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 Przyszłość. Wielu z nas może kojarzyć się z dobrobytem, szczęściem lub 

bardzo zaawansowanymi technologicznie urządzeniami, jednak perspektywa 

świata przedstawionego w książce Huxleya nie wydaje się już być tak 

kolorowa. Cały system, na którym opiera się funkcjonowanie społeczeństwa 

stworzonego przez autora, można przyrównać do wielkiej maszyny losującej. 

Nikt nie wie, kto kim będzie w przyszłości. Nie chciałbym urodzić się, dorastać, 

a w pewnym momencie dowiedzieć się, że nie mogę być strażakiem lub 

policjantem tylko… hutnikiem. 

 W świecie wykreowanym przez Huxleya, jak już wspomniałem, od 

narodzin miałbym przydzielony zawód. Byłbym „zaprojektowany” do 

poszczególnych czynności, bez względu na moje ambicje czy marzenia. 

Musiałbym lubić to, co robię. Nie mógłbym mieć zainteresowań ani nie 

zostałbym obdarzony żadnymi talentami. Najprawdopodobniej bardzo bym 

cierpiał, zanim pogodziłbym się ze swoim przeznaczeniem. W „nowym 

wspaniałym świecie” Huxleya byłbym ciągle uwięziony. Nie mógłbym robić 

tego, co naprawdę bym chciał. 

 W przyszłości Huxleya człowiek jest pozbawiony indywidualizmu.  

Od momentu osiągnięcia wieku dorosłego aż do śmierci wykonuje taką samą 

profesję, bez możliwości awansu. Nie ma też żadnych praw. Po prostu rodzi się 

i gdy uzyska pełnoletniość, dostaje pracę. Nikt nie pyta się ludzi, co chcieliby 

robić w przyszłości. Uniemożliwia im to osiągnięcie prawdziwego szczęścia. 

Owszem, każdy człowiek ma pracę, jednak wszystko to otrzymuje 

automatycznie, z przydziału. Nie mógłbym piąć się po szczeblach kariery ani 

też założyć rodziny. Od początku życia mieszkałbym w jednym miejscu  

i wykonywał te same czynności. Po pewnym czasie stałoby się to nudne. 

Jednak to nie koniec koszmaru, jaki czekałby mnie w świecie Huxleya. 

Najprawdopodobniej przyszłe społeczeństwo miałoby dobrze rozwiniętą 

służbę zdrowia, przez co żyłbym bardzo długo. W konsekwencji musiałbym też 

długo pracować. Moi znajomi również mieliby przydzielone zawody. 



Przyjaciele w wieku lat dwudziestu robiliby to samo, co w wieku lat 

osiemdziesięciu. Nic by się nie zmieniało. Jeżeli na przykład, Kajetan byłby 

serwisantem drzwi automatycznych, byłby nim do końca życia. Rozmawiając  

z nim po pięciu latach, nie usłyszałbym prawdopodobnie nic nowego. Może  

z wyjątkiem nazw firm, w których pracował. 

Społeczeństwo  Huxleya jest nastawione jedynie na wydajność. Nikogo 

nie interesują losy jednostki. W bazie danych każdy figuruje jedynie jako 

numer, a w kartotece ma zapisany zawód. Zarówno pan Kowalski jak i pan 

Nowak musi dokładnie wykonywać powierzone mu zadania. W dziale 

zapładniania co chwilę powstają nowe osobniki przystosowane do przyszłych 

zawodów. Gdy robotnik umrze, jest on natychmiast zastępowany przez 

nowego. Nie chciałbym żyć w świecie, w którym po mojej śmierci zostałbym 

jedynie „odhaczony” na liście zmarłych, bez ostatniego namaszczenia  

i pogrzebu. 

W przyszłości Huxleya ludzie, sprawiający wrażenie mądrych  

i inteligentnych, umyślnie  okaleczają swoich potomnych, powołując do życia 

karły i bezokie potworki. Innych natomiast tworzą bezpłodnymi. Niektórym 

mogłoby się wydawać, że przyszłe społeczeństwo wyciągnęło wnioski z historii 

i będzie przestrzegać podstawowych praw, jednak jest zupełnie inaczej.  

W świecie Huxleya ludzie nie zwracają uwagi na jakiekolwiek kodeksy etyki. 

Wybierają przyszłemu pracownikowi płeć oraz zawód i każą mu pracować. Jest 

to niedopuszczalne w naszych czasach, nie mówiąc już o przyszłości. Kolejnym 

procesem, który sprawia, że nie chciałbym żyć w społeczeństwie 

wykreowanym przez autora, jest fakt masowej produkcji dzieci. Uniemożliwia 

to założenie rodziny i wychowywanie potomnych. 

Sądzę, że „nowy wspaniały świat” Huxleya nie byłby dla mnie w ogóle 

„wspaniały”. Od momentu narodzin aż do śmierci wszystko byłoby w nim 

zaplanowane. Teoretycznie byłbym w stanie przewidywać nawet przyszłość, 

gdyż kolejny dzień wyglądałby prawie tak samo jak poprzedni. Nie mógłbym 

też założyć rodziny ani zmienić zawodu.  Mimo dążeń ludzi do uszczęśliwienia 

innych poprzez specjalne kształtowanie embrionów, nie czułbym się w takim 

świecie dobrze. 


