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Spektakl, 
który dla Państwa tekstowo 

starannie 
opracowałem 

i przygotowałem 
aktorsko, ma w moim 
zawodowym dorobku 

aktora-monodramisty 
wyjątkowe znaczenie, 

z trzech powodów głównie. 
Oparty jest na tekście 
stworzonym w formie 
poematu komicznego, 
a ściślej 
satyrycznego pamfletu, 
wpisującym się 
w nurt literatury politycznej. 
Co za tym idzie, 
jako wykonawca, 
pierwszy raz zajmuję się 
w sposób jednoznacznie 
dosłowny polską sceną
polityczną, jej powojennym 
wizerunkiem z odniesieniami 
do najbliższej nam 
rzeczywistości. 
To po pierwsze.

  Po drugie, 
„Towarzysz Szmaciak” 

Janusza Szpotańskiego, 
zwanego Szpotem, napisany 

jest, jak większość tekstów 
tego autora, wierszem. 

I to jest moje, wykonawcy, 
pierwsze doświadczenie 

z wierszowanym tekstem. 
Trudne, bo wymaga 

ode mnie, by ten wiersz 
brzmiał ze sceny 

jak najzwyklejsza proza. 
W jakim stopniu to 

mi się udało, oceni wrażliwy 
na muzykę słowa 

widz-słuchacz.
   Po trzecie wreszcie, 

po raz pierwszy, 
jako wykonawca 

piętnastu monodramów, 
nie mam w tym wypadku 

do czynienia z klasyczną rolą 
postaci scenicznej, 

którą 
skonstruował 

i powołał 
do scenicznego życia 

autor. 
Jestem tu w jego zamiarze 

porte parole 
sumy Szmaciaków 

na różnych szczeblach 
władzy, 

w różnych okresach 
powojennej historii Polski, 

ulokowanych 
w różnych 

politycznych czasach, 
a więc 

i uwarunkowaniach, 
a przywoływanych 

w pamięci autora 
do stworzenia zbiorowego 

portretu 
polskiego szmaciactwa. 

Na prześmiewczo 
nakreślony wizerunek 

rodzimego aparatczyka 

składa się suma 
wielu Szmaciaków. 

I występuję na scenie 
jako porte parole 
tej właśnie sumy 
wielu Szmaciaków. 
Niosę ich losy, 
zachowania 
i czyny przez 
pokrętne drogi 
polskich politycznych „elit”.

 Tym, co kierowało mnie 
przy wyborze tekstu 

i co uważam 
za istotne

 jest z pewnością 
to, że wyzierająca z tekstu 

Szpotańskiego 
twarz szmaciaka, 

ów portret zbiorowy „ryja” 
elit władzy, 

także tych dzisiaj obecnych 
w tzw. przestrzeni publicznej, 

daje widzowi możliwość 
swobodnego dopasowania 

jej do obrazów 
i ludzi 

znanych mu postaci, 
także z kręgów obecnej 

czołówki rządzących. 

Tekst, 
a za nim spektakl, 
rysuje genezę 
i kreśli rodowód 
szmaciactwa polskich elit. 
Ujawnia szkodliwość 
postaw oportunistycznych, 
nielojalność wzajemną 
i wobec wyborcy-suwerena, 
łakomość i rwactwo 
w szybkim dorabianiu się, 
z przekonaniem, 
że immunitet 
niczym wysoki 
„żywopłot” władzy 

chroni szmaciaków 
przed odpowiedzialnością 

moralną i karną.
Z nadzieją powierzam 

Państwa wnikliwej uwadze 
ten niezwykle oryginalny, 

zarówno w formie, 
jak i w treści, tekst. 

Cenię ten tekst 
za jego 

przenikliwość 
i dar opisywania 

polskiej rzeczywistości.

Jerzy Kopczewski


