STOSU NKI NA SZCZYCIE
Drodzy

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

Państwo,

Jako człowiek teatru nie miałem okazji
empirycznie poznać „stosunków" w świecie
dyplomacji.
Z tym większą ciekawością przystąpiłem do
pracy nad sztuką Edwarda Taylora znawcy
tematu.
Nie wiem, czy po obejrzeniu spektaklu
zmienią Państwo swój stosunek do naszego
członkowstwa we Wspólnocie Europejskiej.
Jestem jednak przekonany, że perypetie
boha te rów sztuki upewnią wszystkich, że
nasz mały kraj może okazać się prężnym
i aktywnym członkiem w żądnej nowych
partnerów Unii·.
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O ZALETACH
I ZACHOWANIU Si~
AMBASADORA
„.kto chce obrać zawód polityka, winien
zanim wejdzie na tę drogę czy
urodził się z zaletami, bez których 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 takimi, jakimi są .
Dalej bystrość, potr z ebna by
zmiarkować, co dzieje się w sercach ludzi
i umieć korzystać z najdrobni,ejszych
drgnień ich twarzy i innych objawów ich
rozdrażnienia (.„). Pomysłowość bogata
w sposoby usuwania pi ęt rzących się
badać

trudności,

przytomność

UWAGI
O PROWADZENIU
ROKOWAN
„'

umysłu

pozwalająca

w razie zaskoczenia znależć
właściwą odpowied ź i wycofać się
ze śliskiego gruntu; rów ny humor
i usposobienie spokojne i cierpliwe („.). Dalej
wielka przystępność i łatwość w obejściu;
sposób zachowania się niewymuszony
i ujmujący, bo taki przyczynia się wielce
do zjednywania przychylności, podczas gdy
wyg 1 ląd surowy i zimny, mina nachmurzona
i ostra odpychają i wywołuj ą niechęć.
Dobry negocjator musi przede
wszystkim dobrze panować nad sobą,
by oprzeć się chętce mówienia, gdy już go
język świerzbi, a nie zastanowił się jeszcze
dobrze nad tym, co ma powiedzieć. Zręczny
negocjator nie pozwala nikomu przed
cza ~e m przeniknąć swej tajemnicy. Musi
jed mik umieć ni e d a ć poznać swym
pa rtnerom, że kryje się z czymś przed nimi„.
Ambasador podobny jest w pewnej
mierze do aktora, który przed oczyma
bliczności gra wielką rolę

Większość ludzi, gdy mówią o interesach,
zwraca więcej uwagi na to, co chcą powiedzieć,
niż na to, co im się mówi . Tymczasem jedną
z najpotrzebniejszych dobremu negocjatorowi
zalet jest właśnie umiejętność słuchania
z uwagą i z namysłem wszystkiego, co chce mu
ktoś.powiedzieć i odpowiadania trafnie i w porę,
a nie spieszenia się z oświadczeniem
wszystkiego, co wie i czego pragnie.
Przedstawia on zatem na początek
z przedmiotu swej negocjacji tyle tylko, ile
potrzeba do zbadania terenu. Następnie
kształtuje mowę i postępowanie wedle tego,
co stopniowo wykrywa, a gdy pozna już sytuację
i wartość umysłów swych partnerów, st an ich
spraw, ich nami ę tności i zainteresowania,
posłuży się wszystkimi tymi wiadomościami,
by poprowadzić ich zwoln a do celu, który sobie
wytknął.

Zdolny negocjator winien też starannie
tej głupiej próżności, żeby chcieć
uchodzić za człowieka przebiegłego i zręcznego,
bo w ten sposób wzbudza się podejrzliwość
u partnerów. Przeciwnie : powinien starać się
przekonać ich o swej szczerości, dobrej wierze
i uc z ciwości swych intencji. Niech też nie stara
si ę zanadto popisywać swym utalentowaniem,
wypowiadając stanowcze sądy o wszystki m,
co się nasuwa, bo to ściągnie nań tylko niechęć
i zazdrość, jeśli jest rzeczyw i śc i e zdol ny,
a ośmieszy go jeśli pozuje na zdolniejszego,
niż jest naprawdę. Znacznie w ięcej będzie miał
pożytku ukryw ając część swych talentów.
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Fram;ois de Callieres. Sztllka dyplomacji, XVJI-XVIII w.

STOSUNKI
NA SZClYCIE ...

Na naiwył zym pi trze luksusowego
part.imentu w Paryzu potyka się kwiat
urop jski j lyplornarj i. Sir Clive
P<irtriclq , wyso i urz dnik Brytyjski i
K 1m1 jr W pnln go Rynku, oczekuje
przyllyc1a Jaque5a B ri 1, Komisarza ds.
H dlu, d kt r go przychylności zależy
d,1\sza kart ra Pa tndge a Szykuje się
or b w1 m d obj crn st:rnowiska
Prz wodmc-z c JO Korni.Jl ! Ma wszelkie
pr dy;pozyC'J , by godnie pełnić tę
funk J J t ·leganck1, pełen uroku,
o UJmują lj ap:irycji. a na dodatek
od podszewki zna świat wielkiej polityki
i dyplomacji. A zatem jego kariera
zapowiada się fantastycznie. Kiedy
jednak w koricu nadszedł dzień wyboru
l1d wymarzone stanowisko, nieoczekiwanit świetlana przyszłość Sir
Partridge·a zawisa na włosku ...

EDWARD TAYLOR

Urodził się w 1931 r.
w Sou th end (Essex) w Anglii.
Już podczas stud iów z a czął
pisać teksty dla Cambridge
University Footlights Revue,
odnoszą c pierwsze sukcesy:
po występach grupy w Lon dynie w połowie lat 50-tych
otrzymał

propozycję

współpracy z BBC

Zapropon owano mu
roczny kontakt, zgodził się
i został w radiu ... 36 lat '
W Lym czasie napisał ponad
trzy tysiące programów
i scenariuszy radiowych.
Na począU L lat 90.
powrócił do pisania tekstów
sceni1:znyc h . W jego
teatralnym dorobku
największym powodzeni rn
oprócz pierwszej sztuki
„Between th
Lin
i thrillera „Pomysł na morderstw o" (..Murd r by
Misadventure") cie zą się
komedie: „Pardon Me, Prim
Mi ni tt:r"oraz „Stosunki na
szczycie", grane w teatrach
ca łej Europy

CECHY DYPLOMATY
Podstawowe kwalifikacje, którymi
powinien odznaczać się dyplomata:
Ma on mieć strusi żołądek żeby
dobrze trawić specjały różnych kuchni,
plastykową wątrobę żeby była odporna
na mnóstwo trunków wszelkiego
autoramentu, które pić mu przychodzi,
wreszcie mieć stalowe nogi żeby
sprostać udręce licznycf1 przyjęć,
odbywanych na stojąco . Znamienne,
iż ani słowem nie wspomina się
o głowie: czyżby nie była potrzebna?

Jerzy Fonkowicz, Edward Pietkiewicz,
Sztuka dyplomacji

Teatr Dramatyczny
im . Aleksa ndra Węgierki
ul. Elektryczna 12
15-080 Bia łystok
www.teatrad ram atyczny.bialystok. pl

Kasa Teatru czynna w godz. 10-13 i 16-19,
codziennie z wyjątkiem po n iedziałków,
tel.: (085) 74 99 175.
Rezerwacj a i informacja o repertua rze :
Biuro Promocji i Sprzedaży,
czynne w godz. 8-16, od poniedzia~ku do p i ątku,
tel. : (085) 14 15 740, fax : (085) 7416 267,
email : promocja@teatrdramatyczny.bialystok.pl

Cena programu: 5 zł

