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Sługa dllzy -Witkacy 

Marny l:Z8B lllWtlWa.1111 tooUbl utowta. 
hllY oko z ręką~ IFllllDBJa 
Jak pallDI kalllllDB na lllllln*I Pllirkacll. 
Ila lllltłoclll k„a arem. a dar ~L 

Miry krat mtlennych w -.ac11 kl'UIZB)ą. 
W ław stada. łatwloJszy Język sieja poltykę. 
Wlllł I kraj IJJłDWY. myśl tęua. boUDW1B. 

Czyn za czyn, Jak w micie z ~ stracili -. 
li owieczkę, za lklrkę 111tl'lllO klOa złościć? 
Przaz to ~ Jeat wodzłć. stąd stlił byt okrągły. 

Krew na Inko prllllwnym Jlllt .nzy matką, 
Lecz ta ma wychowa. Ili Ją UIZle ~ 
RawOU:Je się strm na koszmar steranych, 
Nie są krwawiącymi wodzów stygmatami. 

A pachołki bez wmzcza BkMlllą stal w obronie. 
Io smak. dotyk I rozkosz ozy •trzlllly. 
Dać wszystko za WllhlśC. by bandaża ma znać. 
1111111r Wlllk 11a skóry. me wtdzladłm lllBIY. 

Jak ptak. bez llutOW na stołku gl'llllwca. 
Wt*ly Jak mvtr BkrZYllaty W ll'Z88tworZICh, 
Na szyi z rftaczką z rawDIWarll11 w dł1111. 
nlaWDDIUD ciała - tylko. 

Che Gevara-bohater filmów akcji . 
Czapliński-patn:: Ratajczak. 
Czeladnicy-mistn:owie w postpolitycznej konkurencji slalomu między ideologiami. Ktoś inny 
zmienia świat za Ciebie/Nadstawia głowę, podnasi krzyk. 
Dolce&Gabbana-projektanci naszych doświadczeń . Che Gevora, papież Polok, ubierojq się u Dioro. 
Fantazmat-coś. co projektu jemy sobie sami. /zazwyczaj mamy z tym problem. 
Faszyzm-z Hitlerem na czele, jeden z najlepszych brandów niemieckich. 
GS-coś na kształt dancingu w Hotelu Savoy. 
Harry Potter-zagon:ałv neoliberał, wierny mottu: nie ma sensu pracować, lepiej uprawiać czary. 
Hiper-Robociarz-~~~~. 
Historia-od Fukuyamy trudno myśleć o niej bez rorzewnienia. Żyje głównie w kapitalistycznych i 
popkulturowych emblematach. 
Kapitalizm-jedyny możliwy model naszego życia . 

Kmiotkowie narodowi-mężnie i nieprzerwanie kroczą drogą religijnego nacjonalizmu, choć 
wiedzą, że to droga wiodąca tylko w dwie strony: telewizji publicznej lub muzeum. 
Kultura-wpływa na gospodarkę w takim samym stopniu, co gospodarka na ku l turę. Ku 
pn:estrodze. 
Kuroń-nieudacznik, który ślepo wierzył w ideę pracy i sprawiedliwości społecznej . 

Ksitcżna-zawsze na wierzchu. 
Neoliberalizm-wielki przegrany czasu kryzysu. Niemniej: umarł neoliberalizm. niech żyje 
neoliberalizm. Patrz też: Harry Potter. 
Publika-w teatn:e, niestety potrzebna, a nie Zl!wsze obecna. Witkacy nie miał o niej najwyższego 
zdania.W społeczeństwie spektaklu obecna zawsze, bo to spektakl. w którym nie można nie 
uczestniczyć. Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nrxy/Oczymo widza oglqdosz grę. Nawiasem mówiąc, 

o niej Witkacy miał jeszcze niższe mniemanie. 
Puc:r:ymorda-wybrał przyszłość. Przeszłość pn:emilczmy. 
RAF (Rote Armee Fraktion)-terrorystyczny ruch znany dzięki Ulrike Meinhof i Andreasowi 
Baaderowi.Aie to więcej niż terroryści-to święci popkultury. 
Ratajczak-artysta, który żywi naiwną nadzieję. że jego głos ma siłę zmieniania świata. I począł w 
tobie gniew kiełkować/Aż pomyślałeś: milczenia dość. 
Sajetan-patrz: Kuroń . 

Scurvy-co prawda dziwkarz i narkoman, ale jednak intelektualista. 
Solidamość-archaizm, dziś pojęcie używane tylko w kontekście historycznym. 
Towarzysze X i Abramowski- tr~ ~ i::ą . 
Watykan-potężna korporacja biznesowa, wc iąż przed debiutem giełdowym . Lehman Brothers 
może upaść-Watykan nigdy. 
Witkacy-pisarz. malarz, poeta, teoretyk, krytyk, narkoman. Z rosnącym zdum ieniem pn:ygiąda 
się kolejnym realizacjom swoich sztuk. Nie odnajduje już w nich samego siebie.Ale raczej mu to 
nie przeszkadza. 

Jan Czapliński 
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