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Roland Topor , 
JOKO SWIĘTUJE 

ROCZNICĘ 
Joko fete son anniversaire 
tłumaczenie Ewa Kuczkowska 



ROLAND POZAPANICZNY 

Pochodzenie: urodzony 7 stycznia 1938 r. w Paryżu Roland 
TOPOR jest synem Abrama Jechiela Topora (1903-1992). 
rzeźbiarza i malarza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie i Zlaty z domu Binsztok; wnukiem Josha 
Davida Topora, warszawskiego rymarza i Fajgi Zaksenberg. 
Pradziad Rolanda przepisywał w Warszawie Torę. 

Wcześniejszych dokumentów rodzinnych Topora nie 
znaleziono, chociaż wiadomo, że w dziele Waleriana 
l\Jekandy Trepki "Liber generationis plebeanorum" wydanym 
w XVll wieku w Krakowie, wspomina się o rodzinie "w 
Kazimierzu u Krakowa zwa11ej Toporkiem co miata kamienicę 
w ulicy ku bramie Skawińskiej. Topor ów, w 1629 r. organistą 
byt, grywat na zamku krakowskim w kapeli. Począt się byt 
arendami bawić za Krakowem i stodoty solne trzymat. 
Toporem się pieczętowat". W reprincie dzieła Jana Długosza 
"lnsignia seu lenodia regis et regni Poloniae" zachowanym 
w Bibliotece Kórnickiej znajduje się zapis, że Topor to ród 
wywodzący się z plemienia polskiego i z dawnych czasów, 
stąd też ma zawołanie Starża; Bipenna, Bipennis lub 
Wścieklica; mężowie jego odznaczają się wrodzoną swadą 
i dowcipem. 

O sobie: twórczość Rolanda może być opatrzona różnymi 
przymiotnikami, często czerpanymi ze słownika rzadko 
używaneg:o żargonu. Nie protestuje kiedy nazywają go 
"odświntuszaczem", bo stawo to ma odrobinę humoru i 
ironii wobec rzeczywistości. Stara się nie być obojętnym 
ani cynicznym. Wi1erzy w siłę i1 wagę emocji. Jest pewien, 
że są gdzieś osoby, które będą rozumiały to co mówi, jak 
pisze czy rysuje. Tworzy dla tych co chcą go rozumieć. 
Tworzy j1akby sieć dla wybranego, ogólnoludzkiego 
połączenia. To co robi nie ma jedynego celu - sprzedaży. 

Chce żyć we wspó llnocie, a nie w i1zolacji prowadzącej do 
schizofre in ii. Wie kim jest. Nie jest świętym. Wie kogo lubi, 
kogo nienawidzi, kogo toleruje. Są osoby, których nie cierpi, 
ale ma też wielu przyjaciół i ceni sobie te re l1acje. 

TOPOR JĘZYKOWY 

NEOTOPOR najnowsze dzieło Rolanda Topora. 
ang. Newtopor, fr. Noveautopor, niem. Neutopor. 

TOPORANAPOLI tytuł wystawy retrospektywnej od A do 
Z Rolanda Topora w Neapolu w 1995 roku. 
Toporinnaples, Toporanaples, Topomap/es. 

TOPORIADA impreza okolicznościowa o charakterze 
masowym, której inicjatorami są osoby o zainteresowaniach 
twórczością Rolanda Topora; grupuje uczestników 
popierających i propagujących jego sztuki. 
Toporiady, Toporiada, Toporiade. 

TOPORIANA informacje o charakterze anegdotycznym, 
bibliograficznym, komentarze, rozmaitości, rzeczy różne 
związane z Rolandem Toporem. Także elementy odzieży 
(krawaty, muszki, skarpetki, koszule), znaczki pocztowe oraz 
okolicznościowe pamiątki ze sztuką Rolanda Topora; 
jednorodne zbiory kolekcjonerskie dotyczące tego artysty. 
ang. fr. niem. Toporiana; 

TOPORLATRIA kultowa forma odnoszenia się do dzieł 
Topora, które traktowane są jako przedmioty sakralne. 
Toporlatry, Toporlatrie, Toporlatrie. 

TOPORLINO linoryty Rolanda Topora wydane w latach 
1975-1986, reprodukcje opublikowane w książce w WAiF. 
Toporlinocut, Topor/ino, Toporlinolschnitt. 

TOPOROGELIA osobl i1we, twórcze nadużywanie śmiechu 
w kontaktach towarzyskich; wyiraźne inkrustowanie rozmowy 
perlistym śmiechem. 
Toporgaiety, Toporire, Toporogelie. 

TOPOROGRAF badacz trudniący się opisem dz 1ieł Topora. 
Toporographer, Toporographe, Toporograf 

TOPOROGRAFIA badania opisowe dzieł Rolanda Topora; 
styl pisma Rolanda Topora. 
Toporography, Toporographie, Toporographie. 



Przedstawienie 

Joko świętuje rocznicę - Rolanda Topora 
• jest prapremierą polską 
• kończy trwający niemal rok 

Festiwal "Roland in Poland" 
• wprowadza na bydgoską scenę artystę i człewieka 
niezwykłego - liryka, malarza, rysownika, rzeźb.a rza, 

smakosza, skandalistę, pisarza, twó rcę dramatów 
i .. . jedynego w swoim rodzaju teatru 

OBSADA 
WieSła)V Kowalski - Joko 

Magd lena Woźniak -Amica, si stra 
Magdalena Kusińs~a - Matka Jóko \ 

Piotr Milnerowicz - Ojciec Joko „ 
Małgo ta Witkowska - Wanda 

Darius;z Błażejewski - oktor Fersen, Gruby, 
Pracownik. 

Witold Szulc - lon, Pracownik, Lekarz Baluro 
Robert Kibalski - Bawastro, Profesor Krank, 

Pr~cownik. 

Andrzej Stendel - Sir Barnett, Baptista. 

-' reżyse l"ia "rz~ztof Galos 
scenografią..- M ·an P,aJlek ;;.-

opracowanie muzyczne - Krzysztof Galos 
asystent reżysera - Andrzej Stendel 
inspicjent, sufler - Grażyna Juszczyk 

• Przedstawieniu towarzyszy Wystawa Plakatów autora 
eksponowana w Teatrze Polskim i Muzeum Okręgowym 
im . Leona Wyczółkowskiego. 

Premiera 7 grudnia 1996 

O pracy: wydlaje mu s i1ę, że jest leniwy. Gdyby pisał dla 
siebie wystarczytyby mu cztery litery - A.B.C.D. Ale sama 
myśl źle się sprzedaje. Myśl musi zostać obudowana pracą . 
Powtarza więc do znudzenia to co radzi stary dureń mtodemu 
durniowi: dzieto to 1 % genialnego pomysłu i 99% wytężonej 
pracy. Roland wolatby otrzymywać wynagrodzenie i nie 
pracować . Często powtarza, że więcej sztulk i powstaje w 
czasie ośmiu godzin snu niż w czasie szesnastu godzin 
pracy na jawie. Reklamy, ogtoszenia, znaki i hasta na 
domach, murach i ptotach są jakby formą alibi dla 
nadawców. Uważa, że o wiele bardziej inspiru j ące i 
działające na wyobraźnię jest miejsce czyste ; bez 
komunikatów i innego rodzaju wspótczesnych fresków. Ale 
ten częsty śmietnik wizualny jest nie do uniknięcia . Każdy 
chce pracować . Dla Rolanda najtrudniejszym momentem 
jest wziąć się do pracy. Zacząć. Wystartować . Często, gdy 
ma zrobić kilka rzeczy, czeka chwili krytycznej, którą może 
wywołać np. kolejne zamówienie. Wówczas odpala. Pisanie 
potem nie sprawia mu trudności. Pracuje pięć, sześć godzin 
dziennie i po kilkunastu dniach utwór jest prawie napisany; 
w każdym razie wyraźnie zarysowany. To co w czasie 
pisania sprawia Rolandowi najwięcej kłopotu to samotność . 

O powiązaniu pisania i rysowania: Roland mówi 
wprost. że są to dwa sposoby zmierzające do pobrudzenia 
papieru. Takie czynnośc i wykonują uczniowie od pierwszej 
klasy szkoty podstawowej. Piszą i rysują i nikogo to nie 
dziwi. W obu przypadkach podstawowym celem Topora 
jest osiąganie czytelności i zrozumienia. Czytelność dzieła 
zależy od przyjętego kodu i konwencji. Pisanie i rysowanie 
to jednak czynności bardzo sobie bliskie. To co je dodatkowo 
łączy, to potrzeba ulokowania w nich myśli . Wielu myśli . 
Istnieją jednak pewne różnice . Rysowanie Rolanda jest 
pracą w samotności . Jest szukaniem równowagi . Pisanie, 
natomiast, jest twórczością jakby grupową, wykonywaną 
przez i dla wie llu1. Teksty, dialogi, nawet monologi są 
rezultatem wędrówek , spotkań i konfrontacji . Tak od 
prostego tekstu dochodzi Topor do swoiego teatru. Do 
kreowania bohaterów. Nadawania im cech podpatrzonych 
i wymyślonych. Teatr jest kreacją zbiorową od samego 
początku. Od zbierania danych. Od okresu inkubacji . Kiedy 
jednak chce dywagować , wówczas uwaźa samotność za 
wielkość doskonałą . 

Władysław Serwatowski 



TOPOROFIL upodobanie do kolekcjonowania sztuki 
Topora. 
Toporophile, Toporophi/e, Toporophile. 

TOPOROFILIA chorobliwe zainteresowanie sztuką Topora. 
Toporophily, Toporophilie, Toporophilie. 

TOPOROFOBIA lęk przed sztuką Topora. 
Toporophoby, Toporophobie, Toporofobie. 

TOPOROLOG uczony badający dorobek Rolanda Topora, 
potrafiący wskazać na dochody z tych badań jako gtówne 
żródto utrzymania. 
Toporologist, Toporologue, Topora/ag. 

TOPOROLOGIA dyscyplina naukowa zajmująca się 
twórczością Rolanda Topora; nauka o języku Topora. 
Toporology, Toporo/ogie, Toporologie. 

TOPOROMANIA nadużywanie jednego nazwiska do 
opisu rzeczywistości; zachwianie proporcji na rzecz Rolanda 
Topora, który staje się miarą i normą. 
Topormania, Toporomanie, Topormania. 

TOPOROSTRADA droga uczęszczana przez Rolanda 
Topora; sposób dotarcia do Topora w sieci Internetu. 
Topomet, Toporostrade, Toporobahn. 

TOPOROTEKA miejsce gromadzenia lub przechowywania 
danych o dorobku Topora, także w elektronicznych bazach 
danych. 
Toporoteca, Toporotegue, Toporoteca. 

TOPORPIANO - TOPORFORTE sposób projektowania 
plakatów przez Rolanda Topora polegający na zostawianiu 
wolnego czata plakatu na wpisanie określonego tekstu 
przez typografa; oddawany pianopllakat nabiera końcowej 
dynamiki i formy plakatoforte. 
Toporpiano - Toporpower, Toporpiano - Toporforte, 
Toporpiano - Toporforte. 

7.P zbiorów 
Włc;.$łysław Serwatowski 

· 1< umentac11 Przyjaciel Artysty, 
A SP Naczelny Toporograf 

Teatr Polski dziękuje firmie 

P.P.H.<I OKtłOTHERM S.C. 
za znaczącą pomoc 

w wyposażeniu Studia nagraniowego 

siedziba firmy 
ul. Hetmańska 26 Bydgoszcz 

tel. 28-77-68 

CUKIERNIĄ 

WIEDEŃSKA 
M. Kameduła Z. Kujawski 

Bydgoszcz • ul. Polanka lb • tel: 42 89 13 

dosładza życie artystów i gości 
Teatru Polskiego 

85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 14, 
tel. +48(52) 22 18 (61-69), fax 22 89 88 

komertel 39121521 
tlx 562208 

Hotel i restauracja 
"Pod Orłem" 

to stuletnia 
tradycja, komfort 

i elegancja. 

(NORD ~Jf'FRANS 
Biuro Reklamy Sp. z o.o. 

Użycza teatrowi swoich 
specjalistów i komputerów 

85-950 Bydgoszcz 1 •Box 637 
tel: 22 52 78 • 45 46 70 • fax 27 05 05 



Dyrektor • Wiesław Górski 

Zastępca •Iwona Krajka 

Kierownik muzyczny • Piotr Salaber 

Koordynator 

pracy artystycznej • Bernadeta Fedder 

Kierownik Działu 

Upowszechniania Teatru• Halina Armada 

Sekretarz literacki •Marzena Matowska 

Kierownik impresariatu •Andrzej Lewiński 

Specjalista ds. promocji• Marek Goliński 

Kierownik techniczny •Piotr Rzepecki 

Brygadzista sceny • Mariusz Pawlikowski 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej • Ewa Strzępek 

krawieckiej męskiej •Wiesław Komajda 

fryzjersko-perukarskiej • Halina Rzepecka 

stolarskiej • Dariusz Haberski 

reklama • Janusz Karsznia 

prace malarskie • Barbara Górecka 

akustycy • Rafał Heinrich 

• Piotr Rakowicz 

główny elektryk • Krzysztof Augustyniak 

oświetleniowcy • Robert Łosicki 

• Eugeniusz Wiśniewski 

rekwizytorzy • Eugeniusz Baranowski 

• Artur Ekwiński 

szewc • Ferdynand Roguszka 

tapicer • Bernard Noculak 

ślusarz • Jarosław Andrysiak 
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