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Джордж  Оруел – хто він, письменник політолог, футуролог чи просто 
пророк?  Гадаю, він був однозначно цікавою та неординарною особистістю. 
Виріс в сім’ї англійського чиновника в Індії, проходив службу у Бірмі та 
відвідував коледж в Ітоні. Свої погляди цілковито  сформував після військових 
подій в Іспанії у 1930-х роках, коли підтримав  троцькістів та ідеї соціалізму. 
Його найвизначніший твір – це «1984». Книга з впевненою правдою, силою 
думки та оригінальністю. Чому саме така незвична назва? Справа в тому, що 
автор  написав книгу у 1948 році, але в одному з екземплярів  випадково  
замінив дві останні цифри  – вийшло «1984». Автор вважав, що саме до цього 
часу світ буде охоплений павутиною  тоталітаризму та поглине у безодні. 

Ну що ж, а тепер безпосередньо перейдемо до правдивості у романі-утопії  
«1984». У книжці світ поділений на  три країни:  Океанія, Остазія, Євразія. Ці 
придумані країни мають аналоги у реальному світі. Так, наприклад, Океанія – 
СРСР, Євразія – Німеччина, Остазія – будь-яка західна країна. Головний герой 
роману Уінстон Cміт, звичайний  працівник, який заробляє  достатньо для 
життя, але через дефіцит  товарів не має можливості жити комфортно, така ж 
сама ситуація склалася в колишньому СРСР 

В країні діє одна партія, що контролює усі сфери, керівником  якої  є  
«Старший Брат». Її слоган «Війна – це Мир, Свобода – це Рабство, Незнання – 
це Сила». Через телеекрани, які знаходяться в кожній  квартирі, «старший брат» 
уважно стежить за  кожним кроком  «океанців». До речі, в Океанії усі 
одягаються однаково , живуть однаковими життями та розмовляють на новоязі, 
тобто мові, в якій відсутні слова з подвійним смислом, аби Старший Брат міг 
точно знати про що йдеться. 

Коли герой Оруела Уінстон закохується  у Джулію, вони починають 
таємно зустрічатись, – такі дії суперечать  законам Старшого Брата. Справа у 
тому, що виказувати емоції заборонено, – це може похитнути партійну 
ідеологію. Закохані найбільш небезпечні люди, адже під  впливом цього 
шаленого почуття люди стають неконтрольованими і їхню поведінку тяжко 
передбачити. Протизаконні романтичні зустрічі  наших героїв приводять до 
того, що Старший Брат їх переслідує, знаходить  та  заарештовує. Уінстона та 
Джулію катують та нав’язують їм брехливу ідеологію.  

Отже, уявний світ Оруела постає проекцією на тодішнє суспільство. Він 
волів показати, що ми прийдемо до такого передбачуваного життя з 
однопартійною системою та тотальним контролем над всіма сферами життя до 
1984 року…  


