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Zaczęło się od korespondencji pod hasłem: tak tylko kontrolnie…

29 marca 2020 roku, godzina 20.47

19 marca 2020 roku, godzina 15.17

Ręce myję i odkażam i po kilku dniach mam je takie, jakbym przez miesiąc w siarczystym mrozie chodził bez rękawiczek. Chyba zacznę je fotografować. Niebo już mi
się znudziło. Nic ciekawego. Zdjęcia robię, ale ich nie wywołuję. Pracuję nad bezobrazową fotografią. Czystą formą. Obraz utajony, głęboko utajony i głęboko
ukryte znaczenia... I jak na razie udaje mi się. Od miesięcy nie byłem w ciemni. Ale się
zabiorę! Na pewno! M.

Cześć Fotokolektywicze! Cóż tak cicho? To tylko mała niedogodność. Minie jak każda
niedogodność. Cóż tam w kręgach fotografii artystycznej słychać? Zamilkliście
wszyscy tak jakoś gremialnie, że aż strach. A tu tyle się dzieje! I na dodatek jesteśmy
w samym środku wydarzeń! Halo! Jest tam kto? M[ariusz Holeczek]
20 marca 2020 roku, godzina 11.49
JA jestem :))) To co? Polowanko z aparatem na koronę? Konkurs na fotoreportaż
z czasów zarazy? Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi :) i oby tak dalej Ela [Wawrzyniak-Buschermöhle]
20 marca 20202 roku, godzina 13.22
No. Kamień z serca. Duch jak widać, mimo sytuacji ogólnej, całkiem, całkiem się ma.
To dobrze. Najważniejsze to się nie dać pociągnąć w czarną otchłań... Albo coś
takiego. Ja osobiście byłbym za tym, żeby uwiecznić coś niecoś z tych dziwnych czasów, w jakie sami się wpuściliśmy. Tak naprawdę wirus jest dookoła, więc fotografując powietrze, to tak jakby fotografować lądowanie w Normandii z łodzi pontonowej. Duch Roberta C. jest i ma się dobrze. Ja w każdym razie coś tam staram się
utrwalić, ale bez specjalnego entuzjazmu, jak na razie. M.
22 marca 2020 roku, godzina 21.08
[…] Wczoraj zorientowałem się o co chodzi. Nie ma samolotów. Niebo puste. Nie ma
smug kondensacyjnych i nic nie wyje, lądując na Ławicy. Ot, czasem dron przemknie,
albo zagubiona awionetka, ale regularnych nie ma. Niebo gładkie i jakby takie inne,
nie nasze, nie ludzkie. Fotografuję niebo. Jak na razie to. No i różne dziwadła na murach. I wiosnę. Może ostatnią. A może właśnie nie. Może pierwszą normalną od lat.
Ptaki mają nasze rozterki cywilizacyjne głęboko pod ogonem i drą się, jak zawsze,
więc nie jest źle. M.
22 marca 20202 roku, godzina 23.43
[...] Po przerwie, wyszłam z aparatem – w pierwszy dzień wiosny – do wiosny!
Cywilizacja jakby, na ten moment, przestała mnie pociągać. ALE... projekt reportażu, może jednak. Może JEDEN – WSPÓLNY – FOTOKOLEKTYWU: niebo, wiosna,
puste ulice, jakiś widok z okna? Niekoniecznie zaraz na wystawę, ale tak dla nas,
z tym co nas zatrzymało, urzekło, dotknęło naszą wrażliwą duszę. Taki pierwszy
nasz folder? Pozdrawiam wszystkich z troską i nadzieją, Małgorzata [Chylewska]

31 marca 2020 roku, godzina 13.29
[…] Czekając na to, co jeszcze może nadejść i na pewno nadejdzie (oby szybko
przyszło i szybko poszło), staram się zaglądać do moich „archiwów” i zająć czymś
głowę, żeby to twórcze było. Chociaż w obecnej chwili ciężko jakoś się skupić... Ania
[Kaźmierczak]
Pomysł Katalogu z kwarantanny wykrystalizował się ostatecznie, gdy 31 marca
2020 roku o godzinie 14:48, Mariusz napisał e-mail treści:
Ojojoj! Czarne myśli kłębią się i kłębią! [...] A może, jak już mowa o archiwach, to
może... tak mi przyszło do głowy, że moglibyśmy poszukać w naszych przepastnych
zbiorach tego, co każdy uważa fotograficznie za swoje the best. Trzy zdjęcia. Trzy
najlepsze zdjęcia życia... Mamy sporo czasu. I jak już, to dlaczego właśnie to, jaka
historia się z nim wiąże, i takie tam... Zawsze to jakaś odskocznia. Bo lepsze czasy są
przed nami! M.
W punkcie alarmowym zabrzmiała nieśmiało syrena, a potem zaczęły spływać
doń zdjęcia nurtem powolnym, niespiesznym, z przerwami. Zdjęcia najlepsze,
lubiane, wybrane, ostatnio zrobione, z historią ubraną w słowa lub bez niej, gołe,
ciche, bez komentarza, bez tytułu lub z refleksją na „tu i teraz”, wyrażoną
w cudzych lub własnych słowach.

Mariusz Holeczek

Historyjka jest taka oto... Był październik 2008 roku. Lizbona, pomiędzy Praca de
Fiqueira (targiem kwiatowym), a Praca dom Pedro IV. Jeszcze Alfama, chociaż
już jakby Chiado. Dokładnie było to w przejściu pomiędzy oboma placami.
W oddali widać kolumnę pomnika Pedra IV oraz pnące się na wzgórzu domy
dzielnicy Chiado. Cały dzień mżył drobny deszczyk. Było ciepło, dla mnie,
człowieka z dalekiej północy, wręcz upalnie. Wracałem sobie nieśpiesznie
z całodniowego włóczęgostwa po Alfamie, nieco zmęczony, ale z kilkoma
zapełnionymi rolkami filmów w kieszeni. Dzień chylił się już ku zachodowi i nagle,
jakoś tak chyłkiem jakby, wyszło słońce. Ulice jeszcze przed chwilą skąpane
w deszczu, mieniące się refleksami zachodzącego słońca i budzącego się do
wieczornego życia miasta, nagle zabłysły wszelkimi kolorami południa, których
na czarno-białej fotografii oczywiście nie widać, ale można wierzyć autorowi na
słowo...
I nagle taka scena. Uliczna sprzedawczyni pieczonych kasztanów, jej arabski
klient w czymś białym na grzbiecie, i z tą nieśmiertelną pod każdą szerokością
geograficzną plastykową reklamówką w garści, spieszący dokądś, całkowicie
zaabsorbowany swoimi sprawami przechodzień, i niczym nie zrażeni miejscowi
„placowi stacze”. A na trzecim planie idący ludzie. A na ich czele dziwny obywatel z krzywymi nogami. To zdjęcie było przypadkowym pstryknięciem, ale
mam wrażenie, że powstało tylko dla tego właśnie jednego anonimowego
obywatela, dla mnie bohatera trzeciego planu...

Mariusz Holeczek

Historyjka jest taka oto... Był wrzesień 2010. Beskid Niski, czyli koniec świata.
Ściślej koniec wszystkiego. Wysowa Zdrój. Huculskie konie, Łemkowie, drewniane cerkwie i piękna złota słoneczna jesień. To był trzeci ogólnopolski zlot winiarski. A zlotów od tego czasu już dzięki bogu w tym miejscu było trzynaście.
Zlot odbywał się w dolinie naszego przyjaciela Jana Łopacińskiego, nomen omen
w Dolinie Łopacińskiego. Jednym słowem na jego włościach rodowych. Pogoda
była ładna, choć jak to w górach o tej porze roku, chłodnawo co nieco. Trunki
przednie, rozmowy zajmujące, zatrzęsienie rydzów w okolicznych lasach, wycieczki do cerkiewek i ryki jeleni. Jednym słowem: Rykowisko. Ze względu na
ilość uczestników, większość czasu spędzaliśmy przy długich drewnianych stołach, suto zastawionych spirytualiami wszelakimi, w Jaśkowej stodole.
I nagle, rano dnia drugiego, taka oto scena...
Musiałem zrobić zdjęcie. Nie było rady...
Jest taka, w przebogatej dyskografii, płyta obywatela, który zwie się Neil Young,
gitarzysty i kompozytora, znanego z wielu ciekawych muzycznych dokonań, jak
chociażby z muzyki do filmu Jima Jarmuscha „Truposz” z Johnnym Deppem,
albo wspólnego grania w zespole Crosby, Stills, Nash and Young. Płyta zwie się
„Harvest” z 1971 roku. Płyta była nagrywana na ranczu Younga, gdzieś
w Kalifornii, właśnie w przerobionej na studio nagrań stodole. Na tylnej okładce
płyty jest zdjęcie zespołu Neila Younga w trakcie nagrania, a za nimi widać
prześwitujące światło przez szczeliny pomiędzy deskami ściany stodoły. W takim samym trójkącie. Lampy co prawda tam nie było, ale elektryczne instrumenty a i owszem. Tu prąd i tam prąd...
Ot takie sobie niby zdjęcie, ale dla mnie jedno z trzech...

Mariusz Holeczek

Historyjka jest taka oto... Biedrusko, budynek
kasyna wojskowego w stanie niejakiego rozkładu. Czerwiec 2015. Wszyscy tam byliśmy,
miód i wódkę piliśmy, i świetnie się bawiliśmy...
Jakoś nie wiele, może poza wystającą z podłogi głową Martina, pamiętam z tego pleneru, ale
to zdjęcie utkwiło mi bardzo. I tkwi do teraz. To
było w dużej, zapewne kiedyś głównej sali kasyna. Wszyscy stali gdzieś na jej środku, zażar-

cie o czymś istotnym zapewne dyskutując, a ja
nagle zobaczyłem silne światło prześwitujące
przez umieszczone pod sufitem okna doświetlaczy, których obraz na brudnej podłodze wytyczył coś w rodzaju drogi. Wstęgi światła... I te
nogi! Czyje? Czyje to nogi? Nie wiem. Ale takie
niefrasobliwe, wręcz dziecięco rozbawione...
To trwało chwilę ledwie i znikło. Ale zdjęcie zostało.

Elżbieta Wawrzyniak-Buschermöhle

Zdjęcia, które wybrałam, obrazują to, co dla mnie w fotografii najbardziej fascynujące, a co Susan Sontag ujęła tak: „Oto powierzchnia. A teraz pomyślcie,
a raczej wyczujcie to, co się pod nią kryje, jaka musi być rzeczywistość, jeżeli tak
wygląda”. A więc jakie to alternatywne światy tu tkwią? Pieskie życie, Don Pedro
w krainie Deszczowców, Korowód Cieni...

Jan FiaŁKowski

Zdjęcia, które bardzo lubię, ale nie są moimi najlepszymi, bo te jeszcze przede
mną...

Martin Buschermöhle

MaŁgorzata Chylewska

Andrzej Hajdasz

Jest marzec–kwiecień 2020 roku. Zabieram się do czekania... Prawie wszystko
stało się wirtualne. Rzeczywistego tyle, ile w czterech ścianach mieszkania na
czwartym piętrze, reszta w komputerze i w głowie. A tu kłębią się myśli wokół
kwarantanny, Wielkanocy, izolacji, planów na przyszłość... Scenę zaludniają
postacie ukazujące reakcje na „tu i teraz”. Lęk, przygnębienie, rezygnacja,
wycofanie, ucieczka, zdziwienie, niedowierzanie, zaduma, obojętność, dystans,
spokój, nadzieja, ironia, śmiech, teorie spiskowe...
A jeszcze niedawno w BUAM, na chwilę przed ostatnim klapsem, byliśmy razem
z Alisą, Justyną, Jolą, Basią i Sławkiem na planie spektaklu–perfomansu...
odgrywaliśmy przypisane nam role „za drzwiami”, nie przeczuwając, jakie role
czekają na nas „przed drzwiami”, jakie znaczenia już wkrótce wpisze w odczytanie tego scenariusza życie... znaczenia przeze mnie niezamierzone...
całkiem surrealistyczne... https://www.youtube.com/watch?v=8pH4Z4VbFn8

Barbara Grunwald-Hajdasz

Maskarada... i garść cudzysłowów:
„Oto, co mi się marzy: ujrzeć z powrotem maski zamiast twarzy…” (Wisława
Szymborska za Joanną Kulmową).
„ŁASKA / O Boże, Boże, to jest wielka łaska, / Że twarz nam może służyć jako maska”
(Jan Sztaudynger).
„Nie drżyjmy. Nie kryjmy dzioba w piasek. Ukażmy się w mieście bez masek!”
(Agnieszka Osiecka).
„Daj kobiecie maskę, zacznie mówić prawdę” (Maryla Wolska).
„Najdoskonalszą maską jest twarz, bo zupełnie naturalnie skrywa prawdziwe
oblicze człowieka” (Aldona Różanek).
„Niejedna maska tak się zużyła, że widać przez nią twarz” (Janusz Gaudyn).
„Maska to wygląd człowieka przez okno kryjówki” (Józef Tischner).
„Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny”
(Erazm z Rotterdamu).
„Wer nicht weiß, daß er eine Maske trägt, trägt sie am vollkommensten” (Theodor
Fontane).
„Bisher habe ich viele Masken gesehen; wann werde ich menschliche Gesichter
sehen?” (Jean-Jacques Rousseau).
„Die Maske ist gesichtsbildend” (Manfred Hinrich).
„Nach dem Fasching ist dann wieder Maskenzwang” (Manfred Hinrich).
„Die Masken fallen. Das Alphabet des Lebens wird neu geschrieben” (Ernst Ferstl).
„Manche Narren setzen zu Fasching ihre Masken ab” (Stefan Schütz).
„Im Fasching tragen manche Menschen das Kostüm ihres Alltags: das Narrenkostüm” (Helga Schäferling).
„Die ganze Welt ist heute ein Maskenball: Wer keine Maske trägt, gilt als verrückt”
(Werner Braun).
„Ohne Masken würden sich die Menschen gar nicht mehr erkennen” (Emanuel
Wertheimer).

Aneks

3 czerwca 2020 roku, godzina 11.14
Może w takim razie, jak już archiwa mamy spenetrowane, teraz po trzy osobiste
zdjęcia z pandemii? W tym obowiązkowo jedno przynajmniej w maseczce? Coś małego, bliskiego, na wyciągnięcie ręki. Taki rodzaj pamiętnika obrazkowego. [...]. M.

Aneks / pamiĘtnik z kwarantanny wedŁug Mariusza Holeczka

głupieją, i zaraza rzekami do morza naszego bałtyckiego spływa! Niosę wam tę
radosną nowinę jako Baranka Bożego! Bierzcie i jedzcie kanapkę z pasztetową
wszyscy, jako wasi dziadowie na przednówku brali i jedli, i nie trwóżcie się
więcej! Oto nadchodzi bowiem jutrzenka wolności! Ja, Gajus Maciejus Kuberkus
Starszy wam to mówię! Zerwijcie maseczki z lic swych rumianych! Niech zły wirus
wie, że wy wiecie, że on wie, że musi odejść! Na zachód musi odejść! Opuścić, nas
Słowian, i ruszyć za ocean, do Nowego Świata, bo tam go we łzach i modłach
oczekują w Białym Domu! Przekażmy teraz sobie znak pokoju i złóżmy bogom
ofiarę z dziewicy! A jak nie będzie dziewicy, to z barana faszerowanego siarką!
A jak siarki nie będzie, to wrzućmy Wandę do Wisły i niech płynie do morza,
sławiąc Kraj Nasz Umiłowany, tak przez los i Unię Europejską srodze doświadczony! A teraz, na koniec, zatańczmy wszyscy rytualny taniec wokół tego
Świętego Kamienia, i niech nimfy leśne pląsają w gajach oliwnych, a młodzi
piękni bożkowie rzucają nam pod nogi płatki róż! A! Zapomniałbym! Zanim
zatańczymy, to padnijmy wprzódy na kolana i módlmy się za pomyślność i wybór
Andrzeja Dudy na miss mokrego podkoszulka powiatu grójeckiego...

01.05.2020. Złota Góra k/Konina. Trochę zimno i deszczowo jak na pierwszomajowy pochód,
w myśl modnego ostatnio trendu: mój pochód jest lepszy niż twój... ale nie całkiem
beznadziejnie...

Trybun ludowy Gajus Maciejus Kuberkus Starszy, wstąpił na Święty Kamień
i pozdrowił starszyznę plemienną oraz lud okoliczny, licznie zgromadzonych
u stóp Świętej Góry, zwanej przez miejscowych Słowian, Złotą Górą, a to za
sprawą złotogłowia jakoby przez Krasnali, Elfów, Atlantów i Sarmatów w niej
przed wiekami ukrytego, a pochodzącego ze świętych wypraw łupieskich (gdyż
Polska Była, Jest I Będzie Najważniejsza) na tereny Międzymorza, samego protoplasty narodu Polaków, Szeregowego Posła Którego Imienia Bez Czci Należytej
Nie Wolno Wymawiać Publicznie Bo Język Może Odpaść. Chwilę niewielką napawał się zaległą wokół ciszą, po czym w te oto słowa ozwał się po Polsku.
– Ludu mój! Ludu Nowego Rzymu! Przybyłem do was, Ja, Gajus Maciejus
Kuberkus Starszy, jako mnie tu widzicie, w pełnej zbroi płytowej, z parasolem
i kanapkami z pasztetową podwędzaną, którymi podzielę się z wami tak, jak
nakazuje wielowiekowa tradycja ustna, w tych stronach kultywowana i wielce
poważana! Przybyłem do was nie tylko jako pierwszy w tym roku turysta, ale
przede wszystkim jako wysłannik nowej radosnej nowiny! Cieszcie się, powiadam wam, bo wiosna idzie! A z wiosną śniegi topnieją, lasy zielenieją, ptacy

Tu, trybun ludowy Gajus Maciejus Kuberkus Starszy, został wylegitymowany
przez patrol straży leśnej i odprowadzony do oczekującej na parkingu karetki
pogotowia. Wirus, nieco wystraszony wystąpieniem trybuna, powrócił
nieśmiało na swoje dotychczasowe miejsce, i zupełnie niechcący zaraził przypadkowego leśnego trolla, który kichnął siarczyście i wybrał numer telefonu
Sanepidu w Koninie, ale nie mógł się dodzwonić, co jest zrozumiałe w dobie
rozwiniętej sieci telefonii komórkowej 5G, która jak wiadomo, wraz z Billem
Gatsem, odpowiedzialna jest za aktualny kryzys światowy. Poszedł więc w las
zarażać innych myśliwych.

Aneks / pamiĘtnik z kwarantanny wedŁug Mariusza Holeczka

22.05.2020. Poznań ul. Nowowiejskiego. Pies. Tęsknota dojmująca

To była tęsknota dojmująca. Z tęsknoty tej, z balkonu na trzecim piętrze, spadła
kamienna doniczka. Pizgnęła o chodnik, rozpryskując się w drobny mak. Przechodzący opodal Hieronim K. złapał się za serce, i byłby upadł, gdyby nie wystający na wjeździe do podziemnego parkingu pachołek. Przysiadł więc i głośno
wypuścił powietrze. To chwilę potrwało, i kiedy wypuścił już wszystko co w płucach mu zalegało, zsiniał nagle i się udusił. Pogotowie zawezwał chwilę później
Krystian C., który zamierzał wyjechać z podziemnego parkingu, i w tym celu za
pomocą pilota na baterie opuścił pachołka. Pachołek zjechał pod ziemię, ale
wraz z nim na chodnik zjechało uduszone ciało Hieronima K., tarasując wyjazd.
Krystian C. chcąc nie chcąc zawezwał więc służby medyczne, które przyjechały
niezwłocznie po godzinie i dwudziestu dwóch minutach, i stwierdziły zgon Hieronima K. Jednocześnie ze względu na siność oraz wyraźne ślady niedrożności
układu oddechowego, ratownik medyczny Gustaw D. uznał zgon za podejrzany, i
w związku z tym zmierzył temperaturę trzydziestu trzem przypadkowym
przechodniom, w tym Krystianowi C. Krystian C. miał trzydzieści siedem i dwie
kreski, co klasyfikowało go jako prawie zarażonego. Zawezwany patrol policji
poinstruował Krystiana C. o jego prawach i obowiązkach wynikających z ustawy
o stanie klęski epidemiologicznej, i nakazał odbycie czternastodniowej kwaran-

tanny, pod rygorem pozbawienia praw obywatelskich. Krystian C. się odwołał.
Odwołanie zostało przyjęte, ale odwrotnie odrzucone jako niezgodne z ustawą,
przez starszego aspiranta Janusza B., który sporządzał właśnie notatkę służbową z całego zdarzenia. Dwanaście minut później, kiedy Krystian C. nadal awanturował się, używając słów skrajnie nieodpowiednich, żądając adwokata i prawa
do ostatniego papierosa, ratownik medyczny Gustaw D. mierzył temperaturę w
różnych miejscach dwóm rozchichotanym nastolatkom, a starszy aspirant
Janusz B. szukał właściwych słów, aby oddać w notatce służbowej całą grozę
sytuacji, z balkonu na trzecim piętrze wypadła kolejna doniczka. Tym razem nie
rozprysnęła się jak poprzednia na chodniku, a jedynie przepołowiła na twardej
czaszce drugiego ratownika medycznego, Mateusza R. W wyniku uderzenia
Mateusz R. doznał ogólnych obrażeń głowy i po dwóch minutach skonał bezpotomnie w kałuży świeżej krwi. Pogotowie na szczęście było na miejscu, więc
natychmiast przystąpiono do czynności sprawdzających, czy aby Mateusz R. nie
był nieświadomym nosicielem wirusa, co mogłoby nieco utrudnić dalsze działania organom prewencji. Trzecia doniczka, tym razem z czerwoną pelargonią,
pofrunęła w ślad za drugą pięć minut później, trafiając zdążającego na mszę do
pobliskiego kościoła Zdzisława N. w garb na plecach. W wyniku urazu garb się
rozpadł na pół, ujawniając swoją zawartość, będącą łupem z włamania do
pobliskiego kiosku z warzywami. Starszy aspirant Janusz B. natychmiast
zaaresztował poszukiwanego od wielu lat listami gończymi Zdzisława N, a ratownik medyczny Gustaw D. rozpoczął próbę jego reanimacji, która zakończyła się
dla wszystkich niepomyślnie, gdyż Zdzisław N. okazał się nosicielem. Zawezwano więc nowy zespół medyczny, który odwiózł pierwszy zespół medyczny,
patrol policji, Krystiana C., poszkodowanego Zdzisława N., dwa czarne worki ze
zwłokami oraz osiem innych osób spośród przypadkowych gapiów, do szpitala
jednoimiennego na kwarantannę.
To właśnie tęsknota dojmująca popchnęła starczą dłoń emerytki Leokadii M. do
zepchnięcia w przestrzeń ulicy wszystkich trzech kamiennych doniczek. Leokadia M. od dawna pragnęła zostać seryjną zabójczynią, ale jak do tej pory nie
miała okazji. Najpierw była wojna, później powojenna bieda, Gomółka, Gierek,
Solidarność, wreszcie wolna Polska... Aż dopiero epidemia i przymusowa izolacja nadały sens jej dotychczasowemu bezsensownemu życiu. Można założyć, że
o Leokadii M. świat jeszcze usłyszy.
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z natury wysmukły. Wysmukły choć obły. Na obu końcach wysmukły, ale na
jednym jakby mniej. Jak pan to wyjaśni, panie magistrze?
– Zapewne przez ogon... Mniej na jednym... I śliski jest, chociaż, czasem nie.
Zwłaszcza jak się trafi na drugą stronę. Wtedy jest bardziej nawet wklęsły. Nie
uważa pan? To inaczej niż z jajkiem. Obły, ale wklęsły...Platon wiązał to z wczesną inicjacją seksualną i nieodwzajemnioną namiętnością do bukszpanu...
– Tak? Chyba Freud... Ale to jednak błyskotliwa obserwacja. Sałatka jarzynowa na
przykład jest kwadratowa. Zauważył pan? Niby wszystko, z czego jest zrobiona,
jest obłe, albo wysmukłe, ani nie szersze, ani nie wklęsłe bardziej, ale obłe
i wysmukłe, a jednak sałatka jest prostopadłościenna. Jak to rozumieć?
– To prawda. Ponownie przywołam słowa Gustawa Junga: kwadratowa obłość
zmienia punkt widzenia obserwatora w jadącym pociągu... Zauważyłem to
zwłaszcza w wagonach Warsu. Jakby nie majonez, utknęła by w gardle. Gardło
nie lubi prostopadłościanów. Obłe to obłe. Nawet jak wysmukłe.

12.04.2020. Poznań. Niedziela wielkanocna. W wąskim gronie, ale przestrzegając reżimu
sanitarnego

TVP1. Godzina 12.32. Fragment programu „Kfadranz filozowóf”. O obłości i wklęsłości w pismach św. Pawła do Koryntian, rozmawiają profesor doktor habilitowany Stanisław Bąk i magister Eugeniusz Kołatko.
– Proszę spojrzeć... Jajko. Niby takie zwykłe jajko na twardo, a jakieś takie obłe,
niby na obu końcach kopulaste, ale jakby z jednej strony bardziej. Nie wydaje się
panu, profesorze, że jakby bardziej? Nie wiem, jak to interpretować?
– Może bardziej, panie magistrze, ale też jakby szerzej. Sokrates widział
w szerszym końcu jajka niewieści brzemienny brzuch. Mam wrażenie, że szersze
daje więcej możliwości. Otwiera bardziej przestrzeń i przez to wzrasta smukłość.
Jakby zakrzywia...
– Zakrzywia. To prawda. Jung mawiał, że co ma się zakrzywić, nie odleci, bo się
zanurzy i utopi... Albo jakoś tak... Zakrzywia przestrzeń na obu końcach, ale na
jednym jakby bardziej. Na drugim za to jakby paradoksalnie mniej, ale szerzej.
Nadal nie wiem, jak to rozumieć?
– Może lepiej nie wnikać? Przyjąć, że jest, jak jest. Rzeczy obłe zwykle zakrzywiają, nawet jak są szersze na jednym końcu. Bo, dajmy na to, taki śledź to jest

– To prawda, ale Jung przywoływał tutaj własne doświadczenie z sałatką niemiecką. To inna trochę prostopadłościenność, bo jakby bardziej trójkątna. Ale,
jak już o tym mowa, to nie powinniśmy zapominać tego dnia o świętym Pawle
i tym, co pisał do Koryntian. Sałatka, śledź, jajko, to symbole, ważne dla tożsamości chrześcijan, ale jednocześnie zanurzone w tradycji ludów Mezopotamii.
Jak biała parzona. Bez białej nie ma świąt. A biała parzona jest obła, prawda?
– Tak, i nie ma się czemu dziwić, że jest też zakrzywiona. Obła i zakrzywiona. Jak
mawiał Arystoteles; biała po zakrzywieniu prostuje się wprost proporcjonalnie
do wypartej przez nią wody.
– To Archimedes, ale był pan blisko. To stuknijmy się w takim razie na zakończenie jajeczkiem i oby nam się w tym Nowym Roku, chociaż niekoniecznie,
stary, nowy, niby nowy, ale jakby stary, nie wiem jak pan...
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łem! To jawny przykład arogancji władzy... Dlaczego uważa pan, że przesadzam?
Czy ktoś mnie pytał o zgodę? Może bym i nie miał nic przeciwko temu, ale nikt
mnie nie pytał! Po raz kolejny, arbitralnie, człowiek uznał swoją wyższość, a skąd
pewność, że ktokolwiek, kiedykolwiek odwoła cokolwiek? Potem zostanę z kartką, napiętnowany, zamknięty do odwołania. Być może, tak jak pan mówi, ci co to
napisali, i pod osłoną nocy na mnie powiesili, byli pewni, że odwołają. Ich prawo.
Ale jak nie? Co, jak nie? No, jak umrą wszyscy, którzy mogliby odwołać, cała
ludzkość wymrze, mimo daleko idącej prewencji i bohaterstwa lekarzy, to kto
wtedy odwoła moje zamknięcie? Kto uwolni mnie od przymusowego odosobnienia obwieszczonego prewencyjnie za pomocą zafoliowanej kartki papieru?
I co to znaczy, związanych z zagrożeniem koronawirusem? Kogo zagrożeniem?
Przecież nie mnie... To takie ludzkie! Zamknąć coś zgodnie z administracyjnym
widzimisię, nie pytając o zgodę i sens, podeptać prywatność, osadzić w domowym areszcie, skazać na powolną śmierć głodową, i sobie wyginąć! Ja się nie
czepiam naczelnych! Ja żądam równych z nimi praw! Żądam poszanowania godności!
– Na tym koniec, szanowni państwo! Proszę się rozejść! Mój klient powiedział co
miał do powiedzenia... I dystans proszę zachować! Czytać pan, kurwa, nie umie?!
15.04.2020 Poznań, park na Strzeszynie. Areszt domowy do odwołania...

– Trochę mi głupio, proszę państwa... Nie, no naprawdę, proszę nie fotografować! Nieśmiały z natury jestem, a tu takie tłumy! Nigdy do tej pory nie miałem
parcia na szkło, więc tym bardziej źle się z tym czuję... Nie wiem, skąd nagle to
całe zainteresowanie moją osobą? Całe to zamieszanie? Napisałem skargę do
Trybunału w Strasburgu, napisałem, a właściwie dyktowałem, lisek Mirek pisał,
bażant Zygmunt znaczek przykleił, a sroczka Krystyna zaniosła na pocztę... Jak,
jak? Normalnie. Teraz ulice puste, ruchu prawie nie ma... W dziobie. Odstała swoje w kolejce, zachowując przepisowy odstęp sanitarny, i nadała poleconym. Nie,
nikt się nie dziwił. Proszę pana, teraz nie takie rzeczy się widuje... Wszyscy przywykli. Adres skąd? Z internetu. Kotek Ignacy sprawdził i, jak widać, po państwa
wizycie, sprawdził skutecznie... Ja się nie skarżę, to insynuacje wrogich kół! Ja
protestuję oficjalnie, jako jednostka prześladowana, wskazując na bezpodstawne łamanie praw osobistych, ale to jeszcze nie powód, abym stał teraz
w świetle kamer! To prawda, że jeszcze kilka tygodni temu byłem przekonany, że
jestem drzewem, może nie jakąś tam od razu sekwoją, czy innym dębem, ale
jednak drzewem, elementem ekosystemu. A tymczasem, nie wiedzieć czemu,
zostałem nagle obiektem, i to od razu obiektem zamkniętym prewencyjnie, z niewiadomej przyczyny zaaresztowanym, chociaż jak widać nigdzie się nie wybiera-

– Panie, pan do mnie?! Pan z mediami chce zadzierać?! Kim pan jest, do cholery,
żeby...

W nocy nieznani sprawcy ścięli zielonego awanturnika, przewieszając problematyczną kartkę na płot placu zabaw. Lisek Mirek powiedział, że to przez politykę
ekologiczną administracji Trumpa, ale kotek Ignacy się z tym nie zgodził, uznając
całą sprawę za typowy przykład zwarcia władzy ze społeczeństwem, i zażądał
głosowania. Bażant Zygmunt wstrzymał się od głosu, a srokę Krystynę w międzyczasie przejechał samochód, więc decyzji co dalej nie podjęto. Glista Marysia
rozpoczęła podkopywanie gmachu państwa...
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wywać, i ostatecznie stosować się skrupulatnie do ich treści, zgodnie z literą,
dobrem społecznym i wytycznymi Partii. Dopiero później, już na własne ryzyko,
ewentualnie konfrontować ich treść z osobistym sumieniem i zdrowym rozsądkiem, które jednakowoż nie mogą stać w sprzeczności z dobrem ogółu,
Narodu i Władzy Ludowej mas pracujących miast i wsi. Stałem więc, czujny i gotowy na najgorsze, ale nic się nie działo. Ulica świeciła pustką dojmującą, nie
licząc wesołej kompanii wirusów covid19, rozbawionych i hałaśliwych, podążających środkiem jezdni. Pozdrowiłem ich dyskretnie, oni mnie też, po czym
zniknęli w bramie sąsiedniej kamienicy. Przez chwilę jeszcze dolatywał do mych
uszu śmiech i niecenzuralne słowa, zasługujące na społeczne potępienie. Nie
bardzo wiedziałem, co dalej mam czynić. Rozejrzałem się niepewnie, ale poza
mną nie było nikogo, kto mógłby udzielić mi prostej odpowiedzi na nurtujące
mnie wątpliwość. Odczułem w swoim samotnym staniu dziwną dojmującą pustkę. Wiatr zerwał się nagły i nadpłynęły deszczowe chmury, a ja wciąż stałem,
mając coraz większą pewność, że stoję po prostu jak ciul jakiś. I taka żałość mnie
ogarnęła z nagła, taki niesmak w stosunku do siebie samego i własnej uległości
nakazom Władzy, że gwałtownie postąpiłem krok naprzód, depcząc wykrzykniki, gotów ponieść wszelkie konsekwencje administracyjne. I wtedy usłyszałem:
22.05.2020. Poznań chodnik na ul.Nowowiejskiego. Stan podwyższonej czujności
epidemicznej...

Zwalniając nieco kroku, nieufnie przyjrzałem się napisowi na chodniku, po czym
przystanąłem w pewnej odległości, poprawiłem maseczkę i dyskretnie powiodłem wzrokiem dookoła, zastanawiając się jednocześnie, czy aby w pobliskiej
bramie nie czai się Władza, na ten przykład w osobie młodego, ambitnego, nasączonego nowymi ideałami, aspiranta służb prewencji policji państwowej, niejakiego Nowaka. Gdybym, załóżmy teoretycznie rzecz jasna, niepomny na srogość czającego się na środku chodnika napisu – który wszak bez przyczyny nie
został tak sobie na trotuar rzucony – przeszedł niefrasobliwie mimo, omijając go
z prawej, a nie daj Boże z lewej strony, uczyniłbym wyraźnie wbrew, ignorując
ostentacyjnie wezwanie i dając przykład zgoła nieobywatelskiej, nielicującej z powagą aktualnej sytuacji, postawy.
Władza w swej srogości słusznie mogłaby mnie wylegitymować, a następnie
przyszpilić paragrafami, wlepiając wysoki mandat za nieprzestrzeganie, lub co
gorsza, za zignorowanie zasad kwarantanny. Stanąłem więc posłusznie, karnie
stosując się do nakazu. Pamiętałem z komunistycznej szkoły, że napisy w przestrzeni publicznej, jakie by nie były, należy czytać właściwie, ze zrozumieniem
i uważnie, aby przypadkiem nie uchybić, nie niszczyć ich, nie zrywać, nie zamalo-

– Obywatelu przechodniu! Aspirant Nowak! Policja! Zatrzymajcie się obywatelu
i okażcie dowód osobisty...

Nie słuchałem dalej. Rzuciłem się do panicznej ucieczki, słysząc za sobą tupot
podkutych butów, i krzyki, ale gnałem, nie pomny na nic. W tym momencie poczułem pierwsze krople deszczu, a silny podmuch wiatru zerwał mi z twarzy
maseczkę, i uniósł aż do nieba, po którym frunął srebrny sterowiec z napisem
„Graf Zeppelin”. Chyba zemdlałem, bo kiedy się ocknąłem, miałem na sobie
pomarańczowy kombinezon, a przed sobą na ścianie wydrapane czymś ostrym:
„Guantanamo to chuj”... Przereklamowane. Byłem tu Zenek.
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24.05.2020 Poznań Strzeszyn, ul. Literacka. Boskie oko Zarządu Transportu Miejskiego...

Bóg napisał donos na ludzkość do Boga. Właściwie raport. W raporcie, oprócz
oczywistych kwestii, takich jak po wielekroć powtarzający się zarzut o sprzeniewierzenie się ludzkości Boskim prawom, donosił dodatkowo co następuje:
z osobistych obserwacji wynika na koniec jeszcze jeden wniosek, iż mimo wielu
doniosłych odkryć naukowych i całego postępu technologicznego, komunikacja
autobusowa w Polsce wciąż standardem odbiega od przeciętnej Boskiej. W związku z tym wnioskuję o natychmiastowe wygubienie całej ludzkości i przekazanie
wiodącej roli naczelnych innym naczelnym, zgodnie z rozdzielnikiem. Podpisane:
życzliwy. Bóg raport przeczytał, poprawił nieliczne błędy interpunkcyjne, i przekazał do właściwej komórki zajmującej się Boskimi donosami do Boga, których to
donosów Bóg miał już pełne po brzegi Boskie biurko.
Niemniej jednak i ten donos Bóg przyjął, wciągnął do właściwej ewidencji, nadał
mu kolejną sygnaturę według odpowiedniej nomenklatury, a następnie po oznaczeniu klauzulą do natychmiastowego wykonania, przekazał odpowiednim służbom do rozpatrzenia. Odpowiednie służby w osobie Boga niezwłocznie sprawę
rozpatrzyły i zwróciły Bogu raport, z odręczną notatką ręką Boga uczynioną,
w następującym brzmieniu: na tym etapie rozwoju cywilizacyjnego, należy przyjąć,
iż ludzkość nie jest jeszcze odpowiednio przygotowana do globalnego rozwiązania

takich kwestii jak głód, nietolerancja, bieda, nienawiść, zawiść, chciwość, żądza
władzy, wojna, dyskryminacja, brak sprawiedliwego dostępu do wiedzy i do wody,
globalne ocieplenie, jak też innych czynników wpływających na poczucie stabilizacji
i bezpieczeństwa jednostki (Trump, Kaczyński, Putin), oraz sprawiedliwości społecznej, a co za tym idzie ludzkość, szczególnie zamieszkująca biedniejsze rejony, nie
jest w stanie właściwie rozwiązać problemu transportu miejskiego. W związku
z tym Bóg wnioskuje o czasowe odłożenie do wyjaśnienia, kwestii ostatecznego
pogrążenia ludzkości w niebycie, jednocześnie zalecając daleko idącą prewencję
w kwestii łamania praw człowieka, oraz wprowadzenie na stałe autobusów z napędem elektrycznym w zamian napędu hybrydowego. Bóg odczytał raport Boga
w przedmiotowej sprawie i zwrócił go Bogu z prośbą o ponowne rozpatrzenie
w związku z powtarzającymi się doniesieniami o prawdopodobnym wyborze
Andrzeja Dudy na drugą kadencję. W związku z tym Bóg dokonał niezapowiedzianej kontroli w terenie, i wnioski pokontrolne zawarł w szczegółowym
raporcie, który przesłał bezpośrednio na biurko Boga. Bóg po przeczytaniu
wniosków pokontrolnych, zalecił odwrotnie zarząd komisaryczny, oraz wdrożenie procedury naprawczej na podstawie artykułu 384789 paragraf 18g i 19h,
dotyczących szczególnych obostrzeń wynikających z błędnej interpretacji zaleceń komisji międzyresortowej. Na tej podstawie Bóg chwilowo poniechał wygubienia całej ludzkości za pomocą potopu, niespodziewanego zesłania epoki
lodowcowej lub uderzenia dużym meteorytem, a jedynie, w ramach wstępnego
ostrzeżenia, zsyłając na Ziemię epidemię koronawirusa covid19, oraz możliwość
startu w wyborach przeciwko Andrzejowi Dudzie, niejakiego Rafała Trzaskowskiego, co powinno wstrząsnąć dotychczasowym układem sił.

Aneks / Na wybiegu wedŁug Andrzeja Hajdasza

Aneks / Mimikra wedŁug Andrzeja Hajdasza

Aneks / DecydujĄce starcie wedŁug Andrzeja Hajdasza

Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz,
Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada,
Wszystko to zabawa,
Wszystko to jest jedna gra,
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
To jest gra.
Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam,
Życie to nie tylko kolorowa maskarada,
Życie jest straszniejsze
I piękniejsze jeszcze jest,
Wszystko przy nim blednie,
Blednie nawet sama śmierć!
Ty i ja – teatry to są dwa!
Ty i ja!
Edward Stachura

Aneks / Pandemia wedŁug Elżbiety Wawrzyniak-Buschermöhle

Podczas gdy my nawet w czasie zarazy trzymamy nasze flagi wysoko, nasi sąsiedzi zdają się już
nie móc doczekać fiesty na zakończenie pandemii.

Aneks / Pandemiczna psychodelia wedŁug Barbary Grunwald-Hajdasz

W kolażu Lux Torpeda wykorzystano zdjęcia Andrzeja Hajdasza

Druga Fala

24 października 2020 roku
Od dziś cała Polska w czerwonej strefie. Pierwsza fala płynnie acz skokowo przeszła
w drugą falę... B.

Druga Fala / Andrzej Hajdasz

W tym roku co zrobię, to albo w złym momencie, albo w ostatniej chwili przed jakimś
kolejnym lockdownem pierwszej, drugiej czy którejś tam już fali. Tym razem miała
być premiera spektaklu na otwarcie mojej wystawy w niedzielę 11 października 2020
roku, przesuwana parokrotnie – z czerwca na sierpień, z sierpnia na wrzesień, potem na październik. Pracowaliśmy nad tym projektem wspólnie z Agnieszką Fertałą
od majówki 2019 roku. Udało się zdobyć finansowanie. Powstawały prace, układy
choreograficzne, muzyka. Szło dobrze. We czwartek jeszcze wierzyliśmy, że wpuścimy zaproszoną publiczność w maseczkach, a jakże... i pokażemy nasz projekt,
wypijemy szampana (pomijając aspekt techniczny picia w maseczce), posłuchamy
opinii, zobaczymy reakcje... W piątek było już wiadomo – w Zakrzewie ognisko i to
bynajmniej nie takie z kiełbaskami i grzańcem... Szybka decyzja. Stoimy w dołkach
startowych, mamy wszystko gotowe. Robimy wirusowi na pohybel przedpremierę,
w sobotę, w wielkiej sali Domu Polskiego. Nasza trójka współtwórców – ja z czternastoma wielkimi obrazami, Agnieszka z kostiumami i Jacek Grzesiak z całym arsenałem instrumentów muzycznych – i dwóch niezłomnych zamaskowanych widzów,
Basia i Przemek Fertała. Scena za sceną spadała zasłaniająca obrazy folia i ujawniały
się kolejne emocje w kadrach, w ruchu i w dźwiękach. Nam się podobało, ale chcemy
to jeszcze komuś pokazać, pogłos pustej sali zamienić na poszum ludzkiej obecności... normalnie po ludzku wypić wspólnie szampana...

