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1.

Беше ведар и студен априлски ден; часовниците 
покажуваа тринаесет часот. Винстон Смит, со брада-
та забиена во градите за да го избегне лутиот ветар, 
веднаш се протна низ стаклената капија на станбе-
ната зграда Победа, но не доволно брзо за да спречи 
една спирала од остра прашина да влезе заедно со 
него.

Ходникот смрдеше на варена зелка и стари крпи. 
На едниот крај беше закачен плакат во боја, прего-
лем за затворен простор. Тој претставуваше само 
едно огромно лице, повеќе од еден метар во ширина; 
лице на човек од околу четириесет и пет години, со 
густи црни мустаќи и црти убави на некој суров на-
чин. Винстон тргна кон скалите. Не вредеше да се 
обиде со лифтот. Тој и во најдобрите случаи ретко 
го правеше тоа, а во моментот струјата беше преки-
ната во текот на денот. Тоа беше дел од акцијата на 
штедење во подготовките за Неделата на омразата. 
Станот беше на седмиот кат и Винстон кој имаше 
триесет и девет години и проширена вена над дес-
ниот глужд, се качуваше бавно одморајќи се во не-
колку наврати. При секое одморање, од ѕидот спроти 
вратата од лифтот, од плакатот го гледаше огромно 
лице. Сликата беше така направена што очите од неа 
го следеа набљудувачот од секој агол. Под лицето 
стоеше натпис ГОЛЕМИОТ БРАТ ТЕ НАБЉУДУВА.

ПРВ ДЕЛ
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Во станот слушна милозвучен глас како ја чита 
листата со бројки кои се однесуваа на производство-
то на сурово железо. Гласот доаѓаше од правоагол-
ната метална плоча налик на заматено огледало, која 
сочинуваше два дела од површината на ѕидот на 
десната страна. Винстон го сврте копчето и гласот 
малку се намали, но зборовите и понатаму можеа да 
се разберат. Инструментот (наречен телекран) може-
ше да се намали, но никогаш сосема да се исклучи. 
Тој пријде до прозорецот: малаксана, слаба фигура, 
чијашто слабост, само повеќе ја истакнуваше синиот 
комбинезон – партиска униформа,. Косата му беше 
многу руса, лицето црвено по природа, а кожата 
огрубена од остриот сапун, тапиот брич и студената 
зима која само што беше завршила.

Светот надвор дури и преку затворениот про-
зорец изгледаше студено. На улицата силниот ветар 
ја вртеше прашината и искинатата хартија во спи-
рали; сонцето сјаеше, а небото беше остро сино, но 
и покрај тоа, сè изгледаше безбојно освен плакатите 
кои беа излепени насекаде. Од секој доминантен агол 
набљудуваше црномурестото лице. Едно се наоѓаше 
на фасадата точно преку патот. ГОЛЕМИОТ БРАТ ТЕ 
НАБЉУДУВА, пишуваше на плакатот, додека тем-
ните очи гледаа право во очите на Винстон. Подолу, 
во висина на улицата, друг плакат, скинат на едниот 
агол, се вееше при секое удирање на ветрот и наизме-
нично покриваше и откриваше еден единствен збор: 
АНГЛСОЦ. Во далечината еден хелихоптер се нурна 
помеѓу покривите, за момент лебдеше како мува без 
глава и повторно кривулесто одлета. Тоа беше по-
лициска патрола која ги шпионираше луѓето преку 
прозорците. Но патролите не беа страшни. Страшна 
беше само Полицијата на мислите.

Зад Винстоновиот грб, гласот од телекра-
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нот и понатаму дрдореше за суровото железо и за 
надминување на деветиот тригодишен план. Теле-
кранот истовремено примаше и емитуваше. Можеше 
да го фати секој звук – посилен од многу тивок ше-
пот – кој Винстон би го произвел; така што Винстон 
додека стоеше во видното поле во кое доминираше 
металниот првоаголник можеше не само да се слуш-
не туку и да се види. Секако, никој не можеше да знае 
дали во овој или во оној момент некој го надгледува 
или не. Колку често Полицијата на мислите се вклу-
чуваше на поединечни канали, можеше само да се 
претпоставува. Беше возможно дури и непрекинато 
да ги набљудува сите. Но, во секој случај можеше да 
се вклучи на сечиј канал кога и да посакаше. Мораше 
да се живее – и се живееше по навика која прерасна 
во инстинкт – претпоставувајќи дека секој звук се 
слушнал и освен во мрак, секој чекор се видел.

Винстон стоеше свртен со грб кон телекранот. 
Така беше побезбедно; иако и грбот, како што добро 
знаеме може многу да открие. На оддалеченост од 
еден километар Министерството за вистина, уста-
новата во која работеше, се издигнуваше огромно 
и бело над нечистиот предел. Ова е, помисли тој 
со неодредено гадење – ова е Лондон, главен град 
на Писта еден, трета по населеност провинција на 
Океанија. Тој се обиде да исцеди каков било спомен 
од детството кој би му кажал дека Лондон секогаш 
бил таков. Дали секогаш постоеле оние глетки со 
трошни куќи од деветнаесетиот век, чиишто фаса-
ди беа потпрени со греди, прозорците закрпени со 
картони, покриви со брановиден лим, а ѕидовите во 
градините испукани и наведнати на сите страни? И 
урнатини од бомбардирањето каде што прашината од 
малтерот се вееше на ветерот, а врбовица се влечеше 
низ купот од шут; и места на коишто бомбите рас-
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чистиле малку повеќе земјиште и на него изникнале 
нечисти и грди колонии од дрвени бараки што личат 
на кокошарници? Но, ништо не вредеше, не можеше 
да се сети; од детството не му останалo ништо освен 
низа од живи чуствителни слики кои се јавуваа без 
никаква позадина и најчесто беа неразумни.

Министерството за вистина – во Новоговорот1: 
Министвис – остро се разликуваше од сè останато 
во видикот. Тоа беше огромна пирамидална градба 
од светликав бел бетон која се издигаше, тераса по 
тераса, триста метри во височина. Од местото на кое 
стоеше Винстон можеа да се распознаат, испишани 
со елегантни букви на белиот ѕид трите пароли на 
Партијата:

ВОЈНАТА Е МИР
СЛОБОДАТА Е РОПСТВО
НЕЗНАЕЊЕТО Е МОЌ

Министерството за вистина имаше, како што 
се раскажуваше, три илјади простории над земја и 
соодветен број ограноци под земја. Во целиот Лон-
дон имаше само уште три згради со сличен изглед 
и големина. Тие толку многу ја надвишуваа оста-
ната архитектура, што од покривот на станбената 
зграда Победа можеа во исто време да се видат сите 
четири. Тоа беа зградите на четирите министерства 
кои го сочинуваа целокупниот апарат на државната 
власт. Министерството за вистина, кое се занима-
ваше со информации, забава, просвета и култура; 
Министерство за мир, кое се занимаваше со војната; 
Министерство за љубов, кое го одржуваше законот 
1 Новоговор е официјален јазик на Океанија. За објаснување 
на неговата структура и етимологија, видете го прилогот на 
крајот од книгата.
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и јавниот поредок; и Министерство за изобилие, кое 
беше одговорно за економските работи. Имињата на 
Новоговор им беа: Министвис, Минимир, Миниљуб 
и Минииз.

Министерството за љубов беше единственото кое 
навистина влеваше старав. На него воопшто немаше 
прозорци. Винстон никогаш не бил во него, ниту му 
пришол поблизу од половина километар. Таму мо-
жеше да се влезе само по работа, но и тогаш мораше 
да се помине низ лавиринт од бодликава жица, че-
лична порта и скриени гнезда со митралези. Дури и 
улиците преку кои се стигнуваше до него вриеја од 
чувари со лица како на горила, во црни униформи и 
наоружани со пендреци на зглобот.

Винстон нагло се сврте. На лицето имаше на-
влечено израз на смирен оптимизам, изглед кој беше 
пожелно да се има пред телекранот. Потоа помина 
преку собата и влезе во малата кујна. Излегувајќи 
од Министерството во тој период од денот го жртву-
ваше својот оброк во кантината, а знаеше дека во 
кујната немаше никаква храна освен парче црн леб, 
кој требаше да го чува за утрешниот појадок. Тој 
зеде од полицата шише со безбојна течност со обич-
на бела етикета на која пишуваше ЏИН ПОБЕДА. 
Џинот ширеше застојан, мастен мирис, како кинески 
алкохол од ориз. Винстон налеа до врв полна чаша за 
чај, се прибара за да го издржи шокот и го проголта 
како лек.

Во тој момент лицето му доби алова боја, а од 
очите му потекоа солзи. Пијалакот личеше на азотна 
киселина; освен тоа додека човек го голташе се чув-
ствуваше како да е удрен со гумена палка по тилот. 
Меѓутоа во наредниот момент изгорениот желуд-
ник се смири и светот доби ведар изглед. Тој извади 
една цигара од истутканата кутија на која пишуваше 
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ЦИГАРИ ПОБЕДА и невнимателно ја сврте наопаку 
при што го истресе тутунот на подот. Со наредната 
имаше повеќе среќа. Потоа се врати во дневната соба 
и седна на столот спроти телекранот. Од фиоката из-
вади држалка, шише со мастило и дебела празна те-
тратка кватро – формат со црвена позадина и корици 
чијшто дезен потсетуваше на шари од мрамор.

Телекранот во дневната соба поради некоја при-
чина беше во необична положба. Наместо да биде 
сместен во дното на ѕидот, од каде можеше да до-
минира над целата соба, тој се наоѓаше на подолги-
от ѕид, спротивно од прозорецот. На едната страна 
на телекранот се наоѓаше плитка вдллабнатина во 
која Винстон седеше во тој момент, која најверојатно 
била планирана за полици со книги кога се ѕидале 
становите. Седејќи добро вовлечен во аголот, Вин-
стон беше вон дофат на телекранот и не можеше да 
се види. Токму оваа необична географија на собата 
делумно го поттикна на она што во тој момент има-
ше намера да го направи.

Но на тоа го поттикна и тетратката која само што 
ја беше извадил од фиоката. Беше необично убава. 
Нејзината мазна бела хартија, малку пожолтена од 
времето, беше од оние видови кои не се произведу-
ваа веќе најмалку четириесет години. Меѓутоа не 
му беше тешко да погоди дека тетратката е уште по-
стара. Ја имаше здогледано во излогот на една мала 
запуштена антикварница, во едно од сиромашни-
те предградија од градот (не се сеќаваше точно во 
кое) и во моментот го зафати неодолива желба да ја 
има. Членовите на Партијата не смееја да влегува-
ат во обични продавници (тоа се викаше ,,пазарење 
на слободниот пазар“), но тој закон не се спроведу-
ваше строго, бидејќи до одредени работи како што 
се врвки и жилети не можеше да се дојде на ниеден 
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друг начин. Тогаш набрзина ја разгледа улицата, вле-
та во продавницата и ја купи тетратката за два и пол 
долари. Во тој момент не беше свесен дека ја сака 
за некоја одредена намена. Дома ја донесе тивко, со 
чувство на вина. Беше опасно да се поседува дури и 
празна тетратка. 

Седејќи на масата, се подготвуваше да почне да 
пишува дневник. Тоа не беше противзаконско (ниш-
то не беше противзаконско, бидејќи веќе немаше за-
кон), но ако го фатеа можеше речиси со сигурност 
да очекува смртна казна или во најмала рака дваесет 
и пет години принудна работа во логор. Винстон го 
стави перото во дршката и го лижна за да ја отстра-
ни маснотијата. Перото беше архаичен инструмент, 
ретко користен дури и за потпишување; тој го набави 
тајно и со многу мака, само затоа што чувствуваше 
дека убавата и мазна хартија заслужува по неа да се 
пишува со вистинско перо, а не да се гребе со хе-
миско пенкало. Тој всушност и не беше навикнат да 
пишува со рака. Беше обичај сè, освен многу крат-
ките забелешки, да се диктира во диктограф, што се 
разбира во овој случај беше исклучено како мож-
ност. Тој го натопи перото со мастило и застана за 
миг. Утробата му затрепери. Одбележувањето на 
хартијата претставуваше одлучувачки чин. Со ситен, 
несмасен ракопис напиша:

4. април 1984

Потоа се навали во столицата. Го обзеде чувство 
на потполна беспомошност. Пред сè, не ни беше си-
гурен дека годината навистина е 1984. Сигурно беше 
тука некаде, бидејќи беше речиси сигурен дека има 
триесет и девет години, а веруваше дека се родил во 
1944 или 1945 година; но да го прецизира датумот во 
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рамките на една или две години беше невозможно.
За кого, одеднаш му дојде прашањето, за кого 

го пишува дневникот? За иднината, за неродените. 
Мислата за миг му се задржа над сомнителниот да-
тум на страницата и потоа налета на новоговорскиот 
збор двомисла. За првпат стана свесен за големината 
на она што го презеде. Како може да се комуницира 
со иднината? Тоа по природа е невозможно. Идни-
ната или ќе личи на сегашноста и во тој случај нема 
ниту да го слушне или ќе се разликува од неа и тогаш 
неговата мака ќе остане несфатена.

Некое време седеше и тапо гледаше во хартијата. 
Од телекранот се слушна трештава воена музи-
ка. Беше чудно што не само што ја имаше изгубе-
но моќта да се изрази, туку дури имаше заборавено 
и што првобитно сакаше да каже. За овој настан се 
подготвуваше со недели и ниту во еден момент не му 
падна на памет дека ќе му биде потребно што било 
друго освен храброст. Му се чинеше дека да се пи-
шува е лесно. Требаше само да го пренесе на хартија 
оној непрекинат и немирен монолог кој со години 
му се одвиваше во главата. Меѓутоа, во тој момент 
дури и монологот престана. Освен тоа, проширената 
вена почна неподносливо да го чеша. Не се осуду-
ваше да се почеша, за да не ја воспали. Секундите 
поминуваа. Тој не забележуваше ништо друго освен 
белината на страниците пред себе, јадежот на глуж-
дот, треперењето на музиката и благата опијанетост 
од џинот.

Одеднаш почна да пишува во паничен страв, 
само делумно сфаќајќи што пишува. Ситниот, дет-
ски начкрабан ракопис се влечеше по страницата, 
испуштајќи прво големи букви, а најпосле дури и 
точки.

4 – ти април 1984. Вчера вечер, кино. Сè воени 
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филмови. Еден многу добар за брод полн со бегалци 
бомбардирани некаде во Средоземното Море. Пу-
бликата многу ја забавуваат кадрите во кои некој 
крупен дебелко се обидува да отплива од бродот до-
дека хеликоптерот го следи, прво се гледа како се 
валка во водата како морска желка, потоа преку 
нишанот на митралезот од хелихоптерот, потоа 
целиот изрешетан, а морето околу него розеникаво 
и најпосле како тоне толку брзо како низ тие дупки 
да поминала вода. публиката врескаше од смеа кога 
потона. Потоа се гледа чамец за спасување полн со 
деца и хелихоптерот како лебди над него. Во чаме-
цот жена во средни години можеби еврејка седи на 
неговиот клун со момченце од околу три години во 
прегратка. детето врескаше од страв и ја криеше 
главата помеѓу нејзините дојки како да сака да се 
вовлече во неа а таа го прегрнуваше и го смируваше 
иако и самата беше целата модра од страв, го по-
криваше колку што можеше повеќе како да мислеше 
дека куршумите ќе ù се одбијат од раката. потоа 
хеликоптерот исфрли бомба од 20 килограми среде 
нив страшен блесок и чамецот целиот на парчиња. 
потоа убав кадар со една детска рака како лета ви-
соко високо високо сè повисоко во воздух сигурно во 
клунот на хелихоптерот имаше камера која сè сле-
деше се слушна силно ракоплескање оттаму каде 
што седеа членовите на партијата но една жена 
од оној дел од салата одреден за проли2 одеднаш 
крена врева дека тоа не требало да се прикажува 
пред деца тоа е расипано такви работи пред деца 
сè додека полицијата не ја исфрли не верувам дека 
нешто ù направиле никој не се грижи за тоа што 
зборуваат пролите типична пролска реакција тие 
никогаш...

Винстон престана да пишува, делумно затоа што 
2 Работничка класа, пролетеријат
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го фати грч. Не знаеше што е тоа што го натера да 
ја истресе оваа низа од бесмислици. Но, чудно беше 
тоа што додека пишуваше во главата му се осветлија 
едни сосема други спомени до толкава мера што се 
почувствува способен да ги пренесе на хартија. Ток-
му поради тој настан, сфати во тој момент, не се 
двоумеше и реши да оди дома и да почне да пишува 
дневник. 

Тоа се случи тоа утро во Министерството, ако за 
нешто до толкава мера небулозно може да се каже 
дека воопшто се случило.

Беше речиси единаесет нула – нула и службени-
ците од архивата каде што работеше Винстон веќе си 
донесуваа столчиња и ги сместуваа во средината од 
салата, спроти големиот телекран подготвувајќи се 
за Две минути омраза. Винстон седеше на еден стол 
во средните редови кога еден човек и една девојка, 
која ја познаваше од видување, но со која никогаш 
немаше разговарано, неочекувано влегоа во салата. 
Девојката често ја среќаваше по ходниците. Не ‹ го 
знаеше името, но знаеше дека работи во одделението 
за проза. Најверојатно – бидејќи понекогаш ја гледа-
ше со раце извалкани од масло со француски клуч 
во нив – најверојатно се занимаваше со некаква ме-
ханичка работа на една од машините за пишување 
романи. Тоа беше девојка со горд изглед, од околу 
дваесет и седум години, со густа црна коса, со пе-
гаво лице и брзи, спортски движења. Половината ‹ 
беше обвиткана неколку пати со тенка алова марама, 
амблем на Младинската лига против сексот, притег-
ната токму толку за да ‹ го истакне убавиот облик на 
колковите. Винстон ја замрази уште од првиот пат 
кога ја виде. Знаеше зошто. Ја мразеше поради ат-
мосферата на теренот за хокеј, студените тушеви и 
моралната чистота која успеваше да ја шири околу 


