
    1984 a Mechanický pomeranč – Role jednotlivce

v obrazu totalitní společnosti

18632 znaků                            Ondřej Tkaczyszyn

Jako odpověď se mu vybavila tři hesla na průčelí Ministerstva pravdy:
VÁLKA JE MÍR
SVOBODA JE OTROCTVÍ
NEVĚDOMOST JE SÍLA
-1984, strana 20

    Rozebíral jsem román 1984 od George Orwella a novelu Mechanický pomeranč od Anthonyho 
Burgesse (překlad Ladislav Šenkýřík). Obě předkládají obraz společnosti utlačované úzkou 
skupinou lidí. Když je však srovnáváme dál, narazíme na samé protiklady - jednou se občané bojí 
vlády, podruhé si vláda neví rady s přemnoženými delikventy mezi občany. Jednou nám příběh 
vypráví deprimovaný, plešatějící čtyicátník, zcela zaměnitelný s kýmkoli dalším, podruhé 
patnáctiletý mladík, jenž je typický jen v máločem. Jednou vidíme lidi zbavené vší přirozenosti, 
podruhé sledujeme člověka, který je často redukován na nejnásilnější zvířecí pudy.
    Obě knihy mají za úkol přednést dostatečný obraz společnosti skrze vyprávění příběhu jedince. 
Jaký vliv má výběr postavy, její charakteristika a  zapletení do společnosti na to, jak ve výsledku 
čtenář vnímá onu společnost?
    Orwell i Burgess si také výrazně hrají s jazykem a ten má v knihách výraznou roli. Jak se dá 
zřídka používaný, programně vzniklý a chladný Newspeak srovnávat s živým, hravým a 
spontánním dialektem Nadsať srovnávat? Jakou roli hraje který jazyk pro autora a jakou pro v knize
vyobrazenou společnost?

    „Za Winstonovými zády stále ještě někdo žvanil z obrazovky o šedé litině a o překročení Deváté 
tříletky. Obrazovka současně přijímala
a vysílala. Každý zvuk, který Winston vydal a jenž byl hlasitější než velmi tiché šeptání, obrazovka 
zachycovala; a co víc, pokud zůstával v zorném poli kovové desky, bylo ho vidět a slyšet. 
Samozřejmě, člověk si nikdy nebyl jist, zda ho v daném okamžiku sledují. Jak často a podle jakého 
systému Ideopolicie zapínala jednotlivá zařízení, bylo hádankou. Předpokládalo se, že sledují 
každého neustále. A rozhodně mohli zapnout vaše zařízení, kdy
s jim chtělo. Člověk musel žít - a žil, ze zvyku, který se stal pudovým, -
v předpokladu, že každý zvuk, který vydá, je zaslechnut,
a každý pohyb, pokud není tma, zaznamenán..“
-1984, strana 7,8

    1984 ukazuje čtenáři hrůznou alternativní realitu Anglie (v knize zvané Oceánie), v níž vládne 
absolutní totalita Strany, která však politickou stranu připomíná jen jménem. Lidé, sledováni 
Velkým Bratrem, mediální ikonou Strany, na každém kroku, se bojí svobodně myslet, ba dokonce 
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jeden vůči druhému cokoli cítit, což je zbavuje veškeré lidskosti. Kdokoli se tyranovi jen trochu 
znelíbí, je vymazán nejen z přítomnosti a budoucnosti, ale díky kontrole nad všemi médii, archivy 
i vzdělávacími materiály, i z minulosti. Této kontroly nad pravdou pak Strana využívá
i například k tomu, že na (nejspíše) fiktivního arcinepřítele Manuela Goldsteina svádí vše zlé či dle 
libosti mění, s kým zrovna momentálně údajně válčí. Pro interní komunikaci používá Strana tzv. 
Newspeak – extrémně zjednodušenou verzi angličtiny, okleštěnou kromě všech nepravidelností
 i o slova vyjadřující jakékoli pocity, hlavně pak odpor proti Straně, kterým postupně plánuje 
nahradit běžnou angličtinu, takzvaný oldspeak.
    Tuto realitu sledujeme očima Winstona Smitha, pracovníka Ministerstva Pravdy, které má za úkol
pravdě ne sloužit, ale neustále ji přetvářet k obrazu, který se zrovna Straně hodí. Nejprve má svou 
práci rád. Stále více v něm roste vzpoura vůči režimu, která pak vyvrcholí, když se poté, co se 
zamiluje do Julie, spolu sejdou ještě s Winstonovým nadřízeným O'Brienem, domnělým 
spolurebelem, a rozhodne se věnovat svůj život boji proti Straně. Ukáže se však, že jde o dlouho 
spřádaný plán ze strany Strany. Winstona i Julii pak každého zvlášť zavřou a mučí je, dokud z nich 
nedostanou poslední zbyteček rebelie a nevytvoří tím z nich svoje přívržence.

    „Asi někde u Městský elektrárny sme narazili na Billyho s jeho pěti frendíkama. ... Pravil sem, 
zeširoka se frenďácky usmívaje: „Ale, ale, jestlipak tohle není ten starej otravnej a smradlavej kozel
Billy. Jak se máme, ty kloktavá flaško smradlavýho oleje?“ … Tupoun mě fantasticky dlouhej čejn 
neboli řetěz, obtočenej kolem boků dvakrát dokola, a ted'si ho odvázal a začal jím jít pěkně po 
očích neboli ajkách. … Tak se náhle uprostřed šlágu ocitnul tenhle Billíkův frendík rozlousknutej 
jako ořech, s nahým břichem a vykukujícíma járblema, a pak se strašně strašně zapsetoval, rozběhl 
se, zařval, ztratil nad sebou vládu a skočil na starýho Tupouna, kterej mu roztočeným čejnem 
prosvištěl přímo ajkama, a tenhle Billíkův frendík odpajdal na stranu a mohl si ukřičet srdíčko.“
-Mechanický pomeranč, strana 13

    Mechanický pomeranč nás zanese do alternativní Anglie tentokrát let sedmdesátých, ve které 
vlivem selhání státního systému vládne v ulicích chaos. Mladí ztratili všechen respekt pro jakoukoli
autoritu a ozbrojené skupinky „týnů“ (náctiletých) terorizují noční ulice naprosto spontánním 
„supernásilím“.
    Náš Pokorný Vypravěč Alex nás prazvláštním slangem zvaným Nadsať plným zkomolenin, 
anglicismů, rusismů, germanismů a slov z cikánštiny (originální verze pak pracuje výhradně 
s ruštinou a angličtinou) zasvěcuje do aktivit jedné z takových skupin. Familiérně čtenáři vypravuje,
jak zašlápl „ouldanýmu hjúmaníkovi“ (staršímu muži) botou obličej a rozsypal mu po ulici falešné 
zuby, či jak s „frendíkama“ (s přáteli) „vykartáčovali“ (znásilnili) nějakou „čajinu“ (holku, ženu) 
před očima jejího muže, jako by popisoval, jak si každé ráno maže máslo na chleba. Jednou však 
zajde příliš daleko – při vykrádání jednoho domu umlátí svou oběť
k smrti, jeho frendíci, na které měl už chvíli podezření, jej zradí a vydají policii. Ta ho umístí do 
STANAZu (státní nápravné zařízení). Po dvou letech se na něm nová vládná rozhodne vyzkoušet 
metodu Ludovica, která z něj má udělat dobrého člověka tím, že mu znechutí jakoukoliv myšlenku 
na násilí. Po návratu do společnosti však zjistí, že kromě násilí mu znechutila jakékoli emoce, 
dokonce i milovanou klasickou hudbu. Zklamán reakcí rodičů na jeho příchod od nich odejde. 
Narazí na své bývalé přátele, jež naverbovali do policie a ti ho zbijí. Pak se Alex náhodou octne ve 
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spárech F. Alexandera, jedné z jeho dřívějších obětí. Ten je k němu z počátku velmi milý, když mu 
však dojde, koho v domě hostí, napadnou ho jiné plány. Bezradný Alex vyskočí z okna a málem se 
zabije. Když se probudí v nemocnici, objeví, že účinky dřívjější léčby jsou ty tam. Přístěhuje se 
zpátky k rodičům a s novou partou chce znovu podnikat to samé, co dříve. Po chvíli ho to ale 
přestane bavit, dospěje totiž k novému smyslu života.
    Nejprve jsem se rozhodl podívat na hlavní postavy obou děl.
    Orwell volí jako svého hrdinu člověka pro nás snad v každém ohledu naprosto běžného 
a nezajímavého. Je mu přes čtyřicet let, pije, kouří, nerad cvičí, má sedavé zaměstnání a bolavý 
vřed na levém stehně(fakta). Oproti běžnému obyvatelstvu Oceánie se postupně vyčlení, když si 
uvědomí nesprávnost toho, co Strana, a tím pádem i on, dělá, a rozhodne sejí postavit i přes 
cynismus, který projevuje ohledně bezvýslednosti takového konání.     
    Takovýto všení hrdina, který má však zároveň určitý přístup k činnosti Strany, výborně slouží 
svému cíli – jednak se čtenáři lépe přiblíží a činí píběh uvěřitelnějším, než kdybychom sledovali 
elitního vojáka, kosmonauta, šílence či matematického génia, zároveň nám pak ukazuje, že pokud 
jak vypadá život každého běžného člověka v této společnosti.  Jeho kontkrétní postavení  ve Staně 
nám k tomu dává dostatek informací o tom, jake zvrácenosti Strana provádí, zároveň nám dovolí do
jejich vnitřního fungování nahlédnout jen do té míry, aby se neodhalila něktará z tajemství, která 
ukáže až konec knihy.    
    Burgessův antihrdina Alex je pak cokoli, jen ne běžný. Patnáctiletý „bajat“, který, ačkoli se zdá 
poměrně inteligentní, už si prošel nejedním nápravným zařízením, se svými kamarády se po nocích 
v ulicích věnuje naprosto do extrému vyvedenému násilí, které šokuje o to víc, že jej provádí teprve
v patnácti letech, a to zcela jistě ne poprvé. Nezdá se k němu mít žádný hlubší důvod, než pouze 
vnizřní potěšení a jistou rebélii. Z jeho projevu je evidentní, že potřebuje mít nade vším a všemi 
kontrolu.

    „Cítil sem se uvnitř celej rozripovanej, ale pokusil sem se to překonat a mluvit klidně: ,Někdo 
musí bejt vůdce. Musí bejt disciplína. Je to tak?''
-Mechanický pomeranč, strana 34

„...zdálo se mi z jakýhosi důvodu o mým frendíkovi Jiříkovi. V tom drímu byl nějak o hodně starší 
a strašně ostrej a tvrdej a tolkoval o disciplíně a poslušnosti ... A pak pokynul, aby vešel starej 
dobrej Tupoun s bičem a Tupoun byl taky daleko ouldanější ... A já vyskrímnul: „Nemlaťte mě, 
bratři, prosím vás," a začal sem utíkat. A běhal sem jakoby pořád dokola a Tupoun šel po mně, 
mohl si gulliver uláfat, švihal tím starým dobrým bičem a pokaždý, když sem tím bičem dostal 
chorošnej tolčok, bylo to, jako by se hrozně nahlas rozezněl nějakej elektrickej zvonek, a ten zvonek 
jako by tu bolest znásoboval.“
-Mechanický pomeranč, strana 31

Pronásledují ho například podezřívavé sny o tom, že ji ztratí. Zaráží nás u něj pak láska ke klasické 
hudbě, v silném kontrastu se zbytkem jeho spektra zájmů.

    „Jen abys rozuměl tomu tolčoku na lips, Tupoune. Jednalo se o hudbu, víš. Sem úplně lunatickej, 
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když nějakej hjumaník vyrušuje zpívající pticu, tak jak to udělals ty."
-Mechanický pomeranč, strana 27

    Ta podle mě slouží k ukázání jeho silné individuality, něčeho, čeho skrze proces Ludovica 
pozbude, což mu odebere jeho lidskost.
    Opět se mi zdá, že je postava zvolená pro svůj cíl výborně – čtenář nahlíží do hlavy tyrana a tam, 
kde by měly být motivace či alespoň nějaký původní důvod, najde pouze libovůli a despekt ke všem
ostatním, ať už k autoritě státu a dospělých, či k bolesti a utrpení obětí. Ačkoliv je jemu podobných 
po ulicích nespočet, lze ho brát jako běžný případ člověka své doby jen do určité míry. Zároveň 
musí dostatečně vyčnívat, aby se dalo dobře pracovat s individualitou.
   Právě motiv individuality mě přivedl na další otázku – jaký mají různé hry s jazykem 
a lingvistické experimenty, uvedené v obou knihách v praxi, vliv na myšlení jednotlivce, a co 
vypovídají o společnostech, ve kterých vznikají?

    „times 3. 12. 83 zpráva o denním rozkazu vb velenedobrá odkazuje neosoby úplně přepsat 
antezal nadřízschvál'
V oldspeaku (neboli ve spisovné angličtině) by to znělo asi takto:
,Zpráva o Denním rozkaze Velkého bratra v Timesech ze dne 3. prosince 1983 je krajně 
neuspokojivá a zmiňuje se o neexistujících osobách. Úplně ji přepište a dřív, než  koncept zařadíte, 
předlo žte ke schválení nadřízenému.“
-1984 strana 30

    Pro newspeak je typická zkratkovitost, zjednodušování a odstraňování nepravidelností. Stejně 
jako pro Stranu hraje Newspeak roli dalšího z prostředků, jak zajistit svou nadvládu a umocnit 
bezmoc obyvatelstva, představuje podle mě pro Orwella jeden ze způsobů, kterými rozšiřuje ve 
čtenáři pocit toho, jak naprosto extrémní totalita Strany je a kam až pro moc zajde. Koncept jazyka, 
který ze své podstaty staví hranice myšlení mluvčího a omezuje jeho svobodu, nahání hrůzu. 
Samozřejmě si také jeho prostřednictvím Orwell hraje se spojením jazyk – způsob myšlení a obrací 
běžnou kauzailtu „Lidé, kterí mluví takovýmto jazykem, myslejí takto.“  v „Chceme lidi, kteří 
budou myslet takto, vytvoříme tedy takovýto jazyk.“ Nejdříve jsem si myslel, že by účelu lépe 
sloužilo, kdyby se jazyk už aktivně používal a viděli ho v pochodu. Takto se ale vytváří představa 
ještě hrozivější – ukazuje se, že předkládaná vize reality, která už tak vypadá neskutečně drasticky - 
jako totalita dovedená k absolutní dokonalosti – ještě není ve svém finálním stádiu.
    Samotné provedení se mi však zdá buďto nemožné, nebo zbytečné. Nejprve jsem si nedokázal 
představit, že by šlo celý národ přesvědčit, aby mluvil jiným jazykem, respektive používal pouze 
okleštěnou podmnožinu jazyka stávajícího. Uvědomil jsem si ale, že s absolutní mocí Strany není 
takováto myšlenka až tak nereálná. Pak ale nastávají dvě situace – buďto má Strana schopnost 
odstranit koncepty, o kterých nechce, aby lidé mluvili nadobro už předem, v takovém případě si
 o nich lidé postupně přestanou vyjadřovat a termíny vymizí. Tvorba nového jazyka pak pozbývá 
významu. Druhou možností je, že Strana nemá schopnost přečiny kompletně eradikovat, může však 
občany od kolébky učit pouze Newspeaku a použití oldspeaku trestat. Pokud však stále zůstanou 
přečiny a lidé o nich vědí, najde se i způsob, jak nad nimi přemýšlet – například spojením mnoha 
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základních konceptů, z nějž se opakovaným používáným vytvoří myšlenková zkratka. V případě, že
je Strana schopná všechny přestupky skrýt z očí  lidu, opakuje se situace předchozí a smysl 
umělého ořezání jazyka mizí.

    „Jen dál," řekl sem a zůstal stát bez hnutí. „Chci zhírovat víc." „Dobrá," řekl Jiřík, „když to 
musíš mít, tak si to měj. Guljáme si jen tak, trošku stoulujeme v obchodech a tak, odcházíme všichni
s plnejma bídnejma hendkama katru. A v kafáči U svalovce je Anglickej Will a ten nám povídá, že 
může udat cokoli, co my bajati stoulnem. Lesklý věcičky, šperky," řekl s chladnejma ajkama 
upřenejma na mě. „Veliký veliký veliký prachy sou na tom k mání, jak říká Anglickej Will."
-Mechanický pomeranč, strana 45

    S Nadsať si jak tvůrce, tak uživatel spíše hraje. Slova vznikají na základě volných asociací 
a často mají mnoho variant, vybraných (v případě českého překladu) z různých jazyků (např. 
milicjanti, reži – policisté, čajina, kartáč, sajdka - dívka). Těžko se dá mluvit o jedné verzi dialektu 
– jak kniha říká, o pár let mladší „týni“ už mluví zcela jinak.
    „Koho si to bereš, brotku? Jakýho velkouše?" Tyhle mladý čajiny měly svůj vlastní způsob 
tolkování.
-Mechanický pomeranč, strana 40

    Bezesporu výborně nastoluje obraz „cool“ mládeže, která nechce být jako dospělí, chce znít 
drsně a hlavně jinak. Pro Burgesse hraje podle mě jazyk podobnou roli – prostě má znít jinak. Byl-li
by si Burgess vybral nějaký už existující slang, ten by se časem proměnil, zestárl by,  byl zase 
vzkřísen či by se rychle stal nepopulárním. Tak jako tak by velmi zakrátko přestal plnit původní 
význam, ať už by ten byl jakýkoli.
    Zaujala mě také ostrá hranice, kterou kniha ukazuje například také prostřednictvím jazyka, mezi 
„týny“ a dospělými, a už výše zmíněné rozdíly mezi staršími a mladšími „týny“.
Pítrs pravil: „Ale ale, nechte toho, oba dva. Sme snad frendíci, ne? Nehodí se, aby se frendíci k 
sobě takhle chovali. Koukněte, támhle na nás hleděj s otevřenou hubou nějaký bajati a škodolibě se 
nám láfou. Nesmíme takhle upadat." „Tupoun si musí uvědomit svoje místo," řekl sem.
-Mechanický pomernač, strana 26

„V celý svý kráse," řekl sem. „Už je to strašně strašně dávno od těch zdechlejch dobrejch časů, 
který zmizely v nenávratnu. A slyšel sem, že ubohej Jiřík je pod zemí a ze starýho dobrýho Tupouna 
se stal kruťáckej milicjant a tady se sejdeme ty a já, a co je s tebou novýho, starej dobrej frendíku?"
„Ten mluví legračně, co?" řekla ta čajina a jakoby se chichotala. „Tohle," řekl tý čajině Pítrs, je 
jeden můj starý přítel. Jmenuje se Alex. Můžu ti představit svoji manželku?" obrátil se ke mně.
-Mechanický pomeranč, strana 149

    O málo starší Pítrs, který za dva roky Alexovy nepřítomnosti dospěl, už mluví naprosto běžně. 
V knize se také objevuje část, kdy Alex mluví zcela běžnou češtinou. To, že někdo umí mluvit 
Nadsať tedy neznamená, že se neumí vyjadřovat jinak a poslepovává proto svoji řeč z útržků 
různých jazyků, kterými například mluvili lidé v jeho okolí. Nadsať mluví, protože mu to zní lépe.
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    Vzhledem k tomu, že jak Newspeak, tak český překlad Nadsať vycházejí primárně z angličtiny, 
myslel jsem si, že by mohlo být možné je porovnat na základě některých společných slov. Mezi 
jejich čtenáři zámými slovními zásobami jsem však nenašel dostatečný překryv, aby to šlo 
uskutečnit. Podíval jsem se tedy alespoň na to, jak který jazyk tvoří novou slovní zásobu.
    V Newspeaku nalezneme často kromě zjednodušování gramatiky (think → thinked namísto 
thought) a nahrazování nepravidelností slovy složenými z poměrně malé zásoby slovotvorných 
jednotek (např. špatný → nedobrý, hrozný → velenedobrý, better (lepší) → plusgood), také 
skládání dvou či více existujících slov pro vytvoření nového významu, specifického pro potřeby 
Strany(například název samotného jazyka, či koncept doublethinku – dvojího myšlení, kdy si 
člověk udržuje v hlavě dvě protikladné verze pravdy a v obě z nich skutečně věří). Nepravidelnost 
skloňování lze přirovnat k individualitě, kterou Strana chce maximálně potlačit. Na složitosti se pak
asi ubírá z důvodů spíše pragmatických – jazyk se zatím používá převážně pro interní komunikaci 
na ministerstvech.
    U Nadsať pak najdeme mimo výrazně převažující přepis z cizích jazyků – (čejn - řetěž, byginout 
- začít, gražny - hrozný, čajina - děvče) často počešťený přidáním předpony či koncovky (rozripovat
- roztrhat, zharmovat - zranit,vajfka - žena...) občas slova, u nichž se musíme nad původem hlouběji
zamyslet, protože vznikl na základě náhodné asociace, například gulliver (hlava → golova → 
Gulliver) či rabbitit (pracovat, robota → rabbit).
    Nakonec se mi nezdá, že by ze srovnání vyplynulo o jazycích mnoho převratného. To, že Nadsať 
představuje spíše spontánní hru, kdežto Newspeak promyšlenou snahu o odstranění nerovnosti
 a odporu založenou na propojení myšlení a vyjadřování stejně tak jako to, co tyto fakty vypovídají 
o vrstvách společnosti, které tyto jazyky tvoří, by pravděpodobně bylo jasné i bez ní.
    Na závěr bych chtěl srovnat finální obraz společnosti, který nám knihy podávají.
    V obou najdeme téma lidské jedinečnosti – Orwell nás děsí společností, kde všichni už 
individuality, intimity a v zásadě vší svobody pozbyli. Burgess nechce hrozit čtenáře absolutní 
vidinou, pouze varuje a ukazuje nám na poněkud extrémním příkladu, jak proces pozbytí „já“ 
vypadá. Na zcela opačných pólech také stojí vliv jednotlivce v každé ze společností – celý román 
1984 staví na tom, že jednotlivec nemá žádnou sílu, žádnou svobodu a tím stačí Straně zamezit 
spolčování lidí a zruší veškerý možný odpor. Oproti tomu v Mechanickém pomeranči sledujeme 
člověka, který má na společnost vliv velký – díky tomu, že je použit jako exemplární pacient pro 
metodu Ludovica a díky tomu se o něj začne zajímat mnoho aktivistů, musí se vláda postarat, aby 
neztratila na oblíbenosti. Kvůli tomu se taky občanům snaží být chůvou – mladiství se opravdu 
legálně nedostanou k alkoholu, hlídky jsou na místě zločinu během chvilky, mladiství dostávají po 
odchodu z nápravných zařízení výchovné poradce a celý národ jásá, když se metodě Ludovica 
povede změnit člověka v poslušného. Oproti Straně, které nejde o nic než o moc musí vláda usilovat
předně o popularitu, až z té plyne moc.
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