
TEATR IM. WILAMA HORZYCY W TORUNIU 

Sławomir Mrożek 

AMBASADOR 



Dyrektor 
MAREK OKOPl~SKI 

Zastępca (łyrektora 
JERZY POLKOWSKI 

Kierownictwo literackie 
MARIA DWORAKOWSKA 
ZDZISŁAW WROBEL 

SŁAWOMIR MROŻEK 

AMBASADOR 

' 

Toruń 1981 



SLAWOMIR MROŻEK 

AMBASADOR 

Ambasador 

Sekretarz 

Żona Ambasadora 

Pełnomocnik 

Człowiek 

Reżyseria 

MAREK OKOPIŃSKI 

Asystent reżysera 
ZBIGNIEW SZCZAP~SKI 

Sztuka w 3 aktach 

0 SO by: 

WOJCIECH SZOSTAK 

ZBIGNIEW SZCZAPIŃSKI 

MARZENA TOMASZEWSKA-GLIŃSKA 

WITOLD TOKARSKI 

WOJCIECH NOWICKI 

Inspicjent 
ŁUKASZ MORYCIIQ'SKI 

Premiera 14 listopada 1981 

Scenografia 
ANRZEJ MARKOWICZ 

Suflerzy 
BARBARA NALASKOWSKA 
BOGUMIŁA PRZEPERSKA 



SŁAWOMIR MROZEK 

Kronika twórczości 

Urodzony 26 czerwca 1930 r. w Borzęcinie (pow. Busk), 
ukończył liceum ogólnokształcące w Krakowie, studiował 

architekturę i sztuki piękne. 
1950-1954 - praca w redakcji „Dziennika Polskiego" w 

Krakowie. 
1953 książkowy debiut literacki „Opowiadania z Trzmie

lowej Góry" (Czytelnik). 
1953 „Półpancerze praktyczne" (Wydawnictwo Literac

kie) - opowiadania satyryczne. 
1955 „Maleńkie lato", pow1esc satyryczna drukowana 

w odcinkach w „Dzienniku Polskim". 
1956-1958 - redaktor rubryki „Postępowiec" w krakow

skich tygodnikach. 
1957 - „Słoń" (Wydawnictwo Literackie), opowiadania, na

groda „Przeglądu Kulturalnego". 
1958 - Prapremiera „Policji" w warszawskim Teatrze Dra

matycznym (26.VI). 
1959 - Przeprowadzka do Warszawy. Opowiadania „Wese

le w Atomicach" (Wyd. Lit.), wyróżnione jako naj
lepsza książka roku. Prapremiera „Męczeństwa 

Piotra Oheya" w Teatrze Groteska w Krakowie. 
1960 - Premiery „Policji" w Bostonie (USA), Berlinie 

i Belgradzie. „Indyk" (druk w „Dialogu"). 
1961 - Premiery „Indyka" i jednoaktówek: „Karol", 

„Strip-tease", „Na pełnym morzu". Powieść saty
ryczna „Ucieczka na południe" (Iskry). 

1962 - „Deszcz", opowiadania satyryczne. Nagroda literac
ka Fundacji Kościeleckich w Genewie. 

1963 - Prapremiery „Zabawy", „Kynologa w rozterce", 
„Czarownej nocy", „śmierci porucznika". „Utwory 
sceniczne" w Wydawnictwie Literackim. Utwór 
dramatyczny „Jeleń". Przekłady czeskie, niemiec
kie, węgierskie i włoskie. Wyjazd do Włoch. 

1964 - nagroda „Prix de l'Humeur Noir" (Nagroda Czar
nego Humoru), Paryż. Druk „Tanga" w „Dialogu". 

1965 - Prapremiera „Tanga" (Teatr Kameralny w Byd
goszczy). „Dom na granicy". 

1967 - Sztuki „Testarium" i „Poczwórka" w „Dialogu". 
1968 - Prapremiera „Poczwórki" w Teatrze Wybrzeże. To

mik rysunków „Przez okulary Sławomira Mrożka" 
(Iskry). Utwór sceniczny „Drugie danie" w „Dia
logu". Liczne wydania sztuk i opowiadań w języ

ku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemiec
kim. Przeprowadzka do Paryża. 

1973 - Prapremiera polska „Szczęśliwego wydarzenia". 
Druk słuchowiska „Rzeźnia" w „Dialogu". 

1974 - „Emigranci" w „Dialogu". 
1975 - Adaptacja sceniczna „Rzeźni" na scenie Teatru 

Dramatycznego. Publikacja „Wyspy róż" i „Garbu-
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sa". Prapremiery „Emigrantów" w Teatrze Współ
czesnym w Warszawie (17.XII) i „Garbusa" w Te
atrze Nowym w Łodzi (14.XII). 

1977 - W „Dialogu" ukazują się sztuki „Serenada", „Lis 
filozof", „Polowanie na lisa", „Krawiec". Prapre
miera „Drugiego dania" w Kaliszu. 

1978 - Druk „Amora" i „Lisa aspiranta". 
1980 - Publikacja i prapremiera „Pieszo". 
1981 - Rozpoczęcie prób „Ambasadora" w Teatrze Pol

skim w Warszawie i w Teatrze im. W Horzycy 
w Toruniu. 

EMIGRANCI 

Prem. 4.X.1976. Reż. Stanisław Miedziewski, scen. Andrzej 
Markowicz. Obsada: AA - Wojciech Szostak, XX - Dy
mitr Hołówko. 

Wojciech Szostak - AA w „Emigrantach". 
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SŁAWOMIR MROŻEK 
W TEATRZE IM. W. HORZYCY 

Zbigniew Szczapiński (Ekscelencja) i Jerzy Gliński (Kra
wiec) w „Krawcu". 

KRAWIEC 

Prem. 12.V.1979. Reż. Stanisław Miedziewski, scen. Andrzej 
Markowicz. Obsada: Krawiec - Jerzy Gliński, Ekscelen
cja - Zbigniew Szczapiński, Czeladnik - Ryszard Jabłoń
ski (Michał Breitenwald), Nana - Tatiana Pawłowska, 
Karlos - Adam Gołuński (Zbigniew Kasprzyk), Onucy -
Marek Jasiński, Barbarzyńca I - Grzegorz Młudzik, Bar
barzyńca II - Grzegorz Minkiewicz (Sławomir Lewandow
ski). 
Nagroda dla Jerzego Glińskiego za rolę Krawca na XXI 
Festiwalu Teatrów Polski Północnej. 
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PIESZO 

Prem. 30.V.1981. Reż. i scen. Andrzej Markowicz. Obsada: 
Ojciec - Jerzy Gliński, Syn - Maciej Dahms, Pani - Ma
rzena Tomaszewska-Glińska, Superiusz - Marek Jasiń
ski, Grajek - Wojciech Szostak, Baba - Zofia Melechów
na, Dziewczyna - Aleksandra Frań, Nauczyciel - Wło

dzimierz Maciudziński, Porucznik Zieliński - Zbigniew 
Kasprzyk, Drab - Janusz Wiśniewski, Kleopatra - Anna 
Romanowicz. 
Na X.XIII Festiwalu Teatrów Polski Północnej Jerzy Gliń
ski i Zofia Melechówna uzyskali za swoje role nagrody 
aktorskie. 

Marzena Tomaszewska-Glińska (Pani) i Marek Jasiński 

(Superiusz) w „Pieszo''. 

6 

Z „AMBASADORA" 

PEŁNOMOCNIK ... liczy się tylko to, co powinno być, a nie 
to, co jest. Nasza przewaga nad wami na tym właśnie 
polega, że wy tylko wiecie jak świat wygląda, a my 
wiemy, jak powinien wyglądać. Wy nie macie żadnej 

perspektywy. Zajmujecie się światem na bieżąco, a my 
przygotowujemy jego wersję w przyszłości, ostateczną 

wersję świata. (Akt I, scena 6). 

* 
PEŁNOMOCNIK Rewolucja może być tylko tam, gdzie 

rząd nie jest ani za słaby, ani za silny. Tam gdzie rząd 
jest słaby - rewolucja nie jest potrzebna, jak u was. 
A tam gdzie rząd jest silny - rewolucja nie jest moż
liwa, jak u nas. (Akt II, se. 7). 

* 
PEŁNOMOCNIK Wy myślicie, że rządzić, to znaczy dbać 

o dobrobyt obywateli. Zapewnić im szkoły, autostrady, 
opiekę prawną i dobrą monetę. Pomyłka! Dobry rząd 

wcale nie dba o dobrobyt swoich obywateli. 

AMBASADOR A o co? 

PEŁNOMOCNIK Przede wszystkim o namiętności. Bło

gostan bez namiętności nikogo nie zadowala. Ludź

mi rządzą namiętności, więc żeby rządzić ludźmi na
leży rządzić ich namiętnościami. A ponieważ namięt

nościami najsilniejszymi i najbardziej powszechnymi, 
namiętnościami - że tak powiem pierwszej potrzeby -
są strach i nienawiść, więc tylko taki rząd, który spra
wia, że obywatele boją się i nienawidzą jest rządem 
najbardziej demokratycznym. 

AMBASADOR Ciekawy punkt widzenia. 

PEŁNOMOCNIK Co się tyczy strachu, rząd może, a na
wet powinien zaspokajać tę namiętność swoich obywa
teli we własnym zakresie, domowymi, że tak powiem, 
środkami. Pożyteczne jest nawet, kiedy obywatele boją 
się swojego rządu. Ale nienawiść należy kierować na 
zewnątrz. Potrzebny nam jest jakiś inny naród, jakieś 

inne państwo, żeby nasz naród mógł go nienawidzieć 

pod przewodnictwem naszego państwa. Przeciwnik do
statecznie silny, żeby nasi obywatele mogli uwierzyć, 

że są przez niego zagrożeni i tym bardziej go nienawi
dzieć. Im bardziej będą nienawidzili wroga, tym bar
dziej będą kochali siebie. I tym bardziej będą szano
wali swoje państwo, które ich przed wrogiem broni. 
(Akt II, se. 7). 

* 
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AMELIA .„nie trzeba koniecznie wierzyć w Boga, żeby 

być człowiekiem... Trzeba wierzyć, ale niekoniecznie w 
Boga. Trzeba wierzyć w cokolwiek, co jest większe od 
nas, co nas przerasta... (Akt III, se. 1). 

* 
PEŁNOMOCNIK ... niektórzy nazywają nasz system syste

mem totalitarnym. Uważają przy tym, że jest to przy
miotnik pejoratywny. Ja osobiście nie widzę w tym 
nic złego, bo cóż jest złego w totalnym szczęściu mas? 
Ale totalne szczęście jest możliwe tylko pod jednym 
warunkiem. A mianowicie, jeżeli jest totalne. Najmniej
sze odchylenie, czyli najmniejsze niezadowolenie, a już 

szczęście nie jest to samo, już pojawiają się wątpliwo
ści. Dlatego my nie możemy tolerować najmniejszych 
nawet odchyleń, pod groźbą zmiany całego systemu. Sy
stem totalny na tym właśnie polega, że najdrobniejsza 
nawet cząstka całości, jest tym samym co całość. 

A więc najdrobniejsza nawet zmiana powoduje od ra
zu zmianę całości. (Akt III, se. 6). 

* 

O DRAMATACH MROŻKA 

„Dramaty Mrożka to mikrospołeczeństwa. W tym teatrze 
człowiek jest ostatecznie określony przez swoją pozycję 

w stosunku do innych. Ma rangę, która determinuje go 
tak ściśle, jak w teatrze absurdu biologia. Związki między
ludzkie w teatrze Mrożka stają się niemal absolutem. 
Układ sił jest bezwzględny, jak w teatrze absurdu prawa 
natury. I to jest chyba podobieństwo z teatrem absurdu. 
Rzeczywistość ujęta w kategorie społeczne jest mistyczna 
lub groteskowa, trzeciego wyjścia nie ma, wszystko inne 
to względność i kompromis. Absolut graniczy z absurdem, 
tę pułapkę znała już teologia, dlatego nakazywała wierzyć. 
Mrożek nie jest mistykiem, jest racjonalistą, ale racjona
lizm doprowadza do kategorii ostatecznych i też mu wy
chodzi absurd." 

Marta Piwińska, „Dialog" nr 5, 1966 r. 

„Przekształcenia Mrożkowej dramaturgii łączą się zatem 
w pewien ściśle spleciony kompleks: rozbudowa utworów 
scenicznych (początkowo autor „Lisa filozofa" pisał głów

nie jednoaktówki, co nawet zrodziło podejrzenie krytyki, iż 
nie potrafi on tworzyć pełnospektaklowych dramatów), bar
dziej zróżnicowana, bogata galeria bohaterów obdarzonych 
psychologią i świadomością, czyli ludzka, łączą się z po
szerzeniem akcji, powiększeniem jej znaczenia. Powoli za
miast społeczeństwa ujmowanego synchronicznie Mrożek 

kreuje wizję zbiorowości poruszonej, znajdującej się w trak
cie jakiejś przemiany historycznej. Przedstawiciele tej zbio
rowości rzadko wyposażeni są w świadomość dokonujące

go się procesu zewnętrznego, często natomiast zastanawia
ją się nad istotą własnej, jednostkowej sytuacji. Można 
więc powiedzieć, że począwszy od „Tanga", podstawowym, 
choć oczywiście różnie ujmowanym, tematem Mrożka jest 
zmierzch, kryzys czy upadek pewnej formacji kulturowej 
i związanej z nią hierarchii wartości. I równocześnie, na 
tym tle, problem zabłąkanej osoby ludzkiej szukającej dla 
siebie jakiegoś stabilnego i istotnego określenia." 

Krzysztof Pysiak, „Kultura", 26 VIII 1979 

„Jedynym, obok polskiej odmiany romantyzmu, prawdzi
wie narodowym stylem w naszej dramaturgii jest zapo
czątkowana jeszcze przez Witkiewicza i rozwinięta przez 
Mrożka i Różewicza poetyka polityczno-społecznej paraboli 
o wyraźnie groteskowym charakterze. Smieszna i złośliwa, 

a zarazem strasznie smutna. Wiadomo, że kiedyś zaliczano 
ją do „teatru absurdu". Bo też często posługiwała się te
chniką sprowadzania wszystkiego do sytuacji absurdalnej. 
Jak w zakończeniu „Policji", kiedy wszyscy nawzajem sie
bie aresztują, a wyznaczony do odgrywania roli ostatniego 
politycznego więźnia w idealnie policyjnym państwie sier
żant woła całkiem serio: „Niech żyje wolność!" W istocie, 
co również już dawno zauważono, była ta dramaturgia pro-
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testem przeciwko absurdowi czy raczej absurdalności sytu
acji społecznej i politycznej, którą parodiowała." 

Jan Kłossowicz, „Literatura", 10 IX 1981 

„Twórczość Mrożka jest niezwykle znaczącym rozdzia
łem we współczesnej dramaturgii polskiej, towarzyszącym 
jej od z górą dwudziestu lat z niezmiennym zainteresowa
niem teatrów, publiczności i krytyki. Jest to dowodem wa
gi samego zjawiska i nie często przecież spotykanym feno
menem. Argumentów na rzecz tej zgodności należy szukać 
w samej materii sztuk Mrożka: ich problematyce, prawdzi
wie współczesnej i aktualnej, budzącej szersze zaintereso
wanie oraz formie - precyzyjnej konstrukcji sztuk, wypra
cowanej technice dramatycznej. Zasadą teatru Mrożka jest 
spiętrzenie sytuacji do granic absurdu i rozwiązywanie 

ich jak na szachownicy z żelazną logiką i konsekwencją. 

Stąd też określenie jego dramaturgii także jako teatru „lo
gicznej wyobraźni". 

Szczepan Gąssowski, 

„Współcześni dramatopisarze polscy", 1979 
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