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EOmond 
- zona. hostesso. dz1 czyno 

z peep-show. dziwka. Glenna 
męzozyzno w barze. obserwator 
menodzer txJrdelu. męzczyzna 

w lombardzie. recepqonisto. 
kaznodziejo. przesłuchujący. 
kapelan w1ęz1enm 

Adam Krawczuk - menadzer baru. wspdni . 
wtasc1c1el lombar!iJ. w1ęz1eń 

Paweł Domagała - wrózka. szuler. klient w lombardzie. 
alfons. pd1qant 

Magdalena Godlewska - k001eta z metra 

Czym jest wctność w doświadczeniu ludzkim? 

Czy pragnienie wctnośc1 iest czymś nieodłącznym 
od natury ludzkiej 7 

Czy wctność jest tylko brakiem zewnętrznej presji. czy tez jest 

równie z obecnością czegoś - a 1eśl1 tak. to czego 7 

Izolowana 1 bezsilna Jednostka iest zahamowana w real1zaq1 
swoich zmystowych. emoqonalnych 11ntelektualnych mozl1wości 

Brak Jej wewnętrzneg:i bezp ieczeństwa i spontaniczności. które 

warunkują taką real1zaqę To wewnętrzne zahamowanie spotę

gowane Jest przez kulturowe tabu dotyczące prz yjemności 

1 szczęścia. podobne bardzo do tych. które cechowaty rel1g1ę 1 oby
czaje klasy średniej od czasów reformaq1 W obecnej dobie 

zewnętrzne tabu wtaśc1w1e mkto. jednak zahamowania wew

nętrzne są nadal silne. pomimo ze św1adom 1e aprobuje się 

zmystowe przyjemności 

Wydoje się. ze miara destruktywnośc i u człowieka Jest propJr

CJanalna do stopnia okrojenia iego zyc1owei ekspansywności I ) 
Zycie posiada własny. wewnętrzny dynamizm. dązy ono do roz

WOJU. do znalezieni swoiego wyrazu. dopełnienia się Wydoje się. 

ze i eśl1 ta tendenqa zostanie udaremniona. wówczas energia 
skierowana w stronę zyc1a ulega procesowi rozktadu 1 prze-

mierna się w energię skierowaną ku mszczeniu Innymi stawy. 

pęd dozyc1a 1 pęd do mszczenia me są czynnikami wzaiem od 

s1eb1e rnezaleznym1. lecz pozostają wobec s1eb1e w odwrotnej 

wzajemnej zaleznośc1 Im bardziej pęd ku zyc1u zostaje zablo

kowany. tym silrneiszy jest pęd ku mszczeniu. 1m bardzie] zyc1e 

się spełnia. tym stabszy iest czynnik destruktywny 

Destruktywność Jest wynikiem me spełnionego zyc1a Warunki 

jednostkowe 1 społeczne. l<tóre tłamszą zyc1e. rodzą ządzę msz
czenia. która staie się sweg:i rodzaju punktem wyjś cia wrogch 

tendenq1 skierowanych bądż przeciw innym. bądż przeciw sobie 

NaJp1ękn1 ei sze 1 naiohydrneisze 1nklinaqe człowieka me są elemen
tami niezmienne] 1 raz na zawsze danej b1ctogcme natury ludzkiej. 
ecz wynikiem p ocesu społecznego. który stwarza człowieka 
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