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TEATR WSPÓŁCZESNY 
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Teatrowi Współczesnemu 
z życzeniami dalszych sukcesów 

Fundacja 
Feliksa Łaskiego 

z Londynu 

Na działalność artystyczną w sezonie 1995/96 

40.000 zł 
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Wszystko stracone prócz honoru ! 
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AMBASADOR 

OSOBY 

w kolejności ukazywania się: 

Ambasador 

Otello, 

Pierwszy Sekretarz Ambasady 

Amelie 

Pełnomocnik 

Człowiek 

Reżyseria: 

Scenografia: 

Asystent reżysera: 

Asystent scenografa: 

Inspicjent: 

Sufler: 

ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 

MARCIN TROŃSKI 

MAJA KOMOROWSKA 

KRZYSZTOF KOWALEWSKJ 

HENRYK BISTA 

ERWIN AXER 

EWA STAROWIEYSKA 

ARTUR TYSZKIEWICZ (PWST) 

ELŻBIETA PIETRZAK 

ELŻBIETA BIEDRZYCKA 

JOLANTA SZYDŁOWSKA 

PREMIERA 13 . V. 1995r . 



' , 

"' '\ i \ 
tP '"!._ j l'>r • • 

i 
„ 

WSPÓŁCZESNA PRASA DONOSI 

Honor zdaje się być jedynie pojęciem literackim, 

nieobecnym w standardach naszej polityki. 

WPROST nr 36, 4. IX. 1994 

Przywykliśmy do tego, że kodeks honorowy zazwyczaj 

nie jest przestrzegany. 

GAZETA WYBORCZA 12. IV. 1995 

„.Odpowiedzialni politycy należą do rzadkości. Klasa 

polityczna rośnie powoli, kultura polityczna musi się 

dopiero rozwinąć. 

POLITYKA nr 8, 25. Il. 1995 
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JAK TO SIĘ ZMIENIA ! 

Coraz częściej w swej gazecie porannej czytacie, 

Że gdzieś w świecie coś brzydkiego uczyniono konsulowi, 

Ambasadorowi, 

Czy innemu dyplomacie. 

Prawdę mówiąc, do tej pory nieraz człowiek im zazdrościł skrycie, 

Dyplomaci, mówił, ci to mają dziejku, piękne życie! 

Pyszne życie! 

No i macie, jak to wszystko się gwałtownie zmienia! 

Dzisiaj być za dyplomatę? 

Nie ma głupich. 

Zamiast w posła się zabawiać, 

Czy za charge być d'affaires'a, 

Bezpieczniej lwom czyścić zęby, 

Albo w filmie wziąć posadę 

Kaskadera. 

Ludwik Jerzy Kern 
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NIEKTÓRE ZALID NIEZBĘDNE W ZAWODZIE POLITYKA 
WG FRAN~OISA DE CALLIERESA 

(spisane w roku 1716) 

Bóg sprawił, Że ludzie rodzą się z różnymi zdolnościami, przeto 
jedną z najlepszych rad, jakie można im dać, jest ta, by dobrze we
szli sami w siebie zanim wybiorą zawód i urzędy, którym chcą się 
poświęcić. Tak więc, kto chce obrać zawód polityka, winien ba
dać, zanim wejdzie na tę drogę, czy urodził się z zaletami, bez któ
rych nie powiedzie mu się na niej. 

Te zalety to: 
umysł baczny i pilny, który nie pozwala odrywać sobie uwagi 

płochym przyjemnościom i zabawom; 
zdrowy rozum, który ujmuje rzeczy wyraźnie tak, jak są i który 

zmierza do celu drogą najkrótszą i najprostszą, a nie gubi się 
w wymyślnych a pustych subtelnościach, zrażających zwykle part

nerów; 
bystrość potrzebna, by zmiarkować, co dzieje się w sercach ludzi 

i umieć korzystać z najdrobniejszych drgnięć ich twarzy i innych 
objawów ich rozdrażnienia, których najbardziej nawet skryci nie 

umieją ukryć; 
pomysłowość bogata w sposoby usuwania piętrzących się trud-

ności; 

przytomność umysłu, pozwalająca w razie zaskoczenia znaleźć 
właściwą odpowiedź i wycofać się ze śliskiego gruntu; 

równy humor i usposobienie spokojne i cierpliwe, zawsze goto
we do słuchania drugich bez roztargnienia; 

wielka przystępność i łatwość w obejściu; 
sposób zachowania się niewymuszony i ujmujący, bo taki przy

czynia się wielce do zjednywania przychylności, podczas gdy wy
gląd surowy i zimny, mina nachmurzona ostra - odpychają i wy

wołują niechęć. 
Dobry polityk musi przede wszystkim dobrze panować nad so

bą, by oprzeć się chętce mówienia, gdy go język świerzbi.( ... ) 
Nie trzeba mu też popac!ać w przeciwny błąd, popełniony przez 

pewnych ludzi lubujących się w tajemniczości. Jest to dowodem 
ciasności umysłu, gdy nie umie się odróżniać rzeczy doniosłych od 

błahych. 
Nie wystarcza jednak wykształcenie, zręczność i inne piękne za

lety ducha. Trzeba jeszcze posiadać zalety serca, nie ma bowiem 
zajęcia, które wymagałoby więcej podniosłości uczuć i więcej szla
chetności w sposobach postępowania. 
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AMBASADOR DOSKONAŁY 

Jedną z najważniejszych i najpiękniejszych zalet ambasadora jest 

być człowiekiem honoru. 

Ambasador winien okazywać usposobienie pokojowe łagodne i 
dobroduszne. Ale gdy w grę wchodzą sprawy nie jego osoby, lecz 
jego godności, wówczas winien uzbroić się w odwagę i 
stanowczość („.) winien mężnie bronić honoru ojczyzny. 

Na stanowisku ambasadora trzeba znacznie mniej mówić, niż 
słuchać, trzeba być chłodnym, dyskretnym, nie wysuwać się na 

przód i mieć świętą cierpliwość. 

i 
Ambasador popełniłby wielki błąd, gdyby zbyt łatwo wierzył 

komukolwiek. 

Ambasador winien badać pochodzenie wiadomości, które mu 

przynoszą i rozróżniać dobre od fałszywych. 

i 
Bywają przypadki nagłe i ważne, kiedy ro ambasador musi 

bezwłocznie coś postanowić, nie czekając na rozkazy swego 
pana.Winien więc wytężać spryt i gorliwie obserwować wszystko. 
Trzeba, by umiał ogarniać szerokie widnokręgi i przewidywać 

wszystkie następstwa swego kroku. 

i 
Chwałą ambasadora jest przewidywanie burzy, która się 

rozszaleje. 
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rRAN<;OIS DE CALUERES, Sztuka dyp/omarji, 
Prz.ekład: Mieczysław Szerer, W·wa 1929 r. 

KILKA RAD NAPOLEONA UDZIELONYCH KSIĘŻNEJ D'ABRANTEs 
WYJEŻDŻAJĄCEJ WRAZ Z MĘŻEM NA PLACÓWKĘ DO 

PORTUGALII W ROKU 1804. 

"Ambasador jest w ambasadzie kimś o wiele ważniejszym niż się 
myśli. Tak jest wszędzie, a u nas bardziej niż gdziekolwiek indziej 
z racji uprzedzeń, które wobec Francji istnieją. 

Niech pani nie będzie wyniosła, niech pani nie będzie próżna, 
a zwłaszcza nie drażliwa, lecz w obcowaniu z portugalskimi dama
mi niech pani okaże wielki umiar i wielką godność.(„.) 

Niech pani zwłaszcza wystrzega się wyśmiewania tamtejszych 
obyczajów, kiedy ich pani nie rozumie, a także życia dworu. Po
dobno zasługują, aby się z nich wyśmiewać i obgadywać je. 

Jeśli nie będzie pani mogła powstrzymać 
jednego i drugiego, niech pani obgaduje, 
ale się nie wyśmiewa. Niech pani pamię
ta, Że władcy nigdy nie wybaczają 
kpin.(„.) 

Ambasador jest to uczciwy 
człowiek wysłany za granicę, 
aby kłamać dla dobra swojego 

kraju. 
Okazując zaufanie, niech pani będzie 

ostrożna. Przez "ostrożna" rozumiem nie 
gadatliwa, nie rozpaplana. Musi pani wa
żyć słowa. („.) 

sir Henry Worton 

Kłamstwo jest tak dobrq rzeczq, 

Niech pani dużo przyjmuje. Niech pani 
dom w Lizbonie będzie równie przyjem-

że nie należy go nadużywać. 

ny, jak był w Paryżu, kiedy była pani pa-
nią komendanrową. Ale niech się w nim bawią z godnością i za

chowując konwenanse. („.) 
Niech pani żyje w harmonii ze swymi dyplomatycznymi kole

żankami, ale z żadną niech się pani nie zaprzyjaźni. Wynikają z te
go małe kobiece nieporozumienia, w które później wtrącają się 
mężowie. I czasem dwa mocarstwa postanawiają się wzajemnie 
zniszczyć, bo dwie dzierlatki się pokłóciły albo jedna z nich miała 
kapelusz wyrworniejszy od drugiej. 
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Laura k.sięina d'Abranlb, Pamirmiki 

Pn.ekład: Elibicta Wassongowa , W·wa 1974r. 
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AZYL 

Jednym z osobliwszych przywilejów dyplomatycznych jest tzw. 
prawo azylu, a ściślej biorąc, prawo udzielania azylu. W dawnych 
czasach osobom ściganym udzielały schronienia świątynie. Później 
w wielu państwach wystarczyło, by przestępca polityczny czy na
wet pospolity umknął ścigającej go policji i schronił się w ambasa
dzie obcego państwa, aby ratować głowę. Instytucja ta wszakże 
znikła w wieku XIX i nie jest uznawana współcześnie. 
Zachowało się jednak prawo azylu 

dyplomatycznego w formie szczątko
wej w państwach Ameryki Łacińskiej 
z uwagi na częste zamachy stanu 
i przewroty na tym kontynencie.( ... ) 

Wypadki udzielania azylu zdarzały 
się sporadycznie i poza kontynentem 
amerykańskim, ale polegają one raczej 
na tolerancji władz miejscowych niż 
na obowiązku uznawania przez nie te
rytorium ambasad za sanktuarium. 
Słynna była sprawa azylu, która ro

zegrała sie przed wielu laty na terenie 

Ambasador podobny jest w pewnej 

mierze do aktora, kt6ry przed 

oczyma publiczności gra wielk4 

rolę. Skoro urzqd wznosi go ponad 

stan i stawia - dzięki prawu 

reprezentacji - niejako na r6wni z 

panami ziemi, przeto jest złym 

aktorem, jeśli nie umie zachować 

godności. 

Francois de CaJlieres 

Iranu. Wielki eunuch haremu cesarskiego zwrócił się do posła 
brytyjskiego z dyskretnym zapytaniem, czy mógłby on udzielić 
azylu żonom szacha; żony te - według opowieści eunucha - zbun
towały się, ponieważ szach postanowił powiększyć harem w spo
sób sprzeczny z miejscowymi zwyczajami i tradycją - przez wpro
wadzenie doń siostry jednej z aktualnych żon. W efekcie wszystkie 
postanowiły opuścić szacha. Poseł wyraził zgodę na udzielenie azy
lu, ale przekonał się, Że postąpił nierozważnie. 

Na pytanie bowiem, o ile Żon chodzi, otrzymał odpowiedź, że 
o trzysta.Wkrótce ogrody poselstwa pokryły się namiotami, przy
gotowanymi na przyjęcie haremu. Na szczęście dla posła i dla sto
sunków brytyjsko - irańskich nie doszło do osrateczności. 

W ostatniej chwili szach uległ i zrezygnował z trzysta pierwszej żo
ny. 

Janina i Jan Baliccy,ja.k to w dyplomacji ładnie, W-wa 1980 
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WSPOMNIENIE 

A tak było, że nasze wojsko stało, dowodził wtedy generał 
Szeptycki tą stroną frontu, potem było 20 kilometrów no 
man '.r land'u, dalej bolszewicy. Właściwie nie było jeszcze 
żadnej akcji, to było przed Kijowem. Wracamy z tej wypra
wy frontowej i naraz widzę - padał lekki deszczyk wiosenny, 
to musiało być już w dwudziestym roku - tak, naturalnie, to 
była wczesna wiosna dwudziestego roku i wtedy sprzedawa
no takie świetne kufry, wielcy burżuje mieli takie kufty jak 
szafy, garnitury można było powiesić, nie składać, widzę 
więc, Że jakiś pan bardzo dystyngowany goli się w deszcz 
w zapomnianych okopach. Strasznie 
mnie to zainteresowało i poszedłem do 
dowódcy mówiąc, że trzeba to zobaczyć. 
Okazało się, że to była resztka dyploma
tów, których z Moskwy wyrzucili Moska
le. Polskich, szwedzkich, norweskich, ja
pońskich - podrzędnych jakiś, bo ambasa
dorowie już dawno powywiewali.Konsul 
norweski z Petersburga, jakichś adiutant 

Funkcja ambasadora 

podobna jest do roli 
pilota linii lotniczych -
godziny nudy i minuty 
paniki. 

J.K. Galbraith 

króla duńskiego - byli tam najważniejszymi figurami. Oka
zało się więc, Że oni tu siedzą, umierają już od dwóch tygo
dni czy dziesięciu dni, bo ich wyrzucili z Rosji.Butelkę 
szampana otworzyli przed tym wyjazdem, bo myśleli, Że to 
koniec niewoli, Że wyjeżdżają do Polski, do wolnego kraju . 
Generał Szeptycki mówi: "A to zawracanie głowy, niech oni 
tam sobie siedzą, bo to na pewno wtyczki bolszewickie. Nie 
puszczać." 

I zostawili . Jeść nic nie dostawali. Kupowali sobie jajka od 
chłopów okolicznych, bo tam chłopi byli wokoło, może 
mieli zapasy. W każdym bądź razie straszne oburzenie na 
Polskę, że ich tak okropnie przyjęto. No więc ja naturalnie 
zakotłowałem się - hańba narodowa polska, uważałem to za 
straszne zjawisko, Polska skompromitowana do końca świa
ta - i zwróciłem się do zwierzchników, Że wyskoczę do War
szawy i tam tę rzecz przedstawię. Że mam znajomych w Mi
nisterstwie Spraw Zagranicznych. Wysłali mnie. Pamiętam, 
Że nawet jeszcze munduru nie miałem. Miałem takie ubra
nie z pumpami w kwiatki i płaszcz, który paskiem ściągną
łem, czapkę miałem, więc jeszcze jako tako wyglądałem a la 
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wojskowo. No i naprawdę z poczuciem swojej misji histo
rycznej przyleciałem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
W Ministerstwie wtedy był Skrzyński ministrem spraw za
granicznych, ten, który potem był w Rzymie ambasadorem 
przez długie lata. Uroczy człowiek. A szefem gabinetu był 
Perłowski. I ... / No więc on mnie zaraz przyjął, powie
dział:"Ach, proszę pana, to jest bardzo ważne" - i zaprowa
dził mnie do Skrzyńskiego. Skrzyński ręce załamał, mówi: 
"Ale przecież to niemożliwe, to świństwo, zostawiać rych lu
dzi!". Zastanowił się i powiedział:"Niech pan jedzie do Bel
wederu, tylko w Belwederze można tę rzecz załatwić. No, 
cóż ja mogę. Szeptycki kazał i koniec". Więc łupię do Bel
wederu. Pierwszy raz. I .. ./ Taki poczciwy lokaj od T yszkie
wiczów, który był u niego w Belwederze, mówi, Że pan Na
czelnik na obiedzie, niech pan poczeka. Więc czekam w ta
kim wąskim hallu-nie hallu, taka jedna studentka czekała 
w czapeczce studenckiej, ja i jeszcze ktoś. Bardzo chwalił 
Naczelnika ten służący:"To taki ludzki człowiek, bardzo do
bry, bardzo porządny człowiek". 
Więc przychodzi ten ludzki człowiek po obiedzie i wyka

łaczką zęby czyści. Mówię ci, że zakochałem się w nim zaraz. 
On miał ludzką twarz, taką twarz naturalną, zamyśloną. Nie 
bardzo długo czekam, studentkę wpuszczają przede mną 
i wchodzę potem do dużego salonu, za którym jest taki mały 
salon. W tym dalszym siedział Piłsudski, którego na oczy nie 
widziałem. Przynoszę te wszystkie raporty. Między innymi 
ten adiutant króla szwedzkiego pisał, że to jest obraza maje
statu duńskiego, czy już nie wiem co, Że ich tam trzymają. 
Przyjmuje mnie jeszcze w tej swojej krasie Wieniawa, który 
był przy Piłsudskim, i też za głowę się bierze, Że straszne, Że 
ja jemu zaraz pokażę - bierze te papiery i idzie i naraz słyszę 
głośny śmiech: - ha, ha, ha, - Piłsudskiego. Żadnego przera
żenia i hańby narodowej w tym nie widział, przywrócił temu 
normalne rozmiary, niemniej natychmiast kazał wysłać wa
gon Czerwonego Krzyża, z taką panią Pińską-nie-Pińską i ja 
też tym wagonem pojechałem. Sprawa została załatwiona. 
Obiecali mi jakiś order norweski czy szwajcarski, nigdy go 
nie dostałem, czułem się bardzo skrzywdzony. W każdym 
razie była nawet w gazetach taka karykatura nas wszystkich, 
jak na stacji się spotkamy. No więc ci opowiadam najpro
ściej, jako kawał, nie warto tego wogóle opowiadać. Ale to 
zabawne, Że tak się wtedy robiło wojnę. Naraz jakiś żołnierz 
podejrzany wyciąga dyplomatów. 

Józef Czapski, Wyrwane strony, Les Editions Noir sur Blanc, I 993r. 
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DYPLOMATYCZNE PODARKI 

Zgodnie z przyjętymi zwyczajami, w czasie oficjalnych wizyt na 
wysokim szczeblu odbywa się zwykle pomiędzy gospodarzami 
a gośćmi wymiana podarków. Mają one dzisiaj charakter symbo
liczny i propagandowy. Składają się na nie przeważnie wyroby lu
dowe, czasem obraz, rzeźba albo kilim.( ... ) 

W przeszłości zwyczaj dyplomatycznych podarków wyglądał zu
pełnie inaczej. Starożytność była pod tym względem bardzo pury
tańska. Ateńczycy karali śmiercią posłów, którzy odważyli się 
przyjmować jakiekolwiek dary w czasie swojej misji. W średnio

NajważniejsUI cechq, jakiej 
wymaga od przedstawiciela 

dyplomatycznego charakter 
jego fankcji, jest to, aby nie 
przyjmował on punktu 
widzenia kraju, w którym 
przebywa, lecz zachował 
punkt widzenia kraju, 
który reprezentuje. 

Napoleon 

wieczu jednak sytuacja się zmieniła. ( ... ) 
W wieku XVII i XVIII nastąpił rozkwit in
stytucji podarków, przy czym nabrały one 
cech zbliżonych do zwykłych łapówek. Przy 
okazji wizyt i zawierania traktatów królowie 
dawali po prostu gotówkę - i to w brzęczą
cym złocie - ministrom i ambasadorom stro
ny przeciwnej. Posłowie przy opuszczaniu 
placówki otrzymywali zwykle od monarchy 
przy pożegnaniu złote łańcuchy,portrety 

w ramach wysadzanych brylantami lub kosz
towne złote tabakiery.( ... ) 

W XIX wieku niemal we wszystkich państwach pojawiają się za
kazy albo ograniczenia przyjmowania podarków dyplomatycz
nych. Na kongresie wiedeńskim uchwalono nawet, że delegacje 
nie wymienią żadnych prezentów, a jedynie sekretarz generalny 
kongresu Gentz otrzymał złotą tabakierkę i 800 dukatów. W XIX 
wieku podarunki coraz wyraźniej przybierają postać symboliczną. 
Jeszcze władcy Wschodu dają czasem swym gościom dywany, 
a Amerykanie samochody. 

My jesteśmy bardzo oszczędni. Za to trudno policzyć ile gipso
wych odlewów dłoni Chopina, replik kopernikowskiego globusu, 
rzeźb z węgla i makatek powędrowało w ostatnich latach do kan
celarii królów, prezydentów i ministrów spraw zagranicznych 
państw, z którymi rozwijamy serdeczne stosunki w duchu wza-
. . . 
Jemnego zrozumienia ... 

Diplomex' Nory i anegdotydyplomatycrne, Warsz.awa 1977 

'pod tym pseudonimem kryje s ię Jen y MKhałows ki · były amb.1.Sador Polski w Widkiej Brytanii . 
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Jeżeli kobieta światowa mówi "nie" 

to znaczy "być może". 

Jeżeli mówi "być może" - to znaczy "tak". 

Jeżeli mówi "tak" - to znaczy, że nie jest kobietą 

"światową". 

Jeżeli dyplomata mówi "tak" - to znaczy "być może". 

Jeżeli mówi "być może"- to znaczy "nie". 

Jeżeli mówi "nie" - to znaczy, że nie jest dyplomatą. 

Oiplomex, opus ci t. 
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W DŻUNGLI 

To plemię, mówił do Mowgliego stary niedźwiedź Baloo, 

ma uszy porośnięte gęstymi kudłami. Przeto źle słyszy. 

W opresji musisz się uzbroić w tęgi kij ułamany z drzewa. 

Wtedy uszy im się odtykają i słuch powraca. 

R. K. Trzecia Księga Di ungli 
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Dyrektor 
MACIEJ ENGLERT 

Kierownik techniczny 
WŁODZIMIERZ SZCZEŚNIAK 

Pracownie 

krawiecka męska EUGENIUSZ SOBOTA 

krawiecka damska CECYLIA DĄBROWSKA 

malarska ADOLF l.ASKOWSKI 

perukarska ANTON INA TRUCHAN 

tapicerska LESZEK PRUŚNIEWSKI 

rekwizytor STANISŁAW KRZYKOWSKI 

brygadier sceny BENEDYKT DANIEL 

główny elektryk WŁODZIM I ERZ SOKOŁOWSKI 

Redakcja programu: JADWIGA ADAMOWICZ 

Oprac. graficzne: MACIEJ KAŁKUS 

Rysunki: SLAWOMIR MROŻEK 

Przedspriedaż biletów prowadzi 
Kasa Teatru Współczesnego, ul. Mokotowska 13 
codziennie od I 0.00 do rozpoczęcia spektaklu 
(z prierwą od 13.00 do 15.00

), telefon 25-59-79 
oraz kasy ZASP-u AJ. Jerozolimskie 25. 

Cena zł. 20 000,
zł. 2,-

20 
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