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Roland Topor (7 I 1938-16 IV 1997) 
francuski rysownik, pisarz i scenarzy
sta filmowy. Wychowany w rodzinie 
polskich Żydów, którzy przed II woj
ną światową wyemigrowali do Pary
ża, zainteresowania artystyczne prze
jął po ojcu, wychowanku warszaw
skiej Akademii Sztuk Pięknych. 

W 1964 ukończył w Paryżu Ecole 
Nationale des Beaux-Arts. Od 1958 
publikował rysunki, m.in. w pismach 
„Bizarre" i „Le rire". W I. 1961-1965 
współpracował z głośnym pismem sa
tyrycznym „Rara-Kari". W 1962, 

Fal PAP/CAF Andrzej Rybczyńsk.i wraz z Arrabalem, Jodorowskym 
i Sternbergiem, założył legendarną 

Grupę Paniczną. W I. 60 uczestniczył w wystawach i spektaklach Grupy 
Panicznej i międzynarodowej grupy Fluxus. W 1964 wydał powieść „Chime
ryczny lokator", w której poruszył jeden ze swoich ulubionych tematów, rysując 
demaskatorski, groteskowy obraz drobnomieszczaństwa. Drugą powieścią 

Topora była ,,Księżniczka Angina" (1967), oniryczna opowieść zilustrowana 
rysunkami wzorowanymi na XIX-wiecznych rebusach, dająca wyraz zamiłowa
niu autora do pure nonsense'u, zabaw językowych i klasyki literackiej. W tym 
samym roku ukazał się zbiór opowiadań „Cztery różne dla Lucienne", 
utrzymanych w konwentji czarnego humoru. W 1969 Topor otrzymał nagrodę 
Deux Magots za książkę „Jako świętuje rocznicę". W pseudobiograficznej 
powieści „Wspomnienia starego idioty" (1975) sparodiował historię najważniej
szych XX-wiecznych ruchów artystycznych i literackich. W 1976 odbyła się 
premiera tłumaczonej później na kilka języków sztuki „Da Vinci miał ratję", 
a w 1990 sztuki „Jako świętuje rocznicę". W zbiorach opowiadań „Cafe Panika" 
(1982), „Historyjki taksówkowe" (1988) i „Najpiękniejsza para piersi na świecie" 
(1986) wyraźny jest silny związek autora z Paryżem, w którym często osadza 
akcję swoich utworów. W książce o przewrotnym tytule „Pense-betes" („Myśli 
zawiązane na supełek", 1992) Topor zgromadził bogaty wybór maksym, 
określających jego anarchizującą filozofię, bliską surrealizmowi, bardziejjednak 
w duchu Jarry'ego niż w dogmatycznym wydaniu Bretona czy Aragona. 
Działalność artystyczna Topora jest bardzo różnorodna: ilustruje książki, 

grywa w filmach (m.in. w „Viva la muerte" Arrabala, „Lokatorze" Polańskiego, 
„Nosferatu" Herzoga, „Miłości Swanna" Schlondorffa), jest autorem scenariu
szy i projektów plastycznych do nagradzanych na międzynarodowych fes
tiwalach filmów animowanych: „Ślimaków" (1966) i „Dzikiej Planety" (1972), 
napisał też scenariusz i zaprojektował maski do filmu „Markiz" (1989), opartego 
na twórczości markiza de Sade. Popularność wśród szerokiej publiczności we 
Francji zdobył skandalizującymi rysunkami, poruszającymi tematy tabu, 
i wieloodcinkowym telewizyjnym serialem „Telekot", łączącym żywy plan 
aktorski z animacją lalkową. Różne dziedziny twórczości Topora składają się 
na jednolitą wizję świata, pełną sceptycyzmu, ironii i okrucieństwa, ale też 

i radości życia. 

W Polsce jego rysunki spopularyzowały czasopisma „Przekrój'', „Ty i ja" 
i „Szpilki". Proza stała się znana m.in. z publikacji prasowych i edytji zwartych: 
„Chimeryczny lokator" (kanwa filmu Polańskiego „Lokator"), „Cafe Panika. 
Historyjki taksówkowe", „Cztery rói.e dla Lucienne'', „Najpiękniejsza para 
piersi na świecie", „Księżniczka Angina", „Dziennik paniczny". Polski pierwo
druk „Jako Ś\\~ętuje rocznicę" - w tomie „Trzy dramaty paniczne" (1995). 
Kolejne 3 dramaty wyszły pod zbiorowym tytułem „Dzidziuś pana Laurenta". 
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MOWI ROLAND TOPOR 
(z Rolandem Toporem rozmawia w Paryżu 

we wrześniu 1994 Ewa Kuczkowska) 

Jaką rolę w pańskiej twórczości odgrywa teatr? 
W teatrze wyzwala się szczególny rodzaj energii. 

Książka ukazuje się drukiem i cisza. Postaci nie nabierają 
zewnętrznego kształtu, ich wyobrażenie pozostaje w umyśle 
czytelnika aż do chwili, gdy ktoś spróbuje zrobić film albo 
przedstawienie. Utwór teatralny natomiast jest tekstem 
zamkniętym w książce i z zasady ma te ramy przekroczyć. 
Ludzie łączą energie, aby dać życie zewnętrzne postaciom, 
stworzyć scenografię, muzykę; powstaje twór realny, mniej 
lub bardziej udany, który jakiś czas istnieje, a potem znika 
i znów zostaje książka. Można by powiedzieć, że była to 
książka, która śniła; w przeciwnym razie książka po prostu 
śpi na regale bibliotecznym czy na półce w domu. Bardzo 
lubię książki, ale w teatrze jest coś elektryzującego. Spo
śród rzeczy, które lubię, najbardziej ekscytujący jest teatr 
i prasa codzienna. W obu przypadkach mamy do czynienia 
ze zjawiskami efemerycznymi, z wielką energią skoncent
rowaną w krótkim czasie, z falą potężnego napięcia, która 
po chwili opada. Pojawiają się nowe sztuki, nowe gazety. 

Pytając o rolę teatru przypuszcza/am, że głównie 
pociąga pana połączenie obrazu i słowa, dwóch głównych 
nurtów pańskiej działalności artystycznej. 

Tak właśnie jest, ale proszę zauważyć, że to samo 
połączenie występuje w fi.lmie, a film mnie tak nie kusi, 
mimo że miałem wiele doświadczeń filmowych. Kino nie 
jest wyłącznie kwestią pasji twórczej, bo rezultatem jest 
produkt przemysłowy. Być może dlatego towarzyszy mu 
wieczny pośpiech. W czasie kręcenia myśli się o montażu, 
przy montażu o promocji i dystrybucji. Praca toczy się 
dalej, gdy tymczasem tworzywo jest już martwe. W teatrze 
do końca ma się do czynienia z żywą materią. Zespół 
w tym samym czasie przeżywa te same emocje, co twórca 
spektaklu. Zatrzymanie następuje w momencie, kiedy 
wchodzi publiczność. Dla mnie jako autora, reżysera czy 
scenografa do premiery wszystko jest interesujące, potem 
zaczyna nudzić, gdyż wraz z wejściem publiczności kończy 
się moja praca twórcza, zostają aktorzy i widzowie. 

W takim razie czy bywa pan na swoich premierach? 
To zależy. Czasami jest przykro, kiedy nie moż

na już niczego zmienić. Wtedy pozostaje tylko cierpieć. 

(śmiech) Następne przedstawienia już nie są takie me
przyjemne, bo można w nie ingerować. Premiera jest 
najgorsza, ale zazwyczaj kręcę się w pobliżu. (śmiech) 

Projektując kostiumy czy scenografię bywa pan inter
pretatorem cudzych tekstów. Jaki pan ma stosunek do 
inscenizacji, które naruszają pańskie wyobrażenie o własnej 
sztuce? 

Tekst sztuki to rodzaj trampoliny dla wyobraźni. 
Jeśli ktoś posłuży się nią, żeby wzlecieć - to świetnie. Jeśli 
poleci w bezsensownym kierunku, albo przy starcie spadnie 
na pysk, to czuję się zdradzony i, oczywiście, nie jestem 
zadowolony. Ale ryzyko, jakie ponoszę, jest wprost propor
cjonalne do zadowolenia, które odczuwam, kiedy wszystko 
się uda. Tekst jest w teatrze tym, czym partytura w muzyce. 

Czy wszystkie pańskie sztuki - a napisał ich pan 
okolo dziesięciu - były początkowo powieściami? 

Nie, tak było tylko z „Joko ... ". 
W zamyśle miał do być rodzaj opowieści dialogowa

nej. Książka ukazała się w 1969 i w tym samym roku 
została nagrodzona „Prix des Deux Magots". Dwa lata 
później zmodyfikowany tekst „Joko ... " wystawiono w teat
rze w Brukseli. Sztukę grano również we Francji, w Holan
dii, w Niemczech (w teatrze radiowym) i ostatnio znowu 
w Belgii. Na ogół grywają mnie w niewielkich teatrach 
co by znaczyło, że jestem ciągle młody. (śmiech) 

Skąd wziął się pomysł „Jako ... " 
„Joko ... " zaczął się od rysunków postaci, które 

dźwigały inne postacie. Z jednej strony nie było w tym nic 
nadzwyczajnego, trochę to przypominało riksze na Dale
kim Wschodzie, a z drugiej wydało mi się symbolicznym 
obrazem wyzysku człowieka przez człowieka. Spróbowa
łem więc przerysować ten symbol, tak że stał się grotes
kowy. Stąd historia o noszonych najpierw na zewnątrz, 
a następnie wewnątrz. I wtedy zorientowałem się, że prawie 
wszystkie moje książki dotykały tego samego tematu: 
problemu zawłaszczania. Trelkowski w „Chimerycznym 
lokatorze" owładnięty przez poprzednią lokatorkę i sąsia
dów, staje się kimś innym. „Marquis" jest we władzy 
swojego fallusa i tak dalej. 

W człowieku, jak w pokrowcu, ukrywa się wiele 
osób. Właśnie to odgadywanie ilości osób, które zamiesz
kują człowieka, bardzo mnie zajmuje. To okrutne, aJe 
w społeczeństwie, w którym żyjemy, ludzie sądzą, że kierują 
się swoimi własnymi pragnieniami, gdy tymczasem prag-



nienia te są wynikiem manipulacji. Weźmy Amerykanów 
- nie żebym uważał ich za diabolicznych, ale ze względu 
na ich siłę ekonomiczną i ekspansywność - narzucają 
wszystkim tę swoją coca-colę i fast food. Czy sądzi pani, 
że oni te produkty narzucają tylko zewnętrznie? Dlaczego 
ludzie stoją w kolejce, żeby dostać koszulkę z napisem 
„coca-cola" czy kupić coś w McDonaldzie? Bo wewnątrz 
siebie mają już klienta, którego wytworzono w tym samym 
czasie, co proponowany towar. Ten klient jest elementem 
obcym, jak płód wszczepiony matce zastępczej. Wszyscy 
jesteśmy takimi matkami, i to jakich potworów! (śmiech) 
Ludzie wypełnieni są postaciami znanymi z ekranu, z cza
sopism, krewnymi, znajomymi z dzieciństwa, całym tłumem 
innych osób. Tu powstaje pytanie, czy jesteśmy pojedynczy, 
czy istniejemy w wielości. Czy będąc samemu, jesteśmy bez 
innych, i czy w tłumie nie jesteśmy sami? W mowie, 
w języku - i to na poziomie zerowym - też jesteśmy 
zniewoleni. W pustym pokoju uderzamy się boleśnie i oto 
Francuz w takiej sytuacji wykrzyknie: ai!, Polak: aua!, 
Anglik: aucz!, Japończyk: ita! Żaden z nich nie sądzi, że 
w tym momencie mówi jakimś językiem, każdy jest przeko
nany, że dźwięk ten bierze się bezpośrednio z jego emocji, 
a przecież język to są właśnie inni. „Joko ... " był dla mnie 
utworem ważnym, gdyż po „Lokatorze" porusza on pro
blem, w którym się odnajduję. 

Jako z początku widzi obiektywnie i nie chce się 
poddać. 

Jako jest ofiarą, zgodną i wręcz dumną ze swojego 
statusu. Jego bunt jest dziecinny, szybko uczy się zachowań 
społecznych, pojmuje ich logikę i przyczyny. Zarabianie 
pieniędzy i powszechny szacunek, który nagradza bycie 
takim jak inni. Nie ma nic gorszego niż odmieniec, więc 
stara się być dobrym chłopczykiem, jeszcze silniejszym, by 
móc więcej znieść. W końcu w swojej skwapliwości posuwa 
się tak daleko, że przyjmuje ich do swojego wnętrza. Wtedy 
na bunt jest już za późno, procesu nie da się przerwać. 
Zresztą, nie chciałbym tu odgrywać filozofa naszych cza
sów, w końcu wszystko to jest całkiem zabawne. (śmiech). 

loko zostaje uratowany przez matkę, czy przypisuje 
pan temu jakieś szczególne znaczenie? 

Matka jest absolutnie zawłaszczająca. Jej walka to 
walka jednej siły przeciw drugiej, obcej. Jest pierwsza 
i kolonizatorska. Jedyna istota jeszcze bardziej zniewolo
na niż Jako to jego siostra, Amica. Ona jest prawdziwą 

IJiewolnicą. Typowy układ społeczny z krajów Trzeciego 
Swiata, w hierarchii społecznej niżej od najbiedniejszego 
mężczyzny jest jeszcze zawsze kobieta. 

A ojciec? 
Ojciec jest zramolały, właściwie wcale go nie ma. To 

być może tłumaczy, dlaczego Jako jest taki ugodowy, taki 
ustępliwy w stosunku do innych. Ten, kto w innych usiłuje 
odnaleźć ojca, jest niewolnikiem doskonałym, gdyż swego 
pana bierze za ojca nad ojcami. 

Czy zechciałby pan rozwinąć zdanie wypowiedziane 
przez matkę po śmierci Amiki: „Dajemy [kobiety - E. K.] 
życie i dajemy śmierć"? 

Kompletnie tego nie pamiętam (śmiech). To matka 
tak mówi? Cóż, ponieważ daje ona życie, więc daje także 
śmierć, bo życie to śmiertelny podarunek (śmiech). Ale 
chyba trochę przesadziła. 

,,Dialog", nr 3/1995. 

O TOPORZE I JEGO DZIEŁACH 
Z LAMÓW POLSKIEJ PRASY 

„Jako dziecko byłem grzeczny, a mimo to pamię
tam, że w czasie wojny chciano mnie zabić. Miałem cztery 
lata, kiedy żyłem pod fałszywym nazwiskiem z pełną 
świadomością zagrożenia. Marzyłem wtedy, by dożyć lat 
pięciu" - powiedział mi w pierwszym wywiadzie-roz
mowie. Wówczas to poznał strach i nigdy już nie zerwał tej 
znajomości. Utrzymywał, że - jak to określał - cykor jest 
dla niego źródłem energii ( ... ). 

W kontaktach z przedstawicielami mass mediów 
czuł się jak ryba w wodzie. Podczas ostatniego pobytu 
w Polsce był przystępny, rozmowny i cierpJiwy. Jednak po 
kilku wywiadach zaczął przejawiać reakcje alergiczne na 
pytanie o tzw. polskie korzenie. - „Czy ja jestem drzewem, 
żebym miał korzenie - odpowiedział wreszcie zniecier
pliwiony jakiemuś kolejnemu polonofilowi - a gdyby 
nawet, to czemu nie spyta pan raczej o owoce?" 

Rzeczywiście, jego rodzice byli polskimi Żydami. 
Ich nazwisko brzmiało Topór, ale dziwaczna dla Fran
cuzów kreseczka nad „o" nie dostała prawa stałego pobytu 
i tak powstało nazwisko Topor. W latach trzydziestych 
zostali w Paryżu, gdyż będąc Żydami, nie znajdowaJi 
swego miejsca wśród Polaków, a będąc niewierzącymi, nie 



czuli się najlepiej w społeczności żydowskiej. Roland rozu
miał trochę i jidysz, i polsk~ ale nie mówił żadnym z tych 
języków. Rodzice woleli, żeby wychowywał się bez emig
ranckich obciążeń. Poza tym wybuchła wojna, a prze
śladowania Żydów we Francji tak się nasiliły, że chłopiec 
ze względów bezpieczeństwa został rozdzielony z rodzi
cami ( ... ). 

Nie znosił poczucia upływającego czasu. Toteż za
pełniał go, czym się tylko dało. Najbardziej cenił sobie 
pracę, biesiady i rozmowy z ludźmi. Rysował, pisał, reży
serował, projektował scenografie, prowadził w telewizji 
autorskie programy, grał w filmach itd. A wszystko zjed
nakową pasją. Mimo to twierdził, że nie jest pracoholikiem, 
lecz raczej człowiekiem zajętym, bo jeśli tworzy, a przy tym 
pysznie się bawi, to czy można to nazwać pracą? Był 
artystą niezwykle świadomie i konsekwentnie tworzącym 
swój publiczny wizerunek, choć sprawiał wrażenie człowie
ka w ogóle nie chroniącego swojej prywatności. 

Znów jestem w Paryżu. O umówionej godzinie 
dzwonię do drzwi, jak zawsze otwiera Roland. Wygląda 
fatalnie: nieogolony, jakiś taki zmięty i niedospany. Dys
kretnie przemilczam ten stan, chociaż jestem lekko zanie
pokojona - w czasie ostatnich rozmów telefonicznych 
sprawiał wrażenie mniej energicznego i pogodnego niż 
zwykle. Roland przyłapuje moje spojrzenie i śmieje się tym 
swoim panicznym śmiechem. „Wszystko w porządku -
wyjaśnia - ja tylko gram w filmie ... kloszarda. Wczoraj 
skończyliśmy kręcić dopiero nad ranem. Nie cierpię tej roli. 
Siedzę na ławce i wszyscy mają mnie gdzieś. Ludzie 
przestają oddzielać aktora od postaci, jaką odtwarza. Gdy 
kiedyś grałem wariata, to dwaj faceci robiący za sanitariu
szy nie odstępowali mnie również podczas przerw w zdję
ciach. Myślałem, że dostanę kota". 

W sztuce lubił przekraczać granice. Czasami były to 
granice dobrego smaku. W życiu najlepiej czuł się w Paryżu. 
Podróżował niechętnie. Nie prowadził samochodu i nie latał 
samolotami. W Polsce był trzykrotnie. Do Sopotu, mo
jego rodzinnego miasta, przyjechał przy okazji ostatniego 
pobytu w Warszawie. Jeśli chciałem się z nim zobaczyć, 
jechałam do Paryża. Tym razem umówiliśmy się na pierwszy 
tydzień maja. Właśnie skończyłam tłumaczyć jego powieść 
pt. „Święta księga cholernego Proutto" i czas było podpisać 
kontrakt. Niestety, w nocy w środę 16 kwietnia Roland 
nagle, bez uprzedzenia, nieodwołalnie opuścił Paryż. 

Roland Topor zmarł w szpitalu po p1ęcm dniach 
braku przytomności. Miał 59 lat. Swoje ostatnie świadome 
godziny, jak powiedziała mi Marie Binet, spędził z przyja
ciółmi na przyjęciu, na którym czytał jakiś nowy tekst 
o truposzach. Czuł się świetnie, dużo się śmiał. W pewnej 
chwili upadł. Powalił go wylew krwi do mózgu ( ... ). 

Ewa Kuczkowska, Może pan przejść na drugą 
stronę. „Polityka"', nr 18 (2087) z 3 V 1997. 

* 
Zmarły ( ... ) w paryskim szpitalu Pitie-Salpetriere na 

skutek wylewu krwi do mózgu Roland Topor( ... ) w wywia
dach twierdził często, że robi tyle różnych rzeczy, ponieważ 
nie może znieść myśli o „zafiksowaniu się" na jednej. 

- „Nigdy nie chciałem wykonywać jednego okreś
lonego zawodu, ponieważ z pojęciem każdego zawodu 
łączy się określony stereotyp myślowy, a ja chciałem tego 
za wszelką cenę uniknąć. Chcę być <<nieklasyfikowalny»" 
- mówił. 

Chodziło jednak nie tylko o to. Robił tak dużo 
rzeczy, ponieważ po prostu dużo rzeczy go interesowało. 
Odpowiadało to jego temperamentowi. Mówiono, że ma 
temperament wulkaniczny i wymagający częstych zmian. 
Było w tym dużo prawdy. - „Nie mógłbym ograniczyć się 
do jednego typu działalności. To byłaby dla mnie śmierć" 
- podkreślał ( ... ). 

Życie Topora było równie bogate, jak jego twór
czość( ... ). Jego ojciec, Abram Topor, był malarzem i rzeź
biarzem, ale we Francji musiał utrzymywać się z produkcji 
torebek i innych artykułów skórzanych. Po inwazji niemie
ckiej na Francję rodzina Toporów schroniła się w połu
dniowej Sabaudii, gdzie Roland spędził całe swe wczesne 
dzieciństwo. Później mówił o tym okresie życia: - „Niem
cy szukali nas. Chcieli mojej skóry. Ale wielu Francuzów 
to też Niemcy, tylko że mówiący po francusku". Nie znał 
języka polskiego, bo jego rodzice nie chcieli tego i nigdy nie 
mówili przy nim po polsku. Nie ukrywał, że swego życia 
w Polsce nie wspominali z nostalgią. 

Sam Topor jednak zawsze starał się utrzymywać 
bliskie kontakty z Polską i Polakami. W polskich pismach 
jego rysunki ukazywały się bardzo często. W 1974 r. miał 
wystawę w Galerii „Szpilek'', ukazał się też wtedy album 
z jego rysunkami, zatytułowany po prostu „Topor" ( ... ). 



Miał wielu polskich przyjaciół. Bliskim przyjacielem Topo
ra był m.in. Roman Cieślewicz ( ... ). 

Topor „śmiał się", ponieważ chciał w ten sposób 
pobudzić świat, który uważał za bezgranicznie smutny. 
Powtarzał często, że jeżeli rysuje igłę wbijającą się w oko, 
to nie dlatego, że jest sadystą, ale dlatego, żeby obudzić 
widzów, którzy zapadli w odrętwiający sen. Jego twórczość 
miała być atak.iem na konformizm i autocenzurę. Bronią 
była groteska, makabreska, humor, niekiedy nawet skato
logia. Jego czarny, absurdalny humor miał działać jak 
„uderzenie pięści w twarz". Kiedy zarzucano Toporowi 
agresywność, tłumaczył ze śmiechem, co znaczy po polsku 
słowo „topór". 

Starał się rozbijać wszystkie tabu. Z szyderczym 
śmiechem mówił o swoim antyklerykalizmie: „Religie są 
jakoś skąpe w udzielaniu odpowiedzi na pytanie, które 
uwielbiam: co, u diabła, robił Pan Bóg przed stworzeniem 
świata?". Sam przestał wierzyć w Boga w dniu, kiedy ojciec 
powiedział mu, że św. Mikołaj nie istnieje („.). 

Jego bogata twórczość miała zawsze jeden wspólny 
mianownik: czarny, absurdalny humor. Topor widział bo
wiem świat przede wszystkim jako Wielki Teatr Absurdu. 

1 

' 

l 
l 

Z całą pewnością w dużym stopniu zadecydowała 
o tym wczesna fascynacja Topora słynną sztuką „Król 
Ubu" Alfreda Jarry'ego, której akcja, jak wiadomo, „dzieje 
się w Polsce, czyli nigdzie". Zachwycił się tym tekstem, 
mając zaledwie 15 lat (notabene, Jarry napisał „Króla 
Ubu" właśnie w wieku 15 lat). 

- „To było jeszcze w liceum - opowiadał Topor 
w jednym z wywiadów. - I nagle z dnia na dzień, koniec 
z programem szkolnym. Nie byłem już w stanie się nim in
teresować. Wydawał mi się czymś absolutnie absurdalnym, 
podczas gdy sztuka Jarry'ego, mimo że miała już kil
kadziesiąt lat, wydała mi się bardzo na czasie. Było też dla 
mnie wielkim odkryciem, że można śmiać się w literaturze". 

„Króla Ubu" uważał zawsze za jedyną sztukę lepszą 
od dramatów Szekspira. Było dla niego zresztą oczywiste, 
że Jarry inspirował się „Makbetem" Sdspira.. Ale według 
Topora „Król Ubu" był lepszy od ,,Makbeta". Bardziej 
śmieszny, bardziej złożony. Uznawał ,.Króla Ubu" za 
sztukę, w której najbardziej się rozpomawal Lubił wiele 
innych dramatów, ale „Król Ubu" zawsze był dla niego 
punktem wyjścia. Jego zdaniem nic nie traciła na swej 
aktualności. Jednak uwielbiał ją nie tylko dla zawartego 



w niej wielkiego ładunku nonsensu czy proroczej zapowie
dzi dwudziestowiecznego totalitaryzmu (tytułowym boha
terem sztuki jest megalomański, żarłoczny mieszczuch, 
który staje się despotycznym królem). Była dla niego 
przede wszystkim fantastycznym źródłem - maszyną do 
produkowania energii i śmiechu. 

W 1992 r. wydarzeniem teatralnym w Paryżu była 
dokonana przez Topora inscenizacja „Króla Ubu" w Teat
rze Chaillot. Pomysł wyszedł od dyrektora teatru, Jerome'a 
Savery'ego, który doskonale znał fascynację Topora Jar
rym. Topor był zarówno reżyserem sztuki, jak i autorem 
scenografii oraz kostiumów. Tytułową rolę króla Ubu 
zagrał W oj ci ech Pszoniak. 

, '"! ~yciu codziennym Topor był zaprzeczeniem swej 
t_worczosci. - „Ale w końcu, co sobie wyobrażają inni? 
z~ p~nieważ rysuję straszne rzeczy i piszę przerażające 
h1stone, to myślą, że jestem maniakiem seksualnym, sa
dystą, psychopatą, brutalem, gburem, prostakiem, nie wiem 
kim jeszcze - mówił Topor w 1982 r., w wywiadzie dla 
d~ennika »Le Monde«. - Energicznie protestuję. Jestem 
meszczęśliwym śmiertelnikiem z ciała, kości i krwi, pod
czas gdy moje twory są tylko moim wyobrażeniem. Mo
gą być szczęśliwe, że mają ciało z papieru i atramentu 
zamiast krwi. Zachowując wszystkie proporcje, Cezann~ 
nie miał przecież głowy z jabłka, Rubens nie miał pro
blemów z otyłością, Mondrian nie czesał sobie włosów 
w kwadrat, a Picasso nie miał dziur zamiast oczu. Nie 
zamierzam porównywać się z tymi moimi zbyt sławnymi 
kolegami, ale puchar jest pełny i trzeba, by kropla się 
przelała". 

. W. codzi~nnych kontaktach z ludźmi Topor był 
cz~o:v1ekiem delikatnym, nawet nieśmiałym. I pełnym czu
łosci. Słynny był ze swego gwałtownego, zaraźliwego śmie
~hu, śmiechu ludzi, ,którzy uważają, że „to wszystko" nie 
J,est. wa~te zachodu. Smiał się bez przerwy i ze wszystkiego. 
Smiał się, ponieważ widział świat jako Wielki Teatr Absur
du. Kiedy na przyjęciach rozlegał się śmiech Topora 
w.szyscy _milkli. Kiedy przestawał się śmiać, rozglądał si~ 
meco zazenowany dookoła, mówił zwykle „cholera"i ser
wował _sobie kolejny kieliszek wina. 

Smiech był podpisem Topora. Afo ten śmiech skry
wał często strach, a nawet rozpacz. Miał chronić go przed 
rozpaczą: „Panikuję - więc śmieję się". W mieszkaniu 
Topora między stosami rysunków i skrzyniami z jego 

ulubionymi winami, rozwieszone były zawsze spokojne, 
prawie naiwne pejzaże jego oj'Ca ( ... ). 

Piotr Kasznia, Koniec śmiechu. „Rzeczpospoli
ta ", nr 92 (4649) z 19-20 IV 1997. 

* 
Jak bardzo polskiej publiczności bliska była sztuka 

Rolanda Topora, można było przekonać się („.) kiedy 
artysta bawił w Warszawie i uczestniczył w otwarciach 
dwóch wystaw swoich prac. Wtedy to Galera Studio 
pokazała zestaw plakatów mistrza czarnego humoru, 
a Muzeum Karykatury - przegląd jego dorobku rysun
kowego z ostatniego 40-lecia. W Muzeum Karykatury 
odbyła się też ceremonia nadania artyście tytułu „humoris 
causa", połączona z wręczeniem Orderu Krzywego Ołówka 
z Wieńcem. Wówczas francuski twórca wygłosił zaim
prowizowaną mowę, w której zapowiedział, że „postara się 
być godnym śmieszności, która jest związana z każdym 
zaszczytem". 

Warszawskie „toporiada" zmusiły artystę do upo
rządkowania plastycznej części swej twórczości. Większość 
jego prac nie była nazywana ani datowana. Topor przez 
dziesięciolecia lekceważył podobną „biurokrację". Dopiero 
przygotowując retrospektywę zadbał o daty i nadanie tytu
łów eksponatom. Pozwalało to zorientować się, jak przeo
brażała się sztuka Topora w kolejnych dekadach. Okazało 
się jednak, że w twórczości autora „stylu panicznego" nie 
pojawiały się żadne, dyktowane upływem czasu, zmiany. 

Charakterystyczne dla rysunków tego artysty by
ło ... unikanie stylu. Topor najchętniej posługiwał się pas
tiszem różnych manier, dostosowując sposób rysowania do 
tematu. Czasem to „dopasowywanie" polegało na wynaj
dywaniu możliwie największej sprzeczności pomiędzy treś
cią żartu a jego plastyczną formą. Topor celowo „brzydko" 
rysował, tą pozorną niedoskonałością podkreślając do
sadność graficznej wypowiedzi. Chętnie parodiował sta
re sztychy, ilustracje z kobiecych pisemek, niegdysiejsze 
żartobliwe karty pocztowe. Nie obawiał się brutalności, 
wulgarności, prostactwa. W jego ujęciu te negatywne ce
chy wzbogacały się o „drugie dno", nabierały symbo
licznych znaczeń. 

Sprośność i dosadność, charakterystyczna dla tego 
satyryka, ma w europejsiej kulturze świetną, ale odległą 



w czasie tradycję.. Topor świadomie odcinał się od bezpo
średnich popnedników i sięgał do dzieł wybitnych twór
ców renesansu: Rabelais'go, Boscha, Bruegla. Zdawał się 
też dzielić poglądy z księciem La Rochefoucault, którego 
maksymy nie pozostawiały złudzeń co do ludzkiej natury. 
Rubaszna fonna rysunków stwarzała pozór wesołości. 
W rzeczywistości świat wcale nie wydawał mu się śmieszny. 
W swych małabrycznych żartach przemycał często morali
tety czy filozoficzne przypowiastki, a że nie miał tem
peramentu k.am.odziei, robił to za pomocą satyry. 

Topor dowodził, że nasza strawa duchowa uwidocz
niona jest w ... odchodach, co pokazał w „Spisie treści", 
czyli rysunkowym katalogu pośladków, zaprezentowanych 
w momencie wydalania. Czego? Nie tylko ekskrementów, 
także symboli zJa i głupoty. Przypominał nam, że nasza rola 
na scenie świata nie trwa wiecznie i kiedyś każdego z nas 
inspicjent-śmierć wywoła za kurtynę. Artysta, deklarujący 
niewiarę w życie pozagrobowe, pouczał, że „ignorowanie 
nieuchronności śmierci jest po prostu głupie, ale równie 
głupie jest trwonienie życia na nieustanne o niej myślenie". 

Sam postępował tak, jak radził innym - balansując 
między jednym a drugim. Żeby śmierć go nie zaskoczyła. 

Monika Małkowska, Był godnym śmieszności. 
„Rzeczpospolita ", nr 90 ( 4647) z 17 IV 1997. 

* 
Roland Topor ( ... ) stwierdził podczas ostatniej swej 

wizyty w Polsce, u najczarniejszy koszmar, króry przy
chodził mu do głowy, zawsze jest mniej koszmarny niż 
rzeczywistość.. 

„Niestety - mówił - tak naprawdę mamy niewiel
kie możliwości. wpływania na rzeczywistości. A więc ważną 
rzeczą jest, by trafić z narodzinami na dobre miejsce 
i dobry czas'" ( ... ). 

Jego twórczość szybko zdobyła sławę prześmiew
czej, ale i makabrycznej zarazem, artysta z upodobaniem 
pokazywał brutaJność i patologię, akcentował ciemne stro
ny ludzkiej osobowości, które uzewnętrzniają się w zderze
niu ze współczesną cywilizacją. Jego zdaniem nowoczes
ność wyzwala zachowania prymitywne, a prymitywizmowi 
towarzyszy nietolerancja i agresja ( ... ). 

Topor - mistrz słowa, często tworzył własne wyra
zy i kalambw:y komponując je w zabawnych, rymowanych 

powiedzonkach. Mimo dramatycznej wymowy, jego twór
czość potrafiła bawić. Była zawsze świeża, oryginalna, 
daleka od jakichkolwiek mód czy trendów. 

Topor lubił kpić z krytyki, igrał z nią, podobnie jak 
z czytelnikami, narzucał swój sposób myślenia, własne 
poczucie humoru i smaku. Wszelkie negatywne oceny 
przyjmował z pogodą ducha, bo - jak mówił - „aby nie 
być rozjechanym przez krytykę, należałoby pisać na przej
ściach dla pieszych". 

Łukasz Gołębiewski, Mistrz czarnego humoru. 
„Rzeczpospolita", nr 90(4647)z17 IV 1997. 

* 

Trzy sztuki Topora wydane ostatnio w Polsce to 
jego „Trzy kolory": Wolność, Równość, Braterstwo. Co 
najdziwniejsze, Braterstwo, dzięki dowcipnej i złośliwej 
metaforze „Zimy pod stołem", potraktowane jest najzłoś
liwiej, ale i najmniej pesymistycznie. Braterstwo co prawda 
nie istnieje, istnieje jednak różnica płci. Vive la petite 
difference! ( ... ) 

Opublikowane w książce dramaty Rolanda Topora 
nie są sztukami wybitnymi. „Jako świętuje rocznicę" na
zbyt dokładnie przenosi do teatru stylistykę jego rysunków. 
„Da Vinci miał rację", farsa z założenia trywialna, jest 
niestety mało zabawna, co podnosi jej trywialność do 
kwadratu. Najciekawsza jest „Zima pod stołem", napisana 
znacznie lżejszą ręką niż pozostałe i znacznie od nich 
dowcipniejsza. 

N aj ogólniej rzecz biorąc, dramaty te mieszczą się 
w kategorii „teatru absurdu", z kilkoma jednak zastrzeże
niami. Sam Topor zresztą, w obronie przed zaszuflad
kowaniem, wymyślił dla nich własny termin - „dramaty 
paniczne". Podkreślony w tym słowie element strachu 
wydaje się bardziej pasować do świata rysunków Topora 
niż do świata jego dramatów. „Paniczny" jednak może być 
nie tylko „strach", lecz także „ucieczka" lub „odraza". 
W „dramatach panicznych" to strach, a także ucieczka, 
i odraza, wobec łatwości, z jaką absurd zagnieżdża się 
w rzeczywistości, dodajmy - rzeczywistości świata miesz
czańskiego. Wspólnym motywem, można by rzec: kom
pleksem, wszystkich trzech sztuk Topora jest motyw de
gradacji (poniżenia). W „Zimie pod stołem" degradacja 
związana jest ze statusem emigranta, ba, wpisana jest 



w jego modelową sytuację; w „Da Vinci miał rację" 
zdegradowana jest sama konwencja teatralna, a bohatero
wie sprowadzeni do roli „zapychaczy wychodków". W „Ja
ko świętuje rocznicę" początkowa degradacja bohatera, 
który przestaje być osobą, a staje się - dobrze co prawda 
opłacanym - zwierzęciem pociągowym, w specyficzny 
sposób prowadzi do eksterminacji. Sztuka ta ma charakter 
absurdalnej makabreski, pojawiają się w niej jednak akcen
ty „antykapitalistyczne" w lekko brechtowskim stylu. 

Absurd bowiem w sztukach Topora ma to do siebie, 
że jest głęboko niesłuszny. Sprzyja temu kreacja „naiw
nego" bohatera, który staje się przedmiotem absurdalnego 
prześladowania, wyzysku czy upośledzenia (mowa tu głów
nie o dwu pierwszych sztukach; w „Da Vinci miał rację" 
kreacja bohatera nie jest wyraźna; za bohatera uznać 
można gówno, Monę Lisę, „opóźnionego w rozwoju" 
chłopca lub hydraulika, który nie przychodzi). Inaczej niż 
u Ionesco, u którego absurd jest elementem Czystej Formy 
i przede wszystkim - jest głęboko śmieszny. Świat u Topo
ra nie rozpada się, choć jest na absurdach ufundowany, 
przeciwnie, konsoliduje się. Absurdy zaś urągają wartoś
ciom. Jakim? Wolność, równość, braterstwo ( ... ). 

Jeśli idzie o teatralne perspektywy [tych] sztuk, nie 
są one chyba duże. Samozaparcie, jakiego Topor wymaga 
od aktorów sztuki „Joko świętuje rocznicę'', zmuszając ich 
do noszenia na plecach pozostałych postaci, obawiam się, 
przekracza możliwości tak zwanego zawodowego teatru, 
w którym problemem staje się już tusza aktorki. 

Ewa Bułhak, Alfabet Topora. „Didaskalia", 
grudzień 1995. 

TOPOR W POLSCE 

Wiosną 1996 r. warszawskie Centrum Sztuki Studio 
zorganizowało festiwal Roland in Poland, w którego ra
mach m.in. otwarto wystawy plakatów i rysunków Topora 
oraz pokazano filmy zrealizowane na podstawie jego doko
nań lub przy jego współpracy. Z tej okazji autor odwiedził 
Polskę. Podczas tej wizyty do legendy przeszła ucieczka 
Topora ze stołecznego Teatru Studio po pierwszym akcie 
jego „Zimy pod stołem" w inscenizacji Tadeusza Bradec
kiego (prapremiera polska 10 II 1996), a także wizyta 
w Sopocie, gdzie 25 IV 1996 w Państwowej Galerii Sztuki 

obejrzał „Joko świętuje rocznicę" w wykonaniu Teatru 
Jedynka z I LO w Gdańsku (reż. Marzena Wojciechowska
-Orszulak), które to przedstwienie uznał za najbardziej 
chwytającą go za serce realizację jego sztuki. Za faktyczną 
prapremierę polską „Joko ... " uchodzi jednak spektakl 
Teatru Polskiego w Bydgoszczy wyreżyserowany przez 
Krzysztofa Galasa (prem. 7 XII 1997). „Joko ... " ponadto 
stał się jednym z dyplomowych przedstawień studentów IV 
roku Akademii Teatralnej w Warszawie (reż. Piotr Cieślak, 
prem. 5 IV 1997). „Zimę pod stołem" w reż. Ewy Pytki
-Chylareckiej wyemitowano w Studiu Teatralnym telewi
zyjnej Dwójki 7 XI 1996, kolejny zaś „dramat paniczny" 
- „Da Vinci miał rację" wystawiony został przez Teatr im. 
Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim w reż. Krzy
sztofa Gordona (prapremiera polska 11 X 1997). 
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