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ALIENACJA

• poczucie izolacji od 
społeczeństwa
• poczucie utraty tożsamości 
przez jednostkę (zwłaszcza 
w wielkich ośrodkach 
miejskich)



ALIENACJA

• brak poczucia tożsamości ze 
społeczeństwem
• poczucie obcości spowodowane 
wyznawanie alternatywnych systemów 
wartości



PINK FLOYD

• angielski zespół 
• rock progresywny
• 1965–1995, 2005 (Live 8)
• skład:
–Nick Mason
–Roger Waters
–Richard Wright
–Syd Barrett
–David Gilmour



ROGER WATERS

• 6.09.1943
• basista i wokalista Pink Floyd
• autor większości tekstów
• solowe albumy:

– „The Pros and Cons of Hitch Hiking”
(1984)

– „Radio K.A.O.S.” (1987)

– „Amused to Death” (1992)



CIEMNA STRONA KSIĘŻYCA

• 1.03.1973
• koncept album
• problemy jednostki we 
współczesnym społeczeństwie 
konsumpcyjnym
•Henry David Thoreau Walden, 
czyli życie lesie



HENRY DAVID THOREAU

• 1817-1862
• amerykański pisarz i 
myśliciel z Concord
• transcendentalista
• dzieła:
–Walden, czyli życie w lesie
–Obywatelskie nieposłuszeństwo
–Życie bez zasad



WALDEN
MOTYWY

pragnienie 
samotności

pragnienie 
obcowania 
z naturą

pragnienie 
dobrego 
życia

pragnienie 
prostoty



PRAGNIENIE DOBREGO ŻYCIA
Zamieszkałem w lesie, albowiem 
chciałem żyć świadomie, stawać w życiu 
wyłącznie przed najbardziej ważkimi 
kwestiami, przekonać się, czy potrafię 
przyswoić sobie to, czego może mnie 
życie nauczyć, abym w godzinie śmierci 
nie odkrył, że nie żyłem.
Pragnąłem żyć pełnią życia i wysysać z 
niego całą kwintesencję, żyć tak śmiało 
i po spartańsku, aby wykorzenić 
wszystko to, co nie jest życiem, aby 
zbierać bogaty plon i dosięgnąć sedna, 
aby zapędzić życie w kozi róg i uprościć 
je do najskromniejszych potrzeb.



PROSTOTA, PROSTOTA, PROSTOTA

Prostota jako warunek 
ludzkiego szczęścia 

Ubiór
prosty strój 

zamiast
rewii mody

Mieszkanie
indiańskie tipi

zamiast
luksusowego

drogiego 
apartamentu

Praca
zaspokojenie 

podstawowych 
potrzeb
zamiast

dzikiej harówki



BIEG

Pędź, króliku pędź
Swą norę kop, czy w noc czy w dzień
Gdy z pierwszą już uporasz się
Nie marnuj czasu, kop następne dwie



CZAS

Każdy rok tak szybko mija, czasu wciąż 
za mało jest
Zero wyszło z wielkich planów, byle 
świstek mieści je
Trwanie w cichej beznadziei – to 
angielski życia styl
Czas już minął, pieśń skończona
Zwrotek więcej miało być... 



PIENIĄDZE

Forso – wracaj tu
Mam się nieźle, a ty z dala trzymaj 
się od moich krów
Forsa – to jest hit!
Więc nie wciskaj mi tu tych bzdur –
co za kit...
Siedzę w business class, hi-fi stereo 
wokół mnie
Przyda się też jakiś Lear Jet



UZALEŻNIENIE OD PIENIĄDZA

• bogactwo = miara sukcesu
• praca = sens życia
• gromadzenie dóbr 
materialnych
• zaspokajanie potrzeb 
luksusowych



MIESZKANIE
THOREAU

Luksusowy dom:
• wizytówka 

statusu 
społecznego 
właściciela

• drogi 
i niefunkcjonalny

Indiańskie 
tipi:

• prostota, 
• wygoda 
• mobilność



DOM THOREAU



UBIÓR

Strój jako 
symbol statusu 

Moda

Strój jako ochrona 
przed warunkami 
zewnętrznymi

Strój jako wyraz 
osobowości

Naczelna małpa w Paryżu nakłada 
podróżniczą czapkę i wszystkie małpy 

w Ameryce natychmiast robią to 
samo.



ODDYCHAJ

Dom! To dom mój znów!
Gdy mogę zawsze wracam tu
Zmarznięty, zmęczony ponad miarę
Przy kominku grzeje kości stare
Nad polami słyszę znów
Żelaznych dzwonów dumny ton
Co wiernych wzywa w każdy dzień
By w zaklęć słodką treść wsłuchali 
się



RECEPTA WATERSA

• szaleństwo
• efekt pogoni za wymogami 
współczesnego 
społeczeństwa
• szansa na uwolnienie się z 
oczekiwań 



SŁODKIE OTĘPIENIE

OK.
I jeszcze mały zastrzyk
Nie będzie już „AAAAAAAA!”
Lecz może gorzej znów się czuć
Spróbuj powstać – (…)

Czas wyjść na scenę, choć…
„Nie boli nic, a ty odpływasz
Dymiący statek, gdzieś w oddali
Odpływasz i przybliżasz naraz się
Ustami ruszasz, choć nie wiem, 
co do mnie mówisz

Gdy byłem mały, dojrzałem coś
Kącikiem oka – krótki błysk
Chciałem go złapać – szybko znikł
I nie pamiętam dziś już nic
Dzieciństwa sen
Zakończył się

Otępienie ogarnia mnie…



JOKER

• 2019
• reż. Todd Phillips
•wyst. Joaquin Phoenix, Robert 
De Niro, Zazie Beetz, Frances 
Conroy
• origin story
• krytyka neoliberalnego 
kapitalizmu 



ZABÓJCZY ŻART

• 1988
• Alan Moore (scen.), Brian 
Bolland (rys.)
• origin story Jokera
• granice wytrzymałości na 
doświadczenie zła
• relacja Batman/Joker 



ZABÓJCZY ŻART



ZABÓJCZY ŻART



GOTHAM



JOKER



JOKER



JOKER



PARASITE

• 1.03.1973
• reż. Bong Joon-ho
•wyst. Song Kang-ho, Choi
Woo-shik, Cho Yeo-jeong
• alienacja w społeczeństwie 
turbokapitalistyzmu



PARASITE


