
     Aldous Huxley (1894 – 1963): Konec civilizace (1932) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti; 

 

     Divochova tvář se rozjasnila radostí. "Vy jste to také četl?" ptal se. "Myslil jsem si, že tady v 

Anglii tu knihu skoro nikdo nezná." 

     "Skoro nikdo. Já jsem jeden z mála. Víte, je totiž zakázána. Ale protože zákony tady dělám já, 

mohu je také porušit. Beztrestně, pane Marxi," dodal a obrátil se k Bernardovi. "Což, jak se obávám, 

vy nemůžete." 

      Bernard se propadl do ještě větší beznaděje. 

      "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." 

       Ušklíbl se. "Kozli a opice!" Jen v Othellových slovech dokázal nalézt odpovídající výraz pro 

své pohrdání a svou nenávist. 

       "Rozhodně jsou to milá, krotká zvířátka," zamumlal inspektor jen tak mimochodem. 

       "Proč jim místo toho nehrajete Othella?" 

      "Už jsem vám řekl, je to staré. Ostatně by to lidé ani nechápali." 

 

    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

      Bouře mě již od začátku zaujala svou mírně potemnělou a napínavou atmosférou. Příběh se nám 

otevírá na palubě lodi, kde se její posádka snaží zkrotit bouři, která jim znepříjemńuje plavbu. Zkáza 

nebezpečné bouře a následné ztroskotání je opsáno tak úžasným stylem, že pomalucítíte, jak na vás 

dopadají kapky vody z mořských vln narážejících do boků lodi. (…) Text plyne úplně sám, aniž 

byste se nad ním pozastavili. Autor zkrátka umí. Tedy uměl. 

     Vzápětí na scénu přichází první éterická bytost, vzdušný duch Ariel, který se hned stal mým 

oblíbenem. Příběhu dodal nadpozemský, magický nádech. začínala jsem mít pocit, že mi pocit, že 

mi zápletka knihy až příliš připomíná ty z ostatních Shakespearových děl (což jsem se později 

dozvěděla, že mi je připomíná správně), ale jakmile nastoupily na scénu bytosti z jiného světa, 

kouzla a magie, příběh hned dostal nový směr a spád. 

     Ačkoli toto byla teprve má druhá hra od tohoto autora, kterou jsem přečetla celou, nemohla jsem 

si nevšimnout prvků typických pro jeho tvorbu. Opakující se charaktery, motivy, vztahy, přesto 

jsem se však nenudila, v každé opakované situaci jsem viděla něco nového a neznámého. 

     (…) 



     Bouři jsem  zhltla na jediné posezení, protože jsem se jí zkrátka nemohla nabažit. Ačkoli se mi 

nelíbila tolik jako Jak se vám líbí, přesto se mi zalíbilay tak, že bych ji doporučila všem, co rádi čtou 

drama, ale i všem ostatním, které tentoliterární druh moc neaujal. Magická atmosféra, zajímavý děj, 

vtipné postavy a zábavné dialogy jsou součástí tohoto díla, které b rozhodně nemělo zůstat bez 

povšimnutí. 

 

  

  

 


