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Analiza kontrastywna metod kontroli  

w Roku 1984 i Nowym wspaniałym świecie 

Zobaczmy, co wyniknie z porównania metod nadzoru i kontroli społeczeństw w 

światach dystopijnych na podstawie Roku 1984 George’a Orwella i Nowego wspaniałego 

świata Aldousa Huxleya. Otóż motyw utopii, występujący najczęściej w tekstach kultury z 

rozbudowanym tłem socjologicznym, ma na celu uświadomienie zagrożeń, jakie może 

nieść ze sobą bezkrytyczne realizowanie założeń dominującej – w społeczeństwie lub eli-

tach jego struktury społecznej – ideologii. Na podstawie porównania polityki systemów 

kontroli zastosowanych w obu powieściach spróbuję udowodnić tezę, że w rzeczywisto-

ściach nawet skrajnie odmiennych od siebie obrane metody mają za zadanie dehumani-

zację jednostki i mechanizowanie jej działań w celu wyegzekwowania posłuszeństwa. 

Fantastyka socjologiczna, mająca zazwyczaj za zadanie satyryczne charakteryzo-

wanie pewnych skłonności w społeczeństwach, może ustępować literaturze głównego 

nurtu zarówno w atrakcyjności formy, rozbudowaniu fabularnym, jak i w portretach po-

staci, stawiając nacisk na rozważenie idei. Jednak kreując światy ideologicznie odmienne 

od naszego – prócz samego człowieka, jego przywar, słabości i wreszcie tych samych ten-

dencji socjologicznych – pozostaje aktualna dla czytelników bez względu na okres histo-

ryczny, w którym została napisana. Pozwala to na eksperyment myślowy, analizę i syn-

tezę zachowań, porównanie i wyciąganie wniosków dzięki obcowaniu z istotą ludzką, a 

także ze społeczeństwami rozwijającymi się w warunkach wymyślonych przez autora.  

Jak zauważył w swoim opracowaniu Nowego wspaniałego świata Andrzej Zgorzel-

ski, tam, gdzie system nie jest idealny, doskonałym obywatelem będzie ten, kto nie do-

strzega błędów systemu1. Dystopijne systemy, mające za zadanie skłanianie jednostek do 

 

1 Andrzej Zgorzelski, Fantastyka, utopia, science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków, Warszawa 1980, 
s. 78. 
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reakcji przewidywalnych i konkretnych, wykorzystują odwieczną potrzebę ucieczki od 

myślenia lub dążenia do niezobowiązującej i pozbawionej konsekwencji przyjemności. W 

uwodzicielskiej i zwodniczej rzeczywistości Nowego wspaniałego świata odurzenie jed-

nostek narkotykiem zwanym Somą ma być jedynie dopełnieniem ich szczęścia. Pozwala 

zapomnieć o niezadowoleniu i niepowodzeniach życiowych, które są nieuniknione. Ma za 

zadanie utrzymanie ludzi w przekonaniu, że niczego im nie brakuje, że żyją w świecie naj-

lepszym z możliwych. Obywateli nie trzeba zachęcać do zażywania Somy, a mimo to pod-

czas wychowywania dba się o przekazywanie im sloganów dodatkowo ją reklamujących2. 

Gin Zwycięzców ze świata Roku 1984 jest popularyzowany podobnie jak w Nowym wspa-

niałym świecie Soma. Gin jest przydzielany przez państwo, a jego zażywanie nie jest ka-

rane ani zakazane. Jednak jego działanie nie daje radości ani nie poprawiania nastroju; 

jedynym celem picia Ginu jest utrzymanie przy życiu ludzi, których los zdaje się nie do 

zniesienia, poprzez otępienie umysłu i zablokowanie ponurych myśli. Chroni także przed 

nieustającym lękiem i możliwymi pragnieniami buntu. 

System sprawujący kontrolę w dystopii powinien regulować zarówno kwestię roz-

mnażania, jak i zaspokojenia popędu seksualnego obywateli. Te dwie kwestie nie są jed-

nak nierozerwalne. Jak zauważył Lem:  

Nie da się zaspokoić głodu spożywaniem produktów pod względem biologicznym – bez-

wartościowych. Natomiast seks można uprawiać, odłączając go, w sposób mniej lub bardziej 

trwały, od jego naturalnego, prokreacyjnego celu, co żadnych szkodliwych skutków tak postępują-

cemu osobnikowi przynieść wcale nie musi3.  

W państwach nieingerujących w żaden sposób w rozmnażanie życie rozwijałoby 

się dalej, jednak brak regulacji czyniłby trudniejszymi inne obszary kontroli w państwie. 

Tam, gdzie społeczeństwo ma być sterowane, zawsze istnieje przekonanie, że jakieś kon-

kretne narzucone z góry rozwiązanie jest lepsze od innych4. 

Zarówno w Roku 1984, jak i w Nowym wspaniałym świecie rozmnażanie i seks są 

pod ścisłą kontrolą państwa, ale kontrola nad nimi przebiega w skrajnie odmienny spo-

sób. W pierwszym świecie stawia się na zakaz, obrzydzenie czynności seksualnych i pru-

deryjne wychowanie, a rozmnażanie traktuje jak obowiązek wobec państwa. W realiach 

 

2 Aniela Kowalska, Od utopii do antyutopii, Warszawa 1987, s. 71. 
3 Stanisław Lem, Fantastyka i futurologia, Kraków 2003, s. 209. 
4 Urszula Dobrzańska, Związki pod kontrolą. O miłości utopijnej, w: blog O dystopiach.pl, http://odysto-
piach.blogspot.com/2011/08/zwiazki-pod-kontrola-o-miosci-utopijnej.html, [dostęp 5 sierpnia 2013]. 
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Roku 1984 odziera się obywatela z prawa do przyjemności z seksu i uniemożliwia się ją. 

Jedyna pozytywna energia może być skierowana ku osobie Wielkiego Brata. Natomiast w 

Nowym wspaniałym świecie oddziela się rozmnażanie od seksualności, tak aby sterować 

rozpłodem, a jednocześnie pozwalać obywatelom na swobodę seksualną pozbawioną 

konsekwencji. W ten sposób seks jest oswajany, powszednieje i przestaje być obiektem 

napięć, pragnień i złudzeń. Eliminuje to potrzebę tworzenia więzi międzyludzkich. Obie 

metody można uznać za psychologicznie uzasadnione, jeśli system chce uzyskać posłu-

szeństwo w pierwszym wypadku wbrew brakowi szczęścia i frustracji, a w drugim – po-

przez usatysfakcjonowanie i zaspokojenie. Jednocześnie obie metody pozwalająna kon-

trolowanie formowania się nowych pokoleń i utrzymywanie status quo. 

Zgodnie z tym, co zauważył Mariusz Leś w opracowaniu fantastyki socjologicznej, 

literatura dystopijna poświęca dużą część swojego potencjału tematowi wolności i ma 

swoje źródło w autorskich fobiach i lękach przed jej utraceniem5. Utrata swobody i pry-

watności wydaje się autorom (i tak jest opisywana) jako znacznie bardziej przerażająca 

niż jakakolwiek przemoc fizyczna, tortury czy przymusowa praca. Systemy kontroli po-

winny wyłapywać przejawy buntu w sferze prywatnej obywateli lub też, jeszcze skutecz-

niej, zahamować powstawanie buntowniczych myśli. Aby tak się stało, systemy muszą 

całkowicie zawładnąć myślami swoich obywateli i ograniczyć formy zachowania do naj-

prostszych i najbardziej przewidywalnych. 

Indoktrynacja obywateli w Roku 1984 rozpoczyna się już w dzieciństwie i presja 

wywierana jest od najmłodszych lat, podobnie jak od dziecka wpajane są wartości Wiel-

kiego Brata i miłość do niego. Nacisk kładziony jest na każdy aspekt życia, a nauczane 

wartości sprawiają, że zarówno dzieci, jak i dorośli członkowie rodziny czują się w obo-

wiązku być lojalnymi jedynie w stosunku do ikony Partii. Niekończąca się indoktrynacja, 

będąca efektem szeregu działań, staje się śmiertelnie niebezpieczna nie dlatego, że doty-

czy fizyczności, ale dlatego, że wdziera się w umysł6. Wydawałoby się, że skuteczna in-

doktrynacja wyklucza potrzebę inwigilacji, jednak system INGSOC zakłada nieufność w 

stosunku do obywateli. Oczy Wielkiego Brata śledzą ich w każdej sytuacji życiowej, a apa-

rat donosicielstwa funkcjonuje wystarczająco doskonale, by dawać Ministerstwu Miłości 

 

5 Mariusz M. Leś, Fantastyka socjologiczna Poetyka i myślenie utopijne, Białystok 2008, s. 228. 
6 Craig L. Carr, Orwell, Politics, and Power, New York 2010, s. 22. 
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powody do karania. W świecie, w którym może być tylko jedna ideologia, każdy ślad in-

dywidualności należy stłumić w zarodku, zmiana aparatu myślenia wydaje się jeszcze 

bardziej niepokojąca, niż same kary. 

W Nowym wspaniałym świecie indoktrynacja jest na tyle skuteczna i niemożliwa do 

uniknięcia, że o wszelkich buntowniczych myślach, bez udziału losowej pomyłki systemu, 

nie ma mowy. Już w trakcie dzieciństwa wpajane są slogany, które przyjmują rolę aksjo-

matów w procesie tak zwanej hypnopedii7. Jako że środki techniczne są tam nieograni-

czone, programuje się poszczególne jednostki za pomocą kilku skutecznych, stereotypo-

wych formułek. Zadowoleni obywatele nie mają najmniejszego powodu, by się niepokoić, 

natomiast nadmiar rozrywek sprawia, że nie mają także powodu, by myśleć. W tak stwo-

rzonym systemie, gdzie indoktrynacja oznacza programowanie odruchów warunkowych 

już u niemowląt, kontrolowanie późniejszych działań staje się zbędne. Obywatele są po-

słuszni, bo sami chcą swojego posłuszeństwa. 

Wyrafinowane metody przejmowania kontroli nad sposobem ludzkiego myślenia 

oscylują od propagandy i indoktrynacji, jak w przypadku Roku 1984, aż po stosowanie 

hipnozy i wyuczania odruchów nabytych, jak to się dzieje w Nowym wspaniałym świecie. 

Im wcześniej wprowadzi się wpajanie pożądanych ideologii, tym efekt będzie silniejszy i 

dłużej trwający. W przypadku władzy, która jest skuteczna w swoich działaniach, obser-

wowanie i dalsze kontrolowanie nie jest już konieczne, gdyż obywatele dużo wcześniej 

zostali sprowadzeni do roli bezwolnych narzędzi. Natomiast w okrutniejszych systemach 

pozwala się obywatelom na częściowy wgląd w sytuację, tak aby jeszcze dotkliwszym było 

wymuszanie posłuszeństwa. Ciągła obserwacja i infiltracja sprawiają, że nie są oni w sta-

nie zaufać sobie wzajemnie i reagują pod wpływem lęku prymitywnymi odruchami, po-

dobnie jak szczute zwierzęta. 

Dystopijne systemy z reguły stoją w opozycji do wolnej działaności kulturalnej. Po 

pierwsze, podtrzymuje ona wartości społeczne uznane za cenne, w tym takie, jak indywi-

dualność, wolność, swoboda, prawo do buntu, prawo do szczęścia. Po drugie, ma pieczę 

nad moralnością i etyką, uniwersalnymi, zakodowanymi w społeczeństwach zachowa-

niami, takimi jak miłość do rodziny, lojalność, zaufanie i emapatia wobec innych jednostek 

 

7 U. Dobrzańska, Szczęście w proszku, w: blog O dystopiach.pl, http://odystopiach.blogspot.com/2011/01/ 
szczescie-w-proszku.html, [dostęp 5 sierpnia 2013]. 
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ludzkich, oddanie dla sprawy, wiara. Niesie w sobie ogromny bagaż emocjonalny, przeka-

zuje wyższe uczucia, jak oddanie wobec ideologii, miłość czy nienawiść. Jej dzieła są na 

tyle różnorodne i prezentują sobą tyle odmiennych stanowisk i ideologii, że niosą ze sobą 

kult indywidualności i odrębności jednostki ludzkiej na tle społeczeństwa. Oczywiste jest, 

że wszystkie powyższe wartości, na czele z indywidualnością, buntem, wyższymi uczu-

ciami i pogonią za wolnością są absolutnie zbędne każdemu poddanemu kontroli społe-

czeństwu, dlatego ich nośniki powinny zostać wyeliminowane. 

Warto także zauważyć fakt, że istnienie kultury i sztuki jest efektem przeniesienia 

się zainteresowania ludzkiego z prymitywnych potrzeb fizjologicznych i lęku o przetrwa-

nie na własną naturę, refleksji i dążenia do znalezienia nowych dróg komunikacji nie tylko 

z własnym, ale też z kolejnymi pokoleniami. 

W obu utopiach nie istnieje sztuka sama w sobie, a co za tym idzie – umiłowanie 

tradycji, kultura wyższa i emocje wyrafinowane na tyle, by wynieść człowieka ponad jego 

zwierzęcą egzystencję. Dzieje się tak wskutek procesu narastającego przekonania, że spu-

ścizna kulturalna jest zbędna. Upadek kultury trafnie opisał znany socjolog Zbigniew Bau-

man:  

Wypowiedziano im wojnę – ale tylko wtedy, gdy starym ładem trzęsły już przedśmiertne 

konwulsje. Temu wszystkiemu, co wyróżniało dawne, złożone nieuleczalną chorobą porządki – tra-

dycji, zwyczajowi, odrębności lokalnej – nadano pogardliwe miano zacofania, przesądu i para-

fiańszczyzny. Ich doszczętne wytępienie uznano za zadanie, a wykonanie zadania – za tytuł do 

chwały i znamię postępu”8.  

I, jak stwierdziła Anna Kowalska w swoim opracowaniu społeczeństw utopijnych, 

 w warunkach zachwiania dotychczasowej równowagi gatunkowo-biologicznego ustroju 

człowieka, jedyną ostoją może być kultura we właściwych jej autonomicznych wartościach9.  

W tym wypadku dla władz, które zachwiały porządkiem, ważne było, by ta jedyna 

ostoja runęła, a ludzkość nie miała prawa dalej istnieć w niezmienionej, niepodległej for-

mie. 

Kolejnym mającym znaczenie elementem sztuki jest jej niejednoznaczność. Nieo-

becność sztuki oznacza brak ważnego nośnika niejednoznacznych, a więc możliwych do 

 

8 Zygmunt Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, s. 72. 
9 Kowalska, dz. cyt. s. 76. 

http://creatiofantastica.wordpress.com/creatio-fantastica-44/spis-tresci/analiza-kontrastywna-metod-kontroli-w-roku-1984-i-nowym-wspanialym-swiecie/#_ftn9
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ukrycia i przemycenia, przekazów10. W Roku 1984, aby uniknąć dwuznaczności, przepro-

wadzono gigantyczny proces przeprogramowania języka. W Nowym wspaniałym świecie 

dwuznaczność była niemożliwa, bo obywatelom zakodowano prostotę zachowań i wpo-

jono niechęć do wszystkiego, co niezrozumiałe. Sztuka, która mogłaby być nośnikiem 

ukrytych przekazów, nie mogła istnieć w światach, w których należało mieć pieczę nad 

obywatelami i sprawować nad nimi kontrolę. 

Biorąc pod uwagę potęgę oddziaływania sztuki, zdaje się oczywiste, że jej jedyną, 

autonomiczną formę systemy unicestwiły, a to, co pozostawiły obywatelom, to nędzne 

substytuty skłaniające ku konkretnym działaniom i wpajające konkretne zachowania. Hi-

storia w obu rzeczywistościach została unicestwiona, a cała kulturalna spuścizna – zapo-

mniana. Działalność artystyczna jest w INGSOC-u zakazana, a w Republice Światowej – 

niemożliwa z powodu bezrefleksyjnego sposobu życia mieszkańców. Ponadto w Roku 

1984 zapał obywateli wykorzystuje się do parad i defilad ku czci Partii, a wszystkie pseu-

dodzieła są stworzone na jej cześć lub pozbawione głębszego przekazu. Natomiast w No-

wym wspaniałym świecie rozrywka i służące jej środki skupione są na tematyce pornogra-

fii, zaspokajaniu możliwych potrzeb i unikaniu niepokojów. Jak słusznie zauważyła Ko-

walska: zniszczenie, wytrzebienie wszelkich śladów sztuki musi w konsekwencji doprowa-

dzić do kompletnej dehumanizacji[11]. Oba społeczeństwa poprzez pozbawienie sztuki zo-

stały także odarte z człowieczeństwa, a co za tym idzie – zmechanizowane w celu ułatwie-

nia sprawowania kontroli rządzącym systemom. 

            Całe okrucieństwo rządu wobec obywateli w Roku 1984 skupia się wokół 

uczynienia obywateli posłusznymi i wiernymi władzy za wszelką cenę i wbrew wszyst-

kiemu, dlatego jest im odbierane prawo do człowieczeństwa, wolnej woli, trzeźwości 

umysłu i logicznego myślenia. W Roku 1984 bardzo ważnym elementem rozumienia wła-

dzy jest jej motywacja. Winston, główny bohater, po tym jak wykryto jego nieposłuszeń-

stwo, dostaje się do Ministerstwa Miłości, gdzie jest torturowany i ostatecznie przekony-

wany do racji Partii. Wtedy O’Brien tłumaczy mu, jaka jest prawdziwa motywacja Partii. 

Wyjaśnia, że celem wszystkich działań, w tym krzywdzenia ludzi, jest władza, a celu wła-

dzy nie ma, bo władza ma być celem sama w sobie. Władza jest natomiast pewna swej 

skuteczności wtedy, gdy jest sprawowana nad jednostkami, którym jest z nią źle, które 

 

10 Hugh Kenner, Hugh Kenner on Language, Art, and Politics, w: George Orwell’s 1984, red. Harold Bloom, 
New York 2004, s. 83. 

http://creatiofantastica.wordpress.com/creatio-fantastica-44/spis-tresci/analiza-kontrastywna-metod-kontroli-w-roku-1984-i-nowym-wspanialym-swiecie/#_ftn11
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cierpią, a mimo to są posłuszne; celem posłuszeństwa ma być samo posłuszeństwo. Naj-

lepiej pokazuje to poniższy fragment:  

Posłuszeństwo nie wystarczy. Bo dopóki ktoś nie cierpi, czy można mieć pewność, że jest 

posłuszny twojej woli, a nie własnej? Władza polega na poniżaniu i zadawaniu bólu. Władza ozna-

cza rozrywanie umysłów na strzępy i składanie ich ponownie według obranego przez siebie mo-

delu11.  

Fragment przynosi zrozumienie tego, co w powieści posunięte do groteski: sady-

zmu wszystkich stosowanych przez Partię metod, bezwzględności i bezcelowego okru-

cieństwa. Zrozumiałe staje się, dlaczego w przeciwieństwie do Nowego wspaniałego 

świata nie korzysta się z przyjemności, nie podtrzymuje się obywateli w mgiełce złudze-

nia niekończącego się szczęścia, nie pozwala się im na nasycenie zmysłów, na zaspokoje-

nie głodu czy potrzeb seksualnych. Dlaczego nie pozwala się im na odurzanie się przyjem-

nymi środkami, a zamiast rozrywki proponuje się im fanatyzm. System wydziera ludziom 

wszystkie możliwe wartości, a O’Brien z dumą prezentuje tę wizję:  

Zniknie ciekawość, zniknie radość życia. Zniknie cała gama przyjemności. Ale zawsze, Win-

ston, zapamiętaj to sobie, zawsze istnieć będzie upajająca władza, coraz potężniejsza i coraz bar-

dziej wyrafinowana. I zawsze, w każdej sekundzie da się odczuć rozkoszny dreszcz zwycięstwa, jaki 

budzi deptanie pokonanego wroga. 

Świat Wielkiego Brata jest oparty na zadawaniu cierpienia i wykorzystywaniu lę-

ków. Bojąc się, obywatele INGSOC-u są popychani przez instynkt samozachowawczy, więc 

są istotami po zwierzęcemu egoistycznymi i bezmyślnymi, prąc do przodu napędzani 

tylko wolą przetrwania.  

Czy powoli wyłania ci się wreszcie obraz tworzonego przez nas świata? Jest dokładnym 

przeciwieństwem idiotycznych, hedonistycznych utopii, jakie wymyślali dawni reformatorzy. Świat 

strachu, zdrady i cierpienia, świat depczących i deptanych, świat, który w miarę rozwoju staje się 

nie mniej, lecz bardziej okrutny. Postęp w naszym świecie oznacza postęp bólu. Dawne cywilizacje 

twierdziły, że opierają się na miłości lub sprawiedliwości. Nasza zbudowana jest na nienawiści. 

Wkrótce wyeliminujemy wszystkie uczucia oprócz strachu, wściekłości, triumfu i samoupodlenia. 

Zniszczymy je; zniszczymy wszystkie!. 

Co więcej, świat INGSOC-u to świat okrutny wobec obywateli, pijany władzą i au-

torytarny. Najdoskonalszym obrazem autorytarnej władzy dystopijnej nad obywatelami 

 

11 Kowalka, dz. cyt.., s. 63. 
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są ostatnie słowa O’Briena: „Jeśli chcesz wiedzieć, jaka będzie przyszłość, wyobraź sobie 

but depczący ludzką twarz, wiecznie!”. 

Cała staranność rządu Nowego wspaniałego świata w dbaniu o ludzką przyjemność 

jest spowodowana chęcią kontrolowania i utrzymania porządku. Usatysfakcjonowane 

istoty, przystosowane do życia w opiekuńczym systemie, nie boją się, bo nie mają czego. 

Nie pragną, bo wszystkie ich pragnienia są spełnione; posłuszeństwo jest gwarancją spo-

koju rządu. W Nowym wspaniałym świecie poświęcono kulturę wyższą, dalszy rozwój na-

uki, i wszystko, co skomplikowane w ludzkiej naturze, na rzecz spokoju. Pobudki tworzą-

cych rząd nie były nikczemne, chodziło o to, by osiągnąć pokój i stronić od wojny. Jak 

głównym bohaterom tłumaczy Mustafa Mond, decyzja o ujednoliceniu społeczeństwa i 

zrezygnowaniu z kultury oraz dóbr cywilizacyjnych nastąpiła po wojnie, przerażającej na 

tyle, by wymusić takie działanie:  

Nadal mówiło się o prawdzie i pięknie jak o dobru najwyższym. Aż do wojny dziewięcio-

letniej. Dopiero to kazało zmienić ton. Cóż po prawdzie, pięknie czy wiedzy, gdy wokoło pękają 

bomby bakteriologiczne? Wtedy to po raz pierwszy zaczęto naukę kontrolować: po wojnie dziewię-

cioletniej. Ludzie w owym czasie gotowi byli poddawać kontroli nawet swój apetyt. Wszystko w 

imię spokojnego życia. Od tamtego czasu kontrolujemy nieustannie. Oczywiście prawdzie nie wy-

szło to na zdrowie. Ale szczęśliwości tak. Nie można mieć czegoś za nic. Trzeba było opłacić szczę-

śliwość. I pan, panie Watson, właśnie płaci za nią – płaci, bo zbyt pana pociąga piękno. Mnie zbyt 

pociągała prawda; ja także zapłaciłem12. 

Biorąc pod uwagę ten lęk, staje się bardziej zrozumiałe, dlaczego taki nacisk kła-

dzie się na ubezwłasnowolnienie ludzi i odbieranie im indywidualności. Nowy wspaniały 

świat jest pozbawiony wojen, bo jest pozbawiony powodów do wojny. Wszystko w nim 

jest podporządkowane przyjemności i spokojowi. Ludzie nie odczuwają lęków ani agre-

sywnych impulsów. Nie są nękani ani nie pożądają czegoś, czego nie mogą mieć. Wpraw-

dzie nie doświadczają też piękna, ale nie znając go, nie są go w stanie pragnąć. Są na każ-

dym kroku nasycani i zaspokajani, są przystosowani do bycia zaspokajanymi i nasyco-

nymi, a tam, gdzie wszystko inne zawiedzie, zawsze są jeszcze środki odurzające. Mustafa 

Mond ujmuje cały sens działań opisywanych w tej pracy w zaledwie kilku zdaniach:  

Nie można produkować aut, nie mając stali, nie można tworzyć tragedii bez społecznej nie-

stabilności. A dziś świat jest stabilny. Ludzie są szczęśliwi; otrzymują wszystko, czego zapragną, a 

 

12 A. Huxley, Nowy wspaniały świat, Warszawa 2010, s. 152. 
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nigdy nie pragną czegoś, czego nie mogą otrzymać. Są zamożni, bezpieczni, zawsze zdrowi; nie boją 

się śmierci; żyją w stanie błogiej niewiedzy o namiętnościach i starości; nie prześladują ich matki i 

ojcowie; nie mają żon, dzieci, kochanków ani kochanek, budzących silne uczucia; są tak uwarunko-

wani, że praktycznie nie są w stanie postępować inaczej, niż powinni. A jeśli coś nie gra, pozostaje 

soma, którą pan, panie Dzikus, wyrzuca przez okno w imię wolności13.  

Nie zakładając rodzin i nie kochając, nie muszą się troszczyć się o nikogo. Mając 

ograniczone do sloganów schematy myślenia, nie są niezadowoleni ze swojego losu. 

Narzędziami kontroli w systemach Roku 1984 i Nowego wspaniałego świata są de-

humanizacja, odebranie prawa do wyższych uczuć, odurzanie, zakaz do tworzenia więzi 

międzyludzkich, pozbawianie możliwości tworzenia i odczuwania przyjemności ze sztuki, 

a także skrajna indoktrynacja. Jakkolwiek odmienne mogą być podejścia w obu syste-

mach, gdyż jeden z nich posługuje się bólem, a drugi przyjemnością, w obu ludzie zostają 

sprowadzeni do roli istot przez swą mechaniczność nieludzkich: nie szanuje się ludzkiej 

autonomii, niezależności i prawa do wolności w rozumieniu ambiwalentnym, zarówno 

jako prawo do odczuwania przyjemności i uniesień, jak i cierpienia, bólu i możliwości de-

cydowania o sobie. 

 

 

13 Tamże, s. 147. 


