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     George Orwell, vlastním jménem Eric Arthur Blair, se narodil roku 1903 v Bengálsku, v rodině 

koloniálního úředníka.  Byl britským novinářem, recenzistou, esejistou a spisovatelem. Nějaký čas 

byl i tulákem na předměstích Londýna a Paříže. Pracoval také pro BBC. Působil jako dobrovolný 

voják ve španělské občanské válce. Napsal díla Hold Katalánsku, Farma zvířat, 1984, Barmské dny.

Do roku 1940 psal Orwell recenze na knihy pro Nový anglický týdeník. Roku 1950 zemřel na 

tuberkulózu.

     Kniha rozdělena do 3 částí a dodatku. Děj knihy je posazen do roku 1984, Územní oblast 1, 

Londýn. Hlavní postavou je Winston Smith, pracovník na ministerstvu pravdy. Jeho hlavním 

obsahem práce je falšování historie. V knize je svět rozdělen do tří supervelmocí: Oceánie, Eurásie 

a Eastásie. Všechny proti sobě neustále bojují a v každé vládne Strana s hlavním vůdcem zvaným 

Velký bratr. A pokud je někdo nepohodlný, tak se s ním vypořádá Ideopolicie. Všichni lidé jsou pod 

neustálým dohledem televizí a každý prohřešek tvrdě trestá. Strana chce prosadit nový jazyk – 

newspeak, který by měl úplně vymýtit volného protiideologického myšlení. V první části nás autor 

seznámí do detailů s životem Winstona, člena vnější strany, jeho strachu z Ideopolicie, pochopením 

doublethinku a překrucováním informací. Winston začíná pochybovat o vládě a snaží se stát 

spiklencem. Setkává se s O' Brianem a považuje ho za odbojáře, aniž tuší, že právě on slouží Straně. 

V druhé části nám autor popisuje hrdinovo milostný vztah k Julii, který je považován za ideologický 

zločin. Julie a Winston se po čase spojí s O' Brianem a mají zato, že se stali členy rozsáhlé odbojné 

organizace zvaného Bratrstvo, které bojuje proti Straně. Jejich  boj, který ani nezačal je odhalen a 

oba jsou zatčeni. Ve třetí části je Winston pomocí mučení a  věznění postupně změněn na vzorného 

člena Strany. V závěru je z něho jen ovečka , která sleduje zprávy o úspěšném válečném výboji. A 

cítí , že miluje Velkého bratra.
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  Ukázka z díla : 

  Na chvíli se odmlčel, jako by chtěl, aby to, co řekl, se mu vrylo do paměti.

Vzpomínáš si," pokračoval, jak sis zapsal do deníku Svoboda je svoboda říkat, 

že dvě a dvě jsou čtyři?"   „Ano," řekl Winston. 

   O'Brien zvedl levou ruku hřbetem k Winstonovi, palec měl skrytý

a čtyři prsty roztažené.

   „Kolik prstů držím nahoře, Winstone?" „ Čtyři“.

   „A když Strana řekne, že to nejsou čtyři, ale pět, kolik jich bude potom?"

  „ Čtyři“. Slovo zaniklo v záchvatu bolesti. Ručička na číselníku vystřelila na

 padesát pět. Winstonovi vyrazil po celém těle pot. Do plic vnikal

 vzduch a vyrážel ho v hlubokých vzdeších, kterým nemohl

 zabránit, ani když zatnul zuby. 0'Brien ho pozoroval, čtyři prsty stále

 ještě roztažené. Odtáhl páku. Bolest povolila jen nepatrně.

   „Kolik prstů, Winstone?"  „Čtyři."

   Ručička vyskočila na šedesát.

   „Kolik prstů, Winstone?" .  „Čtyři! Čtyři! Co jiného můžu říct? Čtyři!

    Ručička určitě zase stoupla, ale nedíval se na ni. Výhled mu

 zakrývala tvrdá, přísná tvář a čtyři prsty. Ty prsty mu vyvstaly před

 očima jako sloupy, obrovské, nejasné a jakoby vibrující, ale

 nepochybně byly čtyři.

    „Kolik prstů, Winstone?"

    „Čtyři! Přestaň s tím, přestaň! Jak můžeš pokračovat? Čtyři! Čtyři!"

    „Kolik prstů, Winstone?"

    „Pět! Pět! Pět!"  

    „Ne, Winstone, to nemá smysl. Lžeš. Stále si ještě myslíš, ze jsou

  čtyři. Kolik prstů, prosím?"

    „Čtyři! Pět! Čtyři! Co chceš! Jen to zastav, zastav tu bolest!

    Najednou zase seděl a 0'Brien měl paži kolem jeho ramen. Asi na

  pár vteřin ztratil vědomí. Pouta, jež držela jeho tělo, byla uvolněna.

  Bylo mu zima, neovladatelně se třásl, zuby mu jektaly a po licích se mu

  valily slzy. Na chvilku se přitiskl k O' Brienovi jako dítě, těžká paže

  kolem ramen ho jaksi uklidňovala.

     Literatura a zdroje : kniha 1984
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