
ČTENÁŘSKÝ DENÍK: George Orwell – 1984 

George Orwell 

Vybrala jsem si román 1984 od George Orwella, protože je to 

základní dílo antiutopického žánru a jedno z nejzásadnějších literárních 

děl 20. století. Na úvod bych vám ráda řekla něco o autorovi.  

George Orwell byl britský novinář, esejista a spisovatel 

demokratické levicové orientace. Jeho vlastní jméno bylo Eric Arthur Blair. 

Narodil se v Indii v roce 1903 a zemřel v Londýně v roce 1950. Vyrůstal v 

Anglii a vystudoval prestižní Eton College.  

Jeho nenávist k imperialismu vznikla v době, kdy začal pracovat 

pro Indickou imperiální policii v tehdejší Britské Indii (dnešní Barmě). Své 

zážitky popsal ve své prvotině, románu Barmské dny, vydané v roce 

1934. Po návratu do Anglie začal psát eseje a pracovat jako novinář. 

Nějakou dobu žil „na ulici“ jako tulák a pohyboval se mezi spodinou. Své 

zážitky zúročil například v knize Na dně v Paříži a Londýně.  

Politické události v Evropě se ho silně osobně dotýkaly, a tak se stal socialistou, antifašistou a kritikem 

všech nedemokratických tendencí.  

Po roce 1936 se jako dobrovolník zapojil do španělské občanské války. Zážitky z ní popsal v knize Hold 

Katalánsku. Líčí v ní rovněž své těžké zranění v roce 1937. Během druhé světové války pracoval jako komentátor 

vysílání BBC.  Svůj nejznámější román 1984 napsal těsně před svou smrtí na tuberkulózu.  

Žánrové a obsahové zařazení díla 1984: 

Román je útvar velké epiky a žánrově se řádí mezi romány antiutopické, 

což znamená, že popisuje fiktivní společnost, která se vyvinula špatným směrem a 

má zásadní nedostatky, které vznikly přehnáním jednoho nebo více ideologických 

principů.  

Nyní bych se ráda věnovala analýze obsahové stránky díla včetně času a 

prostoru, v němž probíhá děj. Román se odehrává ve světě permanentní války, 

konkrétně v Londýně roku 1984.  

Svět je rozdělen na tři totalitní mocnosti: Oceánii, Eurasii a Eastasii. Ty 

spolu průběžně válčí o moc, vliv a o neurčené území. V Oceánii je nastolena přísná 

diktatura v čele s Velkým Bratrem, což je postava s nejasnou identitou zaštiťující 

činnost Strany. Celý systém společnosti je založen na nenávisti obyvatel vůči 

nepřátelům, na ideologii AngSocu, na dohledu Ideopolicie a permanentním sledováním jedince pomocí 

obrazovek, a také ovládáním pravdy a minulosti. Společnost se dělí na Vnější Stranu, Vnitřní Stranu a 

proletariát. 

 

Charakteristika hlavního hrdiny a postav románu: 

Hlavní hrdina, soudruh Winston Smith, patří do Vnější Strany a pracuje pro Ministerstvo pravdy, kde 

se zabývá upravováním faktů pro Stranu škodlivé historie.  

George Orwell 

Plakát k filmovému ztvárnění 



Postupně však začíná pochybovat o správnosti státní ideologie. V tom 

je podporován kolegou O'Brienem, který mu poskytne zakázanou knihu od 

nepřítele režimu Goldsteina. Winston se později zamiluje do úřednice Julie 

(přičemž láska je zakázaná). S ní často utíká mimo dosah špionážní techniky a 

pomáhá šíření revolučních myšlenek. Celou dobu je však sledován a nakonec i 

zatčen O'Brienem, který je odhalen jako člen ideopolicie. Spolu s Julií je 

vyslýchán a psychicky týrán, až je zcela zlomen, na svou lásku zapomene a 

začne zbožňovat Velkého bratra.  

 

Kompoziční prostředky autora a charakteristika jazykových prostředků: 

1) děj  - je chronologický s částečnými retrospektivními pohledy do minulosti. Vyprávění ke konci graduje.  

2) kompozice – stavba románu je jednoduchá bez výrazných prostředků. Všechno je reálný a jednoduchý popis 

děje. Vyprávění má er- formu. 

charakteristiku jazykových prostředků:  

Dílo je napsáno spisovným i hovorovým jazykem, celkem časté je využívání přímé řeči. Dominantní jsou 

popisy myšlenek hlavního hrdiny. Občas se zde vyskytují cizí smyšlená slova v imaginárním jazyku strany 

(Newspeaku), které charakterizují principy Oceanie. Mezi ně patří například: 

 

Ideozločin - zločin, který může být spáchan myšlením nebo v podobě myšlenky.  

Vaporizace - vymazání nepohodlné osoby z existence. 

 

Z románu také pochází řada známých výroků, například Velký bratr tě sleduje nebo 2 + 2 = 5.  
 

Autor také využívá vymyšlených sloganů, např. VÁLKA JE MÍR, SVOBODA JE OTROCTVÍ, NEVĚDOMOST 

JE SÍLA, což je heslo Strany. 

 

Hlavní téma díla, hlavní motivy: 

Hlavním tématem díla je bezpráví, manipulace s fakty, zfalšování 

historických skutečností a další metody totalitních režimů, a také 

vymývání mozků a psychická proměna individuality jedince. Mezi 

hlavní motivy patří ekonomické principy, obava z  vyspělosti a vlivu 

techniky, sociální nespravedlnost, lidská individualita, beznaděj a 

bezvýchodná situace. 

Historické a kulturní souvislosti textu: 

Román vznikal v době po druhé světové válce. Probíhala 

Studená válka mezi USA a SSSR. Dílo bylo ovlivněné totalitními režimy 

(fašismem a komunismem).  Dílo bylo nadčasové.  

Orwell nejenom předpověděl vývoj Stalinistického režimu, ale 

také dominanci propagandy a ovlivnění mas veřejnými prostředky komunikace. V některých aspektech je dnes 

blízká fiktivnímu systému Oceánie současná stalinská diktatura v KLDR, kde je kult osobnosti vůdce, neustálá 

vojenská pohotovost a příprava na válku, předkládaná jediná „pravda Strany“, zdeformovaná společnost, dochází 

k soustavnému porušování lidských práv atd. 

John Hurt alias Winston Smith 

Ukázka obalu knihy 



Dobové vnímání a kritika díla: 

V Sovětském svazu a jeho satelitních socialistických státech bylo dílo zakázáno, protože bylo správně 

chápáno jako narážka na komunismus. V Československé republice bylo dílo také zakázáno, vycházelo v exilových 

nakladatelstvích. 

Ve dnešní době je román hodnocen kladně, hlavně díky tomu, že Orwell předpověděl budoucnost v mnoha 
ohledech a byl si vědom celosvětových socialistických tendencí. Po skandálu špehování NSA zveřejněném 
Edwardem Snowdenem prodej knihy rekordně stoupl. 

Román 1984 má mnoho filmových adaptací, první byla natočena již v roce 1954. Dílo sloužilo jako inspirace 
nejen pro filmy, ale i pro hudbu a samozřejmě pro další literární díla. Románem George Orwella byl mezi jinými 
inspirován román Raye Bradburyho - 451°Fahrenheita, který popisuje svět, kde masmédia ovládají lidi, kteří jsou 
absolutně závislí na technice. K dalším dílům s podobnou tematikou patří romány My od Jevgenije Zamjatina a 
Konec civilizace od Aldouse Huxleyho. 


