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Maciej Kuster

Cienki lód nowoczesności.  
„The Wall” i opresja

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

If you should go skating 
On the thin ice of modern life 

Dragging behind you the silent reproach 
Of a million tear-stained eyes 

Don’t be surprised when a crack in the ice 
Appears under your feet.

The Thin Ice1

1. Postmodernistyczne requiem 

Niezależnie od tego, jak chcemy odbierać dostępny dziś klaster wrażeń, na któ-
ry składa się potrójne przynajmniej zjawisko The Wall, lub raczej jedno zjawisko 
w trzech odsłonach: muzycznej, filmowej i koncertowej, konceptualną klamrą histo-
rii głównego bohatera jest wojna. Wydarzenia o charakterze przemocowym są rów-
nież wyraźną dominantą dzieła – czy to na planie indywidualnym – rozgrywającym 
się w psychice Pinka2, interpersonalnym – w  jego kontaktach z  ludźmi, w końcu 

1 R. Waters, The Thin Ice (Cienki lód) [w:] Roger Waters [Pink Floyd]. Antologia tekstów i przekładów 
1968‒2002, tłum. L. Halińśki, T. Szmajter, Poznań 2002, s. 156. Z racji niedoskonałości tłumacze-
nia motto podaję w oryginale.

  Wszystkich przekładów tekstów ze Ściany dokonał Tomasz Szmajter; w nawiasach podaję ich tytuły, 
poza nawiasem numery stron, z których pochodzą tłumaczenia i oryginały. Tytuły w języku angiel-
skim podaję, zachowując pisownię niesamodzielnych części mowy wielką literą – w języku polskim 
wielką zapisuję tylko pierwszy człon tytułu, jako że w powyższej antologii tytuły zapisywane są wersa-
likami. Tłumaczenia te – w kontekście analiz filologicznych – mogą być przyczyną nieścisłości, dlatego 
odsyłam przede wszystkim do oryginałów, podając – tam, gdzie to konieczne – własne propozycje.

2 Jak twierdzi Mark Blake, już od początku prac nad albumem koncepcja Watersa była w ogólnych 
zarysach gotowa: „Pragnienie Rogera Watersa, by odgrodzić się od fanów murem, wzbierało na 
długo przed tym „strasznym okresem” pracy nad płytą The Wall […], Waters był przerażony swoim 
zachowaniem […]. Bohater, nazwany później Pink, wspomina najważniejsze wydarzenia ze swojego 
życia. Część pierwsza obejmuje okres dzieciństwa: śmierć ojca Rogera, podczas II wojny światowej 
(była to „pierwsza cegła w  murze”), relacje z  nadopiekuńczą matką i  brutalnymi nauczycielami 
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na poziomie ścierających się społeczeństw i narodów. Trudno też w przypadku tego 
dzieła, niezależnie nawet od intencji autorskiej, uciec od ciągłego lokowania go w sie-
ci pojęciowej i różnych rozumieniach postmodernizmu. Z tych powodów i z takiej 
perspektywy – jak sądzę – należałoby się kilku fragmentom Ściany przyjrzeć.

Jeśli cokolwiek da się na pewno o The Wall powiedzieć, to – pisze Bret Urick –

że jest to postmodernistyczne requiem zarówno dla przeszłości i teraźniejszości, lament nad 
wyobrażaną niewinnością przedwojnia, która nigdy nie powróci (chociaż istnieje we wstecz-
nej optyce nostalgii), mimo naszej rozpaczy nad stanem świata po II wojnie światowej3.

I trudno się z tymi słowami nie zgodzić, ponieważ niemożliwe chyba jest opowie-
dzenie historii głównego bohatera utworu bez przywołania doświadczenia drugiej 
wojny, Holocaustu i totalitaryzmów XX wieku. Fakt utraty ojca w bitwie pod Anzio4 
to właściwie pierwsza informacja o Pinku, którą otrzymuje widz w początkowych se-
kwencjach scen – słuchacz i uczestnik spektaklu5 muszą zadowolić się danymi mniej 
eksplicytnymi aż do Another Brick In The Wall Part 1, gdzie w apostrofie wyrażona 
zostaje pustka po utracie rodzica, właśnie wtedy pierwszy raz legendarną dziś stro-
fą – „to kolejna cegła w mym murze jest”6. Trudne dzieciństwo: opresyjny system 
edukacji i nadopiekuńcza matka to kolejne komplementarne ogniwa (cegły!) losów 
chłopca, które przez swój traumatyzujący charakter mają swój udział w jego trudno-
ściach socjalizacyjnych i dokładaniu kolejnych cegieł do oddzielającej go od świata 
bariery. Proste, dziecinne postrzeganie samolotu na niebie – w relacji ex post – staje 
się bodźcem aktywującym wypartą traumę i powrót pytań kierowanych wcześniej do 
matki: „Czy widziałeś ludzi strach?/ Czy bomby już spadły na twój dach?/ Płomienie 
już wygasły, ale ból ciągle trwa”7.

Kolejne fragmenty biografii Pinka – związane już z wchodzeniem w dorosłe życie 
– podawane są odbiorcy właśnie na tle odczuwanej przez niego pustki, braku i bliżej 
przez niego nie identyfikowanego bólu. Bez wątpienia najłatwiej ma widz – sceny 
ukazujące jedną z bitew drugiej wojny światowej ujawniają multiplikację schematów 
zachowań bohatera, tłumu fanów, uczestników zamieszek i żołnierzy w okopach.

(stanowiące kolejne „cegły”). «Za każdym razem, gdy dzieje się coś złego, bohater odgradza się od 
wszystkich jeszcze bardziej, wyjaśniał Waters»” – M. Blake Pink Floyd. Zanim świnie zaczną latać, 
tłum. J. Michalski, Kraków 2012, ss. 339, 344.

3 B. Urick, A Complete Analysis of Pink Floyd's The Wall, [on-line:] http://www.thewallanalysis.com, 
[17.01.2015]. Tłum. własne.

4 R. Waters, When The Tigers Broke Free (Gdy tygrysy przedarły się), ss. 214‒215. Utwór nie pojawia 
się na płycie, służy jedynie jako soundtrack filmu.

5 Por. G. Scarfe, Pink Floyd The Wall. Album – spektakl – film, przedm. R. Waters, tłum. T. Szmajter, 
Poznań 2010.

6 R. Waters, Another Brock In The Wall Part 1 (Kolejna cegła w murze część 1), ss. 158‒159. Polskich 
kategorii „ściana” i „mur”, choć istnieją pewne komplikacje w procesie denotacji, używam za tłu-
maczem zamiennie, gdyż nie ma to w tej analizie większe znaczenia.

7 Idem, Goodbye Blue Sky (Żegnaj, błękicie nieba), ss.166‒167.
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Uwolnienie się od matki, wielkomiejskie życie, w  końcu status gwiazdy rocka 
uzupełniony o seks i narkotyki, a potem zdrada, której dopuściła się jego żona, nie 
mogą skutkować niczym innym niż dalszym bólem i destrukcją stanu psychicznego, 
ustawiając go na równi pochyłej: zaprzeczenie, napady agresji, faza negacji, próba 
samobójstwa8. Postępuje relegacja kolejnych czynników poza mur, wzrasta świado-
mość niemożności pełnego korzystania ze swobód, jakimi dysponuje ludzka jed-
nostka; w końcu Pinkowi udaje się totalnie odgrodzić od świata istniejącego poza 
zamkniętym hotelowym pokojem – mur zostaje ukończony. Nie oznacza to jednak 
końca wojennych wątków w utworze – Bring The Boys Back Home jest podświadomą 
reminiscencją wydarzenia traumatycznego związanego ze stratą ojca, prośbą i żąda-
niem, które nie mogą zostać spełnione – chłopcy nie mogą wrócić, chociaż wezwanie 
powtarza się wielokrotnie. Utwór domyka pytanie: „Czy jest ktoś za tym murem?”9, 
rozwijane potem przez dialog Comfortably Numb, gdzie kluczowa w tym wypadku 
wydaje się – jak wyjaśnia interpretator – wielopoziomowa dysharmonia utworu,

w której [Pink – przyp. M. K.] rozerwany jest pomiędzy samorealizacją i samozniszczeniem, 
pomiędzy figurą dyktatora, a osobą wołającą o pomoc do „tych, którzy są poza murem”10.

2. Historia jako zapis izolacji

„Persona” faszysty-dyktatora, której znaczenie często się bagatelizuje, zasługuje 
w wyznaczonej do tej pory perspektywie na szczególną uwagę. Jedna z możliwych 
interpretacji, wiedzie ku traktowaniu ostatnich wersów wyżej wspominanego utwo-
ru („I nie pamiętam dziś już nic/ Dzieciństwa sen/ Zakończył się// Otępienie ogarnia 
mnie…”11) – wskutek wizji powodowanych środkami psychoaktywnymi – jako utraty 
resztek świadomości i inkarnacji Pinka Dyktatora. Nie następuje to jednak ani natych-
miastowo, ani bezrefleksyjnie, ani bez aktywnego udziału samego bohatera; sekwencja 
pytań w The Show Must Go On znowu przywołuje obraz rodziców jako autorytetów, 
do których Pink – być może znów z dziecięcą naiwnością – kieruje pytanie „Czy ten 
show musi trwać”12 i podążające za nim prośby: „Tato, zabierz mnie do domu,/ Mamo, 
pozwól mi iść”13. Pink popada jednak w obłęd, przedstawienie musi trwać.

8 W  tym przypadku sprawdza się formuła „pięciu etapów” wg E. Kübler-Ross, które przechodzi 
każdy pacjent na wiadomość o  zbliżającej się śmierci: zaprzeczenia, gniewu, negocjacji, depresji 
i akceptacji. Por. eadem, Rozmowy o śmierci i umieraniu, tłum. I. Doleżal-Nowicka, Poznań 2002.

9 R. Waters, Bring The Boys Back Home (Niech chłopcy wrócą już), ss.188‒189.
10 B. Urick, ibidem, tłum. własne.
11 R. Waters, Comfortably Numb (Słodkie odtrętwienie), ss. 190‒191.
12 Idem, The Show Must Go On (A show musi trwać), ss. 194‒195.
13 W tym miejscu nie zgadzam się z tłumaczem – przekład („Taaaaato – do domu chcę!/ Maaaaamo – 

puśćcie mnie!”) sugeruje „wspólną” niejako pozycję obojga rodziców Pinka. Należy pamiętać, że nie 
mamy żadnych informacji o śmierci matki, przedstawiam więc wersję znacznie bliższą oryginałowi, 
zgodną z pozostałymi wątkami i kontynuującą depresyjno-samobójczą poetykę wypowiedzi boha-
tera. Por. ibidem.
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I  trwa, owszem, ale – jak przyjmuję za interpretatorem – najprawdopodobniej 
w jego wyobraźni, a liderem zespołu nie jest już pierwotne i samorealizujące się „ja” 
bohatera, ale nowe, tanatyczne, agresywne i gwałtowne „ja” w czarnym uniformie 
i przepaską na ramieniu z wyobrażonymi skrzyżowanymi młotkami14. Scena, na któ-
rej odbywa się koncert-spektakl, udekorowana jest podobnie – interpretator wskazu-
je zjazdy NSDAP15 jako źródło stylizacji wizerunku i wykrzykiwanych przez bohatera 
komend: „Czy jakieś pedały są dziś w teatrze?/ Dawać pod ścianę ich!/ […] I tego 
Żyda!/ Tego czarnucha też!/ […] Gdybym tylko mógł/ Wnet rozstrzelałbym was”16. 
Zwierciadlana reakcja Pinka, który, represjonowany w szkole i cierpiący z powodu stra-
ty ojca, sam zaczyna wywierać przemoc na otoczeniu – uczestnikach jego koncertu 
– potężnieje z każdą chwilą. W akompaniamencie szaleńczych śmiechów kompensacyj-
nie wzrasta jego władza nad tłumem, nadchodzi chwila triumfu dyktatury: „Oooooch, 
nie dopadniecie mnie/ Oooooch, choć tak staracie się”17, następuje suspens i moment 
ukoronowania pracy całego dotychczasowego życia: „Siedzę w bunkrze, tu, za moim 
murem”18. Ekstatycznie skandowanemu przez tłum „Pink Floyd, Pink Floyd…”, zmie-
niającemu się na marszowo rytmiczne „Eins, zwei, drei…”19, towarzyszy głos mogący 
być relacją radiową wywołującego zamieszki „pochodu Robaków” – partii-bojówki 
Pinka, czy być może – jak chce filmowa animacja – gigantycznych młotków. Tutaj 
myśl interpretatora również oscyluje wokół drugowojennych kategorii:

Chociaż Waiting For The Worms jest utworem pisanym z myślą o II wojnie światowej, 
to traktuje również o powracającym rozkładzie ludzkiej kondycji poprzez historię jako 
zapis jednostkowej i społecznej izolacji20.

Nie bez znaczenia dla wspominanego suspensu jest to, że Pink stał się emanacją ży-
wiołu i ideologii, które doprowadziły do śmierci jego ojca. Podczas wykonywania tego 
utworu „bardziej racjonalne «ja»” zaczyna dochodzić do głosu i w końcu w klimaksie 
zatrzymuje machinę krzyczącego tłumu okrzykiem „dość!”, zapowiadając detroniza-
cję „ja” dyktatorskiego. Bohater wykrzykuje: „Do domu chcę iść/ Ten mundur zdjąć/ 
Zakończyć show”, ale nawet to nie dzieje się bez przyczyny i bezrefleksyjnie: „Lecz 
czekam w celi mej/ Bo mam dowiedzieć się/ Czy zawsze winny byłem ja?”21. Odkrycie 
– trzymając się oryginalnej metaforyki – cienia, który rzucał mur, a w którym Pink 

14 Skrzyżowane młotki odpowiadają raczej symbolowi rewolucji socjalistycznej. Ryzykuję tezę, że nie 
jest to sierp i młot ze względu na większy niż w Rosji współczynnik urbanizacji i  industrializacji 
Wielkiej Brytanii. Rewolucja Pinka objąć miała więc proletariat wielkich miast.

15 B. Urick, ibidem.
16 R. Waters, In The Flesh (We własnej osobie), ss. 196‒197.
17 Idem, Run Like Hell (Uciekaj co sił), ss. 198‒199.
18 Ibidem.
19 Idem, Waiting For The Worms (Czekajac na robaki), ss. 200‒201.
20 B. Urick, ibidem, tłum. własne.
21 R. Waters, Stop (Dość!), ss. 204‒205.
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zmuszony był funkcjonować, wydaje się na wskroś katarktyczne; na tyle, aby podważyć 
zasadność istnienia muru i wyjaśnić, co lub kto odpowiada za jego konstrukcję.

Rozstrzygnąć o  tym może tylko epifaniczny sąd, któremu bohater się poddaje. 
Sędzia-oskarżyciel – projekcja którejś cząstki rozszczepionej osobowości Pinka – po-
wołuje na świadków upersonifikowane cegły – najwyraźniej zaznaczają się figury dy-
rektora szkoły, matki i  żony. Symulakr tej ostatniej, zeznając przeciw bohaterowi, 
wydaje się ostatecznie umacniać go w przekonaniu o winie i odpowiedzialności za 
wybudowanie muru. Wraz z wyrokiem skazującym Pink narzuca sobie wymiar kary 
– wyburzenie ściany. Tak też się staje, a ostatnie sceny filmu, w których kilkoro dzieci 
porządkuje ulicę pełną śmieci i gruzu, mogących być pozostałością muru Pinka oraz 
zamieszek wywołanych „pochodem Robaków”, przynoszą zaskakująco pozytywną 
konkluzję dzieła, kreującego raczej pesymistyczny obraz polityczno-społeczno-jed-
nostkowej rzeczywistości.

3. Przeszłość, która nie chce odejść

Wracając do tytułu i motta: „Jeśli już musisz iść, na łyżwach/ Przemierzać cienki 
lód nowoczesnego życia,/ […] Nie zdziw się, jeśli pęknięcia/ Pojawią się pod twoimi 
stopami”22. Szmajter zamiast „nowoczesnego”, modern, proponuje życie „współcze-
sne”. Przydawka ta jest o tyle istotna, że zarysowuje horyzont oddziaływania frazy 
– występowanie różnych płaszczyzn czasowych w  transmedialnej narracji o Pinku 
prowokuje do rozstrzygnięcia, o której lub o czyjej współczesności mówi podmiot. 
W przypadku oryginału ślad ten jest o wiele wyraźniejszy – może przenieść interpre-
tację na poziom globalnego namysłu nad relacjami jednostki i  społeczeństwa oraz 
stworzenie takiej narracji, która pozwoli zgodzić różne plany medialne i czasowe.

Hayden White w wydanej właśnie po polsku książce pod tytułem Przeszłość prak-
tyczna pisze:

Postmoderniści akceptują potrzebę „pogodzenia się” z  przeszłością, „która nie chce 
odejść”, zwłaszcza z historią nazistowskiego ludobójstwa, które przeczyło mitom po-
stępu, oświecenia i  humanizmu, od czasów rewolucji francuskiej podtrzymywanym 
przez profesjonalnych historyków ku chwale państwa i burżuazyjnego społeczeństwa23.

Uzupełniając tę metaforykę o  kategorię choroby, którą podmiot przywołuje 
w Comfortably Numb, można powiedzieć, że pęknięcie podstaw czytanego szerzej, 
nowoczesnego życia, przed którym ostrzegała matka bohatera, jest diagnozą tyleż de-
cydującą o pesymistycznej wymowie utworu, co diagnozą totalną, rozpoznaniem ter-
minalnej choroby, na którą zapadł Pink w momencie przyjścia na świat (a właściwie 
w momencie rozpoczęcia socjalizacji – już we wczesnym dzieciństwie oraz „po wyj-
ściu z domu”). Choroba ta – „przeszłość, która nie chce odejść” – jest dziedzicznym 
22 R. Waters, The Thin Ice, tłum. własne, por. ss. 156‒157.
23 H. White, Postmodernizm i historia [w:] idem, Przeszłość praktyczna, red. E. Domańska, Kraków 

2014, s. 36.
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balastem wymuszającym na jednostce odseparowywanie się od społeczeństwa, utra-
tę wrażliwości, niemożność identyfikacji z jakąś grupą społeczną, porzucenie etyki, 
funkcjonowanie na płaszczyźnie gombrowiczowskiego atawizmu instynktów i  tak 
dalej24. Rozczarowanie rzeczywistością, a raczej rozczarowanie pozorną tylko możli-
wością uczestniczenia w niej, jest aktem melancholii, o której pisze Slavoj Žižek, czyli 
ciągłym odmawianiem przez podmiot wyrzeczenia się więzi z utraconym obiektem. 
W przypadku wszystkiego tego, co znajduje się „wewnątrz muru”, mamy

do czynienia z  wzajemnym powiązaniem anamorfozy i  sublimacji. Grupa rzeczywi-
stych obiektów ustrukturyzowana jest wokół próżni (void) czy raczej tę próżnię zakłada. 
Gdy sama próżnia jako taka staje się widzialna, rzeczywistość rozpada się. Aby gmach 
rzeczywistości nie chwiał się w posadach, jeden z jej elementów musi zostać przesunięty 
do centrum i zająć miejsce próżni. To lacanowski objet petit a. Jest to wzniosły obiekt 
(ideologii), obiekt wyniesiony do godności Rzeczy25.

Tym sposobem psychoanaliza wyjaśnia pojawienie się Pinka-dyktatora, a  więc 
takie przesunięcie obiektów, które umożliwi identyfikację z możliwie najsilniejszym 
z dostępnych wzorców, oraz kompensację i próbę przepracowania traumy, a w konse-
kwencji: powtórzenie przemocowej narracji i ponowne nią rozczarowanie, ponieważ 
podmiot tak naprawdę przywiązał się do pewnej cechy obiektu, a nie do obiektu per 
se. W tej, relatywizującej oczywiście, perspektywie nie można winić bohatera za to, 
że z ofiary stał się opresorem, ponieważ tylko taki rezerwuar środków podsunęło mu 
środowisko, które go ukształtowało. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że Pink wie-
dzie szczęśliwe życie i nie dysponuje budulcem do budowy muru – fakt powstawania 
bariery nie wynika więc z jego winy lub niekompetencji. Epifania bohatera Ściany 
i moment suspensu podczas Procesu26 świadczą jednak o czymś zupełnie innym i ry-
sują alternatywę dla dotychczasowych działań podmiotu, która byłyby tym, czym 
według słoweńskiego filozofa jest przejście od polityki do etyki. Stawianie muru re-
alizuje pragmatyczną potrzebę politycznego działania, nawet jeśli to działanie byłoby 
tylko reakcją obronną na opresyjność środowiska – jego rozburzenie jest skrajnym 
aktem etycznym. Sama etyczność

jest zatem sferą nierozstrzygalności, polityczność zaś domeną decyzji, przerzucaniem 
mostu nad przepaścią, próbą przekładu niemożliwego do spełnienia etycznego żądania 
mesjanistycznej sprawiedliwości na język konkretnych działań, które nigdy nie czynią 
zadość temu żądaniu i zawsze są niesprawiedliwe w stosunku do (niektórych) innych. 
Właściwa domena etyczności – bezwarunkowe widmowe żądanie, które nakłada na 
nas brzemię absolutnej odpowiedzialności i zawsze opiera się przekładowi na język po-

24 Por. D. La Capra, Wprowadzenie [w:] idem, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsa-
mość, teoria krytyczna, tłum. K. Bojarska, Kraków 2009.

  Więcej o amerykańskich rówieśnikach Pinka w przytaczanej książce White’a. Idem, Substancja lat 
sześćdziesiątych [w:] ibidem, ss.17 i n.

25 S. Žižek, Melancholia i akt etyczny, tłum. M. Szuster, „Nowa ResPublica”, 2001, nr 10, s. 94.
26 Por. R. Waters, The Trial…
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zytywnych działań – jest zatem nie tyle formalnym, apriorycznym tłem czy ramą po-
litycznych decyzji, co ich nieodłączną i nieokreśloną différance sygnalizującą, że żadne 
rozstrzygnięcie nie jest zdolne sprostać jej wyzwaniu27.

Wszelka rzeczywistość, której doświadcza podmiot, staje się negatywną płaszczy-
zną odniesienia dla pozytywnych działań, będących z kolei skutkiem podjętych decy-
zji. Pozostawiając na boku szczegółowe aspekty autodekonstrukcji podmiotu Ściany 
(a więc dalsze konsekwencje takiego myślenia – „decyzję Innego we mnie”28), należy 
stwierdzić, że autoteliczna pętla etycznego aktu wieńcząca historię Pinka jest wyrażo-
nym implicite morałem dzieła.

4. Krwawe mięso Realnego

Žižek mówi w jednym z wywiadów, że „człowiek jest wolny, kiedy uwolni się od 
swojego środowiska. Tak staje się indywiduum. Ale tak też staje się szalony. Szaleń-
stwo jest ceną wolności”29. Odnosi się to oczywiście do Fenomenologii Ducha, ale nie 
pozostaje bez znaczenia w kontekście Ściany, ponieważ naświetla paradoks wolno-
ści jednostki. Paradoks polegający na wprost proporcjonalnym stosunku wolności 
i  izolacji – wolność indywidualna prowadzi do erozji organizmów kolektywnych. 
Pochodzące z motta „nowoczesne”, odznaczające się ryzykiem życie jest zaskakująco 
bliskie temu, co o procesie modernizacji pisze Urlich Beck w Społeczeństwie ryzy-
ka30. Zakończenie The Wall, jak podaje interpretator, będące wyrażeniem nadziei, że 
„osobiste i społeczne cegły przeszłości powoli znikną z życia kolejnych pokoleń”31, 
okazuje się w tym kontekście równe idealistyczne, co prace Hegla.

Ostatnia sekwencja scen filmu (odpowiadająca ostatniemu utworowi na płycie) 
antycypuje moment, w którym schematy zachowań zostają zmultiplikowane, jed-
nak ich kolejne „odtworzenie” powinno być mniej drastyczne w skutkach, kolejne 
pokolenie powinno „mieć łatwiej”. Heglowskie odczytanie Ściany akcentowałoby in-
terpretację aktu rozbrojenia koktajlu Mołotowa przez dziecko w ostatniej scenie jako 
wyrazu – być może naiwnej, ale mocnej – wiary w ewolucję ducha i moralność nie 
tylko jednostki, ale też społeczeństwa. Taka konstrukcja płyty, w której zakończenie 
ostatniego utworu płynnie przechodzi w początek pierwszego, sugeruje odbiorcy jej 
ponowne przesłuchanie; paralelne zakończenie filmu: obraz dziecka wśród chaosu, 
gruzów i zniszczenia odsyła do dzieciństwa Pinka. Historia zatacza koło.

27 S. Žižek, ibidem, s. 113.
28 Por. ibidem, s. 114.
29 „Der Mensch frei wird, indem er sich von seiner Umwelt befreit. So wird er zum Individuum. So 

aber wird er auch verrückt. Verrücktheit ist der Preis der Freiheit”. A. Widdman, S. Žižek, Der 
Preis der Freiheit [on-line:] http://www.fr-online.de/kultur/slavoj-zizek-im-interview-der-preis-der-
freiheit,1472786,11346654.html [15.01.2015]. Tłum. własne.

30 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warszawa 2002. 
Tam szczególnie rozdział Na cywilizacyjnym wulkanie. Kontury społeczeństwa ryzyka, ss. 25‒65.

31 B. Urick, op. cit.
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Postmodernistyczność The Wall opierałaby się więc na kilku aspektach wywodzą-
cych się z praw dialektyki. Po pierwsze – na zasadzie, o której pisał Jean-François 
Lyotard, „zgodnie z  którą rzeczywistość istnieje o  tyle, o  ile zostaje potwierdzona 
przez zgodę partnerów co do poznania i działania”32. Kryzys rzeczywistości Pinka, 
a właściwie podmiotu Ściany (nie należy w  tym miejscu odmawiać dziełu unikal-
nej formy i uniwersalnego charakteru) spowodowany jest oczywiście barierą ograni-
czającą kontakt z innym, zmuszającą podmiot do w y t w o r z e n i a  innego w sobie, 
a więc schizofrenicznych, zwierciadlanych projekcji. Zburzenie muru prowadzi do 
odzyskania możliwości partnerskiego wytwarzania rzeczywistości, ale odbywa się to 
kosztem wolności. Podmiot, po „ujawnieniu najgłębszego strachu”, skazany zostaje 
na „obnażenie wśród równych sobie”33.

Po drugie – na odsyłaniu do tego, co niemożliwe do uobecnienia34. W oczywisty 
sposób włącza się tutaj myślenie w kategoriach traumy i postpamięci, czyli pamięci 
drugiego pokolenia35 oraz prób uobecnienia najpierw postaci ojca (po którym zosta-
ły tylko zdjęcia i wspomnienia), w końcu: na próbie odsłonięcia mroku lacanowskie-
go Realnego w postaci Pinka-dyktatora, rodzącego się w momencie, kiedy bohater 
dokonuje przed lustrem oszpecenia swojej twarzy. Abiektualna substancja Symbo-
licznego skrywa krwawe mięso Realnego36 i  to właśnie ona decyduje o tożsamości 
poszukującego rzeczywistości podmiotu. Wektor tego poszukiwania, jak się później 
okazało, miało prawidłowy kierunek, ale niewłaściwy zwrot, ponieważ jakiekolwiek 
uobecnienie może zaistnieć tylko w obliczu presji Innego.

Po trzecie w końcu – na skomplikowanych relacjach pomiędzy poziomem znako-
wym i ontologicznym, pomiędzy tym, co historyczne i rzeczywiste, tym, co udawane 
i co naśladuje rzeczywistość37. O tych związkach pisze Linda Hutcheon następująco:

Oczywiście w  przeszłości historię często wykorzystywano w  krytyce powieściowej, 
a  przynajmniej jako punkt odniesienie realistycznego modelu reprezentacji. Fikcja 
postmodernistyczna problematyzuje i poddaje w wątpliwość model relacji historii i re-
alizmu, realizmu i języka38.

32 J. F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm, tłum. M. P. Markowski [w:] Postmo-
dernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 55.

33 Por. R. Waters, The Trial…
34 Por J. F. Lyotard, ibidem, ss. 60‒61.
35 Por. M. Hirsch, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory, Harvard 1997, ss. 217‒240, 

passim.
36 S. Žižek, ibidem.
37 Por. Z. Mitosek, Mimesis – między udawaniem a  referencją, „Przestrzenie Teorii” 2002, nr 1, 

ss.  25‒46. „Część druga [płyty – przyp. M. K.] zainspirowana była doświadczeniami Watersa 
w przemysle muzycznym oraz upadkiem Syda Barretta. Pink staje się naszprycowaną narkotykami 
upadła gwiazdą, która zmuszona do wyjścia na scenę, doznaje urojeń i przeistacza się w postać po-
dobną do Hitlera, żądną władzy nad tłumem” – M. Blake, op. cit., s. 345.

38 L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, London 1988, s. 15.
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Ściana pełna jest aluzji i  nawiązań historycznych, czasem przedstawianych 
wprost, które da się umieścić w czasoprzestrzeni działań II wojny światowej, oraz 
emulowanych przez umysł podmiotu krytycznych wątków historii dwudziestowiecz-
nej Europy. Pink jest też w wielu sytuacjach porte parole Rogera Watersa – trudno 
tym samym bagatelizować indywidualny wymiar utworu. W tym miejscu zgadzam 
się z Hutcheon i Lyotardem albo – mówiąc inaczej – potrafię stwierdzić istnienie 
przejawów lyotardowskiego postmodernizmu w  The Wall, natomiast nie zgadzam 
się z White’em – i nie potrafię stwierdzić występowania w Ścianie – gestu katego-
rycznego odrzucenia zarówno grands jak i les petits récits oraz potraktowania ich jako 
„nieistotnych dla praktycznych potrzeb naszej epoki”39.
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Summary

Thin ice of modern life. The Wall and war

In Pink Floyd’s The Wall we can a find very significant approach to the case of 
World War II trauma and it’s overworking in the realm of post-war (and postmod-
39 H. White, ibidem, s. 36.



ern) culture. Th e main character, Pink– who is a leader of a rock band – lost his fa-culture. The main character, Pink– who is a leader of a rock band – lost his fa-
ther in the battle of Anzio, which resulted in his social alienation. The psychological 
pain and identity crisis overwhelmed his personality and “building the wall” became 
his one and only life goal.

Psychoanalytical and philosophical thought (approach represented by Slavoj Ži-
žek) explain the changes in Pink’s personality and extract the substantial signifiers: 
melancholy, mourning, ethics and politics, which are transposed on character’s crisis 
of reality. Former categories describe the change between modern and postmodern 
vision of historiography, memory and subjectivity and its effect on human existence.

Maciej Kuster, Cienki lód nowoczesności. „The Wall” i opresja


