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SPACERUJMY, 
kochani 
ludożercy
Jeśli pracujesz w trybie home office, tak jak robił 
to przez całe życie Tadeusz Różewicz, z pewnością 
warto skorzystać z jego doświadczenia i często 
spacerować. Na luty przygotowaliśmy trasę śladami 
wrocławskiego poety, który patronuje rokowi 2021.

Na walizkach
Różewicz przez pierwsze lata pobytu we  
Wrocławiu mieszkał przy hałaśliwej ulicy  
Glinianej, po sąsiedzku z dziecięcą przy-
chodnią dentystyczną, później przy niewie-
le cichszej – jak się okazało – Januszowic-
kiej na Krzykach. Najpierw uskarżał się na:

żelazne uderzenie wozów tramwajowych
w jezdnię
stukanie młotka
na klatce schodowej

po przebudzeniu
(...) 

płaskie spłaszczone dźwięki
jeden za drugim
zrzucane metalowe karty

pojemniki na śmieci
jak blaszane kości
olbrzyma
obijają się o siebie
z brzękiem

a potem na sąsiadów-majsterkowiczów. 
Dopiero w 2003 roku przeprowadził się na 
ulicę Promień, do domu jednorodzinnego. 
Nic dziwnego zatem, że najłatwiej było go 
spotkać w takich miejscach Wrocławia, 
gdzie zapomina się, że jest to niemal milio-
nowe miasto – w parkach i ogrodach.

W ogrodzie sztuk
Poranne spacery i rozmowy z poetą, 
który ironicznie komentował bieżące 
wydarzenia, doskonale pamięta prof.  
Janusz Degler – witkacolog, towarzysz 
tych wędrówek. Park Południowy  
odnaleźć można w kilku wierszach  
Różewicza, w jednym z nich pisze w sty-
lu odmiennym od tego, do którego nas 
przyzwyczaił, niemal romantycznie: 

Chciałem opisać 
opadanie liści 
w parku południowym 
(...) 
chciałem namalować 
oksydowane szronem 
czarne chryzantemy 

W innym wspomina bezdomnego  
śpiącego na jednej z ławek:

zobaczyłem go w parku

między nagim drzewkiem
przywiązanym do palika
blaszaną puszką po piwie
i podpaską zawieszoną
na krzaku dzikiej róży

To ulubione miejsce spacerów zostało 
uwiecznione także w malarstwie Tade-
usza Różewicza – na drzewnych hubach 
namalował kilka widoków parku.

Zebrali / Collected by:  
Maria Marszałek, Marcin Szyjka  
(Muzeum Pana Tadeusza  
/ Pan Tadeusz Museum)

LET’S GO  
FOR A WALK, 

fellow  
people-eaters

If you work from a home office, like Tadeusz 
Różewicz did throughout his life, you should 

certainly heed his lesson and walk as often as 
you can. For February, we have a special walk 

in the footsteps of the Wrocław poet and the 
patron of the year 2021.

Out of a suitcase
For the first years of his stay in Wrocław, 
Różewicz lived on noisy Gliniana Street, 
next to a children’s dentist’s clinic. Later on, 
he moved to Januszowicka Street in Krzyki, 
which turned out to be just a bit quieter. 
First he complained about:

the iron strikes of streetcars
against the pavement
the blows of a hammer
on the staircase

after waking up

and then about his DIY-obsessed neigh-
bours. It wasn’t until 2003 that he moved to 
a detached home on Promień Street. It’s no 
wonder that one could randomly encounter 
him in places where you can forget that it is 
a city of almost a million people – in parks 
and gardens.

In the garden of arts
The morning walks and conversations 
with the poet, who ironically comment-
ed on current events are something that 
Prof. Janusz Degler, expert on Witkacy’s 
works and Różewicz’s old companion 
fondly remembers. The South Park [Park 
Południowy] can be found in several 
of Różewicz’s poems – one of which 
features almost romantic passages that 
diverge from his typical style: 

I wanted to describe 
leaf-fall 
in South Park 
(...) 
I wished to paint 
black chrysanthemums 
oxidized by hoar-frost 

In another one, he mentions a homeless 
man sleeping on one of the benches.
This favourite place for walks was also 
immortalised in Tadeusz Różewicz’s 
paintings – he painted several views of 
the park on polypores.
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Źródła cytatów / Quotes from: 
Jatki [w:] Czerwona rękawiczka, 1948

Decybele [w:] Regio, 1969
Wiersz [w:] Na powierzchni poematu i w środku, 1983

Francis Bacon czyli Diego Velázquez w fotelu  
dentystycznym [w:] zawsze fragment, 1996

Widziałem Go [w:] zawsze fragment. recykling, 1998
Nosorożec [w:] Wyjście, 2004

Z poetą wśród  
zwierząt
Tadeusz Różewicz w liście do zaprzyjaź-
nionego literaturoznawcy prof. Ryszarda 
Przybylskiego pisał, że woli chodzić do zoo 
niż do kawiarni SPATiF-u. Kiedy ten przyje-
chał w odwiedziny, smutny po stracie matki, 
Różewicz zabrał go na wycieczkę do ogrodu 
zoologicznego właśnie. Przez kolejnych  
30 lat będą wspominać w listach tukana 
Toto, którego czarne skrzydła zrobiły na nich 
największe wrażenie. Zoo było dla Różewi-
cza źródłem inspiracji. W jednym ze swoich 
wierszy zwraca uwagę na:

… jakiś dziwny
gatunek małp
małpy te są okryte różnymi
kolorowymi szmatami
i są nagie
włosy mają tylko na głowach
swoje małe wożą w wózeczkach

ciągle piją jedzą i śmieją się

Wrocławski  
Montmartre
Stare Jatki to uliczka we Wrocławiu, przy 
której kiedyś znajdowały się stragany 
rzeźników, a obecnie mieści się siedziba 
Związku Polskich Artystów Plastyków, ga-
lerie i pracownie, przez co bywa nazywana 
wrocławskim Montmartrem. Różewicza 
zainteresował tu pomnik „Ku czci Zwierząt 
Rzeźnych” przedstawiający: świnię, prosia-
ka, kozę, cielaka, królika, kaczkę i koguta. 
Nic dziwnego – w wierszu „Świniobicie” 
poeta domagał się dla jego bohaterki po-
mnika. I dał się sfotografować na Jatkach, 
na czworakach, jako jedno ze zwierząt.  
Już w 1947 roku pisał, że: 

różowe ideały poćwiartowane
wiszą w jatkach

A potem: 

kiedy idę do sklepu rzeźniczego
zawsze myślę jakie to zdumiewające
że to nie ja wiszę na haku

Po drodze z grafiką i teatrem 

Wędrówka kończy się na Rynku, gdzie sąsiaduje ze sobą kilka ważnych 
dla Różewicza miejsc. To m.in. pracownia Eugeniusza Geta-Stankie-
wicza w Domku Miedziorytnika, z którym poetę łączyła niezwykła 
przyjaźń, a także twórczość. To redakcja „Odry”, na łamach której 
nierzadko publikował i Teatr Współczesny, gdzie wystawiane były jego 
teksty dramatyczne. Nieopodal, w Muzeum Pana Tadeusza, znajdują się 
obecnie przedmioty osobiste należące do Tadeusza Różewicza, które 
wraz z rękopisami, księgozbiorem i teatraliami, będącymi w posiadaniu 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zostaną pokazane na wystawie 
stałej w muzeum jesienią 2021 roku, w stulecie urodzin poety.

Graphic design and theatre  
along the way
The walk ends in the Market Square, where we can find a number of 
places that Różewicz considered important. These include the studio in 
the Engraver’s House, which belonged to Eugeniusz Get-Stankiewicz, 
the poet’s good friend and fellow author, the editorial office of “Odra” 
magazine, where his texts were often published, as well as the Contem-
porary Theatre, which often staged his dramas. Nearby, in the Pan Tade-
usz Museum, there are personal items belonging to Tadeusz Różewicz, 
which, together with his manuscripts, book collection and theatrical 
items, are in the possession of the Ossoliński National Institute. They  
will be shown in a permanent exhibition at the museum in autumn 2021, 
on the centenary of the poet’s birth.

With the poet  
among animals
In a letter to his friend and literary scholar 
Prof. Ryszard Przybylski, Różewicz wrote  
that he would rather go to the zoo than to  
the SPATiF café. When Przybylski came to 
visit, devastated after the loss of his mother, 
Różewicz took him to the zoo. For the next  
30 years they would reminisce about the  
toucan Toto, whose black wings impressed 
them the most. The zoo was a source of 
inspiration for the poet. In one of the  
poems, he highlights:

… a strange
species of ape
these apes are wrapped in various
colored cloths
and they’re bare
they have hair only on their heads 
they carry their young in little carts

they’re always drinking eating laughing

Montmartre  
in Wrocław
Stare Jatki is a street in Wrocław, which 
back in the day housed butchers’ stalls, and 
these days it houses the head office of the 
Association of Polish Artists and Designers, 
galleries and studios, which led to a new 
moniker – the Montmartre in Wrocław. 
Różewicz was particularly interested in 
the monument In honour of Slaughtered 
Animals which depicts a pig, a piglet, a goat, 
a calf, a rabbit, a duck and a cockerel. In 
his poem Świniobicie the poet demanded 
a monument for its protagonist, and he even 
let himself be photographed on Jatki Street 
on all fours, as one of the animals.
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