłuszna, ale nie zawsze 
mi to wychodzi. Słucham ich i staram się 

wypełniać ich polecenia i prośby. Bywają dni, 
kiedy jestem na nich zła, za to że np.: nie chcą 
mi czegoś kupić, co naprawdę mi się podoba 
i za wszelką cenę chciałabym to mieć ale 
w gruncie rzeczy od czego rodzice mają 
pieniądze. Z moją siostrą kłócę się bardzo 
rzadko, a jeżeli już, to trwa to najwyżej kilka 
minut. Wydaje mi się, że wynika to głównie 
z różnicy wieku, gdyż ona ma·17 lat a ja 12. Ona 
jest prawie dorosła, jej poglądy i spojrzenia 
na świat są bardziej prawdziwe i rzeczywiste. 
Jeżeli się z nią nie zgadzam, to dlatego, że 
pewnych rzeczy i poglądów nie mogę lub nawet 
nie chcę zrozumieć. 



Jak to już bywa w kazdej rodŻinie, jak się coś 
stłucze, zepsuje, zniszczy, ale i nie zawsze, 
bo w kłótniach też tak bywa, przeważnie 
najmłodszy członek rodziny jest zawsze winny 
i poszkodowany. Oczywiście zawsze Kasia, 
zawiniła, zepsuła, zrobiła, jest winna kłótni, 

której moim zdaniem w ogóle nie zaczęłam. 

Przeważnie rodzice na mnie wszystko zganiają, 

a moja starsza siostra, oczywiście, ni"ewiniątko 
i aniołek . Jak trzeba gdzieś wyjść, to ja 
oczywiście jestem źle ubrana, nieuczesana, 
a w ogóle to niegotowa do wyjścia itd .. .. 
Mimo kłopotów, kłótni i niezadowoleń, kocham 
swoją rodzinę i nie wyobrażam sobie życia bez 
niej. 

Mariusz 
Rodzina: 
jest to troje ludzi, w tym dwoje są związani 
węzłem małżeńskim . 

Jak powstaje rodzina: 
rodzina powstaje na skutek połączenia dwóch 
płci żeńskiej i męskiej, wtedy rodzi się młody 

osobnik i rodzina w komplecie: czyli mały synek 
lub córka, tata i mama. 
Małżeństwo. 

jest to dwoje ludzi połączonych węzłem 
małżeńskim . Wtedy po ślubie żo.ria przybiera 
nazwisko męża. 
Miłość: 

jest to dziwne uczucie. Człowiek wtedy czuje się 
lekki. Serce jakby wtedy trochę zaboli ale to 
przestanie. Serce nie jest przyzwyczajone do 
takich dziwnych uczuć . 

Mama: 
jest to Of '>ba płci żeńskiej . Mama jak każda inna 
jest dla swoich dzieci miła i dobra. Chętnie 
pomaga swojemu dziecku w tarapatach. 
Tarapaty: 
wpadnięcie w kłopoty i nie można z nich 
wybrnąć. 



Tata: 
jest to osoba płci męskiej . Tata jak mama kocha 
swoje dzieci. 
Rodzinę powinno się kochać np.: mama kocha 
tatę, tata kocha siostrę, siostra kocha brata. 
Oczywiście wszyscy kochają się nawzajem. 
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Gosia 
Moja rodzina liczy pięć osób: ja, tata, siostra, 
szwagier i chomik, którego także uważam za 
członka rodziny. Wychowuje mnie tata, za co go 
bardzo cenię i kocham. Siostra jest jedną osobą, 

której mogę się zwierzyć ze spraw życiowych . 

U nas w domu panuje miła atmosfera, nikt się 
nie kłóci i wszyscy się rozumiemy. Całym 
domem zajmuje się tata, tzn. robi zakupy, gotuje 
obiady, natomiast ja, siostra i szwagier 
zajmujemy się porządkami. Niedziele i święta 
spędzamy razem. Gdy mamy wolny czas 
organizujemy wycieczki rowerowe za Łódź, co 
bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie. 
Bardzo kocham moją rodzinę i nie chciałabym 
się z nikim zamienić . 

Adam 
Moja najbliższa rodzina to mama, tata i siostra. 
Mama pracuje zawsze po południu i wraca 
dopiero o szóstej lub siódmej. Taty często nie 
ma w domu ponieważ jest za granicą lub na 
rynku. W związku z tym często jesteśmy z siostrą 
sami. Siostra chodzi do tej samej szkoły co ja, do 
1-szej klasy. Bywa tak, że często kłócimy się, 

bijemy i zawsze moja siostra jest poszkodowana. 
Mama wtedy denerwuje się i krzyczy oczywiście 
na mnie. Kiedy jest ładna pogoda i tata jest 
w domu, jeździmy na wspólne wycieczki za 
miasto. Tata gdy jest w domu, dużo czasu 
poświęca na pracę w domu ale zawsze znajdzie 
czas dla nas. Podziwiam go, że mimo tej ciągłej 
pracy znajduje czas na zabawę z moją siostrą. 
Wakacje również spędzamy wspólnie, 
wyjeżdżamy pod namiot lub do babci na wieś. 
Lubię wyjeżdżać z rodzicami ponieważ jest 
wesoło i miło. Nie chciałbym ni9dy znaleźć się 
w domu dziecka, być bez rodziców, rodziny. 
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