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  „Nie jest rzecz¹ naturaln¹ chcieć – 
albo inaczej: należa³oby chcieć tylko
w takim stopniu, żeby można by³o 
żyć.” Gdyby tylko ludzie zdecydowa-
li się ograniczyć swoje potrzeby do 
tego, co niezbędne, ca³a ta imponuj¹-
ca, b³yszcz¹ca, kusz¹ca otoczka (rze-
czywistość chyba albo może jednak 
jakaś nierzeczywistość) runę³aby od 
razu. Pewnie zniknę³yby wszystkie 
galerie, reklamy… Gdyby uda³o nam 
się uwolnić od swoich „wyimagino-
wanych”, „wygenerowanych” prag-
nień, mielibyśmy szansę być wolni.
Teraz tylko zdaje nam się, że jesteśmy
wolni, zdaje nam się, że wszystkie wy-
nalazki pozwalaj¹ nam na większ¹ 
swobodę, daj¹ więcej wolności. 
  O s³odka naiwności! Muszę pamię-
tać, żeby zabrać ze sob¹ telefon komór-
kowy, bo jeżeli nie będę odbierać, ma-
ma będzie się denerwować. Wcześ-
niej, kiedy nie by³o telefonów komór-
kowych i nie mog³a zadzwonić w do-
wolnym momencie, mniej się dener-
wowa³a. Do sza³u doprowadza mnie 
pamiętanie dziesi¹tków hase³ do dzie-
si¹tków wszelkich możliwych kont
internetowych i innych, ilość plasty-
kowych kart w portfelu mnie przera-
ża...
  Gdyby tak uciec gdzieś na moment…     
  Ostatnio znalaz³am nawet miejsce, 
gdzie nie można by³o mnie dorwać 
telefonem komórkowym. To by³o ko-
³o Gawrońca, uroczej miejscowości.
na Pojezierzu Drawskim. Mojego roz-
mówcę oczywiście rozwścieczy³o, że
znikn¹³ zasięg, a… sprawa wcale nie 
by³a spraw¹ niecierpi¹c¹ zw³oki.
  Szuka³am ciszy, miejsca, żeby zasta- 
nowić się nad tematem tego eseju.
KAWIARNIA, tak kawiarnia będzie 
dobrym miejscem, pomyśla³am. Wiem,
że otworzyli now¹ w bibliotece nie-
dawno. Mia³am 1,5 godziny wolnego 
czasu, skończy³am zajęcia na uczelni, 
jestem na miejscu, zajrzę, pomyśla-
³am. Ochroniarz niestety mnie cofn¹³, 
nie można wchodzić z torebką. Nie-
stety nie mia³am monety dwuzłoto-
wej, żeby ow¹ przeszkodę (torebkę!)
zostawić w szafce, zrezygnowałam
nie bez zdenerwowania. Wyszłam,
postanowi³am poszukać innej kawiar-
ni w okolicy. Pamiętam, że mam 1,5
godziny, muszę przecież zd¹żyć do 
pracy jeszcze tego popołudnia. Jedy-
na kawiarnia, o jakiej mi wiadomo 
znajduje się w pobliskim centrum han-
dlowym. Jakże bardzo chcia³am zna-
leźć się w kawiarni w stylu wiedeń-
skim. Dużo naczyta³am się o tych
dawnych kawiarniach, gdzie spotykali 
się pisarze, ale i też zwykli ludzie, że-
by poczytaż prasę, popracować, mo-
gli siedzieć tam godzinami. Ja mia³am 

1,5 godziny i …. Krzese³ka ze stolika-
mi ustawione na holu pulsuj¹cego, 
wzburzonego centrum handlowego. 
Kawiarnia – wtopiona w resztę budyn-
ku, trudno wytyczyć jej powierzchnię, 
zlewa się z reszt¹. Jakby zdawa³a sią 
zapraszać s³owami „Jestem dla takich 
spiesz¹cych się jak wy. Możecie ‘prze-
jść przez mnie’ id¹c holem i „chwycić” 
kubek kawy w papierowym kubecz-
ku”. Obserwuję ludzi robi¹cych zaku-
py, chodz¹cych od sklepu do sklepu,
s³yszę szum źróde³ka… Jakże bym 
chcia³a, niestety to tylko jakieś pokra-
czne fontanienki, zag³usza go szum 
urz¹dzeń klimatyzacyjnych, lodówka 
z lodami warkocze, dzieci pop³akuj¹, 
muzyki s³yszanej gdzieś w tle nie mo-
gę rozpoznać, jest zbyt g³ośno. Ledwo 
udaje mi się zbierać myśli, kawa już 
nie pomaga na ból g³owy i zmęczenie. 
Piszę i zastanawiam się, dlaczego ja
tu w ogóle jestem. Akurat tu? Przecież 
nienawidzę centrów handlowych. Co 
mnie zmusza? Podję³am suwerenn¹ 
decyzję, posz³am tam…., bo nie by³o 
innej w pobliżu, a ja przecież spieszy-
³am się do pracy i żeby tam funkcjo-
nować przez kolejne 8 godzin potrze-
bowa³am kawy, więc szybko „chwy-
ci³am” tę w papierowym kubeczku. 
To nie jest wolność, to jest kompro-
mis. Przecież wcale nie chcia³am za-
silać kasy tej sieciowej „niby kawiar-
ni”… A może nawet nie można na-
zwać tego kompromisem, ale niewol¹, 
dyktatur¹ „sieciówek” dostępnych za-
zwyczaj w najatrakcyjniejszych loka-
lizacjach. Nawet jeżeli nie chcesz, to 
z braku czasu i z aktualnej potrzeby 
skorzystasz z ich us³ug. Bo szybko.
  Miasto wyci¹gnę³o już nawet swoje 
macki po wieś. Kiedyś można by³o 
jeszcze, zdaje mi się, poczuć się tam 
wolnym. Wychowa³am się na wsi, 
pamiętam polsk¹ wieś sprzed dwu-
dziestu lat, tam naprawdę byli jeszcze 
rolnicy! Pamiętam przestrzeń, pamię-
tam las, ³¹ki, jezioro, ludzi, którzy by-
li ca³y czas w domu i bez większego
pośpiechu uprawiali swoje pola. Pa-
miętam, że ludzie się spotykali, chęt-
nie chodzili na dożynki, starsze panie 
zbiera³y się, żeby odśpiewywać pod 
figurami pieśni majowe, ludzie poży-
czali sobie narzędzia, pomagali w pra-
cy, baby przebiera³y ziemniaki jesie-
ni¹, ch³opy okopywali kopce, żeby 
ziemniaki przechować przez zimę, 
dzieci zbiera³y się na podwórkach 
albo na drogach niepokrytych jeszcze
wtedy asfaltem, żeby grać w pi³kę, bu-
dowa³y domki na drzewach, każdy  
wyjazd do pobliskiego miasta by³ trak-
towany prawie jak święto, planowa³o 
się go z wyprzedzeniem. Pamiętam 
namioty u dziadków w sadzie, który

wychodzi³ nad jezioro. Latem zjeżdża-
³a się tam rodzina, nawet dalsza. P³y-
waliśmy ³ódkami, pontonami, ³owili-
śmy ryby, robiliśmy ognisko i piekli-
śmy kie³baski, zawsze by³o dużo lu- 
dzi, dużo dzieci i dużo dobrej zabawy.
Myślę tu o samym pocz¹tku lat dzie-
więćdziesi¹tych XX wieku. Potem, 
gdy modne sta³y się wyjazdy za gra-
nice na urlop, już nie przyjeżdżali. Co
się potem z nimi dzia³o, nie wiem, nie 
utrzymujemy kontaktu. Sporadycznie
docieraj¹ tylko jakieś wieści. Nie wiem
jak teraz wygl¹daj¹ dzieci, dalekie ku-
zynostwo, z którymi spędza³am ca³e 
wakacje. Nikt nie ma na to czasu, bo 
zajęty jest swoimi sprawami.
  A jak wygl¹da teraz ta wieś? Oczywi-
ście posz³a z postępem! Mówi¹, że to 
dobrze, wieś się modermizuje, cały 
proces wartościowany jest pozytyw-
nie. Jednak przestrzeni jest jaby mniej.
W miejscu gdzie sta³y kopce ziemnia-
ków i buraków stoj¹ teraz piękne no-
we domy. Ulice pokryte s¹ asfaltem, 
a dzieci nie graj¹ już w pi³kę, palanta, 
siatkówkę, ani dwa ognie. Rzadko je
widuję, pewnie siedz¹ w domach przed
komputerami, nie bawi¹ się już w ber-
ka, ani w chowanego. Wszystkie te
drogi oświetlono dość obficie, dlatego 
rzadko widać rozgwieżdżone niebo. 
Rodziny nie chodz¹ już na spacery do 
lasu w niedzielne popo³udnia. Ma³o 
też prawdziwych rolników. Większość
pracuje w mieście. Wieś powiększy³a 
się przestrzennie, rozbudowa³a, rolnicy 
sprzedali dzia³ki i sprowadzili się tam 
ludzie z miasta, pewnie w poszukiwa-
niu spokoju i… wolności… już jej nie
znajd¹… Sama mieszkam teraz w mie-
ście i po pewnym czasie dopada mnie 
takie zmęczenie, taka z³ość na te za-
korkowane ulice, na ci¹g³y ha³as, na 
tempo życia, że pakuję najpotrzebniej-
sze rzeczy i uciekam na wieś. Dwa dni 
tam pozwalaj¹ na³adować akumulato-
ry, jednak tam też już nie ma wolność. 
Oni też jeżdż¹ raz w tygodniu na wiel-
kie zakupy do centrów handlowych. 
Tak, tak jest wygodniej, zreszt¹ nie ma 
alternatywy. W pobliskim mieście
drobny handel, targowiska zanikaj¹, 
wypierane s¹ przez kolejne nowe ga-
lerie. Wielu się cieszy, że im też na-
reszcie wybudowali, że postęp do nich
przyszed³ i spędzaj¹ czas wolny na 
zwiedzaniu tych klimatyzowanych
pomieszczeń, mami¹cych zapachem, 
kolorowymi dekoracjami i plakatami
plakatami z napisem SALE. A mnie to 
przeraża, przeraża ta d¹żność ku jakie-
muś fatalizmowi… 
  Nawet ³¹k, gdzie można by³o liczyć 
cumulusowe baranki, ssaæ źdźb³o tra-
wy, s³uchać brzęczenia i cykania łąko-
wych stworzonek, rozmyślać, marzyć, 

już nie ma, bo nikt nie hoduje krów. 
Z punktu widzenia wszechpanuj¹cej 
obecnie racjonalności instrumentalnej 
rozumnie by³o zaorać ³¹ki. Nie chcę 
powiedzieć, że jest tam zupe³nie jak 
w mieście, nie, jednak oni s¹ już na tej 
drodze, drodze jednokierunkowej.
Wracaj¹c do Pojezierza Drawskiego, 
bardzo ³adne okolice, Drawski Park 
Krajobrazowy. Ści¹gaj¹ tam ludzie z 
miasta, kupuj¹ dzia³ki i buduj¹ domy. 
Przyjeżdżają już w czwartek lub w
pi¹tek i zostaj¹ do niedzieli, a w po-
niedzia³ek s¹ już w pracy w mieście, 
żeby na luksus posiadania domu na 
wsi zarobić. Sama by³am tam na za-
proszenie takich ludzi. Wzię³am ro-
wer i zaczę³am zwiedzać okolicę. We 
wsiach nie ma rolników, nawet jajek 
kupić nie można. Rolnicy swoje dział-
ki i pola wystawili na sprzedaż. Tab-
liczki z napisem „Na sprzedaż” k³uj¹ 
w oczy. Gospodarstwa zosta³y przero-
bione na gospodarstwa agroturystycz-
ne. Ludzie przyjeżdżaj¹ do ośrodka 
nowo wybudowanych szeregowych 
domków pokrytych strzech¹, gdzie jest 
oczywiście prąd, bieżąca woda i wszy-
stkie dogodności wspó³czesnego świa-
ta. A ludzie chętnie przyjeżdżaj¹, aby 
korzystać z tej imitacji, aby brać udzia³ 
w tej improwizacji. Stwarzamy pozo-
ry, a nawet na wsi nie chcemy wyzbyć 
się miejskiego luksusu. Powstaje ja-
kaś dziwna hybryda. Nasi¹knięci ży-
ciem miejskim uciekamy na wieś, 
gdzie – s¹dzimy – można znaleźć wol-
ność, ale nie chcemy zrezygnować z 
miejskich przyzwyczajeń. Przys³uchi-
wa³am się kukaj¹cej kuku³ce, a tu na-
gle… mój b³ogostan zak³óci³ odg³os
g³ośnych basowych dźwięków wydo-
bywaj¹cych się z g³ośników w pobli-
skim ośrodku. M³odzież zorganizowa-
³a dyskotekę. Tworzy się b³ędne ko³o, 
im więcej mieszczuchów na wsi, tym 
mniej wsi, a to, czego szukaj¹ coraz 
bardziej się od nich oddala. Obraz 
przyrody, który „sprzedawany” jest 
„tym z miasta” jest tylko produktem 
gospodarki turystycznej i przemys³u 
turystycznego. Tubylcy stwarzaj¹ po-
zory naturalności i wychodz¹ oczeki-
waniom „letników” naprzeciw. Przy-
roda zmienia się w towar. Można j¹ 
sfotografować, sfilmować i sprzedać 
w biurach turystycznych, ogl¹dać w 
folderach. Trzeba by przyznać sporo 
racji Elfriede Jelinek, gdy uzna³a, że 
„przyroda zosta³a zaszlachtowana, 
przyrz¹dzona i podana z przystawka-
mi”. Ponieważ wieś kojarzona jest 
z wolności¹, ludzie tam jej szukaj¹, ale 
niestety nie potrafi¹ wyzbyć się swoich 
przyzwyczajeń, co sprawia, że oku-
puj¹ te obszary i narzucaj¹ swój styl 
życia, jak niegdyś konkwistadorzy pod-
bijaj¹cy Amerykę. Efekt jest taki, że 
jesteśmy zbieraczami wrażeń, na do-
miar z³ego, wrażeń często nieprawdzi-
wych. Kiedy obserwuję puste wiejskie 
drogi, myślę, że może nie jest jeszcze 
tak najgorzej. Każdego ranka w dro-
dze do pracy, kiedy w tym samym 
miejscu utykam w korku, marzę, jak
by to by³o pięknie wyrzucić 60 aut 
przed nami i zast¹pić je jednym auto-
busem. Ci rozz³oszczeni, tr¹bi¹cy kie-
rowcy byliby wtedy u celu znacznie
szybciej. Jednak nie, cz³owiekowi wy-
daje się, że kiedy zaw³adnie jak¹ś rze-
cz¹ może czuć się jej panem, że jego
w³adza nad ni¹ daje mu wolność.
Bzdura, staje się niewolnikiem tej rze-
czy, w przypadku samochodu, niewol-
nikiem zakorkowanej ulicy. Obiecaj,
powiedzia³am dziś do kogoś, że jak 
już będziemy starzy i nie będziemy
musieli pracować albo, kiedy już zaro-

bimy tyle pieniędzy, że nie będziemy 
musieli pracować, przeniesiemy się 
na jakieś odludzie, z daleka od tego 
wszystkiego. Obiecuję, zgadzam się z 
tob¹, powiedzia³, a warkot aut mkn¹-
cych Jaśkow¹ Dolin¹ (kiedyś zapewne 
cich¹) zag³usza³ jego s³owa.
  Tylko dlaczego teraz nie mamy na 
to odwagi? Czy najpierw trzeba fak-
tycznie coś mieć, żeby potem móc po 
prostu być? Byciu duchowemu trzeba
zapewnić fizyczn¹ egzystencję… Ta-
ki pragmatyzm. Jak duży jest w nas 
strach, żeby zerwać z ca³ym systemem,
który ludzkość budowa³a od tak daw-
na. Zanurzenie w kulturze jest tak głę-
bokie, że powrót do pocz¹tku jest kro-
kiem desperacji, krzykiem rozpaczy,
gdy nie można już d³użej wytrzymać. 
Jednakże wolność jest na wyciagnię-
cie ręki, jej wybór jest intencjonalny, 
ale jej dotknięcie skazuje cz³owieka 
na samotność, na rezygnację z tego,
do czego jest przyzwyczajany od uro-
dzenia, jest buntem przeciwko syste-
mowi. Staniesz się autsajderem. I dla-
tego obserwuję chyba jednak ucieka-
nie od wolności. Gdy jesteś wolny, 
musisz decydować za siebie, a w tym 
skomplikowanym świecie zakazów i
nakazów inni decyduj¹ za ciebie, a ty
jedynie MUSISZ, b¹dź POWINIE-
NEŚ i tak jest ³atwiej.

 
  Czy jednakże za osi¹gnięcie pewne-
go stopnia wolności nie można by u-
znać osi¹gnięcia takiego stanu świa-
domości, kiedy cz³owiek jest świado-
my fatalności, świadomy w³asnych 
ograniczeń, przymusu, determinizmu? 
Na polu w³asnych zachowań dyspo-
nujemy przecież pewnym zakresem 
indeterminizmu. Mogę próbować nie 
pozwolić wydrzeć sobie wolności na 
tyle na ile pozwoli mi to funkcjono-
wać w miarę normalnie w tym znie-
wolonym świecie. Mogę próbować 
nie dać sobie wmówić, że potrzebuję 
kolejn¹ kartę klienta, najnowszy tab-
let, wakacje zagraniczne organizowa-
ne przez biuro podróży. Ta świado-
mość implikuje dystans, subiektywne 
poczucie wyższości… w efekcie osta-
tecznie i tak namiastkę wolności. Mo-
ja wolność jest „uświadomion¹ ko-
nieczności¹”. Czy sama świadomość 
konieczności jest wolności¹? Mog³am 
wtedy porozmawiać z t¹ koleżank¹, 
ale uciek³by mi poci¹g i spóźni³abym 
się do pracy, co ostatecznie mog³oby 
mieć pewne konsekwencje, więc po-
bieg³am dalej. Ta moja wolność bu-
dowana jest na kompromisie, na fun-
damencie pewnych regu³ życia spo-
³ecznego. Jest pewn¹ wypadkow¹, 
tego, co chcę, tego, co muszę i tego, 
co mi aktualnie wolno, i na co mogę 
sobie pozwolić. Snobistycznie i naiw-
nie by³oby myśleć: wiem, że jestem 
ograniczona, ale w³aśnie ze względu 
na tę ąwiadomość jestem wolna. Na 
samotność i rezygnację z kultury mnie 
nie stać.


