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Bohdtm Urbankowski 

Walka poziomych z pionowymi o wszystko 

St f n Themerson urodził się w 19 I O r. w Płocku. U marł w Londynie w 19 8. 
W Warszawie studiował fizykę i architekturę. Był awangardo\'. ym. wszechstronnym 
twórcą. Wide dziel stworzył we współpracy z żoną Franciszką. absolwentką Akademii 
Sztuk Pięknych. Pasjonował się fotografią (do perfekcji doprowadził sztukę fotomon
tażu), kręcił filmy eksperymentalne. Jego pierwszą znaczącą pracą była Apteka. którą 
określił. jako ,,fotogramy w ruchu". 
W 1936 roku na zamówienie Instytutu Spraw Społecznych zrealizował film Zm1rcie. 
do którego muzykę skomponował Witold Lutosławski. Dwa lata później zyskał rozgłos 
Przygodą człowieka poc::.ciwego z muzyką Stefana Kisielewskiego. 
W 1937 roku Themersonowie wyjechali do Paryża, gdzie zastał ich wybuch wojny. 
Oboje zgłosili się jako ochotnicy do annii polskiej we Francji, potem znaleźli się w 
Anglii. Stefan Themerson rozpoczął współpracę z tygodnikiem Nowa Polska, potem 
założył własne wydawnictwo Gaberbocchus Press, które drukowało, a właściwie two
rzyło książki będące dziełami sztuki - o szatę graficzną dbała żona artysty. Wrócił także 
do filmu - wspólnie z żoną Themerson zrealizował dwa filmy, w tym - na zamó"V.ienie 
Rządu RP - propagandowy Ca/ling Mr Smith, do którego wykorzystał z jednej strony 
Bacha i Szymanowskiego, z drugiej - Horst Wessel Lied. 
W 1948 roku opublikował programowe opowiadanie Bayamus, w którym zawarł awan
gardową, aczkolwiek sięgającą orzeniami baroku teorię poezji semantycznej, nieli
nearnej. Pierwszą powieść opul:flikował w roku 1953. To Wykład profesora Mmaa po
przedzony wstępem Bertranda Russella. Polecam tę książkę - pisał angielski myśliciel 
- ponieważ jest jędrna, pełna wyrazu, polotu i zjadliwego humoru. Nie mogę obiecać 
czytelnikowi, że będzie zrywa! boki ze śmiechu, ale mogę mu przyrzec cierpką przyjem-



ność p(vnqcą z analizy nonsensu. Trudno o krótszą i zarazem tak wnikliwą recenzję. 
Z późniejszych prac The nersona wspomnieć warto takie książki jak Kardynał PM!a
tiio, H)•spa Hobsona, czy Tom Harris - wykorzystującą chwyty powieści kryminalnej 
Rzadko mówi się o Themersonie jako o pisarzu dla dzieci. Jeszcze przed wojną pisał 
wiersze i k iążki dla najmłodszych, z których wymienić trzeba Pr::ygody Ptdrka 11}'
r::.utka o chłopcu, który próbuje odkryć kim jest czy Pan Tom buduje dom - studium 
budow. domu dla dzieci. 

Okiem termita 
rl)·klad profesora Mmaa to książka opisująca termity jak ludzi, ale i ludzi okiem ter
mitów. Tennity zresztą, były pierwsze i ważniejsze: z Jogowie twierdzą - ówi ty
tułowy bohater książki - iż co najmniej sto milionów lat po nas (tj. tennit eh - BU) 
pojawił się na ziemi ów rodzaj homo, którego osobniki zwiemy popularnie bezwłosy
mi ssakami. 
Tennity, które preferują horyzontalność także mają kulturę, także tworzą historię (np. 
wywołując i likwidując rewolucje) i także przyswajają sobie wiedzę. fyle, że nie trzy
mają jej na zewnątrz w bibliotekach, lecz dosłownie uwewnętrzniają, zjadając źródła 
informacji i opracowania. Najważniejsze obowiązujące prawdy ustala się przez głoso
wanie np. czy prawdziwe jest zdanie, iż śmiertelni są równi. (Ludzie podobnie - przez 
niejawne głosowanie ustalali, czy ziemia jest płaska, czy okrągła). 
Prócz nauki, tennity mają rozrywki - np. urządzają mecze plwackie, słuchają symfo
nii zapachowych - ich głównym organem poznawczym jest bowiem węch. Dlatego 
np. nikt nie słucha ministra - ministra bowiem się wącha, a ten nie przemawia, lecz 
wydziela. Poza tym - jak wszy~tkie stworzenia - termity wychowują dzieci, a wycho
wując - śpiewają piosenki, czasem tak wzruszające jak ta o Infantce i Księciu, których 
wyrzucono z Osiedla na blask. A oni złączyli się i pofrunęli, każde żeglując swoim 
skrzydłem i założyli państwo, w którym działy się cudowne rzeczy. 

Dwa w jednym 
Akcja powieści, czy też przypowieści o profesorze Mmaa nawiązuje do przypowiastki 
filozoficznej, ale stosuje też chwyty rodem z powieści sensacyjnej. 
Oczywiście nie będziemy tu streszczać akcji powieści i opartej na niej sztuki. Możemy 
jednak, a nawet powinniśmy, zacytować kilka aforyzmów. Bo po to byśmy sobie tych 
parę myśli przyswoili Themerson napisał całą tę powieść. 
Więc: 

Jtdynie prawda jest cudowna 

X.a=dt rozH ią= e pr=ez naukę ścisłą zagadnienie, "H-y. uwa setkę nie przeczu anych 
uprzednio zagadnień nowych i w ten sposób niewiedza nasza się jedynie powię a. 

n /ko be::. vyznaniowość ministra daje gwaranc;1ę. że nie będzie on liczył na cuda które 
a n go w fonająpracęjego resortu. 

I na kamee: 

Z rytmów zbudować można do · j!JZ4 być może, mapę prawdy. czyli mapę rzeczy-
wistości, ni= ze słów czy znaków matematycznych. 

P . abdomen po prostu brzuch. 



Piotr-Bogusław Jędrzejczak 

- psycholog, kulturoznawca - teatrolog. Studia reżyserskie skoń

czył w krakowskiej PWST im. Ludwika Solskiego. Wyreżyse
rował dotychczas 29 pozycji na scenach dramatycznych, mu
zycznych i lalkowych teatrów w: Łodzi, Tarnowie, Krakowie, 
Kielcach, Poznaniu, Zielonej Górze, Warszawie, Szczecinie, Ka
liszu oraz Płocku. 
Na płockiej scenie zrealizował w 2006 roku monodram Aktor -
Reaktor Artura Belinga. 
Jest autorem książek: Dziennik klikomanki (powieść dla młodzie
ży), a także podręcznika Jak w Polsce zostać aktorem. Zajmuje 
się sztuką wystąpień publicznych. (Wykłady w Europejskiej Aka
demii Dyplomacji i innych instytucjach.) Założyciel i dyrektor 
artystyczny czterech autorskich festiwali: Wielkiego Ognia - Blu

esowo Rockowego Festiwalu im. Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kalinowych 
Nocy, Kalinowych Dni - festiwa lu im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie, Festiwalu Piosenki 
Literackiej W Żółtych Płomieniach Liści im. Łucji Prus w Białymstoku oraz SkArPy (Spotka
nia -Artyści - Płock) - Transgranicznego Festiwalu Sztuk im. Stefana Themersona w Płocku. 

Małgorzata Gałaś-Prokopf - malarka, scenograf, pedagog. Ukończy

ła Wydział Malarstwa i Scenografi i krakowskiej Akademii Sztuk Pięk

nych, a także Mediadesign Akademie w Wtirzburgu. 
Jeszcze na studiach przygotowywała scenografie dla telewizji. Jest za
angażowana w życie teatralne w Niemczech, Polsce i Szwajcarii. Two
rzyła scenografię i kostiumy w Berlinie, Base), Bernie, Dtisseldorfie, 
Petersburgu, Zabrzu, Krakowie. Wiele zaprojektowanych scenogra
fii wykOJ!ała własnoręcznie. Realizuje projekty zarówno realistyczne 
jak i eksperymentalne. Tworzy ilustracje książkowe, plakaty i witraże . 

Swoje obrazy prezentuje na wielu wystawach w kraju i za granicą. W 
ramach projektów Urzędu do Spraw Kultury w DUsseldorfie prowadzi zajęc i a teatralne i pla
styczne z dziećmi i młodzieżą. 

Maja Pietraszewska - Koper znana pod pseudonimem 
artystycznym Digital Princezz ukończyła Il stopień 

Państwowej Szkoły Muzycznej we Włocławku w klas ie 
skrzypiec. W trakcie nauki gry na skrzypcach grała we 
włocławskiej orkiestrze kameralnej i śpiewała w chórze. 
Z wykształcenia jest socjo logiem. 
Kompozytorka, wokal istka, dj-producentka i jedyna po
lka, która gra muzykę elektroniczną na żywo z syntezato

rów. Pierwsze sukcesy wydawnicze przyszły bardzo szybko. 
Komponuj e muzykę do sztuk teatralnych . Współpracowałam.in z Teatrem Starym w Krako
wie, Teatrem Dramatycznym w Warszawie. 
Pracowała z Pawłem Salą, Marc inem Liberem, Mają Kleczewską, Ivanem Wyrypajewem, 
Piotrem-Bogusławem Jędrzejczak i em i Leszkiem Ciecho1'1skim. Obecnie współpracuje z re
żyserem i scenarzystą Grzegorzem Lipcem i grupą filmową Sky Piastowskie z Zielonej Góry 
tworząc muzykę do filmu 8 w poziomie. 

Ewa Pa'jąk - aktorka. Abso lwentka Wydziała Lalkarstwa 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Białymstoku. 
Zadebiutowała w 1980 r. w spektaklu O Zwyrtale Muzykan
cie Jana Wi lkowskiego w reż. Joanny Piekarskiej na scenie 
Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kie lcach, z którym współ

pracowała do 1990 r. Ponadto, współpracowała z teatrami 
w Rzeszowie, Kielcach i w Tarnowie. 
Od 2008 roku pracuje w lubelskim Teatrze In Vitro. 
Miłośnikom telewizyjnych seriali znana jest z takich reali

zacji , jak: Plebania, Samo życie, Na dobre i na zie, Ojciec Mateusz. Mjak Milofr, Pemjonat 
pod Różą czy Klan . 
Wystąpiła równi eż w filmach: Line::, Nie opuszczaj mnie. 8 w poziomie, Glina, Adam i Ewa. 
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