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Xülasə.  Məqalədə müharibədən sonrakı siyasi rejimdə antiinsan modelinin 

formalaşması Corc Oruellin “1984” romanındakı Uinston Smit və Culiyanın 

taleyi fonunda analiz edilmişdir.  Totalitarizmə və sosial bərabərsizliyə  kəskin 

etirazı onun distopik romanı olan “1984”-ün əsasını təşkil edir. Şəxsiyyətin 

destrukiyasının təsviri məqalədə real və utopik dövlət modelinin əsasında 

müəyyən edilir.  
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Abstract. The article analyzes the formation of the 

anti-human model in the post-war political regime 

against the background of the fate of Winston Smith 

and Julia in George Orwell's 1984 novel. His sharp 

protest against totalitarianism and social inequality 

forms the basis of his dystopian novel 1984. The 

description of the destruction of the personality is 

determined in the article on the basis of a real and 

utopian state model. 
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Резюме. В статье анализируется формиро-

вание античеловеческой модели в послево-

енном политическом режиме на фоне судеб 

Уинстона Смита и Джулии в романе “1984” 

Джорджа Оруэлла. Его резкий протест против 

тоталитаризма и социального неравенства лег 

в основу его антиутопического романа «1984». 

Описание деструкции личности определяется в 

статье на основе модели реального и 

утопического государства. 

Ключевые слова: Джордж Оруэлл, роман-

антиутопия, антигуманизм, разрушение, роман 

“1984” тоталитаризм. 

 

Rus müəllif Yevgeni Zamyatinin “Biz” adlı kitabının təsiri ilə yazılan romanda 

totalitarizm, şəxsiyyətin destruksiyası, informasiya idarəsi kimi məsələlər bədii müstəvidə 

təhlilə cəlb edilmişdir. Okeaniya adlı utopik ölkənin fonunda müəllif  bir partiyalı totalitar 

sistemin xüsusiyyətlərini göstərmişdir. Corc Oruell təxəllüsü ilə tanınan ingilis yazıçısı və 

jurnalisti Erik Artur Bleyrin yaradıcılığında demokratik sosializm inam ön plandadır. “1984” 

romanında məhdud mənada cəmiyyətin sosial, geniş mənada dünyanın qlobal problemləri 

obrazların daxili təlatümləri fonunda təsvir olunur. Əsərdə yazıçının ən çox müraciət etdiyi 

forma-maneralardan biri hadisələrin azlığı və həyatın konkret təcəssümüdür. Az hadisə və az 

obrazla bu qədər dolğun şəkildə rejimin mənzərəsini cızmaq Oruellin peşəkarlığından xəbər 

verir. Fərd cəmiyyətin formalaşmasında həm mühüm ünsürdür, həm də məhv edən faktorlardan 
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biridir. Fərdin özündən uzaqlaşdırılması, özgələşməsi və nəticədə destruksiyasından doğulan 

antiinsan cəmiyyəti məhvə sürükləyən ən güclü amildir. Bu gün cəmiyyətdə nöqsanlar, qeyri-

insani davranışlar tarix boyu fərdin keçdiyi psixoloji-emosional, fiziki və əqli yolun nəticəsidir. 

“İnsan problemi tarixən ən qədim və ən ciddi problemdir, elmin və sənətin daimi mövzusudur. 

Dünyanın dərki, bəşər cəmiyyətinin inkişafı və idarə olunması, tarixi sivilizasiya məsələləri 

məhz insanla, onun fiziki və intellektual təkamülü ilə bağlıdır. Ona görə də insanı problem kimi 

götürmək, onu öyrənmək zəruridir” [7, s. 3]. 

İnsan tarix boyu müxtəlif siyasi quruluşlarda təkamül prosesi keçmiş, sosial-psixoloji 

və əqli cəhətdən dəyişikliyə uğramış, müxtəlif formalara düşmüşdür. Romanda bu 

dəyişkənliyin müxtəlif dövrlərin tələbi ilə bağlı olma ehtimalı müəllifin məsələyə subyektiv 

mövqeyi ilə bütövləşir. Corc Oruellin antiinsan modeli əsasında yaratdığı problemlər obyektiv 

məzmunun utopik təqdimatı kimi diqqət çəkir.“Bütün dövrlərdə və bütün ədəbi metodlarlarda 

obyektiv məzmunla subyektiv müəllif mövqeyi arasında nisbət eyni olmamışdır” [4, s. 61]. Bəzi 

dövrlərdə isə insanlar öz mahiyyətlərindən uzaqlaşıb destruksiyaya uğramışlar. Buna görə də 

fərdin aldığı travmalar onun ilk fürsətdə bunu digərlərinə ötürməsinə gətirib çıxarır. Əslində 

çox uzağa getmədən, ailədaxili münasibətlərə baxdıqda valideynlərin öz valideynlərindən miras 

olaraq aldıqları travma əksər hallarda şüursuz şəkildə övladlarına ötürülür. Sanki genetikamıza 

kodlanmış bu nəsillərarası travma fərdi və nəticədə fərdlərdən təşkil olunan cəmiyyəti 

kökündən sarsıdır, onu destruksiya edir. Nəticədə antiinsanlardan ibarət anticəmiyyət ortaya 

çıxır. Anticəmiyyət də öz növbəsində tərkibində olan bəzi sağlam fərdləri sıxışdıraraq 

destruksiya edir, bütövlükdə hər bir fərdi eyniləşdirir. Sağlam fərd bu antiinsan cəmiyyətində 

mövcud ola bilmir, yaşadığı müddətdə travmalar, zərbələr alır, daimi mübarizə şəraitində 

yaşayaraq özünü qorumağa çalışır və nəticədə dəlilik dərəcəsinə çataraq destruksiyaya uğrayır. 

O, sonradan bu silsiləni davam etdirərək başqa mental və mənəvi cəhətdən sağlam olanları 

zəhərləməyə başlayır. “Hamı öldürmək, işgəncə vermək, ağır çəkiclə vurub kiminsə başını 

parçalamaq istəyirdi. Adamlar üz-gözlərini əyir, qışqırıb nifrin yağdırır, göz görə-görə dəlilik 

həddinə çatırdılar. Həm də bu qəzəb mücərrəd və hədəfsiz idi” [6, s. 10]. 

Çünki bu, antiinsanların özlərindən asılı olmadan icra etdikləri sosial aktdır. Fərdin 

destruksiyasına səbəb olan ən güclü amillər siyasi rejimlər  və müharibələrdir. “Bəlkə də, insan 

sevilməkdən daha çox başa düşülməyə möhtacdır” [6, s. 184]. Hətta sevilmək arzusundan belə 

qabarıq olan bu istək insanı yüksəldə, ruhlandıra bilir. Bu anlayışın çatışmazlığı fərdi özündən 

uzaqlaşdıra, biganələşdirə bilər.  Beləliklə, fərd laqeyd olaraq, soyuqqanlılıqla atdığı heç bir 

addımdan peşman olmur, asanlıqla başqalarına zərər verə bilir. Elə “1984” romanında da Böyük 

Qardaşın nail olmaq istədiyi budur. Onun məqasədi müharibə və siyasi rejimin sıxışdırıb 

özgələşdirdiyi insanların laqeydliklə bir-birinə zərər vermələri və onların bütün insani hiss, 

düşüncə və hərəkətlərdən uzaqlaşaraq manqurtlaşmış antiinsan olmalarıdır. Totalitar rejim 

insanların beyinlərini parçalayır və öz istəyinə uyğun birləşdirib yeni formaya salır.  

39 yaşlı Uinston Həqiqət Nazirliyində çalışır, onun işi tarixi sənədləri dəyişdirərək 

hökümətin rəsmi propoqandasına uyğunlaşdırmaqdır. “Keçmişə hökm edən gələcəyə də hökm 
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edir. Bu günə hökm edən keçmişə də hökm edir”  [6, s. 25]. Uinstonun işi məhz indini idarə 

edən hökümətin keçmişə müdaxilə etməsi, tarixi faktları saxtalaşdırması və nəticədə gələcəyi 

də idarə etməsi yolunda sənədləşmənin təşkil edilməsidir.  

Culiya da Həqiqət Nazirliyində fəaliyyət göstərir. Zahirən Partiyanın sadiq bir üzvü 

kimi görünsə də, əslində partiyaya nifrət edir. Lakin Uinstondan fərqli olaraq Culiya daha çox 

şəxsi həyatı məhdudlaşdırıldığı üçün və azad olmadığı üçün partiyanı sevmir. Culiya fikir 

olaraq Uinston qədər azad deyil. Rejimin vadar etdiyi asılılıq və köləlik əksəriyyət kimi 

Culiyanın da fikirlərinə sirayət edə bilib. Uinston düşüncəsində azad olmağa müvəffəq olmuş 

bir fərd olsa da, Culiya cəmiyyətin, rejimin qaydalarına qarşı çıxa bilən, azad düşüncəyə sahib 

olan şəxs kimi özünü göstərməyə çalışır. O özünü inandırmaq üçün Uinstona qarşı sevgi oyunu 

qurur və bu oyunu elə yaxşı oynayır ki, məqsədinə nail olur. Uinstona olan sevgisini, onunla 

yaşadığı münasibəti və həmçinin rejimin qadağan etdiyi cinsi əlaqəni rejimə qarşı çıxma olaraq 

dəyərləndirir.  

Brayen obrazı Qardaşlıq təşkilatının üzvü olaraq Uinstonun cəzalandırılmasında, ona 

əzab verilməsində yaxından iştirak edir. Brayen əvvəlcə oxuculara antirejim nümayəndəsi 

olaraq təqdim edilir. Lakin əsərin sonlarına doğru oxucuya aydın olur ki, onun haqqında qeyd 

edilmiş heç bir şey reallığı əks etdirməyib. O, özlüyündə qeyri-real, saxta bir xarakterdir. Və 

əslində müəllif Brayen vasitəsilə içində olduqları dövrün, rejimin, hökümət qanunları, 

islahatları, hətta istifadə etdikləri leksikanın belə etibarsız və saxta olduğunu göstərir. Brayen 

xarakter olaraq məhz təmsil etdiyi dövr kimi saxtakar, yalançı, dəyişkən fikirli, qeyri-stabildir. 

Saym Uinstonun həmkarıdır. Onların vəzifələri müəyyən cəhətdən oxşardır. Belə ki, 

Saym yeni leksika üzərində işləyir. Yeni yaradılan Yenidildə mənfi bir şeyi ifadə etmət üçün 

işlədilə biləcək bütün sözlər və ifadələr lüğətdən çıxarılaraq yerinə müsbət sözlər təyin olunur. 

Yeni lüğətə əsasən, “pis” sözü lüğətdə yoxdur, bir şeyə pis demək üçün ona “yaxşı-olmayan” 

demək lazım gəlir. Bu dəyişkənlik nəticəsində “müharibə” sözü “sülh”lə, “azadlıq” sözü 

“köləlik”lə, “cəhalət” sözü isə “qüvvə” ilə əvəz edilir [6]. Uinstondan fərqli olaraq Saym 

gördüyü işi maraqlı hesab edir. Saym çox ağıllı və iti zəkalıdır. Buna görə də, onun taleyi aradan 

götürülməsi və bir daha üzə çıxmaması ilə nəticələnir. Uinston isə verilən əzablarla mənəvi, 

əqli və fiziki cəhətdən məhv edildikdən sonra yenidən cəmiyyətə buraxılır. Çünki daha ondan 

heç bir təhlükə gözlənilmir. Yazıçı burada mənəviyyat kodeksini qabardaraq onun təsirlərinin 

qalıcı olduğuna diqqət çəkir. Uinstonun saflığı və hadisələrdən düzgün nəticə çıxarma 

potensialında olmaması totalitarizm üçün lazımi insan materialıdır. Onun çəkdiyi azadlıq 

yanğısını Oruell çəkir, onun əzab-əziyyətlərini, sönmüş və ya söndürülmüş həyat eşqini, 

psixoloji sarsıntılarını Oruell iliklərinə qədər hiss edir. 

Saymın intellektuallığı isə onu digər insanlardan fərqləndirir, nəticədə rejim onun 

varlığını hiss olunmayacaq şəklə salır. Əsərdə Fikir Polisinin işçisi olan digər obraz 

Çarrinqtondur. Müəllif bu obraz vasitəsilə totalitarizmin ümumi mənzərəsinə və şəxsiyyətin 

destruksiyasına əlavələr edir. “Cənab Çarrinqton Uinstona antik əşyalar satan və otaq kirayə 
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verən, əslində isə Fikir Polisi əməkdaşı olan bir obrazdır. Uinstonun taleyində onun xüsusi rolu 

var” [3]. 

Böyük Qardaş ölkənin hər bir nöqtəsində, başqa sözlə, ağla gələ biləcək hər yerdə böyük 

afişalarda şəkli asılmış ortayaşlı bir kişidir. Oruell təxəyyülünün məhsulu təsiri bağışlayan bu 

obraz romanda rejimi, onun propoqandasını təmsil edir və “BÖYÜK QARDAŞ SƏNƏ BAXIR” 

şüarı ilə insanları hər bir hərəkət, jest, söz, mimika, üz ifadəsi cəhətdən ehtiyatlı olmağa 

səsləyir. Xüsusilə gənclərdən ibarət olan, əvvəlki dövrdən, tarixdən və keçmiş şəraitdən 

xəbərsiz kütlə Böyük Qardaşı arxa-dayaq kimi qəbul edib, şəkillərini gördükdə rahatlıq hissi 

keçirsələr də rejim əleyhinə olan şəxslər onu düşmən kimi qəbul edirlər. İnsanların nəinki siyasi 

fikir azadlıqları, heç bir şəxsi azadlıqları mövcud deyil. Onlar nəyi yeyəcəklərinə, 

geyinəcəklərinə, danışarkən hansı sözləri istifadə edəcəklərinə qərar verə bilmirlər, sadəcə 

rejimin qoyduğu qaydalar daxilində hərəkət edirlər. İnsanlar cəmiyyətin əsası olan şəxsi 

münasibətlər qurmaqdan və hətta insan orqanizminin, təbiətinin və yaradılışının tələbi olan 

cinsi aktdan belə məhrumdurlar. Hər bir məkanda, həmçinin insanların yaşadıqları evlərdə belə 

bütün səslərin və hərəkətlərin qeydə alındığı böyük monitorlu kameralar (teleekranlar) 

quraşdırılmışdır. Bu da öz növbəsində siyasi rejimin nə dərəcədə insan taleyinə müdaxilə edə 

bilməsinin bir göstəricisidir. “Hətta xırda pulun üstündə də Böyük Qardaşın baxışları insanı 

təqib edirdi. Hara ayaq bassan, bu baxışlar səni izləyir, bu səs səni öz sehrində saxlayırdı. 

Kəllə sümüyünün içindəki bir neçə kub santimetr boz maddədən başqa təkcə sənə özünə məxsus 

olan heç bir şeyin yox idi” [6, s. 20]. 

Uinston fikirlərini, düşüncələrini evdəki kameranın çəkə bilmədiyi hədsiz balaca bir 

küncdə dəftərçəsinə qeyd edir. Əslində kameranın həmin küncü çəkmədiyinə əmin olsa da, 

daxilən onu hansı sonun  gözlədiyindən xəbərdardır. O, bilir ki Böyük Qardaşın havadarları 

bundan nə vəchlə olur olsun, xəbər tutacaq və bu onun sonu olacaq. “Bu, qanuna zidd deyildi 

(artıq qanunlar özləri mövcud olmadığından qanuna zidd sayıla biləcək heç nə qalmamışdı), 

lakin gündəlik aşkara çıxarılsa, Uinstonu edam cəzası, ən yaxşı halda isə icbari əmək 

düşərgəsində iyirmi beş illik həbs gözləyirdi” [6, s. 5]. Yazıçı məhz bu nüansla Uinstonun 

düşüncə etibarilə nə dərəcədə  azad olduğunu vurğulayır. Çünki, azadlıq duyğusu məhz budur: 

səni hansı sonun gözləyəcəyini bildiyin halda, lazım gələrsə öz həyatını riskə atmaq və özünü 

məhv etmək. Uinston bu dəftərçədəki düşüncələrinin aşkara çıxmayacağından əmin olsa, öz 

qorxaqlığını və mutiliyini sübut etmiş olardı. 

Əsərdə sadəcə insanlar deyil, məkanlar da obraza çevrilərək ətrafda baş verənlərə qarşı 

müqavimət göstərirlər. Uinstonun yaşadığı mənzil, işlədiyi bina köləlik rəmzi olub, rejimdən 

asılılığı ifadə edirsə, onun mağazadan aldığı və gizlicə öz azadlıq arzularını yazdığı dəftərçəsi 

isə mübarizə simvolu olaraq Uinstonu ruhlandırır. Müəllif bununla obrazların yaşadıqları 

cəmiyyətdə nəinki şəxslərin, hətta əşya və simvolların da insan azadlığının məhdudluğuna işarə 

olması fikrini önə çəkir. “Günəş çıxsa da, səma tünd-göy rəngə çalırdı. Şəhərin hər yerinə 

yapışdırılmış rəngli plakatlardan başqa qalan nə varsa, hamısı bomboz görünürdü” [6, s. 2].  
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Rejim onun əksinə hərəkət edən və düşünən hər bir fərdi məhv etdiyi kimi Uinston və 

Culiyanı da məhv edir.  Uinston və Culiya əzablara məruz qaldıqda, son dayanacaq olaraq 

əqidələrindən dönmək üçün 101-ci otağa aparılırlar. Bir qayda olaraq bu otaqda hər kəs ən 

böyük qorxusu ilə üzləşir. Uinston düşünür ki, rejim hər şeyi əlindən ala bilər, hətta onu fiziki 

və psixoloji cəhətdən məhv edə bilər [6]. Buna baxmayaraq o, düşüncələrinin, hisslərinin 

itirilməyəcəyinə ümid edir. Müəllif Uinstonun timsalında ümid motivini qorxuya çevirərək 

insanların mühitə asanca uyğunlaşa bilmə ehtimalını önə çəkir. Uinston 101-ci otaqda ən 

qorxulu kabusu siçanlarla üzləşdiyi zaman Culiyaya xəyanət edir, onun əvəzinə siçanlarla 

Culiyaya əzab verilməsini istəyir.  

Uinstonun rejimi, Böyük Qardaşı və partiyanı sevdiyinə inanması və “2+2=5” olduğu 

halda, əvvəllər “2+2=4” ifadəsini necə düşünə bildiyinə təəccübü romanın kulminasiyasıdır. Bu 

kulminasiya müəllif prozasının hadisələrə subyektiv münasibəti kimi maraq doğurmaya bilməz. 

“Ağlımız yanıla bilər, amma bizim qanımız nə hiss edirsə, nəyə inanırsa, nə söyləyirsə, hər 

zaman həqiqətdir” [5]. Belə ki, müəllif romandakı utopik cəmiyyətin sakinlərinin bilik bazasını 

onlara formal olaraq öyrədilən məlumatlarla məhdudlaşdırır. Bu cəmiyyətin insanları 

beyinlərindəki düşüncələri idarə etmək gücündə olsalar da, fakt anlayışı nisbiləşmiş, həqiqət 

formasını dəyişdirmişdir. Faktların və həqiqətlərin dəyişməsi şəxsin destruksiyası fonunda 

hətta keçmişi və gələcəyi də məhv edirdi. “Keçmiş ölmüşdü. Gələcəyi təsəvvürə gətirmək 

mümkün deyildi. İndi burada yaşayan yeganə insan övladı olduğuna inana bilərdimi? 

Partiyanın hakimiyyətinin sona qədər davam edib-etməyəcəyini necə öyrənmək olardı?” [6, s. 

19]. Totalitarizm kabusunun ən dəhşətli tərəfi insanları destruksiya etməsi, öz inandıqları 

ümumi həqiqətlərdən şübhələndirməsi və onları öz saxtakarlıqlarına inandırmasıdır.  

Nəticə. “1984” romanında Uinston hər nə qədər mübariz olsa da, öz potensialından tam 

istifadə edə bilmir. O, mübarizə apardığı qüvvə ilə müqayisədə çox zəif olduğundan məğlub 

olur. Bu, əsərin gedişatından doğan məntiqi yekun deyil, müəllifin siyasi və tarixi həqiqətləri 

çatdırmasıdır. Yazıçının əsas məqsədi əslində həmin dövrdə baş vermiş tarixi-siyasi hadisələri 

qələmə alıb faktlaşdırmaq deyil, onların gələcək dövrlərdə də baş verə biləcəyindən doğan 

narahatlığını ifadə etmək və gələcək nəsilləri müəyyən mənada xəbərdar etməkdir.  Aparılan 

təhlil və müqayisələr nəticəsində Uinstonun Oruellin alter-eqosu olduğunu demək mümkündür. 

Uinstonun məğlubiyyəti Oruellin rejim əleyhinə mübarizədə məğlub olduğunu göstərməklə 

həqiqətin nisbiləməsinin ən çətin variantlarını təqdim edir. “1984” romanı fərdin azadlıq eşqi, 

onun inkişaf edib mübarizəyə çevrilmə prosesi və finalda məğlubiyyətlə nəticələnməsindən 

ibarət görünsə də, qeyd etdiyimiz kimi bu daha çox müəllifin siyasi və tarixi həqiqətləri əks 

etdirməsi baxımından qiymətlidir. Corc Oruellin romanda konkret olaraq hansı real dövrü hədəf 

alması ziddiyyətlidir. Bir tərəfdən Corc Oruellin SSRİ-ni hədəf alması [2] fikri irəli sürülsə də, 

digər tərəfdən onun yaratdığı utopik cəmiyyəti ümumiləşdirməsi müdafiə olunur. “Romanda 

haqqında danışılan iyrənc bir sistemi SSRİ ilə müqayisə etsələr də, Oruell bu əsərində 

kapitalizmi, faşizmi və sosializmi birlikdə tənqid edir” [1]. 
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