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Благотворителност versus труд 

... на голяма част от населението се отказваше правото на труд, а 

полугладното им съществуване се поддържаше чрез държавна 

благотворителност. [с. 171]. 

 

Богати, богатство и власт 

Станало веднъж всеобщо, богатството не може да е отличителна черта. Без 

съмнение възможно е да си представим общество, в което богатството, в 

смисъл на лично притежние и луксозни вещи, ще бъде разпределено 

справедливо, докато властта ще остане в ръцете на малобройна, 

привилегирована каста. Но на практика такова общество не би могло да 

бъде за дълго стабилно. Защото, ако всички еднакво се радват на свободно 

време и сигурност, преобладаващата маса човешки същества, които 

обикновено са затъпели от бедност, ще се образоват и ще се научат да 

мислят самостоятелно; а веднъж постигнали това, те рано или късно ще 

разберат, че привилегированото малцинство няма никаква функция и ще го 

пометат. В края на крайщата йерархическото общество може да 

съществува единствено върху основата на бедността и невежеството. [с. 

170-171]  

*** 

Станало веднъж всеобщо, богатството не може да е отличителна черта. Без 

съмнение възможно е да си представим общество, в което богатството, в 

смисъл на лично притежние и луксозни вещи, ще бъде разпределено 

справедливо, докато властта ще остане в ръцете на малобройна, 

привилегирована каста. Но на практика такова общество не би могло да 

бъде за дълго стабилно. Защото, ако всички еднакво се радват на свободно 

време и сигурност, преобладаващата маса човешки същества, които 

обикновено са затъпели от бедност, ще се образоват и ще се научат да 

мислят самостоятелно; а веднъж постигнали това, те рано или късно ще 

разберат, че привилегированото малцинство няма никаква функция и ще го 

пометат. В края на крайщата херархическото общество може да 

съществува единствено върху основата на бедността и невежеството. [с. 

170-171]. 

*** 

Богатството и привилегиите се защитават най-лесно, когато са съвместно 

притежание. [с. 186] 

 

 

 



Болка 

Тъпата болка в корема му не минаваше: ту отслабваше, ту се изостряше, а 

с нея и мислите му. Когато се изостраше, той мислеше единствено за 

самата болка и за глада си. Когато отслабваше, го обземаше паника. [с. 

210]  

*** 

Никога и за нищо на света не можеш да поискаш болката ти да се увеличи. 

За болката можеш да искаш само едно – да спре. На света няма нищо по-

страшно от физическата болка. Пред болката няма герои, никакви герои... 

[с. 219] 

 

Власт 

Същността на олигархичното управление не е властта да се предава от 

баща на син, а да се съхраняват определени възгледи и определен начин на 

живот, наложени от мъртвите на живите. Една управляваща група остава 

на власт, докато може да посочва наследниците си. Партията не се стреми 

да обезсмърти потомството си, а да обезсмърти сама себе си. Няма 

значение кой държи властта, стига йерархичната структура да се запази 

непроменена. [с. 190] 

*** 

Партията се стреми към властта единствено за собствена изгода. Нас не ни 

интересува добруването на другите, интересува ни единствено властта, 

върховната власт... 

Много добре знаем, че никой не взема властта с намерение да я отстъпи. 

Властта не е средство, тя е цел. Диктатурата не се установява, за да се 

защити революцията, революцията се прави, за да се установи диктатурата. 

Целта на гоненията са самите гонения. Целта на изтезанията са самите 

изтезания. Целта на властта е самата власт. 

... властта е колективна. Отделният човек има власт само дотолкова, 

доколкото престава да бъде отделен човек... властта е власт над човешки 

същества. Над тялото – но преди всичко над съзнанието. Властта над 

материята, както ти би я нарекъл, е без значение. [с. 240-241] 

*** 

Властта се състои от причиняването на болка и унижение. Властта се 

състои от разчленяването на човешкото съзнание и слепването му отново 

във форма по твой избор. [с. 243] 

 

 



Език 

На сърцето ти лежи старговорът с цялата му неяснота и ненужни оттенъци 

в значението на думите. Не схващаш красотата от унищожаването на 

думите. Знаеш ли, че новговор е единственият език в света, чийто речник 

обеднява всяка година?... Не разбираш ли, че главната цел на новговор е да 

ограничи мисълта? Накрая ще направим престъпмисълта практически 

невъзможно, защото няма да има думи, с които да се изрази. Всяко 

понятие, което изобщо ще е необходимо ще се изразява само с една дума 

със строго определено значение, а всички допълнителни значения ще 

бъдат заличени и забравени... С всяка година думите ще стават все по-

малко и обхватът на съзнанието постоянно ще се стеснява... 

Чосър, Шекспир, Милтън, Байрон – ще съществуват единствено изданията 

им на новговор и те не само ще са променени, а и напълно 

противоположни на онова, което са били. Дори литературата на партията 

ще се промени. Дори лозунгите ще се променят. Нима може да има лозунг 

като „свободата е робство”, когато понятието за свобоида ще е 

унищожено? Целият процес на мислене ще е различен. Фактически няма 

да има мислене, както го разбираме сега. Правоверността не означава 

мислене, а липсата на необходимост от мислене. Правоверността е 

безсъзнателност. 

... Сайм ще бъде изпарен. Прекалено е интелигентен. Вижда прекалено 

ясно и говори прекалено разбираемо. Партията не обича такива хора. 

Някой ден той ще изчезне. [с. 50-51] 

 

Идеология 

... мирогледът на партията се възприемаше най-безусловно от хора, които 

не бяха способни да вникнат в него. Тях можеха да ги накарат да приемат и 

най-грубите изопачавания на действителността, защото те не можеха да 

схванат напълно чудовищността на онова, което се изискваше от тях, и не 

се интересуваха достатъчно от обществения живот, за да забележат какво 

става. Тъй като не разбираха, те запазваха разсъдъка си. Просто поглъщаха 

всичко и погълнатото не им причиняваше никаква вреда, защото не 

оставяше следа... [с. 141] 

*** 

... действителността не е извън теб. Действителността съществува 

единствено в човешкото съзнание и никъде другаде. Не в съзнанието на 

отделния човек, който може да допусне грешка и така или иначе бързо 

загива: само в съзнанието на партията, което е безсмъртно. Това, което 

партията смята за истина, е истина. Невъзможно е да се прозре 

действителността, ако не се гледа през очите на партията. [с. 227-228] 



Компетентност 

... борбата за компетентност е несъвместима с илюзиите. Нещо повече, за 

да си компетентен, е необходимо да се учиш от миналото, което означава 

да имаш доста ясна представа какво се е случило. [с. 178]  

 

Личност 

Сайм беше не само покойник, той беше изличен, неличност. [с. 142] 

 

Лудост 

Навярно да си луд означава да си в малцинство от един човек. Някога 

признак на лудост е било да вярваш, че земята се върти около слънцето; 

днес – да вярваш, че миналото е непроменимо. Може би единствен той 

вярваше в това, ащом като беше единствен, значи беше луд. Но не 

мисълта, че е луд, го тревожеше; най-страшното беше, че може би не бе 

прав. [с. 74] 

*** 

Фактът, че си в малцинство, дори че си сам, не означава, че си луд. Има 

истина, а има и неистина и ако се придържаш към истината дори когато си 

сам срещу целия свят, ти не си луд. [с. 197] 

 

Маси 

Масите никога не се бунтуват от самосебе си и никога не се бунтуват само 

защото са потиснати. Всъщност, докато не им се даде възможност да 

сравняват, те никога няма да осъзнаят, че са потиснати. [с. 187] 

 

Памет 

Паметта на човечеството се предава не като накараш другите да те чуят, а 

като пазиш здрав разсъдъка в себе си. [с. 29] 

 

Привилегии и неравенства 

... общото състояние на недоимък увеличава значението на дребните 

привилегии и така усилва различията между групите. [172]. 

 

 

 



Сексуален пуританизъм 

... тя беше прозряла същността на сексуалното пуританство на партията. 

Въпросът не се състоеше само в това, че половият инстинкт създава 

собствен свят, извън контрола на партията, и затова при възможност 

трябва да бъде унищожен. Още по-важно беше, че сексуалният глад 

поражда истерия, която е желана, защото може да бъде превърната във 

войнстващ ентусиазъм и преклонение пред вожда... 

Когато се любиш, изразходваш енергия, а после се чувстваш щастлив и за 

нищо не ти пука. Те не могат да понесат ти да се чувстваш така. Искат през 

цялото време да кипиш от енергия. Всичкото това маршируване нагоре-

надолу, скандирането и развяването на знамена е само неизразходван секс. 

Ако вътрешно си щастлив, за какво ти е да се вълнуваш за Големия брат 

или за тригодишния план, за Двеминтките на омразата или за останалите 

им проклети тъпотии? [120-121]. 

 

Социална динамика 

... никакво натрупване на блага, никакво демократизиране, никаква 

реформа или революция не са доближили и на милиметър 

осъществяването на човешкото равенство. От гледна точка на низшите 

нито една историческа промяна не е означавала нищо повече освен 

промяна в имената на техните господари. [182-183]. 

 

Страх 

... поради изключителната опасност той бе загубил способността си да 

действа. Порази го мисълта, че в решитрлни мигове човек никога не се 

бори срещу външния враг, а срещу собствената си плът. Дори сега, 

въпреки джина, болката в корема му пречеше да разсъждава логично. [93] 

 

Тоталитаризъм 

Бе полицейски патрул, който надничаше в прозорците на хората... Човек 

трябваше да живее – живееше по навик, превърнал се в инстинкт – със 

съзнанието, че всеки негов звук се улавя и че освен когато е тъмно, всяко 

негово движение се следи. [8-9] 

*** 

Очите му проследяваха дори от монетата. От монети, от марки, от корици 

на книги, от знамена, от плакати, от опаковки на цигарени кутии – 

отвсякъде. Очите неизменно те следят, а гласът те обгръща. Заспал или 

буден, на работа или на масата, у дома или навън, в банята или в леглото – 



не можеш да се измъкнеш. Нищо не ти принадлежи освен няколко 

кубически сантиметра в черепа. [28] 

*** 

Престъпмисълта не предполага смърт; престпмисълта Е смърт. [ 29] 

*** 

Когато не съществуват външни ориентири се размиват дори очертанията 

на собствения ти живот. [33] 

*** 

... ако всички останали приемаха лъжата, налагана от партията, ако всички 

документи твърдяха същото – тогава лъжата минаваше в историята и 

ставаше истина. „Който контролира миналото, гласеше лозунгът на 

партията, - контролира бъдещето; който контролира настоящето, 

контролира миналото”. И все пак миналото, въпреки че по своята същност 

е променяемо, никога не е било променяно. Това, което е вярно сега, е 

вярно от вечни времена за вечни времена. Беше толкова просто. Изискваше 

се само безкрайна поредица от победи над собствената ти памет. Наричаха 

го „Контрол над действителността”, по новговор: „двумисъл”. [35] 

*** 

Философията й негласно отричаше не само правотата на опита, но самото 

съществуване на реалния свят. Здравият разум бепе ерес на ересите. И 

ужасяващото беше не че ще те убият, защото не мислиш като всички, а че 

може би те са прави. В края на крайщата откъде знаем, че две и две праи 

четири? Или че съществува земното притегляне? Или че миналото е 

непроменимо? Щом като и миналото, и реалният свят съществуват само в 

съзнанието, а самото съзнание подлежи на контрол – тогава какво? [75] 

*** 

За периода на капитализма се смяташе, че не е сътворил нищо ценно. 

Както по книгите, така и по архитектурата вече не беше възможно да се 

изучава историята. Статуи, надписи, паметни плочи, имена на улици – 

всичко, коетп може да хвърли светлина върху историята, беше 

систематично променяно. [90]. 

*** 

Дори от най-скромния партиен член се очаква да бъде компетентен, 

трудолюбив и в определени граници интелигентен, но също така той 

трябва да бъде лековерен и невеж фанатик, чийто основни чувства са 

страхът, омразата, низкопоклонничеството и необузданата екзалтация. 

[173] 


