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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je poukázat na rozličné aspekty týkající se masových médií 

ve vybraných románech antiutopické literatury 20. století. Jedná se výhradně o tři 

romány: Konec civilizace Aldouse Huxleyho, 1984 George Orwella a 451 stupňů 

Fahrenheita od Raye Bradburyho. Práce shrnuje jednotlivé narativní struktury 

vybraných děl s akcentem na konfrontaci individualit s masovými médii. Dále zkoumá 

funkci masových médií, která je od nich očekávána z hlediska potřeb státu, analyzuje 

média z hlediska technického a popisuje paralely mezi jednotlivými masmediálně 

orientovanými motivy. Zejména ovšem ověřuje význam masových médií v korelaci se 

stávajícím stavem společnosti a podává příklady toho, jak se některé vize autorů 

analyzovaných antiutopických románů přiblíţily skutečnosti.  

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to highlight the various aspects of the mass media in 

selected novels of antiutopian literature written in the 20th century. It analyzes three 

novels exclusively. It is Brave New World written by Aldous Huxley, George Orwell's 

1984 and Fahrenheit 451 written by Ray Bradbury. The thesis summarizes the different 

narrative structures of selected works with an emphasis on confronting individuals with 

the mass media. It examines the function of the mass media, which is expected from 

them to the needs of the state, analyzing the media from a technical perspective and 

describes the parallels between the mass media-oriented themes. In particular, however, 

it validates the importance of mass media in correlation with the current state of society 

and gives examples how the vision of the authors described the present society. 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je reflexe sociálních jevů spojených s masovými 

médii ve zvolených dílech antiutopické literatury. Jedná se výhradně o díla Konec 

civilizace od Aldouse Huxleyho, román 1984 George Orwella a 451 stupňů Fahrenheita 

od Raye Bradburyho
1
. Tato práce vzniká především proto, aby podrobněji nahlédla na 

autorskou percepci masových médií na jednotlivě analyzovaných literárních motivech.  

 Důvodem vzniku této práce je také potřeba podrobnějšího náhledu 

potencionálních dopadů masových médií na společnosti v antiutopických vizích světově 

uznávaných romanopisců v souvislosti se studiem mediálních studií a za pouţití 

mediálněvědných nástrojů. Jedná se o téma, které není samo o sobě objevné, avšak 

záměrem této práce je přinést ucelený a podrobnější náhled na danou tématiku, tj. 

nahlédnout na jevy spojené s masovými médii ve vybrané antiutopické literatuře 

pomocí mediálněvědní perspektivy.  

 

 Téma, které je v této bakalářské práci zpracováváno, je multioborové a to i v 

rámci daného vymezení (masová média v antiutopické literatuře): v podobné práci by se 

dalo pouţít z hlediska politologického (jak státní aparát a reţim skrze masová média 

ovlivňují ţivot obyvatel), psychologického (lidské podřízení se/nepodřízení se 

autoritám, tlaku působících masových médií), filologického, teologického, apod. Tato 

práce bude samozřejmě vyuţívat mediálněvědní perspektivu, avšak v některých 

případech bude vhodné zasáhnout i do dalších oborů. 

  

 Je nezbytné připomenout, ţe autor této práce četl a zná knihu Neila Postmana 

Ubavit se k smrti, v jejímţ úvodu (i závěru) Postman hovoří o rozdílech mezi 

Orwellovou a Huxleyho vizí budoucnosti v souvislosti se stávajícím stavem 

společnosti
2
. Smyslem této práce ovšem není podpořit Postmanova zjištění, nebo se s 

nimi konfrontovat – jejím účelem je rozvinutí Postmanem nastíněného tématu. Postman 

                                                 
1 Tyto tři romány coby hlavní analyzované prameny mohly být podle tezí této bakalářské práce 

doplněny dalšími beletristickými díly, ovšem důvodem absence výzkumu sekundárních pramenů je 

nedostatek vhodných motivů. 

2 „Orwell se obával těch, kteří zakážou knihy. Huxley se obával, že knihy už nebude třeba zakazovat, 
protože nebude nikdo, kdo by je chtěl číst. Orwell se obával těch, kteří nám zamezí přístup k 
informacím. Huxley se obával těch, kteří nám jich poskytnou tolik, že nás to dovede k pasivitě a 
egoismu. Orwell se obával, že před námi bude skrývána pravda. Huxley se obával, že pravda se utopí v 
moři bezvýznamnosti. Orwell se obával, že se z nás stane kultura zajatců. Huxley se obával, že se 
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ve své knize
3
 postuloval definici současného stavu a jedním z účelů této práce tedy 

můţe být i dodání potřebných argumentů k jeho postulátu. Přesto smyslem této práce 

není zjistit, který z autorů nahlíţených antiutopií se svým proroctvím více přiblíţil 

pravdě. Jejím účelem je nalezení a shrnutí jednotlivých motivů ve spojitosti s masovými 

médii, bez potřeby zaujímat jakékoli stanovisko. Hypotézou této práce je zjistit, jak se 

autoři antiutopických románů přiblíţili skutečnému stavu společnosti a to na základě 

výzkumu literárních motivů.  

 

 Práce je rozčleněna na kapitoly. Je třeba podotknout, ţe rozdělení práce na 

kapitoly není dogmatické. Jednotlivé motivy často obsahují podobné významy a jejich 

sdělení se mohou prolínat. Avšak z důvodu snazší orientace v textu jsou z hlediska 

struktury práce podobně orientované motivy začleněny do stejných kapitol. 

 V první kapitole jsou v jednotlivých podkapitolách představeny základní 

narativní rámce analyzovaných románů a také počínání hlavních hrdinů v závislosti na 

institucionalizovaných společnostech (nezřídka konstituovaných právě prostřednictvím 

masových médií). První kapitola je psána odlišným způsobem neţ ty následující – 

postupuje chronologicky podle děje románů, kdeţto v ostatních kapitolách jsou jiţ 

zkoumané motivy řazeny na základě vzájemné souvztaţnosti. První kapitola tedy 

podává nezbytné shrnutí narativních struktur za pomocí chronologické deskripce děje, 

avšak jiţ v této kapitole jsou zkoumána některá témata týkající se explicitně masových 

médií. 

 Ve druhé kapitole jsou média nahlíţena skrze svoji technickou a fyzickou 

podstatu. V této kapitole je popsáno, jak média vypadají a na jakých technických 

principech fungují (v některých případech se bude jednat o amplifikaci jiţ známých 

druhů médií, jindy půjde o nové – resp. předpovídané – mediální objekty).  

 Třetí kapitola poukáţe na funkci médií, jíţ jim přisoudila ta která vládnoucí 

vrstva a také na vyuţívání masových médií státním aparátem za rozličnými politickými 

a mocenskými účely. 

                                                                                                                                               
proměníme v kulturu trivialit*...+” (POSTMAN 1999:7) 

3 Podobně jako Ignacio Ramonet v díle Tyranie médií: „Tato moderní komunikační stavebnice, kterou 
provází návrat monopolů, občany právem zneklidňuje. Mají v živé paměti někdejší varování George 
Orwella a Aldouse Huxleyho před falešným pokrokem světa řízeného myšlenkovou policií. Obávají se 
možnosti subtilního ovlivňování myšlení v celoplanetárním měřítku.“ (RAMONET 2003:9) 
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 Ve čtvrté kapitole jsou komparovány paralely mezi románovými motivy s 

akcentem na masová média.  

 A v poslední, páté kapitole jsou zvýrazněny náměty, jeţ jsou podobné stávajícím 

situacím ze skutečného světa. Jedná se tedy o aplikaci antiutopických motivů na 

soudobé podmínky.  
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1. Analýza 

1.1 Narativní struktury 

Na začátku analýzy mediálních motivů je nezbytně nutné připomenout základní 

narativní struktury jednotlivých knih, které bude tato práce analyzovat. Pořadí 

podkapitol není záměrně sestaveno tak, abychom postupovali od nejmladšího díla k 

nejstaršímu, ale spíše od toho schematicky nejjednoduššího k nejsloţitějšímu. 

Následující kapitola však není pouze stručným přehledem děje, ale bude v ní i 

poukázáno na souboj jednotlivých hrdinů s masmediálně determinovanou společností. 

 

1.1.1 Ray Bradbury: 451 stupňů Fahrenheita 

Ve vizi budoucnosti, kterou popsal Ray Bradbury je nad lidmi silou státní moci 

(prostřednictvím policie a poţárníků) dohlíţeno, aby se příliš nezajímali o hluboké 

principy a aby se spíše bavili, neţ přemýšleli. Poţárníci mají v tomto románu jinou 

funkci, neţ jakou mají ve skutečném světě. Ve 451 stupních Fahrenheita fungují jako 

výkonná moc státní sloţky, která má za úkol vyhledávat lidi vlastnící jakékoli knihy a 

knihy následně spálit. 

 Hlavní postavou knihy je poţárník Guy Montag. Jeho osobnostní konflikt 

nastává jiţ na začátku knihy, kdyţ potkává mladou dívku Clarissu, s níţ se dá do 

rozhovoru – a která mu svým odlišným způsobem vidění světa a společnosti zpochybní 

nahlíţení na ţivot. Montag se stává pochybovačným a začíná přemýšlet nad věcmi, nad 

kterými dříve nepřemýšlel. Montagova nejistota se dalšími rozhovory s Clarissou 

prohlubuje, a to jak vůči jeho zaměstnání, tak ve vztahu s jeho manţelkou Mildred. 

Clarissinými slovy Bradbury kritizuje stávající systém: 

 

„Stýkat se s lidmi je prima. Ale myslím, že není nic družného na tom, když jich 

spoustu seženete dohromady a pak je nenecháte říct ani slovo*…+ A víte, že se 

nikdy na nic neptáme, nebo aspoň většina se na nic nezeptá? Jenom se do nás 

prostě hustí odpovědi, žuch, žuch, žuch, my sedíme a máme před sebou ještě 

čtyři hodiny kinolekcí. Tohle u mě není nic družného. To je u mě hromada 

trychtýřů, těmi se leje do koryta spousta vody, která vytéká dolem*…+“  

 (BRADBURY 2009:35–36) 
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 Událostí nezpochybnitelného významu pro vývoj postavy Montaga se stal jeden 

z následujících poţárnických výjezdů, během kterého přechovávatelka knih sama a 

vědomě škrtne zápalkou v domě, který je plný petroleje. Montagem otřese zkušenost, 

při které člověk poloţí ţivot za to, čemu věří a také si uvědomí, ţe v knihách musí být 

něco důleţitého a zároveň něco, čeho se ti, kdo řídí stávající společnost, bojí. Dalšího 

dne Montag nejde do zaměstnání, připadá si totiţ sklíčený svou nevědomostí, bezmocí a 

snaţí se se svými pocity svěřit Mildred
4
. „Čas od času potřebujeme mít opravdové a 

pořádné starosti. Jak dlouho už jsi neměla opravdu pořádné starosti? Kvůli něčemu 

důležitému, kvůli něčemu skutečnému?“ (BRADBURY 2009:55) Do toho přichází 

Montaga navštívit jeho nadřízený Beatty
5
, který předpokládá Montagovo vnitřní 

rozpolcení a snaţí se mu vysvětlit, proč je třeba pálit knihy, udrţovat systém a proč jsou 

věci tak, jak jsou: 

 

„Věci se začaly dělat pro masy*…+ Knihy se zkrátily. Zkondenzovaly. Vykuchali je. 

Víc obrázků než textu. Všechno se sesychá na vtip, na senzační závěr*…+ 

Seškrtali klasiky na patnáctiminutový rozhlasový program, pak je znova 

seškrtali, aby se vešli na jednu stránku, a nakonec to dotáhli na deseti nebo 

dvanáctiřádkové heslo v naučném slovníku.“  

 (BRADBURY 2009:58–59) 

 

 Montag se po Beattyho odchodu svěří své ţeně s tím, ţe ukradl několik knih a 

rád by si je s ní přečetl – a přestoţe to jeho ţena povaţuje za nesmysl, tak se manţelově 

přání podvolí. Montag se svojí ţenou čtou celé odpoledne knihy a ona je vystrašená z 

toho, ţe dělají něco zakázaného a také nechápe, proč by měli knihy vůbec číst. Montag 

své ţeně na takovou otázku nedokáţe odpovědět, jelikoţ svoji potřebu zatím nedokáţe 

pojmenovat ani identifikovat, ale je vnitřně puzený k pokračování v četbě. 

 

„Copak jsme na svět kolem sebe zapomněli proto, že se my doma tak dobře 

bavíme?*…+ Možná že nám knihy pomůžou napůl ven z jeskyně. Mohly by nám 

                                                 
4 Montagova manţelka představuje archetyp apatického člena společnosti, který se zajímá výhradně o 

vlastní pohodlí, o okolí nepřemýšlí a veškeré podněty zvenčí (skrze masová média a stejně 

orientované přátele) přijímá jako neměnné.  

5 Postava Beattyho figuruje coby představitel vládnoucí moci a zároveň jako klíčový ideový nepřítel 

hlavního hrdiny. Variace takového typu postavy bude přítomna ve všech třech komparovaných 

románech a podrobněji bude popsána v kapitole 1.4.5. 



   

 

7 

  

aspoň pomoct, abychom přestali dělat ty pořád stejné pitomosti a omyly! O 

takových věcech ty tvoje idiotské kretény v [televizním] saloně mluvit neslyším.“  

 (BRADBURY 2009:75) 

 

 Během menšího konfliktu se svou ţenou si Montag uvědomí, ţe by potřeboval 

někoho, kdo mu pomůţe knihy lépe pochopit. Vzpomene si na dávné setkání se starcem, 

který četl knihu, a jehoţ Montag neudal. Rozhodne se starci zatelefonovat, avšak po 

telefonu se svými dotazy neuspěje, tak se ho rozhodne navštívit osobně – a bere si s 

sebou i před seţehnutím zachráněný výtisk Bible. Stařec Faber je překvapen 

Montagovou odvahou, avšak Montag se ohradí tvrzením, ţe uţ nemá co ztratit, a tudíţ 

se za odváţného nepovaţuje. Faber si vezme Bibli a začne v ní listovat a litovat toho, 

jak vypadá současná, pozměněná společnost. 

 

„Bože, jak to dnes v těch našich telesalonech předělali. Kristus teď patří k 

„rodince“. Často mi napadá, jestli by Bůh poznal svého vlastního Syna, když 

jsme ho tak vyšňořili – anebo jsme ho zhyzdili? Pokud zrovna nedělá zastřené 

narážky na všelijaké zboží, které si každý věřící nezbytně musí koupit, je z něho 

marcipánový panáček, sladký jako sacharin.“ 

 (BRADBURY 2009:82) 

 

 Faber Montagovi vyjeví svoji zbabělost, která přerostla ve strach cokoli podnikat 

a Montag hovoří o tom, jak je umístěn do světa, který mu nevyhovuje: v televizním 

saloně na něj křičí telestěny a jeho ţena ho neposlouchá, protoţe poslouchá telestěny; a 

tak hledá někoho, s kým můţe mluvit a někoho, kdo ho naučí číst. Dále Montag starci 

sděluje, ţe formálně prezentované štěstí podle něj štěstím ve skutečnosti není a myslí si, 

ţe mu můţe pomoci četba knih. Mimo jiné se Montag s Faberem domluví na tom, ţe se 

pokusí ohrozit stávající systém tím, ţe rozmnoţí některé knihy a podstrčí je do domů 

poţárníků, čímţ se pokusí otřást společenským řádem. Faber dále hovoří o tom, ţe 

problém není v poţárnících ani v jednotlivcích, problém je podle něj v celé společnosti 

– "veřejnost sama přestala číst" (BRADBURY 2009:87). 

 

 Od Fabera se Montag vrací domů, kde se setká se svojí ţenou a s jejími dvěma 

přítelkyněmi, které se přišly společně dívat na televizní pořad. Montag překvapeným 
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návštěvnicím vypne telestěnu a pokouší se s nimi vést rozhovor. Ţeny jsou netrpělivé, 

chtějí dál sledovat televizní pořad a na otázky odpovídají pro Montaga značně 

neuspokojivě – dávají najevo svůj nezájem o manţela, o děti, i o svět kolem sebe. 

Montag se v pohnutí rozhodne, ţe ţenám ukáţe něco z pro něj skutečného světa, a 

začne ţenám předčítat báseň Doverské pobřeží od Matthewa Arnolda. Jedna z 

manţelčiných přítelkyň se z toho rozbrečí a druhá ţena je jeho jednáním znechucená. 

Montag je jejich reakcí překvapen. Mildred Montagovi připraví výmluvu, jak toto 

jednání omluvit a Montag po dočtení knihu spálí – tím se částečně zbavuje podezření.  

 

 Na poţárnické stanici Montag hovoří s Beattym, který Montaga podezírá z 

vlastnictví knih a snaţí se mu knihy znechutit a ukázat jejich nesmyslnost, do toho zazní 

siréna a poţárníci se vydávají na další výjezd – tentokrát do Montagova domu. Tam 

Beatty přikáţe Montagovi, aby si vlastní dům spálil sám. Montag tak učiní a poté v 

rozrušení zavraţdí Beattyho a prchá z místa činu. Je pronásledován policejním 

nástrojem – mechanickým ohařem – i policejními helikoptérami, které celé 

pronásledování nahrávají na kamery a ţivě vysílají na televizní obrazovky. Montag se 

během útěku zastaví u Fabera, aby se s ním poradil, co dělat. Rozhodne se prchnout z 

města, z civilizace – do přírody, do divočiny. 

 Na kraji města Montag skočí do řeky, nechá se unášet proudem a uvaţuje nad 

svým ţivotem i společností. Kdyţ poté vyleze na druhém břehu, tak vnímá svět jinak. V 

lese potkává skupinu tuláků, kteří se hřejí u ohně. Stejně jako začíná na mnoho aspektů 

nahlíţet nově, tak i oheň zde pro něj jiţ přestává být nepřítelem a předmětem destrukce 

– ale objevuje jeho další význam: ţe hřeje, dává teplo, energii a navíc se pro lidi můţe 

stát sdruţujícím prvkem. Za lidi u ohně mluví s Montagem Granger, který Montagovi 

vysvětlí, ţe kaţdý z tuláků si pamatuje nějakou knihu a ţe podobných lidí jsou tisíce, a 

tudíţ knihy přeţívají uvnitř hlav a pamětí svých nositelů. A taktéţ Montagovi sdělí, ţe 

se přechovávatelé knih sami nepovaţují za někoho výjimečného, ale pouze za nádoby 

na knihy: „*…+nesmíme dopustit, abychom se cítili povzneseni nad kohokoli na světě. 

Nejsme nic jiného než ochranné obaly knih, jinak nemáme význam.“ (BRADBURY 

2009:149) 

Montag se také dozví, ţe tuláci nyní čekají na změnu podmínek a na to, aţ si lidé 

uvědomí svoje omyly – poté nastane správný čas, kdy budou lidé knihy opět potřebovat. 

Skupina společně symbolicky uhasí oheň a vydává se na cestu. Na břehu řeky sledují z 
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dálky město, na nějţ znenadání přiletí bombardéry a město v několika vteřinách 

promění v trosky. Montag se se skupinou vydává do světa – šířit obsahy knih. 

 

1.1.2  George Orwell: 1984 

 Román 1984 George Orwella popisuje reţim diktatury, společnost totalitární 

propagandy, takovou, která své obyvatele neustále sleduje, nutí je se vzájemně špehovat 

a udávat. Společnost, jejíţ obyvatelé nemají přístup k informacím a oproti dvěma dalším 

románům ani k zábavě prostřednictvím médií. To je pravděpodobně největší odlišnost v 

Orwellově vidění budoucnosti. Základní schéma ovšem zůstává neměnné – bezmocný 

jedinec konfrontovaný se společností, která nějakým způsobem omezuje svobodu a 

demokratické principy. Vládnoucí elita řídící stát je ideově zaštítěna postavou vůdce – 

Velkým bratrem. 

 Děj knihy se odehrává okolo roku 1984
6
 v Londýně, hlavním městě oblasti jedna 

v Oceánii
7
. Klíčovou postavou knihy je Winston Smith, který je zaměstnancem 

Ministerstva pravdy, a jehoţ pracovní náplň spočívá v tom, ţe opravuje tiskoviny, které 

obsahují pro vládnoucí moc nevhodné informace. Přepisuje číselné údaje průmyslové 

produkce, z bývalých hrdinů dělá nepřátele, zpětně vytváří vyplněná proroctví Velkého 

bratra, apod. Winston Smith tedy pracuje jako proreţimní cenzor, jehoţ úkolem je starat 

se o to, aby nebyly dohledatelné ţádné informace o omylech Strany. 

 Narativní rámec začíná situací, kdy Winston je jiţ dlouhodobě nespokojený se 

svým ţivotem, s vládnoucí třídou, s institucionalizovaným světem, v němţ ţije. 

Nedochází k ţádnému niternému konfliktu, který by otřásl jeho názorem na společnost 

– je nespokojený a priori. Děj se tedy začíná odvíjet od okamţiku, kdy se jeho 

nespokojenost začne projevovat navenek. Jiţ v první kapitole první části románu také 

dochází k porušení společenského řádu, který je uplatňovaný Stranou. 

 

„Chystal se psát deník. To nebylo protizákonné (nic nebylo nezákonné, protože 

žádné zákony již dávno neplatily), ale kdyby se na to přišlo, bylo celkem jisté, že 

by za to dostal trest smrti nebo aspoň pětadvacet let nucených prací.“ 

                                                 
6 „Zalil ho pocit naprosté bezmoci. Především nevěděl s jistotou, jestli je rok 1984. Datum by mělo 

přibližně souhlasit, protože si byl jist, že je mu devětatřicet let, a byl přesvědčen, že se narodil v roce 
1944 nebo 1945, ale v současnosti nebylo vůbec možné stanovit letopočet přesněji než v rozmezí 
jednoho, dvou roků.“ (ORWELL 2000:15) 

7 V knize 1984 je svět rozdělen mezi tři velmoci – Oceánii, Eurasii a Eastasii. Ty mezi sebou vzájemně 
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 (ORWELL 2000:14) 

 

 Prostřednictvím rozhodnutí začít si psát deník si Winston dokáţe lépe 

uspořádávat myšlenky, které ho trápí jiţ několik let. A deníkové záznamy čtenáři 

románu zprostředkovávají některé události z Winstonova ţivota a zároveň mu ukazují, v 

jakém společenství se román odehrává. Winston píše o návštěvě kina i o fenoménu 

Dvou minut nenávisti, který spočívá v tom, ţe během pracovní doby jsou zaměstnanci 

povinně nashromáţděni do projekční místnosti, kde jim je na velkém plátně promítán 

úhlavní nepřítel reţimu Goldstein
8
. Během přemýšlení nad tím, co zapsat do deníku a 

vzpomínáním nad minulými záţitky si Winston uvědomí, ţe do deníku podvědomě 

zapsal informaci obsahující jeho nesouhlas s reţimem. Winston nenávidí Velkého 

bratra, Stranu, společenské zřízení – avšak přitom si plně uvědomuje budoucnost, která 

ho čeká. Je přesvědčený, ţe ať udělá cokoli, tak bude odhalen, dopaden a odsouzen k 

trestu smrti. Za dveřmi se ozývá zvonek a Montag se (z důvodů všudypřítomné 

paranoie) obává, ţe ho jde zatknout tajná policie. Za dveřmi je sousedka, jeţ potřebuje 

pomoci s kapajícím kohoutkem, a tak ji Winston jde pomoci. U sousedky pozoruje její 

děti, které jsou typickými představiteli dětí-straníků: hrají si na to, jak chytají špiony, 

udávají ostatní, atd.
9
 

 

 Popisem kaţdodenních ţivotních situací se čtenář dozvídá podrobnosti o 

společnosti, ve které Winston ţije. Jedná se o povinnou ranní televizní rozcvičku, o 

setkání se spolupracovníkem Symem, který na Ministerstvu pravdy pracuje na vytváření 

nového slovníku newspeaku
10

, a který Winstonovi vypráví o svém zaměstnání: „Chápeš, 

že jediným cílem newspeaku je zúžit rozsah myšlení? Nakonec dosáhneme toho, že 

ideozločin bude doslova nemožný, protože nebudou prostředky, kterými by se dal 

vyjádřit." (ORWELL 2000:61–62) 

                                                                                                                                               
válčí. Mapa rozdělení jednotlivých velmocí viz Příloha 1. 

8 Postava dřívějšího proreţimního hrdiny a později zrádce Goldsteina můţe být stejně jako Velký bratr 

pouze vymyšlenou figurou, která slouţí coby nástroj ideologického uvědomování a také jako určitý 

emoční hromosvod nenávisti, resp. adorace. 

9 Sedmiletá sousedova dcera svého otce nakonec udá –  jak se čtenáři dozví na konci románu. 

10 Newspeak je uměle vytvořený jazyk, který má být co nejjednodušší (například vypouštěním antonym, 

která jsou nahrazována původním tvarem slova s předponou ne- (dobrý, nedobrý, světlý, nesvětlý, 

atd.)) a zároveň má být sestaven tak, aby kaţdé slovo mělo pouze jeden význam, aby se o něm nedalo 

pochybovat/přemýšlet. Problematice newspeaku se včetně ukázky tvoření nových slov věnuje dodatek 

v 1984. Více viz ORWELL 2000:313–328 
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 Winston si uvědomí, ţe je-li nějaká naděje na změnu, pak je třeba ji hledat v 

prolétech (obyvatelé Oceánie, kteří nejsou ve Straně), a vydává se do prolétské části 

Londýna. Tam se baví se starším člověkem, od nějţ se snaţí získat informace o 

minulosti – avšak to se mu nedaří, protoţe dotazovaný si pamatuje pouze nedůleţité 

detaily. Winston je z toho zklamaný a obává se, ţe se pravdu nikdy nedozví. Jde do 

zastavárny, kde mu prodejce ukáţe podkrovní místnost, kterou si Winston (za účelem 

nebýt neustále sledován televizní obrazovkou) později pronajme.  

 

 Julie, dívka, o které si Winston myslí, ţe je příslušnicí tajné policie a ţe ho 

sleduje, mu na Ministerstvu pravdy tajně předá vzkaz obsahující milostné vyznání. On 

je tím příjemně překvapen a přemýšlí, jak to udělat, aby se s ní mohl spojit navzdory 

skutečnosti, ţe reţim by podobnou abnormalitu mohl odsoudit a učinit pro Winstona 

nepříjemná opatření. Je zapotřebí důkladně připravit něco tak banálního, jako je setkání 

muţe se ţenou, která o něj projevila zájem. Po určitých peripetiích se Winstonovi 

podaří dívku oslovit a domluvit si s ní schůzku. Na její přání se sejdou v lese, za 

městem. Tam spolu mohou bezpečně hovořit o světě, ve kterém ţijí, a tam mu Julie 

vypráví o svém principu přetvářky, předstírání a mimikry vůči společnosti. 

 Winston si od proletářského staroţitníka pronajme podkrovní byt, kam se chodí 

stýkat s Julií. Je si vědom bláznovství takového činu, ale přesto to podniká. Winstonův 

spolupracovník Syme byl vaporizován
11

, coţ můţe fungovat pro Winstona jako symbol 

toho, ţe se smyčka kolem něj stahuje stále pevněji. Během příprav na oslavy Týdne 

nenávisti se Winston fyzicky díky vztahu s Julií zlepšuje: tloustne, přestává pít umělý 

gin, atd. Přesto si s Julií nerozumí – jeho úvahy ji nudí, je z nich zmatená a politickou 

situací se nenechává znepokojovat.  

 Člen Vnitřní strany O'Brien (o němţ si Winston myslí, ţe by mohl mít podobné 

názory) Winstona osloví na chodbě Ministerstva pravdy a předá mu svoji adresu. 

Winston a Julie jdou společně k O'Brienovi, jeho dům i byt vypadají oproti běţným 

standardům přepychově: O'Brien disponuje sluhou a také právem vypínat televizi, coţ 

učiní na začátku rozhovoru s Winstonem. Ten sdělí O'Brienovi svoje pocity a přizná 

odhodlání postavit se proti Straně. O'Brien přislíbí Winstonovi opatření Knihy – 

Goldsteinovy tajné a reţimem stíhané publikace, která kritizuje reţim Velkého bratra. 

                                                 
11 Tj. odstraněn reţimem – nejedná se pouze o zmizení (doslova „vypaření“) člověka, ale také o veškeré 

vymazání jeho existence a to i s ohledem na jeho minulost. Pokud byl někdo v románu 1984 státní 

mocí vaporizován, tak nikdy neexistoval.  
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Winston si po několika dnech vyzvedne Knihu a začne číst. Samotný pocit moci 

svobodně číst knihu mu přináší rozkoš a pocit štěstí: „Winston přestal číst, hlavně 

proto, aby vychutnal skutečnost, že čte v pohodlí a bezpečí. Byl sám: žádná obrazovka, 

žádné ucho na klíčové dírce*…+ Tomu se říká blaženost, tak vypadá věčnost.“ 

(ORWELL 2000:196) 

 

 Poté jsou Winston a Julie uvězněni. Winston se ocitá v cele, coţ je prázdná 

místnost, lavice a na kaţdé stěně sledující obrazovka. Winston je několikrát mučen 

O'Brienem za účelem změny názorů a podvolení se Straně. Po několikerém mučení je 

Winston přemoţen a vzdává se všeho včetně citu k Julii. Závěr knihy popisuje 

Winstonovi apatii a podvolení se. 

 

1.1.3 Aldous Huxley: Konec civilizace 

Román Aldouse Huxleyho popisuje společnost, jejíţ uspořádání odpovídá 

principům Fordova spotřebního pásu. A obecně je celý popisovaný systém jakousi 

absurdní hyperbolou na fordismus – na pásu nejsou vyráběny pouze věci, ale také lidi, 

jejich povahy, sny, chtění, cíle a také jejich naplnění. 

 Děj se odehrává v roce 2540 v Londýně
12 

a zobrazuje společnost, která není 

totalitární direktivně, ale spíše je natolik průmyslově rozvinutá, poţivačná a zároveň 

zlenivělá, ţe se její obyvatelé zajímají pouze o zábavu. 

 

 První části knihy se odehrávají v Ústřední londýnské líhni a středisku pro 

predestinaci, kde ředitel této instituce provází skupinu studentů. Ředitel během této 

studijní exkurze ukazuje svoje pracoviště a podává výklad k jednotlivým oddělením, 

kterými skupina prochází. Prvním oddělením jsou líhně nových občanů. Tady se 

studenti dozvídají, ţe děti jsou uměle vytvářené, ţe jiţ před narozením se stávají 

součástí kastovního systému
13

 a také, ţe je vyuţívána moţnost lidi laboratorně 

rozmnoţovat do co největšího počtu identických jedinců. Dalším oddělením jsou dětské 

výchovny, kde je dětem jiţ od batolecího období pomocí podmíněných reflexů 

                                                 
12 V románu se hovoří o roce 632 po Fordovi s tím, ţe letopočet začíná prvním rokem sériové výroby 

automobilu Fordova modelu T. (1908)  

13 Lidé jsou ještě před svým narozením během svého zárodečního vývoje rozdělováni do kast (alfa, beta, 

gama, delta, epsilon), čemuţ odpovídají i podmínky, jak je zacházeno s plodem. „Jsou predestinována 
emigrovat do tropů, stát se horníky, přadlenami acetátového hedvábí a dělníky v ocelárnách.“ 
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vštěpováno, jak mají reagovat na určité podněty
14

. Stejně tak funguje učení ve spánku 

(hypnopedie). Děti ve spánku dlouhodobě poslouchají společensky vynucené 

imperativy, které se pro ně stávají celoţivotními axiomy a ovlivňují jejich myšlení ještě 

dříve, neţ začnou mluvit.  

 

„Až konečně mysl dítěte je celá z takového našeptávání a až souhrn těchto 

našeptávání je myslí dítěte. A nejen dítěte, ale také dospělého člověka – po celý 

jeho život. Mysl, která soudí, dychtí, rozhoduje se – mysl vytvořená z těchto 

našeptávání. A všechna našeptávání jsou naše našeptávání!“ Ředitel to málem 

triumfálně vykřikoval. „Státní našeptávání!“ 

 (HUXLEY 2011:24) 

  

 Ředitel jde se studenty do venkovní části střediska, kde jim vysvětluje principy 

spotřebních her; lidé musí utrácet za stále sloţitější pomůcky, jinak hra nebude státem 

schválena. Do toho za skupinou přichází vrchní inspektor pro Západní Evropu, Mustafa 

Mond, a dává se se studenty do hovoru. Vysvětluje jim, ţe dříve lidé měli domov, 

rodinu a rodiče, coţ vedlo k mnoha nepříjemným pocitům, kterých jsou dnešní lidé 

uchráněni. 

 

„Není divu, že tato ubohá stvoření předmoderní doby byla pomatená, zlá a 

nešťastně bědná. Jejich svět jim nedovoloval přijímat věci lehce, nedal jim 

možnost, aby byli vyrovnaní, silní a šťastní. V těch dobách matek a milenců, 

zákazů, jejichž dodržování nebylo usnadněno predestinací, v těch dobách 

pokušení a osamělých výčitek, všemožných nemocí a nekonečné bolesti, jež 

vedla k osamění, v dobách věčné nejistoty a chudoby se nutně musily vyvinout 

vášnivé city. Každý jedinec byl nadto ještě osamělý a odkázán sám na sebe. 

 Jak tedy při těch vášnivých citech mohla pro ně ještě existovat nějaká stabilita?“ 

 (HUXLEY 2011:33) 

 

 Inspektor Mustafa Mond studentům zdůrazňuje význam společenské stability, 

jelikoţ bez ní by jejich civilizace nebyla moţná, stejně tak opakuje jeden z dalších pilířů 

                                                                                                                                               
(HUXLEY 2011:14–15) 

14 Podrobněji je tento motiv popsán v podkapitole 1.4.1. 
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jejich kultury, kterým je vzájemné náležení si mezi lidmi. „Cit číhá v časovém intervalu 

mezi žádostí a jejím ukojením. Zkraťte tento interval, strhněte všechny ty staré 

zbytečné závory.“ (HUXLEY 2011:35) Tuto zkušenost inspektorovi potvrzuje i jeden ze 

studentů, který přiznává, ţe jednou musel čekat čtyři týdny, neţ dostal jednu dívku a 

během této doby pociťoval silné a nepříjemné rozrušení. Také se zmiňuje o vhodnosti 

kastovního systému oproti demokracii a stejně tak o nutnosti spotřebovávat zboţí. O 

tom, ţe byla zavedena všeobecná spotřební povinnost: „Každý muž, každá žena, každé 

dítě byli nuceni spotřebovávat ročně tolik a tolik.“ (HUXLEY 2011:39). Jedním z 

posledních témat, o němţ Mustafa Mond vypráví, je víra v boha, který byl nahrazen 

„Fordem“ a také o přítomnosti somy (uměle vytvořeného narkotika, které vyvolává 

euforii a příjemné halucinace).  

 

 Alfa občan Bernard Marx, který je odborníkem na hypnopedii a jednou z 

několika hlavních postav tohoto románu, pozve pracovnici střediska pro predestinaci 

Leninu na výlet do divošské rezervace. Ta pozvání navzdory Bernardově špatné pověsti 

přijímá.  

 Bernard je nešťastný, ale na rozdíl od Montaga a Winstona ani ne tak ze 

společnosti, ve které ţije, jako ze své vlastní existence (nedokáţe se prosadit a není mu 

prokazován poţadovaný respekt). Bernard s Leninou odlétají do rezervace. Tam jsou 

šokováni odlišným způsobem ţivota, kteří vedou „divoši“, ať se jedná o jejich vzájemné 

citové vazby, přírodní rituály či prostředí, ve kterém ţijí. Naneštěstí si oba zapomenou 

somu, takţe jejich pocity z nového světa jsou nezkreslené a velmi intenzivní. Mezi 

obyvateli rezervace se seznámí s mladým muţem Johnem, ve kterém Bernard brzy 

odhalí syna ředitele londýnské líhně a střediska pro predestinaci. John odvádí Bernarda 

a Leninu do chýše, kde se seznamují s jeho matkou Lindou. Lenina je otřesená 

zjištěním, jak vypadají staří lidé ţijící mimo civilizaci, která má moţnost lidské tělo 

zakonzervovávat před důsledky stáří. Je nezbytné zmínit, ţe Linda (původní, 

predestinovaná obyvatelka civilizace) je v divošské rezervaci nešťastná (chybí jí 

přepych, jednoduchost, čistota a sexuální promiskuita), ačkoli tam strávila velkou část 

ţivota – stejně tak bude po přesunutí na území Světového státu nešťastný její syn (ač 

vychovávaný matkou podle principů civilizace). Bernard se rozhodne převézt Johna a 

Lindu do civilizace. 
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 V Hlavní londýnské líhni, kde se dětí jiţ jako batolata učí správným zásadám 

společnosti
15

, čeká ředitel na Bernarda a chce ho exemplárně potrestat za jeho 

nespolečenské chování. Bernard přichází a jako obranu proti svému propuštění ukazuje 

Lindu – ta se vrhne objímat ředitele. Ten je zhnusen a šokován. Do toho vchází John, 

který ředitele osloví „otče“ a společensky diskreditovaný ředitel prchá z budovy. Vyšší 

kasty chtějí vidět divocha Johna, Lindu naopak nikdo vidět nechce a ona jiné lidi také 

ne – vrátila se k somě a je spokojená. John je proti tomu, aby jeho matka brala tolik 

narkotik, ale její doktor je proti a argumentuje tím, ţe Linda je takto šťastná: 

„*…+nemůžete lidem dovolit, aby jen tak beze všeho natáhli bačkory a odebrali se na 

věčnost, mají-li vykonat nějakou důležitou práci. Ale protože ona nemá nic důležitého 

na práci…“ (HUXLEY 2011:115) 

 

 Bernard se stává Johnovým manaţerem, a z této pozice se Bernard konečně 

stává důleţitou a mocnou postavou společenského ţivota. Zároveň Bernard ukazuje 

Johnovi civilizaci, ale ten její principy shledává nesprávnými. Mimo jiných míst John 

navštíví i školu – kde se dozví, ţe ve Světovém státu nejsou knihy, ale pouze příručky. 

„Když naši mladí lidé potřebují rozptýlení, mohou je dostat v pocitových kinech. 

Nepodporujeme u nich žádné záliby v samotářských zábavách.“ (HUXLEY 2011:122) 

 Jednoho večera jde John s Leninou do pocitového kina, kde je překvapen, kdyţ 

se dozví instrukci, jak má prožívat film. Představení bylo pro muţe z rezervace 

zklamáním a Lenina se diví jeho odtaţitosti, stejně tak jeho nechuti k sexuálním 

hrátkám. John totiţ shledává podobné praktiky nevhodnými a odchází si raději domů 

číst Othella. Dalšího dne John odmítne Bernardovi schůzku s vysoce postavenými 

lidmi, kteří se na Bernarda rozzlobí, uráţejí ho a sniţují nejen jeho sociální postavení, 

ale také sebevědomí. Bernard je z nastalé situace nešťastný a hovoří o tom s Johnem. 

Ten mu sděluje, ţe jejich společnost je špatná: „Nu, byl bych raději nešťastný, než 

abych měl žít v takové falešné, prolhané blaženosti, jakou zde máte.“ (HUXLEY 

2011:133). 

 Bernardův přítel Wilfried Helmholtz se stává reţimu nepohodlným – hovořil 

totiţ na své přednášce o verších uměleckých a ne o těch v morální propagandě a 

                                                 
15 „*…+nevědomky naslouchali hypnopedickým lekcím hygieny a družnosti, třídního uvědomění a 

milostného života, lekcím předepsaným pro batolata. A dále nad nimi byly herny, v nichž se teď, 
protože venku pršelo, devět set starších dětí bavilo stavebnicemi a modelováním, honilo peška a 
provozovalo erotické hry.“ (HUXLEY 2011:110) 
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reklamě. Wilfried a John se sblíţí a oddávají se společně četbě. Bernard opět upadá do 

depresivních stavů a závidí Johnovi a Helmholtzovi nejen přátelství, ale také společný 

zájem. 

 Lenina jde za Johnem a on se jí pokouší vyznat ze svých citů. Ona mu však 

nerozumí, protoţe na podobné chování není zvyklá. Ačkoli se John upřímně snaţí, tak 

ona je stále spoutána konvencemi svého světa a prostředím své výchovy. John se rozzuří 

a Lenina se ze strachu zamkne v koupelně, odkud se dostává aţ v okamţiku, kdy se 

John vydává do nemocnice navštívit svoji umírající matku. Nemocnice odpovídá 

popisované době a společnosti: 

 

„Vzduch neustále oživovaly veselé syntetické melodie. U každého lůžka stál 

přímo proti umírající pacientce televizor. Televize byla puštěna jako otevřený 

kohoutek vodovodu od rána do večera. Každou čtvrthodinu se automaticky 

měnilo parfémování místnosti.“ 

 (HUXLEY 2011:148) 

 

 John vzpomíná na pěkné věci, které s matkou zaţil, truchlí a drţí pietu. Do toho 

přicházejí děti, které se chodí dívat na umírající, aby se adaptovaly na smrt a brali ji 

jako normální součást ţivota a nikoli něco citově náročného. Johnovi to připadá jako 

hyenismus a děti vyhodí. Linda umírá. John, sklíčen zármutkem, cestou z nemocnice 

přeruší rozdělování somy lidem a začne rozzuřené obyvatele podle svého názoru 

osvobozovat tím, ţe somu vyhazuje. Do toho přichází Bernard a Helmholtz, který 

Johnovi s ničením somy pomáhá. Do nastalého chaosu přijíţdějí policisté a rozvášněný 

dav i všechny tři postavy odvedou. 

 

 Po zatčení policií jsou všichni tři předvedeni ke světovému inspektorovi, 

Mustafu Mondovi. Nastává okamţik zásadního rozhovoru mezi inspektorem a Johnem, 

který konfrontuje oba světy. Mustafa Mond hovoří o tom, ţe Bernard i Wilfried budou 

vyhoštěni na nějaký ostrov. Bernard se bojí o svůj osud a je vyveden ochrankou, 

Wilfried je smířen a moţná i spokojen se svým osudem a přijímá vyhoštění na ostrov, 

kde se bude moci věnovat svojí umělecké, autorské činnosti. Mustafa ukazuje Johnovi 

svůj sejf s náboţenskými spisy. A hovoří spolu o bohu, víře, náboţenství, společnosti, 

lidech, atp. Mustafa tvrdí, ţe je třeba, aby lidé byli šťastní, jelikoţ nespokojenost 
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znamená nestabilitu; stejně jako samota vede k přemýšlení o věcech, systému, 

institucích. John s Mustafou nesouhlasí a rozhoduje se proto, ţe bude raději ţít ţivot 

nestabilní, nepohodlný, prudký, vášnivý, svobodný a necivilizovaný praktikami 

Světového státu.  

 John si sbalí pouze několik pro přeţití v divočině nezbytných věcí a opouští 

civilizaci. Svůj nový domov nalézá v budově opuštěného majáku, kde chce ţít sám a po 

svém – lovit zvěř, věnovat se zemědělství, přemýšlet a kát se. Během jedné z četných 

Johnových sebebičovacích očist ho zahlédnou tři zemědělci, kteří jsou jeho chováním 

šokováni. Tři dny nato se o něj začínají zajímat reportéři. Jeden z nich začne Johna 

zpovídat, ale ten se rozzuří a reportéra vyhodí; a stejně tak naloţí i s dalšími, kteří se mu 

snaţí plést do ţivota. Poté však jeden z reportérů natočí sebebičujícího se Johna a ze 

záběrů vytvoří komerčně úspěšný pocitový film. Den po premiéře za Johnem do 

divočiny přiletí fanoušci filmu a prohlíţí si ho, pozorují, pokřikují na něho a chtějí, aby 

se před nimi bičoval. Do toho přiletí Lenina, John propadne záchvatu zuřivosti, honí 

Leninu a bičuje ji s úmyslem ji zabít. Ostatní diváci jsou podmaněni jeho výstupem a 

také se vzájemně bijí. Pak divoch v transu z běsnění padne únavou, a kdyţ se vzbudí, 

tak si vše uvědomí. Další den ho návštěvníci najdou oběšeného. 
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1.2 Média jako technické subjekty 

V této kapitole budou popsány principy, na nichţ v analyzovaných knihách fungují 

masová média. Pokusím se zaměřit především na jejich technickou, resp. technicko-

významovou stránku. 

 

1.2.1 Reklama 

Přestoţe všechny tři romány zobrazují společnosti, které jsou prosty svobody i 

volného trhu, tak v kaţdé z nich je nějaká informace týkající se reklamy.  

  

 Ve 451 stupních Fahrenheita a v Konci civilizace oba autoři popsali reklamní 

principy, které vynucují pozornost recipientů svojí gargantuovskou velikostí. Huxley 

hovořil o světelné reklamě na obloze, která zabraňuje měsíci svítit
16

 a Bradbury vloţil 

do slov Clarissy svou kritiku vůči billboardům, jejichţ velikost se neustále zvětšuje, aby 

stačila oslovovat stále rychleji jedoucí řidiče automobilů: 

 

„Viděl jste ty sedmdesát metrů dlouhé reklamní tabule venku za městem? Víte, 

že kdysi byly tabule jenom sedm metrů dlouhé? Jenže auta se začala hnát tak 

rychle, že museli reklamy protáhnout, aby bylo dost času je přečíst.“ 

 (BRADBURY 2009:18) 

 

 George Orwell pouţívá prvek, který je běţně pouţívaný pro reklamní účely, ale 

v jeho románu se stává předmětem propagandy. Jedná se o všudepřítomné plakáty 

Velkého bratra, o kterých se čtenář dozvídá jiţ v prvním odstavci knihy.
17

 A ačkoli tyto 

na první pohled nepropagují ţádné zboţí, tak implicitně podporují danou doktrínu. 

Stejný reklamní princip, avšak s opačnou polaritou, je Orwellem pouţit zhruba v 

polovině knihy, během „záštiplných oslav“ Týdne nenávisti – kdyţ se ve městě objeví 

plakáty s nepřátelským vojákem. 

 

„Všude po Londýně se přes noc objevily nové plakáty. Bez textu, s obludnou 

postavou euroasijského vojáka, tři nebo čtyři metry vysokou, kráčející kupředu, 

                                                 
16 HUXLEY 2011:58 

17 ORWELL 2000:9 
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s bezvýraznou mongolskou tváří, v obrovských botách, se samopalem 

namířeným od boku. *…+ Proléti, normálně vůči válce apatičtí, byli vybičováni k 

jednomu z periodických záchvatů vlastenectví.“ 

 (ORWELL 2000:160) 

 

 Bradbury popsal další zajímavý reklamní prvek, kterým je invazivní 

audioreklama v podzemní dráze. Montag jede s ukradenou knihou za Faberem a 

zároveň se během cesty metrem pokouší číst. To mu ovšem není umoţněno, jelikoţ ho 

ruší hlasitá a nekončící reklama z reproduktorů. Ostatní lidé nad ní nepřemýšlí a 

přijímají ji jako daný fakt. Pro Montaga se ovšem jedná o ohroţení jeho soukromí a 

vytrvale pokračuje ve čtení. Jelikoţ se mu to nedaří, tak se s reklamním hlasem začíná 

překřikovat, ale brzy si uvědomuje zbytečnost takového počínání. Nakonec z podzemní 

dráhy v rozrušení prchá. 

 

„Lidé, jejichž rty nehlasně vyslovovaly pasta, pasta, pasta. Jako odvetu 

vyzvrátilo vlakové rádio na Montaga celý náklad hudby, Ta lidi tloukla, až se jí 

vzdali, neutekli, nebylo kam  utéct.“ 

 (BRADBURY 2009:80) 

 

1.2.2 Televizor 

V 1984 je televizor bezesporu hlavním masovým médiem. Jedná se o 

obousměrný vysílač/přijímač, přičemţ kaţdý občan ve Straně doma mít televizor musí. 

Televizor se nikdy nedá vypnout a má dvojí funkci: zaprvé zajišťuje, aby recipient 

přijímal pro reţim správná mediální sdělení a zadruhé, aby mohl ten, kdo sdělení vysílá, 

zároveň původně přijímající subjekt kdykoli sledovat.
18

 Orwellův popis televizoru 

vypadá následovně: "Hlas vycházel z obdélníkové desky, jakéhosi matného zrcadla, jež 

bylo součástí povrchu stěny po pravé straně." (ORWELL 2000:10). Jedná se tedy o 

předmět pevně zabudovaný do stěny, kterým pozorovaný (a vysíláním ovlivňovaný 

subjekt) nemohl hýbat.  

                                                 
18 Je nezbytné zmínit, ţe při setkání Winstona Smithe se členem Vnitřní strany O'Brienem, se šokovaný 

Winston dozvídá, ţe členové Vnitřní strany mohou neustále je sledující televizor na určitou dobu 

vypnout. (V rámci hesla jiné Orwellovy knihy Farma zvířat „Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá 

jsou si rovnější.“) 
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 Kdyţ se Winston ocitl ve vězeňské cele, tak na kaţdé stěně byla umístěna jedna 

obrazovka. Jedná se o způsob dokonalé kontroly ze strany státu.  

 Podobnou paralelu lze spatřit v Bradburyho díle. I zde se setkáváme s místností, 

jejímiţ stěnami jsou televizní obrazovky, avšak v tomto případě se jedná o dobrovolnou 

a chtěnou instalaci do domácnosti. Klasické označení místnosti „obývací pokoj“ je 

nahrazeno pojmenováním „televizní salon“, které plně přiznává dominanci tohoto 

masového média. A stejně jako v románu 1984 i zde je televizní obrazovka obousměrná 

– přestoţe se nejedná o potřebu kontrolovat „diváka“ (který přestává být divákem), ale o 

moţnost se na vysílání aktivně podílet.  

 

„Natáčejí hry tak, že jedna role není obsazená. Je to nový nápad. Chybí 

hospodyně, a to jsem já. Když přijde na řadu vynechávka, všichni se na mě ze 

stěn podívají a já doplním, co tam není*…+“ 

 (BRADBURY 2009:27) 

 

 Televizory ve 451 stupních Fahrenheita jsou prostřednictvím hlasových 

modifikátorů a viziotransformátorů schopné oslovovat svoje diváky jménem a mluvit 

přímo k nim.
19

 V 1984 se toto děje také
20

, ale tam je to způsobené tím, ţe televizor je 

zároveň kamerou. Přesto se jedná o důleţitý rozdíl v tom, ţe televizory v Bradburyho 

románu neumoţňovaly diváky pozorovat a poslouchat, kdeţto v Orwellově vizi tato 

moţnost existovala. 

 

1.2.3 Kino 

V Huxleyho civilizaci existují pocitová kina – jedná se o extenzi běţné vizuální 

podívané, která je obohacená o moţnost děj prožívat i dalšími vjemy (hmatem, čichem). 

Pasáţ románu, ve které navštěvuje divoch John spolu s civilizovanou a predestinovanou 

Leninou pocitové kino, patří k jednomu ze zdrojů konfrontace mezi oběma odlišnými 

společnostmi. John nechápe, proč by měl film proţívat prostřednictvím pocitových 

efektů, jelikoţ nesouhlasí s umělým vyvoláváním citů, zatímco bez nich mu film připadá 

hloupý a plytký.  

                                                 
19 BRADBURY 2009:66 

20 Kaţdé ráno povinně cvičící Winston je televizní cvičitelkou jmenovitě napomínán a povzbuzován k 

lepším fyzickým výkonům a zároveň přirovnáván k vojákům na frontě. Viz ORWELL 2000:45 
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„Dotýkejte se kovových knoflíků na opěradlech křesla,“ šeptala Lenina. „Jinak 

nebudete vnímat žádné pocitové efekty.“ *…+ Následovalo deset vteřin 

nejhlubší tmy. Potom se náhle objevil oslňující – a mnohem věrnější, než jak by 

mohl vypadat, kdyby byl opravdu z masa a  krve, skutečnější než skutečnost – 

stereoskopický obraz obrovského černocha a mladé zlatovlasé brachykefalické 

bety-plus, kterou svíral v náručí.  

Divoch sebou trhl. Ten neuvěřitelný pocit na rtech! Zvedl ruku k ústům, a jemné 

dráždění ustalo; nechal ji poklesnout zpět na kovový knoflík a začalo to znovu.” 

 (HUXLEY 2011:125) 

 

 John se diví povrchnosti a kýčovitosti filmu, avšak v pocitových kinech 

provozovaných v Huxleyho civilizaci není obsah filmu důleţitý – lidé film 

prostřednictvím fyzického pocitového stimulátoru uměle prožívají, tak jak (z hlediska 

společenských norem) mají. Nejedná se o paralelu k současné trojrozměrné projekci 

díla, která divákovi ponechává jistou interpretační svobodu – v tomto případě se jedná o 

vynucování emocí. Kdyţ Umberto Eco hovořil o kýči, tak řekl: 

 

„Kýč se člení jako každé jiné umělecké sdělení, jehož cílem není strhnout 

čtenáře do dobrodružství aktivního poznání, ale násilím jej přinutit, aby se 

podrobil efektu – v domnění, že v tomto zážitku tkví podstata estetického 

použití – a tím se z něj stává jakási umělecká lež*…+“ 

 (ECO 1995:79) 

 

 V Konci civilizace pouţitím pocitových efektů význam kýče překračuje oblast 

vnímání a zasahuje i do produkčně-technické sféry vytváření sdělení. K Ecově „násilí 

podrobeného efektu“ tedy dochází za pouţití nikoli pouze násilí v útoku na smysly, ale 

také v podobě fyzického podmanění smyslů. 

 V Bradburyho románu roli kin suplují televizní salony, které jsou schopné 

divákům nabídnout prostorovou podívanou (Montagova ţena se doţaduje doinstalování 

čtvrté stěny, aby měla záţitek dokonalý). 
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1.2.4 Audiomédia 

Dalším přístrojem, který se v románu 451 stupňů Fahrenheita objevuje, je 

otofon, mušličkové sluchátko. Jedná se o ekvivalent dnešního přenosného přehrávače 

(walkman, mp3 přehrávač, atd.), skrze který lidé poslouchají hudbu a další sdělení. 

Bradbury nepopisuje, ţe by byl otofon připojen na jakýkoli zdroj nebo disponoval 

kabely, a tudíţ je záhodno se domnívat, ţe si posluchači nemohli vysílaná sdělení 

vybírat a poslouchali pouze to, co jim bylo pouštěno. Není potom divu, ţe se 

Montagova ţena „za deset učednických let s mušličkou otofonů v uších naučila odezírat 

slova z pohybu rtů.“ (BRADBURY 2009:26) 

 Vylepšená verze otofonu, kterou vyrobil Faber pro Montaga, fungovala jako 

reproduktor a zároveň jako mikrofon a obě postavy se takto mohly domlouvat na delší 

vzdálenosti. 

 

 V Huxleyho knize se objevuje předmět, který by se dal povaţovat za předchůdce 

diktafonu. Pouţívá ho ke konci knihy jeden z reportérů, kdyţ se Johna snaţí přemluvit k 

poskytnutí interview. 

 

„A obřadnými gesty rychle odvinul dva dráty, spojené s přenosnou baterií, 

kterou měl za  pasem; dotkl se pružiny na vrchlíku klobouku a do vzduchu 

vyskočily antény; dotkl se jiné pružiny na střeše klobouku a mikrofon vyskočil 

jako čertík z krabičky a visel a komíhal se mu šest palců před nosem. Nasadil si 

na uši pár sluchátek. Stiskl spínač na levé straně klobouku  – a zevnitř se ozvalo 

jemné vosí bzučení.” 

 (HUXLEY 2011:185–186) 
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1.3 Média a jejich funkce z hlediska vládnoucí moci 

1.3.1 Hyperbola moci jako expoziční prostředek 

V této kapitole bude nahlédnuto na funkci masových médií, jiţ jim přisoudila ta 

která vládnoucí vrstva a také na vyuţití masových médií pro její potřeby. Na začátku 

této části je nezbytné připomenout, ţe analyzované knihy jsou antiutopiemi, a tudíţ jsou 

jejich prostředí a některé okolnosti společenského uspořádání dotaţeny do téměř 

absurdních důsledků. To má ovšem závaţný důvod – a tím je, pomocí hyperboly, 

demonstrovat názory a postoje autorů románů.  

 Ramonet zpochybnil moc totalitních reţimů skrze masová média ovládat postoje 

a chování občanů.  

 

„Všichni diktátoři od generála Pinocheta (Chile) až po generála Jaruzelského 

(Polsko), kteří si mysleli, že mohou bez obav čelit volebním urnám, protože po 

řadu let ovládají média a zejména televizi, se setkali s palčivým nezdarem. 

Frankisté ve Španělsku i komunisté v Rusku prohráli první svobodné volby po 

pádu autoritativních režimů navzdory tomu, že po celá desetiletí měli absolutní 

kontrolu nad médii. Což dobře ukazuje, že kontrola médií a ovládání televize 

neznamená automaticky vládu nad lidmi. Přenos myšlenek a ovlivňování lidí není 

nic jednoduchého ani mechanického, jedná se naopak o velice komplikované a 

krajně komplexní operace.“ 

(RAMONET 2003:19–20) 

 

 V analyzovaných knihách ovšem taková situace nastává. Kontrola médií 

znamená vládu nad lidmi. Samozřejmě se nejedná o vládu absolutní, jelikoţ se vţdy 

vyskytují individuality, které s reţimem nesouhlasí nebo se mu snaţí nějakým 

způsobem postavit.   

 Přes veškerou snahu o změnu poměrů v uspořádání společnosti, se hrdinům 

všech tří románů odporovat nedaří a nakonec jim nezbývá neţ přizpůsobení se situaci, 

nebo dobrovolné (případně vynucené) vyvázání se z dané sociální struktury.  
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1.3.2 Cenzura 

Cenzura jako „institucionalizovaný způsob kontroly a korigování mediálních 

sdělení“ (JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2009:365) je přítomna ve všech třech knihách. Avšak 

metody jejího uplatňování a dokonce motivace jejího vynucování se dají nahlíţet z 

různých perspektiv. 

  

 V románu 1984 existuje něco, co by mohlo být nazváno represivní 

autocenzurou
21

. Veškerá mediální sdělení (z tiskovin či prostřednictvím rozhlasového 

nebo televizního vysílání) jsou jiţ a priori reţimem vytvářena jako kontrolovaná. 

Nemůţe se tedy stát, ţe by existovaly nějaké potencionálně nebezpečné mediální 

obsahy, které by bylo nutné cenzurovat před uveřejněním. Něco takového, jako moţnost 

vytvářet „soukromá“ mediální sdělení, není v prostředí románu 1984 moţné. Existují 

pouze státní mediální sdělení a ty podléhají cenzuře – ovšem ve smyslu upravení 

informace. Pokud se nějaká osoba nebo událost stane pro reţim nevhodnou, tak ji 

zpětně ze všech záznamů nechá vymazat. Stejným způsobem jsou upravovány hodnoty 

průmyslové produkce.  

 

 V Bradburyově vizi negativní budoucnosti je zakázáno vlastnictví veškerých 

knih, které můţe být potrestáno zničením majetku bez ohledu na ţivot přechovávatele. 

O cenzuře se dá hovořit v tom smyslu, ţe veškeré (pro vládnoucí vrstvy nevhodné) 

nosiče sdělení musí být nenávratně zničeny. Jedná se o ideologický přechod mezi 

cenzurou aplikovanou Ideopolicií v 1984 a cenzurou způsobenou propagandou, o níţ 

budeme hovořit v následujícím odstavci v souvislosti s Koncem civilizace. 

  

 Cenzura v Huxleyho románu, by se moţná ani cenzurou nedala nazývat. A 

pokud ano, tak by se na ní pravděpodobně hodilo označení edukativní cenzura. 

Obyvatelé Huxleym popsané civilizace jsou jiţ od svého prenatálního vývoje 

                                                 
21 Cenzura se rozděluje na dva základní typy: preventivní (předběţnou) a represivní (následnou). „Záleží 

na tom, kdy dochází k cenzurnímu zásahu.“ (JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2009:365) A přestoţe je 

autocenzura častější preventivně, tak se o ní dá hovořit proto, ţe reţim koriguje svá vlastní mediální 

sdělení. Avšak v tomto případě neplatí tvrzení, ţe „*…+autocenzura je sociálněpsychologický 
mechanismus založený dílem na mechanismech socializace (každý člen společnosti se omezuje, aby 
byl pro ostatní členy společnosti přijatelný), dílem na sociálním tlaku ke konformitě (blízký „spirále 
mlčení“), dílem na strachu z možného postihu.“ (JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2009:367). V tomto případě je 

motivace vlastní zpětné cenzury v tom, ţe autor sdělení (Strana) opravuje svoje minulé chyby za 
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vystavováni působení sociálních axiomů, vzdělávacích dogmat a všudepřítomných 

poţadavků ostatních lidí, které se promítají do všech činností lidského ţivota. Z 

následného základu vyrůstají přesně takoví jedinci, které si vládnoucí garnitura přeje.  

 Způsob, jakým se tento výjimečný typ cenzury v Konci civilizace praktikuje, je 

poměrně jednoduchý: Vláda vychová své občany tak, ţe jim vnutí, co mají mít rádi. A 

poté jim to dá. Problém je ovšem v tom, ţe jedinec postrádá moţnost volby o sobě 

rozhodovat, a tím i svobodu. Jsou mu nabízena pouze schémata toho, jak má ţít svůj 

ţivot. A ta vylučují jakoukoli odlišnost; veškerá jednání z takovýchto schémat plynoucí 

jsou tedy nezbytně nesvobodná.  

  V tomto bodě se opět ocitáme před problémem, který ohledně rozdílnosti v 

proroctvích Orwella a Huxleyho popsal Neil Postman v prologu svého titulu Ubavit se k 

smrti
22

, avšak s Postmanovým tvrzením nelze absolutně souhlasit. Proč tomu tak je, 

bude vysvětleno v následujícím odstavci – pod pasáţí citovanou z titulu Tyranie médií 

od Ignacio Ramoneta, který hovoří o podobném typu cenzury, jakou v prologu Ubavit 

se k smrti popsal Neil Postman.  

 

„*…+nevidíme, že se záludně ustavila nová forma cenzury, kterou bychom mohli 

nazvat  „demokratickou cenzurou“. Ta se na rozdíl od autokratické cenzury už 

nezakládá na vypouštění a na vystřihování, na amputaci nebo prohibici údajů, 

nýbrž na hromadění,  nasycenosti, excesu a nadbytku informací.“ 

 (RAMONET 2003:40) 

 

 Avšak rozdíl mezi Ramonetovým a Postmanovým popisem skutečnosti a 

Huxleyho aplikací v antiutopické společnosti je patrný. Ramonet i Postman hovoří o 

tom, ţe lidé jsou v současné době zaplaveni informacemi, z nichţ si nedokáţí vybrat to 

podstatné, jelikoţ to důleţité je utopeno v „moři bezvýznamnosti“
23

 a z kultury se stala 

„kultura trivialit“
24

. To znamená, ţe lidé nejsou schopni v záplavě povrchností nacházet 

to důleţité. V Huxleyho vizi ovšem nic důleţitého neexistuje, veškeré obsahy jsou 

povrchní, a tak není nic, co by mohlo být skryto. Nic skryto není, protoţe není co. 

Zásadní rozdíl spočívá v tom, ţe ačkoli je dnešní společnost přesycena informacemi, tak 

                                                                                                                                               
účelem vypadat neomylně.  

22 A jeţ je také citován v úvodu této práce. 

23 POSTMAN 1999:7 



   

 

26 

  

stále existuje moţnost podstatná sdělení nacházet (náboţenství, kultura, umění), kdeţto 

v Konci civilizace jsou všechny takovéto pojmy nenávratně odstraněny. Nejsou pouze 

ukryté a nečekají na své objevitele – nedají se objevit. 

 V dnešní době jsou informace a sdělení daného typu
25

 dostupné, byť jsou 

překryty nánosem maskultu a co víc, jsou přetvářeny v midkult. Avšak ke konci 

Huxleyho románu, kdyţ je divoch John konfrontovaný se svým hlavním ideovým 

protivníkem a představitelem vládnoucí moci Mustafou Mondem, se čtenáři i John 

dozvídají, ţe Mustafa Mond má ve své pracovně trezor, který je plný náboţenských a 

filosofických spisů – avšak podobné tituly jsou běţným občanům nejen pouze 

nedostupné, ale dokonce i neznámé, jelikoţ nemají ponětí o tom, ţe by existovaly.
26

 

 

1.3.3 Typ spolehlivého občana aneb podsouvané štěstí 

V rámci této podkapitoly se podíváme na to, jak si neomezeně vládnoucí státní 

aparát v jednotlivých knihách představuje ideální občany a jak jim k tomu 

prostřednictvím masových médií pomáhá. 

 

 Postava Montaga z knihy 451 stupňů Fahrenheita vyjadřuje svoje pochybnosti o 

tom, ţe pocity štěstí, které jsou vynucovány ze strany vládnoucí vrstvy a zároveň se 

stávají součástí společenské ideologie a normou, ve skutečnosti štěstím nejsou. A Faber 

s Montagem souhlasí a podporuje jeho poznání argumenty vycházejícími z jeho vlastní 

zkušenosti:  

 

„ Ale kdo kdy  dokázal vyrvat se z drápů, které člověka sevřou, když jednou 

zapustí kořeny v televizním pokoji? Ten z něho udělá, co bude chtít. Je to okolí 

stejně skutečné jako svět. Stane se pravdivým a je pravdivé. Knihy můžete 

umlčet rozumným argumentem. Ale přes všechny své vědomosti a svůj 

                                                                                                                                               
24 ibidem 

25 V kontextu Konce civilizace se jedná především o náboţenské a filosofické spisy, publikace týkající se 

umění, apod. Jde tedy především o knihy, avšak obecně by se k popisu těchto „hlubších“ fenoménů 

dala pouţít citace postavy Fabera z knihy 451 stupňů Fahrenheita: „Sáhněte po tom všude, kde to 
objevíte, ve starých gramofonových deskách, ve starých filmech, u starých přátel. Hledejte to v 
přírodě a hledejte to v sobě samém. Knihy byly jenom jedním z rezervoárů, kam jsme ukládali 
všemožné věci, když jsme se báli, abychom je nezapomněli.“ (BRADBURY 2009:83) 

26 Z důvodů přehlednosti je část rozhovoru mezi Johnem a Mustafou Mondem týkající se důvodů 

nevhodnosti umění v Příloze č. 2. 
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skepticismus nebyl jsem nikdy schopen diskutovat se stočlenným symfonickým 

orchestrem, který hýří barvami, je trojrozměrný a je neoddělitelnou součástí 

těch neuvěřitelných stěn.“ 

 (BRADBURY 2009:85) 

 

 Společnost popsána ve 451 stupňů Fahrenheita je svým chováním značně 

podobná té, jiţ popsal Huxley. Neexistují totiţ ţádné knihy, pouze příručky k tomu, jak 

se mají věci dělat. Neexistují ţádné formy umění, pouze zábava. Lidé se učí 

bezvýhradně naplňovat své sociální role, které jim byly přisouzeny, a dále se od nich 

očekává, ţe se budou ve volném čase zabavovat tím, co jim bylo skrze masová média 

vytvořeno státním aparátem. A masová média se zároveň sama stávají prostředkem 

takovéhoto zábavného vyţití. Konec civilizace dokonale popisuje společnost 

bezvýhradně se oddávající masové kultuře. 

 

„Kulturní průmysl, který se zaměřuje na nerozlišenou masu konzumentů, 

většinou vzdálenou složitosti specializovaného kulturního života, chce prodávat 

efekty už hotové a zabalené a spolu s výrobkem předepisovat i způsob jeho 

použití, s poselstvím i reakcí, kterou má vyvolat.“ 

 (ECO 1995:83) 

 

 Ve 451 stupňů Fahrenheita se jedná o televizní salony, agresivní audioreklamu v 

metru, ničení v Rozbíjírně a rychlou jízdu autem. V Konci civilizace podobnou úlohu 

zastávají pocitová kina, koncerty vonících nástrojů, světelná reklama na obloze, soma, 

promiskuita, soukromé letouny, atd. 

 

 Přestoţe je v díle 1984 na první pohled pocit štěstí občanů Oceánie výrazně 

potlačen, jak koneckonců ilustruje i závěr knihy
27

, tak při bliţším pohledu na praktiky 

Strany je patrné, ţe se jedná o podobný princip jako u dvou předchozích analyzovaných 

knih. Toto tvrzení dokládá situace, kdy Winston přichází do prolétské části Londýna, 

kde se setkává s lidmi, kteří nejsou reţimem nijak podporováni, ţijí v ghettu a stojí 

                                                 
27 Winston Smith končí jako zlomený, apatický člověk a obdivovatel Strany. Přestal se zajímat o svět 

kolem sebe, k Julii jiţ nic necítí a svůj volný čas tráví pitím umělého alkoholu a sledováním 
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mimo oficiální společnost. Winston vyslechne vzrušený rozhovor několika muţů, kteří 

hovoří o Lotu
28

, a uvědomuje si, ţe 

 

„Pro miliony prolétů bylo patrně hlavním, ne-li jediným smyslem života. Bylo to 

jejich potěšení, povyražení, utišující lék, prostředek, který jim dodával duševní 

sílu. *…+Winston nevěděl nic bližšího o tom, jak je Loto oranizováno; patřilo do 

kompetence Ministerstva hojnosti, ale byl si vědom toho, jako všichni členové 

Strany, že výhry jsou  většinou imaginární.“ 

 (ORWELL 2000:96) 

 

 Ačkoli je Loto hazardní hrou, tak je jeho funkce totoţná s ostatními předměty 

vzešlými ze zábavního průmyslu popsaných ve zbylých dvou románech. Jedná se o 

státem organizovaný a podporovaný fenomén, který má u obyvatel povzbudit zájem o 

něco do jejich ţivotů implantovaného a odradit je od úvah nad důleţitějšími tématy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
televzních zpráv o úspěších Velkého bratra. 

28 Loto je druh losovaných sázek. V českém prostředí je na podobně fungujícím principu známější 

Sportka. 



   

 

29 

  

1.4 Podobné motivy 

1.4.1 Motiv přírody v konfrontaci s masmediálně orientovanou 

společností 

Příroda jako symbol původního, nezkaţeného prostředí se analogicky objevuje 

ve všech třech knihách. V některých případech vyjadřuje zcela zjevné nebezpečí pro 

danou ideologii, jindy se tomu děje implicitně. Ve všech případech jde ovšem o 

fenomén, jemuţ je přisouzen téměř klíčový význam. 

 Korelace masových médií a přírody je nejnaléhavější v Konci civilizace, jelikoţ 

význam přírody – coby potencionálního ohroţení vládnoucí vrstvou vyţadovaného 

společenského řádu – je oslabován a znehodnocován jiţ od raného dětství obyvatel 

Světového státu. Na počátečních stránkách knihy, kdy Huxley teprve nastiňuje zřízení, 

které se v jeho antiutopii odehrává, se čtenář spolu se studentskou exkurzí ocitá v 

londýnském středisku pro predestinaci, konkrétně v jedné z místností dětských 

výchoven. Do místnosti jsou přivezeny osmiměsíční děti delt a prostřednictvím 

elektrošoků a sirén jim jsou na zbytek ţivota v souvislosti s obrázkovými kníţkami a 

květinami asociovány nepříjemné pocity – stávají se vychovanými tak, ţe „přirozeně“ 

nemají zájem o knihy a botaniku.  

 

„Petrklíče a krajina, zdůrazňoval, mají jednu velkou chybu: jsou zadarmo. Láska 

k přírodě nezaměstná žádnou továrnu. Proto bylo rozhodnuto, že se láska k 

přírodě odstraní, alespoň u nižších kast; že se odstraní láska k přírodě, nikoli 

však sklon používat dopravních prostředků. *…+ „Predistinujeme masy k odporu 

vůči přírodě,“ uzavřel ředitel, „ale zároveň je uzpůsobíme tak, aby našly zalíbení 

ve všech sportech v přírodě. Přitom dbáme, aby každý takový sport nutně 

vyžadoval složité nářadí. Takže teď nejen používají dopravních prostředků, ale 

jsou také spotřebiteli průmyslového zboží. A proto ty elektrické šoky.“ 

 (HUXLEY 2011:20) 

 

 V Konci civilizace se ocitáme v přírodě dvakrát. Poprvé společně s Bernardem a 

Leninou, kdyţ se obě postavy vydávají na výlet do divošské rezervace. Během této 

návštěvy je na přírodu nahlíţeno optikou civilizovaných lidí, kteří si navíc zapomněli 
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vzít svůj emočně tišící prostředek – somu. Očekávají je nepředstavitelné ţivotní 

podmínky, špína, zápach, oškliví lidé a mnoho nepříjemných pocitů. 

 

„Bernard filosoficky pokrčil rameny. „Rozhodně tak žijí aspoň pět nebo šest tisíc 

let. Myslím si, že si už na to zvykli.“ 

 „Kde čistotu vidíš, tam je ti Ford nejblíž,“ citovala umíněně. 

 „Ano, a civilizace – toť sterilizace,“ doplnil Bernard ironickým tónem*…+“ 

 (HUXLEY 2011:83) 

 

 Podruhé je však příroda zobrazena jinak. Jedná se o situaci, kdy se 

necivilizovaný divoch John rozhodne opustit civilizaci, a jelikoţ se rozhodl nevrátit do 

rezervace, tak se vydává ţít do divočiny. Příroda je tentokrát popsaná jinak, přitaţlivě, 

svobodně – je přirovnávána k boţímu dílu: „Ale smí se každý den a každou hodinu 

kochat pohledem na tu krásu? Což smí žít ve viditelné přítomnosti boží?“ (HUXLEY 

2011:182) V obou případech zobrazení přírody se tímto jedná o odraz charakteru 

člověka, který se do ní vydává. A stejně tak společnosti, z níţ se vydává. 

 

 V románu 451 stupňů Fahrenheita je příroda zobrazena velice podobně jako v 

Konci civilizace. Prchající postava Montaga se po přeplavání řeky (která představuje 

symbol očištění od minulosti i společnosti a zároveň funguje jako fyzická a symbolická 

hranice mezi městem a přírodou) a opuštění civilizace dostává do divočiny. Tam se v 

něm odehrává dokončení jeho vnitřní přeměny a setřesení dlouhosvazujících okovů a on 

je odměněn za svůj boj, který vůči institucionalizovanému reţimu podstoupil.  

 

„Stál a všechno to vdechnul, a čím víc země vdechoval, tím více jej naplňovaly 

její jednotlivosti. Nebyl prázdný. Bylo tu víc, než potřeboval k naplnění. Bude 

toho tu vždycky víc, než může potřebovat.“ 

 (BRADBURY 2009:141) 

  

 Následně Montag v lese potká skupinu intelektuálů, spřízněných osob s 

podobným osudem, jako je ten jeho. To je pouze dovršení jeho mínění o tom, zdali 

opuštění civilizovaného světa je pro něj správné. 
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 V knize 1984 příroda opět funguje jako princip, který pojí člověka, který ţije v 

odosobněném světě, s něčím výjimečným, krásným, přirozeným a původním. Proto je to 

místo, kde se Winston od Julie poprvé dozvídá, ţe má na svojí straně někoho, kdo je 

také ve Straně, ale zároveň s jednáním Strany nesouhlasí. A také se tam poprvé dozvídá 

dívčino jméno a má s ní první milostnou zkušenost. Druhé Winstonovo setkání s Julií v 

přírodě se odehrává uprostřed pustiny, ve zvonici ruin zbořeného kostela – tam si 

Winston uvědomuje, ţe ačkoli Julie nenávidí Stranu, tak nad jejím ovlivňováním lidí 

nijak neuvaţuje; Julie celou situaci vnímá jednoduše: vláda ji omezuje a ona se snaţí 

prosadit navzdory okolnostem, aby si mohla uţít alespoň nějakou radost a rozptýlení, 

avšak o principech špatného reţimu nepřemýšlí, nezajímá ji to. Ruiny kostela, ve 

kterých se toto setkání odehrává, mohou působit jako symbol ztráty víry, ať jiţ z 

hlediska jednoho člověka k druhému, tak jako ztráta víry ke společnosti obecně. 

 

1.4.2 Nalezení a ztráta blízkého přítele 

Ačkoli Winstona opustilo prvotní nadšení z Julie, a přestoţe spolu zůstávají z 

důvodů milostných citů, jeţ je k sobě vzájemně váţou, tak si Winston uvědomil, ţe jsou 

sice na stejné straně, ale oba vidí problém jinak, resp. ona ho nevnímá, nebo nechce 

vnímat. Situace, kdy hlavní hrdina nachází a následně ztrácí někoho, s kým se vzájemně 

významně ovlivnil, je variována i ve dvou zbývajících knihách. Podívejme se na tyto 

variace postupně a začněme románem 451 stupňů Fahrenheita: 

 a) Montag a Clarissa. Dívka, jiţ Montag potkává na začátku knihy, a která je v 

pozici Winstona, přičemţ Montag variuje Julii. Ovšem Montag si během konfrontace 

svých názorů na svět a společnost, v níţ ţije, s těmi Clarissinými mění názor a začíná 

uvaţovat o věcech, nad nimiţ předtím nepřemýšlel. 

 b) Montag a jeho manţelka Mildred. Montag se snaţí získat svoji choť na svoji 

stranu prostřednictvím četby knih, a přestoţe se ona snaţí porozumět, tak se jí to nedaří. 

Vztah končí tím, ţe Mildred Montaga udá poţárníkům. 

 V Konci civilizace vypadají variace následovně: 

 a) Bernard a John. Bernard se původně domníval, ţe v Johnovi nalezne přítele, 

který také pochází ze společnosti, jeţ mu nevyhovuje. Rozdíl byl v tom, ţe Bernard byl 

nešťastný (dokud nezískal moc a společenskou prestiţ) a John zmatený (jelikoţ ţil 
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napůl civilizovaně a napůl způsobem původních obyvatel). Kdyţ si Bernard uvědomí, 

jakou vládne díky Johnově popularitě mocí, začíná divocha zneuţívat.  

 b) John a Lenina. Ačkoli je k sobě pojí silné milostné city, tak navzdory 

odlišným principům prostředí, z nichţ pocházejí, si vůbec nerozumějí a nedokáţí najít 

cestu ke vzájemnému pochopení. 

 c) John a Wilfried Helmholtz. Obě postavy mají pocit, ţe v tom druhém našly 

ideového přítele, avšak jejich vztahem otřese situace, kdy John předčítá Helmholtzovi 

pasáţ z díla Wiliama Shakespeare – avšak Helmholtzovi úryvek připadá banální a 

směšný a uraţenému Johnovi se vysměje. 

 

1.4.3 Nevyhnutelné donkichotství  

Situace, kdy se Montag rozhodne přečíst přítelkyním své manţelky báseň 

Doverské pobřeží od Matthewa Arnolda, je pro jeho vlastní poznání závaţnosti nastalé 

situace významná. Dochází mu, ţe ačkoli se snaţí jednat podle svého nejlepšího 

přesvědčení, tak získat na svoji stranu další lidi je obtíţnější, neţ původně předpokládal. 

Posluchačky mu nerozumějí, povaţují ho za blázna a nakonec je Montag v rámci své 

existenční záchrany nucen obrátit vlastní jednání v ţert. Velice podobná událost se stala 

v románu Konec civilizace, kdyţ divoch John přeruší rozdávání somy a začne ji 

likvidovat v domnění, ţe za to bude lidmi oceněn, jelikoţ se je snaţí osvobodit od 

závislosti na uměle vyráběné droze. Dav se ovšem pochopitelně rozzuří a snaţí se Johna 

zastavit. 

 Uskutečnění takového zoufalého činu – bez ohledu na vlastní bezpečí a za 

účelem pokusit se svým názorem oslovit i jiné obyvatele společnosti – je konfrontací 

mezi individualitou a typickými členy masové společnosti. Na první pohled se jedná se 

o zkušenost, jiţ musí postava zpochybňující stávající řád podstoupit, aby si uvědomila, 

ţe situace je daleko závaţnější neţ očekávala. Díky tomu si uvědomuje, ţe změnit stav 

společnosti není záleţitost, kterou by dokázal udělat jeden člověk. Na druhou stranu se 

ovšem jedná o nezpochybnitelný akt svobody, který pro podstoupivší postavy znamená 

potvrzení jejich individuální existence ve světě, kde je takový fenomén vzácným jevem.  

 

„Lidé jsou svobodni – na rozdíl od pouhé dispozice ke svobodě – pokud jednají; 

předtím ani potom svobodni nejsou. Neboť být svoboden a jednat je totéž.“ 
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 (ARENDTOVÁ 1994:75)  

  

 Není bez zajímavosti zmínit, ţe podobná paralela se v románu 1984 

nevyskytuje
29

. Totalitární podmínky nastavené Orwellem podobné jednání vylučují, 

zatímco zřízení, jeţ by se dala nazvat diktátem konzumu, ve zbylých dvou románech ne. 

 

1.4.4 Masová média pro různé kasty  

Jak jiţ bylo řečeno v podkapitole 1.3.3., tak v románu 1984 vytvořila vláda pro 

prolétskou část společnosti Loto a prostřednictvím této loterijní hry ji udrţovala v 

nezájmu o významná témata. Je vhodné připomenout následující pasáţ: […] byl si 

vědom toho, jako všichni členové Strany, že výhry jsou většinou imaginární. (ORWELL 

2000:96). Z toho vyplývá, ţe Loto bylo zamýšleno a rozšiřováno pouze mezi určitou 

skupinu obyvatel, zatímco jiná skupina pravděpodobně znala pravou podstatu existence 

tohoto produktu. 

 Podobné sdělení přinesl také Huxley, který tuto záleţitost popsal explicitněji neţ 

Orwell. Jedná se o popis budovy, ve které je mimo jiné umístěna i Vysoká škola 

emocionální techniky, kam se Bernard vydává navštívit Helmholtze. 

 

„V přízemí a v dolních poschodích byly tiskárny a redakce tří velkých 

londýnských novin, "Hodinového zpravodaje", určeného pro vyšší kasty, bledě 

zelených "Gama-novin" a konečně "Delta-zpráv", tištěných na papíře barvy 

khaki a psaných jen v jednoslabičných slovech.“ 

 (HUXLEY 2011:52) 

 

 Kaţdému obyvateli Světového státu je jasné, ţe existuje kastovní systém a 

prostřednictvím predestinace je kaţdý spokojený právě se svým zařazením a údělem. 

Není třeba cokoli zakrývat nebo utajovat, noviny jsou tištěny v typicky kastovních 

                                                 
29 Hovoříme-li o projevu svobodné vůle (a riziku, jeţ podobné jednání přináší) v souvislosti s pokusem o 

to ovlivnit náhodnou skupinu subjektů, jeţ jsou součástí dané institucionalizované kultury. (Winston 

Smith se v 1984 se svými pocity svěřoval Julii, ale to bylo jiţ v situaci, kdy ona pro něj nebyla cizí 

člověk a on tím příliš neriskoval. A také se svěřil O'Brienovi, avšak tajně, obezřetně, byť se za to 

dočkal následků.) 
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barvách a nejen jejich obsah, ale i zvolená forma pouţití jazyka odpovídá různým 

skupinám obyvatel. 

 

1.4.5 Sociální zařazení hrdinů, jejich hlavních protivníků a 

dostupnost mediálních sdělení  

Všichni tři hlavní hrdinové, pocházející z nesvobodných společenských zřízení, 

byli původně zaměstnáni ve významných proreţimních funkcích. Guy Montag byl 

poţárníkem – členem sloţky vynucovací státní moci – měl přístup ke knihám jako 

málokterý jiný občan společnosti. Winston Smith byl zaměstnancem Ministerstva 

pravdy, kde zakrýval a upravoval historické záznamy v tisku. Bernard Marx byl 

odborníkem přes hypnopedii. Kaţdý z hrdinů si postupem času začal uvědomovat svoji 

úlohu při podílení se na korigování, usměrňování a transformování společnosti pro 

potřeby vládnoucí třídy. Pouţití dostupných médií se projevilo u jediného ne-autora 

mediálních sdělení
30

 z této trojice, Guye Montaga. Montag, přestoţe jediný neměl 

moţnost mediální sdělení přímo vytvářet, tajně schraňoval některé knihy, které se mu 

před spálením povedlo zachránit a následně se jejich prostřednictvím snaţil něco změnit 

(četl básně na veřejnosti, naučil se část Bible, stal se živou knihou). 

  

 Pozice ideových odpůrců hlavních hrdinů je téměř totoţná. Představují 

personifikaci jednotlivých reţimů, resp. společenských zřízení, a jedná se o jedince, 

kteří stojí na vrcholu společnosti, ţijí v relativním přepychu, mají dostatek zdrojů všeho 

druhu a jsou téměř nedotknutelní. A především z hlediska masových médií disponují 

privilegii, kterých se ostatním lidem nedostává – O'Brien smí vypínat televizní 

obrazovku a má přístup k revolucionářské knize, Beatty načerpal značné literární 

znalosti, Mustafa Mond má trezor obsahující velké mnoţství náboţenských a 

filosofických spisů. Všech svých znalostí a moţností tyto postavy během konfrontací s 

hlavními hrdiny pouţívají – s různými stupni úspěchu. 

                                                 
30 Korektor a cenzor Winston Smith přepisoval články, a tudíţ byl autorem výsledného textu. Bernard 

Marx mohl stejně jako Winston do mediálních sdělení implantovat nějaký vlastní text – avšak ani 

jedna z těchto dvou postav svého postavení nevyuţila. 
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1.5 Aplikace poznatků na současnost 

V této kapitole se podíváme na to, jak se některé motivy z analyzovaných románů 

promítly do současné doby moderní společnosti a masové kultury. Následující kapitola 

nemá za cíl poukázat na naplněná, nebo nenaplněná proroctví jednotlivých vizí autorů 

analyzovaných románů, jedná se spíše o subjektivní expozici těchto motivů vzhledem k 

moţné korelaci k situaci ve skutečném světě. 

 

1.5.1 Dobrovolné stání se pozorovaným subjektem  

O fenoménu soutěţe Big Brother bylo a bude napsáno mnoho jiných textů, které 

se tématu věnovaly plně, přesto smyslem této práce není se k nim přidat a rozebírat 

široce toto téma a proto pouze ve stručnosti: Vzdání se vlastní intimity za účelem stání 

se mediálním obsahem je fenomén v naší kultuře obecně známý a zdaleka překračující 

původní Orwellovy úvahy o moţnostech toho, jak lze člověka kontrolovat. Koncepce 

tohoto typu pořadů vznikla v roce 1999 v Nizozemsku – původní název přejímá i 

Orwellovo názvosloví. Ignacio Ramonet hovoří o Loft Story, jedné z variací na původní 

téma Big Brother, přičemţ přirovnává soutěţící k vězňům a televizní diváky k 

dozorcům.  

 

„Loft Story filmovaná pomocí dohlížecích kamer nebo přes poloprůsvitná 

zrcadla reprodukuje typický dispozitiv kontroly (policejní, vězeňský, vojenský) 

zesílený eliminací hluchých míst, hojným používáním skluzů kamery či 

infračervenými kamerami, který divákovi dává pocit moci, vlády nad situací, 

dominace (často se díváme z výšky), a zároveň časem posiluje panovačný a 

protektivní (otcovský) pocit k dobrovolným vězňům.“ 

 (RAMONET 2003:199) 

 

 Podobné soutěţe, kdy soutěţící ztrácejí svoji intimitu, mohou mít poměrně 

pochopitelné opodstatnění, často totiţ můţe soutěţícím jít o výhru samotnou a nikoli o 

ukojení potřeby být viděn nebo alespoň na chvíli zviditelněn. V souvislosti s touto 

novodobou lidskou potřebou nechávat se exponovat zmiňuje Ramonet případy, které se 

ovšem ničím jiným, neţ potřebou ukazovat se, nazývat nedají: jedná se o vlastní 

expozici osobního ţivota na internetu, kdy hlavním motivem autorů je potřeba se o svůj 
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ţivot podělit (byť s cizími lidmi). 

 

„Autobiografie a intimní deníky, které byly doposud tajné a osobní, nyní volně 

obíhají na webových stránkách. Čím dál tím větší počet autorů bez cenzury 

vydává své nejzajímavější myšlenky a své nejskrytější pocity mase internautů a 

chce s nimi sdílet svou intimitu.“ 

 (RAMONET 2003:202) 

 

1.5.2 Děti odkojené konformismem   

Výchova dětí v Huxleyho knize coby potencionálně ideálních členů společnosti 

byla jiţ částečně popsána v kapitole 1.1.3. a jednalo se o absurdně dokonalý způsob 

toho, jak můţe vládnoucí třída vychovávat obyvatele celé země. Z technického hlediska 

se ve vztahu ke skutečnému světu prozatím jedná o prakticky a nejspíš i morálně 

neproveditelnou záleţitost, avšak po stránce ideové se Huxley příliš nemýlil.  

  

 David Riesman hovoří o dětské knize Tootle the Engine (od Gertrudy 

Cramptonové s ilustracemi Tibora Gergelyho). Jedná se o pohádku, v níţ vystupují 

lokomotivy a hlavní postavou je lokomotivka Tootle. Ta se ve škole pro lokomotivy učí 

dvěma hlavním společenským principům – a totiţ zastavit na červenou a nikdy 

neopustit koleje. Jednou ovšem z kolejí sjede na louku, kde se jí zalíbí trhání květin. 

Lokomotiva Tootle začne z kolejí sjíţdět vědomě a stále častěji, dokud se to nedozví 

obyvatelé městečka, kteří ochotně a plni pochopení zasáhnou tak, ţe pomocí červených 

světel nasměrují v obou významech zbloudilou lokomotivu zpátky na koleje. 

Lokomotivka si posléze uvědomí svoji chybu a ţije nadále podle společností 

vynucených principů, čímţ získává uznání svého okolí. 

 

„Zdá se, že příběh je předurčen k tomu, aby jeho pomocí byla v dětech 

pěstována konformita vnějškově řízeného typu. Učí se, že vyjíždět z kolejí a hrát 

si s kytičkami je špatné a že nejen úspěchu a uznání, ale i svobody lze nakonec 

dojít jen tehdy, půjdou-li za zeleným světlem.“ 

 (RIESMAN 1968:104–105) 
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 Podobnou situaci jako Riesman popisuje ve své úvaze Hračky Roland Barthes. 

Barthes je rozhořčený z nedostatku nových hraček, avšak kriticky hodnotí především 

hračky nové a to ze dvou pohledů – z pohledu na jejich formu a obsah. Kritika formy se 

týká stejného problému, jenţ uváděl Huxley i Riesman, a totiţ absence vztahu mezi 

dítětem a přírodou. Hračky jsou nyní vyráběny z plastů, chemických sloučenin a 

nepřirozených (nepřírodních) látek, kdeţto hračky ze dřeva téměř vymizely. A to i 

přesto, ţe podle Barthese, dřevo „díky své tvrdosti i jemnosti a díky přirozenému teplu, 

které je při doteku cítit, představuje ideální materiál“. (BARTHES 2004:51) Barthesův 

pohled na to, jaký hračky mají obsah je podobný tomu, čeho se prostřednictvím 

„výchovy“ snaţil dosáhnout Světový stát v Huxleyho díle a Velký bratr v Orwellově 

1984. Jedná se o zunifikování dětí prostřednictvím unifikovaných hraček. Ty jsou totiţ 

vytvářeny tak, aby byly zjednodušeným a zmenšeným obrazem světa dospělých – 

Barthesovi nevadí imitace sama o sobě, ale její doslovnost, faktor, jenţ ničí dětskou 

představivost.  

 

„Je z něj [dítěte] učiněn malý pohodlný majitel, který dokonce ani nemusí 

vynalézat podněty dospělácké kauzality; jsou mu poskytnuty v hotové podobě: 

stačí je pouze  využívat, nikdy se mu nepředkládá nic, k čemu by se musel sám 

dopracovat.“ 

 (BARTHES 2004:51) 

 

1.5.3 Naplnění zákona coby mediální zábava 

Kdyţ Montag prchá z místa svého zločinu a dostává se ke svému příteli 

Faberovi, tak společně na televizním přijímači sledují Montagovo probíhající 

pronásledování v přímém přenosu. Montag je takovou podívanou šokován, připadá mu 

příliš vzdálená a podobna spíš hře neţ skutečné ţivotní situaci. Uvědomuje si, ţe právě 

on je důvodem pro toto představení, a přemýšlí nad tím, co by se stalo, kdyby televizní 

pronásledování sledoval aţ do konce. 

 

„A kdyby dobře napjal zrak, stačil by se ještě zahlédnout na okamžik před 

rozplynutím v  zapomnění, postřehl by, jak do něho vniká injekční jehla pro 
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uspokojení bůhvíkolika televizních čumilů, které před několika minutami 

vzbudilo šílené vytí sirén z telestěn jejich obývacího pokoje, a vyzvalo je, aby se 

přišli podívat na ohromné představení, na štvanici, na senzační drama s jediným 

hrdinou.“ 

 (BRADBURY 2009:132) 

 

 Po útěku do divočiny a seznámení se se skupinou intelektuálů se Montag 

prostřednictvím přenosného televizoru dozvídá, jak štvanice skončila. Pronásledovatelé 

si našli nevinného, na ulici se procházejícího člověka, a ten byl pro zraky televizních 

diváků popraven mechanickým psem. Montagovi toto mediální klamání osvětlí jeden z 

tuláků: „Vědí přesně, jak dlouho si udrží pozornost. Představení musí mít co nevidět 

senzační závěr!“ (BRADBURY 2009:144) 

  

 V souvislostech mezi touto pasáţí z Bradburyho knihy a současnou situací je 

záhodno zmínit dvě skutečnosti.  

 První z nich je téma sniţování důstojnosti mediálních obsahů za účelem 

zvyšování sledovanosti, kterému se ve knize Tyranie médií v kapitole Loft Story aneb 

konformismus nízkosti věnuje Ignacio Ramonet
31

. Ten hovoří o posunu směrem ke stále 

rostoucí násilnosti v mediálních sdělení – a to prostřednictvím mnoha televizních 

pořadů, které souhrnně nazývá trash tv. Jedná se o kontroverzní pořady typu Jerry 

Springer Show (kde často dochází k fyzickým konfrontacím zúčastněných), o vysílání 

procesů ze soudní síně na Court TV, atd. Scéna z románu 451 stupňů Fahrenheita se 

ovšem v současné nabídce televizních pořadů nejvíce blíţí americkému pořadu Cops, 

který je zaloţen na záznamech autentických policejních akcí. 

 Druhou skutečností je samo rozuzlení pronásledování, vedoucí k usmrcení 

nevinného člověka. Hlavním tématem zde je umělost, narafičené předělání formy 

přímého přenosu na formu lépe ovlivnitelnou, tj. filmovou. V přímém přenosu by se 

totiţ mohlo zakončení televizního příběhu vyvinout jakkoli a nedopadení Montaga by 

vedlo zaprvé ke sníţení reputace pronásledovatelů a zadruhé ke sníţení sledovanosti. 

Proto je třeba divákům nabídnout silný, filmový (protoţe tvůrcem ovlivnitelný) závěr.  

 

                                                 
31 RAMONET 2003:203–205 
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1.5.4 Vynucené sbližování jako forma periodického uznávání času a 

autorit  

V Orwellově 1984 se zaměstnanci Ministerstva pravdy během pracovní 

přestávky povinně scházejí v kinosále za účelem naplnění aktu Dvou minut nenávisti. 

Jedná se o sledování monologu úhlavního reţimního nepřítele, které je podporováno 

kakofonickou hudbou – na první pohled vše za účelem vylití nenávisti a utvrzení se v 

tom, kdo je nepřítel. V Konci civilizace se dějí totoţně povinná setkání, avšak s tím 

rozdílem, ţe jejich účastníci společně zpívají a poţívají pocitovou drogu somu – za 

účelem nechat se prostoupit jakousi vyšší náboţenskou silou. Ačkoli jsou formy těchto 

„katarzí“ protichůdné, tak nabývají stejného významu. 

 Tím významem je udrţení stavu pro vládnoucí třídu, potvrzení vlastní autority a 

navyknutí obyvatel na určitou organizaci času. Pro obyvatele Oceánie v 1984 není 

doopravdy podstatné, kdo je nepřítel – ale utvrdit obyvatelstvo v tom, kdo je přítel. Pro 

vládu v 1984 je důleţité pod nějakou podmínkou své obyvatele sjednotit a ukázat jim, 

ţe tento reţim je právě ten správný. A to se děje právě pomocí periodicky opakovaného 

času.
32

 O podobném principu, který je nápadně podobný vězeňskému systému, se lze 

dočíst v publikaci Michela Foucaulta Dohlížet a trestat, která se věnuje fenoménu 

vězeňství od jeho dohledatelných počátků. V části vykládající o disciplíně hovoří v 

souvislosti s nutností kontroly aktivity o rozvržení času a postuluje tři hlavní postupy, 

jak toho dosáhnout: je to stanovení rytmu, vnucení určitých zaměstnání a regulace cyklů 

opakování.
33

 Foucault vychází z poznatků ze starých klášterních tradic a odráţí na nich 

současnou situaci – tyto principy definují jednotlivé dispozitivy ve všech třech 

nahlíţených románech. A v případě povinných setkávání v Konce civilizace a v 1984 

jde téměř o esenciální prvek jednoho kaţdého dispozitivu. Další zajímavým 

Foucaultovým poznatkem, který se dá vztáhnout na nesvobodné reţimy všech tří knih, 

je pojem vyčerpávající využití.  

 

„Princip, který byl skryt pod rozvrhem času v jeho tradiční formě, byl v zásadě 

negativní; princip ne-zahálení: je zakázáno mrhat časem, jejž Bůh stanovil a 

                                                 
32 Ohledně knihy Konec civilizace jde o dokonale převrácenou dialektiku Mircea Eliada z jeho díla 

Mýtus o věčném návratu, jelikoţ v Huxleyho díle je to naopak člověk civilizovaný (Eliadovým 

názvoslovím člověk historický), kdo vykonává obřadní rituály (byť prostřednictvím chemických drog) 

za účelem odstranění profánního času.  

33 Foucault 2000:217 
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člověk splácí; rozvrh času má zažehnat nebezpečí, že bude promarněn – 

zabránit morálnímu provinění i ekonomické nepoctivosti. *…+ jde o to vytěžit z 

času stále více upotřebitelných okamžiků a z každého okamžiku stále více 

využitelných sil.“ 

 (FOUCAULT 2000:223) 

 

 Ve spojitosti se zkoumanými romány se v případě 1984 jedná o vyčerpání prací 

a nedostatkem – a v souvislosti se zbylými dvěma knihami o vyčerpání masovou 

zábavou a plytkostí. Upotřebitelné okamţiky jsou posléze vyţívány tak, jak mají být z 

pohledu vládnoucí třídy. 

 

1.5.5 Štvoucí paparazzi 

Poslední zmíněnou paralelou mezi motivy v analyzovaných románech a 

skutečnou situací jsou okolnosti smrti postavy divocha Johna v Konci civilizace. John 

odchází z moderní společnosti do divočiny, kde se snaţí kát, ţít svůj ţivot nezávisle na 

ostatních lidech a podle vlastních morálních principů. To mu ovšem není umoţněno a 

prostřednictvím tajně pořízených nahrávek se nechtěně stane celebritou – která je poté 

pronásledována mimo paparazzi i obyčejnými lidmi – fanoušky. V návalu vzteku a 

ohroţení John propadá zuřivosti, ublíţí Lenině a z pocitu viny spáchá sebevraţdu. 

 Tato situace svým způsobem připomíná mediální obraz Lady Diany a její 

korelace se senzacechtivými novináři. Za svého ţivota byla Ladi Di oblíbeným 

předmětem zájmu ze strany bulvárních médií, a ačkoli jsou okolnosti její smrti nejasné, 

podle některých (samozřejmě jiných médií) za to mohou právě reportéři. 

 

„Jejich [paparazziovskou] úlohou je učinit soukromí veřejným, a to zejména 

takové soukromí, které by mělo zůstat soukromým. Smrt princezny Diany jim 

byla kladena za vinu a do „lovců obrazů“ se při této příležitosti — z pocitu 

jakéhosi špatného svědomí na způsob lotra, který křičí „chyťte zloděje!“ — 

horlivě pustila četná média (zejména dvacetihodinový Journal kanálu TF1), 

která se podílela na doprovodné senzacechtivosti.“ 

 (RAMONET 2003:12–13) 
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 Mediální obraz Lady Diany se po její smrti proměnil. Jeho význam se posunul z 

oběti bulváru do sfér politicky významných a stal se předmětem i pro seriózní média.
34

 

V případě Johna o podobném posunu nevíme, jelikoţ jeho smrtí román končí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 „Diana opuští omezený a folklorní obvod people, aby vstoupila rovnou do hlavních, vznešených rubrik 

deníků politického tisku.“ (RAMONET 2003:16) 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit podrobnější náhled na problematiku 

masových médií popisovaných ve třech klasických dílech západní literatury. 

Interpretace mediálních motivů byla prováděna za pomocí mediálněvědných nástrojů a 

v rámci studia mediálních věd.  

 

 Struktura práce byla zvolena tak, ţe v první kapitole byla připomenuta narativní 

schémata jednotlivých analyzovaných románů, přičemţ byl kladen důraz na jednotlivce 

uvnitř dané společnosti a jeho počínání v souvislosti s masovými médii. V této kapitole 

– která mj. funguje i jako uvedení některých témat podrobněji nahlédnutých v dalších 

kapitolách – je moţné se dočíst, jak vypadala jednotlivá státní zřízení, jakou úlohu měla 

ve společnosti média a také, jak si v konfrontaci s nimi počínaly hlavní postavy románů: 

jednalo se výhradně o neúspěšně vzdorování tlaku institucionalizovaných reţimů, jenţ 

nejčastěji končil nějakou formou vyhoštění ze zavedených sociálních struktur.  

 Ve druhé kapitole, jeţ byla zaštítěna motivem technické povahy masových 

médií, byly představeny různé typy reklamy, které se v analyzovaných textech objevily. 

Stejně tak byl rozebrán televizor coby fyzický předmět, vysvětlen Huxleyho pojem 

pocitové kino a poukázáno na předpověď přenosných audiopřehrávačů a také 

představena vize diktafonu. 

 Společným jmenovatelem třetí kapitoly je motiv toho, jak státní aparát 

prostřednictvím médií ovlivňuje své obyvatele. Nejvíce prostoru v této kapitole zaujímá 

téma cenzury a její různorodé podoby, které jsou aplikovány napříč všemi třemi 

romány. V této kapitole je také poukázáno na to, jakým způsobem vládnoucí vrstva 

ovlivňuje prostřednictvím médií ostatní občany.  

 Čtvrtá kapitola se zaměřila na paralely mezi reflektovanými díly, opět s 

akcentem na masová média. Je zde nahlédnuto téma přírody, která ve všech třech dílech 

figuruje jako protipól totalitní společnosti, a do které hlavní postavy prchají, aby unikly 

institucionalizovanému systému, v němţ nemohou dále ţít (natoţ ho změnit). Dalšími 

motivy v této kapitole jsou mj. vytváření mediálních sdělení pro různé vrstvy 

společnosti, charakteristika hlavních hrdinů i jejich ideologických protějšků a zdánlivě 

naivní akty bojů proti mediálně orientované společnosti, které jsou reprezentovány 

zoufalým činem, avšak vyúsťující v prozření.  
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 V poslední páté kapitole jsou popsány motivy, které se nejvíce přibliţují 

konkrétním jevům ze skutečného světa. Jedná se o fenomény jako je stávání se 

mediálním obsahem, výchova dětí prostřednictvím masových médií, uplatňování 

policejní moci coby mediální produkt, atp.  

 Je záhodno zopakovat to, co jiţ bylo řečeno v úvodu této práce: totiţ, ţe 

rozdělení na kapitoly je záleţitostí spíše struktury a přehlednosti, neţli vytvářením 

doktríny. 

 

 Hypotézou této bakalářské práce bylo zjistit, zdali se autoři vybraných 

antiutopických románů přiblíţili skutečnému světu. Na různých příkladech literárních 

motivů, které jsou analyzovány v jednotlivých kapitolách této práce, bylo nahlédnuto na 

situace, které jsou někdy velmi podobné jevům, které známe z vlastní zkušenosti 

(především v části 1.5. Aplikace poznatků na současnost). A tak je na základě zkoumání 

moţné konstatovat, ţe v nemálo případech se vize autorů románů současnému stavu 

společnosti opravdu přibliţují – a v některých ho dokonce překračují (dobrovolné 

podvolení se Velkému bratru). Přesto v těch nejzávaţnějších aspektech (pálení 

veškerých knih, učení dětí nenávidět krásu, apod.) zůstávají jejich proroctví doposud 

nenaplněna. Ačkoli je nezbytné připomenout, ţe antiutopické společnosti v knihách se 

dají vykládat jako hyperboly – a tudíţ nemusí nutně znamenat, ţe pokud stav současné 

společnosti nedosahuje atributů některé z antiutopických, je prozatím vše v pořádku.  
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Summary 

The aim this bachelor thesis was to develop a more detailed insight into the 

problems of mass media described in the three classic works of Western literature. 

Interpretation of the media theme was carried out in the study of media science. The 

hypothesis was to find out if and how the mass media in selected novels affect the 

company and whether the meaning given to them in some way approached the real 

world. 

 

The individual chapters describe the various aspects of the mass media in 

selected antiutopian novels. The narrative structures of novels have been gradually 

introduced in the emphasis on confronting individuals in mass society. It was also 

pointed out the technical substance of mass media. The function of mass media which 

they attributed the ruling group of society, was also analyzed. The greatest emphasis on 

the exploration of media motives in relation to the real world, however, is described in 

the section 1.5. This section describes among others the fact that people are under 

constant scrutiny (even voluntarily). That children are not educated and guided to 

develop their own personalities, but they are educated to conformism. That the 

fulfillment the law in society becomes entertainment products. And it predicts that the 

people could become targets of relentless paparazzi, who fundamentally change people's 

 lives that pursue. 

 

All aspects relating to the mass media were examined using literature not only 

from media studies, but always within their context. 
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48 

  

Příloha č. 2: Rozhovor mezi Mustafou Mondem a necivilizovaným divochem 

Johnem z knihy Konec civilizace (text) 

 

"Ale proč je zakázána?" ptal se divoch. Byl celý vzrušen tím, že potkal člověka, který 
četl Shakespeara, a okamžitě zapomněl na všechno ostatní. 
Inspektor pokrčil rameny. "Protože je to staré; to je hlavní důvod. 
Tady nám staré věci nejsou na nic." 
"I když jsou krásné?" 
"Zejména když jsou krásné. Krása je přitažlivá a my nechceme, aby lidé byli přitahováni 
starými věcmi. Chceme, aby měli rádi věci nové." 

"Ale ty nové věci jsou tak hloupé a tak hrozné. Ty hry, kde jsou jen helikoptéry, které 
létají kolem dokola, a kde doslova cítíte polibky." 

 
"Proč jim místo toho nehrajete Othella?" 
"Už jsem vám řekl, je to staré. Ostatně by to lidé ani nechápali." 
Ano, to byla pravda. Vzpomněl si, jak se Helmholtz smál Romeovi a Julii. "Tak tedy," 
řekl po chvilce, "něco nového na způsob Othella, co by mohli pochopit." 
"To se právě všichni snažíme napsat," přerušil Helmholtz své dlouhé mlčení. 
"A to právě nikdy nenapíšete," pravil inspektor. "Protože kdyby to bylo opravdu něco 
jako Othello, nikdo by tomu nerozuměl, i kdyby  to bylo jakkoli nové. A kdyby to bylo 
nové, nemohlo by to být jako Othello." 
"Proč ne?" 
"Ano, proč ne?" opakoval Helmholtz. I on zapomněl na nepříjemnou situaci. Jenom 
Bernard, celý zelený starostmi a obavami, si jí byl vědom; ostatní si ho nevšímali. "Proč 
ne?" 
"Protože náš svět není již světem Othellovým. Nemůžete vyrábět vozy bez oceli – a 
nemůžete psát tragédie bez sociálních otřesů. Svět je teď stabilní. Lidé jsou šťastni. 
Dostanou, co chtějí, a chtějí jen to, co mohou dostat. Daří se jim dobře, jsou bezpečni; 
nikdy nejsou nemocní, nemají strach ze smrti; netrápí je matka ani otec; nemají ženy 
ani děti, nemají lásku, kterou by silně prožívali; jsou predestinováni tak, že se prakticky 
nemohou chovat jinak, než jak se chovat mají. A když se něco nedán, je tu soma. A vy si 
teď přijdete, pane Divochu, a vyhodíte somu z okna ve jménu svobody. Svobody!" 
Zasmál se. 
"Očekávat od delt, že budou vědět, co je svoboda! A teď dokonce chtít, aby rozuměli 
Othellovi! Chlapče, chlapče!" 
Divoch chvilku mlčel. "Ale stejně," trval na svém, "je Othello dobrý, lepší než ty 
pocitové filmy." 

"Ovšemže je," souhlasil inspektor. "Avšak to je cena, kterou musíme platit za stabilitu. 

Musíme si vybrat mezi štěstím a tím, čemu se říkalo umění. My jsme obětovali umění. 

Místo něho máme pocitové filmy a vonící varhany." 

 

(HUXLEY 2011:163-164) 


