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George Orwell (pseudonimul literar  i jurnalistic al lui Etic Arthur Blair)  
s-a n#scut în 1903 în India  i a murit de tuberculoz# la Londra, în 1950. 
Tat#l s#u era func&ionar public în administra&ia englez# din India. Orwell a 
studiat la Eton între 1917  i 1921, publicând în diferitele reviste ale 
colegiului, iar între 1922  i 1927 s-a angajat în cadrul Poli&iei Imperiale 
Indiene din Birmania, experien&a pe care a reconstituit-o mai târziu în 
romanul Zile birmaneze (1934). Prima sa carte, Fluierând a pagub  prin 
Paris #i Londra (1933), este o relatare emo&ionant#  i mai ales comic# a 
celor câ&iva ani de s#r#cie autoimpus# pe care i-a tr#it dup# ce s-a întors în 
Europa. Printre romanele sale din anii '30 se num#r# Fiica unui cleric 
(1935)  i O gura de aer (1939), dar adev#rata recunoa tere i-au adus-o alte 
dou# proze, tip reportaj: Drumul c tre Wigan Pier (1937), despre via&a la 
limita s#r#ciei a minerilor dintr-un or# el din Lancashire,  i Omagiu 
Cataloniei (1938), despre propria sa experien &# din timpul R#zboiului Civil 
din Spania. „Asemeni Hannei Arendt, Orwell a fost un om de stânga. El nu 
a fost îns# niciodat# comunist, iar Omagiu Cataloniei este expresia cea mai 
direct# a dezgustului resim&it de acest scriitor britanic, profund ostil 
ipocriziei imperiale din propria sa &ara, în fa&a infamiei politrucilor 
stalini ti" (Vladimir Tism#neanu). Între 1943  i 1945, ca director literar la 
Tribune, a publicat numeroase articole literare  i politice, colaborând în 
acela i timp la Observer #i la Manchester Evening News. Fabula politic# 
Ferma Animalelor (1945)  i distopia O mie nou  sute optzeci #i patru 
(1949) sunt cele mai populare romane ale lui Orwell, traduse în întreaga 
lume. ~n 1968, Sonia Orwell  i Ian Angus i-au editat, în patru volume, 
eseurile, publicistica  i corespondenta. 
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Partea `ntâi 

 
1 

 
 Într-o zi senin#  i friguroas# de aprilie, exact când ceasurile bat ora 
treisprezece, Winston Smith, cu b#rbia înfundat# în piept ca s# scape de 
vântul care-l ia pe sus, se strecoar# iute printre u ile de sticl# ale Blocului 
Victoria, de i nu destul de repede cât s# împiedice un vârtej de praf  i nisip 
s# p#trund# o dat# cu el. Holul blocului miroase a varz# c#lit#  i a pre uri 
vechi. La unul dintre capete se afl# un afi  mult prea mare pentru interior, 
care înf#&i eaz# figura enorm#, lat# de peste un metru, a unui b#rbat în 
vârsta de vreo patruzeci  i cinci de ani, cu o musta&# neagr#  i stufoas#,  i 
cu tr#s#turi frumoase, dar dure. Winston se îndreapt# spre sc#ri. Nu are nici 
un rost s# încerce la lift. Chiar  i în vremurile cele mai bune func&ioneaz# 
numai din când în când, iar în prezent curentul electric este t#iat în timpul 
zilei, ca parte integrant# a campaniei de economisire organizate în 
preg#tirea S#pt#mânii de Ur#. Apartamentul lui se g#se te la etajul  apte, 
a a încât Winston, care are treizeci  i nou# de ani  i o ulcera&ie varicoas# 
deasupra gleznei drepte, o ia încet pe jos, oprindu-se de mai multe ori s# se 
odihneasc#. Pe fiecare palier, figura cea enorm#, a ezat# fa&# în fa&# cu u a 
liftului, îl prive te insistent de pe perete. Este una dintre pozele acelea în 
a a fel realizate, încât ochii te urm#resc din orice unghi. Sub ea scrie: 

 

FRATELE CEL MARE ST' CU OCHII PE TINE 
 
 În#untru, în apartament, o voce melodioas# cite te o list# de cifre 
legate de produc&ia de font#. Vocea vine dintr-o plac# de metal 
dreptunghiular#, ca o oglind# estompat#, care face corp comun cu suprafa&a 
peretelui din dreapta. Winston r#suce te un buton  i vocea sl#be te 
întrucâtva, de i cuvintele înc# se mai disting. Aparatul - numit tele-ecran - 
poate fi dat mai încet, dar nu ai cum s#-l închizi de tot. Winston se duce la 
fereastr#: are o constitu&ie fragil#, e mai degrab# mic de statur#, iar salopeta 
albastr#, care este uniforma Partidului, nu face decât s# scoat# în eviden&# 
cât e de slab. Are un p#r foarte blond  i o fa&# sangvin# de felul ei, cu pielea 
în#sprit# de s#punul prost, de lamele de ras tocite [i de frigul iernii care 
tocmai a trecut. 
 Afar#, chiar  i prin obloanele coborâte, atmosfera arat# friguroas#. 
Pe strad#, jos de tot, vântul bate în vârtejuri care stârnesc praful [i hârtiile 
împr# tiate  i, de i soarele str#luce te, iar cerul etaleaz# un albastru 
strident, parc# nimic nu are culoare, cu excep&ia afi elor lipite peste tot. 
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Figura cu musta&# neagr# te prive te insistent de sus în jos, de la orice col & 
de strad# mai mare. )i pe fa&ada casei de vizavi este una. FRATELE CEL 
MARE ST' CU OCHII PE TINE - zice textul, iar ochii negri scormonesc 
adânc în ochii lui Winston. Mai jos, la nivelul str#zii, este un alt afi , rupt la 
un col&, care flutur# din când în când în b#taia vântului, acoperind  i 
descoperind un singur cuvânt: SOCENG. Undeva, mai departe, un elicopter 
coboar# printre acoperi uri, st# câte o clip# suspendat, ca o alb#strea, apoi 
se ridic# din nou, zburând în cercuri. Este patrula de poli &ie, care- i bag# 
nasul prin casele oamenilor. Dar patrulele nu conteaz#. Poli&ia Gândirii - 
numai ea conteaz#. În spatele lui Winston, vocea de la tele-ecran îi d# 
înainte despre font#  i despre dep# irea celui de-al Nou#lea Plan Trienal. 
Tele-ecranul recep&ioneaz#  i transmite simultan. Orice sunet pe care l-ar 
scoate Winston, mai tare decât o  oapt# foarte slab#, poate fi captat; în plus, 
atâta timp cât se afl# în câmpul vizual al pl#cii de metal, poate fi  i v#zut, 
nu numai auzit. Sigur c# nu ai cum  ti, în fiecare moment, dac# e ti sau nu 
ascultat. Cât de des, sau dup# ce criterii intr# Poli&ia Gândirii pe fiecare 
post individual este ceva ce &ine de domeniul presupunerilor. N-ar fi 
imposibil nici s# urm#reasc# tot timpul pe toat# lumea. ~n tot cazul, pot 
intra pe firul t#u când au ei chef. Te oblig# s# tr#ie ti — [i de fapt chiar a a 
tr#ie ti, dintr-o obi nuin&# devenit# instinct - cu presupunerea c# orice sunet 
pe care-l sco&i este ascultat  i orice mi care observat#, afar# de cazul când, 
s# zicem, stai pe întuneric. 
 Winston r#mâne cu spatele la tele-ecran. E mai sigur a a, de i, cum 
 tie prea bine, chiar  i un spate poate spune ceva. La un kilometru 
dep#rtare, se înal&# Ministerul Adev#rului, unde lucreaz# el, ca un turn 
uria , alb, deasupra peisajului mohorât. Uite, se gânde te Winston cu un 
vag dezgust, uite cum arat# Londra, principalul ora  al Aerobazei Unu, 
care, la rândul ei, este a treia provincie a Oceaniei ca num#r de locuitori, î i 
stoarce memoria dup# vreo amintire din copil#rie care s#-i spun# dac# 
Londra a fost dintotdeauna a a. Oare întotdeauna au existat str#zile astea cu 
case din secolul nou#sprezece, degradate, cu pere&ii propti&i în stâlpi de 
lemn, cu ferestrele astupate cu carton, cu acoperi urile de tabl# ruginite, cu 
zidurile alea stupide ridicate în fa&a gr#dinilor [i care se pr#bu esc în toate 
direc&iile? Sau locurile bombardate, unde praful de ciment se ridic# în 
vârtejuri [i buruienile cresc pe ici, pe colo, peste gr#mezile de moloz? Sau 
locurile în care bombele au cur#&at por&iuni mai mari  i unde au r#s#rit 
coloniile alea abjecte de cocioabe de lemn, ca ni te cote&e? Oricum, n-are 
rost - nu- i mai aminte te: tot ce a mai r#mas din copil#ria lui este o serie 
de imagini foarte limpezi, dar care nu vin pe nici un fel de fundal  i care 
sunt pentru el, cele mai multe, de neîn&eles. 
 Ministerul Adev#rului - în Nouvorb#, Minadev - te izbe te fiindc# 
este cu totul diferit de orice alt# cl#dire vizibil# în jur. Este o structur# 
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înalt#, imens#, de beton armat alb, str#lucitor, în form# de piramid#, care se 
ridic#, teras# dup# teras#, pân# la trei sute de metri în#l&ime. De unde st# 
Winston, se disting foarte bine cele trei lozinci ale Partidului, scrise cu 
litere elegante pe fa&ada alb# ca z#pada: 

 

R'ZBOIUL ESTE PACE  
LIBERTATEA ESTE SCLAVIE  
IGNORAN+A ESTE PUTERE 

 
Ministerul Adev#rului ar avea, dup# câte vorbesc oamenii, vreo trei 

mii de înc#peri deasupra p#mântului  i ramifica&iile corespunz#toare 
dedesubt. Trei alte cl#diri mai exist#, împr# tiate prin Londra, 
asem#n#toare ca aspect  i ca m#rime. Cl#dirile astea domin# arhitectura din 
jur în a a m#sur#, încât de pe acoperi ul Blocului Victoria le po&i vedea pe 
toate patru deodat#. Sunt sediile celor patru Ministere care- i împart între 
ele aparatul de guvern#mânt: Ministerul Adev#rului, care se ocup# cu 
 tirile, cu distrac&iile, cu educa&ia  i cu artele frumoase; Ministerul P#cii, 
care se ocup# cu r#zboiul; Ministerul Iubirii, care se ocup# cu men&inerea 
ordinii  i disciplinei,  i Ministerul Abunden&ei, care r#spunde de treburile 
economice. 
În Nouvorb#, numele lor sunt Minadev, Minipax, Miniiub  i Minabund. 
 Dintre toate, Ministerul Iubirii este cel cu adev#rat însp#imânt#tor. 
Nu are deloc ferestre. Winston nu a fost niciodat# în#untru  i nici m#car nu 
s-a apropiat de cl#dire la mai pu&in de o jum#tate de kilometru. Este 
imposibil s# intri acolo altfel decât cu treburi oficiale,  i chiar  i atunci 
p#trunzi numai printr-un labirint de re&ele de sârm# ghimpat#, u i de o&el  i 
cuiburi de mitralier# camuflate. Pân#  i str#zile care duc la barierele lui 
exterioare gem de gardieni cu mutre de gorile, îmbr#ca&i în uniforme negre 
 i înarma&i cu bastoane. 
 Winston se întoarce brusc. )i-a compus pe fa&# acea expresie de 
optimism lini tit pe care este indicat s-o arborezi când stai cu fa&a la tele-
ecran. Traverseaz# camera  i merge în buc#t#rie. Plecând de la Minister la 
ora prânzului,  i-a sacrificat masa de la cantin#, de i  tie foarte bine c# nu 
are nimic de mâncare în buc#t#rie, afar# de un codru de pâine neagr# pe 
care trebuie s#  i-l p#streze pentru mâine diminea&#. Ia de pe un raft o sticl# 
cu un lichid incolor  i cu o etichet# alb# pe care scrie GIN VICTORIA. 
B#utura r#spânde te un miros gre&os, uleios, ca de alcool chinezesc de orez. 
Winston î i toarn# o cea c# aproape plin#, î i preg#te te sim&urile pentru un 
 oc  i d# pe gât con&inutul ce tii ca pe un medicament. În clipa urm#toare, 
fa&a i se face ro ie, iar ochii încep s#-i curg#. B#utura respectiv# este un fel 
de ap# tare  i, în plus, când o înghi &i, ai senza&ia c# te izbe te cineva în cap, 
pe la spate, cu un baston de cauciuc. )i totu i, dup# doar câteva clipe, 
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arsura din burt# i se stinge  i via&a începe s# i se par# mai vesel#. Ia o &igar# 
dintr-un pachet  ifonat pe care scrie +IG'RI VICTORIA  i, din neaten&ie, 
o întoarce în pozi&ie vertical#: uite, s-a scurs tutunul pe jos. Mai ia una, de 
ast# dat# cu mai mult succes. Dup# care, merge înapoi în camer#  i se 
a eaz# la o m#su&# aflat# în stânga tele-ecranului. Din sertarul m#su&ei 
scoate un toc, o c#limar# cu cerneal#  i un volum gros, format mare, cu foi 
albe, cu spatele ro u  i coperta de culoarea marmorei. 
 Din cine- tie-ce motiv, tele-ecranul din apartamentul lui este a ezat 
într-o pozi&ie neobi nuit#, în loc s# troneze, cum se întâmpla de obicei, în 
peretele din fund, de unde poate supraveghea toat# înc#perea, aici este 
încastrat în peretele lateral, fa&# în fa&# cu fereastra. La un metru dep#rtare 
de tele-ecran, peretele formeaz# o ni #, destinat# probabil, când se 
construise blocul, unor rafturi de c#r&i. Ni a aceasta nu este foarte adânc#, 
atâta cât s# încap# scaunul pe care st# Winston acum, cu spatele lipit de 
perete, în a a fel încât s# r#mân# în afara câmpului de ac&iune al tele-ecra-
nului, cel pu&in a câmpului vizual. Sigur c# tot poate fi auzit, dar, atâta timp 
cât st# în pozi&ia de acum, nu poate fi v#zut. Lucrul pe care are de gând s#-l 
fac# i-a fost sugerat, în parte, de aceast# geografie neobi nuit# a camerei. 
 I-a mai fost sugerat  i de cartea pe care a scos-o din sertar. Este o 
carte mai mult decât frumoas#. Are o hârtie neted#, de cea mai bun# 
calitate, îng#lbenit# pu&in de trecerea timpului, cum nu se mai fabric# de cel 
pu&in patruzeci de ani. Iar el, Winston, b#nuie te c# este mult mai veche de 
atâta. A v#zut-o aruncat# în vitrina unei pr#v#lii de vechituri unde mirosea 
a mucegai, dintr-o mahala a ora ului - nici nu mai &ine minte în care anume 
–,  i a fost n#p#dit, acolo, pe loc, de dorin&a irezistibil# de a o cump#ra. 
Membrii Partidului nu au voie, în principiu, s# intre în magazinele 
obi nuite - “s# cumpere de pe pia&a neagr#”, cum se spune -, dar regula nu 
se respect# cu stricte&e, pentru c# sunt o mul&ime de lucruri, de pild#  ireturi 
de pantofi sau lame de ras, de care este practic imposibil s# faci rost de 
altundeva. Atunci, demult, când a v#zut cartea în vitrina aceea, a aruncat 
câte o privire în susul  i în josul str#zii  i pe urm# s-a strecurat în#untru  i a 
cump#rat-o la pre&ul de doi dolari cincizeci. La vremea aceea, nu o voia 
pentru nimic anume. A adus-o acas#, în serviet#, cu sentimentul vinov#&iei. 
Chiar  i f#r# s# scrie nimic în ea, este un obiect care îl poate compromite. 
 Ceea ce are de gând s# fac# este s#- i &in#, de azi înainte, un jurnal. 
A a ceva nu este ilegal – nimic nu este ilegal, din moment ce nu mai 
exist# legi -, dar, daca este descoperit, se poate a tepta, pe bun# dreptate, s# 
fie pedepsit cu moartea. Sau cu cel pu&in dou#zeci  i cinci de ani într-un 
lag#r de munc# silnic#. Pune o peni&# în toc  i- i trece limba peste ea, ca s# 
se duc# unsoarea. Sigur c# tocul este un instrument arhaic [i nu se mai folo-
se te nici pentru semn#turi, dar el  i-a f#cut rost de unul pe ascuns  i cu 
oarecare dificultate, pur  i simplu fiindc# are sentimentul c# hârtia asta 
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frumoas#  i l#ptoas# merit# scris# cu o peni&# adev#rat#,  i nu scrijelit# cu 
creionul chimic. Adev#rul este c# lui Winston îi vine  i greu s# scrie de 
mân#. În afar# de unele noti&e foarte scurte, totul se dicteaz# la scrievorbitor 
- ceea ce, bineîn&eles, nici nu se pune problema s# fac# în momentul de 
fa&#. Î i înmoaie peni&a în cerneal#, dup# care ezit#... Îi trece un fel de fior 
prin stomac. S# pun# pe hârtie data - datarea jurnalului este actul decisiv. 
Scrie cu litere mici, trasate stângaci: 
4 aprilie 1984 
 Se reazem# de perete cu un sentiment de total# neajutorare. În primul 
rând, nu  tie deloc sigur dac# este, într-adev#r, anul 1984. Cam atât ar 
trebui s# fie, pentru c# este aproape convins c# are treizeci  i nou# de ani  i 
parc# &ine minte c# anul na terii lui era 1944. Sau '45? ~n ziua de azi, cine 
mai poate stabili o dat# oarecare cu o aproxima&ie mai mic# de un an sau 
doi? 
 )i pentru cine - gândurile îi sar brusc de la una la alta - pentru cine 
&ine el jurnalul #sta? Pentru cei viitori, pentru cei care nu s-au n#scut înc#. 
Mintea îi z#bove te câteva momente asupra datei nesigure de pe foaia de 
hârtie, dup# care face un nou salt, izbindu-se de cuvântul din Nouvorb# 
dublugândi. Parc# acum î i d# seama, pentru prima oar#, de groz#via 
lucrului de care s-a apucat. Cum ai putea s# comunici cu viitorul? Nu e cu 
putin&# - prin natura îns# i a lucrurilor. Din dou#, una: ori viitorul o s# fie la 
fel ca prezentul, în care caz nu l-ar mai asculta nimeni pe el, ori o s# fie 
altfel decât prezentul, drept care ce sens ar mai avea demersul lui? 
 Un timp, r#mâne uitându-se proste te la hârtie. Tele-ecranul 
transmite acum o muzic# strident#, milit#reasc#. Lui Winston i se întâmpla 
ceva curios: nu numai c# pare s#- i fi pierdut capacitatea de a se exprima, 
dar parc# a uitat  i ce voia de la bun început s# comunice. De s#pt#mâni 
întregi se preg#te te pentru acest moment  i nu i-a trecut niciodat# prin 
minte c# i-ar mai trebui  i altceva în afar# de curaj. Scrisul în sine este o 
treab# u oar#. Tot ce are de f#cut este s# a tearn# pe hârtie interminabilul 
monolog pe care  i-l tot repet# în gând de ani de zile. Ei da, dar uite c#, în 
clipa asta, pân#  i monologul i-a amu&it. Pe deasupra, ulcera&ia varicoas# de 
deasupra gleznei a început s#-i dea ni te mânc#rimi insuportabile. Nu 
îndr#zne te s# se scarpine, pentru c# ori de câte ori se scarpin# i se 
inflameaz#  i mai tare. Secundele trec una dup# alta. În mintea lui se 
amestec# albea&a paginii din fa&a lui cu mânc#rimea pielii de deasupra 
gleznei, cu zbieratele muzicii  i cu o oarecare ame&eal#, din cauza ginului. 
Deodat#, începe s# scrie a a, pur  i simplu, ca un nebun, numai par&ial 
con tient de ce a terne pe hârtie. Are un scris m#runt, dar ca de copil, care 
se ridic#  i coboar# pe pagin#, mâncând mai întâi literele mari  i, pân# la 
urm#,  i punctua&ia: 
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 4 aprilie 1984. Asear  la cinema. Numai filme de r zboi. Unul foarte 
bun cu un vapor plin de refugia&i, bombardat undeva în Mediteran . 
Publicul distrat de imaginile cu un gr san care încerca s  scape înot, dar un 
elicopter se &inea scai de el, mai întâi &i-l ar ta plesc ind prin ap  ca un porc 
de mare, pe urm  îl vedeai prin luneta de la mitraliera elicopterului [i pe 
urm  era f cut ciur [i marea devenea roz în jurul lui #i se scufunda atât de 
brusc, parc  g urile ar fi l sat apa s  intre în el. Publicul care urla râzând 
când s-a dus la fund. pe urm  &i-ar ta o barc  de salvare plin  cu copii [i un 
alt elicopter care se oprise deasupra lor. era o femeie între dou  vârste, 
poate evreic , [i st tea în fa&  cu un b ie&el de vreo trei ani în bra&e, 
b ie&elul &ipa de fric  #i-#i vira nasul între sânii femeii parc  ar fi vrut s  se 
bage în ea cu totul [i femeia îl strângea în bra&e #i-l lini#tea de#i #i ea era 
verde de fric , acoperindu-l tot timpul cât putea de mult, parc  ar fi crezut 
c  bra&ele ei îl pot ap ra de gloan&e, pe urm  elicopterul a lansat un obuz de 
dou zeci de kilograme direct în ei, o flam  îngrozitoare #i barca s-a f cut 
toat  pulbere, pe urm  a fost o secven&  superb  un bra& de copil zburând 
sus sus sus sus de tot în aer un elicopter cu un aparat de filmat în bot 
probabil la urm rit în sus #i ropote de aplauze de la locurile partidului dar o 
femeie din rândurile de proli a început brusc s   fac  gur  #i s  &ipe c  nar fi 
trebuit s  arate a#a ceva nu de fa&  cu copiii ar fi trebuit mai bine s  nu de 
fa&  cu copiii nui când poli&ia a scoso afar  nu cred ca p &it ceva cui îi pas  
ce zic prolii tipic  reac&ie de proli  #tia niciodat  
 Winston se opre te din scris la fel de brusc, printre altele fiindc# îl 
&ine un junghi în coaste. De ce-o fi turnat tot  irul #sta de inep&ii? Dar, 
curios lucru, în timp ce le scria, i s-a limpezit în minte un incident cu totul 
deosebit. Atât de deosebit, încât aproape c#-i vine s#-l a tearn# pe hârtie. 
Iat#, acum realizeaz# c# tocmai din cauza acestui incident s-a hot#rât el s# 
vin# acas#  i s#- i înceap# jurnalul ast#zi,  i nu în alt# zi. 
 S-a petrecut chiar azi-diminea&#, la Minister – dac# se poate spune 
c# un lucru atât de vag a avut într-adev#r loc. 
 Cu pu&in înainte de ora unsprezece, la Sec&ia Documente, unde 
lucreaz# Winston, lumea î i c#ra scaunele afar# din boxe [i le a eza în 
mijlocul holului principal, în fa &a tele-ecranului cel mare, preg#tindu-se 
pentru cele Dou# Minute de Ur#. Winston î i c#uta  i el un loc pe unul 
dintre rândurile de mijloc, când în hol au ap#rut, practic în acela i timp, 
dou# persoane pe care le  tia din vedere, dar cu care nu a intrat nici odat# în 
vorb#. Una era o fat# cu care se întâlne te de multe ori pe coridoare. Nu  tie 
cum o cheam#, dar  tie c# lucreaz# la Sec&ia Literatur#. Probabil c# face 
cine- tie-ce munc# mecanic# la vreuna dintre ma inile de scris romane, 
fiindc# a v#zut-o de câteva ori cu mâinile unsuroase [i cu câte o cheie arti -
culat# în buzunarul de la salopet#. Ca fat#, pare sigur# pe ea  i are un p#r 
negru bogat, pistrui pe fa&#  i mi c#ri iu&i  i atletice. S# tot aib# vreo 
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dou#zeci  i  apte de ani. ~n jurul taliei de la salopet# avea prins# o e arf# 
ro ie îngust#, emblema Ligii Tineretului Anti-Sex, pe care  i-o petrecuse de 
mai multe ori, destul de strâns ca s#-i scoat# în relief frumuse&ea soldurilor. 
Lui Winston i-a displ#cut fata asta din primul moment în care a v#zut-o. 
)tie  i de ce. Din cauza atmosferei de gazon de hochei [i de b#i reci  i de 
excursii în grup  i în general de castitate pe care reu e te s-o creeze în jurul 
ei. Winston detest# aproape orice femeie,  i mai ales pe cele tinere  i 
dr#gu&e. Femeile, mai ales cele tinere, sunt întotdeauna cele mai fanatice 
sus&in#toare ale Partidului, cele care înghit orice slogan, care fac spionaj 
amator  i care te toarn# urgent dac# te miros de neortodoxie. Dar fata asta, 
în mod special, îi las# impresia, ori de câte ori o vede, c# este mai 
periculoas# decât multe altele. Odat#, când treceau unul pe lâng# altul pe 
coridor, fata i-a aruncat o privire piezi # care parc# l-a str#puns si, pentru o 
clip#, a fost cuprins de o panic# oarb#. Atunci i-a trecut pentru prima oar# 
prin minte ideea c# ar fi putut lucra pentru Poli&ia Gândirii. Sigur c# era 
pu&in probabil a a ceva, dar iat#,  i azi-diminea&#, ca de fiecare dat# când s-
a întâlnit cu ea, a avut un sentiment de nelini te ciudat#, un amestec de 
team#  i du m#nie. 
 Cealalt# persoan# era un b#rbat pe care-l cheam# O'Brien, membru al 
Partidului Interior, care de&ine un post atât de important  i de sus-pus, încât 
Winston  tie doar foarte vag cu ce anume se ocup#. Oamenii de pe scaune 
au scos un murmur v#zând salopeta neagr# a unui membru al Partidului 
Interior. O'Brien este un b#rbat voinic, aproape masiv, cu ceafa groas#  i cu 
figura aspr#, ironic#  i brutal#. )i totu i, în ciuda aspectului s#u 
înfrico #tor, are un anume farmec în comportament, o mi care de a- i 
potrivi mai bine ochelarii pe nas, care te las# cumva f#r# replic# - de i lui 
Winston nu-i este foarte clar în ce fel –, un gest nea teptat de manierat. Un 
gest care, dac# ar mai gândi cineva în ace ti termeni, aminte te de un nobil 
din secolul nou#sprezece, care î&i întinde cutia cu tutun de prizat. Winston 
l-a mai v#zut pe O'Brien poate de zece ori în tot atâ&ia ani, dar, curios lucru, 
se simte foarte tare atras de el, nu numai fiindc# îl intrig# contrastul dintre 
aspectul lui rafinat  i fizicul de boxer profesionist, ci mai degrab# din cauza 
unei convingeri &inute secret# - sau poate nici m#car dintr-o convingere, ci 
dintr-o speran&# -,  i anume c# ortodoxia politic# a lui O'Brien nu este 
perfect#. Este ceva în figura lui care sugereaz# automat acest lucru. )i, de 
fapt, poate nici m#car nu este neortodoxie ceea ce i se cite  te pe fa&#, ci pur 
[i simplu inteligen&#. Oricum, are înf#&i area unui om cu care ai putea sta 
de vorb#, dac# ai reu i s# p#c#le ti cumva tele-ecranul  i s#-l prinzi singur. 
Winston personal nu a f#cut, îns#, niciodat# nici cel mai mic efort de a- i 
verifica presupunerea, fiindc# adev#rul este c# nu are cum s# fac# a a ceva. 
 Când a intrat în holul cu scaune, O'Brien s-a uitat la ceas  i, v#zând 
c# era aproape ora unsprezece, s-a hot#rât, evident, s# r#mân# acolo, la 
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Sec&ia Documente, pentru cele Dou# Minute de Ur#. S-a a ezat pe acela i 
rând cu Winston, câteva scaune mai departe. O femeie mic# de statur#, cu 
p#rul de culoarea nisipului, care lucreaz# în boxa de lâng# cea a lui 
Winston, s-a a ezat între ei. Fata cu p#rul negru st#tea exact în spate. 
~n clipa urm#toare, tele-ecranul cel mare din fundul s#lii a slobozit un glas 
sinistru, ca scrâ netul unei ma in#rii neunse. Un zgomot care î&i strepezea 
din&ii  i-&i ridica p#rul la ceaf#. ~ncepuse Ura. 
 Ca de obicei, pe ecran a ap#rut chipul lui Emmanuel Goldstein, 
Du manul Poporului. Printre spectatori au început fluier#turile. Femeia cea 
mic# de statur#, cu p#rul ca nisipul, a scos un &ip#t de groaz# amestecat# cu 
scârb#. Goldstein este un renegat  i un dec#zut care odat#, cu mult timp în 
urm# - nimeni nu- i mai aminte te cu siguran&# cât anume - a fost una 
dintre figurile de frunte ale Partidului, aproape la acela i nivel cu Fratele 
cel Mare însu i; pe urm#, s-a angajat în activit#&i contrarevolu&ionare, a fost 
condamnat la moarte, dar, nu se  tie cum, a sc#pat  i a disp#rut ca prin 
minune. Programul celor Dou# Minute de Ur# variaz# de la o zi la alta, dar 
nu este zi în care Goldstein s# nu fie personajul principal. El este primul 
tr#d#tor, cel dintâi care a p#tat puritatea Partidului. Toate tic#lo iile 
îndreptate împotriva Partidului care au urmat, toate tr#d#rile, actele de 
sabotaj, ereziile, devia&iile – toate au izvorât direct din teoriile lui. 
Undeva, nu se  tie bine unde, Goldstein este înc# în via&#  i- i organizeaz# 
comploturile: poate undeva dincolo de ocean, sub protec &ia str#inilor care-l 
pl#tesc, sau, a a cum se zvone te din când în când, poate se ascunde pe 
undeva chiar pe teritoriul Oceaniei. 
 Lui Winston i s-a crispat diafragma. Ori de câte ori vede chipul lui 
Goldstein, îl încearc# sentimente amestecate. Fa&a aia prelung#  i osoas# de 
evreu, cu o coam# de p#r alb, ca o aureol#,  i cu b#rbu&a ascu&it#, ca de &ap. 
O figur# inteligent#  i totu i eminamente demn# de dispre&: poart# o 
pereche de ochelari propti&i pe vârful nasului, care îi dau o înf#&i are de 
prostie senil#. Seam#n# cu o oaie  i chiar  i în voce are ni te inflexiuni care 
aduc a beh#ituri. 
 De pe ecran, Goldstein  i-a debitat, ca de obicei, atacul veninos 
împotriva doctrinelor Partidului, atac atât de exagerat  i de tic#los, încât 
nici m#car un copil n-ar fi trebuit s# se lase p#c#lit de el, dar care, totu i, 
era exact atât de plauzibil, cât s#-&i dea sentimentul alarmant c# al&ii, cu mai 
pu&in echilibru psihic, ar putea fi indu i în eroare. L-a insultat pe Fratele cel 
Mare, a denun&at dictatura Partidului, a cerut încheierea imediat# a p#cii cu 
Eurasia, a solicitat libertatea cuvântului, libertatea  presei, libertatea de 
întrunire, libertatea de gândire, zbierând ca un isteric despr e tr#darea 
Revolu&iei - totul într-o vorbire polisilabic# rapid#, ca un fel de parodiere a 
stilului obi nuit al oratorilor Partidului, care con&inea chiar  i termeni din 
Nouvorb#; ba chiar, mult mai mul&i asemenea termeni decât folose te orice 
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membru al Partidului în via&a de toate zilele. )i în tot acest timp, ca s# nu 
aib# nimeni nici cel mai mic dubiu asupra realit#&ii pe care o acopereau 
l#tr#turile viclene ale lui Goldstein, în spatele lui, pe ecran, m#r #luiau 
interminabile coloane ale armatei eurasiene - rânduri peste rânduri de 
b#rba&i solizi, cu fe&e asiatice imobile, care veneau în valuri pân# în primul 
plan al ecranului  i pe urm# disp#reau, pentru a fi înlocuite de altele exact 
la fel. Trop#itul ritmic  i monoton al cizmelor solda&ilor forma fundalul 
vocii beh#itoare a Du manului Poporului. Nu s-au scurs nici treizeci de 
secunde din cele Dou# Minute de Ur#, [i cel pu&in jum#tate dintre cei 
prezen&i în sal# începuser# deja s# aib# manifest#ri necontrolate de furie. 
Fa&a aceea ca de oaie de pe ecran, mul&umit# de sine,  i sentimentul 
terifiant de for&#, pe care-l d#dea armata eurasian# din spatele ei, erau prea 
mult;  i pe urm#, fie  i numai vederea lui Goldstein sau gândul la el pro-
voac# automat fric#  i mânie. Goldstein este obiectul urii în mai mare 
m#sur# decât Eurasia sau Estasia, pentru c# atunci când Oceania se afl# în 
stare de r#zboi cu una dintre cele dou# puteri, cu cealalt# este, în general, în 
rela&ii de pace. Se petrece îns# ceva ciudat: de i Goldstein este detestat  i 
dispre&uit de toat# lumea, de i în fiecare zi  i de o mie de ori pe zi, pe 
podiumuri, la tele-ecran, în ziare, în c#r&i teoriile lui sunt respinse, zdrobite, 
ridiculizate, strigate sus [i tare, în auzul mul &imii, ca s# se vad# ce prostii 
lamentabile sunt - în ciuda tuturor acestor lucruri, influen&a lui parc# 
niciodat# nu sl#be te, întotdeauna se g#sesc al&i  i al&i naivi care se las# 
sedu i de el. Nu trece o zi în care Poli&ia Gândirii s# nu dema te spioni  i 
sabotori care ac&ioneaz# la ordinele lui Goldstein, care se pare c# este 
comandantul unei mari armate din umbr#, al unei re&ele secrete de 
comploti ti care urm#resc s# r#stoarne ordinea de Stat. Fr &ia - cic# a a s-ar 
numi. Umbl#  i unele vorbe,  optite, despre o carte îngrozitoare, un 
compendiu al tuturor ereziilor, al c#rei autor ar fi chiar Emmanuel 
Goldstein  i care ar circula clandestin pe ici, pe colo. Este, din câte se 
spune, o carte f#r# un titlu anume. Lumea vorbe te despre ea – dac# are 
curajul s# vorbeasc# - spunându-i, pur  i simplu, Cartea. Dar asemenea 
lucruri nu le afli decât din ni te zvonuri vagi. Nici Fr#&ia, nici Cartea nu 
sunt subiecte despre care un membru al Partidului s # vorbeasc#, dac# poate 
s# le ocoleasc#. 
 În al doilea minut, Ura a ajuns demen&#. Oamenii se foiau în sus [i în 
jos pe scaune [i zbierau în gura mare, f#când eforturi disperate ca s# 
acopere vocea beh#itoare de la tele-ecran, care te scotea din min&i. Femeia 
cea mic# de statur#, cu p#rul ca nisipul, se f#cuse stacojie la fa&#, iar gura i 
se deschidea  i se închidea de parc# ar fi fost un pe te pe uscat. Pân# [i 
chipul aspru al lui O'Brien se îmbujorase. St#tea drept pe scaun, cu pieptul 
solid umflându-i-se  i tremurând, ca  i cum ar fi rezistat asaltului unui val 
uria . Fata cu p#rul negru din spatele lui Winston a început s# &ipe : 
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“Porcule! Porcule!! Porc ordinar!!!” - si, la un moment dat, a apucat un 
dic&ionar gros de Nouvorb#  i l-a aruncat în tele-ecran. Cartea l-a lovit pe 
Goldstein în nas [i a rico at; dar vocea a continuat, netulburat# de nimic, 
într-un moment de luciditate, Winston s-a trezit c# urla  i el ca to&i ceilal&i 
 i c# izbea violent cu c#lcâiul în bara de la scaun. Ce este realmente 
îngrozitor la cele Dou# Minute de Ur# nu este nici m#car faptul c# fiecare 
trebuie s#- i joace rolul, ci, dimpotriv#, c# nimeni nu se poate ab&ine de la a 
intra în joc. Dup# prima jum#tate de minut, orice pref#c#torie devine lipsit# 
de sens. 
 Un extaz hidos al fricii  i al dorin&ei de r#zbunare, pofta de a ucide, 
de a tortura, de a zdrobi capete cu barosul s-a scurs, ca de obicei, prin 
întregul grup de spectatori ai Urii, ca un curent electric, transformându -1 pe 
fiecare, chiar împotriva voin&ei sale, într-un dement care se schimonosea  i 
zbiera. )i totu i, furia care te cuprinde în asemenea momente este o emo &ie 
abstract#, f#r# un azimut precis, pe care o po&i comuta de la un obiect la 
altul, ca pe flac#ra unei l#mpi de sudur#. A a se face c# vine câte un 
moment, în care ura lui Winston nu se îndreapt# deloc spre Goldstein, ci, 
dimpotriv#, spre Fratele cel Mare, spre Partid  i spre Poli&ia Gândirii; în 
asemenea momente, inima lui se întoarce spre ereticul acela de pe ecran, 
alungat  i batjocorit de toat# lumea, singurul campion al adev#rului  i al 
logicii într-o lume de minciuni. Iar în clipa imediat urm#toare, redevine  i 
el la fel ca to&i ceilal&i din jurul lui  i tot ce se spune despre Goldstein i se 
pare  i lui c# este adev#rul adev#rat, în asemenea momente, ura lui secret# 
fa&# de Partid se transform# în adora&ie, iar Fratele cel Mare se înal&# 
precum un turn protector, neînfricat  i de neînvins, care st# ca o stânc# în 
calea hoardelor Asiei, pe când Goldstein, de i se spune c# este izolat  i 
neajutorat, de i îns# i existen&a lui r#mâne de dovedit, cap#t# statura unui 
vr#jitor sinistru, capabil, prin simpla for &# a vocii sale, s# demoleze 
edificiul civiliza&iei. 
 Uneori, Winston reu e te chiar s#- i orienteze ura în cutare sau 
cutare direc&ie, printr-un act de voin&#. De pild#, azi-diminea&#, cu acel gen 
de efort cu care î&i smulgi capul de pe pern# în toiul unui co mar,  i-a mutat 
ura de la b#rbatul de pe ecran la fata cu p#rul negru din spatele lui. Prin 
minte i-au trecut ni te halucina&ii vii  i frumoase: se f#cea c# o b#tea cu un 
bulan de cauciuc pân# o omora; se f#cea c# o lega de un stâlp în pielea 
goal#  i o ciuruia cu s#ge&i, ca pe sfântul Sebastian; se f#cea c# o viola cu 
bestialitate  i c#-i t#ia beregata chiar în momentul când ejacula în#untrul ei. 
)i totu i, ceva tot a fost mai bine ca alt# dat#:  i-a dat seama de ce o ur# te 
atât de tare. O ur# te pentru c# e tân#ra, dr#gu&# [i f#r# sex, pentru c# ar 
vrea s# se culce cu ea  i  tie c# n-o s# fac# niciodat# treaba asta, pentru c# 
în jurul taliei ei suple  i frumoase, care parc# te roag# s-o cuprinzi cu 
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bra&ul, nu este nimic altceva decât e arfa aia ro ie odioas#, simbolul agresiv 
al frigidit#&ii. 
 Ura  i-a atins punctul culminant. Vocea lui Goldstein a devenit 
realmente o beh#ial#  i, pentru o clip#, figura i s-a schimbat într-un cap de 
oaie. Pe urm#, capul de oaie s-a transformat într-o figur# imens#  i 
înfior#toare de soldat eurasian care înainta cu pistolul-mitralier# r#p#ind, de 
parc# ar fi vrut s# sar# afar# din suprafa&a tele-ecranului, a a încât unii 
spectatori din rândul întâi chiar se l#saser# pe spate cu scaunele. Dar, în 
acela i moment, fiecare a scos câte un oftat adânc de u urare: figura cea 
monstruoas# s-a transformat în figura Fratelui cel Mare, cu p#rul negru, cu 
musta&a neagr#, plin de for&#  i de o lini te misterioas#, umplând aproape 
tot ecranul. Nimeni nu mai auzea ce spunea Fratele cel Mare. Nu erau decât 
ni te vorbe simple, de încurajare, de genul celor ce se rostesc în focul luptei 
[i pe care nu le po&i distinge una câte una, dar care î&i redau încrederea în 
tine prin simplul fapt c# sunt rostite. Pe urm#, figura Fratelui cel Mare a 
disp#rut, iar în locul ei au ap#rut cele trei lozinci ale Partidului scrise cu 
litere uria e: 

R'ZBOIUL ESTE PACE  
LIBERTATEA ESTE SCLAVIE  
IGNORAN+A ESTE PUTERE 

 Dar figura Fratelui cel Mare parc# a mai st#ruit pe ecran câteva 
secunde, ca  i cum efectul ei asupra retinelor spectatorilor ar fi fost prea viu 
pentru a se  terge imediat. Femeia cea mic# de statur#, cu p#rul ca nisipul, 
s-a aruncat peste sp#tarul scaunului din fa&#,  i-a întins bra&ele spre tele-
ecran, sco&ând un murmur tremurat, care suna ca un fel de “Mântuitorul 
meu!”, dup# care  i-a îngropat fa&a în palme. Se vedea clar c# se ruga. 
Deodat#, brusc, întregul grup de spectatori au început s # intoneze, profund, 
încet, ritmat: “Fra-te!... Fra-te!... Fra-te!...” - o dat#, [i înc# o dat#,  i înc# o 
dat#, foarte lent, cu pauze mari între prima  i a doua silab#. Era un sunet 
greu, bolborosit, curios de s#lbatic, dincolo de care ai fi zis c# se auzea 
trop#it de picioare goale  i duduit de tam-tam-uri. Aproape o jum#tate de 
minut a durat. Refrenul acesta se aude de multe ori, în momente de emo&ie 
covâr itoare, într-un fel, este un imn adus în&elepciunii  i m#re&iei Fratelui 
cel Mare, dar, mai mult decât atât, este un act de auto-hipnoz#, de în#bu ire 
inten&ionat# a st#rii con tiente cu ajutorul unui sunet ritmat. Lui Winston i 
se pare, ori de câte ori îl aude, c#-i înghea&# ma&ele, în timpul celor Dou# 
Minute de Ur#, nu poate s# nu ia parte  i el la delirul general, dar aceast# 
scandare subuman# “Fra-te!... Fra-te!...” îi d# fiori de fiecare dat#. Evident 
c# scandeaz#  i el al#turi de to&i ceilal&i; ar fi imposibil s# procedeze altfel. 
A-&i disimula sentimentele, a-&i controla mu chii fe&ei, a face exact la fel ca 
toat# lumea – acestea au devenit deja reac&ii instinctive. Dar exist# întot-
deauna un interval de câteva secunde, în care expresia din ochii lui l-ar 
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putea tr#da. Exact într-un asemenea moment de cump#n# s-a petrecut lucrul 
acela important – presupunând c#, într-adev#r, chiar s-a petrecut. 
 O clip#, nu mai mult, ochii lui  i cei ai lui O'Brien s-au întâlnit. 
O'Brien se ridicase, î i scosese ochelarii  i tocmai era pe punctul de a  i-i 
potrivi la loc pe nas. Dar, timp de o frac&iune de secund#, ochii lor s-au 
întâlnit  i, în r#stimpul cât s-a petrecut acest lucru, Winston a în &eles – da, 
da, a în&eles ! – c# O'Brien gândea la fel ca el. Între ei doi s-a schimbat un 
mesaj de neconfundat, ca  i cum mintea fiec#ruia s-ar fi deschis brusc  i 
gândurile ar fi zburat de la unul la cel#lalt prin ochi. “Sunt de partea ta” - i 
s-a p#rut c# i-a spus O'Brien. “)tiu precis ce gânde ti,  tiu totul despre 
dispre&ul t#u, despre ura ta, despre scârba ta. N-avea grij#, sunt de partea 
ta!” Pe urm#, sclipirea aceea de în&elegere a disp#rut, iar chipul lui O'Brien 
a devenit la fel de impenetrabil ca al tuturor celorlal &i. 
 Asta a fost tot  i deja nu mai este atât de sigur c# s-a petrecut cu 
adev#rat. Asemenea incidente nu au niciodat# nici cea mai mic# urmare. 
Tot ce fac este s# men&in# vie în el credin&a – sau speran&a, mai degrab# – 
c#  i al&ii, afar# de el însu i, sunt du manii Partidului. Poate c# totu i 
zvonurile despre marile comploturi ilegale sunt adev#rate - poate c# Fr#&ia 
chiar exist#! Cu toate nenum#ratele arest#ri, m#rturisiri [i execu&ii, este 
imposibil s# afirmi cu mâna pe inim# c# Fr#&ia este un mit  i nimic mai 
mult. Uneori, Winston crede în existen&a ei, alteori nu. Nu are nici o 
dovad#, numai priviri fugare care pot s# însemne orice sau s# nu însemne 
nimic, frânturi de conversa&ie la care mai trage uneori cu urechea, 
însemn#ri ilizibile pe pere&ii closetelor; odat#, când s-au întâlnit doi in i 
care nu se cuno teau, a v#zut chiar o mi care imperceptibil# a mâinii, care 
ar fi putut fi un semnal de recunoa tere. Totul &ine de domeniul presupu-
nerilor  i chiar  i incidentul de azi-diminea&# mai mult ca sigur c# fost în 
imagina&ia lui. Dup# cele Dou# Minute de Ur#, s-a dus înapoi în boxa lui, 
f#r# s# se mai uite la O'Brien. Ideea de a merge mai departe, dincolo de 
acest contact de o clip#, nici nu i-a trecut prin minte. Ar însemna s#- i 
asume un risc neînchipuit de mare, chiar  i dac# ar  ti cum s# procedeze 
într-o asemenea situa&ie. Timp de o clip# au schimbat o privire echivoc#  i 
cu asta, basta. Dar pân# [i o privire echivoc# devine un eveniment 
memorabil în singur#tatea claustrat# în care e ti obligat s# tr#ie ti. 
 Winston se dezmetice te  i î i îndreapt# spatele pe scaun. Râgâie, din 
cauza ginului care parc# îi vine înapoi. Ochii îi coboar# înapoi pe pagin#, 
î i d# seama c#, în timpul cât a stat plonjat în medita&ii, a mai scris ceva, 
prin cine- tie-ce fel de dicteu automat. Dar nu mai este acela i scris 
neîndemânatic  i crispat dinainte. Tocul îi alunecase cu voluptate peste 
hârtia fin#  i a ternuse ni te litere mari  i ordonate: 

JOS FRATELE CEL MARE  
JOS FRATELE CEL MARE  
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JOS FRATELE CEL MARE  
JOS FRATELE CEL MARE  
JOS FRATELE CEL MARE 

umplând în felul acesta o jum#tate de pagin#. 
 Nu- i poate reprima un sentiment asem#n#tor cu panica. Este absurd, 
din moment ce scrierea acestor cuvinte anume nu e cu nimic mai 
primejdioas# decât actul în sine de a- i &ine un jurnal; dar, în prima clip#, îi 
vine s# smulg# paginile irosite  i s# renun&e cu totul la proiectul pe care  i l-
a propus. 
 )i totu i, nu face a a ceva, fiindc#  tie c# nu are nici un sens. Fie c# 
scrie JOS FRATELE CEL MARE, fie c# nu scrie, este totuna. Fie c# î i 
&ine jurnalul în continuare, fie c#-l las# balt#, este acela i lucru. Poli&ia 
Gândirii tot o s# pun# laba pe el. A comis deja - ar comite-o oricum, chiar 
dac# n-ar scrie niciodat# nimic pe hârtie - crima esen&ial# care le con&ine în 
ea pe toate celelalte. Crim gândit, a a se nume te. Crim#gânditul nu este 
ceva ce po&i ascunde la infinit. Te po&i eschiva cu succes o vreme, poate 
chiar câ&iva ani, dar, mai devreme sau mai târziu, tot pun ei laba pe tine. 
 Întotdeauna noaptea - arest#rile au loc invariabil în toiul nop&ii. Câte 
o mân# brutal# te smulge brusc din somn, î&i scutur# um#rul, o lumin# î&i 
orbe te ochii, în jurul patului vezi un cerc de fe &e împietrite, în marea 
majoritate a cazurilor, nu se face proces,  i nici raport de arestare. Oamenii 
dispar pur  i simplu - întotdeauna noaptea. Numele &i se scoate din arhive, 
orice urm# a tot ce ai f#cut vreodat# se  terge, îns# i existen&a î&i este 
negat#- i, pân# la urm#, uitat# cu totul. E ti abolit, anihilat - vaporizat este 
termenul uzual. 
 O vreme se las# cuprins de un fel de isterie, începe s# scrijeleasc# 
neîngrijit, în mare grab#: 
or s  m -mpu#te ce-m pas  or s  m -mpu#te-n ceaf  nu-m pas  jos fratele 
cel mare todeauna te-mpusc -n ceaf  nu-m pas  jos fratele cel mare. 
 Oarecum ru inat, se reazem# de sp#tarul scaunului [i pune tocul jos. 
În clipa urm#toare, îi sare inima din loc. Cineva bate la u #. 

Au  i venit!! R#mîne nemi cat ca un  obolan, cu speran&a de art# c# 
respectivul, oricine ar fi, o s# plece dup# o singur# încercare. Dar nu, b#taia 
în u # se repet#. Cel mai r#u lucru de pe lume este s# tragi de timp, în 
asemenea situa&ii. Inima îi duduie ca o locomotiv#, dar tr#s#turile fe&ei, 
dintr-o lung# obi nuin&#, îi sînt, probabil, imobile. Se ridic# de pe scaun  i 
se duce greoi c#tre u #. 
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Cînd s# pun# mîna pe clan&#, î i d# seama c#  i-a l#sat jurnalul 
deschis pe m#su&#. Chiar [i de aici, de la u #, din cealalt# parte a camerei, 
se poate citi JOS FRATELE CEL MARE — atât a scris de l#b#r&at. Ce 
idio&enie de neimaginat! Adev#rul este, îns#, c# nici în starea de panic# în 
care a intrat nu a vrut s# mânjeasc# hârtia aceea minunat# închizînd cartea 
a a, cu cerneala înc# neuscat#. 

Trage aer adînc în piept  i deschide u a. ~n clipa urm#toare, un 
sentiment de u urare îl n#p#de te ca un val cald. Este o femeie palid#, care 
arat# epuizat#, cu p#rul ca un snop de paie  i cu o fa&# f#r# contur. 

– '###, tovar# e, începe femeia cu o voce dezn#d#jduit#, ca un fel 
de scâncet. Mi s-a p#rut mie c# v-am auzit intrînd. Crede&i c-a&i putea veni 
pân# la noi s# v# uita&i pu&in la chiuveta din buc#t#rie? S-a-nfundat  i... 

Este doamna Parsons, so&ia unuia dintre vecinii de palier. „Doamn#" 
este un apelativ destul de prost v#zut de Partid - toat# lumea ar trebui s#- i 
spun# „tovar# "  i „tovar# #" -, dar cu unele femei î&i vine pe limb# 
instinctiv. Doamna Parsons este o femeie de vreo treizeci de ani, care arat#, 
îns#, mult mai în vârst#. Parc# ar avea praf în ridurile de pe obraji. Winston 
o urmeaz# pe coridor. Asemenea repara&ii de amator sunt pentru el un 
motiv de enervare aproape zilnic#. Blocul Victoria este vechi, construit prin 
1930 sau a a ceva,  i se d#r#p#neaz# pe zi ce trece. Tencuiala plesne te tot 
timpul pe pere&i  i pe tavane, &ev#ria crap# la fiecare ger mai t#ios, 
acoperi ul las# apa s# se scurg# ori de cîte ori plou# sau ninge, instala&ia de 
înc#lzire func&ioneaz#, de obicei, la jum#tate din capacitate - asta cînd nu 
este închis# de tot din motive de economie. Repara&iile, afar# de cele pe 
care &i le po&i face de unul singur, trebuie s# fie aprobate de ni te comisii 
unde se ajunge cu greu  i c#rora li se întâmpl# s# amâne cu câte un an sau 
doi chiar  i înlocuirea unui geam spart. 

– )ti&i, Tom nu e acas#, îi explic# doamna Parsons. 
Apartamentul familiei Parsons este mai mare decât cel al lui Winston 

 i tot dezordonat, dar din alte motive. Totul pare d#râmat  i c#lcat în 
picioare, ca  i cum tocmai a trecut pe-acolo vreun animal mare  i brutal. Pe 
jos, peste tot, stau împr# tiate accesorii de sport - crose de hochei, m#nu i 
de box, o minge de fotbal spart#, o pereche de pantaloni scur&i, transpira&i  i 
întor i pe dos, iar pe mas# troneaz# un teanc de farfurii murdare  i ni te 
caiete soioase. Pe pere&i sunt atârnate steaguri ro ii - al Ligii Tineretului  i 
al Spionilor -  i un portret al Fratelui cel Mare, în m#rime natural#. Miroase 
a varz# c#lit#, a a cum miroase în tot blocul de obicei, dar duhne te  i mai 
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acru a transpira&ie, un miros care vine - nu e foarte limpede cum, dar î&i dai 
seama de asta de la primul iz - de la transpira&ia cuiva care nu este de fa&#. 
 Într-o camer# de al#turi, cineva se str#duie te, cu un pieptene  i o 
bucat# de hârtie igienic#, s# &in# isonul muzicii milit#re ti care înc# se mai 
difuzeaz# la tele-ecran. 

– )ti&i, copiii..., explic# din nou doamna Parsons, aruncând o privire 
oarecum tem#toare spre u a camerei de al#turi. N-au fost afar# azi, a a c# 
sigur c#... 
 A a vorbe te doamna Parsons de obicei, se opre te brusc în mijlocul 
propozi&iei. Chiuveta din buc#t#rie este plin# aproape pân# sus cu o ap# 
împu&it#, verzuie, care miroase a varz# mai tare decât orice altceva. 
Winston se las# în genunchi  i se uit# la sifon. I se face sil# c# trebuie s# 
pun# mâna pe a a ceva, iar aplecatul este pentru el un calvar – în orice 
moment l-ar putea apuca tusea. Doamna Parsons se uit# la el neajutorat#. 

– Sigur, dac# era Tom acas#, o repara el cât ai bate din palme, zice 
ea. Lui îi plac treburile-astea. E-a a de îndemânatic, Tom al meu... 
 Parsons este coleg cu Winston, func&ionar  i el la Ministerul 
Adev#rului. E un gr#san activ, de o prostie paralizant#, o mas# de 
entuziasm imbecil, unul dintre mul&ii sclavi devota&i care nu pun absolut 
nici o întrebare  i de care depinde stabilitatea Partidului poate mai mult 
decât de Poli&ia Gândirii îns# i. La treizeci  i cinci de ani, a fost scos, 
împotriva voin&ei lui, din Liga Tineretului, iar înainte de a promova în Liga 
Tineretului, reu ise s# stea la Spioni cu un an peste vârsta maxim# 
prev#zut# de statut. La Minister are o slujb# oarecare, ceva de rutin#, pentru 
care nu-i trebuie inteligen&#, dar, pe de alt# parte, este un membru de baz# 
al Comisiei Sportive [i al tuturor celorlalte comisii care se ocup# de 
organizarea excursiilor în grup, a demonstra &iilor spontane, a campaniilor 
de economisire  i a celorlalte activit#&i voluntare în general. Este genul care 
î&i aduce la cuno tin&# cu o mândrie lini tit#, puf#ind din pip#, c# în ultimii 
patru ani a fost pontat prezent la Centrul Comunitar în fiecare sear #, f#r# 
excep&ie. Oriunde merge, las# în urma lui un miros covâr itor de 
transpira&ie care persist#  i dup# plecarea lui, ca un fel de m#rturie 
incon tient# a greut#&ilor pe care via&a i le tot face lui Tom Parsons. 

– Ave&i o cheie? – întreab# Winston, chinuindu-se s# de urubeze 
capacul sifonului. 

– O cheie...? – îl îngân# doamna Parsons, devenind brusc 
nevertebrat#. Nu  tiu, z#u c# nu  tiu. Poate copiii... 
 Din camera de al#turi se aude o trop#ial# de cizme  i din nou suflatul 
în pieptene; dup# alte câteva momente, copiii dau buzna în sufragerie. 
Doamna Parsons vine triumf#toare cu cheia cerut#. Winston d# drumul la 
ap#  i scoate din sifon, plin de scârb#, un smoc de p#r care înfundase &eava 
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de scurgere, î i freac# degetele cât poate mai bine cu apa rece de la robinet 
 i vine înapoi în camera cu h#rm#laia. 

– Sus mâinile!! r#cne te o voce s#lbatic#. Un b#iat frumu el  i bine 
f#cut, de vreo nou# ani, r#sare din spatele mesei  i-l amenin&# cu un pistol 
automat de juc#rie, în timp ce sora lui, cu vreo doi ani mai mic#, face 
acela i gest cu o bucat# de lemn t#iat# în form# de arm#. Amândoi sunt 
îmbr#ca&i în uniforma Spionilor, cu pantaloni scur&i alba tri, c#m# i gri  i 
e arfe ro ii la gât. Winston î i ridic# mâinile deasupra capului, cu un vag 
sentiment de nelini te, v#zând cât de brutal se comport# copiii, c# pentru ei 
nu este numai joac#. 

– E ti un tr#d#tor! – zbiar# din nou b#iatul. Un criminal în 
gândire! E ti un spion eurasian! Te-mpu c, te vaporizez, te bag la ocn# ! 
Deodat#, încep amândoi s# &op#ie în jurul lui [i s# strige “Tr#-d#-tor!”  i 
“Cri-mi-nal!”, feti&a imitându- i fratele la orice gest. Jocul este oarecum 
înfrico #tor - nu- i d# nici el seama de ce -, a a cum sunt giumbu lucurile 
tigri orilor care ajung, într-o bun# zi, mânc#tori de oameni. ~n ochii b#ia-
tului se cite te un fel de s#lb#ticie calculat#, dorin&a vizibil# de a da în 
Winston sau de a-l lovi cu piciorul  i con tiin&a c# este aproape destul de 
mare ca s# [i fac# treaba asta. Bine c# pistolul #la pe care-l &ine în mân# e 
de juc#rie, se gânde te Winston. 
 Privirile doamnei Parsons se mut# nervos de la el la copii  i înapoi. 
La lumina ceva mai tare din sufragerie, Winston observ# c# într-adev#r are 
praf în ridurile de pe obraji. 

– Nu  tiu, z#u, se fac atât de zgomoto i, zice ea. Sunt sup#ra&i c# nu 
pot merge s# vad# cum îi spânzur# pe prizonierii aceia, de-asta. Eu am prea 
mult# treab# ca s#-i duc, iar Tom, când se-ntoarce de la slujb#, e prea 
târziu. 

– De ce s# nu mergem s# vedem cum îi spânzur#? - tun# b#iatul cu 
vocea lui sonor#. 

– Vrem s# vedem cum îi spânzur#! Vrem s# vedem cum îi 
spânzur#! - îl îngân# surioara lui, tot &op#ind de jur împrejur. 
 A, da, î i aminte te Winston, e vorba de prizonierii eurasieni, 
vinova&i de crime de r#zboi, care urmeaz# s# fie spânzura&i disear# în Parc. 
Treaba asta se întâmpl\ cam o dat# pe lun#  i devine distrac&ie popular#. 
Copiii întotdeauna fac scandal ca s# fie du i s# vad#. ~i spune bun# ziua 
doamnei Parsons  i se îndreapt# spre u #. Dup# ce face câ&iva pa i pe 
coridor, simte o izbitur# cumplit de dureroas# în ceaf#. Parc# i-a înfipt 
cineva o sârm# înro it# în foc. Se r#suce te pe c#lcâie [i apuc# s-o mai vad# 
pe doamna Parsons cum î i trage fiul înapoi în#untru  i pe b#iat cum î i 
bag# pra tia în buzunar. 

– Goldstein! - zbiar# copilul în timp ce u a se închide în fa&a lui. 
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 Dar ceea ce l-a  ocat pe Winston nu a fost nici m#car izbitura, ci 
expresia de fric# neajutorat# care se citea pe fa&a p#mântie a femeii, întors 
la el în apartament, trece repede prin fa&a tele-ecranului  i se a eaz# din nou 
la m#su&#, frecându-si ceafa care înc# îl mai doare. Muzica s-a terminat, în 
locul ei, o voce r#stit#, milit#roas#, descrie cu un fel de voluptate brutal# 
armamentul noii Fort#re&e Plutitoare care tocmai a aruncat ancora undeva 
între Islanda  i Insulele Feroe. 
 Cu asemenea copii, se gânde te Winston, am#râta aia de femeie 
trebuie s# duc# o via&# de teroare, înc# un an, cel mult doi,  i or s-o 
pândeasc# zi [i noapte s-o prind# cu simptome de neortodoxie. Aproape to&i 
copiii din ziua de ast#zi sunt îngrozitori. Cel mai r#u este c# organiza&iile 
lor - Spionii, de pild# - îi transform# în mod sistematic în ni te mici 
s#lbatici imposibil de st#pânit. )i totu i, treaba asta nu treze te în ei nici cea 
mai mic# dorin&# de a se revolta împotriva disciplinei Partidului. Din 
contr#, copiii ador# Partidul  i tot ce are leg#tur# cu el. Cântecele, 
mar urile, steagurile, mersul în excursii, instruc&ia cu arme de exerci&iu, 
urlatul de slogane, adularea Fratelui cel Mare - toate sunt pentru ei un fel de 
joc de-a eroii. S#lb#ticia specific# vârstei le este în întregime canalizat# 
împotriva du manilor Statului, împotriva str#inilor, tr#d#torilor, sabotorilor 
 i criminalilor în gândire. Este ceva aproape normal pentru oamenii peste 
treizeci de ani s# le fie fric# de propriii lor copii. )i pe bun# dreptate, 
fiindc# nu trece o s#pt#mân# în care Times s# nu publice câte o noti&# 
despre cutare mic# sec#tur# care a tras cu urechea - expresia folosit# în 
general este “erou-copil” -, a auzit cine- tie-ce vorb# compromi&#toare [i  i-
a denun&at p#rin&ii la Poli&ia Gândirii. Durerea de la proiectilul pra tiei i-a 
trecut, î i ia tocul f#r# tragere de inim#, întrebându-se ce s# mai scrie în 
jurnal, î i aduce aminte de O'Brien. Cu ani în urm# - cât s# fi trecut de-
atunci?  apte ani trebuie s# fie -, a visat c# mergea printr-o camer# în care 
era întuneric-bezn#. )i cineva, care st#tea jos, undeva într-o parte, i-a spus, 
în timp ce el trecea prin camer#: “Ne întâlnim în locul unde nu exist# 
întuneric”. Era spus foarte calm, aproape indiferent - o afirma&ie, nu un 
ordin. El a continuat s# mearg#, f#r# s# se opreasc#. Ce i s-a p#rut curios 
atunci a fost faptul c# în vis vorbele acestea nu l-au impresionat cine- tie-
ce. Mai târziu numai  i încetul cu încetul au început s# capete, în mintea 
lui, o semnifica&ie. Acum nu- i mai aduce aminte dac# înainte sau dup# ce a 
avut visul respectiv l-a v#zut pentru prima oar# pe O'Brien, sau când anume 
a identificat vocea din bezn# ca fiind vocea lui O'Brien. Dar, în orice caz, 
era mai mult decât sigur: O'Brien [i nu altcineva i-a vorbit, în timp ce el 
trecea prin camera întunecat#. 
 Winston nu a putut niciodat# s# bage mâna în foc – nici m#car dup# 
lic#rirea din ochi de azi-diminea&# nu are cum fi sigur - dac# O'Brien îi este 
prieten sau du man. Adev#rul este, îns#, c# nici nu prea are importan&#, 
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între ei s-a stabilit un canal de comunicare mai important decât senti -
mentele sau alian&ele. “Ne întâlnim în locul unde nu exist# întuneric” - i-a 
spus O'Brien atunci, demult, iar Winston habar nu are nici pân# în ziua de 
ast#zi ce a vrut s# spun#, dar  tie c#, odat#  i odat#, se va întâmpla. 
 Vocea de la tele-ecran se opre te brusc [i un semnal de goarn#, 
frumos  i limpede, se revars# peste aerul st#tut. Apoi vocea continu#, 
enervant#: 

— Aten&iune! Aten&iune, v# rog! în clipa asta ne-a sosit o  tire de pe 
Frontul Malabar. For&ele noastre din sudul Indiei au ob &inut o str#lucit# 
victorie! Sunt împuternicit s# v# anun& c# ac&iunea despre care v# în tiin&#m 
ast#zi va aduce probabil r#zboiul la un stadiu de unde i se poate prevedea 
sfâr itul. Iat#  tirea... 

Ve ti proaste la orizont, se gânde te Winston. )i pe bun# dreptate, 
fiindc# iat#, dup# descrierea plin# de am#nunte sângeroase a modului în 
care a fost anihilat# o armat# eurasian#, cu ni te cifre stupefiante de mor&i  i 
de prizonieri, urmeaz# anun&ul c#, începând de s#pt#mâna viitoare, ra&ia de 
ciocolat# se reduce de la treizeci la dou#zeci de grame. 
 Winston râgâie din nou. Efectul ginului trece, l#sând în urm# o 
senza&ie de vid. La tele-ecran, fie pentru a celebra victoria, fie pentru a 
sugruma amintirea ciocolatei pierdute, izbucne te deodat# “Oceania, &ie-&i 
cânt”. Când se cânt# imnul, trebuie s# stai în pozi&ie de drep&i. Dar el 
r#mâne la locul lui, unde oricum este invizibil.  
 Dup# “Oceania, &ie-&i cânt”, urmeaz# o muzic# ceva mai lejer#. 
Winston se ridic# de pe scaun  i se duce la fereastr#, având grij# s# r#mân# 
tot timpul cu spatele la tele-ecran. Ziua este înc# senin#  i friguroas#. 
Undeva, departe de tot, explodeaz# un obuz, f#când un zgomot care se 
rostogole te ca un ecou surd. În fiecare zi cad vreo dou#zeci-treizeci de 
obuze asupra Londrei. 
 Jos, în strad#, afi ul rupt flutur# încolo  i încoace în vânt, iar 
cuvântul SOCENG tot apare  i dispare. Principiile sacre ale SOCENG-ului. 
Nouvorb#, dublugândit, caracterul schimb#tor al trecutului. De fiecare dat# 
când se gânde te la ele, are sentimentul c# r#t#ce te prin p#durile de pe 
fundul m#rii, pierdut într-o lume monstruoas#, el însu i fiind monstrul. E 
singur. Trecutul e mort, viitorul nu  i-l poate imagina. Ce siguran&# are el 
c# fie  i un singur om care tr#ie te în momentul de fa&# este de partea lui? 
)i cine i-ar putea oferi lui vreo garan&ie c# st#pânirea Partidului nu va dura 
la infinit? ~n loc de r#spuns, vede în fa&a ochilor cele trei lozinci scrise pe 
fa&ada alb# ca z#pada a Ministerului Adev#rului: 

R'ZBOIUL ESTE PACE  
LIBERTATEA ESTE SCLAVIE  
IGNORAN+A ESTE PUTERE 
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Scoate din buzunar o moned# de dou#zeci  i cinci de cen&i. )i pe ea 
sunt gravate acelea i trei lozinci, cu litere mici, dar cite&e. Iar pe cealalt# 
fa&# este chipul Fratelui cel Mare. Pân#  i de pe moned# ochii #ia parc# te 
urm#resc. Pe monede, pe timbre, pe copertele c#r&ilor, pe steaguri, pe afi e, 
pe pachetele de &ig#ri - peste tot. Mereu aceia i ochi care parc# te urm#resc 
 i vocea care te înv#luie. Când dormi sau când e ti treaz, la lucru sau la 
mas#, în#untru sau afar#, în baie sau în pat - nic#ieri nu scapi de ele. Nimic 
nu-&i apar&ine, afar# de cei câ&iva centimetri cubi de sub &east#. 
 Soarele s-a mai deplasat de-acum  i miile de ferestre ale Ministerului 
Adev#rului, dac# nu mai str#lucesc în lumin#, arat# mohorâte ca ni te cre-
neluri la o fort#rea&#. Inima i se crispeaz# în fa&a acelei imense structuri 
piramidale. Prea puternic# - nu poate fi zdruncinat#. Nici o mie de obuze n-
ar putea-o d#râm#. O dat# în plus se întreab#: pentru cine scrie jurnalul 
#sta? Pentru viitor, pentru trecut, pentru cine  tie ce epoc# imaginar#. )i nu 
moartea îl a teapt#, ci anihilarea. Jurnalul lui are s# ajung# scrum, iar el - 
vapori. Numai Poli&ia Gândirii are s# citeasc# lucrurile scrise de el, înainte 
de a le  terge  i din prezent  i din memorie. Cum po&i s# te adresezi 
viitorului, când nici o urm# din tine, nici m#car un cuvânt oarecare mâzg#lit 
pe un petec de hârtie, nu reu e te, fizic vorbind, s#-&i supravie&uiasc#? 
 Tele-ecranul d# ora exact#: paisprezece, în zece minute, trebuie s# 
plece. Trebuie s# fie înapoi la Minister pân# la ora paisprezece-treizeci. 
Curios, dar clinchetul ceasului are darul de a-l mai înviora pu&in. Este deja 
o fantom# singuratic#, rostind un adev#r pe care nimeni nu-l va auzi 
vreodat#. Dar, atâta timp cât îl roste te, pentru el este un mod vag de a nu 
rupe continuitatea. Nu f#cându-te auzit, ci p#strându-&i judecata s#n#toas# 
po&i duce mai departe mo tenirea spe&ei umane. Se întoarce la m#su&#, î i 
înmoaie peni&a în cerneal#  i scrie: 
 Viitorului sau trecutului, acelui timp în care gândirea este  liber , în 
care oamenii sunt diferi&i unul de altul [i nu tr iesc singuri, acelui timp în 
care exist  un adev r, iar ceea ce a fost f cut nu mai poate fi desf cut, din 
epoca uniformit &ii, din epoca singur t &ii, din epoca Fratelui cel Mare, din 
epoca dublu-gânditului - salutare! 
 Gata, sunt un om mort, se gânde te. Are impresia c# abia acum, când 
în sfâr it a fost în stare s#- i formuleze gândurile, a f#cut pasul cu adev#rat 
decisiv. Consecin&ele oric#rui act stau în actul însu i. Scrie: 

Crim gânditul nu atrage moartea: el este moarte. 
 Acum, c# s-a recunoscut pe el însu i drept un om mort, este foarte 
important s# r#mân# în via&# cât mai mult timp cu putin&#. Uite, dou# 
degete de la mâna dreapt# le are p#tate cu cerneal#. 'sta este genul de 
am#nunt care te poate tr#da. Cine- tie-ce n#t#r#u zelos de la Minister, care 
î i bag# nasul peste tot, vreo femeie, de pild#, vreuna ca aia mic# de statur#, 
cu p#rul ca nisipul, sau ca fata cu p#rul negru de la Sec&ia Literatur#, poate 



George Orwell 

22 

s#- i pun# problema de ce a scris el în pauza de prânz, de ce a folosit un toc 
demodat, ce anume a scris -  i pe urm# s# arunce o vorb#, uite-a a, acolo 
unde trebuie. Se duce la baie  i- i freac# bine mâinile cu un s#pun grunjos, 
cafeniu-închis, care îi r#zuie te pielea ca glaspapirul  i, deci, este tocmai 
potrivit s#-i  tearg# cerneala de pe degete. Apoi î i aranjeaz# jurnalul înapoi 
în sertar. Nu are nici un rost s#- i mai bat# capul s#-l ascund#, dar cel pu&in 
s# poat#  ti sigur dac# existen&a lui a fost ori nu descoperit#. Un fir de p#r 
a ezat peste marginile paginilor ar fi prea evident. Cu vârful degetului, 
culege un fir de praf albicios pe care-l studiaz# câteva momente, ca s#-l 
poat# recunoa te,  i-l depune pe col&ul copertei, de unde precis va zbura 
dac# se întâmpla s# mi te cineva cartea de la locul ei. 
 
 

3 
 

 Winston o viseaz# pe mama lui. 
 Trebuie s# fi avut, socote te el în minte, vreo zece-unsprezece ani 
când a disp#rut mama lui. Era o femeie înalt#, ca o statuie,  i destul de 
t#cut#; avea mi c#ri lente  i un p#r blond minunat. Pe tat#l lui nu  i-l 
aminte te prea bine: doar atât, c# era tuciuriu [i slab, întotdeauna îmbr#cat 
corect, cu haine închise la culoare - mai ales t#lpile foarte sub&iri de la 
pantofii tat#lui s#u  i le aminte te -  i c# purta ochelari. Este convins c#  i 
unul  i cel#lalt au fost înghi&i&i într-una dintre marile epur#ri ale anilor 
cincizeci. 
 Se face c# mama lui st# undeva sub el, mult mai jos, &inând-o în bra&e 
pe sora lui. Despre sora lui nu- i aminte te decât c# era un copil micu&  i 
slab, care nu scotea niciodat# nici un sunet, dar avea ochi mari [i aten&i. )i 
mama  i sora lui se uit# în sus, spre el. Se afl#, amândou#, într-un loc 
subteran oarecare, în fundul vreunui pu &, de pild#, sau în vreun mormânt 
foarte adânc, dar locul respectiv, de i se g#se te [i a a cu mult sub 
picioarele lui, se afund# v#zând cu ochii. Poate c# sunt în salonul cut#rui 
vas care se duce la fund [i se uit# la el prin apa din ce în ce mai sumbr#. 
Mai este înc# aer în salonul acela, înc# îl mai pot vedea,  i el pe ele, dar se 
scufund#, se scufund# în apele întunecate care din clip# în clip# le vor 
ascunde vederii lui pentru totdeauna. El este undeva afar#, la lumin#  i la 
aer, în timp ce mama [i sora lui sunt supte c#tre moarte  i ele sunt acolo jos 
tocmai fiindc  el este aici sus;  tie  i el treaba asta  i o  tiu  i ele,  i li se 
poate citi pe chipuri c#  tiu. Nu exist#, îns#, nici urm# de repro  pe fe&ele 
sau în inimile lor, nu exist# decât atât, con tiin&a c# ele trebuie s# moar# 
pentru ca el s# tr#iasc# [i c# asta face parte din ordinea de neclintit a 
lucrurilor. 
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 Nu- i mai aduce aminte ce anume s-a petrecut, dar în vis este 
con tient c#, într-un fel sau altul, mama [i sora lui  i-au sacrificat via&a 
pentru ca el s# tr#iasc#. Este unul dintre acele vise care, de i p#streaz# 
decorul caracteristic viselor, sunt o continuare a activit#&ii intelectului treaz 
 i în care devii con tient de anumite fapte  i idei care &i se par inedite  i 
valoroase  i dup# ce te treze ti. 
 Ceea ce-l izbe te acum, prin vis, este faptul c# moartea mamei lui, cu 
aproape treizeci de ani în urm#, a fost tragic#  i nefericit#, dar într-un fel 
care acum, în ziua de ast#zi adic#, nu mai este posibil. Tragismul, a a cum 
îl vede el, &ine de ni te vremuri mai îndep#rtate, de un trecut în care mai 
existau via&a particular#, dragostea  i prietenia, în care membrii unei familii 
st#teau al#turi unul de altul, f#r# s# aib# nevoie de motiva&ie pentru asta. 
Amintirea mamei lui îi rupe inima pentru c# mama lui a murit iubindu-i pe 
el când el era prea mic  i prea egoist ca s-o iubeasc# la rândul lui  i pentru 
c#, într-un fel anume - dar concret în ce fel nu- i mai aduce aminte -, s-a 
sacrificat pe ea îns# i unei concep&ii despre loialitate care era deopotriv# 
personal# [i imuabil#. A a ceva este clar c# nu se mai poate întâmpla în 
ziua de ast#zi. Azi exist# fric#, ur#  i durere, dar nu mai exist# nici o 
demnitate a sentimentelor, nici un regret profund sau complex.  
 Toate acestea i se pare acum, în vis, c# le vedea atunci în ochii mari 
ai mamei  i ai surorii lui, care se uitau în sus la el, prin apa din ce în ce mai 
întunecat#, de la sute de metri sub el [i scufundându-se [i mai adânc. 
 Deodat#, brusc, se face c# st# pe o iarb# deas#, scurt#, într-o sear# de 
var#, când razele piezi e ale soarelui arunc# limbi de aur peste paji te. 
Peisajul care i se întinde înaintea ochilor îi revine atât de frecvent în vise, 
încât niciodat# nu este pe deplin sigur dac# l-a v#zut sau nu în realitate. 
Când se treze te, îl nume te în gând T#râmul de Aur. Este de fapt o p# une 
veche, cu iarba roas# de iepuri, cu o potec#  erpuind de la un cap#t la altul 
 i cu câte un mu uroi de cârti&# din loc în loc. ~n liziera de pe partea 
cealalt#, crengile ulmilor fo nesc încet în adierea vântului, iar frunzele abia 
se mi c#, în mase compacte, ca p#rul unei femei. Undeva, prin apropiere, 
de i nu se vede, curge lini tit un pârâu limpede. Pe sub s#lciile de pe 
maluri, apa formeaz# b#ltoace în care înoat# ochene. Fata cu p#rul negru 
vine înspre el peste paji te. Î i smulge hainele de pe ea, parc# dintr-o 
singur# mi care,  i le azvârle cât colo cu dispre&. Are trupul alb [i neted, dar 
nu treze te în el nici o dorin&#  i, de fapt, abia dac# el se uit# la trupul ei. 
Ceea ce-l cople e te în clipa aceasta este admira&ia pentru gestul cu care 
fata î i arunc# hainele în l#turi, în gra&ia  i nevinov#&ia lui, gestul ei parc# ar 
anihila o întreag# civiliza&ie, un întreg sistem de gândire, ca [i cum Fratele 
cel Mare  i Partidul  i Poli&ia Gândirii ar putea fi proiectate în nefiin &# 
printr-o singur#  i splendid# mi care a bra&ului. )i gestul fetei &ine de 
trecutul îndep#rtat. Winston se treze te cu cuvântul “Shakespeare” pe buze. 
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 Tele-ecranul difuzeaz# un fluierat asurzitor, care insist# pe aceea i 
not# timp de treizeci de secunde. Este  apte  i cincisprezece, ora de trezire 
pentru func&ionari. Winston se urne te din pat gol – pentru c# un membru 
al Partidului Exterior prime te numai trei mii de cupoane pentru îmbr#-
c#minte pe an  i o pijama cost#  ase sute -  i- i trage pe el un maiou jerpelit 
 i un  ort, care zac aruncate pe un scaun. Peste trei minute încep Mi c#rile 
Fizice, în clipa urm#toare, îns#, îl apuc# un acces violent de tuse, a a cum 
p#&e te aproape de fiecare dat# când se scoal# din pat. Tu ea îi gole te 
pl#mânii atât de tare, încât numai întins pe spate  i tr#gând cu calm o serie 
de respira&ii profunde izbute te s#- i recapete suflul. I s-au umflat  i venele 
de efortul tu itului, iar ulcera&ia varicoas# a început din nou s#-i dea 
mânc#rimi. 

– Treizeci la patruzeci, alinierea !! - latr# o voce ascu&it# de femeie. 
Treizeci la patruzeci, alinierea, v# rog! Lua&i pozi&ia de începere, treizeci la 
patruzeci! 
 Winston sare în pozi&ie de drep&i în fa&a tele-ecranului, pe care a 
ap#rut deja imaginea unei femei destul de tinere, usc#&iv#, dar musculoas#, 
în &inut# de sport  i înc#l&at# cu papuci de gimnastic#. – îndoirea  i-
ntinderea bra&elor! - zbiar# instructoarea. Ritmul la mine! Unu, doi, trei, 
patru! Unu, doi, trei, patru! Haide&i, tovar# i, mai mult# via&#-n mi c#ri! 
Unu, doi, trei, patru! Unu, doi, trei, patru!... 
 Durerea provocat# de accesul de tuse nu i-a alungat cu totul din 
minte, lui Winston, impresia l#sat# de vis, iar mi c#rile ritmice ale 
exerci&iului de înviorare au darul de a i-o readuce în minte. Tot aruncându-
 i bra&ele mecanic înainte  i înapoi, cu acea min# de neclintit# satisfac&ie 
întip#rit# pe fa&#, care este considerat# potrivit# în timpul Mi c#rilor Fizice, 
se str#duie te s# parcurg#, în gând, drumul invers, c#tre perioada cea mai 
tulbure a primei lui copil#rii. Extraordinar de greu îi vine s#- i 
reaminteasc#. Dincolo de ultimii ani cincizeci, totul devine confuz. 
Neavând nimic palpabil de luat ca reper, pân# [i propria-&i via&# î i pierde 
contururile clare, î&i aminte ti detaliile unor întâmpl#ri, f#r# s# le mai po&i 
reconstitui atmosfera, [i apoi mai sunt  i lungi perioade goale, albe, de care 
nu po&i lega nimic. 
 Totul era altfel pe atunci. Pân#  i numele &#rilor, pân#  i forma lor pe 
hart# erau altele. Aerobaza Unu, de exemplu, nu se numea a a în zilele 
acelea; se numea Anglia, de fapt Marea Britanie, de i Londra - despre asta 
chiar c# ar putea pune mâna în foc – s-a chemat dintotdeauna Londra, în 
schimb, nu- i aminte te cu siguran&# de nici o perioad# în care s# nu fi fost 
r#zboi, de i se pare c# în copil#ria lui a fost o perioad# destul de lung# de 
pace, fiindc# una dintre primele lui amintiri este legat# de un raid aerian 
care a luat pe toat# lumea prin surprindere – cel pu&in lui a a i s-a p#rut. 
Asta se întâmpla cam prin anii când peste Colchester a c#zut bomba 
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atomic#. Raidul în sine nu  i-l aminte te, în schimb  i ast#zi simte mâna 
tat#lui s#u, cum îl &inea pe el strâns de mân# în timp ce coborau ni te sc#ri 
în jos, în jos, din ce în ce mai jos, c#tre un loc oarecare aflat adânc în 
p#mânt. Scara cobora în spiral#  i zdronc#nea sub pa ii lui  i pân# la urm# 
a a de tare i-au obosit picioarele, încât a început s# bâzâie  i au trebuit s# se 
opreasc# s#- i mai trag# sufletul. Mama lui, în felul ei lent  i vis#tor, venea 
dup# ei doi, mult mai în spate. Ea o ducea în bra&e pe sora lui mai mic# - 
sau poate nu ducea decât o leg#tur# de p#turi: nu  tie sigur dac# sora lui se 
n#scuse deja pe-atunci. Pân# la urm#, au ajuns într-un loc zgomotos  i 
aglomerat, iar el, Winston, a v#zut c# era vorba de o sta&ie de metrou. 
 Erau acolo unii care st#teau pe dalele de piatr# de pe jos ; al&ii, 
strân i compact la un loc, st#teau pe paturi de fier a ezate unul peste altul. 
Winston  i mama lui [i tat#l lui  i-au g#sit un loc pe jos, iar al#turi de ei, pe 
un pat de fier, st#teau doi b#trâni, un b#rbat  i o femeie, lipi&i unul de altul. 
B#trânul avea un costum închis la culoare, modest,  i o  apc# de stof# 
neagr# dat# pe spate de p#rul foarte alb; avea fa&a ro ie  i ochii alba tri [i 
plini de lacrimi. Duhnea a gin. Parc# i se evapora gin din piele în loc de 
transpira&ie [i n-ar fi fost imposibil ca  i lacrimile care i se rev#rsau din 
ochi s# fi fost gin curat. Dar, cu toate c# era destul de beat, avea [i o 
suferin&# oarecare, autentic#  i insuportabil#, în felul lui copil#resc, 
Winston  i-a dat seama atunci c# b#trânului tocmai i se întâmplase cine-
 tie-ce lucru cumplit, ceva ce nu se putea nici uita, nici repara vreodat #. Ba 
chiar i s-a p#rut c#  i  tia despre ce era vorba. Cineva fusese ucis, poate 
vreo nepo&ic# pe care b#trânul o iubea. La fiecare câteva minute, spunea: 

– Nu trebuia s-avem noi încredere-n # tia. Am spus eu, mam#, sau 
n-am spus?! Uite ce iese cân' te-ncrezi-n # tia. Eu a a am spus to' timpu'. 
Nu trebuia s-avem noi încredere-n nenoroci&ii # tia. Dar cine erau 
nenoroci&ii în care n-ar fi trebuit avut încredere - asta Winston nu a aflat 
niciodat#. 
 Cam de prin vremea respectiv#, r#zboiul a fost literalmente 
neîntrerupt, de i, teoretic vorbind, nu a fost mereu acela i r#zboi. Timp de 
câte luni, când era el copil, au avut loc lupte de strad# confuze chiar în 
Londra, dintre care pe unele [i le mai aminte te înc#,  i anume foarte 
limpede. Dar s# contureze istoria întregii perioade, s# spun# cine se lupta cu 
cine în fiecare moment – a a ceva i-ar fi cu totul imposibil, pentru c# nici 
un document scris  i nici un cuvânt rostit nu vorbe te de vreo grupare a 
for&elor alta decât cea prezent#. Uite, de exemplu în momentul de fa&#, în 
1984 - presupunând c# este, într-adev#r, anul 1984 -, Oceania se afl# în 
r#zboi cu Eurasia  i în alian&# cu Estasia. În nici o situa&ie public# sau 
particular# nu se recunoa te c# ar fi existat vreodat# vreun moment în care 
cele trei puteri s# fi fost altfel grupate, în realitate, dup# cum el, Winston 
Smith,  tie foarte bine, nu au trecut decât patru ani de când Oceania era în 
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r#zboi cu Estasia  i în alian&# cu Eurasia. Dar acesta nu este decât un 
am#nunt pe care el, cum-necum, îl  tie pe ascuns, fiindc# memoria lui nu 
este suficient de bine disciplinat#. Oficial, schimbarea alian&elor nu a avut 
loc niciodat#. Oceania este în r#zboi cu Eurasia: asta înseamn# c# Oceania 
este dintotdeauna în r#zboi cu Eurasia. Du manul din fiecare moment 
reprezint# r#ul absolut  i, prin urmare, orice în&elegere cu el, trecut#, pre-
zent# sau viitoare, este de neconceput. Chestia cea mai îngrozitoare, se 
gânde te el pentru a zece-mia oar#, în timp ce- i trage umerii înapoi atât de 
tare, încât îl dor (cu mâinile proptite în  olduri, î i rote te corpul din mijloc, 
exerci&iu, cic#, bun pentru mu chii spatelui), chestia cea mai îngrozitoare 
este c# s-ar putea s# fie adev#rat. Dac# Partidul poate s#- i bage mâinile 
pân# la coate în trecut  i s# afirme, despre cutare sau cutare eveniment: nu a 
avut loc niciodat  - oare nu este chestia asta mai înfrico #toare  i decât 
tortura  i chiar decât moartea? 
 Partidul afirm# c# Oceania nu a fost niciodat# în alian&# cu Eurasia. 
Iat#, îns#, c# el, Winston Smith,  tie c# Oceania a fost în alian&# cu Eurasia 
nu mai departe decât cu patru ani în urm#. Dar de unde  tie el treaba asta? 
Numai din propria lui con tiin&# care, oricum, mai are pu&in  i urmeaz# s# 
fie anihilat#. Dac# to&i ceilal&i accept# minciuna pe care Partidul le-o 
impune, dac# toate documentele povestesc aceea i gogori&#, atunci 
minciuna se transfer# în istorie  i devine adev#r. “Cine controleaz# 
trecutul”, zice o lozinc# a Partidului, “controleaz# viitorul; cine controleaz# 
prezentul controleaz# trecutul.” )i totu i, trecutul, de i prin îns# i natura lui 
supus modific#rilor, nu a fost niciodat# modificat. Orice este adev#rat în 
clipa de fa&# a fost  i va fi întotdeauna adev#rat. E foarte simplu. Nu-&i 
trebuie decât o nesfâr ita serie de victorii asupra propriei tale memorii 
rebele. Controlul realit &ii, cum i se spune, sau, în Nou-vorb#, dublugândit. 

– Pe loc repaus! - strig# instructoarea, ceva mai blând. 
 Winston î i las# bra&ele s#-i cad# pe lâng# corp  i- i umple din nou 
pl#mânii cu aer. Mintea îi alunec# în lumea ca un labirint a dublugânditului. 
S#  tii  i s# nu  tii, s# fii con tient de o total# veridicitate în timp ce spui 
minciuni cu grij# construite, s# sus&ii în acela i timp dou# idei care se 
exclud reciproc,  tiind c# sunt opuse,  i totu i s# crezi în amândou#; s# 
folose ti logica împotriva logicii, s# renegi morala în timp ce o pretinzi 
altora, s# crezi c# democra&ia este imposibil#  i c# Partidul este p#str#torul 
democra&iei; s# ui&i orice este necesar s# ui&i, pe urm# s# readuci lucrul 
respectiv în memorie exact când este nevoie de el  i s#-l ui&i imediat din 
nou;  i, mai presus de toate, s# aplici acela i proces de gândire procesului 
însu i. Iat# care este cea mai înalt# subtilitate : s# provoci în mod con tient 
incon tien&a  i pe urm# s# redevii con tient de actul de auto-hipnoz# pe care 
tocmai l-ai s#vâr it. Chiar  i simplul fapt de a în&elege cuvântul dublugândit 
presupunea folosirea dublugânditului.  
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 Instructoarea a luat din nou pozi&ia de drep&i. 
– )i acum, s# vedem cine î i poate atinge vârfurile picioarelor! – 

comand# ea cu entuziasm. De la  old, v# rog, tovar# i! Unu - doi! Unu - 
doi! ... 
 Winston detest# exerci&iul #sta, fiindc# îi d# dureri ascu&ite de jos de 
la c#lcâie pân# sus la fese  i de multe ori sfâr e te prin a-i provoca un nou 
acces de tuse. Calitatea lui zice-se pl#cut# iese din sfera medita&iilor lui 
Winston. Trecutul, se gânde te, nu a fost doar modificat, a fost de fapt 
distrus. Pentru c#, uite, cum po&i s# mai stabile ti cronologic pân#  i 
întâmplarea cea mai evident#, când nu exist# nici un document în afar# de 
propria ta memorie? ~ncearc# s#- i aduc# aminte în ce an a auzit pentru 
prima oar# vorbindu-se de Fratele cel Mare. Trebuie s# fi fost cândva prin 
anii  aizeci, dar când anume - asta îi este imposibil s# precizeze. 
Bineîn&eles, în c#r&ile de istorie a Partidului, Fratele cel Mare trece drept 
conduc#torul  i ap#r#torul Revolu&iei înc# din primele ei zile. Faptele lui de 
arme au fost, încetul cu încetul, împinse înapoi în timp, p#trunzând pân#  i 
în lumea fabuloas# a anilor treizeci  i patruzeci, când înc# se mai plimbau 
pe str#zile Londrei capitali tii cu p#l#riile lor ciudate, de form# cilindric#, 
în automobile mari [i str#lucitoare sau în tr#suri cu cai, care aveau pere&ii 
laterali din sticl#. Nu ai cum s#  tii cât din legenda asta este adev#r  i cât 
este inven&ie. Winston nu- i mai aduce aminte nici m#car Partidul însu i în 
ce an  i-a început existen&a. Nu crede s# fi auzit vreodat# cuvântul 
SOCENG înainte de 1960, dar poate c#, în forma lui din Vechivorb# - adic# 
Socialismul Englez -, termenul a existat [i mai înainte. Totul se tope te în 
cea&#. Bineîn&eles c#, uneori, &i se întâmpla s# po&i pune degetul pe o 
minciun# evident#. De exemplu, nu este adev#rat ceea ce pretind c#r&ile de 
istorie a Partidului,  i anume c# Partidul ar fi inventat avioanele. El, 
Winston, î i aminte te c# avioane existau  i pe vremea când el era copil mic 
de tot. Dar nimic nu se poate dovedi. Nu exist# nici o prob#. O singur# dat# 
în via&# a avut în mân# un document care dovedea incontestabil falsi ficarea 
unui fapt istoric. )i în ziua aia... 

– Smith!! - r#cne te deodat# vocea ar&#goas# de la tele-ecran. )ase 
mii  apte' -nou# Smith W.!! Da, da, tu! Apleac#-te mai jos, te rog! Po&i  i 
mai mult de-atât! Nu te str#duie ti. Mai jos, te rog! Aaa-#a, tovar# e! )i-
acum, toat# lumea, pe loc repaus  i ochii la mine ! 
 O n#du eal# fierbinte îl cuprinde brusc pe Winston, parc# din tot 
corpul. Fa&a îi r#mâne, îns#, la fel de imobil#. Niciodat# s# nu-&i ar#&i 
disperarea! Niciodat# s# nu-&i etalezi resentimentele ! O singur# clipire din 
ochi te poate pierde. R#mâne în picioare, urm#rind-o pe instructoare care 
î i ridic# bra&ele deasupra capului - nu se poate spune c# ar avea gra&ie în 
mi c#ri, dar le execut# cu o precizie  i o eficien&# remarcabile -, se apleac# 
înainte  i- i bag# vârfurile degetelor de la mâini sub degetele de la picioare.  
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– Privi&i, tovar# i! A a vreau s# v# v#d lucrând. Uita&i-v# din nou la mine. 
Am treizeci  i nou# de ani  i am n#scut patru copii. Privi&i! Se apleac# din 
nou. Vede&i? Genunchii mei nu sunt îndoi&i! To&i pute&i executa aceast# 
mi care, dac# vre&i cu adev#rat, adaug# ea, îndreptându-se. Oricine sub 
patruzeci  i cinci de ani poate foarte bine s#- i ating# degetele de la 
picioare. Nu avem to&i privilegiul de a lupta în prima linie, dar cel pu &in ne 
putem men&ine în form#. Gândi&i-v# la b#ie&ii no tri de pe frontul Malabar! 
)i la marinarii de pe Fort#re&ele Plutitoare! Gândi&i-v# numai la ce trebuie 
s# fac# ei fa&#. Haide&i, mai încerca&i o dat#! A a, tovar# e Smith, e mai 
bine. E mult mai bine! - adaug# ea încurajator, în timp ce Winston, 
aplecându-se brusc, mai mult aruncându-se înainte, reu e te s#- i ating# 
degetele de la picioare, pentru prima oar# dup# cine- tie-câ&i ani. 
 

4 
 
 Cu acel oftat adânc, involuntar, pe care nici m#car în apropierea tele-
ecranului nu se poate ab&ine s#-l scoat# la începutul unei noi zile de munc#, 
Winston î i trage scrievorbitorul c#tre el, sufl# praful de pe microfon  i- i 
pune ochelarii pe nas. Apoi deruleaz#  i prinde la un loc cu o clam# patru 
suluri mici de hârtie care au sosit deja prin tubul pneumatic aflat în dreapta 
biroului lui. 
 În pere&ii boxei sunt trei orificii. În dreapta scrievorbitorului, un mic  
tub pneumatic pentru mesaje scrise; în stânga, unul mai mare, pentru ziare; 
iar în peretele lateral, la îndemân# lui Winston, se g#se te o fant# mare, 
dreptunghiular#, protejat# de un gr#tar de sârm#, în care se arunc# hârtiile 
inutile. Asemenea fante exist# cu miile sau cu zecile de mii prin toat# 
cl#direa, [i nu numai în fiecare înc#pere, ci  i, din loc în loc, pe fiecare 
coridor. Din cine- tie-ce motiv, au fost poreclite g#uri de memorie. Când 
 tii c# un document urmeaz# s# fie distrus, sau chiar când vezi o bucat# de 
hârtie inutil#, a devenit un gest automat s# ridici ap#r#toarea de la cea mai 
apropiat# gaur# de memorie  i s# arunci hârtia în#untru, dup# care un 
curent de aer cald o poart# c#tre imensele cuptoare ascunse undeva în 
subsolurile cl#dirii. Winston începe s# studieze cele patru foi&e de hârtie pe 
care le-a derulat. Fiecare dintre ele con&ine câte un mesaj de numai unul sau 
dou# rânduri, scrise în jargonul abreviat de care se face uz în Minister în 
scopuri interne  i care nu este tocmai Nouvorb#, dar const#, în mare parte, 
din termeni de Nouvorb#. Mesajele sun# astfel: 

times   17.3.84  discurs f.m. malrelatat africa verific# 
times  19.12.83  prevederi   p3a   trim   4   1983 gre eli tipar 

verific# variant# curent# 
times  14.2.84   minabund malcitat ciocolat# rectific# 
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times   3.12.83  relatare ordin zi f.m. dubluplus-nebune refe  

nepersoane rescrie întrege te supsup 
anteclasat 

 
 Cu un vag sentiment de satisfac&ie, Winston pune al patrulea mesaj 
deoparte: lucrare complicat#, de r#spundere, cel mai bine este s-o lase la 
urm#. Celelalte trei sunt probleme de rutin#, de i pentru al doilea va trebui, 
mai mult ca sigur, s# str#bat# ni te liste plicticoase de cifre. Formeaz# 
“Numere vechi” la tele-ecran [i cere exemplarele respective din Times, 
care, dup# câteva minute de a teptare, se ivesc din tubul pneumatic. 
Mesajele primite de el se refer# la ni te articole sau  tiri despre care se 
consider#, dintr-un motiv sau altul, c# este necesar s# fie modificate – sau 
“rectificate”, cum se spune în mod ofic ial. De exemplu, din num#rul din 17 
martie al ziarului Times, aflai c#, în discursul din ziua precedent#, Fratele 
cel Mare anticipase c# frontul din sudul Indiei avea s# r#mân# calm, dar  i 
c# o ofensiv# eurasian# avea s# fie lansat# în scurt timp în nordul Africii, în 
realitate, îns#, comandamentul suprem eurasian a lansat ofensiva în sudul 
Indiei  i a l#sat în pace nordul Africii. Prin urmare, este necesar s# fie 
rescris un pasaj din discursul Fratelui cel Mare, în a a fel, încât acesta s# 
anticipeze chiar ceea ce s-a întâmplat. 
 Sau în num#rul din 19 decembrie trecut se publicau prevederile de 
produc&ie la diverse categorii de bunuri de consum pentru trimestrul patru 
1983, care era al  aselea trimestru al celui de-ai Nou#lea Plan Trienal. 
Num#rul de ast#zi, îns#, con&ine declara&ia asupra produc&iei reale, din care 
se vede c# prevederile au fost, la fiecare capitol, cu totul  i cu totul gre ite. 
Datoria lui Winston este s# corecteze cifrele ini&iale, f#cându-le s# 
corespund# cu cele ulterioare. Cât despre al treilea mesaj, este vorba de o 
gre eal# foarte simpl#, care poate fi îndreptat# în câteva minute. Nu mai 
departe decât în februarie, Ministerul Abunden &ei a f#cut public# 
promisiunea – termenul oficial este “angajament ferm” - c# ra&ia de 
ciocolat# nu se va reduce în cursul anului 1984. Or, dup# cum  tie  i 
Winston, ra&ia de ciocolat# urmeaz# s# fie redus# de la treizeci la dou#zeci 
de grame chiar s#pt#mâna asta. Tot ce trebuie el s# fac# este s# înlocuiasc# 
promisiunea ini&ial# cu un avertisment c#, în cursul lunii aprilie, s-ar putea 
dovedi necesar# o reducere a ra&iei de ciocolat#. 
 De îndat# ce a rezolvat fiecare dintre cele trei mesaje, Winston î i 
ata eaz# corecturile, dictate la scrievorbitor, numerelor respective din 
Times [i le împinge în tubul pneumatic. Pe urm#, cu o mi care pe cât 
posibil incon tient#, mototole te mesajele ini&iale  i orice note pe care  i le-
a f#cut el însu i  i le d# drumul în gaura de memorie, ca s# fie înghi&ite de 
fl#c#ri. 
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 Ce anume se întâmpla în labirintul invizibil la care duc tuburile 
pneumatice nu  tie în detaliu, dar  tie a a, în general, c#, odat# corecturile 
considerate necesare la cutare num#r din Times adunate la un loc  i 
cola&ionate, num#rul respectiv se retip#re te, exemplarul original se 
distruge, iar cel ajustat se arhiveaz# în locul lui. Acest proces de continu# 
modificare se aplic# nu numai ziarelor, ci  i c#r&ilor, revistelor, bro urilor, 
afi elor, foilor volante, filmelor, înregistr#rilor, desenelor animate, 
fotografiilor – într-un cuvânt, oric#rui text sau document care ar putea 
avea o cât de mic# semnifica&ie politic# sau ideologic#. Zi de zi  i aproape 
clip# de clip#, trecutul este adus la zi. În acest fel, se poate dovedi cu 
ajutorul probelor documentare c# orice previziune f#cut# de Partid a fost 
corect#;  i nici o  tire sau opinie care ar putea veni în conflict cu nevoile 
momentului nu este l#sat# s# r#mân# în vreo arhiv#. Toat# istoria este un 
palimpsest scris  i rescris indiferent de câte ori se dovede te necesar. Nu ai 
nici o posibilitate de a demonstra, odat# ac&iunea terminat#, c# a avut loc 
vreo falsificare. Cel mai mare serviciu al Sec&iei Documente, cu mult mai 
mare decât cel la care lucreaz# Winston, este format, pur  i simplu, din 
persoane a c#ror datorie const# în a depista [i aduna toate exemplarele din 
c#r&i, ziare sau documente care au fost înlocuite  i, deci, trebuie distruse. 
Un num#r din Times care, din cauza schimb#rilor în alian&ele politice sau a 
unor predic&ii gre ite f#cute de Fratele cel Mare, a fost rescris poate  i de 
zece ori înc# se mai g#se te în arhive cu data ini &ial#  i nici un alt exemplar 
mai vechi nu mai exist#, care s#-l contrazic#. )i c#r&ile sunt adunate  i 
rescrise de mai multe ori si, de fiecare dat# când sunt retip#rite, nimeni nu 
recunoa te c# ar fi avut loc vreo modificare. Nici m#car mesajele scrise pe 
care le prime te Winston  i pe care el, de fiecare dat#, le arunc# imediat 
dup# ce le rezolv#, nici m#car ele nu afirm#  i nu dau vreodat# de în&eles c# 
s-ar comite vreo falsificare: întotdeauna se refer# la sc#p#ri, la erori, la 
gre eli de tipar  i citate gre ite care trebuie s# fie îndreptate în interesul 
unei cât mai exacte inform#ri. 
 De fapt, se gânde te el în timp ce ajusteaz# cifrele Ministerului 
Abunden&ei, nici m#car nu este vorba de o falsificare: înlocuie te, pur  i 
simplu, o abera&ie cu alta. Cea mai mare parte a materialului cu care 
lucreaz# nu are nici un fel de leg#tur# cu nimic din lumea real#, nici m#car 
acel gen de leg#tur# pe care o con&ine o minciun# sfruntat#. Statisticile sunt 
la fel de fanteziste în versiunea lor original#, cum sunt  i în versiunea a a-
zis rectificat#. De multe ori, se presupune c# sunt compuse din cap. De 
exemplu, previziunile Ministerului Abunden &ei estimaser# produc&ia de 
ghete în trimestrul respectiv la o sut# patruzeci  i cinci de milioane de 
perechi. Produc&ia real# este dat# ca fiind de  aizeci [i dou# de milioane. Cu 
toate astea, rescriind previziunile, Winston coboar# cifra la cincizeci  i 
 apte de milioane, pentru a l#sa loc obi nuitei preten&ii c# planul a fost 
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dep# it. Oricum,  aizeci  i dou# de milioane nu este cu nimic mai aproape 
de realitate nici decât cincizeci  i  apte de milioane,  i nici decât o sut# 
patruzeci  i cinci de milioane. Mai mult ca sigur c# nu s-a produs nici 
m#car o singur# gheat#. Adic#, de fapt, cel mai sigur este c# nimeni nu  tie 
cu siguran&# câte anume s-au produs, [i nici nu are nici o importan &#. Tot ce 
 tii este c# în fiecare trimestru se produc cantit#&i astronomice de ghete pe 
hârtie, în timp ce jum#tate, poate, din popula&ia Oceaniei umbl# descul&#. )i 
la fel se întâmpla cu fiecare categorie de produse  i cu toate faptele scrise, 
mari sau mici. Totul se tope te într-o lume neguroas# unde, în cele din 
urm#, pân#  i anul devine incert. 
 Winston î i ridic# ochii  i se uit# peste hol. În boxa corespunz#toare 
de pe partea opus#, lucreaz# de zor un b#rbat mic de statur#, cu o mutr# 
meticuloas#  i o umbr# de barb#, pe care-l cheam# Tillotson. Individul &ine 
un ziar împ#turit pe genunchi  i microfonul scrievorbitorului foarte aproape 
de gur#. Are aerul c# vrea s# fac# un secret din ce spune el acolo, între 
propria-i persoan#  i tele-ecran, î i ridic#  i el ochii: lentilele ochelarilor lui 
arunc# o lumin# ostil# în direc&ia lui Winston, care nu-l cunoa te mai deloc 
pe Tillotson  i habar nu are cu ce se ocup#. La Sec&ia Documente, oamenii 
nu se gr#besc s# vorbeasc# despre ce lucreaz#, în holul cel mare, f#r# 
ferestre, cu dou# rânduri de boxe  i un interminabil fâsâit de hârtii  i 
zumzet de voci care  optesc în scrievorbitoare, sunt cel pu &in zece in i pe 
care Winston nu  tie nici cum îi cheam#, de i în fiecare zi îi vede fâ&âindu-
se pe coridoare  i gesticulând la cele Dou# Minute de Ur#. )tie c# în boxa 
de lâng# a lui lucreaz# femeia cea mic# de statur#, cu p#rul ca nisipul, care 
se chinuie zi de zi s# urm#reasc#  i s# radieze din pres# numele celor care 
au fost vaporiza&i si, deci, se cheam# c# nici nu au existat. Treaba asta i se 
potrive te, pentru c#  i so&ul ei a fost vaporizat acum câ&iva ani. Iar ceva 
mai încolo, peste vreo trei boxe, este o fiin&# blând#, searb#d#  i vis#toare, 
care se nume te Ampleforth, cu p#r în urechi  i cu un talent surprinz#tor de 
a jongla cu versifica&ia. Individul lucreaz# la producerea unor versiuni 
deformate - sau, cum li se spune, “texte definitive” - ale unor poeme care, 
ideologic vorbind, au devenit inoportune, dar, dintr -un motiv sau altul, 
trebuie s# r#mân# totu i în antologii. )i holul #sta, cu cei cincizeci de lucr#-
tori ai lui, cam atâ&ia sunt, constituie numai o subsec &ie, o singur# celul#, 
dac# se poate spune a a, în imensa complexitate a Sec&iei Documente. 
Al#turi, deasupra, dedesubt se afl# alte  i alte roiuri de func&ionari, angaja&i 
într-un num#r inimaginabil de lucr#ri. Sunt imensele ateliere tipografice, cu 
sub-redactori, cu exper&i în tip#rituri  i cu studiouri utilate cu o aparatur# 
complicat# de trucare a fotografiilor. Este  i subsec&ia de teleprograme, cu 
tehnicieni, produc#tori  i echipe de actori ale i special pentru talentul lor de 
a imita vocile. Sunt armatele de arhivi ti care nu au decât de întocmit liste 
de periodice  i c#r&i care trebuie date la rev#zut. Sunt [i marile magazii 
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unde se depoziteaz# documentele corectate [i cuptoarele ascunse unde se 
distrug exemplarele originale. )i undeva, cine poate  ti unde anume, cu 
totul necunoscute, stau capetele conduc#toare care coordoneaz# toate 
eforturile celorlal&i  i traseaz# liniile politice, în a a fel, încât o bucat# de 
trecut urmeaz# s# fie p#strat#, cealalt# falsificat#, iar a treia  tears# de pe 
fa&a p#mântului. )i Sec&ia Documente, la urma urmei, nu este decât o 
singur# bran # în Ministerul Adev#rului, a c#rui prim# îndatorire nu este 
aceea de a reconstrui trecutul, ci de a oferi cet#&enilor Oceaniei ziare, filme, 
c#r&i de  coal#, programe de tele-ecran, piese de teatru, romane - orice 
modalitate de informare, de educare, sau de recreere, de la statuie la 
lozinc#, de la poezia liric# la tratatul de biologie  i de la abecedar la 
Dic&ionarul Nouvorbei. )i Ministerul nu are numai de asigurat diversele 
necesit#&i culturale ale membrilor Partidului, ci  i de repetat întreaga 
opera&ie la un nivel mai jos, în folosul proletariatului. Exist # un lan& întreg 
de subsec&ii separate, care se ocup# cu literatura pentru proli, cu muzica, 
teatrul  i distrac&iile în general. Aici se scot ziare de aruncat la gunoi, în 
care nu g#se ti aproape nimic altceva decât sport, crime  i horoscopuri, se 
produc povestioare senza&ionale de doi bani, filme numai despre sex  i 
cântece sentimentale compuse exclusiv prin mij loace mecanice, la un 
caleidoscop special numit versificator. Exist# [i o întreag# subsec&ie - în 
Nouvorb#, i se spune Pornosec - specializat# în producerea celui mai abject 
soi de pornografii, care se expediaz# în colete sigilate  i la care nici un 
membru al Partidului, cu excep&ia celor care lucreaz# la ele, nu are voie s# 
se uite. 
 Trei mesaje noi au ie it din tubul pneumatic de când Winston 
lucreaz# la primele trei; dar sunt treburi simple  i le rezolv# pân# s#-l 
întrerup# cele Dou# Minute de Ur#. Dup# Ur#, se întoarce în boxa lui, ia 
Dic&ionarul Nouvorbei de pe raft, împinge scrievorbitorul într -o parte, î i 
 terge ochelarii [i se apuc# de lucrarea cea mai delicat#, al patrulea mesaj 
de azi-diminea&#. 

Lui Winston, cea mai mare pl#cere în via&# i-o d# munca pe care o 
face. Majoritatea lucr#rilor sunt treburi plicticoase, de rutin#, dar printre ele 
se mai strecoar# uneori  i câte unele atât de dificile  i de complicate, încât 
te po&i pierde în ele la fel ca în profunzimile unei probleme de matematic# - 
ni te ticluiri subtile, în care nu ai nimic care s# te ghideze, afar# de propriile 
tale cuno tin&e în materie de principiile SOCENG-ului [i de propria ta 
intui&ie în leg#tur# cu ce anume a teapt# Partidul de la tine s# spui. El, 
Winston, este bun la a a ceva. De câteva ori i s-a încredin&at rectificarea 
articolelor de fond din Times, care se redacteaz# exclusiv în Nouvorb#. 
Deruleaz# din nou mesajul pe care l-a l#sat deoparte mai devreme [i care 
sun# astfel: 



O mie nou\sute optzeci [i patru 

 33

times 3.12.83  relatare ordin zi f.m. dublu-plusnebune refe 
nepersoane rescrie întrege te supsup ante-clasat 

 
~n Vechivorb#, adic# în Engleza Standard, textul mesajului ar putea 

fi redat cam a a: 
  

Relatarea Ordinului de Zi al Fratelui cel Mare ap#rut# în num#rul din 
3 decembrie 1983 al ziarului Times este extrem de nesatisf#c#toare  i face 
referiri la persoane non-existente. Rescrie în întregime  i supune versiunea 
unei autorit#&i superioare înainte de a o clasa. 
  

Winston se apuc# s# citeasc# articolul incriminat, de la cap la coad#. 
Din câte î i d# seama, ordinul de zi al Fratelui cel Mare con&inea mai ales 
laude la adresa activit#&ii unei organiza&ii cunoscute sub sigla TAFP, care îi 
aproviziona cu &ig#ri  i alte articole strict necesare pe marinarii de pe 
Fort#re&ele Plutitoare. Un anume tovar# ul Withers, membru de frunte al 
Partidului Interior, era eviden&iat printr-o men&iune individual#  i fusese 
decorat cu Ordinul Meritul Special, Clasa a Doua. Dup# trei luni, îns#, iat# 
c# TAFP a fost desfiin&at# f#r# nici o explica&ie. Este de presupus c# 
Withers  i oamenii lui sunt acum în dizgra&ie, dar nici în ziare, nici la tele-
ecran nu s-a pomenit o vorb# despre a a ceva. Bineîn&eles c# nu se spune 
nimic, din moment ce acuza&ii politici nu sunt, de regul#, judeca&i,  i nici 
m#car demasca&i în mod public. Marile epur#ri care lovesc mii de oameni, 
cu procese publice de tr#d#tori  i criminali în gândire, cu m#rturisiri abjecte 
ale tuturor tic#lo iilor de pe lume, urmate de execu&ii – astea sunt 
spectacole excep&ionale  i nu au loc decât o dat# la câ&iva ani. De obicei, 
oamenii ajun i pe lista neagr# a Partidului dispar pur  i simplu  i nu se mai 
aude nimic despre ei niciodat#. Nimeni nu dispune de nici cel mai mic 
indiciu despre ce s-ar fi putut întâmpla cu ei. În unele cazuri, poate c# nici 
nu sunt mor&i. Vreo treizeci de in i, poate, numai dintre cei pe care Winston 
i-a cunoscut personal, plus p#rin&ii lui, au disp#rut f#r# urm# în cutare sau 
cutare moment. 
 Se scarpin# tacticos la nas cu o clam#. ~n boxa de vizavi, tovar# ul 
Tillotson tot mai st# aplecat peste scrievorbitor, cu aerul lui secretos, î i 
înal&#  i el capul pentru o clip#: din nou lumina aia ostil# de la lentilele 
ochelarilor lui. Nu cumva tovar# ul Tillotson lucreaz# la aceea i problem# 
ca  i el, ca  i Winston? Foarte posibil. O tem# atât de delicat# nu se 
încredin&eaz# niciodat# unui singur lucr#tor, pe de o parte; iar pe de alt# 
parte, a supune problema unei comisii ar însemna a recunoa te deschis c# 
are loc un act de falsificare. Cel mai sigur este c# în jur de zece in i 
lucreaz# chiar în acest moment la versiuni concurente a ce a spus, de  fapt, 
Fratele cel Mare. Dup# care, cine- tie-ce cap de conducere din Partidul 
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Interior alege una sau alta dintre variante, o d# spre reeditare, pune în 
mi care procesele complicate, dar necesare, de stabilire a trimiterilor  i, 
pân# la urm#, minciuna aleas# de el trece în arhivele permanente  i devine 
adev#r. 
 Winston habar nu are din ce motiv a c#zut în dizgra&ie tovar# ul 
Withers. Pentru corup&ie, poate, sau pentru incompeten&#. Poate c# Fratele 
cel Mare s-a s#turat de un subaltern prea cunoscut. Poate c# Withers însu i, 
sau altcineva din anturajul lui, a fost suspectat de tendin &e devia&ioniste. 
Sau poate – de fapt, este cea mai sigur# explica&ie - totul s-a întâmplat pur 
 i simplu pentru c# epur#rile  i vaporiz#rile fac parte integrant#, în mod 
inevitabil, din mecanismul conducerii. Singurul indiciu clar îl dau cuvintele 
“refe nepersoane”, care arat# c# Withers este deja mort. De obicei, nu po&i 
fi sigur de a a ceva în leg#tur# cu cei aresta&i. Se întâmpla, uneori, s# li se 
dea drumul [i s# r#mân# în libertate chiar  i un an înainte de a fi executa&i. 
Câteodat#, foarte rar, un individ pe care tu îl credeai mort de mult timp 
reapare ca o fantom# la câte un proces public, unde înfund# sute de in i 
prin m#rturiile lui, [i abia pe urm# dispare, de ast# dat# definitiv. )i totu i, 
Withers este deja o nepersoan . El nu exist#; nu a existat niciodat#. 
Winston hot#r# te c# nu este suficient s# orienteze mesajul Fratelui cel 
Mare în direc&ia opus#. Cel mai bine este s#-l fac# s# se refere la cu totul 
altceva. 
 Ar putea transforma ordinul de zi în obi nuita denun&are a 
tr#d#torilor  i criminalilor în gândire, dar prea e cusut cu a &# alb#. Iar dac# 
inventeaz# vreo victorie pe front, sau cine- tie-ce dep# ire triumf#toare a 
celui de-ai Nou#lea Plan Trienal, se complic# exagerat de mult trimiterile. 
Îi trebuie ceva pur fantezist. Deodat#, îi r#sare în minte, confec&ionat# de-a 
gata, dac# se poate spune a a, figura unui anume tovar# ul Ogilvy, care a 
murit de curând pe câmpul de lupt#, în împrejur#ri eroice. Se mai întâmpla, 
uneori, ca Fratele cel Mare s#- i dedice ordinul de zi men&ion#rii câte unui 
umil membru de rând al Partidului, ale c#rui via&#  i moarte le scoate în 
eviden&# ca pe ni te exemple demne de urmat. Ei bine, ast#zi o s#-l 
men&ioneze pe tovar# ul Ogilvy. Sigur c# nu a existat nici un tovar#  
Ogilvy, dar câteva rânduri scrise  i câteva fotografii trucate sunt 
ingredientele venirii sale pe lume. 
 Winston se gânde te câteva momente, pe urm# î i trage 
scrievorbitorul spre el  i începe s# dicteze, în stilul cu care s-a obi nuit deja 
al Fratelui cel Mare, milit#ros  i pedant în acela i timp, u or de imitat din 
cauza unui tic de a pune întreb#ri la care d# imediat  i r#spunsul (“Ce 
înv#&#m noi, tovar# i, din acest fapt? ~nv#&#m -  i acesta este  i unul dintre 
principiile fundamentale ale SOCENG-ului - c#...”  .a.m.d.,  .a.m.d.). 
 La vârsta de trei ani, tovar# ul Ogilvy a refuzat orice alt# juc#rie 
afar# de o tob#, un pistol-mitralier#  i un elicopter în miniatur#. La  ase ani 
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- cu un an mai devreme decât prevedea regulamentul, dar cu aprobare 
special# -, a intrat la Spioni, iar la nou# ani, a ajuns comandant de grup#. La 
unsprezece ani,  i-a denun&at unchiul Poli&iei Gândirii, dup# ce a ascultat pe 
ascuns o conversa&ie care i s-a p#rut lui a avea tendin&e criminale. La 
 aptesprezece ani, a ajuns comandant de district  i instructor la Liga 
Tineretului Anti-Sex. La nou#sprezece ani, a proiectat o grenad# de mân# 
care a fost omologat# de Ministerul P#cii  i care, la primul test, a omorât 
treizeci  i unu de prizonieri eurasieni dintr-odat#. La dou#zeci  i trei de ani, 
tovar# ul Ogilvy a pierit în lupt#. Urm#rit de avioanele cu reac&ie du mane, 
în timp ce zbura deasupra Oceanului Indian cu ni te mesaje importante,  i-a 
luat mitraliera drept lest  i a s#rit din elicopter în ap#, cu tot cu mesaje – 
iat# un sacrificiu, subliniaz# Fratele cel Mare, despre care nu po&i afla decât 
cu un sentiment de invidie, dup# care adaug# câte ceva  i despre via&a 
curat# [i cinstit# a tovar# ului Ogilvy. Era total abstinent  i nefum#tor, 
neavând nici o alt# distrac&ie afar# de o or# pe zi în sala de gimnastic#,  i 
jurase s# r#mân# neînsurat, fiindc# era de p#rere c# actul c#s#toriei  i grija 
unei familii sunt incompatibile cu o via &# consacrat# dou#zeci  i patru de 
ore din dou#zeci  i patru îndeplinirii datoriei. Nu avea alte subiecte de 
conversa&ie decât principiile SOCENG-ului [i nici alt scop în via&# decât 
înfrângerea du manului eurasian  i h#ituirea spionilor, sabotorilor, 
criminalilor în gândire  i a tr#d#torilor în general. 

Aici, Winston se opre te  i dezbate în sinea lui dac# s#-l decoreze pe 
tovar# ul Ogilvy cu Ordinul Meritul Special; în cele din urm#, renun&#, 
pentru c# asta ar atrage dup# sine trimiteri de care nu este nevoie. 
 Arunc# din nou o privire c#tre rivalul lui din boxa de vizavi. Nu  tie 
nici el de ce, dar este convins c# Tillotson este cufundat în aceea i lucrare 
ca  i el. Nu are cum afla a cui variant# va fi adoptat#, dar este încrez#tor c# 
a lui. )i iat# cum tovar# ul Ogilvy, la care nimeni nu se gândea în urm# cu 
o or#, a devenit acum realitate. Curios lucru: po &i crea mor&i, dar nu  i 
oameni vii. Tovar# ul Ogilvy nu a existat niciodat# în nici un prezent, dar 
exist# acum în trecut; si, dup# ce toat# lumea va uita de falsificare, el va 
continua s# existe, la fel de autentic [i pe baza acelora i dovezi cum au 
existat, la vremea lor, Carol Quintul  i Iuliu Cezar. 
  

5 
 

În sala de mese a cantinei, adânc sub p#mânt, coada pentru prânz se 
târ# te încet înainte, înc#perea este deja plin# ochi, iar zgomotul, asurzitor. 
De dup# z#brelele de la tejghea vine un abur de tocan# cu un miros metalic 
 i acru, care nu reu e te s# acopere vaporii de Gin Victoria, în fundul s#lii 
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este un b#rule&, de fapt o simpl# gaur# în zid, de unde po&i cump#ra gin cu 
zece cen&i o can# mare. 

– Tocma' pe tine te c#utam, zice o voce în spatele lui Winston. 
 Se întoarce. Este prietenul lui, Syme, care lucreaz# la Sec&ia 
Cercetare. Poate c# “prieten” nu este tocmai termenul potrivit. In ziua de 
ast#zi, nu ai prieteni – ai tovar# i, dar compania unor tovar# i este ceva 
mai pl#cut# decât a altora. Syme este filolog, specialist în Nouvorb#,  i face 
parte din imensa echip# de exper&i angrena&i în redactarea Edi&iei a 
Unsprezecea a Dic&ionarului Nouvorbei. Este un individ m#runt, mai scund 
decât Winston, cu p#rul negru  i ochii mari  i bulbuca&i, ni te ochi în 
acela i timp tri ti  i ironici, care parc# î&i studiaz# fa&a îndeaproape atunci 
când stai de vorb# cu el. 

– Voiam s# te-ntreb dac# n-oi fi având vreo lam# de ras, continu# 
Syme. 

– Nici m#car una singur#, zice Winston, cu un soi de grab# 
vinovat#. Am încercat peste tot. Nu mai sunt. S-au terminat. 
 Toat# lumea î&i cere lame de ras. În realitate, Winston mai are dou# 
lame nefolosite înc#, pe care le tine bine. Este criz# de a a ceva, de luni de 
zile. În orice moment se g#se te câte un produs de strict# necesitate pe care 
magazinele Partidului nu-l pot oferi. Câteodat# nasturii, câteodat# a&a de 
cusut, câteodat#  ireturile de pantofi; acuma sunt lamele de ras. Nu po &i 
face rost de ele - dac# reu e ti si-a a – decât ciupind, mai mult sau mai 
pu&in pe furi , de la “negru”. 

– )i eu de [ase s#pt#mâni m# rad cu aceea i lam#, adaug# el, la fel 
de neconving#tor. 

Coada se urne te înainte. Când se opre te din nou, Winston se 
întoarce cu fa&a spre Syme. Fiecare dintre ei ia câte o tav# de metal 
unsuroas# din teancul de la cap#tul tejghelei. 

– Ai fost s# vezi cum îi spânzur# pe prizonierii #ia ieri? – întreab# 
Syme. 

– Am lucrat, r#spunde Winston, mimând indiferen&a. B#nuiesc c-o 
s# se dea la  tiri. 

– Foarte nepotrivit înlocuitor, zice Syme. Ochii lui ironici se plimb# 
pe chipul lui Winston, parc# ar spune: “Las' c# te  tiu eu, v#d prin tine. )tiu 
foarte bine de ce nu te-ai dus s# vezi cum îi spânzur# pe prizonierii #ia”. 
 ~n felul lui intelectual, Syme este primejdios de ortodox. Vorbe te cu 
o satisfac&ie dr#ceasc# despre raidurile de elicoptere deasupra satelor 
du mane, despre procesele  i m#rturiile criminalilor în gândire  i despre 
execu&iile din beciurile Ministerului Iubirii. Când vorbe  ti cu el, totul este 
s#-l faci, dac# se poate, s# lase asemenea subiecte  i s# intre în problemele 
tehnice ale Nou-vorbei, în care este capabil s# emit# p#reri autorizate  i s# 
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spun# lucruri interesante. Winston î i întoarce capul într-o parte, pentru a 
evita privirile cercet#toare ale ochilor lui Syme. 

– Bun# spânzurare, continu# acesta meditativ. Dup# p#rerea mea, 
tot hazul se duce naibii când li se leag# picioarele. Mie-mi place s#-i v#d 
cum dau din picioare. )i toate ca toate, dar la sfâr it   limba   care   le   
&â ne te   din   gur#,   e albastr# - un albastru-aprins. Uite, vezi, #sta-i 
am#nuntul care m# emo&ioneaz# pe mine. 

– Urm#toru', v# rog! - zbiar# prolul cu  or& alb, care &ine polonicul 
în mân# ca pe o arm#. 
 Winston  i Syme î i împing t#vile pe sub grilaj. Pe fiecare dintre  ele, 
prolul trânte te la iu&eal# prânzul por&ionat: câte un castron de metal cu o 
tocan# cenu iu-ro iatic#, un codru de pâine, un cub de brânz#, o can# de 
cafea Victoria f#r# lapte [i o tablet# de zaharin#. 

– Uite o mas# acolo, sub tele-ecranul #la, zice Syme. Hai s# 
culegem  i câte un gin pe drum. 
 Ginul se distribuie în c#ni de ceramic# f#r# toarte. Croindu- i drum 
prin aglomera&ia din sal#, î i depun amândoi t#vile pe mas#, care are t#blia 
de metal; într-unul din col&uri, cineva a l#sat o b#ltoac# de tocan#, o 
porc#rie lichid#, împu&it#, care arat# a vom#. Winston î i duce la buze cana 
cu gin, se opre te o clip#, ca s#- i adune puterile, dup# care d# pe gât 
lichidul cu gust uleios. Clipe te de mai multe ori, ca s# i se duc# lacrimile 
din ochi  i- i d# seama, ca [i cum ar avea o revela&ie, c#-i este într-adev#r 
foame, începe s# înghit# lingur# dup# lingur# de tocan# care, de i este de 
consisten&a noroiului, are  i ni te cubule&e dintr-o materie spongioas#, 
rozulie, probabil un înlocuitor de carne. Nici unul, nici cel#lalt nu mai 
scoate o vorb# pân# nu- i gole te gamela. La masa din stânga lui Winston, 
pu&in mai în spate, st# cineva care vorbe te întruna  i foarte repede - o 
bleoto-c#real# strident# ca m#c#itul unei ra&e, care str#punge vacarmul 
general din sala de mese. 

– Cum î&i mai merge Dic&ionarul? - întreab# Winston, ridicând 
vocea, ca s# acopere zgomotul. 

– Încet, r#spunde Syme. Eu sunt la adjective. Nu  tiu, e... colosal. 
 Toat# fa&a i se lumineaz#, ca de fiecare dat# când ajunge la domeniul 
lui, la Nouvorb#. Î i împinge tocana la o parte, ia codrul de pâine într-o 
mân# delicat#  i brânza în cealalt#  i se apleac# peste mas#, pentru a putea 
vorbi f#r# s# &ipe. 

– Edi&ia  a  Unsprezecea  este  definitiv#, îi explic# el lui Winston. 
Aducem limba la forma ei final# - la forma pe care o s-o aib# când nimeni 
n-o s# mai vorbeasc# nimic altceva. Dup# ce ne termin#m noi treaba, # tia 
ca tine or s# trebuiasc# s-o înve&e de la cap#t. Poate crezi c# nu facem 
altceva decât s# invent#m cuvinte noi. Nici pe departe! Noi desfiin& m 
cuvintele - cu toptanul, cu sutele în fiecare zi! T#iem limba pân# la os. 
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Edi&ia a Unsprezecea n-o s# mai con&in# nici un cuvânt scos din uz pân# în 
2050. 
 Musc# lacom din pâine  i înghite câteva guri, pe urm# continu# s# 
vorbeasc# de parc# ar fi un pedant pasionat. Fa&a negricioas#  i slab# i s-a 
înviorat, iar ochii au renun&at brusc la expresia lor ironic#  i au devenit 
aproape vis#tori. 

– Frumoas# treaba asta, desfiin&area de cuvinte. Sigur c# reducerile 
cele mai mari sunt la verbe  i adjective, dar sunt  i sute de substantive la 
care se poate renun&a tot atât de bine. Nu-i vorba doar de sinonime; mai 
sunt  i antonimele. La urma urmelor, ce rost are un cuvânt care nu este 
nimic altceva decât opusul altui cuvânt? Orice cuvânt î  i con&ine opusul în 
el însu i. Uite, de pild# bun. Când ai un cuvânt ca bun, la ce-&i mai trebuie 
cuvântul r u? Nebun merge la fel de bine – ba chiar mai bine, fiindc# este 
exact opusul lui bun, pe când r u nu este. )i pe urm#, dac# vrei o variant# 
mai tare a lui bun, ce rost are s# ai un  ir întreg de termeni inutili  i vagi ca 
excelent, splendid  i toate celelalte? Plusbun acoper# sensul - [i ai  i 
dubluplusbun, dac# vrei ceva  i mai ap#sat. Sigur c# deja folosim termenii 
# tia, dar în varianta final# a Nouvorbei n-o s# mai ai nimic altceva. Pân# la 
urm#, toat# no&iunea de bun#tate  i r#utate o s# fie acoperit# de numai sase 
cuvinte, care în realitate se reduc la unul singur. Ce zici, Winston, nu -i a a 
c# e frumoas#, treaba asta? Bineîn&eles c#, la început de tot, a fost ideea lui 
F.M., adaug# Syme, dup# un moment de gândire. 
 Winston mimeaz# o înfl#c#rare searb#d# când aude pomenindu-se de 
Fratele cel Mare. Dar Syme depisteaz# imediat o anumit# lips# de 
entuziasm. 

– Nu apreciezi Nouvorba la justa ei valoare, Winston, zice el 
aproape trist. Tu  i când scrii în limba asta, tot în Vechivorb# gânde ti. +i-
am citit câteva lucruri pe care le-ai scris în Times din când în când. Sunt 
destul de bune, dar sunt traduceri, în sufletul t#u, ai prefera s# r#mâi la 
Vechivorb#, cu toate cuvintele ei vagi [i cu toate nuan &ele alea inutile. Nu 
vezi frumuse&ea desfiin&#rii cuvintelor? Tu  tiai c# Nouvorba este singura 
limb# din lume al c#rei vocabular scade în fiecare an?! 
 Winston zâmbe te - f#r# îndoial# c#  tie -, sperând s# dovedeasc# 
în&elegere  i neavând încredere în el însu i s# spun# ceva. Syme mu c# din 
nou din pâinea neagr#, mestec# pu&in din ea  i pe urm# continu#: 

– Nu-n&elegi c# singurul scop al Nouvorbei este de-a limita aria de 
gândire?! Pân# la sfâr it, o s# facem crim#gânditul literalmente imposibil, 
pentru c# n-or s# mai existe cuvinte în care s#-l exprimi. Fiecare concept 
care ar putea fi necesar vreodat# ori icui va fi exprimat printr-un singur 
cuvânt, cu un sens strict definit  i cu toate celelalte sensuri secundare  terse 
 i uitate. Deja în Edi&ia a Unsprezecea nu suntem departe de faza asta. Dar 
procesul va continua mult timp dup# ce tu  i cu mine n-o s# mai fim. An de 
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an mai pu&ine cuvinte  i aria de gândire din ce în ce mai restrâns#. Sigur c# 
nici acum nu exist# nici un motiv  i nici o scuz# pentru crim#gândit. Dar 
asta mai &ine înc# de autodisciplin#, de controlul realit#&ii. Pân# la sfâr it, 
nici de a a ceva n-o s# mai fie nevoie. Revolu&ia va fi total# atunci când 
limba ei va fi perfect#. Nouvorba este SOCENG  i SOCENG-ul este 
Nouvorba, adaug# Syme, cu un soi de satisfac&ie mistic#. Te-ai gândit 
vreodat#, Winston, c# pân# în 2050, cel mai târziu, n-o s# mai tr#iasc# nici 
m#car un singur om care s# poat# în&elege o discu&ie cum purt#m noi acum? 

– Afar#..., d# s# spun# Winston cu îndoial#, apoi se opre te, îi st# pe 
limb# s# replice “Afar# de proli”, dar se ab&ine, fiindc# nu  tie sigur dac# o 
asemenea remarc# nu este cumva neortodox#. 

– Prolii nu sunt oameni, zice Syme indiferent, ca dovad# c# i-a 
ghicit gândul. Cel mai târziu pân# în 2050, probabil chiar mai repede de-
atât, tot ce înseamn# Vechivorb# va disp#rea. Chaucer, Shakespeare, 
Milton, Byron n-or s# mai existe decât în Nouvorba, în versiunile 
corespunz#toare; nu numai c# vor fi schimba&i în altceva, ci vor fi 
schimba&i exact în opusul a ceea ce mai sunt înc# ast#zi. Chiar  i literatura 
Partidului o s# se schimbe. )i lozincile or s# fie altele. Cum crezi tu c-ai 
mai putea avea o lozinc# “Libertatea este sclavie”, când conceptul însu i de 
libertate va fi abolit? ~ntregul climat de gândire va fi altul, în realitate, nici 
n-o s# mai existe gândire, în sensul în care o în&elegem noi acum. 
Ortodoxia înseamn# a nu gândi - a nu avea nevoie s# gânde ti. Ortodoxia 
înseamn# lipsa con tiin&ei. 
 Iar tu o s# fii vaporizat, într-o bun# zi, se gânde te Winston, perfect 
convins de asta. Prea e de tept acest Syme, prea vede lucrurile limpede  i 
prea vorbe te deschis. Partidului nu-i plac asemenea oameni, într-o bun# zi, 
o s# dispar#, îi st# scris în frunte. 
 Winston  i-a terminat pâinea  i brânza. Se r#suce te într-o parte pe 
scaun, ca s#- i bea mai comod cana de cafea. La masa din stânga lui, 
individul cu vocea strident# tr#nc#ne te în continuare f#r# mil#. O femeie 
tân#ra, poate secretara lui, care st# cu spatele la Winston, îl ascult# [i pare a 
fi de acord trup  i suflet cu tot ce spune el, f#r# excep&ie. Din când în când, 
Winston prinde câte o replic# de genul: “Dup# p#rerea mea, ave&i atât de 
mult# dreptate; vai, dar sunt de aceea#i p#rere cu dumneavoastr#” - spus# 
cu o voce de femeie tân#ra [i cam proast#. Dar cealalt# voce nu se opre te 
nici o clip#, nici m#car când intervine femeia. Winston îl  tie din vedere pe 
individul respectiv, c# are un gât musculos  i o gur# mare  i foarte mobil#, 
dar în rest nu  tie nimic despre el, numai c# de&ine un post important la 
Sec&ia Literatur#. S# tot aib# vreo treizeci [i cinci de ani. Cum st# a a, cu 
capul l#sat u or pe spate, ochelarii îi reflect# lumina din tavan, a a încât 
Winston nu-i vede ochii, ci doar dou# discuri luminoase. Ceea ce-l 
îngroze te, îns#, este faptul c#, din fluviul de sunete care i se revars# pe 
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gur#, este aproape imposibil de distins un cuvânt. O singur# dat# lui 
Winston i se pare c# a în&eles o expresie – “eliminarea total#  i definitiv# a 
goldsteinismului” -, aruncat# foarte repede  i parc# toat# deodat#, ca un 
rând de tipar turnat într-o singur# bucat# de plumb, în rest, nu este decât un 
zgomot, un fel de mac, mac, mac, m#c#ial#. )i totu i, de i nu reu e te s# 
în&eleag# ce spune, nu are nici cea mai mic# îndoial# despre ce anume ar 
putea bleotoc#ri. Ori c#-l denun&# pe Goldstein [i cere m#suri  i mai severe 
împotriva criminalilor în gândire [i a sabotorilor, ori c# tun# [i fulger# 
împotriva atrocit#&ilor armatei eurasiene, ori c#-l sl#ve te pe Fratele cel 
Mare, nu are nici o importan&#: orice ar spune, po&i fi sigur c# fiecare vorb# 
este ortodoxie curat#, sut# la sut# SOCENG. Tot uitându-se la fa&a f#r# 
ochi, a c#rei mandibul# se mi c# la iu&eal# în sus  i-n jos, pe Winston îl 
încearc# un sentiment bizar,  i anume c# individul respectiv nici nu este 
om, ci un fel de duplicat, un manechin la care nu creierul vorbe  te, ci 
laringele. Ceea ce iese din el sunt cuvinte, dar nu vorbire în adev#ratul sens 
al termenului: este un zgomot scos în stare de incon  tien&#, ca m#c#itul unei 
ra&e. 
 Syme, care a t#cut de câteva momente, deseneaz# modele în sosul de 
la tocan#, cu vârful lingurii. Vocea de la masa de al#turi m#c#ie de zor mai 
departe, acoperind cu u urin&# vacarmul din jur. 

– E un cuvânt în Nouvorb#, zice Syme, nu  tiu dac#-l  tii: 
macavorbi - a m#c#i ca o ra&#. Este unul dintre cuvintele interesante, care 
are dou# sensuri contradictorii. Aplicat unui adversar, este o insult#; aplicat 
cuiva cu care e ti de acord, e o laud#. 
 E clar c# Syme o s# fie vaporizat, se gânde te Winston din nou, cu 
un sentiment de triste&e, de i  tie foarte bine c# Syme îl dispre&uie te, c#-l 
antipatizeaz# [i c# ar fi în stare s#-l denun&e pentru crime în gândire dac# ar 
g#si pân#  i cel mai mic motiv. Syme are ceva r#u în el, dar cu subtilitate. ~i 
 i lipse te ceva, o anume discre&ie, o re&inere, un fel de prostie salvatoare. 
Nu se poate spune c# nu are o gândire corect#. Crede în principiile 
SOCENG-ului, îl sl#ve te pe Fratele cel Mare, se bucur# de victorii, ur# te 
ereticii - toate astea nu numai cu sinceritate, ci  i cu un fel de a fi, neobosit 
de zelos  i cu cuno tin&ele mereu la zi, pe care un membru obi nuit al 
Partidului în general nu-l are. )i totu i, plute te în jurul lui un aer de 
proast# reputa&ie, care nu-l sl#be te nici o clip#. 
 Spune lucruri pe care mai bine nu le-ar spune, a citit prea multe c#r&i, 
frecventeaz# Cafeneaua „Castanul”, cuibul pictorilor  i muzicienilor. Sigur 
c# nu exist# nici o lege, nici m#car dintre cele nescrise, care s# te opreasc# 
de a frecventa Cafeneaua “Castanul”, dar localul este oarecum r#u famat. 
Acolo se adun# de obicei fo tii granguri ai Partidului, acum compromi i, 
înainte de a fi, în sfâr it, epura&i. Goldstein însu i ar fi fost v#zut acolo, a a 
se vorbe te, cu ani sau chiar decenii în urm#. Soarta lui Syme nu este greu 
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de prev#zut. Chiar  i a a, îns#, dac# Syme ar surprinde, fie [i numai pentru 
câteva secunde, natura opiniilor secrete pe care le nutre te el, Winston, pe 
loc l-ar da pe mâna Poli&iei Gândirii. Adev#rul este c# oricine ar proceda la 
fel; dar Syme mai curând decât mul&i al&ii. Zelul nu este totul. Ortodoxie 
înseamn# lipsa con tiin&ei. 

– Uite, vine Parsons..., zice Syme, ridicând ochii. Ceva din tonul 
vocii lui pare s# adauge: “...prostul #la nenorocit”. 
 Parsons, colocatarul lui Winston din Blocul Victoria, încearc#, de 
fapt, s#- i croiasc# drum de-a latul s#lii. Este un individ corpolent, de sta-
tur# mijlocie, cu p#rul blond [i fa&a ca de broasc#. La treizeci  i cinci de 
ani, are deja mai multe rânduri de cefe [i burt#, dar se mi c# sprinten ca un 
b#ie&andru. În general aduce atât de mult cu un b #ie&el crescut masiv, încât, 
de i poart# salopeta regulamentar#, î&i d# aproape automat sentimentul c# 
este îmbr#cat cu pantaloni scur&i, alba tri, c#ma # gri  i e arf# ro ie, ca 
Spionii. Dac# încerci s# &i-l închipui, vezi întotdeauna imaginea 
genunchilor cu pernu&e  i a mânecilor suflecate pe ni te bra&e c#rnoase. )i, 
într-adev#r, Parsons revine invariabil la pantaloni scur&i, ori de câte ori vreo 
excursie în grup sau vreo alt# activitate fizic# îi ofer# o scuz# pentru a a 
ceva. Acum, îi salut# pe Winston  i pe Syme cu un “Bun# ziua, bun# ziua” 
bine-dispus  i se a eaz# la mas# al#turi de ei, emanând mirosul lui intens de 
transpira&ie. Toat# fa&a rozulie îi este plin# de broboane de umezeal#. 
Extraordinar# capacitate are omul #sta de a transpira. La Centrul 
Comunitar, î&i dai seama imediat dac# a jucat ping-pong, dup# umezeala 
l#sat# pe minerul paletei. Syme scoate o foaie de hârtie pe care este scris# o 
coloan# lung# de cuvinte [i începe s# o studieze cu un pix în mân#. 

– Ia uite-l  i pe-#sta cum lucreaz#-n pauza de mas#, zice Parsons, 
dându-i un cot lui Winston. Zelos, nu? Ce-ai acolo, b#trâne? Presupun c# e 
ceva prea subtil pentru mine. A, Smith, b#trâne, hai s#-&i spun de ce m# &in 
dup# tine. Ai uitat s#-mi dai pentru cheta aia. 

– Care din ele? - întreab# Winston, c#utându-se automat de bani în 
buzunar. 

La aproape un sfert din salariu po&i pune cruce din cauza 
subscrip&iilor voluntare - atât de multe, încât î&i vine greu s# le mai &ii 
socoteala. 

– Pentru S#pt#mâna de Ur#. )tii  i tu - fondul #la pe case... Eu sunt 
casier la blocul nostru. Facem un efort hot#râtor – o s# organiz#m un 
spectacol fantastic. Ascult#-m# pe mine, n-o s# fiu eu de vin# dac# b#trânul 
nostru Bloc Victoria n-o s# aib# cea mai grozav# desf# urare de steaguri de 
pe toat# strada. Ai promis c#-mi dai doi dolari. 
 Winston scoate din buzunar  i-i întinde dou# bancnote mototolite  i 
soioase, pe care Parsons le noteaz# într-un carne&el, cu scrisul lui ordonat, 
de semi-analfabet. 
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– Apropo, b#trâne, zice tot el. Aud c# pramatia aia mic# a mea a 
tras ieri cu pra tia-n tine. I-am tras  i eu lui un perdaf bun pentru chestia 
asta - i-am spus c#-i iau pra tia dac# mai face. 

– Cred c# era cam sup#rat c# nu mergea la execu&ie, zice Winston. 
– Ei, da, bine, da' ce vreau s# zic, arat# spiritul care trebuie, nu? 

Sunt ni te pramatii afurisite amândoi, da' când vine vorba de zel... Nu se 
gândesc la altceva decât la Spioni  i, bine, sigur c# da, la r#zboi. )tii ce-a 
f#cut fii-mea, aia mic#, sâmb#t# trecut#, când i-a dus cu grupa într-o 
excursie pe  oseaua spre Berkhamstead? A mai luat dou# pu toaice cu ea, a 
p#r#sit grupul pe furi   i toat# dup#-amiaz# au urm#rit un individ ciudat. S-
au &inut de coada #luia dou# ore prin p#dure  i p-orm#, când au ie it la 
Amersham, l-au dat pe mâna patrulelor. 

– Da' de ce-au f#cut treaba asta? - întreab# Winston, oarecum 
îngrozit. 

– Pu toaica mea, continu# Parsons rânjind triumf#tor, era convins# 
c# #la era cine- tie-ce agent du man, para utat, ceva de genul #sta. Da' aici 
e poanta, b#trâne. Ce crezi c# i-a atras aten&ia la el de la bun început? S-a 
prins c# purta ni te pantofi mai altfel – 'cea c# nu mai v#zuse pe nimeni 
purtând asemenea pantofi în via&a ei. A a c# avea toate  ansele s# fie str#in. 
'? Destul de de teapt# pentr-o mucea de  apte ani, nu? 

– )i omul-#la ce-a p#&it? - întreab# Winston. 
– A, asta nu &i-a  putea spune, dar nu m-ar mira prea tare dac#. ..-  i 

Parsons mimeaz# ochitul cu pu ca  i plesne te din limb# ca s# sugereze 
împu c#tura. 

– Bun, zice Syme neatent, f#r# s#- i ridice ochii de pe foaia lui de 
hârtie. 

– Sigur c# da, nu putem risca, zice Winston, dând din cap a 
încuviin&are. 

– Adic#, ce vreau s# spun, doar e r#zboi, nu? - completeaz# 
Parsons. Parc# pentru a confirma spusele lui, la tele-ecranul aflat deasupra 
capetelor lor izbucne te un sunet de goarn#. De data asta, îns#, nu este un 
anun& despre vreo alt# victorie militar#, ci doar un comunicat din partea 
Ministerului Abunden&ei: 

– Tovar# i! - strig# o voce de tân#r entuziasmat. Aten&iune, 
tovar# i! Avem s# v# d#m ve ti m#re&e! Am câ tigat b#t#lia pentru 
produc&ie ! Beneficiile, la toate categoriile de bunuri de consum, pe care 
tocmai le-am centralizat, demonstreaz# c# nivelul de trai a crescut, anul 
trecut, cu nici mai mult, nici mai pu&in, de dou#zeci la sut#. În aceast# 
diminea&#, în întreaga Oceanie au avut loc demonstra&ii spontane, mii de 
oameni ai muncii n-au putut fi opri&i s# ias# din fabrici  i din birouri  i s# 
m#r #luiasc# pe str#zi purtând drapele  i exprimându- i mul&umirile lor 
c#tre Fratele cel Mare pentru via&a noastr# nou#, fericit#, pe care 



O mie nou\sute optzeci [i patru 

 43

conducerea sa în&eleapt# ne-a f#cut s-o tr#im. Iat# câteva dintre datele 
centralizate. Produse alimentare... 
 Expresia “via&a noastr# nou#, fericit#” revine de mai multe ori. De 
câtva timp, este formula preferat# a Ministerului Abunden&ei. Parsons, 
c#ruia semnalul de goarn# i-a captat toat# aten&ia, st# cu gura c#scat#  i 
ascult#, într-o atitudine de solemnitate, ca un fel de plictiseal# sf#toas#. Nu 
poate urm#ri cifrele, dar este con tient c#, într-un fel sau altul, reprezint# un 
motiv de satisfac&ie. Scoate o pip# imens#  i soioas#, plin# deja pe jum#tate 
cu scrum de tutun. Având ra&ia de tutun de numai o sut# de grame pe 
s#pt#mân#, rareori po&i s#-&i umpli pipa pân# sus. Winston fumeaz# o &igar# 
Victoria, pe care o &ine cu aten&ie la orizontal#. Ra&ia urm#toare începe abia 
de mâine  i nu i-au mai r#mas decât patru &ig#ri. Pentru moment,  i-a 
astupat urechile la zgomotele mai îndep#rtate  i ascult#  i el ce se spune la 
tele-ecran. S-ar p#rea c# au avut loc chiar  i demonstra&ii în semn de 
mul&umire adus# Fratelui cel Mare pentru majorarea ra&iei de ciocolat# la 
dou#zeci de grame. [i nu mai departe decât ieri, se gânde te el, s-a anun&at 
c# ra&ia urma s# fie redus  la dou#zeci de grame pe s#pt#mân#. Cum 
dracului se poate înghi&i chestia asta dup# numai dou#zeci  i patru de ore? 
)i totu i, uite c# se înghite. Parsons o înghite u or, cu prostia unui animal. 
Fiin&a f#r# ochi de la masa de al#turi o înghite fanatic, pasionat, cu dorin &a 
plin# de furie de a urm#ri, denun&a  i vaporiza pe oricine ar pomeni c# 
s#pt#mâna trecut# ra&ia era de treizeci de grame. )i Syme - într-un anume 
fel mai complex, implicând dublu-gânditul -  i Syme o înghite. )i-atunci, 
s# fie el, oare, singurul cu memorie?! 
 Tele-ecranul debiteaz# în continuare statistici absurde: în compara &ie 
cu anul trecut, exist# mai mult# mâncare, mai multe case, mai multe haine, 
mai mult# mobil#, mai multe crati&e, mai mult gaz lampant, mai multe 
vapoare, mai multe elicoptere, mai multe c#r&i, mai mul&i copii - mai mult 
din ori ice, afar# de boli, crime  i demen&#. An de an  i clip# de clip#, to&i  i 
toate merg zbârnâind în sus. A a cum f#cea  i Syme mai devreme, Winston 
î i ia  i el lingura  i începe s# deseneze figuri cu ea prin zeama incolor# 
care s-a scurs pe mas#, l#sând un model în balta lunguia&#. St#  i mediteaz# 
cu du m#nie la esen&a fizic# a vie&ii. Oare întotdeauna a fost a a? Mâncarea 
a avut întotdeauna gustul #sta? î i arunc# privirile peste sal#. Cantina 
aglomerat#, cu tavanul jos, pere&ii jego i&i de frecarea sutelor de corpuri; 
mesele de fier, cu t#blia îndoit#  i scaunele atât de înghesuite, de te love ti 
în coate de cel de-al#turi; lingurile îndoite, t#vile ciobite, c#nile albe  i 
grosolane; orice suprafa&# – unsuroas#; mizerie în orice cr#p#tur#;  i un 
miros amestecat, mai mult acru, de gin prost, de cafea proast#, de tocan# cu 
gust metalic  i de haine murdare. Tot timpul duci cu tine în burt#  i pe piele 
un fel de protest, sentimentul c# &i s-a luat ceva la care aveai dreptul. Este la 
fel de adev#rat c# nu- i aminte te de nimic cu mult diferit. Din ce mai &ine 
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el minte exact, niciodat# nu a avut destul de mâncare, nimeni nu a avut 
vreodat# ciorapii  i chilo&ii altfel decât plini de g#uri, mobila a fost 
întotdeauna ciocnit#  i  ubred#, camerele - neînc#lzite, metrourile – aglo-
merate, casele - d#r#p#nate, pâinea - neagr#, ceaiul – o raritate, cafeaua – 
cu gust de jeg, &ig#rile - prea pu&ine, nimic ieftin  i din plin - afar#, poate, 
de ginul ob&inut pe cale sintetic#. )i totu i, de i este evident din ce în ce 
mai r#u, pe m#sur# ce îmb#trâne ti, dac# inima &i se revolt# de lipsa de 
confort, de murd#rie, de lipsuri în general, de iernile interminabile, de 
ciorapii care &i se lipesc de t#lpi, de lifturile care niciodat# nu merg, de apa 
rece, de s#punul grunjos, de &ig#rile care &i se dezmembreaz# între degete, 
de mâncarea asta cu gustul ei ciudat [i gre &os, nu este, oare, un semn c# nu 
asta este ordinea fireasc# a lucrurilor? De ce s# sim&i c# nu mai po&i 
suporta, dac# nu ai, cumva, un fel de amintire ancestral# c# lucrurile au stat, 
odat#, altminteri? 
 Se uit# din nou peste cantin#. Aproape to&i sunt urâ&i,  i tot urâ&i ar fi, 
chiar îmbr#ca&i cu altceva decât cu salopeta albastr# de uniform#, în fundul 
s#lii, la o mas#, st# singur un individ mic, cu o mutr# ciudat#, ca de gândac, 
 i cu ochii tot mici [i bea o cafea, aruncând priviri suspicioase într -o parte 
 i într-alt#. Cât de u or este, se gânde te Winston, dac# te ui&i în jur, s# 
crezi c# modelul fizic desemnat de Partid ca fiind ideal - b#ie&i înal&i [i 
musculo i  i fete cu sânii mari,  i unii  i ceilal&i blonzi, plini de via&#, cu 
fe&ele arse de soare, f#r# griji -, c# modelul #sta exist#  i chiar predomin#. 
De fapt, din câte  tie  i vede el, majoritatea locuitorilor Aerobazei Unu sunt 
mici, tuciurii la fa&#  i dizgra&io i. Ciudat cum prolifereaz# tipul #sta de 
oameni prin Ministere: m#run&i, bondoci, care se îngra # de tineri, cu 
picioare scurte, cu mi c#ri bru te  i mereu pe fug#, cu fetele unsuroase [i 
imobile  i cu ochii foarte mici. Se pare c# este tipul de oameni care se 
dezvolt# cel mai bine sub conducerea Partidului. 
 Comunicatul Ministerului Abunden &ei ia sfâr it cu un alt sunet de 
goarn#, dup# care urmeaz# o muzic# ie it# parc# din tinichea. 

– Ministerul Abunden&ei a f#cut treab# bun# anul #sta, zice Parsons, 
trezit la un vag entuziasm de bombardamentul cu cifre, sco &ându- i pipa din 
gur# [i dând din cap a încuviin&are. Apropo, Smith, b#trâne, b#nuiesc c# n-
ai vreo lam# de ras s#-mi dai  i mie? 

– Nici m#car una singur#, se gr#be te Winston s#-i r#spund#. )i eu 
de  ase  

s#pt#mâni m# rad cu aceea i lam#. 
– Ei, oricum, m-am gândit s# te-ntreb, b#trâne. 
– Îmi pare r#u, se scuz# Winston. 

 Vocea m#c#itoare de la masa de al#turi, care a t#cut în timpul 
comunicatului de la Minister, porne te din nou, mai viguroas# ca niciodat#. 
F#r# s#- i dea seama de ce, Winston se treze te deodat# gândindu-se la 
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doamna Parsons, cea cu p#rul ca fânul [i cu praf în ridurile de pe obraji, în 
doi ani de zile, cel mult, copiii #ia or s-o denun&e Poli&iei Gândirii. Doamna 
Parsons o s# fie vaporizat#. Parsons, el, pe de alt# parte, n-o s# fie niciodat# 
vaporizat. Individul f#r# ochi  i cu voce m#c#itoare - nici #la n-o s# fie 
niciodat# vaporizat. Fiin&ele astea m#runte, care arat# a gândaci  i se 
strecoar# atât de gr#bite pe coridoarele labirintice ale Ministerelor – nici 
ele n-or s# fie niciodat# vaporizate. Nici fata cu p#rul negru de la Sec&ia 
Literatur#, nici ea n-o s# fie niciodat# vaporizat#. Lui Winston i se pare c# 
 tie din instinct cine are s# supravie&uiasc#  i cine nu; de i nu este deloc 
u or de spus ce anume te ajut# s# supravie&uie ti. 
în acest moment, tresare brusc din visarea cu ochii deschi  i. Fata de la masa 
de al#turi s-a întors pe jum#tate [i se uit# la el. Este chiar fata cu p#rul 
negru. Se uit# la el dintr-o parte, dar ciudat de intens, în clipa în care ochii 
li se întâlnesc, ea î i întoarce capul la loc. 
 Pe Winston îl n#p#de te o sudoare rece pe  ira spin#rii, îl trece un 
fior îngrozitor, dar acesta [i trece la fel de repede, l#sând în urm# un fel de 
nelini te enervant#. De ce-l urm#re te? De ce se tot &ine dup# el? Din 
p#cate, nu- i mai aminte te dac# ea era deja la masa aia când au sosit el  i 
cu Syme, sau a venit mai târziu, dup# ei. ~n orice caz, în timpul celor Dou# 
Minute de Ur# de ieri, s-a a ezat imediat în spatele lui, de i n-o obliga 
nimeni s# stea acolo. Se prea poate s# fi avut, de fapt, inten&ia, de a-l 
asculta pe el, s# vad# dac# striga destul de tare. 
 Îi revine în minte gândul de mai devreme: probabil c# nu este chiar 
agent# a Poli&iei Gândirii, dar tocmai spionul amator este soiul cel mai 
primejdios. Nu are cum  ti de cât timp se uit# fata la el, dar se poate foarte 
bine s#-l fi urm#rit în ultimele cinci minute  i la fel de posibil este ca el s# 
nu- i fi controlat perfect tr#s#turile fe&ei tot timpul. Teribil de riscant este s# 
cazi pe gânduri într-un loc public sau în raza de ac&iune a vreunui tele-
ecran. 
 Cel mai mic indiciu te poate înfunda. Un tic nervos, o înf#&i are 
incon tient# de anxietate, obiceiul de a  opti pentru tine însu&i - orice duce 
cu gândul la ceva anormal sau la ceva ascuns, în orice caz, a arbora o 
expresie nepotrivit# pe fa&# - de exemplu, s# ai o mutr# neîncrez#toare când 
se anun&# câte o victorie – este în sine un delict care se pedepse te. Exist# 
 i un cuvânt pentru asta în Nou-vorb#: crim chip. 
 Fata s-a întors din nou cu spatele la el. Poate c#, la urma urmei, nu se 
&ine dup# el; poate este numai o coinciden&# c# s-a a ezat atât de aproape de 
el dou# zile la rând. I s-a stins &igara, a a c# o a eaz# cu grij# pe col&ul 
mesei. )i-o p#streaz# pentru dup# slujb#, dac# reu e te s# fac# în a a fel, 
încât s# nu-i cad# tutunul din ea. Este aproape convins c# individul de la 
masa de al#turi spioneaz# pentru Poli&ia Gândirii  i c# el, Winston, o s# 
ajung# în beciurile Ministerului Iubirii în cel mult trei zile, dar un cap #t de 
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&igar# nu trebuie irosit. Syme î i împ#ture te foaia de hârtie  i o bag# în 
buzunar. 

— Auzi, b#trâne, zice Parsons, molf#indu- i pipa între din&i, &i-am 
povestit vreodat# cum au dat #ia mici ai mei foc la fusta unei babe care 
vindea-n pia&#, fiindc-o v#zuser#-mpachetând cârna&i într-un portret al lui 
FM.?! S-au strecurat pân# în spatele ei  i i-au dat foc c-o cutie de chibrituri. 
Cre' c-au ars-o r#u de tot. Ni te pu lamale, nu? Da' ai dracu' ca mu taru'. 
Clasa-ntâi îi preg#tesc # tia la Spioni, în ziua de azi, chiar mai bine ca pe 
vremea mea. Ce crezi c# le-au dat, mai nou? Cornete acustice de ascultat pe 
gaura cheii. Aia mic# a adus unu-acas# alalt#ieri  i 1-a-ncercat la u a de la 
sufragerie. 'Ce c-aude de dou# ori mai bine decât dac#- i lipe te urechea de 
broasc#. Sigur c#-i numa' de juc#rie, da' totu i le face-o idee corect#, este?! 
 
 

6 
 
 Winston scrie în jurnal: 

Era acum trei ani, într-o sear  întunecoas , pe o str du&  dosnic , 
îngust , de pe lâng  una dintre g rile mari. St tea lâng  un gang care 
se c sca în perete, sub un felinar care parc  nu l sa lumina s  plece 
de lâng  el. Avea o figur  tân ra, fardat  foarte gros a#a cum îmi 
pl cea mie, adic  îi d dea o albea&  ca de masc , #i cu buzele de-un 
ro#u aprins. Femeile de Partid niciodat  nu se fardeaz  pe obraji. Nu 
mai era nimeni pe strad  #i nici un tele-ecran. Ea a zis: doi dolari. 
Eu... 

  
Pentru moment, îi vine prea greu s# continue, î i închide ochii  i- i 

apas# pleoapele cu degetele, încercând s# alunge imaginea care îi tot revine 
în minte de atunci. Simte o pornire aproape irezistibil# de a striga în gura 
mare o serie de vorbe porcoase. Sau s# se dea cu capul de perete, s# 
r#stoarne masa  i s# azvârle c#limara pe fereastr# - s# fac# orice gest 
violent, zgomotos sau dureros, doar-doar i-o întuneca amintirea care-l 
tulbur#. 
 Cel mai mare du man, se gânde te, este propriul t#u sistem nervos, 
în orice moment, încordarea din tine se poate manifesta sub forma unui 
simptom vizibil oarecare, î i aminte te de un om care a trecut pe lâng# el pe 
strad# acum câteva s#pt#mâni: un tip cu aspect ultra-comun, membru al 
Partidului, în vârsta de vreo treizeci  i cinci sau patruzeci de ani, mai 
degrab# înalt  i de irat, care ducea o serviet# în mân#. Erau la câ&iva metri 
unul de cel#lalt, când, deodat#, toat# partea stânga a fe&ii respectivului s-a 
contorsionat ca de un fel de spasm. Treaba asta s-a repetat exact când tre-
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ceau unul prin dreptul celuilalt; nu era decât o convulsie, o palpit a&ie rapid# 
ca pocnitura obturatorului de la un aparat de fotografiat, dar evident un gest 
obi nuit, î i aduce aminte c# s-a gândit, în momentul acela: “Am#râtu'-#sta 
a dat-o dracului”. )i cel mai înfior#tor lucru este c# &i se poate foarte bine 
întâmpla f#r# s# fii con tient. Dintre toate primejdiile, cea mai ucig#toare 
este s# vorbe ti în somn. De a a ceva nu ai cum se te p#ze ti, atâta cât se 
pricepe el. 
 Trage aer în piept  i scrie mai departe : 

...am mers cu ea prin gang [i printr-o curte interioar  #i am intrat 
într-o buc t rie de la subsolul unei case. Era acolo un pat, lipit de 
perete, #i o lamp  cu gaz pe mas , dat  foarte mic. Ea... 

  
I se strepezesc  i acum din&ii, îi vine s# scuipe. Se gânde te în acela i 

timp la femeia din buc#t#ria de la subsol  i la Katherine, la nevasta lui. 
Pentru c# Winston este însurat - în orice caz, a fost însurat; probabil c# înc# 
mai este, pentru c# nu  tie ca nevasta lui s# fi murit. Parc#  i acum respir# 
mirosul cald [i în#bu itor al buc#t#riei de la subsol, un miros compozit, de 
plo ni&e, haine murdare  i parfum ieftin, de proast# calitate  i totu i 
îmbietor, pentru c# femeile de Partid nu se dau niciodat# cu parfum [i nici 
m#car nu se a teapt# nimeni de la ele s# fac# a a ceva. Numai prolii 
folosesc parfumuri. În mintea lui, mirosul de parfum se leag# indisolubil de 
ideea de f#cut amor. 
 In ziua când s-a dus cu femeia aia, a f#cut primul pas pe-al#turi în 
doi ani de zile. Rela&iile cu curvele erau  i sunt interzise, bineîn&eles, dar 
asta este una dintre regulile pe care, din când în când, po&i s#-&i iei inima în 
din&i s-o încalci. E periculos, dar nu este o problem# de via&#  i de moarte. 
Dac# e ti prins cu o curv#, po&i s# iei cinci ani într-un lag#r de munc# 
silnic#; dac# n-ai f#cut nici un alt delict, scapi cu atâta. )i adev#rul este c# e 
destul de simplu, cu condi&ia s# te fere ti s# fii prins asupra faptului. 
Cartierele s#race mi un# de femei gata s# se vând#. Pe unele le po&i tocmi 
 i cu o sticl# de gin, din care prolii nu au voie s# bea. În mod tacit, Partidul 
tinde chiar s# încurajeze prostitu&ia, ca debu eu pentru ni te instincte care 
nu pot fi complet suprimate. Curv#s#ria în sine nu prea conteaz#, atâta timp 
cât are loc pe fug#  i f#r# nici o pl#cere  i cât nu angajeaz# decât femei 
dintr-o clas# inferioar#  i dispre&uit#. De neiertat este promiscuitatea 
sexual# între membrii Partidului. De i este una dintre crimele pe care le 
m#rturisesc, f#r# excep&ie, to&i acuza&ii în marile epur#ri, e greu de închipuit 
c# a a ceva chiar se poate întâmpla. 
 Scopul Partidului nu este numai acela de a împiedica un b#rbat  i o 
femeie s# formeze o pereche în care s#- i fie unul altuia fideli  i care ar fi, 
poate, mai greu de controlat. Scopul real, nedeclarat, este acela de a 
îndep#rta orice pl#cere din actul sexual. Nu dragostea constituie du manul, 
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ci erotismul - în cadrul c#s#toriei  i în afara ei. Toate c#s#toriile între 
membri ai Partidului trebuie aprobate de o comisie special#  i, de i 
niciodat# nu s-a afirmat clar un asemenea principiu, cererea se respinge 
dac# respectivii dau cumva impresia c# simt vreo atrac&ie fizic# unul pentru 
cel#lalt. Singurul scop recunoscut al c#s#toriei este dobândirea de copii 
care s# serveasc# Partidul, împreunarea sexual# trebuie privit# ca o opera&ie 
minor#, oarecum scârboas#, la fel cum &i-ai face o clism#. Treaba asta iar# i 
nu se spune niciodat# verde în fa&#, dar, în mod indirect, este vârât# în 
capul fiec#rui membru al Partidului înc# din copil#rie. Exist#  i organiza&ii, 
ca Liga Tineretului Anti-Sex, care pledeaz# pentru celibatul total la ambele 
sexe. To&i copiii ar urma s# fie dobândi&i prin îns#mân&are artificial# - în 
Nouvorb#, artinsem - [i crescu&i în institu&ii publice. Ceea ce, dup# cum î i 
d# seama  i Winston, nu este ceva luat foarte tare în serios, dar, într -un 
anume fel, se potrive te cu ideologia Partidului în general. Partidul încearc# 
s# juguleze instinctul sexual, sau, dac# nu poate, atunci m#car s#-l 
deformeze sau s#-l mânjeasc#. Nu în&elege de ce lucrurile stau a a, dar i se 
pare normal s# stea a a. Iar în privin&a femeilor, eforturile Partidului sunt, 
în mare parte, încununate de succes. 
 Se gânde te din nou la Katherine. Trebuie s# fie vreo nou#, zece ani 
– poate chiar unsprezece – de când s-au desp#r&it. Curios cât de rar î i 
mai aduce aminte de ea. Uneori, i se întâmpla s#  i uite, zile în  ir, c# a fost 
odat# însurat. Nu au stat împreun# decât un an  i vreo trei luni de zile. 
Partidul nu îng#duie divor&ul, dar mai degrab# încurajeaz# desp#r&irea în 
cazurile în care nu apar copii. 
 Katherine era o fat# înalt#, blond#, foarte dreapt#, care se mi ca 
splendid. Avea o figur# reliefat#, acvilin#, pe care o puteai numi nobil#, 
pân# când descopereai c# în spatele ei nu se g#sea mai nimic. Foarte repede 
dup# ce s-au c#s#torit, Winston a ajuns la concluzia - probabil fiindc# pe ea 
o  tia mai îndeaproape decât pe oricine altcineva - c# so&ia lui avea, f#r# 
exagerare, mintea cea mai goal#, mai vulgar#  i mai cretin# din câte îi 
fusese dat s# întâlneasc# pân# atunci. Nu avea nici un gând în cap, care s# 
nu fi fost vreun slogan  i nu exista idio&enie, absolut nici una, pe care s# n-o 
fi putut înghi&i, dac# Partidul i-o punea în fa&#. “Magnetofonul uman” - a a 
o poreclise el în sinea lui. )i totu i, ar fi putut suporta s# tr#iasc# lâng# ea, 
dac# n-ar fi fost vorba de un singur lucru - sexul. Cum o atingea, Katherine 
se crispa  i devenea rigid#. Când o îmbr#&i a, parc# ar fi &inut în bra&e un 
manechin de lemn. )i mai era ceva ciudat: în rarele momente când  i ea îl 
strângea pe el la pieptul ei, îi d#dea impresia c#, în acela i timp, îl  i 
împingea la o parte cu toat# puterea. Rigiditatea mu chilor ei reu ea s#-i 
creeze impresia asta. St#tea acolo, cu ochii închi i,  i nici nu se împotrivea, 
nici nu participa, ci pur  i simplu se supunea. Era extraordinar de stresant 
si, dup# o vreme, devenise oribil. Chiar  i atunci ar fi putut suporta s# 
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tr#iasc# lâng# ea, dac# s-ar fi în&eles s# r#mân# f#r# progenituri. Dar, destul 
de curios, Katherine era cea care nu voia a a ceva, zicând c# un copil 
trebuia f#cut, dac# puteau. A a încât circul avea loc în continuare, o dat# pe 
s#pt#mân#, foarte regulat, ori de câte ori nu intervenea câte ceva. Avea 
chiar obiceiul s#-i reaminteasc# diminea&a, de parc# ar fi fost cine- tie-ce 
care trebuia f#cut în seara respectiv#  i nu trebuia s# uite. Avea dou# 
formule pentru treaba asta: prima era “s# producem un copil”, iar a doua, 
“datoria noastr# fa&# de Partid”; ei bine, da, chiar folosea expresia asta. În 
scurt timp, el a ajuns s# aib# un sentiment de adev#rat# spaim# când se 
apropia ziua respectiv#. Dar, din fericire, nu “produseser#” nici un copil, 
a a încât, pân# la urm#, a acceptat  i ea s# renun&e  i, la scurt timp dup# 
aceea, s-au desp#r&it. 
 Winston ofteaz# în surdin#, î i ia tocul din nou  i scrie: 

...s-a aruncat pe pat #i, în clipa urm toare, f r  nici un fel de 
preliminarii, în cel mai vulgar [i mai oribil fel cu putin & , #i-a ridicat 
fusta. Eu... 

 Î i revede propria imagine, stând acolo, în lumina înfundat# a l#mpii 
cu gaz, cu mirosul de plo ni&e si de parfum prost în n#ri  i cu un sentiment 
de înfrângere  i du m#nie care, chiar  i în clipa de atunci, se suprapunea 
gândului la trupul alb al Katherinei, congelat pentru totdeauna de puterea 
hipnotic# a Partidului. De ce trebuie s# fie mereu a a? De ce nu poate avea 
 i el o femeie numai a lui, în locul târfelor #lora-mpu&ite, la câ&iva ani o 
dat#? Oricum, o partid# de sex adev#rat este ceva aproape de neimaginat. 
Femeile Partidului sunt toate la fel. Abstinen &a este la fel de adânc înr#d#ci-
nat# în ele, ca fidelitatea fa&# de Partid. Exerci&iile fizice practicate cu grij# 
înc# de mici, jocurile  i apa rece, prostiile care li se bag# în cap la  coal#, la 
Spioni  i în Liga Tineretului, discursurile, paradele, cântecele, lozincile, 
mar urile milit#re ti, toate astea au alungat din ele sentimentele fire ti. 
Logica îi spune c# trebuie s# mai existe  i excep&ii, dar sufletul lui a obosit 
s# mai tot cread# a a ceva. Toate sunt intangibile, a a cum le cere Partidul 
s# fie. )i ceea ce vrea el, mai mult decât s# fie iubit, este s# sparg# zidul 
#sta de virtute, fie  i numai o dat# în via&#. Actul sexual înf#ptuit cu succes 
înseamn# r#zvr#tire. Pofta sexual# înseamn# crim#-gândit. Presupunând c# 
ar fi reu it s# trezeasc# apetitul în Katherine, tot ar fi fost ca o seduc &ie, de i 
era nevasta lui. 
 Dar trebuie neap#rat s# se elibereze  i de restul pove tii, a a încât 
scrie: 
 

...am dat lampa mai tare.  Când am v zut-o în lumin ... 
  

Dup# întunericul dinainte, lumina slab# a l#mpii cu gaz i s-a p#rut 
foarte puternic#. Era prima oar# când o vedea pe femeia aia ca lumea. A 
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f#cut un pas spre ea  i pe urm# s-a oprit, plin de ner#bdare, dar  i de groaz#. 
Con tiin&a riscului pe care  i-l luase venind cu ea era greu de suportat. Se 
putea foarte bine s#-l prind# vreo patrul# când ie ea de acolo; dac# era 
vorba, poate chiar în clipa respectiv# îl a teptau dincolo de u #. Dac# pleca 
[i f#r# s# fi f#cut ce venise acolo s# fac#... 
 Trebuie neap#rat spus pân# la cap#t, trebuie neap#rat m#rturisit. Ceea 
ce a v#zut brusc, la lumina l#mpii date mai tare, era c# femeia era b trân . 
Fardul de pe obrajii ei era atât de gros, c# parc# st#tea s# crape, ca o masc# 
de carton. Avea  i  uvi&e de p#r alb; dar avea  i ceva cu adev#rat oribil: î i 
&inea gura întredeschis#, dând la iveal# nimic altceva decât o gaur# neagr#, 
ca o cavern#. Nu avea din&i deloc. 
 Winston scrie în grab#, mâzg#lind literele: 

 
...era o femeie b trân  de tot, avea cel pu&in #aizeci de ani. Dar eu am 
mers înainte [i tot am f cut treaba pentru care venisem. 

  
Î i apas# din nou pleoapele cu degetele, în sfâr it, a scris, dar nu 

simte nici o diferen&#. Terapia nu a func&ionat, îi vine  i acum, mai abitir ca 
niciodat#, s# strige porc#rii în gura mare. 
 

Dac  exist  vreo speran& , ea st  în proli, 
 
scrie Winston în jurnal. Dac# exist#, cu adev#rat, vreo speran&#, trebuie s# 
stea în proli, pentru c# numai de acolo, din masele viermuitoare  i dispre-
&uite, optzeci  i cinci la sut# din popula&ia Oceaniei, se poate ridica for&a 
capabil# s# r#stoarne Partidul; din#untru, Partidul nu poate fi r#sturnat. 
Du manii lui - presupunând c# Partidul ar avea, într-adev#r, du mani - nu 
au cum s# se uneasc#, [i nici m#car cum s# se recunoasc# unii pe al&ii. 
Chiar dac# legendara Fr#&ie exist# în realitate -  i se poate foarte bine s# 
existe - este de neconceput c# membrii ei s-ar putea întruni vreodat# în 
grupuri mai mari de doi, maximum trei in i. Orice poate semnala 
r#zvr#tirea: o privire drept în ochi, o inflexiune a vocii, un cuvânt oarecare, 
 optit când  i când. În timp ce prolii, dac# ar putea cumva deveni con tien&i 
de puterea lor, nu au nevoie s# comploteze. Nu trebuie decât s# se ridice  i 
s# se scuture, cum se scutur# un cal de mu te. Dac# vor, pot s# pulverizeze 
Partidul pân# mâine diminea&#. Imposibil ca, mai devreme sau mai târziu, 
s# nu le vin# ideea s# fac# treaba asta. )i totu i...! ~ i aduce aminte cum 
odat#, pe când mergea pe o strad# aglomerat#, a auzit un urlet formidabil, 
sute de voci – voci de femei -, care izbucniser# în acela i timp pe o 
str#du&# lateral#, la câteva case mai sus. Era un strig#t înfior#tor, de furie [i 
disperare, un “Oooo-oo-o-o...” tare [i profund, care r#suna întruna, ca 
ecourile unui clopot. Lui Winston i-a s#rit atunci inima din loc. A-nceput!! 
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– s-a gândit automat. O r#scoal#! ~n fine, prolii se dezl#n&uie ! Când a 
ajuns la locul cu pricina, a v#zut o gloat# de vreo dou#, poate trei sute de 
femei înghesuindu-se în jurul tarabelor dintr-o pia&#, cu ni te mutre atât de 
sumbre, de parc# ar fi fost pasagerii condamna&i ai unui vapor care se 
scufunda. Dar, în clipa urm#toare, disperarea general# s-a destr#mat într-o 
mul&ime de certuri pe grupule&e. Ce se întâmplase: la una dintre tarabe, se 
vindeau tig#i. Erau toate jalnice  i  ubrede, dar vasele de buc#t#rie de orice 
fel s-au g#sit întotdeauna foarte greu. Atunci ap#ruser# brusc pe pia&#. 
Femeile care avuseser# noroc, îmbrâncite  i împinse de celelalte, încercau 
s# ias# de acolo, cu tig#ile în bra&e, în timp ce alte câteva zeci &ipau prin 
jurul tarabei, acuzându-1 pe vânz#tor de favoritisme  i c# ar mai fi avut 
tig#i dosite pe undeva. Deodat# au izbucnit alte urlete: dou# gr#sane, dintre 
care uneia i se desf#cuse  i cocul din cap, apucaser# de aceea i tigaie  i 
încercau s#  i-o smulg# una alteia din mân#. Tot tr#gând amândou# de ea, 
tigaia a r#mas brusc f#r# mâner. Winston s-a uitat la ele cu scârb#. )i totu i, 
fie numai pentru o clip#  i fie numai pentru un motiv caraghios, ce for &# 
aproape însp#imânt#toare r#sunase în urletul scos de cele câteva sute de 
glasuri! De ce oare nu strigau niciodat# a a  i pentru ceva important?! 
Scrie: 
 

Pân  nu devin con#tien&i, nu se vor r zvr ti #i pân  nu se r zvr tesc, 
nu pot deveni con#tien&i. 
  

Treaba asta, se gânde te, parc# ar fi copiat# dintr-un manual de 
 coal#. Partidul pretinde, bineîn&eles, c# i-a eliberat pe proli din robie, 
înainte de Revolu&ie, ei ar fi fost crunt exploata&i de capitali ti, l#sa&i s# 
moar# de foame  i biciui&i, femeile ar fi fost silite s# munceasc# în minele 
de c#rbuni - adev#rul este c# în continuare muncesc femei în minele de 
c#rbuni - [i c# unii copii erau b#ga&i în fabrici de la vârsta de  ase ani. Dar, 
în acela i timp, conform principiilor dublugânditului, Partidul te înva &# c# 
prolii sunt prin natura lor inferiori  i trebuie &inu&i în stare de supunere, ca 
animalele, prin aplicarea câtorva reguli simple. ~n realitate, nu se  tie mai 
nimic despre proli. Nici nu ai nevoie s#  tii prea multe. Atâta timp cât prolii 
muncesc  i fac copii, celelalte activit#&i ale lor nu au nici o importan&#. 
L#sa&i în voia lor, ca vitele pe câmpiile nesfâr ite ale Argentinei, se vor 
întoarce mereu la un mod de via&# care li se pare firesc, la un soi de model 
ancestral. Se nasc, cresc pe maidane, merg la munc# de la doisprezece ani, 
trec printr-o scurt# perioad# înfloritoare, de frumuse&e  i apetit sexual, se 
c#s#toresc la dou#zeci de ani, la treizeci sunt deja între dou# vârste  i mor, 
cei mai mul&i dintre ei, pe la  aizeci. Munca fizic# grea, grija de cas#  i de 
copii, micile certuri cu vecinii, filmele, fotbalul, berea  i, în primul rând, 
jocurile de noroc le umplu orizontul. Nu sunt greu de supravegheat. Câ &iva 
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agen&i de-ai Poli&iei Gândirii se învârt mai tot timpul printre ei, r#spândind 
zvonuri alarmiste, observându-i  i eliminându-i pe cei câ&iva indivizi despre 
care se crede c# ar putea deveni primejdio i; dar nimeni nu încearc# s#-i 
îndoctrineze cu ideologia Partidului. Nici  nu este de dorit ca prolii s# aib# 
opinii politice clare. Tot ce li se cere este un patriotism primitiv, care s # 
r#spund# ori de câte ori se face apel la ei s# accepte zile de munc# mai 
lungi sau ra&ii mai mici. )i chiar  i atunci când sunt nemul&umi&i de ceva, 
cum se mai întâmpla uneori, nemul&umirea lor nu duce nic#ieri, pentru c#, 
în lipsa oric#rei viziuni cu caracter de generalitate, nu  i-o pot concentra 
decât asupra unor necazuri particulare  i neînsemnate. Relele cele mari 
dep# esc în mod invariabil capacitatea lor de în&elegere. Marea majoritate a 
prolilor nici m#car nu au tele-ecran în cas#. Pân#  i poli&ia civil# are de-a 
face cu ei foarte pu&in, în Londra, de exemplu, au loc o mul&ime de delicte, 
exist# un adev#rat stat în stat, o lume interlop# cu ho&i, tâlhari, curve, 
trafican&i de droguri  i bandi&i de tot felul; dar, de vreme ce totul se petrece 
acolo, între prolii în i i, nu are nici o importan&#, în toate problemele de 
moral#, li se permite s#- i urmeze codurile lor ancestrale. Puritanismul 
sexual al Partidului nu le este impus  i lor. Curv#s#ria nu li se pedepse te, 
iar divor&ul le este îng#duit. În treac#t fie spus, chiar  i credin&ele religioase 
le-ar fi tolerate, dac# prolii ar da vreun semn c# au nevoie de a a ceva, sau 
c# î i doresc. Prolii sunt în afar# de orice suspiciune. Vorba lozincii care 
sun# astfel: “Prolii  i animalele sunt liberi”. Winston se apleac#  i- i 
scarpin# cu grij# ulcera&ia varicoas#, care a cam început s#-l m#nânce. 
Lucrul la care te întorci de fiecare dat# este imposibilitatea de a  ti cum 
ar#ta, în realitate, via&a dinainte de Revolu&ie. Scoate din sertarul m#su&ei 
un manual de istorie pentru copii, împrumutat de la doamna Parsons,  i 
începe s# transcrie un pasaj în jurnal : 

“Pe vremuri, Londra nu era ora ul frumos pe care-l cunoa tem ast#zi. 
Era un loc întunecos, murdar [i nes#n#tos, unde nimeni nu avea suficient de 
mâncare  i unde sute  i mii de oameni s#raci nu aveau ghete  i nici m#car 
un acoperi  sub care s# doarm#. Copiii, chiar de vârsta voastr#, erau 
obliga&i s# munceasc# dou#sprezece ore pe zi pentru ni te st#pâni cruzi, 
care îi  fichiuiau cu bicele dac# munceau prea încet  i nu-i hr#neau decât cu 
coaj# de pâine uscat#  i ap#. Iar în mijlocul acestei cumplite s#r#cii, se 
ridicau numai câteva case mari  i frumoase, locuite de ni te oameni boga&i 
care &ineau nici mai mult, nici mai pu &in de treizeci de servitori care s# aib# 
grij# de ei. Ace tia se numeau capitali#ti. Erau gra i, urâ&i, cu ochi r#i, cum 
este, de exemplu, cel din fotografia de pe pagina al#turat#. Observa&i c# 
este îmbr#cat cu o hain# lung#, neagr#, numit# redingot ,  i cu o p#l#rie 
ciudat#, lucioas#, în form# de burlan, care se numea joben. Aceasta era 
uniforma capitali tilor  i nimeni altcineva nu avea voie s-o poarte. 
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Capitali tii st#pâneau totul pe lume  i to&i ceilal&i oameni erau sclavii lor. Ei 
st#pâneau tot p#mântul, toate casele, toate fabricile  i to&i banii.  

Oricine nu li se supunea putea fi aruncat în temni &# sau dat afar# din 
slujb#, apoi l#sat s# moar# de foame. Orice om obi nuit, când vorbea cu un 
capitalist, trebuia s# se încline în fa&a acestuia, s#-i fac# plec#ciuni, s#- i ia 
 apca de pe cap  i s# i se adreseze cu «Domnule». )eful tuturor capita-
li tilor se numea Rege, iar...” 

Restul povestii îl cunoa te. ~n continuare, este vorba de episcopii cu 
mânecile lor largi, de judec#torii îmbr#ca&i în robe cu gulere  i poale de 
hermin#, de stâlpul infamiei, de burs#, de roata ocna ilor, de mâ&a cu nou# 
cozi, de Banchetul Lordului Primar [i de obiceiul de a s#ruta piciorul Papei. 
Mai este ceva, care se cheam# ius primae noctis  i care probabil c# nu se 
men&ioneaz# într-un manual pentru copii -, [i anume legea dup# care orice 
capitalist avea dreptul s# se culce cu oricare dintre femeile angajate în 
fabricile lui. 
 De unde s#  tii ce este minciun# din toate astea? Poate c# este 
adev#rat c# individul mediu o duce mai bine acum decât o ducea înainte de 
Revolu&ie. Singurul indiciu c# nu este a a r#mâne protestul mut pe care-l 
sim&i în oase, sentimentul instinctiv c# via&a în condi&iile date este insu-
portabil# [i c#, într-o perioad# oarecare, nu se poate s# nu fi fost altfel. 
Singurul lucru cu adev#rat specific vie&ii actuale nu este cruzimea sau 
nesiguran&a ei, ci pur  i simplu s#r#cia, mizeria, nep#sarea. Dac# te ui&i în 
jur, vezi c# via&a nu are nimic comun nu numai cu balivernele care se 
revars# peste tine de la tele-ecran, dar nici cu idealurile pe care Partidul le 
proclam# sus  i tare. Chiar  i pentru un membru al Partidului, o bun# parte 
a vie&ii este neutr#  i apolitic# [i adev#ratele ei probleme sunt treburile 
anoste cu care trebuie s#- i bat# capul zilnic: lupta ca s# se urce în metrou, 
cârpitul câte unui ciorap g#urit, milogeala pentru câte o tablet# de zaharin# 
în plus, p#stratul câte unui muc de &igar#. Idealul pus pe tapet de Partid este 
ceva uria , cumplit  i sclipitor: o lume de o&el  i beton, cu ma in#rii 
monstruoase  i arme înfrico #toare, un popor întreg de lupt#tori  i fanatici 
m#r #luind în unitate perfect#, to&i împ#rt# ind acelea i gânduri [i strigând 
acelea i slogane, muncind întruna, luptând, triumfând, persecutând - trei 
sute de milioane de oameni, to&i cu aceea i figur#. Realitatea sunt ora ele 
dec#zute, murdare, în care ni te indivizi înfometa&i î i târ âie de colo pân# 
colo pantofii stâlci&i  i locuiesc în case  ubrede, din secolul nou#sprezece, 
case care put mereu a varz#  i a closete înfundate, îi trece pe dinaintea 
ochilor imaginea Londrei, mare  i în ruine, ora ul cu un milion de l#zi de 
gunoi,  i peste ea se suprapune chipul doamnei Parsons, o femeie cu fa &a 
br#zdat# de riduri  i p#rul ca fânul, care se agit# neputincioas# în jurul unei 
chiuvete pline. 
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 Se apleac#  i- i scarpin# din nou glezna. Tele-ecranele î&i 
bombardeaz# urechile, zi  i noapte, cu statistici care demonstreaz# c#, în 
prezent, oamenii au mai mult# hran#, mai multe haine, locuin&e mai bune, 
distrac&ii mai variate, c# tr#iesc mai mult, lucreaz# mai pu&in, sunt mai 
mari, mai s#n#to i, mai voinici, mai ferici&i, mai inteligen&i, mai bine 
educa&i decât oamenii care au tr#it cu cincizeci de ani în urm#. Nici o vorb# 
din toate astea nu poate fi confirmat# sau infirmat#. Partidul pretinde, de 
exemplu, c#, în momentul de fa&#, patruzeci la sut# din popula&ia adult# este 
 tiutoare de carte; înainte de Revolu&ie, se spune, propor&ia era de numai 
cincisprezece la sut#. Partidul afirm# c# mortalitatea infantil# este acum de 
numai o sut#  aizeci la mie, în timp ce, înainte de Revolu&ie, era de trei sute 
la mie –  i a a mai departe. Parc# ar fi o singur# ecua&ie cu dou# 
necunoscute. Se poate foarte bine ca absolut fiecare cuvânt din c#r&ile de 
istorie, chiar  i lucrurile pe care le accep&i f#r# probleme, s# fie pur# 
fantezie. Nu ai cum  ti, dar poate c# nu a existat niciodat# vreo lege 
intitulat# ius primae noctis, nici vreo fiin&# numit# capitalist, nici vreo 
p#l#rie care s# se cheme joben. 
 Totul se tope te în cea&#. Trecutul este  ters cu buretele,  ters#tura se 
uit#, iar minciuna devine adev#r, în toat# via&a lui, o singur# dat# a avut în 
mân# - dup  întâmplare, asta este important - dovada concret#, clar#, a unei 
mistific#ri. A &inut-o între degete poate chiar vreo treizeci de secunde. Era 
prin 1973 – atunci trebuie s# fi fost - oricum, era cam în perioada în care 
el  i Katherine se desp#r&eau. Dar data cu adev#rat important# era cu vreo 
 apte-opt ani mai devreme. 
 Povestea a început, de fapt, pe la mijlocul anilor  aizeci, în perioada 
marilor epur#ri, când conduc#torii ini&iali ai Revolu&iei au fost da&i la o 
parte o dat# pentru totdeauna. Pân# prin 1970, nu mai r#m#sese nici unul, în 
afar# de Fratele cel Mare însu i. To&i ceilal&i fuseser# între timp demasca&i 
ca tr#d#tori  i contrarevolu&ionari. Goldstein fugise [i se ascundea, nu se 
 tia unde, iar dintre ceilal&i, câ&iva pur  i simplu disp#ruser#, în timp ce 
majoritatea fuseser# executa&i, dup# ni te procese publice r#sun#toare, în 
care m#rturisiser# toate crimele imaginabile. Printre ultimii supravie &uitori 
se num#rau trei in i - Jones, Aaronson  i Rutherford. Cam prin 1965  i 
ace tia trei au fost aresta&i. A a cum se întâmpla adeseori, au disp#rut cam 
un an, poate ceva mai mult, a a încât nu se mai  tia dac# mai erau în via&# 
sau muriser#, când, deodat#, au fost brusc sco i la lumin# din nou, pentru a 
se auto-învinov#&i, ca de obicei. Au m#rturisit atunci c# ar fi fost vinova&i 
de spionaj pentru inamic – la data respectiv#, inamicul era tot Eurasia -, de 
delapidare de fonduri publice, de uciderea unor membri fideli ai Partidului, 
de comploturi împotriva conducerii Fratelui cel Mare, care începuse cu 
mult înainte de Revolu&ie,  i de acte de sabotaj care provocaser# moartea a 
sute de mii de persoane. Dup# ce au m#rturisit toate astea, au fost ierta&i, 
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reprimi&i în Partid [i li s-au dat ni te posturi care sunau important, dar, de 
fapt, erau ni te sinecure. To&i trei au scris ni te lungi  i abjecte articole în 
Times, analizând motivele pentru care dezertaser#, [i angajându-se s# 
revin# pe calea cea bun#. 
 La câtva timp dup# eliberarea lor, Winston i-a v#zut cu ochii lui pe 
to&i trei la Cafeneaua “Castanul”, î i aduce aminte cu ce gen de fascina&ie 
îngrozit# i-a urm#rit atunci, cu coada ochiului. Erau ni te oameni mult mai 
b#trâni decât el, ni te relicve ale lumii vechi, aproape ultimele figuri mari 
r#mase din zilele eroice de început ale Partidului, înc# mai erau vag 
înconjura&i de aura luptelor din ilegalitate  i din timpul r#zboiului civil. 
Winston avea sentimentul, de i pe vremea respectiv# faptele  i datele 
începuser# deja s# se înce&o eze, c# de numele lor auzise cu mai mul&i ani 
înainte de a fi auzit pentru prima dat# de Fratele cel Mare. Dar, în acela i 
timp, cei trei erau proscri i, ni te du mani, ni te paria sorti&i, cu absolut# 
certitudine, stârpirii în cel mult un an-doi. Nimeni care a înc#put o dat# pe 
mâna Poli&iei Gândirii nu scap# pân# la urm#. Nu erau decât ni te cadavre 
care î i a teptau intrarea oficial# în mormânt. 
 Nu st#tea nimeni la nici una dintre mesele de lâng # ei. Nu era indicat 
s# fii v#zut nici m#car în apropierea unor asemenea oameni. St#teau to&i trei 
f#r# s# scoat# o vorb#, în fa&a paharelor cu gin aromatizat cu cui oare, 
specialitatea barului. Dintre to&i trei, Rutherford l-a impresionat pe Winston 
cel mai mult cu înf#&i area lui. Rutherford fusese cândva un caricaturist 
renumit, ale c#rui desene violente ajutaser# la înfl#c#rarea opiniei publice 
înaintea  i în timpul Revolu&iei. Chiar [i atunci, dup# demascare, 
caricaturile lui înc# mai ap#reau în Times – ce-i drept, la intervale mari. 
Nu mai erau, îns#, decât ni te imita&ii ale vechiului stil al lui Rutherford, 
care, cine- tie-de-ce, p#reau f#r# via&# [i neconving#toare. Reluau tot 
timpul, într-o alt# form#, vechile teme - locuin&ele de la mahala, copiii 
muritori de foame, luptele de strad#, capitali tii cu joben - pân# [i pe 
baricade capitali tii parc# se ag#&au cu din&ii de joben -, totul într-un efort 
nesfâr it  i dezn#d#jduit de a se întoarce în trecut. Ar#ta monstruos, cu o 
coam# de p#r c#runt [i n#cl#it, cu fa&a br#zdat#  i c#zut#  i cu buze groase, 
de negroid. Probabil c# la vremea lui fusese colosal de solid; dar acum 
trupul masiv i se încovoia, se buh#ia, dec#dea din toate punctele de vedere. 
Ai fi zis c#, dintr-un moment într-altul, avea s# cad# gr#mad# în fa&a ta, ca 
un munte care se pr#bu e te. 
 Asta se petrecea pe la ora cincisprezece; Winston nu- i mai aduce 
aminte, acum, prin ce împrejur#ri ajunsese s# se afle la cafenea la o 
asemenea or#. Localul era pe jum#tate gol. Tele-ecranele emiteau o muzic# 
metalic#. Cei trei st#teau în col&ul lor, aproape imobili, f#r# s# scoat# o 
vorb#. Chelnerul le aducea mereu alte pahare cu gin, de i ei nu 
comandaser#. Pe o mas# de al#turi era o tabl# de  ah cu piesele a ezate, dar 
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nimeni nu juca. )i, în clipa aceea, poate pentru o jum#tate de minut, s-a 
întâmplat ceva cu tele-ecranele. Cântecul pe care-l transmiteau s-a schimbat 
 i tonul era acum altul. S-a auzit deodat# ceva greu de descris, o not# 
bizar#, spart#, de zbierat, de caraghioslâc; în mintea lui, Winston a numit -o 
atunci “not# galben#”. Dup# care, s-a auzit o voce cântând: 
 “Sub castanul înfrunzit, M-ai în elat, te-am fraierit, )i-unul  i-altul, 
p#c#lit, St#m sub castanul înfrunzit”. 
 Cei trei nu au schi&at nici o mi care. Dar, când Winston s-a uitat din 
nou cu coada ochiului la chipul ruinat al lui Rutherford, a v #zut c# avea 
ochii plini de lacrimi. )i atunci a observat, pentru prima oar#, 
cutremurându-se în sinea lui  i ne tiind, totu i, pentru ce se cutremura, c#  i 
Aaronson  i Rutherford aveau nasurile rupte. 
 La pu&in timp dup# asta, to&i trei au fost aresta&i din nou. Se p#rea c#, 
înc# din momentul eliber#rii, se angajaser# în alte comploturi. La al doilea 
proces au m#rturisit toate vechile crime din nou, plus un  ir de altele noi. 
Au fost executa&i, iar soarta lor, inclus# în istoriile Partidului ca un 
avertisment pentru posteritate. 
 La vreo cinci ani dup# toat# povestea asta, Winston tocmai derula o 
gr#mad# de suluri care picaser# din tubul pneumatic pe biroul lui, când, 
deodat#, a dat peste o bucat# de hârtie care înc#puse, evident din gre eal#, 
printre celelalte  i r#m#sese uitat# acolo. In clipa în care a v#zut hârtia, a 
în&eles ce semnifica&ie avea. Era o jum#tate de pagin# rupt# dintr-un Times 
vechi de vreo zece ani - jum#tatea de sus, a a c# includea  i data -  i 
con&inea o fotografie a delega&ilor la o solemnitate oarecare a Partidului 
&inut# la New York. ~n mijlocul grupului, se distingeau tocmai Jones, 
Aaronson  i Rutherford. Nu avea cum s#-i confunde, cu atât mai mult, cu 
cât numele lor figurau în legenda fotografiei.  
 Problema era urm#toarea: la ambele procese, cei trei declaraser# c#, 
la data respectiv#, se aflau pe teritoriu eurasian, c# zburaser# de pe un aero-
drom secret din Canada  i se duseser# la un rendez-vous undeva în Siberia, 
iar acolo discutaser# cu membri ai Marelui Stat-Major Eurasian, 
divulgându-le importante secrete militare. Data se fixase în mintea lui 
Winston, pentru c#, din întâmplare, era solsti&iul de var#; dar toat# povestea 
trebuie s# fi fost consemnat# în nenum#rate alte locuri. Nu se putea trage 
decât o singur# concluzie: m#rturiile celor trei erau false. 
 Bineîn&eles c# asta nu era o descoperire în sine. Nici pe atunci 
Winston nu- i închipuia c# oamenii radia&i în marile epur#ri comiseser# cu 
adev#rat crimele care li se puneau în cârc#. Dar era o dovad# clar#, un 
fragment din trecutul abolit, ca un os fosil care apare în alt strat decât cel în 
care te a tep&i s# apar#  i d# peste cap o întreag# teorie geologic#. Era 
destul ca s# pulverizeze Partidul, dac# ar fi putut fi publicat# cumva în toat# 
lumea [i semnifica&ia ei, divulgat#. 
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 Atunci, îns#, Winston a continuat s# lucreze. De îndat# ce a v#zut 
fotografia  i  i-a dat seama ce reprezenta ea [i ce însemna, a acoperit-o cu 
alt# foaie de hârtie. Noroc c#, desf# urând-o, fusese cu fa&a în jos, din 
unghiul de vedere al tele-ecranului. )i-a luat blocul de ciorne pe genunchi 
 i  i-a împins scaunul mai în spate, ca s# fie cât mai departe de tele-ecran 
cu putin&#. S#-&i men&ii tr#s#turile fe&ei imobile nu este greu,  i chiar [i 
respira&ia &i-o po&i controla, dac# faci un efort; dar nu-&i po&i st#pâni b#t#ile 
inimii, iar tele-ecranul este destul de sensibil ca s# le perceap#. A l#sat s# 
treac# vreo zece minute, chinuit, în tot acest timp, de teama ca vreun 
accident oarecare – de pild#, un curent care s# sufle brusc peste biroul lui - 
s# nu-l deconspire. Pe urm#, cu tot cu foaia pe care o pusese deasupra  i cu 
alte câteva hârtii, a aruncat fotografia în gaura de memorie. 
 Peste înc# un minut, fotografia a ajuns, probabil, scrum. 
 Treaba asta se întâmpla, deci, cu zece-unsprezece ani în urm#. 
Ast#zi, probabil c# ar p#stra fotografia. Este ciudat c# simplul fapt de a o fi 
&inut cândva între degete i se pare  i acum hot#râtor, când fotografia în sine 
 i, o dat# cu ea,  i evenimentele de care amintea nu mai sunt de mult de 
actualitate. Oare puterea Partidului asupra trecutului a sl#bit cu ceva, se 
întreab# el, pentru c# o dovad# ast#zi disp#rut# a existat odat#? 
 Dar ast#zi, presupunând c# ar putea fi reconstituit# din propria-i 
cenu #, fotografia respectiv# poate foarte bine s# nici nu mai constituie o 
dovad#. ~nc# în perioada când  i-a f#cut el descoperirea, Oceania nu mai 
era în r#zboi cu Eurasia  i probabil c# agen&ilor Estasiei î i tr#daser# &ara 
cei trei. De atunci au mai avut loc ni te schimb#ri - dou#, trei, nici nu mai 
&ine minte câte anume. Precis c# m#rturiile lor au fost rescrise  i rescrise 
pân# când faptele  i datele ini&iale au ajuns s# nu mai aib# nici cea mai 
mic# importan&#. Trecutul nu este numai modificat: trecutul este modificat 
în continuu. Ceea ce constituie pentru Winston un motiv de chin  i de 
co maruri este faptul c# nu a în&eles niciodat# de ce se pune pe roate 
în el#toria asta uria #. Avantajele imediate ale falsific#rii trecutului sunt 
evidente, dar motivul fundamental r#mâne pentru el un mister, î i ia din 
nou tocul [i scrie în jurnal: 
 

~n&eleg CUM; nu în&eleg DE CE. 
 

 Se întreab#, a a cum s-a mai întrebat de atâtea ori, dac# nu cumva 
este el însu i dement. Un nebun nu este, la urma urmelor, decât o 
minoritate format# dintr-un singur om. Într-o vreme, era un semn de 
nebunie s# crezi s# P#mântul se învârte te în jurul Soarelui; ast#zi, s# crezi 
c# trecutul nu poate fi modificat. Poate c# el, Winston Smith, este singurul 
care crede a a ceva  i atunci, dac# e singur, e dement. Dar gândul c# n-ar fi 
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în toate min&ile nu-l tulbur# cine- tie-ce; groaza lui cea mare este c# s-ar 
putea s# nici nu aib# dreptate. 
 Ia în mân# manualul de istorie  i se uit# la portretul Fratelui cel Mare 
de pe pagina întâi. Ochii cei hipnotici se uit# fix în ochii lui. Parc# este o 
for&# imens# care te cople e te – ceva ce î&i p#trunde sub &east#, 
nimicindu-&i creierul, înfrico ându-te pân# într-atât, încât s# renun&i la 
propriile tale p#reri  i s# te la i convins s# negi eviden&a sim&urilor tale. 
Pân# la urm#, Partidul va anun&a c# doi  i cu doi fac cinci  i fiecare va fi 
obligat s#  i cread# c# fac cinci. Este inevitabil s# vin#  i cu afirma&ia asta, 
mai devreme sau mai târziu; legea pozi&iei lui o cere. Filozofia Partidului 
neag#, în mod tacit, existen&a realit#&ii obiective. Erezia ereziilor este 
bunul-sim&. )i însp#imânt#tor nu este faptul c# po&i fi omorât dac# 
îndr#zne ti s# gânde ti altfel, ci c# s-ar putea s# nu ai dreptate. Pentru c#, la 
urma urmei, de unde  tim noi c# doi  i cu doi fac patru? Sau c# for&a 
gravita&iei chiar ac&ioneaz#? Sau c# trecutul nu poate fi schimbat? Dac#  i 
trecutul  i lumea exterioar# exist# numai în minte  i dac# mintea este 
controlabil#, atunci cum r#mâne? 
 Dar nu! Deodat#, parc# i s-a în#sprit curajul, cu de la sine putere. 
Imaginea lui O'Brien, neatras# de nici o asocia&ie clar# de idei, îi inund# 
gândurile. Este sigur, cu  i mai mult# convingere decât pân# acum, c# 
O'Brien este de partea lui. Pentru O'Brien î i scrie el jurnalul - i-1 scrie lui 
O'Brien: este ca o scrisoare interminabil#, pe care nimeni n-o s-o citeasc# 
vreodat#, dar care se adreseaz# unei persoane anume  i cap#t# culoare prin 
chiar acest fapt. 
 Partidul î&i spune s# respingi eviden&a ochilor  i a urechilor tale. Asta 
este directiva lui cea mai important#, cea fundamental#. Inima i se 
crispeaz# la gândul imensei for&e desf# urate împotriva lui, la u urin&a cu 
care orice ideolog al Partidului l-ar putea învinge într-o controvers#, la 
argumentele subtile pe care el, Winston, nici nu le-ar în&elege, darmite s# le 
r#stoarne! )i totu i, el are dreptate ! Ei gre esc  i el are dreptate. Eviden&a, 
falsul  i adev#rul trebuie ap#rate. Truismele sunt adev#rate - &ine-te de asta 
! Lumea solid# exist#, iar legile ei nu se modific#. Pietrele sunt tari, apa e 
lichid#, obiectele l#sate libere cad c#tre centrul P#mântului. Cu sentimentul 
c# îi vorbe te lui O'Brien  i c# formuleaz# o axiom# important#, scrie: 
 
 Libertatea înseamn  libertatea de a spune c  doi #i cu doi fac patru. 
Dac  &i se recunoa#te asta, celelalte vin de la sine. 
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 De undeva, din fundul unui gang, vine un miros de cafea pus# la 
pr#jit - cafea adev#rat#, nu Cafea Victoria -  i se revars# afar#, în strad#. 
Winston se opre te involuntar. Timp de dou# secunde, i se pare c# s-a 
întors în lumea pe jum#tate uitat# a copil#riei lui. Pe urm#, o u # se 
trânte te, retezând mirosul atât de brusc, de parc# ar fi fost un sunet. S-a 
plimbat a a mai mul&i kilometri pe trotuare si ulcera&ia varicoas# îi 
zvâcne te. Asta este a doua oar# în trei s#pt#mâni când lipse te o sear# de 
la Centrul Comunitar – lucru imprudent, pentru c# po&i fi sigur c# &i se &ine 
cu aten&ie socoteala prezen&elor, în principiu, un membru al Partidului nu 
are timp liber  i nu st# niciodat# singur, numai în pat. Se presupune c#, 
atâta timp cât nu lucrezi, nu m#nânci [i nu dormi, iei parte la o form# oare-
care de petrecere a timpului în grup; s# faci orice ar putea sugera gustul 
pentru singur#tate, chiar [i mersul la plimbare de unul singur, este întot -
deauna destul de primejdios. Exist#  i un cuvânt pentru a a ceva în 
Nouvorb#: singurtrai, însemnând individualism  i apuc#turi ciudate. Dar în 
seara asta, ie ind de la Minister, aerul blând de aprilie l-a ademenit. Cerul 
era de un albastru mai cald, cum nu l-a mai v#zut înc# în acest an  i, brusc, 
seara lung#  i zgomotoas# de la Centru, jocurile plicticoase  i obositoare, 
conferin&ele, camaraderia &ip#toare stropit# cu gin – toate astea i s-au p#rut 
insuportabile. Urmându- i impulsul, s-a r#sucit pe c#lcâie din sta&ia de 
autobuz  i s-a înfundat în labirintul numit Londra, la început c#tre sud, pe 
urm# c#tre est  i la sfâr it înapoi c#tre nord, r#t#cindu-se printre str#zi 
necunoscute  i nedându- i deloc silin&a s# afle încotro mergea. 
 “Dac# exist# vreo speran&# - a scris în jurnal zilele trecute –, ea st# 
în proli.” Cuvintele astea îi tot revin în minte, ca o afirmare a unui adev #r 
mistic  i a unei absurdit#&i palpabile. Uite, a ajuns undeva prin mahalaua 
îmbârligat#  i mohorât# de la nord  i est de ceea ce a fost odat# Gara 
Sfântul Pancras. Merge pe o strad# pietruit#, cu case scunde, cu parter  i 
etaj, cu por&ile de la intrare d#r#p#nate, care dau direct în strad#  i amintesc, 
nu  tie nici el de ce, de ni te g#uri de  obolani. Din loc în loc, printre pietre, 
s-au format b#l&i de ap# împu&it#. Surprinz#tor de mul&i oameni mi un#, 
într-un du-te-vino neîntrerupt, prin fa&a intr#rilor  i pe aleile înguste care se 
ramific# într-o parte  i în cealalt# - fete în plin# floare, cu buzele date brutal 
cu ruj  i b#ie&i care se &in dup# ele, femei buh#ite  i amor&ite, care 
demonstreaz# cum or s# arate fetele respective în zece ani, b#trâni 
încovoia&i care î i târ#sc picioarele  i copii zgomoto i care se joac# descul&i 
în b#l&i  i se împr# tie la &ipetele furioase ale mamelor. Un sfert, poate, din 
ferestrele de pe strad# sunt sparte  i astupate cu carton. Cei mai mul&i nu-l 
bag# în seam# pe Winston; câ&iva îi arunc# priviri care sugereaz# o 
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curiozitate distant#. Dou# femei monstruos de grase, cu bra&ele ro ii, de 
culoarea c#r#mizii, încruci ate peste  or&uri, stau de vorb# în pragul unui 
gang. Winston prinde câteva f#râme de conversa&ie în timp ce se apropie de 
ele: 

– Da, îi zic io, toate astea a a ie, zic io. Da' dac-ai fi fos' tu-n locu' 
meu, f#ceai  i tu to' ce-am f#cu'  i io. Ie u or s# critici, zic io, da' tu n-ai 
acelea i probleme care le am io. 

– Îhî, morm#ie cealalt#, iegzact a a ie. Iegzact a a st# treaba. 
 Cele dou# voci stridente se opresc brusc. Femeile îl studiaz# pe 
Winston cu o t#cere ostil# în timp ce trece prin fa&a lor. Dar nu e tocmai 
ostilitate; mai curând un fel de pruden &#, o crispare de-o clip#, cum se 
întâmpla când vezi câte un animal necunoscut. Salopeta albastr# a 
Partidului nu este, probabil, o apari&ie obi nuit# pe o asemenea strad#. )i, 
într-adev#r, nu este indicat s# fii v#zut în asemenea locuri, afar# de cazurile 
în care ai vreo treab# prin zon#. Patrulele te pot opri, dac#, din întâmplare, 
dai peste vreuna dintre ele. “Pot s#-&i v#d actele, tovar# e? Ce treab# ai pe-
aici? La ce or# ai plecat de la lucru? Pe-aici mergi de obicei spre cas#?” – 
 i a a mai departe. Nu c# ar fi vreo regul# care s#-&i interzic# s# mergi spre 
cas# pe altundeva decât de obicei; dar ajunge  i atât ca s# atrag# aten&ia 
asupra ta, dac# se aude cumva la Poli&ia Gândirii. 
 La un moment dat, strada întreag# începe s# se agite. Se aud strig#te 
din toate p#r&ile. Oamenii n#v#lesc în ganguri ca iepurii. O femeie tân#ra 
&â ne te dintr-un gang, ceva mai sus de Winston, smulge un copila  care se 
joac# într-o b#ltoac#, îl înf# oar# în  or& [i o zbughe te înapoi, toate dintr-o 
singur# mi care. ~n acela i moment, un individ îmbr#cat cu un costum 
negru  ifonat ca o armonic#, r#sare de pe o alee lateral#  i vine în goan# 
spre Winston, agitându-se  i ar#tând c#tre cer: 

– Vaporu'! - url# el. Fii atent, dom'  ef! Bum acolo sus! Culc#-te pa 
jos, repede! 
 “Vapor” este o porecl# pe care, nu se  tie de ce, prolii o dau 
rachetelor. Winston se arunc# imediat la p#mânt, cu fa&a în jos. Prolii  tiu ei 
ce  tiu, când te avertizeaz# despre a a ceva. Parc# au un fel de instinct care 
le spune cu câteva secunde mai devreme când se apropie o rachet#, de i se 
presupune c# rachetele zboar# mai repede decât sunetul. Winston î i 
încle teaz# bra&ele deasupra capului. Bubuitura salt# trotuarul cu totul în 
sus; pe spate, simte r#p#iala unei ploi de obiecte u oare. Când d# s# se 
ridice, constat# c# este acoperit cu cioburi de la un geam din apropiere. 
 Se scutur#  i porne te mai departe. Bomba a demolat un grup de 
case, cu vreo dou# sute de metri mai sus. Pe cer plute te un fir de fum 
negru, mai jos este un nor de praf de ciment, iar în mijlocul acestuia s -a  i 
format o gloat# care înconjoar# ruinele. Pe trotuar, în fa&a lui, în mijlocul 
unei gr#mezi de moloz, vede ceva ca o dung# de culoare ro u aprins. Când 
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ajunge în dreptul petei ro ii, î i d# seama ce este: o mân# retezat# de la 
încheietur#, în afara ciotului plin de sânge, mâna este atât de albit#, încât 
seam#n# cu un mulaj din gips. 
 O împinge cu piciorul în rigola de la marginea trotuarului  i pe urm#, 
ca s# evite mul&imea, cote te la dreapta, pe o str#du&# secundar#. Trei-patru 
minute mai târziu, a ie it din zona afectat# de bomb#; roirea vie&ii sordide a 
str#zilor mahalalei merge înainte ca  i cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Este 
aproape ora dou#zeci  i cârciumile frecventate de proli, c#rora ei le spun 
“bodegi”, gem de clien&i. Din spatele u ilor batante, mânjite, care se 
deschid  i se închid la nesfâr it, vine un miros amestecat de urin#, tala   i 
bere acrit#, în unghiul pe care-l formeaz# fa&ada unei case ie ite în afar#, 
stau trei b#rba&i lipi&i unul de altul, cel din mijloc &inând în mân# un ziar 
îndoit, iar ceilal&i doi studiind ziarul peste umerii celui dintâi. Chiar înainte 
s# ajung# destul de aproape de ei pentru a le distinge expresia fe &elor, 
Winston cite te concentrare în fiecare fibr# a celor trei trupuri. Este clar c# 
stau [i devoreaz# cine- tie-ce  tire important#. Câ&iva pa i îl mai despart de 
ei, când, deodat#, grupul se destram#  i cei doi care citeau peste um#rul 
celui de-ai treilea încep s# se certe violent. Pentru o clip#, i se pare c# sunt 
cât pe-aci s# se ia la b#taie. 

– Nu po' s-ascul&i dracului ce-&i zic?! ~&i spun io c# n-a ma' ie i' nici-
un num#r cu  apte-n coad# d# mai bine d# pai pe luni d# zile! 

– Ba a ie it! 
– Ba nu, n-a ie it. Am acas' toat# lista d# mai mul' d# doi ani-ncoa, 

scris# p-o buca' d# hârtie. Io le notez regulat, ca ceasu'. )i-&i zic io c# nici-
un num#r cu  apte-n coad#... 

– Ba da, a fost unu' cu  apte care-a ie it. Aproape c# po' s#-&i spun 
 i care era, dracu' s#-l ia d# num#r. S# termina cu patru-zero- apte. A 
fos'pân februarie - s#pt#mân-a doua din februarie. 

– Februarie pa m#-ta! Io le am scrise negru pa alb. )i-&i spun io c# 
nici-un num#r... 

– Mai tac#-&i, b#, fleanca! - zice, într-un târziu, cel cu ziarul. 
 Vorbesc despre Loterie. Winston se uit# înapoi, dup# ce a mai f#cut 
vreo treizeci de metri. Tot se mai ceart#, cu ni te figuri vii  i pasionate. 
Loteria, cu pl#&ile ei s#pt#mânale de câ tiguri enorme, este singurul 
eveniment public în care prolii sunt foarte serios antrena &i. Asta probabil 
fiindc#, pentru câteva milioane bune de proli, Loteria este motivul 
principal, dac# nu chiar singurul, de a mai tr#i. Este pentru ei un deliciu, o 
pasiune, un calmant, un stimulent intelectual. Când vine vorba despre 
Loterie, chiar  i oamenii care abia  tiu s# scrie  i s# citeasc# se dovedesc 
capabili de calcule complicate  i de o agerime a memoriei uluitoare. Exist# 
 i o tagm# întreag# de indivizi care tr#iesc pur  i simplu din vânzarea de 
sisteme, de pronosticuri  i de amulete aduc#toare de noroc. Winston habar 
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nu are cum func&ioneaz# Loteria, care se afl# în subordinea Ministerului 
Abunden&ei, dar este con tient - de fapt, to&i membrii Partidului sunt 
con tien&i - c# majoritatea câ tigurilor sunt numai pe hârtie. În realitate, nu 
se pl#tesc decât ni te sume mici, iar câ tig#torii marilor premii sunt 
persoane fictive. Cum nu exist# o comunicare efectiv# între o parte a 
Oceaniei  i alta, treaba asta nu este deloc greu de aranjat. 
 Dar, dac# exist# vreo speran&#, ea st# în proli. De asta trebuie s# te 
ag#&i. Când o formulezi, sun# plauzibil; când te ui&i, îns#, la oamenii care 
trec pe lâng# tine, pe strad#, devine o problem# de credin&#. Strada c#reia îi 
d# col&ul, tot fr#mântând în minte aceste gânduri, merge în jos. Are 
sentimentul c# a mai fost o dat# prin cartierul #sta  i c# pe undeva, pe 
aproape, trebuie s# fie o strad# mai mare. Din fa&#, îi ajunge la urechi 
vacarmul unor voci care &ip#. Strada cote te brusc  i se termin# cu ni te 
trepte care coboar# c#tre o alee înfundat#, cu câteva tarabe unde ni te 
negustori vând legume fle c#ite. Aha, da, asta e! - Winston î i aduce aminte 
unde se afl#. Aleea pe care a ajuns d# în strada mare  i, la al doilea col&, la 
nici cinci minute de aici, este magazinul de unde  i-a cump#rat el caietul 
devenit jurnal. )i de la o papet#rie micu&# din apropiere  i-a cump#rat tocul 
[i sticla de cerneal#. 
 Se opre te pentru o clip# în capul sc#rilor. Pe partea opus# a aleii 
este o cârciumioar# nenorocit#, ale c#rei geamuri parc# ar fi înghe&ate, dar 
de fapt sunt numai acoperite cu un strat gros de praf. Un individ foarte 
b#trân, coco at dar vioi, cu ni te must#&i albe, &epoase, ca de crevete, 
împinge u a batant# [i intr# în#untru. Cum st# a a  i se uit# la el, lui 
Winston îi trece prin minte c# b#trânul, care trebuie s# aib# cel pu&in 
optzeci de ani, era deja între dou# vârste când a avut loc Revolu&ia. El  i 
al&ii ca el sunt ultimele - din ce în ce mai pu&ine - leg#turi cu lumea apus# a 
capitalismului, care mai exist# în ziua de ast#zi, în Partid nu au mai r#mas 
prea mul&i ale c#ror opinii s# se fi format înainte de Revolu&ie. Genera&ia 
b#trân# a fost aproape în întregime stârpit# în cursul marilor epur#ri din anii 
cincizeci  i  aizeci, iar cei câ&iva r#ma i au fost de mult înfrico a&i  i sili&i 
la o total# cedare intelectual#. Dac# mai tr#ie te cineva care s#-&i poat# 
relata fidel cum ar#ta via&a în prima parte a secolului, acela nu poate fi 
decât un prol. Deodat#, în minte îi revine pasajul din manualul de istorie, pe 
care l-a copiat în jurnal,  i o pornire incon tient# pune st#pânire pe el. Uite, 
o s# intre în cârcium#, o s# stea de vorb# cu b#trânul  i o s#-i pun# ni te 
întreb#ri. O s#-i zic# a a: “Vorbe te-mi despre via&a dumitale de când erai 
tân#r. Cum era pe vremea aia? Lucrurile st#teau mai bine ca acum, sau mai 
r#u?” 
 În mare grab#  i ca s# nu aib# timp s# i se fac# fric#, o ia pe sc#ri în 
jos [i traverseaz# strada îngust#. Este o nebunie, bineîn&eles. Ca de obicei, 
nu exist# nici o regul# explicit# împotriva vorbitului cu prolii sau a 
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mersului în cârciumile lor, dar este ceva mult prea ie it din comun, ca s# 
treac# neobservat. Dac# apar patrulele, ar putea pretexta un le in, dar 
probabil c# nu l-ar crede. Ce-o fi, o fi. Deschide u a împingând-o  i-l 
izbe te în fa&# un miros puturos de bere acr#. La intrarea lui, vacarmul 
vocilor sl#be te cam la jum#tate. Privirile tuturor parc# îi pip#ie uniforma 
albastr#. O partid# de dame care se joac# în fundul s#lii se întrerupe pentru 
vreo treizeci de secunde. B#trânul dup# care a venit Winston st# la bar  i 
are un fel de alterca&ie cu barmanul, un tân#r mare, solid, cu nasul coroiat  i 
cu ni te bra&e enorme. Al&i câ&iva urm#resc scena, stând în picioare, cu 
paharele în mâini. 

– Te-ntreb d#stul d# manerat, #? Sau nu? - zice b#trânul 
îndreptându- i umerii b#t#ios, îmi zis' tu mie c# n-ai o can# d-o pint#-n 
toat# bodega asta nenorocit#?! 

– )i ce dracului ie aia pint#? - întreab# barmanul, aplecându-se 
înainte, cu vârfurile degetelor pe tejghea. 

– Iete la iei! - se r#&oie te mo ul. 'Ce c#-i cheln#r  i nu  tie ce-i aia 
pint#! Cum ce-i?! Pinta-i juma' d# cvart#  i patru cvarte face-un galon. Acu' 
tre' s# te-nv#& io  i abeceu', te pomeni! 

– N-am auzit în via&a mea d-astea, i-o reteaz# barmanul. Litru  i 
juma' d# litru, al'ceva nu servim. Ai pahare-n fa&# pa tejghea. 

– Mie-mi place cu pint#, insist# b#trânul. Puteai foarte bine s#-m' 
masori o pint#. Pa vremea mea n-aveam nenoroci&ii # tia d# litri. 

– Pa vremea dumitale, tr#iam cu to&ii-n pom, zice barmanul, 
aruncând o privire c#tre ceilal&i clien&i. 
 Izbucne te un hohot de râs  i stinghereala provocat# de intrarea lui 
Winston se tope te. B#trânul se înro e te la fa&#, se întoarce s# plece, 
bodog#nind de unul singur,  i se ciocne te de Winston, care îl apuc# 
prietenos de bra&. 

– Pot s#-&i ofer un pahar? - întreab# Winston. 
– E ' boier, zice b#trânul, îndreptându- i din nou umerii  i sco&ând 

înainte b#rbia plin# de &epi albi. Parc# nici nu a observat salopeta albastr# a 
Partidului. O pint#! – adaug# el agresiv, r#sucindu-se c#tre barman. O 
pint# d# bere, asta vreau! 
 Barmanul toarn# dou# jum#t#&i de litru dintr-o bere de culoare brun-
închis, în ni te pahare groase pe care le-a cl#tit într-o g#leat#, sub tejghea. 
Berea este tot ce po&i g#si ca b#utur# în cârciumile prolilor. Prolii nu au 
voie s# bea gin, de i, în realitate, reu esc s#  i-l procure destul de u or. 
Jocul de dame este acum din nou în toi, iar grupul de clien &i de la bar  i-au 
reluat discu&ia despre biletele de Loterie. Prezen &a lui Winston a fost uitat#, 
pentru moment. El z#re te o mas# din lemn de brad, sub fereastr#, unde 
poate sta de vorb# cu b#trânul f#r# teama c# ar trage cineva cu urechea la ce 
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vorbesc ei. )i a a este extrem de primejdios, dar m#car nu exist# nici un 
tele-ecran în sal#, ceea ce a verificat de cum a intrat. 

– Putea s#-m' m#soare-o pint#, morm#ie b#trânul, a ezându-se mai 
bine în fa&a paharului. Juma' d# litru nu-i d#stul, nu mi-ajunge. )i-unu-ntreg 
ie prea mult. Îm' pune be ica-n mi care. )i pre&u' i-alt# poveste. 

– Probabil c# ai v#zut multe schimb#ri de pe vremea când erai 
dumneata tân#r, întreab# Winston, tatonând terenul. 
 Ochii alba tri sp#l#ci&i ai b#trânului se mut# de la cutia de dame la 
bar  i de la bar la u a pe care scrie B rba&i, ca  i cum ar c#uta schimb#rile 
chiar aici, în sala cârciumii. 

– Berea ierea mai bun#, zice el, în cele din urm#. )i m#' ieftin#! 
Când ieream io tân#r, berea slab# ierea pai pe bani pinta. Da' asta ierea 
'nainte d# r#zboi, te cre'  i io. 

– De care r#zboi? – întreab# Winston. 
– To' timpu' ie r#zboaie, zice b#trânul f#când un gest ambiguu, dup# 

care ia paharul în mân#  i î i îndreapt# din nou umerii. ~&' doresc s#n#tate  i 
numa' s#n#tate. 
 ~n gâtul lui stafidit, m#rul proeminent al lui Adam face o mi care 
sus-jos surprinz#tor de rapid#  i berea dispare. Winston se duce la bar  i se 
întoarce cu alte dou# jum#t#&i. B#trânul  i-a uitat, probabil, prejudecata de a 
nu bea un litru întreg. 

– Dumneata e ti mult mai în vârsta decât mine, începe Winston. 
Erai, probabil, om în toat# firea când m-am n#scut eu. Trebuie s# mai &ii 
minte cum era în perioada dinainte de Revolu &ie. Adev#rul este c# oamenii 
de vârsta mea nu  tiu nimic despre vremurile-alea. Noi tot ce putem face 
este s# citim în c#r&i despre ele [i ce scrie în c#r&i poate s# nu fie adev#rat. 
A  vrea s#  tiu ce crezi dumneata despre asta. Cartea de istorie zice c# via&a 
dinainte de Revolu&ie era cu totul altfel decât este acum. C# era cea mai 
crunt# exploatare, nedreptate, s#r#cie - mai cumplit decât ne putem noi 
închipui. Aici, la Londra, zice c# marea mas# a popula&iei nu avea niciodat# 
destul de mâncare, de când se n# tea  i pân# la moarte. Jum#tate zice c# n-
aveau nici m#car ghete-n picioare. C# munceau dou# pe ore pe zi, c# se 
l#sau de  coal# la nou# ani, c# dormeau câte zece in i într-o camer#. )i c#, 
în acela i timp, existau  i o mân# de oameni, numai câteva mii - cic# li se 
spunea capitali ti -, care erau boga&i  i puternici. C# # tia, capitali tii, 
st#pâneau tot ce se putea st#pâni. C# tr#iau în case mari, frumoase, cu câte 
treizeci de servitori, c# umblau cu ma ini sau cu tr#suri cu câte patru cai, 
beau  ampanie, purtau jobene... B#trânul se lumineaz# brusc la fa&#. 

– Jobene! - exclam# el. Ciuda' c-ai pomeni' d# iele. Iegzact asta mi-
a trecu'  i mie pân cap ma' ieri, nu  tiu d# ce. Tocma' m# gândeam, n-a' mai 
v#zut un joben d# ani d# zile. Au disp#ru' d# to', s#  tii. Ultima oar# când 
am purtat unu', a fos' la-mormântarea cumnat#-mii. )i-asta ierea... - în fine, 
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nu &i-oi putea spune data iegzact#, da' tre' s# fi fost acu' vo cin'z#ci d# ani. 
Normal c# ierea numa-nchiriat pentru ziua aia, m#-n&elegi ce vreau s# zic... 

– Nu de jobene era vorba, de fapt, zice Winston r#bd#tor. Problema 
este: ace ti capitali ti - ei [i cei câ&iva avoca&i  i preo&i, care tr#iau pe 
cheltuiala lor - erau st#pânii P#mântului. Totul exista numai în folosul lor. 
Voi, oamenii obi nui&i, lucr#torii, le era&i sclavi. Puteau face cu voi ce 
doreau. Puteau s# v#-mbarce  i s# v# trimit# în Canada, ca pe vite. Puteau 
s# se culce cu fetele voastre, dac# aveau chef. Puteau da ordin s# fi&i biciui&i 
cu o chestie c#reia i se spunea “mâ&a cu nou# cozi”. Era&i obliga&i s# v# 
lua&i  apca de pe cap când trecea&i pe lâng# ei. Fiecare capitalist umbla cu o 
echip# de lachei , care... 

B#trânul se lumineaz# la fa&# din nou. 
– Lachei! - exclam# el, o dat# în plus. Uite, #sta-i un cuvân' care z#u 

c# nu l-am mai auzi' d# mult.   Lachei!   Asta   chiar   c#   m#   duce   cu 
gându-napoi, treaba asta. Mi-aduc-aminte c-acu' o groaz# d# ani m# mai 
duceam uneori în 'yde Park duminica dup#-masa, ca s#-i auz pa tipii d# 
&ineau discursuri: Armata Salv#rii, romano-catolicii, jidanii, indienii - ierea 
d# toate culorile. )i ierea un tip acolo - cum îl chiema iegzact nu &i-oi mai 
putea spune -, da' #la vorbitor puternic, tipu'-#la d# care-&' zic. Nu le-a ar#ta' 
nici juma' dân ce putea. “Lacheilor!” – 'ce, “lachei ai burgheziei, vale&ii 
clasii dominante!” )i “parazi&i” - asta ierea o alt# vorb# d-a lui. )i ,,'iene”, 
da, da,  tiu precis c# le-a spus ,,'iene”. Sigur c# ierea vorba d# laburi ti, m#-
n&elegi ce vreau s# spun. 
 Winston are sentimentul c# vorbesc unul h#is  i altul cea. 

– Eu voiam s#  tiu, de fapt, zice el, dac# sim&i cumva c# ai mai 
mult# libertate acum decât aveai atunci. E ti tratat mai bine ast#zi, a a, ca 
om? ~n zilele alea cei boga&i, cei din vârful piramidei... 

– Camera Lorzilor, intervine b#trânul, parc#  i-ar fi adus aminte 
brusc. 

– Camera Lorzilor, dac# vrei dumneata. Ce te întreb eu este: 
oamenii #ia erau în stare s# te trateze ca inferior numai  i numai fiindc# ei 
erau boga&i [i dumneata erai s#rac? De pild#, este adev#rat c# aveai 
obliga&ia s# le spui “Domnule”  i s#-&i iei  apca de pe cap când treceai pe 
lâng# ei? 
 B#trânul pare a se gândi profund. D# pe gât un sfert din cea de-a 
doua bere  i abia apoi r#spunde : 

– Da, zice, asta da. Le pl#cea s#-&' duci mâna la cozoroc s#-i salu&i. 
Cic# ierea sem' d# respect. Io nu ieream d# acor' cu asta, da' am f#cu'  i io 
d# d#stule ori a a. Nu puteam s# nu, ca s# zic a a. 

– )i era un obicei – nu fac decât s# citez ce am citit prin c#r&ile de 
istorie - era un obicei la oamenii ace tia  i la servitorii lor s#-&i dea brânci 
de pe trotuar în  an&? 
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– Unu' m-a-mpins odat#, zice b#trânul. Mi-aduc aminte parc-a fost 
ieri. Ierea-n noaptea Regatei d# Canotaj - toat# lumea f#cea un scandal d# 
pomin#-n noaptea Regatii d# Canotaj -  i io am intrat într-un #la acolo, un 
june, pa )oseaua Shaftesbury. Ce domn ierea #la... c#ma # cu jabou, 
pardesiu negru, joben... Mergea nu  tiu cum, în zigzag, pa trotuar  i io am 
intrat în el dân gre eal#. 'Ce: “D# ce dracu' nu te ui&i pa unde mergi?” - a a 
mi-a zis. Zic io: “Da' ce, b#, #sta-i trotuaru' t#u?” 'Ce: ,,'&' crap capu'-#la 
nenorocit dac# te r#&oie ti la mine”. Zic io: “Nu vez', b#, c# ies' beat? în 
juma d# minu' n-am treab# cu tine”, i-am zis. )i, auzi, dac# pot' s#-&' 
închipui, tipu'-m' pune mâna-m piept  i-m' d# un brânci c# ierea gata s# m# 
calce-autobuzu'. Ehee, ieream  '-io tân#r pa vremea aia  i tocma' vroiam s#-
i trag una, da'... 
 Winston simte cum îl cuprinde un sentiment de neajutorare. 
Memoria b#trânului nu este nimic altceva decât un morman de am#nunte. 
Po&i s# stai s#-i pui întreb#ri toat# ziua,  i tot n-ai s# ob&ii nici o informa&ie 
autentic#. Istoriile Partidului ar putea fi, totu i, adev#rate într-o m#sur# 
oarecare ; ar putea fi chiar în întregime adev#rate. Face o ultim# încercare : 

– Poate n-am vorbit eu clar, zice. Iat# ce vreau s# spun: dumneata 
tr#ie ti de mult# vreme; jum#tate din via&# ai tr#it-o înainte de Revolu&ie, în 
1925, de pild#, erai deja om în toat# firea. Din ce-&i aduci dumneata aminte, 
ai putea spune c# via&a, în 1925, era mai bun# decât este acuma, sau mai 
rea? Dac# &i-ar fi dat s-alegi, când ai prefera s# tr#ie ti, atunci sau acum? 
 B#trânul se uit# gânditor la tabla de dame. Î i termin# berea mai încet 
decât prima oar#. Când începe s# vorbeasc#, î i ia un aer îng#duitor  i 
filosofic, de parc# l-ar fi înmuiat berea. 

– )tiu io ce-ai vrea s#-&' spun, zice el. Ai vrea s# spun c# mai 
degrab'-a  fi iar# tân#r. Cei mai mul&'-a a zice, când îi întrebi, c-ar prefera 
mai bine s# fie tineri. Ai  i s#n#tate, când e ' tân#r,  i putere. Când ajunj' la 
vârsta mea, niciodat# nu e ' bine. Pa mine m# doare ceva, r#u d# tot, la 
picioare,  i be ica-i d# groaz# – d#  ase- apte ori pa noapte m# face s# m# 
dau jos din pat. Da' pa d-alt# parte, [i când e ' b#trân ai avantaje mari. Nu 
mai ai acelea i n#cazuri. Nici o treab# cu femeile,  i asta-i mare lucru. D# 
treij' d'-ani n-am mai pus mâna p-o femeie, dac# pot' crede-a a ceva. Nis' 
nu mi-am dorit,  i asta-i o chestie  i mai mare... 
 Winston se reazem# de pervazul ferestrei. Nu are nici un rost s# 
continue. D# s# se ridice ca s# mai cumpere câte o bere, când b#trânul se 
ridic# el brusc  i se duce, târ âindu- i picioarele, c#tre closetul mizer din 
fundul s#lii. Jum#tatea de litru suplimentar# se pare c# î i face deja efectul. 
Winston r#mâne un minut sau dou# uitându-se fix la paharul gol  i nici nu-
 i d# seama când l-au purtat picioarele singure din nou afar#, pe strad#, în 
cel mult dou#zeci de ani, se gânde te, întrebarea asta uria #, dar atât de 
simpl#: “Via&a dinainte de Revolu&ie era sau nu mai bun# decât cea de azi?” 
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nu- i va mai putea g#si r#spunsul sub nici o form#. De i, în realitate, de pe 
acum nu i se mai poate g#si practic nici un r#spuns, din moment ce acei 
câ&iva care mai tr#iesc, pe ici, pe colo, din lumea veche, nu mai sunt în 
stare s# compare între ele cele dou# epoci, î i amintesc lucruri inutile cu 
toptanul, cearta cu un coleg de slujb# sau vânatul unei pompe de biciclet# 
pierdute, sau expresia fe&ei la o sor# moart# demult, sau vârtejurile de praf 
dintr-o diminea&# cu vânt, cu  aptezeci de ani în urm#; dar toate faptele 
relevante r#mân în afara câmpului lor vizual. Parc# ar fi ni te furnici: v#d 
m#run&i urile, dar nu  i obiectele mari. )i când memoria te las#, iar arhivele 
sunt falsificate – când se întâmpla treaba asta - preten&ia Partidului de a fi 
îmbun#t#&it radical condi&iile de via&# trebuie acceptat#, pentru c# nu exist#, 
 i nici nu mai poate exista vreodat#, vreun etalon cu care s# faci 
compara&ie. 
 În acest moment,  irul gândurilor i se curm# brusc. Se opre te [i 
ridic# ochii. A ajuns pe o strad# îngust#, cu câteva pr#v#lioare întunecoase 
împr# tiate printre case. Chiar deasupra capului lui atârn# trei bile de metal 
decolorate, care arat# de parc# ar fi fost cândva aurite. Locul i se pare 
oarecum cunoscut. Da, sigur c# da! Este chiar magazinul de vechituri de 
unde  i-a cump#rat jurnalul. 
 Îl trece un fior de spaim#. De la bun început cump#ratul acelui caiet 
a fost un act necugetat  i  i-a jurat s# nu mai calce niciodat# pe str#zile 
respective. )i totu i, în clipa în care  i-a l#sat gândurile s# se plimbe aiurea, 
uite c# picioarele l-au adus din nou aici din propria lor ini &iativ#. Tocmai de 
asemenea impulsuri sinuciga e spera s# se p#zeasc# &inându- i un jurnal, în 
acela i timp, îns#, observ# c#, de i este aproape ora dou#zeci  i unu, 
magazinul nu s-a închis. Probabil c# în#untru ar fi mai pu&in b#t#tor la ochi, 
decât plimbându-se de colo-colo pe trotuare, a a încât deschide u a  i intr#, 
de parc# s-ar ascunde. Dac#-l întreab# cineva, o s# spun# c# voia s#- i 
cumpere lame de ras  i o s# sune chiar plauzibil. 
 Proprietarul tocmai a aprins o lamp# cu gaz atârnat# de tavan, care 
r#spânde te un miros urât, dar îmbietor. Este un b#rbat de vreo  aizeci de 
ani, slab  i adus de spate, cu un nas lung  i binevoitor  i cu ochii prieteno i, 
distorsiona&i de ni te ochelari cu dioptrii mari. P#rul i-a albit, dar 
sprincenele, stufoase, le are înc# destul de negre. Ochelarii, mi c#rile 
u oare  i aferate, faptul c# poart# o hain# uzat#, de catifea neagr#, toate 
acestea la un loc îi dau un vag aer de intelectual, ca  i cum ar fi fost, la 
via&a lui, cine- tie-ce om de litere sau, poate, muzician. Are [i o voce 
blânda - ai zice chiar decolorat# -, cu un accent mai pu&in stricat decât al 
celor mai mul&i dintre proli. 

– V-am recunoscut de pe trotuar, zice el, f#r# nici o introducere. 
Sunte&i domnul care a cump#rat mai demult acel album de amintiri pentru 
domni oare. Frumoas# hârtie era aceea. Cretat#, a a i se spunea pe vremuri. 
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Nu s-a mai f#cut asemenea hârtie de... e-hee, de vreo cincizeci de ani, cred. 
Se uit# intens la Winston peste ochelari. Dorea &i ceva anume? Sau a&i intrat 
numai s# v# uita&i? 

– Treceam pe-aici, zice Winston, luând-o pe departe. Am intrat 
numai a a... Nu c#utam nimic anume. 

– Mai bine, zice b#trânelul, pentru c# nu cred c# v-a  putea oferi 
ceva. Face un gest apologetic cu mâna, ar#tându-i lui Winston o palm# 
goal#, cu pielea neted#. Vede&i cum este: magazinu-i gol, dac# pot spune-
a a. V# spun dumneavoastr#, dar s# r#mân#-ntre noi: comer&ul cu antichit#&i 
e pe cale de dispari&ie. Cerere nu mai este. )i nici marf#. Mobil#, 
por&elanuri, sticl#rie - toate s-au spart, una câte una. )i, bineîn&eles, 
lucrurile de metal, cele mai multe, au fost topite. N-am mai v#zut un sfe nic 
de bronz de ani de zile. 
 Magazinul, cu interiorul lui strâmt, este, de fapt, plin pân# la refuz, 
de nu ai loc nici s# te mi ti, dar mai nimic nu este în#untru, care s# aib# cea 
mai mic# valoare. De jur împrejurul pere&ilor stau stivuite nenum#rate rame 
de tablouri pline de praf. În vitrin#, se g#sesc t#vi cu  uruburi  i piuli&e, 
d#l&i tocite, bricege cu lamele ciobite, ceasuri înnegrite care nici m#car nu 
au preten&ia s# func&ioneze,  i tot felul de alte prostii. Numai pe o m#su&#, 
într-un col&, este o gr#mad# de m#run&i uri - cutii pentru tutun de prizat 
l#cuite, bro e cu agat  i altele asem#n#toare - care parc#-parc# ar putea 
con&ine  i câte ceva interesant. Se îndreapt# spre m#su&a respectiv#, dar, la 
un moment dat, privirea i se opre te pe un obiect rotund  i lucios, c#zut pe 
podea, care sclipe te u or la lumina l#mpii cu gaz; îl ridic# de pe jos. Este o 
bucat# grea de sticl#, rotund# pe o parte  i dreapt# pe cealalt#, care are 
aproape form# de emisfer#. )i culoarea  i consisten&a sticlei au o netezime 
aparte, ca apa de ploaie, în miezul ei, se g#se te un obiect ciudat, roz, 
r#sucit, m#rit de suprafa&a rotund#, care seam#n# cu un trandafir sau cu o 
anemon# de mare. 

– Ce e asta? - întreab# Winston, impresionat. 
– Asta? Coral, îi r#spunde b#trânelul. Trebuie s# fi fost scos din 

Oceanul Indian. Era un obicei pe vremuri s# le încorporeze în sticl#. 
Obiectul acesta a fost f#cut acum mai bine de o sut# de ani. Dup# cum 
arat#, poate chiar mai mult. 

– E frumos, comenteaz# Winston. 
– Este, într-adev#r, frumos, zice vânz#torul apreciativ. Dar în ziua 

de ast#zi nu mai sunt mul&i care s# spun# a a ceva. Î i drege glasul, apoi 
continu#: Acuma, ###, dac# se-ntâmpl# cumva s# vre&i s#-l cump#ra&i, v# 
cost# patru dolari. Mi-aduc aminte de vremea când un lucru ca acesta putea 
ajunge  i la opt lire, iar opt lire erau... - m# rog, nu pot socoti, dar erau o 
mul&ime de bani. Cui îi mai pas# ast#zi de adev#ratele antichit#&i, chiar  i 
de cele câteva care se mai g#sesc? 
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 Winston pl#te te cei patru dolari f#r# s# se gândeasc#, apoi vâr# în 
buzunar obiectul râvnit. Ceea ce-l atrage mai ales la el nu este atât faptul c# 
e frumos, cât c# are, a a, un aer c# a apar&inut unei epoci cu totul diferit# de 
cea de ast#zi. Sticla neted#, ca apa de ploaie, nu seam#n# deloc cu ceea ce a 
v#zut el în materie de sticl#, de când se  tie. )i-apoi, obiectul îl atrage de 
dou# ori mai mult, fiindc# pare s# fie inutil, de i b#nuie te c# era utilizat 
capresse-papiers. Îi trage foarte greu la buzunar, dar, din fericire, nu face o 
umfl#tur# prea mare. Este un obiect bizar, compromi&#tor chiar, dac# este 
g#sit în posesia unui membru al Partidului. Tot ce este vechi si, tocmai de 
aceea, frumos, este întotdeauna oarecum suspect. Anticarul s-a înveselit 
vizibil îndat# ce a primit cei patru dolari. Winston î i d# seama c# ar fi 
acceptat  i trei, sau chiar doi. 

– Mai avem o camer#, sus, pe care poate vre&i s-o vede&i, zice el. Nu 
e cine- tie-ce de capul ei, câteva lucruri numai. Ne-ajunge o singur# 
lumin#, dac# mergem sus. 
 Aprinde o lamp# cu gaz  i, cu spatele parc#  i mai aplecat, o ia 
primul, încet, în sus, pe scara abrupt#  i uzat#, pe urm# pe un coridor strimt, 
 i p#trunde într-o camer# care nu este cu fa&a la strad#, ci d# într-o curte 
pietruit#, c#tre o p#dure de co uri de case. Winston observ# c# mobila este 
înc# a ezat# ca  i cum în camer# ar locui cineva. Pe jos se g#se te o 
carpet#, pe pere&i un tablou sau dou#, iar lâng# c#min este tras un fotoliu 
adânc  i desfundat. Pe poli&a c#minului, tic#ie un ceas de sticl# demodat, cu 
cadranul de dou#sprezece ore. Sub fereastr#  i ocupând aproape un sfert din 
camer#, se afl# un pat enorm, dublu, cu salteaua înc# pe el. 

– Aici am locuit pân# a murit so&ia, explic# b#trânelul, oarecum 
scuzându-se. Vreau s# vând mobila încetul cu încetul. Uita&i aici un pat de 
mahon frumos - sau, m# rog, ar fi dac# s-ar g#si cineva care s# scoat# 
plo ni&ele din el. Dup# p#rerea mea, îns#, l-a&i g#si cam incomod. 
 Cum &ine lampa în sus, ca s# lumineze cât mai mult din camer#,  i la 
lumina palid#  i cald#, înc#perea i se pare lui Winston ciudat de 
atr#g#toare. Prin minte îi trece un gând nebunesc - probabil c# nu i-ar fi 
prea greu s# închirieze camera asta pentru câ&iva dolari pe s#pt#mân#, dac# 
îndr#zne te s#- i asume riscul. Dement# idee, imposibil#, care trebuie 
abandonat# de cum &i-a venit; dar camera a trezit în el un fel de nostalgie, 
ceva atavic. I se pare c#  tie exact cum este s# stai într-o camer# ca asta, pe 
un fotoliu, lâng# foc, cu picioarele pe gr#tarul c#minului  i cu un ceainic pe 
trepied, cu totul singur, cu totul lini tit, f#r# s# te supravegheze nimeni, f#r# 
o voce care s# te urm#reasc#, f#r# nici un zgomot, afar# de fluieratul 
ceainicului  i de tic#itul prietenos al ceasului. 

– N-are tele-ecran! - exclam# el f#r# s# se poat# ab&ine. 
– A, da, zice b#trânul, n-am avut niciodat# a a ceva. Mult prea 

scumpe pentru noi. )i, nu  tiu cum s# zic, dar nici nu prea i-am sim&it lipsa. 
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A a, uita&i acolo, în col&, o m#su&# rabatabil# frumoas#. Acuma, sigur, dac-
a&i vrea s# folosi&i clapele, ar trebui s#-i pune&i balamale noi. 

În col&ul opus, Winston z#re te o bibliotecu&#  i se duce glon& c#tre 
ea. Nu con&ine, îns#, decât prostii. Vân#toarea c#r&ilor  i distrugerea lor s-a 
desf# urat  i în cartierele prolilor la fel de sistematic ca peste tot. Pu &in 
probabil s# mai existe pe undeva prin Oceania vreun exemplar dintr -o carte 
tip#rit# înainte de 1960. Proprietarul magazinului, care înc# mai &ine lampa 
cu gaz în sus, se opre te în fa&a unui tablou înr#mat în lemn de trandafir  i 
ag#&at de cealalt# parte a c#minului, vizavi de pat. 

– Uita&i, aici, în caz c# v# intereseaz# cumva gravurile vechi..., 
începe el, vag încurcat. 

Winston se apropie s# studieze tabloul. Este o gravur# în o&el, a unei 
cl#diri ovale, cu ferestre dreptunghiulare  i cu un turnule& în fa&#. Cl#direa 
este împrejmuit# de un grilaj, iar în spatele ei, se înal&# o statuie. Winston o 
prive te fix câteva clipe. I se pare oarecum cunoscut#, de i nu- i aduce 
aminte de statuie. 

– Rama e fixat# în perete, continu# b#trânelul, dar pot s-o 
de urubez, dac# dori&i. 

– )tiu cl#direa asta, zice Winston într-un târziu. Acuma e-n ruine. 
)i e-n mijlocul str#zii, nu?, în fa&a Palatului de Justi&ie. 

– A a este. În fa&a Tribunalului. A fost bombardat# în... - m# rog, 
acum mul&i ani. Pe vremuri, era biseric#  i-i zicea Sfântul Clement 
Danezul. Aici, se opre te, zâmbe te a scuz#, parc# ar fi con tient c# vrea s# 
spun# ceva destul de aiurit, dup# care continu#: “Portocale  i l#mâi, zice-un 
clopot la Sân Clement”. 

– Cum a&i spus? - întreab# Winston. 
– '#, “Portocale  i l#mâi, zice-un clopot la Sân Clement”. E o 

poezioar# care circula pe când eram eu copil. Nu mai  tiu cum era mai 
departe, dar  tiu c# se termina a a: “Haide, &ine-o lumânare, s# te duci mai 
iute-n pat, / Uite, cade-o topori ca  i te las# f#r# cap”. Era  i un fel de dans. 
Doi in i &ineau mâinile întinse în sus  i tu treceai pe sub mâinile lor si, când 
ajungeau la “Uite, cade-o topori ca  i te las# f#r# cap”, l#sau brusc mâinile 
în jos  i te prindeau la mijloc. Erau numai nume de biserici. Toate bisericile 
din Londra cred c# ap#reau în cântecul #la – cele mai mari, în tot cazul. 
 În mintea lui Winston se na te întrebarea din ce secol o fi biserica, 
întotdeauna este greu s# stabile ti vârsta unei cl#diri din Londra. Orice 
construc&ie mare  i impresionant#, dac# arat# cât-de-cât bine, se spune 
automat c# a fost ridicat# dup# Revolu&ie, iar dac# totu i este evident mai 
veche, este atribuit# unei perioade tulburi, numit# Evul Mediu. Secolele de 
capitalism nu au produs absolut nimic de valoare. Nu po&i înv#&a din 
arhitectur# mai mult decât din c#r&i. Statuile, inscrip&iile, pl#cile 
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comemorative, numele str#zilor - tot ce ar putea arunca o lumin# cât de 
mic# asupra trecutului, totul a fost schimbat în mod sistematic.  

– N-am  tiut c# era biseric#, zice Winston. 
– Multe din ele au r#mas, dac# stai  i te gânde ti, zice b#trânul, dar 

sunt folosite în alte scopuri. Da' cum Dumnezeu era poezioara aceea? A, 
gata,  tiu! “Portocale  i l#mâi, zice-un clopot la Sân Clement, / Ai s#-mi dai 
trei gologani, zice altul la Sân Martin”... - cam a a suna, dar mai departe 
chiar c# nu mai  tiu. Gologanul era o moned# mic# de aram#, care sem#na 
oarecum cu un cent de-ai nostru. 

– )i unde venea Sfântul Martin? - întreab# Winston. 
– Sfântul Martin? P#i Sfântul Martin mai este înc# în picioare, în 

Pia&a Victoriei, pe partea cu galeria de pictur#. E o cl#dire cu un fel de 
portic triunghiular  i cu coloane-n fa&#  i multe trepte. 
 Winston  tie bine cl#direa respectiv#. Acum este muzeu  i în ea se 
etaleaz# diverse lucruri de propagand# - modele de rachete  i de Fort#re&e 
Plutitoare, scene cu figurine din cear# care ilustreaz# atrocit#&ile 
du manului  i altele asem#n#toare. 

– Sfântul Martin-de-pe-Câmp, a a se numea, de i eu nu-mi aduc 
aminte s# fi fost vreodat# câmp pe-acolo, adaug# b#trânelul. 
 Winston nu cump#r#, îns#, tabloul. Este ceva  i mai nepotrivit de 
avut, decât greutatea de sticl#. )i nici de dus acas# nu l-ar putea duce, decât 
scos din ram#. Mai z#bove te câteva minute, de vorb# cu anticarul cel 
binevoitor, descoperind c# nu-l cheam# Weeks, a a cum s-ar putea crede 
din firma de deasupra intr#rii, ci Charrington. Domnul Charrington, din 
câte rezult# din povestirile sale, este v#duv, are  aizeci  i trei de ani [i 
locuie te în acest magazin de treizeci de ani. De când a preluat magazinul, 
tot a vrut s# schimbe numele de deasupra intr#rii, dar uite c# nu s-a 
învrednicit s#  i fac# treaba asta. În timp ce poveste te, Winston se 
gânde te la poezioara pe jum#tate uitat#. “Portocale  i l#mâi, zice-un clopot 
la Sân Clement, / Ai s#-mi dai trei gologani, zice altul la Sân Martin.” 
Foarte ciudat, dar, în timp ce  i-o spune în gând, are impresia c# într-adev#r 
aude clopote – clopotele unei alte Londre, pierdute, care mai exist# înc#, 
dracu  tie pe unde, ascunse  i uitate. Parc# le aude trimi&ându- i dang#tele 
de la o clopotni&# invizibil# la alta. Cu toate c#, oricât de mult  i-ar împinge 
amintirile în trecut, nu a auzit în via&a lui clopot de biseric# b#tând. 
 Îl p#r#se te pe domnul Charrington  i coboar# singur sc#rile ca s# 
nu-l vad# b#trânelul cum inspecteaz# strada înainte de a ie i pe u #. S-a 
hot#rât deja ca, dup# un interval de timp rezonabil – s# zicem, o lun# - s#-
 i ia inima în din&i  i s# fac# o nou# vizit# la magazin. Poate c# nici nu este 
mai riscant decât c# chiuleasc# într-o sear# de la Centrul Comunitar. 
Nebunia cea mare a f#cut-o de la bun început, c# a revenit aici, dup# ce a 
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cump#rat jurnalul [i f#r# s#  tie dac# proprietarul magazinului este om de 
încredere. )i totu i...! 

Ba da, se gânde te din nou, o s# mai vin. O s# mai cump#r  i alte 
nimicuri frumoase. O s# cump#r gravura cu Sfântul Clement Danezul, o s-o 
scot din ram#  i o s-o iau acas#, ascuns# în vestonul de la salopet#. Scot eu 
[i restul poeziei #leia din memoria domnului Charrington. Pân# [i proiectul 
cel smintit cu închiriatul camerei de sus îi trece din nou ca un fulger prin 
minte. Timp de vreo cinci secunde, exaltarea îl face neatent, a a încât iese 
afar#, pe trotuar, f#r# m#car s# arunce o privire pe fereastr#, începe chiar s# 
fredoneze, improvizând o melodie: “Portocale  i l#mâi, zice-un clopot la 
Sân Clement, /Ai s#-mi dai trei gologani, zice altul...” 
 Deodat#, i se pare c# inima i se transform# în ghea&#, iar ma&ele - în 
ap#. Pe strad#, la nici zece metri de el, se apropie o salopet# albastr#. Este 
fata de la Sec&ia Literatur#, fata cu p#rul negru. O fi lumina slab#, dar o 
recunoa te f#r# nici o dificultate. Ea îl prive te drept în ochi, apoi trece 
gr#bit# mai departe, ca  i cum nu l-ar fi v#zut. Pentru câteva clipe, Winston 
r#mâne mult prea înlemnit ca s# se mai mi te. Pe urm#, o ia spre dreapta, se 
îndep#rteaz# greoi, f#r# s#- i dea seama, pe moment, c# merge în direc&ie 
opus#. M#car atâta lucru este l#murit: fata îl spioneaz#. Probabil c# l-a 
urm#rit pân# aici, pentru c# nu este de crezut c# numai  i numai întâmpl#tor 
a trecut  i ea în aceea i sear#, pe aceea i strad# l#turalnic#  i întunecoas#, la 
mai mul&i kilometri dep#rtare de orice cartier unde locuiesc membrii 
Partidului. Prea mare coinciden&#. Nu mai conteaz# dac# este, într-adev#r, 
membr# a Poli&iei Gândirii sau, pur  i simplu, o spioan# amatoare plin# de 
zel. A pus ochii pe el  i asta e de ajuns. Probabil c# l-a v#zut intrând  i în 
cârcium#. 
 Face eforturi ca s# mearg#. Bucata de sticl# din buzunar îl izbe te 
peste coaps# la fiecare pas  i deja se gânde te s-o scoat#  i s-o arunce cât 
colo. Cel mai r#u lucru, îns#, este durerea pe care o simte în burt#. Timp de 
câteva minute bune, are senza&ia c# moare dac# nu g#se te un closet mai 
repede. Dar, în asemenea cartiere, nu exist# closete publice, în cele din 
urm#, spasmul îi trece, l#sându-i cu o durere surd#. 
 Strada se înfund# în fa&a lui. Winston se opre te  i r#mâne câteva 
secunde nemi cat, întrebându-se ce s# fac#; pe urm#, se întoarce  i o ia 
înapoi pe unde a venit. Când ajunge la col &, se gânde te c# fata nu a trecut 
pe lâng# el decât de vreo trei minute  i c#, dac# fuge, ar putea s-o prind# 
din urm#. S# se &in# dup# ea pân# ajung amândoi în vreun loc mai 
întunecos  i acolo s#-i crape capul cu vreun bolovan. )i bucata de sticl# din 
buzunar este destul de grea pentru a a ceva. Dar la fel de repede renun&# la 
asemenea idee, pentru c# pân#  i gândul de a face efort fizic i se pare 
insuportabil. Nu ar putea alerga  i cu atât mai pu&in s# plaseze o lovitur# 
zdrav#n#. )i pe urm#, fata e tân#ra  i vioaie  i s-ar ap#ra, f#r# doar  i poate. 
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Sau s# se duc# la Centrul Comunitar  i s# stea acolo pân# se închide, ca s#-
 i fac# m#car un alibi par&ial pentru restul serii. Dar  i asta îi este imposibil. 
L-a cuprins o amor&eal# ca de plumb. Tot ce î i dore te este s# ajung# mai 
repede acas#  i s# stea jos pe un scaun s# se lini teasc#. 
 Când ajunge acas#, este deja trecut de ora dou#zeci  i dou#. Lumina 
se stinge pe la dou#zeci  i trei-treizeci. Se duce în buc#t#rie [i d# pe gât o 
can# aproape plin# de gin Victoria. Pe urm#, se a eaz# la m#su&a din ni #, 
unde st# de obicei,  i scoate din sertar jurnalul. Dar nu-l deschide imediat. 
La tele-ecran, o femeie cu voce ca de tinichea r#cne te un cântec patriotic. 
R#mâne privind fix la coperta de culoarea marmorei a jurnalului; încearc # 
s# nu se mai gândeasc# la vocea ca de tinichea, dar nu reu e te s-o ignore 
complet. 
 Noaptea vin s# te ia, întotdeauna noaptea. Cel mai bine este s# te 
sinucizi pân# nu pun ei mâna pe tine. F#r# îndoial# c# unii a a  i 
procedeaz#; multe dispari&ii sunt, de fapt, sinucideri. Dar î&i trebuie un curaj 
disperat ca s# te omori, într-o lume în care armele de foc  i orice otrav# 
rapid# [i sigur# sunt absolut de neprocurat. Se gânde te, cu un vag 
sentiment de mirare, la inutilitatea biologic# a durerii  i a fricii, la felul cum 
te tr#deaz# propriul corp, înghe&ându-te în iner&ie exact în clipa în care ai 
mai mare nevoie de o energie ie it# din comun. Ar fi putut s-o reduc# la 
t#cere pe fata cu p#rul negru, dac# ar fi ac&ionat destul de repede; dar, 
tocmai din cauz# c# se g#sea într-o primejdie extrem#,  i-a pierdut puterea 
de a ac&iona, îngrozitor i se pare faptul c#, în momentele de criz#, nu te 
lup&i în primul rând cu un du man din afar#, ci întotdeauna cu propriul t#u 
trup. Uite, chiar  i acum, cu tot ginul pe care l-a b#ut, durerea surd# din 
burt# îl împiedic# s#- i urm#reasc# gândurile, î i d# seama c# la fel se 
întâmpla în toate situa&iile a a-zis eroice sau tragice. Pe câmpul de lupt#, în 
camera de tortur#, pe un vas care se scufund#, întotdeauna ui&i pentru ce 
anume trebuie s# lup&i, fiindc# trupul te ia în st#pânire, ajunge chiar s#-&i 
umple universul  i, chiar când nu e ti paralizat de fric# sau când nu urli de 
durere, via&a nu este altceva decât o lupt#, clip# de clip#, cu foamea, cu 
frigul sau cu nesomnul, cu o grea&# la stomac sau cu o durere de din&i. 

Deschide jurnalul. Trebuie neap#rat s# noteze ceva în el. Femeia de 
la tele-ecran a început un alt cântec. Vocea ei parc# i se înfige în creier, ca 
o a chie t#ioas# de sticl#, încearc# s# se concentreze la persoana lui 
O'Brien, pentru care î i &ine el acest jurnal, dar, în loc de asta, îi vine în 
minte ce va p#&i el dup# ce îl ridic# Poli&ia Gândirii. Nu conteaz# dac# te 
omoar# pe loc. S# fii omorât te a tep&i. Dar înaintea mor&ii - nimeni nu 
vorbe te despre asemenea lucruri, de i toat# lumea  tie – trebuie s# treci 
prin formalit#&ile m#rturisirilor: zvârcolitul pe jos  i cer itul de mil#, 
pocniturile oaselor sparte, din&ii zdrobi&i  i smocurile de p#r n#cl#ite de 
sânge. De ce trebuie neap#rat s# supor&i toate astea, din moment ce sfâr itul 
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este oricum acela i? De ce nu &i se pot t#ia pur  i simplu câteva zile sau 
s#pt#mâni din via&#? Nimeni nu scap# neprins [i nimeni nu scap# f#r# s# 
m#rturiseasc#. O dat# ce ai c#zut în crim#gândit, este limpede c#, pân# la 
cutare dat#, e ti terminat. )i atunci, de ce mai trebuie ca oroarea asta, care 
oricum nu schimb# nimic, s# fac# parte integrant# din viitorul t#u? 
 Încearc# din nou,  i de data asta reu e te ceva mai bine, s#- i 
reconstituie în minte imaginea lui O'Brien. “Ne întâlnim în locul unde nu 
exist# întuneric” - i-a spus O'Brien. )tie ce înseamn# asta sau, cel pu&in, î i 
închipuie c#  tie. Locul unde nu exist# întuneric este viitorul ipotetic, pe 
care nimeni n-o s#-l vad# vreodat#, dar în care po&i s# te incluzi  i pe tine 
însu&i, dac# ai o credin&# mistic# în el înc# de pe acum. Dar, cum vocea de 
la tele-ecran îi zbiar# în urechi, nu- i mai poate urm#ri firul gândurilor. 
Scoate o &igar#  i o duce la gur#. Jum#tate din tutun îi cade pe limb#: un 
praf amar pe care cu greu îl mai scuipi afar#. Figura Fratelui cel Mare îi 
n#p#de te mintea, înlocuind-o pe cea a lui O'Brien. A a cum a f#cut  i cu 
câteva zile în urm#, scoate din buzunar o moned# [i o studiaz# intens. 
Figura se uit#  i ea la el de jos în sus, plin#, calm#, protectoare: ce fel de 
zâmbet se ascunde sub musta&a asta neagr#? Ca o presim&ire sumbr#, grea, 
plumburie, îi vin în minte cuvintele: 
 

R'ZBOIUL ESTE PACE  
LIBERTATEA ESTE SCLAVIE  
IGNORAN+A ESTE PUTERE 
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Partea a II-a 
 
1 

 

 Pe la mijlocul dimine&ii, Winston iese din boxa lui, ca s# mearg# la 
closet. Dinspre cel#lalt cap#t al coridorului lung  i puternic luminat, vine 
c#tre el o persoan#. Da, este fata cu p#rul negru. Patru zile au trecut de când 
a fost cât pe-aci s# se ciocneasc# de ea în fa&a magazinului de vechituri. Pe 
m#sur# ce se apropie unul de cel#lalt, Winston observ# c# fata are bra&ul 
drept trecut printr-o e arf# care nu se z#rea de la dep#rtare, fiindc# este de 
aceea i culoare cu salopeta. Probabil c#  i-a zdrobit mâna tot învârtindu-se 
pe lâng# marile caleidoscoape de la Sec&ia Literatur#, pe care se „strunjesc" 
intrigile romanelor. La ea, acolo, accidentul #sta e moned# curent#. 
 Când ajunge la vreo patru metri de el, de Winston, fata se împiedic# 
 i cade - precis a dat cu capul de p#mânt. Las# s#-i scape un &ip#t ascu&it de 
durere. A c#zut, probabil, chiar pe bra&ul imobilizat în e arf#. Winston se 
opre te brusc. Fata se ridic# în genunchi. A c#p#tat în obraji o culoare 
galben-l#ptoas#, din care gura îi iese în relief mai ro ie ca niciodat#. Se uit# 
fix în ochii lui Winston, cu o privire chem#toare, care exprim# fric#, mai 
degrab# decât durere. 
 Inima lui Winston tresare de-o emo&ie confuz#: are în fa&# un du man 
pornit s#-l lichideze; dar tot în fa &# are o fiin&# omeneasc# lovit#  i poate cu 
un bra& rupt. Se repede, dintr-o pornire interioar# mai mult sau mai pu&in 
con tient#, s-o ajute. ~n momentul în care a v#zut-o c#zând peste bra&ul 
bandajat, parc# a sim&it durerea în propriul trup. 

– Te-ai lovit? - o întreab#. 
– Nu-i mare lucru. Bra&ul –  i-atât. ~n câteva momente-mi trece. 

 Vorbe te a a, sacadat, de parc# i-ar bate inima prea tare. Se vede 
limpede c# s-a albit la fa&# r#u de tot, de i braveaz#. 

– Sper c# nu &i-ai rupt nimic, insist# Winston. 
– Nu, mi-e foarte bine. M-a durut doar un pic, atâta tot. 

 Îi întinde mâna pe care o are liber#, iar el o ajut# s# se ridice. Uite, i-
a mai revenit ceva culoare în obraji  i deja arat# mult mai bine. 

– Nu s-a întâmplat nimic, repet# ea scurt. M-am lovit pu&in la-
ncheietur#. Mul&umesc, tovar# e! 
 )i, zicând asta, î i vede de drum în direc&ia în care mergea, atât de 
nep#s#toare, de parc# într-adev#r nu s-a întâmplat nimic. Tot acest incident 
nu a durat mai mult de o jum#tate de minut. S# nu-&i la i niciodat# 
sentimentele s# &i se vad# pe fa&# este deja o obi nuin&# transformat# în 
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instinct  i, oricum, totul s-a petrecut exact în fa&a unui tele-ecran. )i totu i, 
lui Winston îi vine foarte greu s# nu- i dezv#luie surprinderea chiar acolo, 
pe loc: în cele dou#-trei secunde cât a ajutat-o s# se ridice, fata i-a strecurat 
ceva în palm#. Nici nu se pune problema c# ar fi fost o întâmplare. Este 
ceva mic  i plat. În clipa în care intr# pe u a de la closet, bag# obiectul 
respectiv în buzunar  i-l pip#ie cu vârfurile degetelor. Este o hârtiu&# 
împ#turit# în form# de p#trat. 

Stând în fa&a pisoarului, reu e te, tot cu vârfurile degetelor, s# 
desfac# hârtiu&#. Este clar c# trebuie s# fie vreun mesaj oarecare. Ce-ar fi s# 
intre pentru câteva clipe într-o cabin#  i s#-l citeasc# acolo, pe loc? Dar a a 
ceva ar fi nebunie curat#,  i  tie prea bine de ce. La closet, mai mult decât 
oriunde, po&i fi sigur c# tele-ecranele sunt supravegheate în continuu. 
 Se întoarce, a adar, la boxa lui, se a eaz# pe scaun, arunc# hârtiu&# ca 
din întâmplare printre celelalte hârtii de pe birou, î i pune ochelarii  i- i 
trage scrievorbitorul mai aproape. 
 Cinci minute, î i spune în sinea lui, cel pu&in cinci minute! Inima îi 
bubuie în piept atât de tare, c# i se face  i mai fric#. Noroc c# lucrarea pe 
care o are pe mas# este o treab# de rutin#, rectificarea unei lungi liste de 
cifre,  i nu-i cere prea mult# aten&ie. 
 Orice ar scrie pe hârtiu&# aia are cu siguran&# o semnifica&ie politic# 
oarecare. Dup# cum vede el lucrurile, sunt dou# posibilit#&i. Prima, de 
departe cea mai plauzibil#, este aceea c# fata lucreaz# ca agent# a Poli&iei 
Gândirii, a a cum s-a temut el de la bun început. Nu  tie de ce Poli&ia 
Gândirii ar alege o asemenea cale pentru a- i transmite mesajele, dar or fi 
având ei motivele lor. Cât despre ce scrie acolo, ar putea fi o amenin &are, o 
convocare, un ordin s# se sinucid# sau dracu- tie-ce capcan#. Dar mai 
exist#  i o a doua posibilitate,  i mai înfrico #toare, care tot scoate capul, 
de i el încearc#, f#r# prea mare succes, s-o în#bu e. )i anume, ca mesajul 
s# nu fie deloc din partea Poli&iei Gândirii, ci din partea unei organiza&ii 
secrete. Poate c# totu i Fr#&ia exist#! Poate c# fata este membr# a Fr#&iei! 
Sigur c# ideea asta e absurd#, îns# i-a r#s#rit în minte exact în clipa în care 
a sim&it hârtiu&# în palm#. I-au trebuit câteva minute c# s#- i formuleze 
prima explica&ie, mai plauzibil#. )i uite c#  i acum, de i ra&iunea îi spune c# 
mesajul #la înseamn#, probabil, moartea lui, tot refuz# s# cread# a a ceva  i 
r#mâne cu o speran&# stupid# [i inima-i bate ca o tob#  i-i vine greu s#- i 
st#pâneasc# vocea, s# nu-i tremure în timp ce- i pronun&# cifrele în 
scrievorbitor. 
În fine, a terminat lucrarea  i-i d# drumul în tubul pneumatic. Opt minute 
au trecut, î i aranjeaz# ochelarii pe nas, ofteaz# [i trage spre el lucrarea 
urm#toare, cu hârtiu&a deasupra. O desface  i o neteze te. Cu un scris 
l#b#r&at  i neformat, bile&elul con&ine doar dou# cuvinte: 
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Te iubesc. 
 
 Timp de câteva momente bune, este mult prea uluit pân#  i ca s# 
arunce hârtia acuzatoare în gaura de memorie. Când î i aduce aminte, în 
sfâr it,  i face treaba asta, de i  tie prea bine c# este periculos s# dovede ti 
prea mult interes fa&# de ori ice, nu se poate ab&ine s# mai citeasc# o dat# 
bile&elul, ca s# fie sigur c# nu scrie, de fapt, altceva. Tot restul dimine&ii îi 
vine foarte greu s# mai lucreze. )i, pe lâng# faptul c# trebuie s# se 
concentreze la ni te lucr#ri sâcâitoare, cel mai r#u este c# trebuie s#- i 
ascund# agita&ia de tele-ecran. Parc# îl arde un foc în burt#. Masa de prânz 
la cantin#, cu c#ldura, aglomera&ia  i zgomotul ei, i se pare un chin. Spera 
s# r#mân# singur m#car o vreme, în nenorocita asta de or# de prânz, dar nu, 
cum are ghinion de obicei, dobitocul de Parsons se pleo  te te lâng# el, cu 
putoarea lui de transpira&ie, care aproape c# bate mirosul metalic al 
mânc#rii,  i nu-l sl#be te o clip# cu p#l#vr#geala despre ce preg#tiri se fac 
pentru S#pt#mâna de Ur#. Ce îl entuziasmeaz# cel mai mult pe Parsons este 
un cap al Fratelui cel Mare, din hârtie creponat#, înalt de doi metri, pe care-
l confec&ioneaz#, pentru ocazia respectiv#, grupa de Spioni a fiic#-sii. )i 
toat# situa&ia este cu atât mai enervant#, cu cât Winston abia dac# aude ce îi 
spune Parsons, din cauza vacarmului din jur,  i trebuie s#-i tot cear# s# 
repete câte-o stupizenie. O singur# dat# o z#re te pe fata cu p#rul negru, la 
o mas# de la cap#tul cel#lalt al s#lii, cu alte dou# fete. Ea se face c# nu-l 
vede, a a c# el nu se mai uit# într-acolo. 
 Dup#-amiaz# i se pare ceva mai suportabil#. Imediat dup# prânz, îi 
sose te o lucrare delicat#  i dificil#, care o s#-i ia mai multe ore  i pentru 
care trebuie s# lase orice altceva la o parte. Este vorba s# modifice o serie 
de rapoarte de produc&ie de acum doi ani, în a a fel încât s# discrediteze un 
membru de seam# al Partidului Interior, care trece acum, din câte se pare, 
printr-un con de umbr#. La asemenea lucruri Winston se pricepe  i, timp de 
dou# ceasuri  i mai bine, reu e te s# nu se mai gândeasc# deloc la fata cu 
p#rul negru. Pe urm#, îns#, figura ei îi revine în minte, aducând cu ea o 
dorin&# sfâ ietoare, insuportabil#, de a fi singur. Pân# nu r#mâne singur, nu 
poate analiza situa&ia asta nea teptat#. Seara trebuie s#  i-o petreac# la 
Centrul Comunitar. Mai h#p#ie o mas# f#r# gust la cantin#  i se gr#be te s# 
ajung# la Centru, ia parte la o mascarad# solemn# intitulat# „grup de 
dezbateri", joac# dou# seturi de ping-pong, d# pe gât mai multe pahare de 
gin  i asist#, timp de jum#tate de or#, la o conferin&# cu titlul „Leg#tura 
dintre SOCENG  i  ah". Sufletul i se chirce te de plictiseal#, dar, pentru o 
dat#, nu are deloc chef s# trag# chiulul de la Centru. La vederea acelor 
cuvinte - „Te iubesc” -, l-a n#p#dit brusc dorin&a de a r#mâne în via&#, iar 
asumarea de riscuri m#runte i se pare, deodat#, o prostie cât el de mare. 
Abia la ora dou#zeci  i trei, când a ajuns acas#  i s-a b#gat în pat - pe 
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întuneric  i dac# nu faci zgomot, scapi chiar  i de teama tele-ecranului -, 
are  i el posibilitatea s#- i urmeze firul gândurilor. 
 Are de solu&ionat o problem# de ordin fizic: cum s# ia leg#tura cu 
fata  i s# fixeze o întâlnire? A renun&at acum la varianta c# i-ar putea 
întinde cine- tie-ce curs#. De data asta, este convins c# nu poate fi vorba 
despre a a ceva, fiindc# a v#zut cu ochii lui cât era de agitat# când i-a 
strecurat bile&elul în palm#. Probabil c#, de fric#, abia se mai controla,  i 
era  i normal. Iar ideea de a-i refuza avansul nici nu-i trece prin minte. Nu 
mai departe decât cu cinci nop&i în urm#, î i imagina ce-ar fi fost s#-i crape 
&easta cu un bolovan; dar ce mai conteaz# asta acum? Acum se gânde te la 
ea goal#, la trupul ei tân#r, a a cum a v#zut-o în vis. )i-o închipuise o 
proast#, la fel ca toate celelalte femei tinere, numai baliverne  i ur# îndesate 
în cap  i cu pântecul de ghea&#. Acum, îns#, îl cuprinde un fel de febr# la 
gândul c# ar putea s-o piard#, c# trupul ei alb  i tân#r ar putea aluneca din 
bra&ele lui pentru totdeauna! )i, mai mult decât orice altceva, se teme c# ea 
s-ar putea r#zgândi - uite-a a, pur  i simplu, s# se r#zgândeasc# -, dac# el 
nu încearc# s# ia cât mai repede leg#tura cu ea. Dar dificultatea fizic# a 
întâlnirii îl cople e te. Este ca  i cum ai încerca s# mai faci o mutare la  ah, 
dup# ce &i se spune c# e ti f#cut mat. Indiferent în ce direc&ie te întorci, dai 
peste un tele-ecran. De fapt, în primele cinci minute dup# ce a citit biletul, i 
s-au  i perindat prin minte toate modalit#&ile posibile de a intra în leg#tur# 
cu fata; acum, îns#, când are timp  i întuneric s# se gândeasc# în lini te, le 
trece în revist#, una câte una, parc# ar etala un instrumentar pe o mas# de 
opera&ie. 
 Evident c# genul de întâlnire de azi-diminea&# nu se poate repeta. 
Dac# fata ar lucra  i ea la Sec&ia Documente, ar fi relativ simplu; dar 
Winston  tie foarte vag unde se afl# Sec&ia Literatur#  i, în plus, ce pretext 
ar putea invoca dac# îl întreab# cineva ce caut# acolo? Dac# ar  ti unde 
locuie te fata  i la ce or# iese de la serviciu, ar putea face în a a fel, încât s-
o a tepte undeva, pe drumul ei spre cas#; dar nu este indicat s# încerce s-o 
urm#reasc# pân# acas#, pentru c# asta ar însemna s# se fâ&âie prin fa&a 
Ministerului, ceea ce nu ar sc#pa neobservat. S#-i trimit# o scrisoare prin 
po t# nici nu poate fi vorba. Toate scrisorile se deschid automat la cartare  i 
nici m#car nu se mai face un secret din asta. De altfel, pu&in# lume mai 
trimite scrisori. Pentru mesajele pe care trebuie s# le trimi&i din când în 
când, exist# c#r&i po tale gata tip#rite cu o lung# list# de formule din care le 
tai pe cele nepotrivite în situa&ia respectiv#. )i, oricum, el nu  tie nici m#car 
numele fetei, darmite adresa, într-un târziu, ajunge la concluzia c# locul cel 
mai sigur r#mâne cantina. Dac# ar putea s-o prind# singur# la o mas# de pe 
la mijlocul s#lii, nu prea aproape de tele-ecrane  i cu destul vacarm în jur 
de la conversa&ia celorlal&i – dac# toate condi&iile astea ar r#mâne la fel 
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timp de, s# zicem, treizeci de secunde –, poate c# ar reu i s# schimbe 
câteva cuvinte cu ea. 
 O s#pt#mân# întreag# dup# aceea, via&a lui Winston nu mai e via&#, 
ci un fel de vis tulbure. A doua zi, fata nu apare la cantin# decât în 
momentul în care el d# s# ias#  i când deja s-a dat semnalul de plecare. 
Probabil c# a fost mutat# în seria urm#toare. Trec unul pe lâng# cel#lalt f#r# 
s#- i arunce nici m#car o privire. A treia zi, vine la ora obi nuit#, dar se 
a eaz# la o mas# cu alte trei fete, chiar sub unul dintre tele-ecrane. Urmeaz# 
trei zile de chin, în care nu apare deloc. Toat# mintea [i tot trupul lui 
Winston sunt cuprinse de o sensibilitate insuportabil#, ca o transparen&#, 
a a încât orice mi care, orice sunet, orice atingere, orice cuvânt pe care 
trebuie s#-l spun# sau s#-l asculte, totul i se pare dureros, totul este pentru 
el o agonie. Nici în somn nu-l mai p#r#se te cu totul imaginea fetei, în 
aceste trei zile, nici nu se mai atinge de jurnal. Singura u urare  i-o g#se te 
în munca pe care o face  i în care se poate pierde uneori  i câte zece minute 
în  ir. Nu are absolut nici un indiciu de ce anume s-ar fi putut întâmpla cu 
ea. Nu are cum întreprinde vreo anchet#. Se poate foarte bine ori s# fi fost 
vaporizat#, ori s# se fi sinucis, ori chiar s# fi fost transferat# la cel#lalt cap#t 
al Oceaniei; varianta cea mai rea –  i cea mai plauzibil# dintre toate - este, 
îns#, c# s-a r#zgândit  i s-a hot#rât s#-l evite. 
 )i totu i, în ziua urm#toare, iat-o, a reap#rut. )i-a scos e arfa care-i 
sus&inea bra&ul  i  i-a pus o banderol# cu leucoplast în jurul încheieturii. ~n 
clipa în care o revede, se simte atât de fericit, încât nu se poate ab &ine s-o 
priveasc# drept în fa&# mai multe secunde. Dup# înc# o zi, este la un pas de 
a reu i s# intre în vorb# cu ea. De cum intr# în sala de mese a cantinei, o  i 
z#re te, uite-o, st# la o mas# departe de perete  i e singur#. Este înc# 
devreme pentru seria lor  i sala înc# nu s-a umplut. Coada se târ# te parc# 
mai încet ca niciodat#, iar când Winston ajunge aproape de ghi eu, se 
opre te vreo dou# minute, pentru c# un dobitoc din fa&# se plânge c# nu  i-a 
primit tableta de zaharin#. Fata este tot singur#, a a încât Winston, &inându-
 i strâns tava, se îndreapt# spre masa ei. Merge indiferent c#tre ea, c#utând 
cu ochii un loc la o mas# din spatele ei. Mai are de mers doar câ&iva metri  i 
nu i-ar lua mai mult de dou# secunde, când aude o voce care îl strig# din 
spate: – Smith! Se face c# nu aude. 

– Smith! - strig# din nou vocea, mai tare. 
 Nu mai are nici un rost s# se prefac#, a a c# se întoarce. Este un tân#r 
cu un cap prelung, ca de cal,  i cu o expresie stupid# pe fa&#, care se 
nume te Wilsher [i pe care îl cunoa te foarte vag. Acest Wilsher îl invit# pe 
Winston la masa lui, unde a r#mas un loc liber. Nu este bine s# refuze. 
Odat# recunoscut, nu mai poate merge s# se a eze la o mas# unde se afl# 
deja o fat# singur#. Ar fi mult prea b#t#tor la ochi. Se a ez#, deci, la masa 
lui Wilsher, zâmbind cât poate mai prietenos. Chipul decolorat  i cretin se 
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lumineaz# tot la zâmbetul lui. Winston are o halucina &ie de moment: se 
vede pe el însu i izbind cu o secure în moalele capului din fa &a lui. Dup# 
alte câteva minute, se ocup#  i masa fetei. 
 Îns# precis c# l-a v#zut venind spre ea  i poate c# i-a în&eles inten&ia. 
A doua zi, face tot posibilul s# soseasc# la cantin# printre primii. )i uite c# 
fata se afl# deja la o mas#, cam tot pe acolo  i tot singur#. ~n fa&a lui 
Winston, la coad#, este un individ scund, cu mi c#ri iu&i ca de gândac  i cu 
o figur# plat# în jurul unor ochi mici [i suspicio i. Când porne te de la 
ghi eu cu tava, Winston î i d# seama c# omul cel m#run&el se îndreapt# spre 
masa fetei. Toate speran&ele lui se pr#bu esc din nou. Mai exist# un loc 
liber la o mas# mai departe, dar ceva din felul cum arat# sfrijitul #sta îi 
spune lui Winston c# individul este destul de atent cu propriu-i confort, ca 
s# aleag# masa cea mai liber#. Îl urmeaz#, totu i, f#r# prea mare 
convingere. Nu poate face nimic dac# n-o prinde pe fat# singur#. ~n clipa 
urm#toare, îns#, aude o bufnitur# însp#imânt#toare. Omul din fa&a lui a 
c#zut în patru labe, tava i-a zburat din mâini, iar pe podea se scurg dou# 
pârâia e, unul de sup#, cel#lalt de cafea. Nefericitul se ridic# în picioare 
brusc, privindu-1 cu du m#nie pe Winston  i b#nuindu-1, e  i clar, c# i-a 
pus piedic#. Dar totul se sfâr e te cu bine. Dup# câteva clipe, cu inima 
tunându-i în piept, Winston se a eaz# la masa fetei. 
 Nu se uit# la ea. Î i pune tava jos  i începe s# m#nânce. A venit cu 
gândul c# e foarte important s#-i spun# imediat ce are de spus, pân# nu vine 
altcineva, dar acum l-a cuprins o fric# teribil#. A trecut o s#pt#mân# de 
când ea s-a apropiat de el. Probabil c# s-a r#zgândit - precis s-a r#zgândit! 
Este imposibil ca o asemenea aventur# s# se termine cu bine; în via&a de zi 
cu zi, a a ceva nu se întâmpla. )i poate c# ar renun&a cu totul s# mai intre în 
vorb# cu fata, dac# nu l-ar z#ri, deodat#, pe Ampleforth, poetul cu urechile 
p#roase, cum umbl# de colo-colo prin sal# cu tava, c#utând un loc liber. ~n 
felul lui absent, Ampleforth se simte legat de Winston  i, dac# apuc# s#-l 
vad#, precis se înfiin&eaz# la masa asta. Are, deci, cam un minut la 
dispozi&ie. )i el  i fata m#nânc#, pref#cându-se c# nu v#d ce este în jurul 
lor. În gamelele de tabl# au o mâncare cu un sos sub&ire, de fapt o ciorb# de 
fasole boabe. Winston începe s# vorbeasc# abia  optind. Nici unul, nici 
cel#lalt nu ridic# ochii; amândoi î i înfund# lingurile în gur# cu zeama cea 
lung#  i, între o lingur#  i alta, schimb# câteva cuvinte cu o voce lipsit# de 
orice expresie: 

– La cât ie i de la serviciu? 
– Op pe-treizeci. 
– Unde ne putem vedea? 
– Pia&a Victoriei, lâng# monument. 
– E plin de tele-ecrane. 
– Nu conteaz#, dac#-i lume-n jur. 
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– Care-i semnul? 
– Nu, nu, s# nu te-apropii de mine pân# nu m# vezi cu mult# lume-n 

jur. )i nu te uita la mine. +in-te pe undeva pe-aproape. 
– La ce or#? 
– La nou# pe. 
– Foarte bine. 

 Ampleforth nu-l z#re te pe Winston. Se a eaz# la alt# mas#. Winston 
 i fata nu mai schimb# nici o vorb#  i, atâta cât pot doi oameni, stând la 
aceea i mas#, fa&# în fa&#, s# nu se uite unul la cel#lalt, î i evit# privirile. 
Fata î i termin# prânzul mai repede [i pleac#, iar Winston r#mâne s# 
fumeze o &igar#. 
 În Pia&a Victoriei ajunge înainte de ora stabilit#. Se plimb# în jurul 
soclului imensei columne în vârful c#reia se înal&# statuia Fratelui cel Mare, 
cu ochii a&inti&i spre cer, c#tre sud, unde a înfrânt avioanele eurasiene – 
acum câ&iva ani era vorba de avioanele estasiene - în B#t#lia pentru 
Aerobaza Unu. Pe strada din fa&a monumentului, se afl# o statuie ecvestr# 
care l-ar reprezenta, zice-se, pe Oliver Cromwell. La cinci minute dup# ora 
stabilit#, fata nu a ap#rut înc#. Pe Winston îl n#p#de te iar# i teama teribil# 
de azi-diminea&#. Nu mai vine, s-a r#zgândit! Se îndreapt# cu pa i rari spre 
partea de nord a Pie&ei  i deodat# simte un fel de pl#cere sumbr#: uite-o, 
sigur c# da, este biserica Sfântul Martin-de-pe-Câmp, ale c#rei clopote, pe 
vremea când mai avea a a ceva, b#teau zicând: „Ai s#-mi dai trei 
gologani". Se întoarce pe c#lcâie  i, în acela i moment, o z#re te pe fat#, 
stând la picioarele monumentului  i citind - sau pref#cându-se a citi - un 
afi  care se întinde în spiral#, pe column# în sus. Nu este indicat s# se 
apropie de ea pân# nu se mai adun# ni te lume, fiindc# postamentul este 
tapetat de jur împrejur cu tele-ecrane. De undeva, din stânga, se aude brusc 
un vacarm de strig#te  i huruitul unor vehicule grele. Toat# lumea o ia la 
fug# prin mijlocul Pie&ei. Fata se strecoar# agil# printre leii de la baza 
monumentului  i se al#tur# valului. Winston se ia  i el dup# ea. În timp ce 
fuge, pricepe, din câteva remarci spuse cu voce tare, c# trece un convoi de 
prizonieri eurasieni. 
 Latura de sud a Pie&ei este deja blocat# de o mas# dens# de oameni. 
Winston care, de felul lui, graviteaz# de obicei c#tre exteriorul gloatelor, 
acum se împinge, se îmbrânce te, î i foreaz# drumul pân# în mijlocul 
mul&imii, în scurt timp, ajunge la o întinsoare de bra & de fat#, dar drumul îi 
este blocat de o namil# de prol  i de o femeie aproape la fel de masiv#, 
probabil nevasta lui, care formeaz# un fel de zid de carne, imposibil de 
trecut. Dar Winston este hot#rât s# p#trund#, se r#suce te cu um#rul înainte, 
 i, zvâcnind cât poate el de tare, reu e te s#  i-l înfig# între ei. Timp de 
câteva clipe i se pare c# ma&ele îi sunt m#cinate între cele dou#  olduri 
musculoase, dar în cele din urm# r#zbe te, nu f#r# o n#du eal# zdrav#n#. 
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Acum se afl# al#turi de fat#, um#r la um#r cu ea, amândoi holbându-se 
înainte. 
 Pe strad# trece lent un lung  ir de camioane, cu câte patru santinele 
cu fe&e inexpresive, înarmate cu pistoale-mitralier#  i stând în pozi&ie de 
drep&i în cele patru col&uri, în camioane se afl# înghesui&i, claie peste 
gr#mad#, o mul&ime de omule&i galbeni, îmbr#ca&i în uniforme verzui 
zdren&uite. Fe&ele lor mongoloide, triste, privesc fix peste obloane le 
camioanelor, f#r# s# arate nici o curiozitate. Din când în când, câte un 
camion se hurduc#  i atunci se aude un clang-clang de metale: to&i 
prizonierii au c#tu e de fier la picioare. Camion dup# camion de fe&e triste 
se scurg prin fa&a mul&imii. Winston  tie c# trec, dar numai din când în când 
este con tient de trecerea lor. Um#rul fetei  i bra&ul ei, pân# la cot, sunt 
lipite de ale lui. Obrazul ei este destul de aproape de al lui, ca s#-i simt# 
c#ldura. Ea preia imediat ini&iativa — ca la cantin#, de altfel, începe s# 
murmure, cu aceea i voce lipsit# de expresie ca [i mai devreme, abia 
mi cându-si buzele, o  oapt# care se îneac# foarte u or în vacarmul de voci 
 i huruitul camioanelor. 

– M-auzi? 
– Da. 
– Po&i s#-&i iei liber duminic#? 
– Da. 
– Atunci, ascult# cu aten&ie. Trebuie s# &ii minte. Te duci la gara 

Paddington... 
 Îl uime te precizia milit#reasc# de care d# dovad# când îi descrie 
drumul pe care trebuie s#-l urmeze: jum#tate de or# cu trenul; iese din gar# 
 i-o ia la stânga; doi kilometri pe drum; d# de-o poart# cu drugul de sus 
lips#; merge pe-o c#rare peste un câmp; o paji te cu iarb#; o potec# printre 
tufi uri; un copac uscat, cu mu chi pe el. Parc# ar avea o hart# în cap. 

– Po&i s# &ii minte toate astea? –  opte te ea în cele din urm#. 
– Da. 
– O iei la stânga, la dreapta  i iar# i la stânga. )i poarta n-are drugul 

de sus. 
– Bine. La ce or#? 
– Pe la cin pe. S-ar putea s# ai de a teptat. Eu vin pe alt drum. E ti 

sigur c# &ii minte totul? 
– Da. 
– Atunci pleac# de lâng# mine cât po&i de repede. Nu avea nevoie s# 

i-o mai spun# [i pe asta. 
 Dar, pentru moment, nu- i poate croi drum afar# din mul&ime, înc# 
mai trec camioane  i lumea înc# mai casc# gura, setoas# de spectacol. La 
început s-au auzit huiduieli ici  i colo, dar numai de la membrii Partidului, 
câ&i se afl# prin mul&ime,  i în scurt timp s-au oprit. Sentimentul dominant a 
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r#mas curiozitatea. Str#inii, fie din Eurasia, fie din Estasia, sunt un fel de 
animale ciudate pe care le vezi exclusiv în postura de prizonieri [i chiar  i 
a a nu apuci s# arunci mai mult decât o privire fugar# c#tre ei. Nu  tii 
niciodat# ce se întâmpla cu ei, cu excep&ia celor câ&iva care sunt spânzura&i 
drept criminali de r#zboi; ceilal&i pur  i simplu dispar, probabil în lag#re de 
munc# silnic#. Fe&ele rotunde, mongoloide, au f#cut acum loc unora de tip 
mai european, murdare, nerase  i epuizate. Ochii #ia care privesc de 
deasupra unor pome&i usca&i se întâlnesc din când în când cu ai lui Winston, 
uneori chiar cu o ciudat# intensitate, pe urm# dispar în dep#rtare. Convoiul 
se apropie de sfâr it. In ultimul camion, z#re te un b#trân cu o claie de p#r 
înc#run&it, care st# în picioare, cu încheieturile mâinilor încruci ate în fa&#, 
ca  i cum ar fi obi nuit s# le aib# legate. Se apropie clipa când Winston  i 
fata trebuie s# se despart#. Dar, în ultimul moment, când mul&imea înc# îi 
mai preseaz# ca pe ni te sardele, mâna ei pip#ie dup# a lui  i i-o strânge în 
fug#. 
 Nici o secund# nu dureaz#,  i totu i lui i se pare c# stau cu mâinile 
încle tate de-o ve nicie. Are timp berechet s#-i înve&e fiecare detaliu al 
mâinii, îi studiaz# degetele lungi, unghiile bine conturate, pielea în#sprit# 
de munc#  i b#t#turile, pielea catifelat# de sub încheietur#. Chiar  i numai 
a a, pip#ind-o,  i tot ar recunoa te-o, dac# ar vedea-o. Deodat#, îi fulger# 
prin minte c# nu  tie ce culoare au ochii ei. Probabil c#prui, de i oamenii cu 
p#rul negru au uneori ochii alba tri. S# se întoarc#  i s# se uite la ea ar fi o 
nebunie cât el de mare. Cu mâinile strânse una într-alt#, nev#zu&i în 
mijlocul gloatei de trupuri, stau  i se uit# amândoi fix înainte; în loc de 
ochii fetei, ochii prizonierului cel b#trân se încruci eaz# cu ai lui Winston 
de sub  uvoaiele de p#r c#runt. 
 

2 
 
 Winston o apuc# pe drumul br#zdat de lumini  i umbre, c#lcând în 
pete de aur ori de câte ori crengile se despart. Sub copacii de pe partea 
stânga, p#mântul este acoperit cu clopo&ei. Aerul cald parc# îi s#rut# pielea. 
Este 2 mai. De undeva, din inima p#durii, se aude gânguritul unor hulube. 
 A ajuns ceva mai devreme. C#l#toria nu i-a pus nici o problem#, iar 
fata se vede limpede c# este atât de experimentat#, încât nici lui nu-i mai 
este atât de fric#. Probabil c#, dac# spune ea c# a g#sit un loc sigur, po&i 
avea încredere în judecata ei. ~n general, nu e ti cu nimic mai în siguran&# 
la &ar# decât la Londra. Nu exist# tele-ecrane, bineîn&eles, dar se poate 
foarte bine s# existe microfoane ascunse care s#-&i înregistreze vocea  i s# 
fii recunoscut dup# aceea, în plus, este greu s# c#l#tore ti de unul singur, 
f#r# s# atragi aten&ia. Pentru distan&e sub 100 de kilometri, nu ai nevoie de 
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viz# pe pa aport, dar uneori sunt patrule care î i fac veacul prin g#ri, 
controleaz# actele fiec#rui membru al Partidului pe care-l întâlnesc  i pun 
întreb#ri indiscrete. Nu a ap#rut, îns#, nici o patrul#, iar pe drumul dinspre 
gar# pân# aici s-a asigurat, aruncând priviri atente în urm#, c# nu se &inea 
nimeni dup# el. Trenul era plin de proli care se sim&eau ca în vacan&#, din 
cauza vremii v#ratice, în vagonul în care a c#l#torit el, b#ncile de lemn erau 
supraaglomerate de o singur# familie imens#, de la o str#bunic#  tirb# pân# 
la un copil de o lun#; se duceau cu to&ii la &ar#, la ni te neamuri, s#- i 
petreac# dup#-amiaz#,  i, a a cum i-au explicat lui Winston, de i el nu-i 
întrebase, ca s# fac# rost de ni te unt pe sub mân#. Drumul se l#&e te  i, 
dup# un minut, ajunge la c#rarea despre care i-a spus fata, o potec# pentru 
vite, care se înfund# în l#st#ri . Nu are ceas, dar înc# nu poate fi ora 
cincisprezece. Sub picioarele lui, clopo&eii sunt atât de mul&i, încât nu poate 
s# nu calce pe ei. Se a eaz# în genunchi  i culege câ&iva, ca s#- i mai 
omoare timpul, dar  i cu sentimentul tulbure c# i-ar pl#cea s# aib# un 
buche&el, s# i-1 ofere fetei când o veni. A apucat s# culeag# deja cam de-un 
buchet  i-i duce la nas, ca s# le simt# mirosul slab  i parc# boln#vicios, 
când, deodat#, aude în spate un zgomot  i înlemne te: e trosnetul tipic al 
unor vreascuri sub picior. Continu# s# culeag# clopo&ei, fiindc# nici nu are 
cum s# fac# altceva, din pozi&ia în care se afl#. Poate c# este fata, dar se 
poate la fel de bine s#-l fi urm#rit cineva. Dac# se uit# înjur, ar putea p#rea 
vinovat de cine- tie-ce. Smulge un clopo&el, apoi altul. O mân# i se a eaz# 
u or pe um#r. 
 Întoarce capul. Fata este. Îi face semn cu capul, evident ca s#-l 
avertizeze c# trebuie s# tac#, pe urm# d# la o parte l#st#ri urile  i se înfund# 
ea cea dintâi printre ele, pe potecu&a îngust# care duce în inima p#durii. 
Este clar c# a mai fost pe-aici  i alt# dat#, pentru c# evit# b#ltoacele de 
parc# le-ar  ti pe dinafar#. Winston o urmeaz#, &inând strâns în mân# 
buche&elul de clopo&ei. Acum s-a mai lini tit, dar, uitându-se la trupul 
puternic  i zvelt care salt# în fa&a lui, cu e arfa stacojie destul de strâns# ca 
s#-i scoat# în eviden&# curbura  oldurilor, parc# îl doare sentimentul 
propriei lui inferiorit#&i. Chiar  i acum, chiar dac# au ajuns pân# aici, se 
poate foarte bine ca fata s# se întoarc# spre el, s#-l priveasc# în fa&#  i s#-i 
piar# cheful de el. Aerul înmiresmat  i frunzele verzi îl descurajeaz#  i mai 
mult. Înc# de pe drumul de la gar# încoace, soarele de mai l-a f#cut s# se 
simt# murdar [i ofilit, o fiin&# care st# numai în#untru  i care are praful [i 
funinginea Londrei pân# [i în porii pielii, î i d# seama c#, pân# ast#zi, ea nu 
l-a v#zut, probabil, niciodat# în aer liber, la lumina zilei. Au ajuns la 
cap#tul potecii, la copacul doborât pe care trebuia s#-l caute ca reper. Fata 
se salt# peste trunchi [i împinge tufi urile la o parte printr-un loc unde nu ai 
b#nui c# exist# vreo trecere. Winston o urmeaz#, ca  i pân# acum, [i 
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descoper# un lumini  natural, o movil# înconjurat# de copaci tineri, înal&i, 
care o închid complet. 

– Am ajuns, zice fata, oprindu-se  i r#sucindu-se cu fa&a spre el. 
El r#mâne pro&#pit în fa&a ei, la câ&iva pa i. Nu îndr#zne te s# se 

apropie de ea. 
– N-am vrut s# spun nici o vorb# pe drumeag, continu# tot ea, în 

caz c-ar fi vreun microfon ascuns pe cine- tie-unde. Nu cred s# fie, dar nu 
po&i s#  tii niciodat#. Oricând se poate s#-&i recunoasc# vocea vreunul din 
porcii #ia. Aici, în schimb, n-avem de ce ne teme. 
 Înc# nu are curaj s# fac# vreun pas spre ea. 

– N-avem de ce ne teme? – repet# el proste te. 
– Nu, uit#-te la copaci, zice ea  i-i arat# cu mâna de jur împrejur. 

Copacii sunt frasini care se vede c# au fost t#ia&i cândva  i au r#s#rit din 
nou, formând o p#dure de be&e, dintre care nici unul nu este mai gros decât 
încheietura mâinii. Vezi, nici unul nu este destul de mare ca s# poat# 
înc#pea în el un microfon. )i pe urm#, eu am mai fost aici. 
 În timp ce fata îi vorbe te despre copaci, Winston reu e te s# se 
urneasc# doi pa i înainte. Ea st# perfect dreapt# în fa&a lui, cu un zâmbet 
care arat# oarecum sarcastic, parc# s-ar mira de ce îi trebuie atâta vorb#rie 
ca s# treac# la fapte. Clopo&eii îi scap# to&i din mân#  i se revars# ca o 
cascad#. Parc# din propria lor ini&iativ# i-au sc#pat pe jos. O ia u or de 
mân#. 

– Po&i s# crezi, zice el, c# pân#-n clipa asta nu  tiam ce culoare au ochii 
t#i?! Observ# c# sunt c#prui, o nuan&# de c#prui ceva mai deschis, cu genele 
negre. Acuma, când m-ai v#zut cum ar#t în realitate, mai po&i s# te ui&i la 
mine? 

– Da' sigur c# da, de ce nu? 
– Am treizeci  i nou# de ani  i-o nevast# de care nu pot sc#pa. Am 

varice  i cinci din&i fal i. 
— Dac-ai  ti cât de pu&in îmi pas#, zice fata.  

~n clipa urm#toare - greu de spus cine a f#cut primul pas -, ea se afl# 
în bra&ele lui.  

La început, nu are nici o senza&ie, doar atâta, c# pur  i simplu nu-i vine s# 
cread#. Trupul ei tân#r st# strâns de-ai lui, p#rul ei negru st# lipit de obrazul 
lui  i - da, chiar a a! - chiar î i ridic# ochii spre el  i-acum el chiar o s#rut# 
pe buzele ro ii desf#cute. )i-a încol#cit bra&ele în jurul gâtului lui  i-i spune 
„iubitule, comoara mea, iubirea mea”. O trage în jos, s# se întind# împreun# 
pe iarb#, iar ea nu i se împotrive te deloc; poate face cu ea ce-i trece prin 
cap. Dar adev#rul este c# nu- i poate defini vreo senza&ie fizic#; î i d# 
seama de atingere  i atât. Nu simte nimic altceva decât neîncredere  i 
mândrie. Îi pare bine de ce face, dar nu are nici o dorin &# fizic#. Ori c# l-a 
luat prea repede, ori c# tinere&ea  i frumuse&ea ei l-au speriat; poate c# este 



George Orwell 

86 

mult prea înv#&at s# tr#iasc# f#r# femei - nu  tie de ce. Fata se opinte te s# 
se ridice  i- i scoate un clopo&el din p#r. Se reazem# de el, punându-i un 
bra& pe piept. 

– Nu-i nimic, iubitule, nu-i nici o grab#, avem toat# dup#-amiaz# la 
dispozi&ie. Nu-i a a c# ascunz#toarea asta-i minunat#? Am descoperit-o mai 
demult, când eram într-o excursie în grup  i m-am r#t#cit de ceilal&i. Chiar 
dac# se-apropie careva, îl auzi [i de la o sut# de metri. 

– Cum te cheam#? - întreab# Winston. 
– Julia. Eu  tiu cum te cheam# pe tine. Winston, nu? Winston 

Smith. 
– De unde ai aflat? 
– Am impresia c# sunt mai bun# decât tine la aflat diverse lucruri, 

iubitule. Spune-mi, ce p#rere aveai despre mine înainte de ziua când &i-am 
dat biletul #la? 
 Winston nu simte deloc nevoia s#-i îndruge minciuni. )i, pe urm#, 
dac# începe cu partea cea mai rea, parc# sun# a vino-ncoace. 

– Te detestam ori de câte ori te z#ream. Voiam s# te violez  i dup# 
aia s# te omor. Acum dou# s#pt#mâni m-am gândit foarte serios s#-&i crap 
capul cu un bolovan. Dac# chiar vrei s#  tii, mi-am închipuit c# e ti cine-
 tie-ce agent de-ai Poli&iei Gândirii. 
 Fata izbucne te în hohote de bucurie, luând ce-i spune el, se vede, ca 
pe-o recunoa tere a calit#&ii jocului pe care l-a f#cut. 

– Hai, nu, z#u, chiar Poli&ia Gândirii?! Nu se poate s# te fi gândit 
chiar la #ia! 

– ~n fine, poate nu chiar c-ai lucra la ei, dar, din felul cum te 
comportai în general,  tii, numai pentru c# e ti tân#ra  i proasp#t#  i 
s#n#toas#, m-am gândit c# probabil... 

– Te-ai gândit c# sunt o bun# membr# a Partidului. Curat# în vorb# 
 i-n fapt#. Drapele, mar uri, lozinci, jocuri, excursii în grup - toat# 
panoplia. )i ce te-ai mai gândit tu, c# dac-a  avea  i-un sfert de motiv, te-a  
denun&a c# e ti criminal în gândire  i te-a  trimite la plutonul de execu&ie, 
nu? 

– Cam a a ceva. )tii bine c# multe fete din ziua de ast#zi a a ar 
proceda. 

– Din cauza porc#riei #steia sunt toate a a, zice Julia, smulgându- i 
e arfa stacojie a Ligii Tineretului Anti-Sex  i aruncând-o pe o creang#. 
 Pe urm#, ca  i cum  i-ar fi adus aminte de ceva când  i-a atins talia, 
bag# mâna în buzunarul salopetei  i scoate o bucat# mic# de ciocolat#, o 
rupe în dou#  i-i întinde jum#tate lui Winston. Nici nu a apucat s-o ia din 
mâna ei, c#  i-a dat seama, dup# miros, c# nu este ciocolata obi nuit#. Asta 
este închis# la culoare  i luce te  i învelit# în poleial#. Ciocolata pe care o 
m#nânc# el de obicei este f#râmicioas#  i are o culoare maronie, palid# [i 
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un gust, dac# se poate compara cu a a ceva, ca fumul de la gunoaiele arse. 
Totu i, din când în când, i s-a mai întâmplat s# pun# în gur# câte o buc#&ic# 
de ciocolat# ca asta pe care i-a dat-o Julia. Din prima clip# când i-a mirosit 
parfumul, s-a de teptat în memoria lui o amintire confuz#, pe care n-o poate 
localiza, dar care, în orice caz, este puternic#  i tulbur#toare. 

– De unde ai chestia asta? - o întreab#. 
– Am luat-o de la negru, r#spunde ea indiferent#. )tii, eu sunt genul 

de fat# care atrage privirile. Sunt  i bun# la jocuri. Am fost comandant# de 
grup# la Spioni. Fac munc# voluntar# trei seri pe s#pt#mân# pentru Liga 
Tineretului Anti-Sex. Ore-ntregi am pierdut lipind rahaturile lor nenorocite 
prin toat# Londra. La mar uri, întotdeauna duc câte un cap#t al pancartei, 
întotdeauna am o mutr# fericit#  i nu trag chiulul de la nimic. Zbiar# cu 
gloata, asta-i deviza mea. Numai a a po&i tr#i lini tit. 
 Prima buc#&ic# de ciocolat# s-a topit deja în gura lui Winston. Are un 
gust delicios, iar amintirea aceea confuz# înc# îi mai graviteaz# pe la 
marginile con tiin&ei de sine  i î i d# seama de ea, asta e clar, dar nu-i poate 
atribui o form# bine conturat#, de parc# ar fi un obiect privit cu coada 
ochiului, încearc# s-o alunge, cu singura certitudine c# este amintirea a 
ceva ce ar vrea s# repare, dar nu mai poate. 

– E ti foarte tân#ra, îi spune Juliei. Ai zece sau cincisprezece ani 
mai pu&in ca mine. Ce po&i g#si care s# te atrag#, la un b#rbat de vârsta 
mea? 

– Mi-a pl#cut mutra ta  i m-am gândit s#-mi încerc norocul. M# 
cam pricep s# descop#r oamenii care nu au de-a face cu  ia. Cum te-am 
v#zut, am fost convins# c# e ti contra  lora. 
 'ia, se pare, sunt Partidul,  i mai cu seam# Partidul Interior, despre 
care vorbe te f#r# menajamente  i cu o ur# zeflemitoare, f#cându-1 pe 
Winston s# se crispeze întrucâtva, de i este  i el de acord c# poate singurul 
loc de pe lume unde ar putea fi în siguran &# este poieni&a în care se afl# 
acum. Ceea ce-l uime te la ea este vulgaritatea limbajului. Membrii 
Partidului nu au voie s# înjure  i chiar  i Winston nu înjur# decât foarte rar 
 i, în orice caz, nu în gura mare. Dar Julia parc# nu poate pomeni Partidul, 
[i mai ales pe cel Interior, f#r# a folosi acel gen de cuvinte pe care le mai 
g#se ti câteodat# scrise cu cret# pe alei. Nu poate spune c# nu-i place: este, 
pur  i simplu, simptomul revoltei ei împotriva Partidului  i a tuturor pre-
ceptelor Partidului  i pare cumva antiseptic  i natural, ca str#nutul calului 
când miroase ov#z stricat. Pleac# amândoi din lumini , hoin#rind prin 
umbra zdren&uit# de lumin#  i &inându-se unul pe altul pe dup# mijloc, 
atunci când au loc s# umble um#r lâng# um#r. Winston observ# cât de supl# 
pare talia Juliei acum, c#  i-a scos e arfa. Nu vorbesc decât în  oapta cea 
mai slab#. Ajung imediat la marginea p#duricii. Ea îl opre te: 
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– Nu ie i la lumin#. S# nu te vad# careva. Dac# st#m aici, între 
crengi, nu avem de ce ne teme. 
 De jur împrejur sunt tufi uri de alun. Lumina soarelui, de i filtrat# de 
nenum#ratele frunze, tot le înc#lze te fe&ele. Winston se uit# peste câmpul 
care se deschide înaintea lor  i se simte cuprins de o uimire lent#  i ciudat#, 
recunoscând locurile. Le  tie din vedere. O paji te roas# la firul ierbii, cu un 
drumeag care  erpuie te de-a latul ei [i câte un mu uroi de cârti&# ici  i 
colo. ~n peretele de verdea&# p#r#ginit de pe partea cealalt#, crengile 
ulmilor se leag#n# abia vizibil în adierea vântului, iar frunzele lor unduiesc 
frem#t#tor, în mas# dens#, ca p#rul femeilor. Precis c# pe-acolo, pe undeva, 
ascuns de ochii lor, curge un pârâu cu b#ltoace verzi de ap#, în care 
viermuiesc ochenele. 

– Nu cumva e  i un pârâia  pe-aici, pe undeva? - întreab# Winston, 
cu o voce surd#. 

– Ba da, e un pârâu. Pe-acolo, pe la marginea câmpului #luia. Are  i 
pe ti, din #ia mari. Po&i s#-i vezi cum zac în mâl în ochiurile de pe sub 
s#lcii  i dau din coad#. 

– Parc-ar fi T#râmul de Aur; în fine, aproape,  opte te el. 
– Ce-i aia T#râmul de Aur? 
– Nu e nimic, de fapt, e un peisaj pe care-l tot v#d eu în vis. 
– Uite, îi atrage aten&ia Julia. 

 Un sturz s-a oprit pe o creang# la nici cinci metri de ei, aproape la 
nivelul ochilor lor. Probabil c# nu i-a v#zut, pentru c# el st# în plin soare, 
iar ei au r#mas în umbr#, î i desface aripile  i le a eaz# cu grij# la loc, las# 
capul în piept pentru un moment, de parc# ar face o reveren&# soarelui, 
dup# care începe s# reverse un torent de triluri, în zumzetul dup#-amiezii, 
volumului sunetului î&i d# fiori. Winston  i Julia se lipesc unul de cel#lalt, 
fascina&i. Cântecul continu# minute în  ir, cu o varia&ie uimitoare, f#r# s# se 
repete nici m#car o singur# dat#, ca  i cum pas#rea  i-ar etala într-adins 
virtuozitatea. Din când în când, se opre te pentru câteva secunde, î i 
desface  i- i strânge la loc aripile, pe urm# î i umfl# pieptul pestri&  i 
deodat# cântecul izbucne te din nou. Winston se uit# la el cu un fel de 
respect ciudat. Pentru cine sau pentru ce cânt# sturzul #sta? Nu este nici o 
pereche  i nici un rival care s#-l urm#reasc#. De ce st# la marginea unei 
p#duri izolate  i- i irose te cântecul în auzul nim#nui? Se întreab# dac#, la 
urma urmei, n-o fi totu i vreun microfon ascuns pe undeva prin apropiere. 
El  i Julia nu au vorbit decât în  oapt#  i vorbele lor nu le-a putut capta, dar 
cântecul sturzului, da. )i poate c# la cel#lalt cap#t al firului ascult# vreun 
individ m#runt, cu mutr# de gândac – poate c# ascult# asta. Dar, încetul cu 
încetul, torentul de cântec îi alung# din minte orice specula&ie. Parc# ar fi o 
materie lichid# care curge peste el, amestecându-se cu soarele care se 
filtreaz# printre frunze, încearc# s# nu se mai gândeasc# la nimic, doar s# 
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simt#. Talia fetei, pe care o înl#n&uie cu bra&ul, este cald#  i delicat#. O 
întoarce cu fa&a spre el  i- i reazem# piepturile unul de cel#lalt: trupul ei 
parc# se tope te într-al lui. Oriunde  i-ar a eza mâinile, trupul Juliei se 
modeleaz# dup# mâinile lui ca apa. Buzele li se încle teaz#. Cu totul 
altceva decât s#ruturile dure de la început. Când î i îndep#rteaz# fe&ele unul 
de cel#lalt, fiecare scoate câte un oftat adânc. Pas#rea îi aude pentru prima 
dat#, se sperie  i zboar# de pe creang#, b#tând tare din aripi. 
 Winston î i lipe te buzele de urechea ei  i-i )opte te: 

– Haide-acuma. 
– Nu aici, îi r#spunde Julia, tot în  oapt#. Vino înapoi în 

ascunz#toare. E mai sigur. 
 O iau amândoi înapoi spre lumini  pe acela i drum pe care au venit, 
mergând repede [i f#când sâ trosneasc# vreascurile din loc în loc. Când 
ajung în mijlocul cercului de frasini, Julia se întoarce cu fa &a spre el. )i 
unul  i cel#lalt gâfâie, dar ei îi apare imediat zâmbetul în col &urile gurii. 
R#mâne a a câteva clipe, uitându-se fix în ochii lui Winston, pe urm# î i 
duce mâna la fermoarul salopetei  i, uite! da, aproape ca în visele lui. 
Aproape la fel de iute cum  i-a închipuit el aceast# scen#, Julia î i smulge 
hainele de pe ea  i le azvârle deoparte cu acela i gest m#re& cu care ai zice 
c# anihileaz# o civiliza&ie întreag#. Trupul îi str#luce te alb în lumina 
soarelui. Dar, în prima clip#, el nu se uit# la trupul ei: ochii îi r#mân 
ancora&i de pistruii de pe obrajii ei, care zâmbesc a obr#znicie, îngenun-
cheaz# în fa&a ei  i-i apuc# amândou# mâinile într-ale lui. 

– Ai mai f#cut treaba asta? 
– Sigur c# da. De sute de ori - sau, în fine, în orice caz de zeci de 

ori. 
– Cu membri ai Partidului? 
– Da, întotdeauna numai cu membri ai Partidului. 
– Ai Partidului Interior? 
– Nu, cu porcii #ia nu. Da' sunt o mul&ime care-ar vrea, dac# ar avea 

 i numai pe jum#tate ocazia. Crezi c# sunt a a de sfin&i cum vor s# par#? 
 Inima lui Winston se înfl#c#reaz#. De zeci de ori a f#cut treaba 
respectiv#; el ar vrea s-o fi f#cut de sute - de mii de ori. Orice sun# a 
corup&ie îi umple întotdeauna sufletul cu o speran &# s#lbatic#. Poate, cine 
 tie?, Partidul este, de fapt, putred, dincolo de fa &ada pe care  i-o etaleaz#, 
poate cultul vigorii [i al autoneg#rii, pe care  i-l între&ine, nu este decât o 
în el#torie care s# mascheze nedreptatea. Dac# ar putea, le-ar da lepr# sau 
sifilis la toat#  leahta aia nenorocit# - ce mult i-ar pl#cea s# fac# o chestie 
de genul #sta! Ar fi în stare s# fac# orice care s# degradeze, s# sl#beasc#, s# 
submineze! O trage pe Julia în jos, c#tre el, a a încât ajung amândoi fa&# în 
fa&#, în genunchi. 
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– Uite ce e: cu cât ai mai mul&i b#rba&i la activ, cu atât te iubesc mai 
mult. În&elegi ce vreau s# zic? 

– Da, în&eleg perfect. 
– Detest puritatea. Detest corectitudinea. Nu vreau s# mai existe 

virtute nic#ieri. Vreau ca toat# lumea s# fie corupt# pân#-n m#duva oaselor. 
– P###i, atunci, eu cred c#-s bun# pentru tine, iubitule. Eu sunt 

corupt# pân#-n m#duva oaselor. 
– Î&i place s# faci treaba asta? Adic# nu numai cu mine, acum - 

chestia în sine, vreau s# zic? 
– Îmi place la nebunie. 

 Asta voia s#  tie de la ea, mai presus de orice. Nu numai dragostea 
pentru un singur om, ci pofta animalic#, instinctul simplu, nediferen&iat, 
asta este for&a care o s# ajung# s# pulverizeze Partidul. O r#stoarn# pe spate 
în iarb#, printre clopo&eii împr# tia&i mai devreme. De data asta, totul merge 
f#r# nici o dificultate; pân# la urm#, piepturile ajung s# li se ridice  i s# 
coboare într-un ritm normal  i se descle teaz# unul de cel#lalt cu un fel de 
uitare de sine voluptuoas#. Soarele s-a f#cut parc# mai fierbinte. Winston o 
acoper# cu salopeta. A&ipesc amândoi aproape imediat  i dorm cam o 
jum#tate de or#. 
 Winston se treze te primul. Se ridic# în capul oaselor  i se uit# la 
chipul pistruiat al Juliei care mai doarme înc# lini tit#, cu obrazul în palm#. 
Cu excep&ia gurii, n-ar putea spune c# are tr#s#turi frumoase. Are  i un rid 
sau dou# în jurul ochilor, dac# te ui&i atent. P#rul scurt  i negru este 
extraordinar de des [i de m#t#sos, î i d# seama c# tot nu  tie cum o cheam# 
pe numele de familie  i unde locuie te. Trupul ei tân#r  i altminteri 
puternic, dar acum neajutorat în somn, de teapt# în el un sentiment de mil# 
 i dorin&a de a o proteja. Dar nu mai este tandre&ea aceea instinctiv# pe care 
a resim&it-o în aluni . D# salopeta la o parte  i-i prive te cu aten&ie  oldul 
alb  i catifelat. Pe vremuri, un b#rbat se uita la corpul unei femei  i- i d#dea 
seama c# se trezea în el dorin&a  i cu asta, basta. În ziua de azi, îns#, nu mai 
g#se ti dragoste curat# sau dorin&# curat#. Nici o emo&ie nu mai este pur#, 
pentru c# totul este amestecat cu team#  i cu ur#. Împreunarea lor a fost o 
b#t#lie, iar orgasmul - o victorie. Au dat o lovitur# Partidului. A fost un 
gest politic. 
 

3 
 

– Mai putem veni aici înc# o dat#, zice Julia. De obicei, po&i folosi 
aceea i ascunz#toare de dou# ori, f#r# probleme. Da', bineîn&eles, nu înainte 
de o lun#-dou#, cam a a. 
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 Nici nu s-a trezit bine  i a  i început s# se comporte altfel. Gr#bit#, 
parc# ar avea alte treburi, î i trage lucrurile pe ea, î i înnoad# e arfa stacojie 
la brâu  i acum stabile te am#nuntele întoarcerii acas#. Lui Winston i se 
pare firesc s# lase treaba asta în seama ei. Are, f#r# îndoial#, acea iste&ime 
practic# de care el duce lips#  i pare s# aib# cuno tin&e foarte am#nun&ite 
despre împrejurimile Londrei, adunate în timpul nenum#ratelor excursii în 
grup. Îi descrie o cale de întoarcere cu totul alta decât cea pe care a venit  i-
l scoate la o alt# sta&ie de cale ferat#. Niciodat# s# nu mergi acas# pe acela i 
drum pe care ai plecat, îi spune, pe tonul pe care enun &i cine- tie-ce 
principiu fundamental. Ea urmeaz# s# plece prima, iar el trebuie s# mai 
a tepte o jum#tate de or# acolo  i pe urm# s# porneasc# pe urmele ei. 
 Îi pomene te  i de un loc unde se pot întâlni dup# slujb#, peste patru 
seri: pe o strad# dintr-o mahala, unde este o pia&# zgomotoas#  i de obicei 
ticsit# de lume. Ea o s# se plimbe printre tarabe, pref#cându-se a c#uta 
 ireturi de pantofi sau a&# de cusut. Dac# totul e în regul#, o s#- i sufle 
nasul la apropierea lui; dac# nu, el trebuie s# treac# pe lâng# ea, ca [i cum 
nu s-ar cunoa te. Dar acolo, în mijlocul vacarmului  i cu pu&in noroc, ar 
trebui s# poat# sta de vorb# un sfert de or#  i s# fixeze întâlnirea urm#toare. 

– Gata, m# duc, zice Julia, dup# ce Winston îi repet# instruc&iunile, 
pentru verificare. Trebuie s# fiu înapoi la nou#sprezece-treizeci. Am dou# 
ore program la Liga Tineretului Anti-Sex. Distribuire de bro uri, ceva de 
genul #sta. Zi [i tu, ce porc#rie! D#-mi cu mâna pe spate, te rog. Vezi s# nu 
am vreun fir de iarb#-n p#r. Uit#-te bine. Bun, atunci te s#rut, iubirea mea, 
te s#rut! 
 Se arunc# în bra&ele lui  i-l s#rut# aproape violent, iar în clipa 
urm#toare î i croie te drum printre frasini  i se afund# în p#dure f#r# nici 
un zgomot. Uite, nici acuma nu-i  tie numele de familie,  i nici adresa. Dar 
nu are nici o importan&#, pentru c# e de neconceput c# s-ar putea întâlni 
vreodat# undeva în#untru, sau c# ar putea comunica în scris sub orice 
form#. 
 Întâmplarea a f#cut, îns#, c# nu s-au mai întors niciodat# în lumini ul 
din p#duricea de frasini tineri, în toat# luna mai, o singur# dat# au mai 
reu it, într-adev#r, s# fac# amor, într-o alt# ascunz#toare pe care o  tia Julia, 
 i anume în clopotni&a unei biserici c#zute în ruin#, singura care mai st# în 
picioare dintr-o zon# devastat# de o bomb# atomic#, acum treizeci de ani. 
Dup# ce ajungi la ea, este o ascunz#toare ideal#, dar ajunsul pân# acolo este 
problema, în rest, nu se pot întâlni decât pe st r#zi, în fiecare sear# în alt loc 
 i nu mai mult de o jum#tate de or# o dat#. Pe strad# pot vorbi, de obicei, 
dar cu o tehnic# anume. Merg amândoi pe trotuarele aglomerate, du i de 
valul de trec#tori, niciodat# prea aproape unul de cel#lalt  i f#r# s#- i 
arunce nici m#car o privire,  i în felul acesta reu esc s# poarte o discu&ie 
ciudat#, intermitent#, care porne te  i se opre te ca lumina unui far, 
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înghe&ând la apari&ia vreunei uniforme de-a Partidului sau în apropierea 
vreunui tele-ecran, ca s# fie reluat# apoi, dup# câteva minute, din mijlocul 
propozi&iei, sau suspendat# brusc o dat# ce ajung la locul convenit pentru 
desp#r&ire  i continuat# aproape f#r# nici o introducere a doua zi. Julia 
parc# este în elementul ei când poart# asemenea conversa&ii, pe care ea le 
nume te „discu&ii în rate”. Se pricepe de minune s# vorbeasc# f#r# s#- i 
mi te buzele. O singur# dat# într-o lun# întreag# de întâlniri nocturne au 
reu it s# se s#rute. Cum mergeau amândoi, t#cu&i, pe o str#du&# l#turalnic# 
– Julia nu vrea niciodat# s# vorbeasc# dac# nu se g#sesc pe o strad# mai 
mare - când, deodat#, s-a auzit o bubuial# asurzitoare, p#mântul s-a 
zguduit, cerul s-a întunecat, iar Winston s-a trezit aruncat la p#mânt într-o 
parte, r#v# it  i îngrozit. Probabil c# o rachet# c#zuse la doi pa i de ei. )i-a 
dat seama c# obrazul Juliei era la câ&iva pa i de al lui, palid, ca de mort, de 
un alb cretos. Pân#  i buzele îi erau albe. Moart#! A strâns-o în bra&e  i a 
v#zut c# s#ruta o gur# vie [i cald#. Dar sim&ea pe buze un fel de substan&# 
alb#, pr#foas#, care se interpunea între ei. Amândoi aveau fe&ele pline de 
moloz. 
 Mai sunt  i seri când ajung la locul de rendez-vous  i trebuie s# 
treac# unul pe lâng# altul f#r# s# se vad#, pentru c# vreo patrul# tocmai a 
ap#rut de dup# col& sau vreun elicopter se învârte peste capetele lor. )i chiar 
dac# n-ar fi atât de periculos, tot le-ar fi greu s# g#seasc# timpul liber 
necesar pentru a se întâlni. S#pt#mâna de munc# a lui Winston este de 
 aizeci de ore, a Juliei  i mai lung# de atât, iar ziua liber# a fiec#ruia 
depinde de volumul de munc#, a a încât nu reu esc prea des s# se 
coordoneze. Pe lâng# asta, Juliei i se întâmpla foarte rar s# aib# o sear# cu 
totul liber#. O mul&ime de timp î i petrece luând parte la conferin&e  i 
demonstra&ii, împ#r&ind bro uri pentru Liga Tineretului Anti-Sex, 
construind lozinci pentru S#pt#mâna de Ur#, f#când colecte pentru 
campania de economisire  i altele asemenea. Merit#, dup# p#rerea ei; 
merit#, pentru c# a a te camuflezi. Dac# respec&i regulile m#runte, zice ea, 
le po&i înc#lca pe cele mari. Ba chiar l-a convins pe Winston s#- i mai 
sacrifice din timpul liber pentru a se angaja în munca voluntar # la muni&ie, 
pe care o fac din proprie ini&iativ# membrii zelo i ai Partidului. A a încât, o 
sear# pe s#pt#mân#, Winston î i petrece patru ore de lehamite paralizant#, 
în urubând între ele ni te piese de metal care se introduc, probabil, în 
focoasele bombelor, într-un atelier prost luminat, unde se face curent  i 
unde bubuitul ciocanelor  i muzica de la tele-ecran se amestec# într-un 
vacarm lugubru.  

Acum, în clopotni&a bisericii, au ocazia s# umple g#urile în 
conversa&ie. Este o dup#-amiaz# canicular#. În c#m#ru&a de deasupra 
clopotelor, unde se refugiaz#, aerul fierbe, atmosfera e st#tut#  i miroase 
cumplit a g#ina& de porumbel. Ore întregi  ed amândoi direct pe jos, în paie 
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 i în praf, vorbind de una  i de alta  i ridicându-se pe rând, din când în 
când, ca s# arunce o privire prin creneluri, s# se asigure c# nu se apropie 
cineva. 
 Julia are dou#zeci  i  ase de ani. Locuie te într-un c#min, cu alte 
treizeci de fete. 

– Tot timpul în putoarea aia de muieri! Ah, a a nu pot suferi 
femeile, zice ea. 
 Lucreaz#, a a cum b#nuise el, la o ma in# de scris romane, din Sec&ia 
Literatur#, îi place munca ei, care const#, mai ales, în a manevra  i repara, 
dac# e cazul, un motor electric solid, dar complicat. Nu se consider# cine-
 tie-ce de teapt#, dar îi place s# fac# munc# manual#  i cunoa te ma in#ria 
ca pe propriul ei buzunar. Poate s#-i descrie întregul proces de constituire a 
unui roman, de la linia general# trasat# de Comisia de Planificare pân# la 
ultima virgul# pus# de Echipa de Rescriere. Dar produsul finit pe ea nu o 
intereseaz#. Nu se omoar# ea cu cititul, îl asigur# pe Winston. C#r&ile sunt 
un articol care trebuie produs, ca  i gemul sau  ireturile de pantofi. 
 Nu p#streaz# nici o amintire despre ce s-a petrecut înainte de 
începutul anilor  aizeci  i singura persoan# pe care a auzit-o vreodat# 
vorbind mai tot timpul despre anii dinaintea Revolu &iei era un bunic care, 
de altfel, a [i disp#rut când ea avea vreo opt ani. La  coal# a fost c#pitanul 
echipei de hochei  i a câ tigat cupa la gimnastic# doi ani la rând. A fost 
comandant de grup# la Spioni  i secretar pe ramur# la Liga Tineretului, pe 
urm# a intrat în Liga Tineretului Anti-Sex. A avut întotdeauna caracteriz#ri 
excelente. A fost chiar  i selec&ionat# - semn incontestabil de bun# reputa&ie 
- s# lucreze la Pornosec, o subsec&ie a Sec&iei Literatur# axat# pe 
producerea de pornografii de doi bani care s# fie apoi distribuite în 
rândurile prolilor. Cei care lucreaz# în subsec&ia asta, adaug# ea, îi spun 
Jeg#ria. Acolo a lucrat, timp de un an de zile, la producerea unor c#rticele 
cu titluri de genul Povestiri picante sau O noapte într-o scoal  de fete, care 
se ambalau în colete sigilate  i pe care le cump#rau pe furi  copiii de proli, 
având impresia c# f#ceau contraband# cu ceva ilegal. 

– )i ce scrie-n c#r&ile-alea? – întreab# Winston curios. 
– Ei, ni te rahaturi îngrozitoare. De fapt, sunt  i plicticoase. Sunt 

 ase scenarii mari [i late, pe care le mai amestec#  i ei, pe ici, pe colo. Eu 
sigur c# eram la caleidoscoape. N-am fost niciodat# în Echipa de Rescriere. 
N-am talente literare, drag#,  i pace, nici m#car pentru alea. 

Lui Winston nu-i vine s# cread# c# la Pornosec, cu excep&ia  efului 
de sec&ie, nu lucreaz# decât fete. Ideea este c# b#rba&ii, având instinctele 
sexuale mai pu&in controlabile decât femeile, s-ar afla în mai mare pericol 
de a se l#sa corup&i de porc#riile cu care ar lucra. 

– Nici femei m#ritate nu accept# #ia acolo, adaug# Julia. Cic# fetele 
sunt curate  i pure. Uite,  tiu eu una care nu-i nici, nici. 
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 Prima aventur# amoroas# a avut-o la  aisprezece ani, cu un membru 
al Partidului care avea  aizeci [i care pe urm# s-a sinucis, ca s# nu ajung# la 
închisoare. 

– N-a f#cut r#u, comenteaz# Julia, c# altfel ar fi scos #ia de la el la 
m#rturisiri cum m# cheam#. 
 Dup# acea prim# oar#, au mai fost o mul&ime de alte ori. Via&a, a a 
cum o vede Julia, e simpl#. Tu vrei s# te distrezi; ei, adic# Partidul, vor s# 
te împiedice s# te distrezi; atunci, tu încâlci regulile cât po &i de mult. I se 
pare la fel de normal ca ei s# vrea s# te priveze de pl#ceri  i ca tu s# vrei s# 
nu fii prins. Nu poate suferi Partidul  i spune treaba asta cu cele mai 
porcoase cuvinte, dar nu-i aduce vreo critic# mai general#. Cu excep&ia 
situa&iilor în care propria ei via&# are de suferit, nu-i pas# de doctrina 
Partidului. Winston observ#, dup# o vreme, c# Julia nu folose te cuvinte 
din Nou-vorb#, afar# de cele intrate în vocabularul curent. Nu a auzit în 
via&a ei de Fr#&ie  i refuz# s# cread# c# ar putea exista o asemenea 
organiza&ie. Orice form# de revolt# organizat# împotriva Partidului, fiind de 
la bun început sortit# e ecului, i se pare stupid#. Singurul lucru inteligent pe 
care-l po&i face este s# te str#duie ti s# încâlci regulile  i totu i s# r#mâi în 
via&#. Prin mintea lui Winston trece o întrebare fugar#: câ&i oameni la fel ca 
ea or mai fi în genera&iile mai tinere, care au crescut în lumea Revolu&iei [i 
care, necunoscând nimic altceva, iau Partidul ca pe ceva imuabil, la fel cu 
cerul de deasupra capului, f#r# s# se revolte împotriva autorit#&ii lui, ci doar 
fofilându-se pe lâng# ea, ca iepurele care se ascunde când trece dul#ul? 
Despre posibilitatea de a se c#s#tori nu discut#. Nu are rost nici m#car s# se 
gândeasc# la un lucru atât de îndep#rtat. Ce comisie ar autoriza o asemenea 
c#s#torie, presupunând c# Winston ar g#si o form# oarecare de a sc#pa de 
fosta lui nevast#, de Katherine? Nu are nici un sens - este un vis absurd. 

– Cum era nevast#-ta? - întreab# Julia. 
– Era a a, cum s# zic? -  tii cuvântul #la din Nouvorb#: 

bungânditoare? Adic# unul care gânde te corect prin firea lui [i nu e-n stare 
s#-i treac# nimic prin cap, care s# fie nelalocul lui... 

– Cuvântul nu-l  tiam, da' genul de om îl  tiu destul de bine. 
 Începe s#-i povesteasc# via&a lui conjugal#, dar, curios lucru, parc# 
ea ar  ti, în linii mari, cum au stat lucrurile. Ea îi poveste te lui, ca  i cum 
ar fi fost de fa&#, sau ar fi luat parte, cum trupul Katherinei devenea rigid 
ori de câte ori Winston punea mâna pe ea, sau cum îl strângea în bra &e  i 
parc# în acela i timp îl împingea cât mai departe de ea cu toat# puterea. Cu 
Julia, nu-i vine greu s# vorbeasc# despre lucruri din astea; [i, oricum, 
Katherine nu mai este de mult# vreme o amintire dureroas# pentru el - cel 
mult una gre&oas#. 

– )i a  fi suportat-o, dac# n-ar fi fost un singur lucru, zice el, 
povestindu-i despre micul ceremonial frigid pe care Katherine i-1 vâra pe 
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gât, în fiecare s#pt#mân# în aceea i noapte. )i culmea este, adaug# el, c# 
detesta chestia în sine, da' n-ar fi renun&at pentru nimic în lume. )tii cum îi 
zicea? Nici nu-&i trece prin cap. 

– Datoria fa&# de Partid?! – întreab# Julia prompt. )i eu am fost la 
 coal#, iubire. Probleme sexuale - o dat# pe lun#, la fetele peste pai pe ani. 
)i-n Liga Tineretului la fel. +i se bag# în cap ani în  ir. )i d#-mi voie s#-&i 
spun c#-n cele mai multe cazuri prinde. Da' nu po&i s#  tii niciodat#: 
oamenii sunt atât de ipocri&i! 
 Începe s# dezvolte acest subiect. Cu Julia, se vede, oricum ai d#-o, 
tot la via&a sexual# ajungi  i, de îndat# ce trece la lucrurile astea, dovede te 
mult# iste&ime. Spre deosebire de Winston, ea a priceput care este sensul 
austerit#&ii în materie sexual# a Partidului. Nu e vorba numai c# instinctul 
sexual se manifest# într-o lume a lui proprie, pe care Partidul nu o mai 
poate controla  i care, deci, trebuie suprimat# prin orice metode. Mai 
important este faptul c# priva&iunile sexuale au ca efect isteria, ceea ce este 
de dorit, pentru c# isteria poate fi transformat# în febr# r#zboinic# sau în 
adularea conduc#torului. Julia exprim# lucrurile astea mai simplu: 

– Când te regulezi, î&i consumi energia  i pe urm# te sim&i fericit  i 
&i se rupe de orice al'ceva. Ei nu te pot l#sa s# ajungi în situa&ia asta. 
Trebuie s# dai pe dinafar# de energie tot timpu'. Ce rost are m#r #luitul #sta 
în sus  i-n jos,  i uralele,  i datul din steaguri? Nu mai ai voie s# &i se scoale 
 i-atunci te consumi în felul #sta. Dac#-n sinea ta te sim&i satisf#cut, nu te 
doare-n cur de Fratele cel Mare, de Planurile Trienale, de Minutele de Ur# 
[i de tot rahatul #sta nenorocit?! 
 Foarte adev#rat, se gânde te Winston. Între abstinen&#  i ortodoxia 
politic# este o leg#tur# profund#. Pentru c#, altminteri, cum s-ar putea 
men&ine exacerbarea obligatorie a fricii, a urii  i a credulit#&ii tembele de 
care Partidul are nevoie la membrii s#i? Numai înc#tu ând un instinct 
puternic  i folosindu-l ca for&# motrice. Atrac&ia sexual# este o primejdie 
pentru Partid  i atunci Partidul a pus-o la lucru în folosul s#u propriu. Ca  i 
cu instinctul filial. Cum nu se poate desfiin &a familia, oamenii sunt 
încuraja&i s#- i iubeasc# progeniturile aproape ca pe vremuri. Pe de alt# 
parte, îns#, copiii sunt sistematic monta&i împotriva p#rin&ilor  i înv#&a&i s#-i 
spioneze  i s# raporteze orice form# de devia&ie de la linie. Familia a 
devenit nici mai mult, nici mai pu&in decât un auxiliar al Poli&iei Gândirii, o 
metod# prin care tot omul tr#ie te, zi  i noapte, înconjurat de ni te turn#tori 
care-i cunosc orice intimitate. 
 Deodat#, gândul i se întoarce la Katherine. Da - Katherine l-ar fi 
denun&at, f#r# doar  i poate, Poli&iei Gândirii, dar, din fericire, era atât de 
proast#, încât nu a realizat niciodat# cât de neortodox# era gândirea lui. 
Adev#rul este c#  i-a adus aminte de ea în acest moment din cauza c#ldurii 
insuportabile care i-a umplut fruntea cu broboane de sudoare, începe s#-i 
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povesteasc# Juliei ceva ce s-a întâmplat - sau, mai degrab#, a fost cât pe-aci 
s# se întâmple - într-o alt# dup#-amiaz# sufocant#, cu vreo unsprezece ani 
în urm#. 
 La vreo trei sau patru luni dup# ce se c#s#toriser#, luau parte 
amândoi la o excursie în grup pe undeva prin Kent  i, cum-necum, la un 
moment dat au r#t#cit drumul. R#m#seser# în urma celorlal&i cu câteva 
minute, atâta tot, dar au luat-o gre it  i s-au trezit deodat# bloca&i, la 
marginea unei vechi cariere de cret#. Era ca un fel de falez# vertical# de 
zece-dou#zeci de metri în#l&ime, iar jos era plin de bolovani, înjur nu era 
nimeni, a a încât nu aveau pe cine s# întrebe de drum. Când  i-a dat seama 
c# se r#t#ciser#, Katherine a devenit foarte nervoas#. Chiar  i atâta lucru îi 
d#dea sentimentul vinov#&iei – c# se desp#r&ise pentru un moment de 
turma g#l#gioas# de excursioni ti. Voia s-o ia repede înapoi pe drumul pe 
care veniser#  i s# caute în direc&ia opus#. Dar tocmai atunci Winston a 
z#rit câteva tufe de flori care cre teau din cr#p#turile stâncilor de dedesubt. 
Una dintre tufe avea flori de dou# culori, fucsin#  i purpur#, care, dac# te 
uitai atent, cre teau din aceea i r#d#cin#. Cum nu mai v#zuse a a ceva, a 
strigat-o pe Katherine, s# vin# s# vad#  i ea: „Ia uite, Katherine! Uit#-te la 
florile-alea. Tufa aia de jos de tot. Nu &i se pare c# e-n dou# culori 
diferite?!” Ea o pornise deja înapoi, dar s-a întors, destul de iritat#, ca s# se 
uite. S-a aplecat peste marginea falezei, s# vad# mai bine. El, care st#tea în 
spatele ei, a apucat-o de mijloc  i o &inea bine, s# nu cad#. În clipa aceea  i-
a dat seama deodat# c# erau absolut singuri. Nici &ipenie de om nic#ieri, nu 
se mi ca nici o frunz#, nici o pas#re, într-un asemenea loc, posibilitatea s# 
fi existat vreun microfon ascuns era aproape nul#  i, oricum, chiar dac# ar 
fi existat, n-ar fi înregistrat decât sunetele. Totul se petrecea la ora cea mai 
fierbinte  i mai somnolent# a dup#-amiezii. )i lui i-a trecut prin cap gândul 
c#... 

– De ce nu i-ai dat un brânci ca lumea? - îl întrerupe Julia. Eu a a a  
fi f#cut. 

– Da, drag#, tu a a ai fi f#cut. )i eu as fi f#cut a a, poate, dac# a  fi 
fost pe-atunci omul de-acuma. Sau poate c# n-a  fi f#cut nici atunci - în 
fine, nu  tiu sigur. 

– )i-acuma-&i pare r#u c# n-ai profitat de ocazie? 
– Da - dac# stau s# m# gândesc, îmi pare r#u. ~n timp ce vorbesc, 

cum  ed unul lâng# altul pe jos, în praf, Winston o trage pe Julia mai 
aproape de el. Ea î i reazem# capul de um#rul lui, reu ind, cu mirosul 
pl#cut al p#rului ei, s#-i mai alunge din nas putoarea de g#ina&. Ce tân#ra 
este! – se gânde te Winston. Ea mai a teapt# ceva de la via&#, dar uite, nu 
în&elege c# nu rezolvi nimic, cu un om care te incomodeaz#, dându-i brânci 
într-o pr#pastie. 

– De fapt, situa&ia tot aia ar fi fost, zice el. 
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– )i-atunci, de ce-&i pare r#u c# n-ai împins-o? 
– Pur  i simplu pentru c# aleg un lucru pozitiv,  i nu unul negativ, 

în jocul #sta de care ne-am apucat noi, nu putem câ tiga, îns# unele feluri 
de a pierde sunt mai bune decât altele, atâta tot. 
 Îi simte um#rul zvâcnind a dezaprobare. Ori de câte ori spune 
asemenea lucruri, ea îl contrazice. Ea nu poate accepta ca pe o lege a naturii 
faptul c# individul este întotdeauna învins, într-un fel, î i d#  i ea seama c# 
soarta îi este pecetluit#  i c#, mai devreme sau mai târziu, Poli&ia Gândirii 
tot o s-o prind#  i o s-o omoare, dar cu cealalt# jum#tate a min&ii crede c# ai 
putea, cumva, s#-&i construie ti o lumea a ta, proprie  i secret#, în care s# 
tr#ie ti cum vrei tu. )i c# nu-&i trebuie decât noroc,  iretenie  i îndr#zneal#. 
Ea nu poate în&elege c# nu exist# ceea ce se nume te fericire, c# singura 
victorie posibil# se afl# undeva, în viitorul îndep#rtat, mult dup# moartea 
lor,  i c#, din clipa în care au declarat r#zboi Partidului, sunt deja ni te 
oameni mor&i. 

– Noi suntem cei mor&i, zice Winston. 
– Ba n-am murit înc#, i-o întoarce Julia, mai mult decât prozaic. 
– Nu, fizic nu. Peste  ase luni sau un an. Poate peste cinci. Mie mi-e 

fric# de moarte. Tu e ti mai tân#ra, a a c# probabil c# &i-e  i mai fric# decât 
mi-e mie. Sigur c# o s#-ncerc#m s-o amân#m cât putem de mult. Da' chiar 
 i a a nu rezolv#m mare lucru. Cât# vreme oamenii or s# mai aib# ceva 
omenesc în ei, moartea  i via&a or s#-nsemne acela i lucru. 

– Ei, rahat! Cu cine-ai prefera s# te culci, cu mine sau cu vreo 
moart#?! +ie nu-&i place s# tr#ie ti? Nu-&i place s# po&i spune: uite, #sta sunt 
eu, am dou# mâini, am dou# picioare, exist, deci sunt o fiin&# vie? Nu-&i 
place treaba asta?! 
 Vorbind, se r#suce te cu fa&a spre el  i- i lipe te pieptul de al lui. 
Prin salopet#, Winston îi fr#mânta sânii mari [i totu i tari. Trupul ei mai 
revars# un strop de tinere&e  i de vigoare peste al lui. 

– Ba da, asta-mi place, zice el. 
– Ei, atunci termin# cu vorbitul despre moarte. Bun, ascult#, 

iubitule, trebuie s# ne punem de acord unde ne vedem data viitoare. Cred c# 
de-acum putem merge lini ti&i acolo, la locul din p#dure, c# l-am l#sat 
destul s# se odihneasc#. Da' de data asta, trebuie s-o iei prin alt# parte. M-
am gândit eu cum facem. Iei trenul... Stai, uite, î&i fac o schem#. 
 În felul ei practic de a fi, adun# o gr#m#joar# de praf de pe jos  i, 
luând un pai dintr-un cuib de porumbel, se apuc# s# traseze o hart# pe 
podeaua c#m#ru&ei de deasupra clopotelor.  
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Winston arunc# o privire circular# peste c#m#ru&a s#r#c#cioas# de la 
etajul pr#v#liei domnului Charrington. Lâng# fereastr#, se g#se te patul 
enorm gata f#cut, cu ni te p#turi jerpelite  i o pern# mare, f#r# fa&# de pern# 
pe ea. Ceasul demodat, cu cadranul de dou#sprezece ore, tic#ie pe poli&a de 
deasupra c#minului, într-un col&, pe m#su&a rabatabil#, troneaz# presse-
papiers-ul pe care l-a cump#rat ultima oar# când a mai fost pe aici  i care 
lic#re te discret în semiobscuritate. 
 Pe gr#tarul din fa&a c#minului se afl# o sob# cu petrol din tabl# 
laminat#, o crati&#  i dou# c#ni pe care le-a procurat domnul Charrington. 
Winston aprinde arz#torul  i pune ni te ap# la fiert în crati&#. A adus cu el 
un pachet de cafea Victoria  i câteva tablete de zaharin#. Ceasul arat# 
 apte-dou#zeci: de fapt, nou#sprezece-dou#zeci. Julia trebuie s# vin# la 
nou#sprezece-treizeci. 
 În pieptul lui Winston, inima zvâcne te,  optindu-i: nebunie, nebunie 
con tient#, gratuit#  i sinuciga #. Ceea ce fac ei este tocmai crima pe care 
un membru al Partidului o poate ascunde cel mai pu &in. Adev#rul este c# lui 
i-a venit în cap ideea, mai întâi sub forma unei viziuni:  i-a imaginat 
presse-papiers-ul de sticl# oglindindu-se în t#blia lustruit# a m#su&ei 
rabatabile. A a cum, de altfel, a  i prev#zut, domnul Charrington nu a avut 
nici o obiec&ie s#-i închirieze camera. Este clar c# îi pare bine de cei câ&iva 
dolari în plus pe care-i câ tig#. )i nici nu a p#rut  ocat, nici nu l-a jignit pe 
Winston ar#tându-se curios, când el i-a spus verde în fa&# c# vrea camera 
pentru o rela&ie amoroas#. Nu a f#cut altceva decât s# priveasc# undeva 
înainte [i în podea, emi&ând câteva generalit#&i, cu o diploma&ie care d#dea 
impresia c# este pe jum#tate invizibil. Important lucru, a zis domnul 
Charrington, s# ai pu&in# intimitate. Cine nu- i dore te un loc unde s# poat# 
sta singur din când în când? )i, când cineva reu e te s# g#seasc# un 
asemenea loc, este o problem# elementar# de delicate&e ca to&i cei care mai 
sunt la curent cu situa&ia respectiv# s# se prefac#, nu-i a a?, a nu  ti nimic. 
Apoi a ad#ugat, parc# evaporându-se cu totul el însu i din lumea real#, c#, 
dac# pe Winston îl intereseaz#, casa are dou# intr#ri, dintre care una prin 
spate, care d# într-o alee. 
 Jos, sub fereastr#, se aude cum cânt# cineva. Winston arunc# o 
privire afar#, stând cu mare aten&ie în spatele draperiei de muselin#. Fiind 
iunie, soarele este înc# sus pe cer  i, în curtea inundat# de lumin# deasupra 
c#reia d# fereastra, vede o femeie monstruoas#, solid# ca o coloan# 
normand#, cu bra&ele de un ro u-închis, care poart# strâns în jurul 
mijlocului un  or& f#cut din pânz# de sac  i se plimb# tot timpul cu pa i 
ap#sa&i între o copaie de sp#lat rufe  i o sârm# de întins, ag#&ând cu cârlige 
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la uscat ni te p#trate de pânz# alb# - scutece de copil trebuie s# fie, se 
gânde te Winston. Iar când nu are gura c#scat#  i plin# cu cârlige de rufe, 
cânt# cu o voce de contralto: 

„N-a fos' d#cât am#gire, 
S-a zbura' ca o zi d#-april', 
Da' o privire  -un cuvân'  i visu' ce-au n#scu', 
Mi-au lua' cu iele sufletu'”. 

  
Melodia asta bântuie deja prin Londra de câteva s#pt#mâni. Este unul 

dintre nenum#ratele cântece de acest fel publicate în folosul prolilor de un 
serviciu din cadrul Sec&iei Muzic#. Textele unor asemenea cântece se 
compun f#r# nici un fel de interven&ie uman#, cu ajutorul unui aparat numit 
versificator. Dar uite c# femeia cânt# atât de melodios, încât stupizenia aia 
odioas# sun# aproape pl#cut. O aude cântând  i-i aude târ âitul picioarelor 
pe dalele de piatr#, aude &ipetele copiilor pe strad#  i, de undeva de departe, 
vine un ecou l stins de circula&ie intens#;  i totu i, în camer# este o lini te 
ciudat#, din cauz# c# lipse te tele-ecranul. Nebunie, nebunie, nebunie, se 
gânde te din nou. Este de neconceput c# ar putea frecventa locul #sta mai 
mult de câteva s#pt#mâni f#r# s# fie prin i. Dar s# aib# o ascunz#toare a lor 
 i numai a lor, undeva în#untru  i la îndemân# - ispita a fost prea mare 
pentru amândoi ca s#-i reziste. Dup# ce s-au întâlnit în clopotni&a bisericii, 
a urmat o perioad# în care le-a fost imposibil s#- i aranjeze vreo întâlnire. 
Orele de munc# au sporit drastic în perspectiva S#pt#mânii de Ur#. Mai 
este o lun#  i ceva pân# atunci, dar, cum preg#tirile sunt teribil de 
complicate, toat# lumea are de lucru peste program. Pân# la urm#, au reu it 
s# ob&in# fiecare câte o dup#-amiaz# liber#,  i s-a nimerit s# fie în aceea i 
zi. S-au în&eles s# mearg# în lumini ul din p#dure, în seara dinaintea zilei 
respective, s-au întâlnit pe strad# pentru câteva minute, apropiindu-se, ca de 
fiecare dat#, f#r# s# se uite unul la altul, în cercuri largi. Dar, chiar  i 
aruncându-i o singur# privire fugar#, Winston  i-a i dat seama c# Julia era 
mai palid# ca de obicei. 

– A picat, i-a  optit ea, când i s-a p#rut c# putea vorbi f#r# grij#. 
Pentru mâine, adic#. 

– Ce-a picat? 
– Mâine dup#-mas#. Nu pot veni. 
– De ce? 
– Ei, chestia aia lunar#. Mi-a venit mai devreme de data asta. 

 Câteva clipe, lui Winston i-a venit s# urle de furie. O cuno tea deja 
de o lun#  i genul lui de dorin&# pentru ea se schimbase. La început, n-a 
sim&it cine- tie-ce pl#cere adev#rat#. Prima oar# când au f#cut amor nu a 
fost nimic altceva decât un act de voin &#. Dar, dup# a dou# oar#, n-a mai 
fost acela i lucru. Mirosul p#rului ei, gustul buzelor ei, atingerea pielii ei, 
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toate parc# intraser#  i în el sau pluteau în aerul din jurul lui. Julia a devenit 
pentru el o necesitate fizic#, un lucru pe care nu numai c#  i-l dore te, dar 
la care simte c# are dreptul. Când ea i-a spus c# nu poate veni, a avut 
sentimentul frustr#rii. Dar, tocmai în clipa aceea mul&imea i-a împins  i i-a 
lipit unul de cel#lalt, iar mâinile li s-au întâlnit din întâmplare. Ea i-a strâns 
iute vârfurile degetelor într-un fel care p#rea s#-i transmit# nu numai 
dorin&#, dar  i afec&iune. )i-a dat  i el seama, dup# ce i-a trecut furia, c#, 
atunci când tr#ie ti cu o femeie, dezam#girea asta mai ales este ceva curent 
 i firesc; a a încât l-a n#p#dit brusc un sentiment de profund# tandre&e fa&# 
de Julia, cum nu mai tr#ise pân# atunci. I-ar fi pl#cut s# fi fost c#s#tori&i 
a a, de vreo zece ani. I-ar fi pl#cut s# se poat# plimba cu ea pe str#zi, uite-
a a, cum f#ceau atunci, dar pe fa&# [i f#r# fric#, vorbind despre tot soiul de 
banalit#&i  i târguind una-alta pentru cas#. )i cel mai mult i-ar fi pl#cut s# fi 
avut  i ei un loc unde s# poat# sta singuri, f#r# s# se simt# obliga&i s# fac# 
amor de câte ori se întâlneau. )i, de fapt, nu chiar în clipa respectiv#, ci a 
doua zi i-a venit ideea s# închirieze camera domnului Charrington. Când i-a 
propus Juliei, ea a fost de acord imediat, nea teptat de repede. )tiu amândoi 
c# este curat# nebunie s# fac# a a ceva, ca [i cum ar coborî în mod inten-
&ionat cu un picior în groap#. Acum, stând pe marginea patului  i a teptând-
o pe Julia, îi vin în minte din nou beciurile Ministerului Iubirii. Ciudat cum 
poate oroarea asta predestinat# s#-&i invadeze gândurile  i apoi s#-&i ias# din 
cap. O vezi în fa&a ta, inevitabil#, într-un viitor oarecare, stând înaintea 
mor&ii ca 99 înaintea lui 100. Nu o po&i evita, dar s-o amâni – asta s-ar 
putea s# reu e ti;  i totu i, în loc s# încerci s-o amâni, de fiecare dat#  i din 
propria ta ini&iativ#, faci ce faci  i te îndrep&i c#tre ea,  i înc# pe scurt#tur#. 
 Pe scar# se aud pa i gr#bi&i. Julia d# buzna în camer#. ~n mân# duce 
o trus# de scule din canava maro, cu care Winston a mai v#zut-o 
plimbându-se pe coridoarele Ministerului. Se ridic#  i o ia în bra&e, dar ea 
se desface din îmbr#&i area lui, în parte  i fiindc# a r#mas cu trusa de scule 
în mân#. 

– Stai, stai a a, zice ea. Las#-m# o clip#, s#-&i ar#t ce-am adus. Tu ai 
adus porc#rie de-aia de cafea Victoria, nu? )tiam eu c-ai s-aduci. D#-o 
dracului, c# n-avem nevoie de ea. Uite-aici! 
 Se a eaz# în genunchi, deschide trusa [i r#stoarn# pe jos câteva chei 
 i  urubelni&e, dând la iveal# mai multe pachete aranjate cu grij#, pe care i 
le întinde lui Winston pe rând. Primul pachet pare cunoscut la pip #it: este 
ceva greu  i nisipos, în care î&i intr# degetul dac# ape i. 

– N-o fi zah#r?! - întreab# el. 
– Zah#r-zah#r, nu zaharin#. )i uite-aici, o franzel#. Pâine alb#, ca 

lumea, nu mizeria aia ce mânc#m noi. )i un borc#nel de gem. )i-o cutie de 
lapte da' uite-aici! De-asta chiar c# sunt mândr#. A trebuit s-o învelesc într-
o pânz# de sac, pentru c#... 
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 Dar nu mai este nevoie s#-i explice de ce învelise pachetul. Camera 
se umple brusc de miros, un parfum puternic, fierbinte, care parc# eman# 
de undeva din prima lui copil#rie, cu care te mai întâlne ti  i în ziua de 
ast#zi, totu i, când se r#spânde te din câte un gang înainte s# se trânteasc# o 
u #, sau peste câte o strad#, îl adulmeci pentru o clip#  i apoi dispare ca  i 
cum n-ar fi fost. 

– Cafea! -  opte te Winston. Cafea adev#rat#! 
– Cafea de la Partidul Interior. Nu exist# nimic pe lumea asta s# nu 

aib#  i porcii #ia, da' nimic,  tii ce-i aia? Bineîn&eles c# servitorii  i 
chelnerii  i oamenii în general mai pun mâna  i...  A, uite, am  i un pachet 
de ceai. 
 Winston se a ez#  i el pe jos, lâng# ea,  i rupe hârtia într-un col&. 

– E ceai adev#rat, nu frunze de coac#z.  
– Se pare c# s-a g#sit o mul&ime de ceai în ultima vreme. Am 

cucerit India, a a ceva, comenteaz# Julia. A a, iubitule, dar acuma ascult#-
m# o clip#. Vreau s# te întorci cu spatele la mine trei minute; du-te  i stai 
pe partea cealalt# a patului. Nu te duce prea aproape de fereastr#. )i s# nu 
te-ntorci pân# nu-&i spun eu. 
 Winston r#mâne privind fix, în gol, pe lâng# draperia de muselin#. 
Jos, în curte, femeia cu bra&ele ro ii merge în continuare de la copaie pân# 
la sârm#  i înapoi, î i scoate alte dou# cârlige din gur#  i începe din nou s# 
cânte, cu vocea ei profund#: 

„Unii zi' c#-n tim' pa toate le ui&i, 
Zi' c-orice durere-&i trece, 
Da' un zâmbet s-o lacrim# dup-atâ&ia ani 
Tot îm'mai sfâ i-inima-a-a-a...” 

 Precis c#  tie pe de rost toat# prostia aia de cântec. Vocea ei ajunge 
pân# sus la el o dat# cu adierea blinda a verii  i sun# foarte conving#toare, a 
melancolie fericit#, î&i d# impresia c# femeia ar fi pe deplin satisf#cut# dac# 
seara asta de iunie nu s-ar mai sfâr i niciodat#, iar rufele de pus la uscat nu 
s-ar mai termina nici ele; atunci ar putea r#mâne  i ea acolo înc# o mie de 
ani, ag#&ând scutece pe sârm#  i fredonând nerozii. Lui Winston îi trece 
prin minte un gând curios,  i anume c# nu a auzit niciodat# un membru al 
Partidului care s# cânte de unul singur, fiindc# a a simte el nevoia. Probabil 
c# ar p#rea  i oarecum neortodox, o excentricitate periculoas#, la fel cu 
vorbitul de unul singur, de pild#. Poate numai dac# ajungi prin vecin#tatea 
mor&ii de foame s# ai motive s# cân&i. 

– Po&i s# te-ntorci, zice Julia. 
 Se întoarce cu fa&a spre ea, dar, în prima clip#, aproape c# nu o 
recunoa te, în loc s-o vad# goal#, cum se a tepta, descoper# o transformare 
cu mult mai surprinz#toare: Julia s-a vopsit pe fa&#. 
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 Probabil c# s-a furi at pân# în cartierele prolilor, a g#sit vreo 
drogherie  i  i-a cump#rat o trus# complet# de machiaj. Uite, s-a rujat din 
plin pe buze, s-a fardat în obraji [i  i-a dat cu pudr# pe nas – pân#  i sub 
ochi  i-a dat cu ceva care i-i face s# str#luceasc#. Nu a lucrat ea prea 
îndemânatic, dar, oricum, nici preten&iile lui Winston în acest domeniu nu 
sunt cine- tie-ce. Nu a mai v#zut niciodat#  i nici nu- i putea închipui vreo 
membr# a Partidului fardat#. Uimitor cât de mult  i-a îmbun#t#&it 
înf#&i area. Cu câteva tu e de culoare unde trebuia, a devenit nu numai cu 
mult mai atr#g#toare, dar  i de departe mai feminin#. P#rul tuns scurt  i 
salopeta b#ie&easc# nu fac decât s# sublinieze aceste efecte noi. Când o ia în 
bra&e, îl n#p#de te un miros de violete, care îi readuce în minte 
semiobscuritatea unei buc#t#rii dintr-un subsol [i gura f#r# din&i a unei 
femei care folosea exact acela i parfum; dar ce mai conteaz# acum? 

– )i parfum! - exclam# el. 
– Da, iubitule,  i parfum. )i data viitoare,  tii ce fac? O s#-mi fac 

rost de-o rochie adev#rat# de femeie  i-o s-o port în locul pantalonilor 
#stora nenoroci&i, îmi pun ciorapi de m#tase  i pantofi cu toc înalt! ~n 
camera asta, o s# fiu femeie, nu tovar# #! 
 Drept care, î i smulg amândoi hainele de pe ei  i se urc# în patul 
imens de mahon. Pentru prima oar# se dezbrac#  i el de tot în fa&a ei - pân# 
acum i-a fost ru ine de trupul lui alb  i sl#b#nog, cu venele atinse de varice, 
care îi ies în eviden&# pe coapse,  i cu pata albicioas# de deasupra gleznei. 
Cear afuri nu au, iar p#tura pe care se întind este roas#  i neted#, dar 
dimensiunile  i arcurile elastice ale patului îi uimesc [i pe unul,  i pe 
cel#lalt. 

– Precis c# e plin de plo ni&e, da' ce conteaz#? - zice Julia. 
 În ziua de ast#zi, nu mai g#se ti un pat dublu, poate doar în casele 
prolilor. În copil#rie, lui Winston i s-a mai întâmplat s# doarm# într-un pat 
dublu, dar Julia nu- i aduce aminte s# fi tr#it vreodat# experien&a asta. 
 Dup# ce fac ce fac, a&ipesc amândoi. Când se treze te, Winston vede 
c# limbile ceasului arat# nou# f#r# câteva minute. R#mâne a a, nemi cat, 
pentru c# Julia doarme cu capul pe bra&ul lui îndoit. Aproape tot fardul i-a 
r#mas pe pern# sau pe fa&a lui, dar mai are înc# o nuan&# de ro u în obraji, 
care îi scoate în eviden&# liniile frumoase. Soarele arunc# dinspre apus o 
raz# la piciorul patului  i umple de lumin# c#minul, unde apa din crati&# 
fierbe cu bulboane. Jos, în curte, femeia nu mai cânt#, dar &ipetele 
îndep#rtate ale copiilor p#trund pân# la ei. Printre multe alte gânduri, se 
întreab# dac# în trecutul acela desfiin&at era o experien&# normal# de via&# 
s# stai uite-a a, în pat, în r#coarea serii de var# - un b#rbat  i o femeie, goi-
pu c#  i care fac amor când au ei chef, care vorbesc despre ce au chef, f#r# 
s# simt# nici o obliga&ie de a se scula, stând pur  i simplu întin i în pat  i 
ascultând ecourile lini tite de afar#. Oare chiar n-o fi existat nici o perioad# 
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în care treaba asta s# fi trecut drept ceva firesc? Julia se treze te  i ea, se 
freac# la ochi [i se ridic# într-un cot, ca s# se uite la sobi&#. 

– S-a dus juma' de ap#, zice ea. Stai, c# m# scol acum  i fac imediat 
cafeaua. Mai avem o or#. La voi, la cât se taie lumina? 

– La dou#zeci [i trei-treizeci. 
– La noi, la c#min, la dou#zeci  i trei. Da' trebuie s# fim în camere 

mai devreme, pentru c#... - Mar  afar#, scârb#-mpu&it#!! 
 Deodat#, se r#suce te peste marginea patului, pune mâna pe un 
pantof de pe jos  i-l arunc# de perete într-unul din col&uri, cu o zvâcnire 
b#ie&easc# a bra&ului, la fel cum, într-o diminea&#, acum vreo dou# luni, la 
cele Dou# Minute de Ur#, a aruncat cu dic&ionarul în Goldstein. 

– Ce s-a-ntâmplat? - întreab# Winston surprins. 
– Era un  obolan. L-am v#zut când  i-a scos botul scârbos de dup# 

lambriuri. Uite, e o gaur# jos, acolo. Oricum, l-am speriat serios de tot. 
– )obolani!! - murmur# Winston. În camera asta! 
– E plin de ei peste tot, zice Julia indiferent#, întinzându-se la loc pe 

spate. Avem  i la c#min, la buc#t#rie. Sunt p#r&i ale Londrei în care mi un#. 
)tiai c# atac#  i copiii? Da, cic# da. Sunt str#zi pe care femeile n-au curaj 
s#- i lase copiii singuri nici dou# minute. Da' numai #ia mari, cafenii, fac 
chestia asta. )i ce-i prost e c#-ntotdeauna... 

– Taci din gur# ! - scrâ ne te Winston din din&i, cu ochii strân i. 
– Da' ce s-a-ntâmplat, drag#? Uite, c# e ti palid de tot. Ce, î&i fac 

scârb#? 
– Din toate ororile de pe lumea asta, tocmai un  obolan! 

 Julia se întoarce lâng# el  i- i arunc# un picior peste el, ca  i cum ar 
vrea s#-l lini teasc#, înc#lzindu-1 cu corpul ei. El nu deschide ochii 
imediat. 
 A avut, timp de câteva clipe, senza&ia c# vede din nou în fa&a ochilor 
un co mar care l-a terorizat, la diverse intervale, toat# via&a, întotdeauna se 
întâmpla cam la fel: se face c# st# în fa&a unui zid de întunecime  i c# de 
partea cealalt# se afl# ceva îngrozitor, ceva prea cumplit pentru a putea fi  
îndurat, în vis, are de fiecare dat# un profund sentiment de frustrare, pentru 
c# î i d# seama c# el, de fapt,  tie ce se afl# dincolo de zidul de întunecime. 
Cu un efort sfâ ietor, de parc#  i-ar smulge o bucat# din propriul lui creier, 
ar putea chiar s# scoat# la lumin# ceea ce se afl  acolo. De fiecare dat#, se 
treze te con tient c#, în adâncul sufletului lui,  tie despre ce este vorba; [i 
uite,  i acum, într-un fel sau altul, are leg#tur# cu ce spunea Julia când el i-a 
retezat-o. 

– Iart#-m#, zice într-un târziu. N-am nimic, da' nu-mi plac 
 obolanii, atâta tot. 
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– Fii lini tit, iubitule, sc#p#m noi de scârbele alea-mpu&ite de-aici. 
Înainte de a pleca, o s# îndes eu în gaur# ni te cârpe  i, când mai venim, o 
s# aduc ni te ciment  i-o astup ca lumea. 
 Winston a trecut deja, pe jum#tate, peste momentul de panic# oarb#. 
Se ridic# în capul oaselor  i se reazem# de t#blia patului, oarecum ru inat 
de sl#biciunea de care a dat dovad#. Julia se ridic# din pat, î i trage salopeta 
pe ea  i face cafeaua. Din crati&# se r#spânde te un miros atât de puternic [i 
de a&â&#tor, încât trebuie s# închid# fereastra, de team# s# nu-l simt# careva 
de afar# )i s# devin# curios. Dar  i mai bun# decât gustul cafelei în sine 
este consisten&a m#t#soas# pe care i-o d# zah#rul  i pe care Winston 
aproape c-a uitat-o, dup# ani întregi de îndulcit ori ice cu zaharin#. Julia se 
învârte prin camer# cu o mân# în buzunar  i în cealalt# cu o felie de pâine 
cu gem. Se uit# indiferent# la bibliotec#, î i d# cu p#rerea cum ar fi cel mai 
bine de reparat m#su&a rabatabil#, se arunc# în fotoliul jerpelit ca s# vad# 
cât de comod este  i cerceteaz# ceasul absurd cu cadranul de dou#sprezece 
ore, zâmbind cu un aer vag tolerant. La presse-papiers-ul de sticl#  i-l 
aduce pe pat ca s#-l vad# la lumin# mai bun#. Winston i-l ia din mân#, 
fascinat, ca de obicei, de luciul sticlei, transparent# ca apa de ploaie. 

– Tu pentru ce zici c-o fi asta? — întreab# Julia. 
– Nu cred c# e pentru ceva - adic# nu cred c-a folosit vreodat# la 

ceva. Asta-mi place la ea. E un ciob de istorie pe care au omis s-o aduc# la 
zi. Un mesaj de-acum o sut# de ani, dac-am  ti s#-l descifr#m. 

– )i tabloul #la de pe perete..., zice ea, ar#tând cu capul spre 
gravura de pe peretele din fa&#. )i #la tot o sut# de ani o fi având? 

– Mai mult. Poate chiar dou# sute. N-avem cum  ti sigur. ~n ziua de 
azi nu mai po&i  ti despre nimic câ&i ani are. 
 Julia se ridic#  i se apropie de gravur#. 

– Uite, de-aici a scos scârbo enia aia botu', zice  i trage un picior în 
lambriul care se g#se te chiar sub gravur#. Da' unde e, aici? Am mai v#zut 
cl#direa asta nu- tiu-unde... 

– E o biseric# - sau, cel pu&in, a fost. Sfântul Clement Danezul, a a 
se numea. )i, aducându- i aminte de cele câteva versuri pe care i le-a 
recitat domnul Charrington, adaug#, oarecum nostalgic: „Portocale  i 
l#mâi, zice-un clopot la Sân Clement". 
Spre surprinderea lui, Julia preia poezioara: 

– „Ai s#-mi dai trei gologani, zice altul la Sân Martin. / Când mi-i 
dai, zi, când mi-i dai? – zice-al treilea la Justi&ie..." )i nu mai  tiu cum era 
mai departe, da'  tiu c# se termina a a: „Haide, &ine-o lumânare s# te duci 
mai iute-n pat, / Uite, cade-o topori ca  i te las# f#r# cap". 
 Parc#  i-ar fi spus cele dou# jum#t#&i ale unei parole. Dar trebuie s# 
mai fie un vers, dup# cel cu „al treilea la Justi&ie". Poate c# l-ar putea 
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scoate, totu i, din memoria domnului Charrington, dac# îl ajut# s#- i aduc# 
aminte restul. 

– De unde  tii chestia asta? - întreab# Winston. 
– De la bunicu-meu. Când eram mic#, mi-o tot recita, poezioara 

asta. A fost vaporizat când aveam eu opt ani. ~n tot cazul, a disp#rut. Da' 
m#-ntreb cum erau l#mâile, adaug# ea, s#rind de la una la alta. C# portocale 
am v#zut. Sunt ni te fructe galbene, rotunde, zemoase, cu coaja groas#. 

– Eu &in minte l#mâile, zice Winston. Prin cincizeci erau ni te fructe 
obi nuite. Atât de acre, c# &i se strepezeau din&ii numai când le vedeai. 

– Pot s# jur c# tabloul #sta are plo ni&e pe sub ram#, zice Julia. Am 
s#-l dau jos într-o zi  i-am s#-l cur#& ca lumea. M# rog, acuma hai s# ne 
preg#tim de plecare. Eu trebuie s#-mi  terg culorile-astea de pe fa&#. Ce nu-
mi place! Dup# aia, te  terg  i pe tine de ruj. 
 Winston mai r#mâne în pat câteva minute. S-a întunecat aproape de 
tot. Se întoarce c#tre lumin#  i se uit# la presse-papiers-ul de sticl#. Ce i se 
pare nemaipomenit la el nu este buc#&ica de coral din#untru, ci chiar 
interiorul sticlei. Are, a a, cumva, ca o adâncime a ei proprie,  i totu i este 
transparent# ca aerul. Suprafa&a sticlei îi sugereaz# bolta cerului, care 
închide în ea o lume minuscul#, dar un univers complet. Are sentimentul c# 
ar putea înc#pea în universul respectiv )i el însu i,  i patul de mahon,  i 
m#su&a,  i ceasul demodat,  i gravura în o&el – chiar  i presse-papiers-ul 
însu i. Bucata de sticl# simbolizeaz# camera în care se afl#, iar buc#&ica de 
coral - via&a Juliei  i a lui, fixate în miezul cristalului ca într-o eternitate. 
 

5 

 
 Syme a disp#rut. Alalt#ieri, el nu a mai ap#rut la slujb#; câ&iva in i 

f#r# minte s-au apucat s# comenteze absen&a lui. Ieri, deja, nimeni nu mai 
pomenea nimic despre el. Ast#zi, în pauza de prânz, Winston se duce în 
holul Sec&iei Documente, ca s# se uite la avizier. Exist# acolo o list# b#tut# 
la ma in#, cu membrii Comisiei de )ah, din care f#cea parte  i Syme. Lista 
arat# aproape la fel ca înainte, adic# nimic nu este t#iat; atâta, c# e mai 
scurt# cu un nume. Clar: Syme nu mai exist#; el nu a existat niciodat#. 
 Afar# este o c#ldur# care te coace, în cl#direa ca un labirint a 
Ministerului, înc#perile f#r# ferestre  i cu aer condi&ionat p#streaz# o 
temperatur# normal#, dar afar# trotuarele te frig la picioare, iar în metrouri, 
la orele de vârf, domne te o duhoare însp#imânt#toare. Preparativele pentru 
S#pt#mâna de Ur# sunt în toi [i în toate Ministerele personalul lucreaz# 
peste program. Totul trebuie organizat: mar uri, întruniri, parade militare, 
conferin&e, expozi&ii de figuri de cear#, filme, tele-programe; sunt de ridicat 
tribune, de construit efigii, de inventat lozinci, de scris cântece, de 
r#spândit zvonuri, de m#sluit fotografii. La Sec&ia Literatur#, echipa din 
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care face parte  i Julia a fost luat# de la produc&ia de romane  i i s-a dat de 
fabricat la repezeal# o serie de pamflete despre atrocit#&i. Winston, pe lâng# 
lucr#rile obi nuite, st# în fiecare zi ore întregi ca s# treac# în revist# numere 
vechi din Times  i s# schimbe sau s# îmbun#t#&easc# anumite pasaje care 
urmeaz# s# fie citate în discursuri. Noaptea, târziu, când prolii mi un# pe 
str#zi cu miile, ora ul arat# ciudat de febril. 
 Rachetele cad parc# mai des ca niciodat#, iar uneori se aud de la 
mare dep#rtare ni te explozii fantastice, despre care nimeni nu  tie ce ar 
putea fi, în schimb circul# zvonuri îndr#cite. 
 Noul cântec care va fi  lag#rul S#pt#mânii de Ur# – se  i nume te 
Cântec despre Ur  – a fost deja compus  i se reia la nesfâr it pe tele-
ecrane. Are un ritm s#lbatic, de l#trat, care nu poate fi numit propriu-zis 
muzic#; seam#n# mai degrab# cu un r#p#it de tobe. R#cnit pe sute de voci, 
în trop#iala mar urilor, î&i d# fiori pe  ira spin#rii. De minune a prins deja la 
proli, r#sunând la miezul nop&ii pe str#zi, la concuren&# cu înc# popularul 
N-a fost decât am gire. Copiii Parsons îl cânt# în gura mare, la orice or# 
din zi  i din noapte,  i au devenit insuportabili. 
 Serile lui Winston sunt acum mai pline ca niciodat#. Parsons, vecinul 
lui, organizeaz# plutoane de voluntari care s# preg#teasc# strada lor pentru 
S#pt#mâna de Ur# fixând pancarte, lipind afi e, instalând catarge pentru 
steaguri pe case  i încumetându-se chiar s# agate cabluri de-a latul str#zii, 
de la un acoperi  la altul, pentru a putea atârna fanioane. Motivul num#rul 
unu de mândrie al lui Parsons, care este fericit ca un bufon  i se simte în 
elementul lui, este c# numai Blocul Victoria urmeaz# s# asigure patru sute 
de metri de drapele. Sub pretextul c#ldurii  i al muncii fizice, seara trece la 
pantaloni scur&i  i la o c#ma # descheiat# la gât. Îl vezi peste tot în acela i 
timp: împinge, trage, taie cu fer#str#ul, bate cu ciocanul, organizeaz#, îi 
încurajeaz# pe to&i cu îndemnuri tov#r# e ti  i eman#, prin fiecare cut# a 
pielii, valuri Parc# inepuizabile de miros acru de sudoare. 
 Brusc, Londra a fost n#p#dit# de un nou afi . Nu are nici un text, ci 
reprezint#, pur  i simplu, un soldat eurasian monstruos, înalt de trei -patru 
metri, cu o mutr# inexpresiv# de mongol  i care înainteaz#, cu ni te cizme 
enorme  i cu pistolul-mitralier# &inut la brâu  i îndreptat înainte. Indiferent 
din ce unghi te ui&i, gura pu tii, m#rit# din cauza perspectivei, pare a &inti 
exact c#tre ochii t#i. Afi ul #sta a fost lipit în orice loc liber de pe orice 
perete destul de mare, l#sând în urm#, ca num#r, chiar  i portretele Fratelui 
cel Mare. Prolii, care de felul lor sunt apatici când vine vorba despre r#zboi, 
acum s-au mobilizat, l#sându-se asmu&i&i într-una dintre crizele lor 
periodice de frenezie patriotic#. )i, pentru a se armoniza cu starea general# 
de spirit, rachetele omoar#  i ele mai mul&i oameni decât de obicei. Una a 
c#zut pe un cinematograf plin din Stepney  i a l#sat câteva sute de mor&i 
îngropa&i sub d#râm#turi. Toat# popula&ia cartierului s-a încolonat într-o 
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lung# procesiune funebr#, care a durat ore întregi  i a luat, de fapt, forma 
unui miting de protest. Alt# bomb# a c#zut pe un maidan folosit ca loc 
dejoac#  i câteva zeci de copii au fost transforma&i în praf  i pulbere. Au 
urmat alte demonstra&ii furioase. Goldstein a fost ars in effigie, sute de afi e 
cu soldatul eurasian au fost sfâ iate  i aruncate pe foc, iar câteva magazine 
au fost jefuite în t#r#boiul general; în cele din urm#, s-a r#spândit zvonul c# 
ar exista spioni care teleghideaz# rachetele prin radio-unde, a a încât doi 
b#trâni, suspecta&i de a fi de origine str#in#, au murit sufoca&i de fl#c#ri în 
propria lor cas#. 
 Ori de câte ori ajung în camera domnului Charrington, Julia  i 
Winston stau dezbr#ca&i, întin i unul lâng# altul pe patul nef#cut, sub 
fereastra deschis#, doar-doar le-o fi mai pu&in cald. )obolanul n-a mai 
ap#rut, dar, din cauza c#ldurii, plo ni&ele s-au înmul&it îngrozitor. Lor, îns#, 
nu le pas#. Murdar# sau curat#, camera lor li se pare a fi raiul pe p#mânt. 
Cum ajung, împr# tie peste tot piper cump#rat la negru, î i dau jos hainele 
de pe ei  i fac amor a a, n#du i&i, pe urm# adorm în tandem, iar când se 
trezesc, plo ni&ele sunt deja regrupate, gata de contra-ofensiv#. 
 De patru, cinci,  ase - de  apte ori s-au întâlnit numai în luna iunie. 
Winston a renun&at la obiceiul de a bea gin la orice or#. Parc# i-a trecut  i 
nevoia de a bea. S-a îngr# at, ulcera&ia varicoas# a mai dat înapoi, l#sând 
doar o pat# cafenie pe pielea de deasupra gleznei, iar accesele de tuse din 
fiecare diminea&# au încetat. Cursul vie&ii nu i se mai pare de nesuportat  i 
nici nu-i mai vine s# se strâmbe la tele-ecran sau s# strige porc#rii în gura 
mare. Acum, c# au o ascunz#toare sigur#, aproape ca o locuin&#, numai a 
lor, nici nu li se mai pare o nedreptate c# nu se pot vedea decât din când în 
când,  i numai câteva ceasuri de fiecare dat#. Un singur lucru conteaz#: 
camera de deasupra magazinului de vechituri, faptul c# ea exist#. Dac# o 
 tiu acolo, neatins#, se simt de parc# ar fi în#untru chiar  i când nu sunt. 
Camera lor este o lume în sine, ca o enclav# din trecut, în care mai tr#iesc 
înc# anumite animale, altminteri disp#rute. )i domnul Charrington, se 
gânde te Winston, este tot un animal disp#rut, înainte de a merge sus,  i-a 
f#cut un obicei: se opre te  i st# de vorb# cu domnul Charrington. 
B#trânelul nu pare s# ias# vreodat# din pr#v#lie, în orice caz foarte rar, iar. 
Pe de alt# parte, nu are aproape nici un client. Duce o existen &# de fantom#, 
pendulând între pr#v#lia mic#  i întunecoas#  i o buc#t#rie [i mai mic# din 
dos, unde î i face de mâncare  i &ine, printre altele,  i un gramofon 
incredibil de vechi, cu o pâlnie enorm#. Conversa&ia cu Winston se pare c# 
îi face pl#cere. Se învârte te printre mormanele de obiecte inutile, cu nasul 
lui lung  i ochelarii gro i, cu umerii adu i în fa&# în jacheta de catifea, 
având mereu un aer de perceptor, mai degrab# decât de negustor. Se opre te 
din când în când  i pune degetul, cu un fel de entuziasm ofilit, pe câte un 
dop de por&elan, pe capacul pictat al unei tabachere pentru prizat, sparte, 
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sau pe câte un medalion gol pe din#untru, care con&ine o  uvi&# din p#rul 
cine- tie c#rui copil mort demult. Nu-i cere lui Winston s# le cumpere, doar 
s# le admire. Când vorbe ti cu domnul Charrington, parc# ascul&i clinc#itul 
unei cutii muzicale vechi [i stricate. De undeva, din cotloanele memoriei 
lui, tot scoate fragmente de poezioare uitate de toat# lumea. Una este despre 
dou#zeci [i patru de mierle, alta despre o vac# f#r# un corn, alta despre 
moartea bietului Robin Coco elul. 

– M-am gândit c# v-ar putea interesa, zice el, râzând u or a dispre&, 
ori de câte ori vine cu câte un asemenea citat, de i niciodat# nu- i aduce 
aminte în întregime de nici o poezioar#. 

)i Winston  i Julia realizeaz# – într-un fel, nu pierd nici o clip# din 
vedere - faptul c#, oricum ar fi, ceea ce fac ei nu poate dura la infinit. 
Uneori, când sentimentul mor&ii iminente li se pare la amândoi la fel de 
palpabil ca patul pe care fac amor, se strâng unul în cel#lalt, cu un fel de 
senzualitate disperat#, ca un suflet damnat care se aga&# de ultimele f#râme 
de pl#ceri lume ti, atunci când vede c# mai are numai câteva minute pân# i 
s#-i bat# ceasul. Alteori, îns#, î i între&in unul celuilalt iluzia nu numai a 
siguran&ei, dar [i permanen&ei. Atâta timp cât se afl# în camera lor nu li se 
poate întâmpla nimic r#u. De ajuns acolo este, într-adev#r, dificil  i 
primejdios, dar camera în sine este ca un templu, ca atunci când Winston s -
uitat în inima presse-papiers-ului, cu sentiment c# ar putea, într-un fel 
oarecare, s# p#trund# în interiorul universului de sticl#  i c#, odat# intrat 
în#untru, timpul, cel pu&in pentru el, ar fi înc#tu at. De multe ori, se las# s# 
alunece în vise de mântuire. Norocul nu-i va p#r#si niciodat#  i î i vor duce 
mai departe complotul, uite-a a, pân# la adânci b#trâne&e. Sau Katherine 
crap# dracului odat#, iar ei reu esc, tr#gând sforile cu mult# abilitate, s# se 
c#s#toreasc#. Sau se sinucid amândoi în acela i timp. Sau dispar, î i 
schimb# înf#&i area, devin imposibil de recunoscut, înva&# s# vorbeasc# în 
argoul prolilor, se angajeaz# într-o fabric# oarecare  i tr#iesc pân# la adânci 
b#trâne&e ne tiu&i de nimeni, pe o str#du&# dosnic#. Toate astea sunt ni te 
tâmpenii, bineîn&eles; amândoi  tiu prea bine c#, în realitate, nu au nici o 
sc#pare. Singura variant# efectiv realizabil# este cea cu sinuciderea, dar nici 
la asta nu au nici o inten&ie s# recurg#. Tr#iesc de la o zi la alta  i de la o 
s#pt#mân# la alta, târându-se printr-un prezent f#r# viitor, dintr-un instinct 
mai puternic decât voin&a lor, a a cum întotdeauna pl#mânii î&i mai trag o 
gur# de aer, dac# mai exist# m#car o gur# de aer de respirat în jurul t#u. 
 Alteori, tot a a, cad de acord s# se revolte în mod organizat 
împotriva Partidului, dar habar nu au care ar trebui s# le fie primul pas. 
Chiar dac# legendara Fr#&ie exist# într-adev#r, tot mai au de rezolvat 
dificultatea de a g#si o metod# prin care s# ia leg#tura cu ea. Winston îi 
poveste te Juliei despre acea bizar# comuniune spiritual# care exist# - sau, 
cel pu&in, i se pare lui c# exist# - între el  i O'Brien  i despre tenta&ia pe care 
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o simte uneori de a-l aborda a a, direct, pe O'Brien, anun&ându-1 c# este 
du manul Partidului [i cerându-i sprijinul. Curios este, îns#, c# o asemenea 
afirma&ie din partea lui nu i se pare Juliei un lucru îngrozitor de imprudent. 
Cum ea are obiceiul de a judeca oamenii dup# fe&ele lor, i se pare normal ca 
Winston s#-l eticheteze pe O'Brien drept persoan# de încredere pe temeiul 
unei singure priviri fugare. Mai mult decât atât, ea este convins# c# toat#, 
sau aproape toat# lumea detest# Partidul pe ascuns [i c# to&i ar înc#lca 
regulile, dac# ar g#si o metod# cât-de-cât prudent# de a face treaba asta. 
Dar c# ar exista, sau c# ar putea exista o opozi&ie organizat#, de anvergur# - 
a a ceva Julia refuz# s# cread#. Pove tile despre Goldstein  i armata lui 
camuflat#, cum îi spune ea, nu sunt decât ni te gogom#nii pe care trebuie s# 
te prefaci c# le crezi, inventate de Partid pentru a- i sluji propriile interese. 
De nenum#rate ori, la întrunirile de Partid  i la demonstra&iile spontane, ea 
recunoa te c# zbiar# cât poate de tare în favoarea execut#rii unor oameni 
despre care nu a auzit niciodat#  i nu crede nici în ruptul capului c# ar fi 
comis crimele care li se pun în cârc#. La procesele publice, se bag#  i ea în 
primele rânduri, în deta amentele Ligii Tineretului care înconjoar# cl#direa 
tribunalului zi [i noapte, [i &ip#, la anumite intervale de timp, „Moarte 
tr#d#torilor!” în timpul celor Dou# Minute de Ur#, îi întrece pe to&i ceilal&i 
la insultele adresate lui Goldstein, de i, totu i, are o idee foarte vag# despre 
el, cine este [i ce teze, pas#mite, sus&ine. Julia a crescut în anii de dup# 
Revolu&ie  i este mult prea mic# pentru a &ine minte confrunt#rile 
ideologice ale anilor cincizeci  i  aizeci. Ceva care s# semene a mi care 
politic# independent# iese din perimetrul imagina&iei ei  i, oricum, Partidul 
nu poate fi învins. Partidul va exista întotdeauna  i va fi întotdeauna 
acela i. ~mpotriva lui nu te po&i revolta decât f#când anumite gesturi secrete 
de neascultare sau câte un act izolat de violen &#, de pild# s: omori pe cineva 
sau s# arunci în aer ceva. 
 În anumite privin&e, Julia este mult mai perspicace decât Winston  i 
mult mai pu&in atent# la propaganda Partidului. ~ntr-o zi, de pild#, când el a 
adus vorba, în leg#tur# cu altceva, despre r#zboiul cu Eurasia, ea l-a l#sat 
cu gura c#scat# spunându-i, cu tonul cu care ai enun&a o banalitate, c#, dup# 
p#rerea ei, nu este nici un r#zboi. Rachetele care cad în fiecare zi asupra 
Londrei sunt lansate, probabil, de guvernul Oceaniei însu  i, „ca s# &in# 
lumea cu sufletul la gur#”. Asemenea idee lui Winston chiar c# nu i-a trecut 
niciodat# prin cap. I-a trezit  i un sentiment de invidie spunându-i c#, în 
timpul celor Dou# Minute de Ur#, marea ei problem# este s# se ab&in#, s# 
nu o umfle râsul. Julia nu pune la îndoial# tezele Partidului decât atunci 
când îi afecteaz# propria ei via&# într-un fel sau altul. De multe ori, accept# 
mitologia oficial#, pur  i simplu fiindc# diferen&a dintre adev#rat  i fals i se 
pare neesen&ial#. De pild#, ea crede, fiindc# a a a înv#&at la  coal#, c# 
Partidul a inventat avioanele. Winston, în schimb, î i aduce aminte c#, la 
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sfâr itul anilor cincizeci, când mergea el la  coal#, numai despre elicopter 
se spunea c# l-ar fi inventat Partidul; uite, nu au trecut decât vreo 
doisprezece ani  i Julia a înv#&at la  coal# c#  i avionul a fost inventat de 
Partid; peste înc# o genera&ie, or s# pretind# c#  i locomotiva cu aburi tot ei 
au descoperit-o. Când îi spune c# avioanele existau deja cu mult înainte s# 
se fi n#scut ei  i cu mult înainte de Revolu&ie, Juliei i se pare o informa&ie 
absolut neinteresant#. La urma urmei, ce conteaz# cine a descoperit 
avionul? Efectiv uimit r#mâne, îns#, Winston atunci când constat#, dintr-o 
vorb# spus# de el la întâmplare, c# Julia nu- i aduce aminte c# numai acum 
patru ani Oceania era în r#zboi cu Estasia  i în pace cu Eurasia. Bun, sigur 
c# ea consider# tot r#zboiul o gogori&#; dar parc# nici nu a b#gat de seam# 
c# du manul se cheam# acum altfel. 

– Eu credeam c# suntem tot timpul în r#zboi cu Eurasia, 
comenteaz# ea, cu gândurile aiurea. Treaba asta îi d# lui Winston un 
sentiment de fric#. Descoperirea avionului a avut loc cu mult înainte de 
na terea ei, dar de la mutarea r#zboiului n-au trecut decât patru ani, [i chiar 
 i atunci ea era deja femeie în toat# firea. Se ceart# cu ea pe aceast# tem#  i, 
dup# vreun sfert de or#, izbute te s#-i scoat# cu cle tele din memorie o vag# 
amintire cum c#, la un moment dat, Estasia era du manul,  i nu Eurasia. 
Chiar  i a a, ei subiectul i se pare neimportant. 

– )i ce conteaz#, z#u a a?! – exclam# Julia, pierzându- i r#bdarea. 
Oricum toate r#zboaiele-astea se &in lan&  i oricum toat# lumea  tie c# 
 tirile-s false de la un cap la altul. 
Uneori, îi poveste te despre Sec&ia Documente, unde lucreaz# el, [i despre 
nesim&irea cu care se falsific# totul acolo. Asemenea lucruri, îns#, pe ea n-o 
oripileaz# ca pe el. Nu i se pare c# se casc# vreo pr#pastie sub picioarele ei 
la gândul minciunilor care devin adev#ruri, îi poveste te despre Jones, 
Aaronson  i Rutherford  i despre petecul de hârtie pe care l-a avut pentru 
câteva clipe în fa&a ochilor. Nu reu e te s-o impresioneze. La început, nici 
nu în&elege prea bine despre ce este vorba: 

– Erau prieteni de-ai t#i? - îl întreab#. 
– Nu, nu-i cuno team personal. Erau membri ai Partidului Interior. 

)i, în tot cazul, erau mai b#trâni ca mine, oameni dinainte de Revolu&ie  i 
din primii ani de dup#. Eu îi  tiam numai din vedere. 

– )i-atunci, care era problema? Tot timpul sunt omorâ&i oameni, 
nu? 
Winston încearc# s-o fac# s# priceap#. 

– A fost un caz excep&ional. Nu-i vorba numai c# ni te oameni au 
fost omorâ&i. Nu-&i dai seama c# trecutul, pân#  i ziua de ieri, a fost abolit? 
Dac# mai supravie&uie te pe undeva, atunci acel undeva este câte un corp 
solid care exist# f#r# cuvinte, uite, ca bucata aia de sticl# de pe mas#. Noi 
deja nu mai  tim absolut nimic despre Revolu&ie  i despre anii dinaintea ei. 
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Toate documentele au fost ori distruse, ori falsificate, toat e c#r&ile au fost 
rescrise, toate tablourile au fost pictate din nou, la toate statuile  i str#zile  i 
cl#dirile li s-au schimbat numele, toate datele au fost modificate. )i 
procesul #sta continu# zi de zi  i clip# de clip#. Istoria s-a blocat. Nu mai 
exist# nimic altceva decât un prezent f#r# început  i f#r# sfâr it, în care 
Partidul are întotdeauna dreptate. Sigur c# eu #tiu c# trecutul este falsificat, 
dar n-a  putea în nici un fel s# dovedesc treaba asta, chiar dac#  i eu lucrez 
la falsificarea lui. Dup# ce-mi fac partea mea, nu mai r#mâne nici o singur# 
dovad#. Singura prob# se afl# în mintea mea, dar de unde  tiu eu c# mai 
exist# m#car un singur om care s# aib# acelea i amintiri ca  i mine? Numai 
atunci, când î&i spun, o singur# dat# în via&a mea, am avut în fa&a ochilor o 
dovad# palpabil# dup  ce se întâmplase falsificarea - ani de zile dup#. 

– )i ce-ai rezolvat cu asta? 
– N-am rezolvat nimic, pentru c# am aruncat-o câteva secunde mai 

târziu. Dar, dac# mi s-ar mai întâmpla ast#zi a a ceva, z#u c-a  p#stra-o! 
– Ei, uite, eu n-a  p#stra-o! - exclam# Julia. Sunt gata s# risc, dar 

pentru ceva care s# merite, nu pentru ni te fi&uici vechi de ziar. )i, chiar 
dac-o p#strai, ce puteai face cu ea? 

– Probabil c# nu mare lucru. Dar era o prob#. Poate c# ar fi sem#nat 
câteva îndoieli pe ici, pe colo, presupunând c# a  fi avut curajul s-o ar#t 
cuiva. Nu-mi fac iluzii c# noi am putea schimba ceva în timpul vie &ii 
noastre. Dar parc#  i v#d mici nuclee de rezisten&# ap#rând din loc în loc, 
grupuri mici de oameni care se al#tur# unele altora  i se m#resc treptat, 
treptat, poate reu esc s# lase  i ceva scris dup# ele, a a încât genera&iile 
viitoare s# duc# mai departe pu&inul pe care l-am început noi. 

– Ce-mi pas# mie, iubirea mea, de genera&iile viitoare? - zice Julia. 
Mie îmi pas# de noi. 

– Tu te revol&i numai de la brâu în jos, zice Winston. 
 Vorba asta, Julia o g#se te str#lucit#  i se arunc# de gâtul lui 
încântat#. 

Ramifica&iile doctrinei Partidului, în schimb, o las# absolut rece. Ori 
de câte ori Winston începe s#-i vorbeasc# despre principiile SOCENG-ului, 
despre dublugândit, despre caracterul schimb#tor al trecutului, despre 
negarea realit#&ii obiective, sau când folose te cuvinte din Nouvorb#, Julia 
se plictise te, nu mai în&elege o iot#  i-l întrerupe, spunându-i c# ea 
niciodat# nu d# aten&ie tuturor bazaconiilor #lora. Doar  tie toat# lumea c#-s 
numai aiureli, de ce s# le mai  i bagi în seam#?! Ea  tie foarte bine când s# 
strige „ura!”  i când „huo!” [i nici nu-i trebuie mai mult. Iar dac# el se 
înc#p#&âneaz# pe asemenea subiecte, ea are obiceiul descurajant de a 
adormi imediat. Este genul de om care a&ipe te oricând  i în orice pozi&ie. 
Când vorbe te cu ea, î i d# seama cât de u or poate l#sa cineva impresia 
ortodoxiei, neavând habar, în realitate, despre lucrurile care înseamn#, 
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propriu-zis, ortodoxie, într-un anume fel, concep&ia despre lume a 
Partidului prinde cel mai bine la oamenii incapabili de a o în &elege. Numai 
asemenea oameni pot fi f#cu&i s# accepte cele mai flagrante înc#lc#ri ale 
bunului-sim&, pentru c# ei nu pricep  i pace enormit#&ile care li se cer  i, 
nefiind suficient de interesa&i de evenimente, nici nu observ# ce se petrece 
de fapt. Neîn&elegând, oamenii ace tia r#mân normali. Ei înghit, pur  i 
simplu, totul, iar ceea ce înghit nu le face practic nici un r#u, pentru c# nu 
las# nimic în urm#, nu las# reziduuri, a a cum, uneori, câte un bob de 
porumb trece nedigerat prin stomacul p#s#rii. 

 
6 

 
 În sfâr it!! ~n sfâr it, s-a-ntâmplat! Semnul pe care-l a tepta de-atâta 
timp! Toat# via&a, i se pare acum, a tânjit dup# treaba asta. 
 Winston merge pe un coridor lung, la Minister  i, la un moment dat, 
când ajunge cam în acela i loc unde i-a strecurat Julia bile&elul în mân# mai 
demult, î i d# seama c# exact în spatele lui merge cineva, mai voluminos 
decât el. Persoana, cine- tie-cine o fi, tu e te scurt, dându-i a în&elege, 
evident, c# vrea s# stea de vorb# cu el. Se r#suce te brusc, s# vad# cine-i 
urm#re te. O'Brien. 
 În sfâr it, se afl# unul lâng# cel#lalt  i parc# prima  i singura pornire 
a lui, a lui Winston, este s-o ia la fug#. Inima îi zvâcne te de-a dreptul 
brutal. Nu se simte în stare s# scoat# vreo vorb#. O'Brien î i urmeaz# 
drumul înainte, în acela i ritm, apucându-1 prietene te de bra& pentru câteva 
momente, a a încât ajung s# mearg# um#r la um#r. Dar el sparge ghea&a 
primul, în felul lui aparte, cu polite&ea aceea solemn#, care-l face s# fie 
altfel decât majoritatea membrilor Partidului Interior.  

– A teptam o ocazie potrivit# pentru a sta de vorb# cu dumneata, îi 
spune el lui Winston. Mai acum câteva zile, am citit în Times un articol al 
dumitale, scris în Nouvorb#. Am impresia c# dovede ti un interes  tiin&ific 
pentru limba noastr#. 
 Winston î i mai recap#t# ceva din st#pânirea de sine. 

– )tiin&ific e cam mult spus, zice el. Eu sunt un profan. )i, pe urm#, 
nu e specialitatea mea. N-am avut niciodat# de-a face cu alc#tuirea propriu-
zis# a limbii. 

– Dar scrii într-un stil foarte elegant, zice O'Brien. )i nu e numai 
p#rerea mea. Vorbeam de curând cu un prieten al dumitale care este, f#r# 
îndoial#, un specialist, îmi scap# numele lui în clipa asta. 
 Winston simte un nou junghi dureros în inim#. Cum poate în&elege 
remarca asta altfel decât ca pe o referire la Syme? Dar Syme nu este numai 
mort  i gata: este abolit, este o nepersoan . Orice referire cât-de-cât 
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explicit# la el este mortal de primejdioas#. Precis c# O'Brien vrea s#-i dea, 
în felul acesta, un semn, s#-i transmit# ceva ca o parol#. Comi&ând, 
împreun#, un m#runt act de crim#gândit, ajung complici. Merg în 
continuare amândoi pe coridor când, deodat#, O'Brien se opre te, î i 
rea eaz# ochelarii pe nas, cu gestul acela ciudat, dezarmant de prietenesc de 
fiecare dat#, apoi zice: 

– Ceea ce voiam, de fapt, s#-&i spun, este c# în articolul dumitale am 
observat c# ai folosit dou# cuvinte care s-au perimat. E drept, numai foarte 
de curând, dar s-au perimat. Ai avut ocazia, cumva, s# consul&i Edi&ia a 
Zecea a Dic&ionarului Nouvorbei? 

– Nu, r#spunde Winston. Nu  tiam c-a [i ap#rut. Noi, la Sec&ia 
Documente, o folosim înc# pe-a Noua. 

– Edi&ia a Zecea urmeaz# s# apar# abia peste vreo câteva luni, cred. 
Dar au fost puse deja în circula&ie câteva exemplare. Eu, de pild#, am un 
exemplar. Te-ar interesa cumva s# te ui&i prin el? 

– Sigur c# da, se gr#be te s# încuviin&eze Winston, pricepând 
imediat încotro bate O'Brien. 

– Sunt câteva inova&ii acolo foarte ingenioase. De pild#, cred c-o s# 
te frapeze restrângerea num#rului de verbe. Deci, cum zici s# proced#m? S# 
trimit pe cineva la dumneata s# &i-l aduc#? Problema este c# invariabil îmi 
zboar# din minte lucrurile de acest fel. Poate po&i dumneata s# treci pe la 
mine s#-l iei – oricând î&i convine. Stai o clip#, s#-&i scriu adresa. 
 Se opresc în fa&a unui tele-ecran. O'Brien î i pip#ie cu palma, 
oarecum distrat, dou# dintre buzunare  i scoate un carne&el cu coper&ile 
legate în piele  i un pix aurit. Mâzg#le te adresa stând exact sub tele-ecran, 
într-o pozi&ie în care, dac# de la cel#lalt cap#t al firului l-ar urm#ri cineva, 
ar putea citi foarte bine ce scrie el; pe urm#, rupe foaia din carne&el  i i-o 
întinde lui Winston. 

– M# g#se ti acas# de obicei seara, zice el. Dac# nu sunt eu, î&i d# 
servitorul meu dic&ionarul. 
 )i pleac#, l#sându-i pe Winston cu hârtiu&a în mân#, de ast# dat# f#r# 
s# trebuiasc# s-o ascund#. Totu i, memoreaz# cu aten&ie adresa scris# pe ea 
 i, dup# câteva ceasuri, o arunc# în gaura de memorie, împreun# cu un 
teanc de alte hârtii. 
 Câteva minute au stat de vorb#, nu mai mult. O singur# explica&ie 
poate avea întâmplarea asta. O'Brien a pus la cale întâlnirea de pe coridor 
pentru a-i putea da lui Winston adresa lui, lucru necesar, pentru c# este 
singura modalitate de a afla unde anume locuie te cineva. C#r&i de adrese 
nu exist#. Dac# vrei s# vorbe ti cu mine vreodat# – asta a vrut s#-i 
comunice O'Brien – aici m# g#se ti. Poate c# o s# g#seasc# [i vreun mesaj 
ascuns pe undeva prin dic&ionar. ~n tot cazul, un lucru e cert: conspira &ia la 
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care viseaz# de atâta timp exist# cu adev#rat, iar el, Winston Smith, a pus 
mâna pe un fir care duce într-acolo. 
 )tie c#, mai devreme sau mai târziu, va r#spunde la apelul lui 
O'Brien. Poate a doua zi, poate peste mai mult timp - nu  tie sigur. Ceea ce 
i se întâmpla acum nu este altceva decât evolu &ia unui proces care s-a 
declan at cu ani în urm#. Primul pas a fost un gând involuntar [i secret, al 
doilea a fost acela de a- i &ine un jurnal. A trecut de la gânduri la vorbe, iar 
acum de la vorbe la fapte. Ultimul pas îl va duce în beciurile Ministerului 
Iubirii,  i el  tie  i accept# certitudinea asta, din moment ce începutul 
con&ine în sine  i sfâr itul. )i totu i, îi este fric# sau, mai degrab#, parc# ar 
sim&i dinainte gustul mor&ii, parc# ar fi ceva mai pu&in viu. Chiar în timp ce 
vorbea cu O'Brien, când a p#truns în profunzime sensul cuvintelor lui, l -au 
cuprins ni te fiori reci: avea senza&ia c# p# e te într-un loc umed ca un 
mormânt,  i nu era ceva nou, pentru c# de la bun început a  tiut c# i s-a pre-
g#tit mormântul  i c#-l a teapt#. 
 

7 
 
 Winston se treze te din somn cu ochii îneca&i în lacrimi. Julia se 
rostogole te, somnoroas#,  i se lipe te de el, b#lm#jind ceva ce vrea s# 
însemne „Ce s-a-ntâmplat?" 

– Am visat..., începe el, dar se opre te brusc. 
 Mult prea complicat de spus în câteva cuvinte. Pe de-o parte, este 
visul în sine, pe de alt# parte, o amintire pe care i-a de teptat-o visul  i care 
i-a n#v#lit în minte în cele câteva clipe de când s-a trezit. 
 R#mâne culcat, cu ochii închi i, adâncindu-se în continuare în 
atmosfera visului. Vede ceva ca un loc larg, luminos, în care întreaga lui 
via&# parc# i se a terne înainte, ca un peisaj de var#, seara, dup# ploaie. 
Totul se petrece în interiorul presse-papiers-ului de sticl#, dar suprafa&a 
sticlei este ca bolta cerului, iar sub bolta aceea totul este inundat de o 
lumin# limpede în care po&i privi pân# h#t-departe. Visul în sine se 
comprim# -  i, într-un anume fel, [i const# - într-un gest din bra& pe care l-a 
f#cut mama lui demult  i pe care l-a repetat, dup# treizeci de ani, o evreic# 
dintr-un film documentar, încercând s#- i apere b#ie&elul de gloan&e, cu 
câteva clipe înainte ca elicopterele s#-i m#cel#reasc# pe amândoi. 

– Auzi, zice el,  tii c# eu, pân#-n momentul #sta, am crezut c-am 
omorât-o pe maic#-mea? 

– De ce-ai omorât-o? - întreab# Julia semi-con tient#, fiindc# nici 
nu mai doarme, nici nu s-a trezit înc#. 

– N-am omorât-o propriu-zis. Adic# nu fizic. ~n vis i-a reap#rut 
chipul mamei lui, a a cum a v#zut-o ultima oar#, iar în cele câteva clipe 
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dup# ce s-a trezit, i-au revenit în minte toate micile întâmpl#ri legate de 
aceast# ultim# imagine. Este, probabil, o amintire pe care  i-a împins-o cu 
bun#  tiin&# în str#fundurile memoriei în to&i anii # tia care au trecut de 
atunci. Nu  tie cu siguran&# când s-au petrecut lucrurile, dar nu putea avea 
mai pu&in de zece ani, mai degrab# vreo doisprezece. 
 Tat#l îi disp#ruse ceva mai înainte, dar cât era acel ceva nu mai  tie. 
Î i aduce aminte de condi&iile grele, mizere ale vie&ii din zilele acelea: 
panica provocat# din când în când de raidurile aeriene, ad#posturile 
improvizate în sta&iile de metrou, gr#mezile de moloz prin tot ora ul, pro-
clama&iile pe care nu le în&elegea, afi ate la fiecare col& de strad#, bandele 
de tineri, to&i cu c#m# i la fel, cozile interminabile la pâine, rafalele de 
mitralier# care se auzeau de undeva, din dep#rtare - dar, mai presus de 
toate, faptul c# niciodat# nu mânca s# se sature, î i aduce aminte cum se 
unea cu al&i b#ie&i, dup#-amiezi întregi, ca s# scotoceasc# prin co urile  i 
l#zile de gunoi  i cum scoteau de acolo cotoare de varz#, coji de cartofi  i, 
uneori, chiar câte o coaj# de pâine veche [i cum le  tergeau cu grij# de 
scrum; cum a teptau s# treac# pe strad# camioanele care aveau traseu prin 
cartierul lor [i despre care se  tia c# transportau hran# pentru vite, fiindc# 
uneori, când se hurducau pe hârtoape, mai c#dea câte o turt# de ulei. 
 Când a disp#rut tat#l lui, maic#-sa nici m#car nu a p#rut surprins# sau 
cine- tie-ce mâhnit#, dar s-a schimbat brusc: a devenit complet apatic#. 
Pân#  i pentru Winston era limpede c# mama lui a tepta ceva ce era sigur# 
c# avea s# vin#. F#cea tot ce era nevoie - g#tea, sp#la, cârpea, strângea 
patul, freca pe jos,  tergea praful de pe c#min -, dar le f#cea pe toate foarte 
lent  i cu o ciudat# lips# de mi c#ri inutile, parc# ar fi fost modelul unui 
pictor, care î i schimbase pozi&ia cu de la sine putere. Voinic#  i înalt# cum 
era, trupul ei parc# revenea întruna automat c#tre pozi&ia de repaus. Uneori, 
st#tea ore întregi aproape nemi cat# pe marginea patului, leg#nând-o pe 
surioara lui, o biat# copil# de doi-trei ani, mic#  i bolnav#, t#cut#, cu o fa&# 
prelung#  i sub&ire ca de maimu&#. Alteori, foarte rar, îns#, îl lua  i pe el, pe 
Winston, în bra&e  i-l strângea la pieptul ei minute în  ir f#r# s# scoat# o 
vorb#. )i el era con tient, dincolo de tinere&ea  i de egoismul lui, c# gestul 
ei era legat cumva de lucrul acela nerostit niciodat#, dar care trebuie s# se 
întâmple dintr-un moment într-altul. 
 Revede  i camera unde locuiau: o înc#pere întunecoas#, care mirosea 
a st#tut  i p#rea pe jum#tate plin# numai din cauza patului acoperit cu o 
cuvertur# alb#. Din gr#tarul de la sob# ie ea un arz#tor de gaz, iar mâncarea 
o &ineau pe o poli&#; afar#, pe palier, era o chiuvet# cafenie, de teracot#, 
comun# mai multor camere, î i aduce aminte de trupul statuar al mamei lui, 
cum se apleca la arz#torul de gaz  i învârtea ceva într-o crati&#. Cel mai 
bine, îns#, î i aduce aminte de foamea lui continu# [i de luptele abjecte  i 
crâncene de la fiecare mas#. O pis#logea pe maic#-sa întrebând-o, de zeci 
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de ori, de ce nu aveau mai mult de mâncare, urla la ea  i se înfuria - parc# 
î i aude din nou inflexiunile vocii care începuse s# i se schimbe prea 
devreme  i uneori suna ciudat de spart# - sau f#cea eforturi supraomene ti, 
dublate de un accent de patetism, ca s# capete mai mult decât por&ia care îi 
revenea. I se p#rea de la sine în&eles c# el, „b#iatul”, trebuia s# primeasc# 
por&ia cea mai mare; dar, oricât de mult i-ar fi pus mama lui în farfurie, el 
în mod invariabil mai cerea. La fiecare mas#, mama îi f#cea moral#, s# nu 
fie egoist, s# nu uite c# sora lui mai mic# era bolnav#  i c#  i ea avea nevoie 
s# m#nânce - dar nu era nici un chip. El zbiera de furie când mama l#sa jos 
polonicul, s#rea s#-i smulg# crati&#  i lingura din mân#  i lua din farfuria 
feti&ei, î i d#dea seama c# le l#sa pe celelalte dou# fiin&e s# moar# de foame, 
dar nu se putea ab&ine; uneori, avea chiar senza&ia c# i se cuvenea. Foamea 
care-i r#suna în burt# i se p#rea o justificare suficient#. Iar între mese, dac# 
mama nu st#tea de paz#, fura mereu din am#râta de c#mar# de pe poli&#. 
 Într-o zi, s-a anun&at o ra&ie de ciocolat#. A a ceva nu se mai v#zuse 
de s#pt#mâni sau luni de zile. Parc# vede  i acum pre&ioasa buc#&ic# de 
ciocolat#, un baton de dou# uncii - pe atunci înc# se mai m#sura în uncii - 
de împ#r&it în trei. Era clar c# trebuia împ#r&it în trei p#r&i egale. Deodat#, 
ca  i cum altcineva ar fi vorbit în locul lui, Winston s-a trezit pretinzând, cu 
o voce bubuitoare, s# i se dea lui toat# bucata. Mama i-a spus s# nu fie 
lacom. A urmat o lung#  i insistent# ceart#, care a continuat minute în  ir, 
cu &ipete, scâncete, lacrimi, observa&ii [i târguieli. Feti&a se ag#&a de maic#-
sa cu amândou# mâinile, exact ca un pui de maimu&#,  i se uita la el peste 
um#rul ei, cu ni te ochi mari [i tri ti. Pân# la sfâr it, mama a rupt trei 
sferturi din ciocolat#  i i-a dat lui Winston, iar restul surioarei lui. Feti&a a 
apucat-o  i s-a uitat la ea cu o privire goal#; poate nici nu  tia ce era. 
Winston a urm#rit-o o clip#, apoi, zvâcnind brusc, i-a smuls buc#&ica de 
ciocolat# din mân# [i a zbughit-o spre u #. 

– Winston! Winston! - a strigat mama dup# el. Treci aici! D#-i 
surioarei tale ciocolata 'napoi! 
 El s-a oprit, dar de întors înapoi nu s-a întors. Ochii mamei priveau 
fix în ochii lui  i a teptau. Acum, c# revede în minte întregul episod, î i d# 
seama c# atunci  tia, de fapt, ce anume era pe punctul de a se întâmpla. 
Sora lui, con tient# c# i se luase ceva, s-a pornit s# scânceasc# abia per-
ceptibil. Mama a luat-o în bra&e [i i-a lipit fa&a de sânul ei. Lui, ceva din 
gestul mamei i-a spus c# feti&a murea. )i totu i, s-a r#sucit pe c#lcâie  i 
fugit în jos pe sc#ri, &inând strâns ciocolata care începuse s# i se topeasc# în 
mân#. 
 Nu  i-a mai v#zut niciodat# mama. Dup# ce a h#p#it ciocolata, s-a 
sim&it oarecum ru inat de el însu i  i s-a fâ&âit pe str#zi câteva ore, pân# 
când foamea l-a mânat înapoi. Când a ajuns acas#, mama lui disp#ruse, înc# 
de pe atunci era ceva normal. Din camer# nu lipsea nimic, afar# de mama  i 
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de sora lui. Nu- i luaser# nici o hain#, iar mama nu- i luase nici m#car 
paltonul. Pân# în ziua de ast#zi nu  tie cu siguran&# dac# maic#-sa a murit 
sau nu. Se poate foarte bine s# fi fost trimis# într-un lag#r de munc# 
obligatorie. Cât despre sora lui, poate c# fusese transportat#, cum a p#&it  i 
el, Winston, c#tre vreuna dintre coloniile alea pentru copii orfani – Centre 
de Solicitare, a a se numeau - care se iviser# ca urmare a r#zboiului civil, 
sau poate fusese trimis# cu maic#-sa în lag#rul de munc# sau, pur  i simplu, 
l#sat# cine- tie-unde s# moar#. 
 Visul i-a r#mas proasp#t în minte  i acum, dup# ce s-a trezit, mai ales 
gestul acela înv#luitor, de protec&ie, al bra&ului mamei lui; în acel gest p#rea 
s# se concentreze întreaga semnifica&ie. Gândul îl poart#, îns#, spre un alt 
vis, pe care l-a avut acum vreo dou# luni, tot cu mama lui. La fel cum st#tea 
pe marginea patului acoperit cu o cuvertur# alb# murdar#, cu copilul 
ag#&ându-i-se de gât, la fel st#tea  i atunci, în cel#lalt vis, pe vaporul care se 
scufunda din ce în ce mai mult, undeva jos, sub picioarele lui, afundându -se 
cu fiecare minut care trecea, dar tot uitându-se spre el în sus, prin apa tot 
mai întunecat#. 
 Îi poveste te Juliei despre dispari&ia mamei lui. F#r# s# deschid# 
ochii, Julia se rostogole te  i se a eaz# într-o pozi&ie mai comod#. 

– B#nuiesc c# erai o mic# bestie tic#loas# pe-atunci, zice ea sec. 
To&i copiii sunt ni te bestii. 

– Da, bine, dar adev#rata semnifica&ie a întâmpl#rii... 
 Din respira&ia ei, î i d# seama c# este pe cale s# adoarm# la loc. I-ar 
pl#cea s# mai vorbeasc# despre mama lui. Nu- i face iluzii, din câte î i mai 
aminte te, ca ea s# fi fost o femeie deosebit#, cu atât mai pu&in o femeie 
inteligent#;  i totu i, avea un gen de noble&e, de puritate, numai pentru c# 
normele ei de via&# erau de ordin personal. Sentimentele îi apar&ineau întru 
totul  i nu puteau fi schimbate din afar#. Nu i-ar fi trecut niciodat# prin 
minte gândul c# o ac&iune f#r# vreun rezultat devine, prin chiar acest fapt, 
lipsit# de importan&#. Dac# iube ti pe cineva, îl iube ti  i, dac# nu ai nimic 
altceva de d#ruit, îi d#ruie ti totu i iubirea ta. Când el a smuls [i ultima 
buc#&ic# de ciocolat#, mama  i-a strâns copilul la piept. Era un gest lipsit de 
importan&#, nu schimba cu nimic datele problemei, ciocolat# tot nu mai era, 
iar moartea copilului n-o putea lua asupra ei; dar i s-a p#rut normal s# 
procedeze a a. La fel  i evreica aia refugiat#, din filmul documentar: mâna 
cu care î i acoperea b#ie&elul ca s#-l fereasc# de gloan&e nu servea mai mult 
decât o foaie de hârtie. Lucrul cel mai abominabil pe care l -a f#cut Partidul 
a fost acela de a te convinge c# imboldul sau sentimentul cel mai obi nuit 
nu are nici un fel de însemn#tate, în acela i timp lipsindu-te de orice fel de 
putere asupra lumii materiale. Odat# aflat în bra&ele Partidului, ceea ce 
sim&i sau nu, ceea ce faci sau nu, toate acestea nu mai au absolut nici un fel 
de importan&#. Orice s-ar întâmpla, tot dispari  i nu se mai aude nimic nici 
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despre tine ca persoan#, nici despre ce ai realizat. E ti  ters  i scos în afara 
istoriei. )i totu i, pentru oamenii care au tr#it cu numai dou# genera&ii în 
urm#, aceste lucruri erau de o importan&# capital#, pentru c# ei nu încercau 
s# schimbe istoria. Ei se conduceau dup# credin&e intime, de care nu se 
îndoiau. Ceea ce avea, într-adev#r, importan&# erau rela&iile dintre oameni 
[i cel mai simplu gest - o îmbr#&i are, o lacrim#, o încurajare spus# unui 
muribund – avea valoare în sine. Uite, de pild#, prolii nu s-au schimbat 
deloc. Ei nu sunt fideli vreunui partid, sau vreunei &#ri, sau vreunei idei: 
prolii î i sunt fideli unii altora. Este poate pentru prima oar# când nu-i 
dispre&uie te pe proli sau nu-i consider# doar o for&# amorf# care o s# se 
trezeasc# la via&# într-o bun# zi, ca s# regenereze întreaga lume. Prolii au 
r#mas oameni. Sufletele lor nu s-au împietrit. Ei au p#strat acele senza&ii 
arhaice pe care el însu i, Winston Smith, trebuie s# le înve&e din nou. 
Gândindu-se la asta, î i aduce aminte, prin cine- tie-ce asocia&ie de idei, 
cum a v#zut pe asfalt, cu câteva s#pt#mâni în urm#, o mân# retezat# într-o 
explozie  i a împins-o într-un canal, de parc# ar fi fost un cotor de varz#. 

– Prolii sunt fiin&e omene ti, zice el cu voce tare. Noi nu suntem 
oameni. 

– De ce? - morm#ie Julia, trezit# iar# i din somn. 
 Se gânde te o clip#. 

– +i-a trecut vreodat# prin minte, zice el, în loc s#-i r#spund#, c# cel 
mai bine pentru noi ar fi s# ie im pur  i simplu de aici, pân# nu e prea 
târziu,  i s# nu ne mai vedem niciodat#? 

– Da, iubitule, mi-a trecut prin minte,  i înc# de mai multe ori. Dar 
n-am de gând s# fac treaba asta. 

– Am avut noroc, zice Winston, dar nu poate dura la infinit. E ti 
tân#ra. Pari o femeie normal# [i nevinovat#. Dac# te fere ti de oameni ca 
mine, ai mai putea tr#i înc# cincizeci de ani.  

– Nu,  tiu eu ce am de f#cut. Stau cu tine  i tot ce faci tu fac  i eu. 
)i nu mai fi chiar atât de pesimist. M# pricep destul de bine s# r#mân în 
via&#. 

– Julia, putem fi împreun# înc#  ase luni, un an, cine  tie? Pân# la 
urm#, or s# ne despart#, cu siguran&#, î&i dai seama cât de singuri o s# fim? 
Odat# prin i, n-o s# mai putem face nimic unul pentru cel#lalt, absolut 
nimic. Dac# recunosc, or s# te-mpu te. Iar dac# refuz s# recunosc, tot or s# 
te-mpu te. Nimic din ce am s# fac sau am s# spun - sau n-am s# spun -, 
nimic n-o s#-&i amâne moartea nici m#car cu cinci minute. N-o s#  tim nici 
unul dac# cel#lalt a murit sau mai tr#ie te. O s# fim lipsi&i de orice fel de 
putere. Singurul lucru care conteaz# este s# nu ne tr#d#m unul pe cel#lalt, 
de i nici asta nu are nici cea mai mic# influen&# asupra viitorului nostru. 

– Dac# te referi la m#rturisit, s#  tii c# o s# m#rturisim. Toat# lumea 
m#rturise te. N-ai ce face. Te tortureaz#. 
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– Nu m# refer la m#rturisire. Asta nu înseamn# tr#dare. Nu conteaz# 
ce faci sau ce spui; doar ce sim&i conteaz#. Dac# m-ar putea face s# nu te 
mai iubesc - asta ar fi adev#rata tr#dare. 
 Julia se gânde te o vreme. 

– N-au cum s# fac# a a ceva, zice ea într-un târziu. Este singurul 
lucru pe care nici m#car  ia nu-l pot face. Te pot face s# spui orice – orice 
–, dar nu te pot face s# [i crezi ce spui. Nu-&i pot p#trunde-n suflet. 

– Nu, zice  i Winston, ceva mai îmb#rb#tat. Nu. Asta a a este. Nu-&i 
pot p#trunde-n suflet. Dac# po&i s# sim&i c# merit# s# r#mâi om, chiar  i f#r# 
s# ob&ii nimic concret, i-ai învins. 
 Uite, de pild# tele-ecranul, cu urechea lui ve nic vigilent#. Te pot 
spiona zi  i noapte, dar, dac# nu te pierzi cu firea, îi po&i p#c#li. Cu toat# 
de tept#ciunea lor, nu au descoperit înc# secretul prin care s# poat# afla ce 
gânde te o alt# fiin&# omeneasc#. Probabil c# observa&ia asta nu mai este 
chiar atât de adev#rat# în situa&ia în care te afli deja în mâinile lor. Nimeni 
nu  tie ce se întâmpla în beciurile Ministerului Iubirii, dar nu e greu de 
ghicit: torturi, droguri, instrumente sensibile care î &i înregistreaz# reac&iile, 
vl#guire treptat# prin lips# de somn, singur#tate  i interogatorii repetate. ~n 
orice caz, faptele nu pot fi ascunse. +i le pot descoperi prin interogatoriu 
sau smulge prin tortur#. Dar, dac# scopul nu este s# r#mâi în via&#, ci s# 
r#mâi om, ce mai conteaz#, în ultim# instan&#? Nu-&i pot schimba 
sentimentele; nici chiar tu nu po&i s# &i le schimbi, presupunând c# ai vrea 
a a ceva. Pot s#-&i spun# de-a fir-a-p#r tot ce-ai f#cut, tot ce-ai spus, tot ce-
ai gândit; dar adâncul sufletului, care se ghideaz# dup# legi str#ine chiar [i 
&ie însu&i, r#mâne impenetrabil, nu-i a a? 
 

 
 
8 

 
 Au reu it, în fine, au reu it! 
 Camera în care au fost invita&i este lung#  i u or luminat#. Tele-
ecranul murmur# încet. Covorul luxos, de un albastru-închis, î&i d# impresia 
c# p# e ti pe catifea. La cap#tul cel#lalt al camerei, O'Brien st# la un birou, 
sub o lamp# cu abajur verde, cu un teanc de hârtii de o parte  i de alta. Nu 
ridic# privirile când servitorul îi pofte te în#untru pe Julia  i pe Winston. 
Lui Winston, inima îi bate atât de tare, încât nu se crede în stare s# 
articuleze vreo vorb#. Au reu it, în fine, au reu it! - este tot ce-i vine în 
minte. Cu totul nes#buit din partea lor s# vin# aici  i curat# nebunie s# vin# 
împreun#. De i este adev#rat c# au venit fiecare pe alt drum  i doar în fa&a 
u ii lui O'Brien s-au întâlnit. Dar pentru simplul fapt de a intra într -un 
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asemenea loc î&i trebuie nervi tari. Sunt extrem de rare ocaziile în care po &i 
vedea pe din#untru locuin&ele membrilor Partidului Interior, sau chiar s# 
intri în cartierul lor  i-atât. Întreaga atmosfer# a blocului imens, tot luxul 
#sta  i bog#&ia din jur, mirosurile neobi nuite de mâncare bun#  i tutun fin, 
lifturile silen&ioase  i incredibil de rapide, care alunec# în sus  i în jos, 
servitorii în livrele albe care se gr#besc încoace  i încolo - totul te 
intimideaz#. De i scopul venirii aici este unul precis, la fiecare pas îl 
urm#re te teama ca nu cumva de dup# primul col& s# apar# vreun soldat din 
gard# în uniform# neagr#, s#-i cear# actele  i s#-i ordone s# ias# afar#. 
Oricum, servitorul lui O'Brien i-a primit f#r#  ov#ial#. Este un tip scund, 
brunet, în livrea alb#, cu o fa&# romboidal# lipsit# de orice expresie, care 
poate foarte bine s# fie o fa&# de asiatic. Coridorul prin care i-a condus este 
acoperit cu un covor moale  i tapetat în crem, cu lambriuri albe, totul 
str#lucind de cur#&enie. )i asta este de natur# s# te intimideze. Winston nu-
 i aminte te s# fi v#zut vreodat# un coridor ai c#rui pere&i s# fie altfel decât 
murdari de la frecarea cu corpurile oamenilor. 
 O'Brien &ine în mân# o foaie de hârtie pe care o studiaz# foarte 
concentrat. Fa&a lui lat#, aplecat# în a a fel, încât i se vede linia nasului, 
este deopotriv# impun#toare  i inteligent#. Timp de vreo dou#zeci-treizeci 
de secunde, nu se mi c# deloc. 
 Apoi, trage scrievorbitorul spre el  i bolborose te repede un mesaj, în 
jargonul hibrid al Ministerelor: 
 
 Articol unu virgul# cinci virgul#  apte aprobat pline te stop 
propunere con&inut# articol  ase dubluplus stupid# vecin# crim#gândit 
anuleaz# stop neprocedeaz# constructe te anteprimire plusdepline evalu#ri 
echipament deasupra stop final mesaj. 

 
 Abia acum se ridic# de pe scaun  i vine spre ei de-a lungul covorului 
moale. Ceva din atmosfera oficial# pare s# fi disp#rut o dat# cu 
transmiterea mesajului în Nouvorb#, dar O'Brien este mai încruntat ca de 
obicei, parc# neconvenindu-i c# este deranjat din munca pe care o face. 
Groaza resim&it# de Winston pân# a ajunge aici este acum dublat# de o 
stinghereal# banal#: dar dac# a f#cut o gre eal# stupid#? Ce dovad# clar# 
are el c# O'Brien conspir# în vreun fel împotriva regimului? Nimic, în afar# 
de o anumit# sclipire a ochilor  i un r#spuns echivoc, în rest numai  i numai 
închipuirile lui, bazate pe un vis. Nici m#car nu poate folosi pretextul c# a 
venit s# ia dic&ionarul promis, pentru c# atunci ce rost mai are prezen&a 
Juliei? Apropiindu-se de ei, O'Brien trece prin fa&a tele-ecranului, se 
opre te brusc, de parc# i-ar fi venit chiar atunci o idee, se întoarce spre tele-
ecran  i apas# pe un buton din perete. Se aude un pocnet ascu &it. Vocea se 
stinge. 
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 Julia scoate un fel de icnet de mirare, abia perceptibil. De i îngrozit, 
Winston este, totu i, mult prea surprins ca s# se ab&in#: 

– Pute&i s#-l închide&i! - exclam# el. 
– Da, r#spunde sec O'Brien. Avem acest privilegiu. 

 Acum a ajuns în fa&a lor. Silueta lui masiv# îi domin#, iar expresia 
fe&ei este tot indescifrabil#. ~l a teapt#, cu o atitudine sever#, pe Winston s# 
vorbeasc#, dar despre ce? Chiar  i acum se poate foarte bine s# fie, pur  i 
simplu, un om ocupat, iritat c# a fost întrerupt. De când O'Brien a oprit tele-
ecranul, nici el, nici ei doi nu au scos o vorb#. ~n camer# s-a a ternut o 
lini te mormântal#. Secundele trec, lungindu-se la infinit. Cu eforturi 
aproape supraomene ti, Winston reu e te s# sus&in# în continuare privirea 
ochi în ochi a lui O'Brien. Deodat#, fa&a întunecat# a acestuia se schimb# în 
ceva ce ar putea fi începutul unui zâmbet. Cu gestul lui caracteristic, 
O'Brien î i scoate ochelarii  i apoi  i-i a eaz# mai bine pe nas. 

– Cine începe? Dumneata sau eu? - întreab# el. 
– ~ncep eu, r#spunde Winston prompt. Aparatul este închis de-a 

binelea? 
– Da, este închis de tot. Suntem numai noi. 
– Am venit aici pentru c#... 

 Dar se opre te, dându- i seama, pentru prima oar#, ce motive  ubrede 
au avut de a veni acolo. )i cum, de fapt, habar nu are ce fel de ajutor 
a teapt# din partea lui O'Brien, îi vine greu s# spun# de ce au venit, î i reia, 
îns#, vorba, con tient c# trebuie s# spun# ceva care s# sune  i neajutorat  i 
preten&ios în acela i timp. 

–...credem c# exist# un fel de conspira&ie, un gen de organiza&ie 
secret# care ac&ioneaz# împotriva Partidului  i c# dumneavoastr# face&i 
parte din ea. Vrem  i noi s# facem parte din ea  i s# lupt#m al#turi de ea. 
Suntem du manii Partidului. Nu credem în principiile SOCENG-ului. 
Suntem criminali în gândire. Între&inem rela&ii amoroase. V# spun toate 
astea pentru c# vrem s# ne pune la dispozi&ia dumneavoastr#. Dac# vre&i s# 
v# mai spunem  i altceva care s# ne incrimineze, sunt gata s-o facem. 
 Se opre te  i arunc# o privire peste um#r, cu sentimentul c# s-a 
deschis u a. Într-adev#r, servitorul cel mic  i galben la fa&# a intrat f#r# s# 
bat# la u #, aducând pe o tav# o sticl#  i câteva pahare. 

– Martin este dintre noi, zice O'Brien impasibil. Adu paharele-aici, 
Martin. Pune-le pe masa rotund#. Sunt destule scaune? Bine, atunci lua&i 
loc  i s# st#m de vorb# mai comod. Adu-&i  i tu un scaun, Martin. Avem de 
discutat lucruri serioase, zece minute nu-i nevoie s# mai faci pe valetul. 
 Omul cel scund se a eaz#, foarte dezinvolt, dar, totu i, cu un aer care 
tot a purtare de servitor aduce, ca un valet c#ruia i se face o favoare. 
Winston îl urm#re te cu coada ochiului. Formidabil: toat# via&a, omul #sta 
joac# un rol  i-i este fric# s# se dezbare fie  i o clip# de personajul pe care-l 



George Orwell 

122 

întruchipeaz#. O'Brien apuc# sticla de gât  i toarn# în pahare un lichid de 
un ro u-aprins. Lui Winston i se trezesc ni te vagi amintiri, ceva ce a v#zut 
demult pe un perete sau pe un panou - o sticl# mare f#cut# din lumini 
electrice, care parc# se mi ca în sus  i în jos, turnându- i con&inutul într-un 
pahar. Privit de sus, lichidul acesta pare negru. Dar în sticl# se vede c# 
luce te în culoarea rubinului. Are un miros dulce-acri or. Se uit# la Julia: a 
luat paharul  i-l miroase de zor, cu o sincer# curiozitate. 

– Vin se nume te, zice O'Brien, cu un zâmbet discret. A&i citit prin 
c#r&i despre el, nu se poate s# nu fi auzit. Din p#cate, nu ajunge cine- tie-cât 
din el  i la Partidul Exterior. Ridic# paharul, cu un aer de solemnitate: Cred 
c# s-ar cuveni s# începem cu un toast. ~n s#n#tatea conduc#torului nostru, 
Emmanuel Goldstein! 
 Winston î i duce paharul la buze cu o oarecare ner#bdare. A citit în 
c#r&i despre vin  i l-a v#zut `n vis. Ca  i presse-papiers-ul de sticl#, sau ca 
poezioarele pe care domnul Charrington  i le aminte te numai pe jum#tate, 
vinul &ine de un trecut romantic, disp#rut - de vremurile de aur, cum îi place 
lui s# le spun#, atunci când mediteaz#, în pu&inele momente de intimitate. 
Nu  tie nici el de ce, dar întotdeauna a crezut c# vinul trebuie s# aib# un 
gust foarte dulce, ca gemul de mure,  i c# te ame&e te imediat. De fapt, 
când îl înghite, lichidul cel ro u îl dezam#ge te profund. Dup# ani întregi 
de b#ut gin, vinul i se pare chiar gre&os. Pune înapoi pe mas# paharul golit. 

– Deci exist# o persoan# numit# Goldstein? - întreab# el. 
– Da, exist# o asemenea persoan#,  i anume tr#ie te. Unde? Asta nu 

 tiu, îi r#spunde O'Brien. 
– Dar conspira&ia - organiza&ia, vreau s# zic? Ea este real#? Nu este, 

pur  i simplu, o inven&ie a Poli&iei Gândirii? 
– Nu, este real#. Fr#&ia i se spune. Nu ve&i afla niciodat# prea multe 

despre Fr#&ie, doar c# exist# [i c# face&i parte din ea. Dar despre treaba asta 
o s# v# spun mai multe peste câteva minute. Se uit# la ceasul de la mân#. 
Nu este indicat, nici pentru membrii Partidului Interior, s# închid# tele-
ecranul mai mult de jum#tate de or#. N-ar fi trebuit s# veni&i aici amândoi; 
iar de plecat, va trebui s# pleca&i separat. Dumneata, tovar# #, zice el, 
înclinând capul c#tre Julia, pleci prima. Avem la dispozi&ie vreo dou#zeci 
de minute. Sper c# în&elege&i c#, pentru început, trebuie s# v# pun anumite 
întreb#ri, în linii mari vorbind, cam ce a&i fi gata s# face&i? 

– Orice este omene te posibil, se gr#be te s#-i r#spund# Winston. 
 O'Brien se r#suce te pe jum#tate pe scaun  i ajunge cu fa&a c#tre el. 
Pe Julia aproape c# nu o bag# în seam#, de parc# i s-ar p#rea normal ca el, 
Winston, s# vorbeasc#  i în numele ei. Clipe te din ochi ceva mai lung, 
apoi începe s# pun# întreb#rile cu o voce joas#, inexpresiv#, a a cum faci 
ceva de rutin#, un fel de catehism ale c#rui r#spunsuri, cele mai multe 
dintre ele, le  tii dinainte. 
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– Sunte&i gata s# v# da&i via&a? 
– Da. 
– Sunte&i gata s# ucide&i? 
– Da. 
– S# comite&i sabotaje care ar putea costa via&a a sute de oameni 

nevinova&i? 
– Da. 
– S# v# tr#da&i &ara unei puteri str#ine? 
– Da. 
– Sunte&i preg#ti&i s# în ela&i, s# falsifica&i, s#  antaja&i, s# corupe&i 

mintea copiilor, s# împ#r&i&i droguri care anihileaz# voin&a, s# încuraja&i 
prostitu&ia, s# r#spândi&i boli venerice – s# face&i orice este susceptibil de a 
demoraliza Partidul  i de a-i submina puterea? 

– Da. 
– Dac#, de pild#, s-ar dovedi necesar, dintr-un motiv oarecare, s# 

arunca&i acid sulfuric în ochii unui copil, sunte &i gata s# face&i a a ceva? 
– Da. 
– Sunte&i gata s# v# schimba&i identitatea  i s# tr#i&i tot restul vie&ii, 

de pild#, servind într-un restaurant sau c#rând cu spinarea în port? 
– Da. 
– Sunte&i gata - amândoi - s# v# desp#r&i&i  i s# nu v# mai vede&i 

niciodat#? 
– Nu, intervine Julia. 

 Winston are senza&ia ciudat# c# trece mult timp pân# s# formuleze un 
r#spuns. ~n prima clip#, i se pare chiar c#  i-a pierdut capacitatea de a vorbi. 
Limba i se r#suce te mut#, articulând primul sunet al unui r#spuns, pe urm# 
al celuilalt. )i tot a a de mai multe ori. Pân# nu-l roste te cu voce tare, nu 
 tie nici el pe care l-a formulat de fapt. În cele din urm#, spune: 

– Nu. 
– E bine c# mi-a&i spus, zice O'Brien. Noi trebuie s#  tim totul. 

Dup# care adaug#, de ast# dat# cu o voce mai expresiv#, întorcându-se c#tre 
Julia: Trebuie s# în&elegi un lucru, tovar# #: chiar dac# prietenul dumitale 
r#mâne în via&#, s-ar putea s# devin# o cu totul alt# persoan#. S-ar putea s# 
fim obliga&i de a-i da o identitate complet nou#. Fa&a, mi c#rile, forma 
mâinilor, culoarea p#rului - pân#  i vocea - ar ajunge diferite fa&# de ce  tii 
dumneata. )i chiar  i dumneata ai putea deveni altcineva. Avem chirurgi 
care pot schimba un om de nu-l mai recuno ti. Uneori se dovede te necesar. 
Uneori ajungem chiar s# amput#m câte-o mân# sau un picior. 
 Winston nu se poate ab&ine s# arunce o privire, mai mult cu coada 
ochiului, c#tre fa&a mongoloid# a lui Martin, servitorul. Nu vede, îns#, nici 
o cicatrice. Julia parc# a mai p#lit cu o nuan&#, ar#tându- i  i mai clar 
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pistruii, dar îl înfrunt# pe O'Brien plin# de curaj. Morfole te ceva din buze 
a asentiment. 

– Bun, atunci astea le-am aranjat, conchide O'Brien. 
 Pe mas# se afl# o tabacher# de argint. O'Brien o împinge c#tre ei cu 
un aer oarecum absent, î i ia  i el o &igar#, pe urm# se ridic#  i începe s# 
m#soare camera în sus  i în jos cu pa i mici, ca  i cum i-ar veni mai u or s# 
mediteze în picioare. Ce &ig#ri minunate, minunate  i bine legate, cu hârtia 
m#t#soas#, cum Winston n-a mai fumat pân# acum. O'Brien se uit# din nou 
la ceasul de la mân#. 

– Ar fi bine s# te întorci la tine-n oficiu, Martin, zice el. Într-un sfert 
de or# îi dau drumul la loc. Uit#-te bine la ace ti tovar# i înainte de a pleca. 
Tu s-ar putea s#-i mai vezi, eu – poate nu. 
 La fel ca atunci când au intrat pe u #, ochii negri ai omule&ului se 
plimb# pe fe&ele lor. Nu este nici urm# de privire prieteneasc# în felul cum 
se uit# la ei. Le memoreaz# tr#s#turile, f#r# ca asta s#-i trezeasc# nici cel 
mai mic interes, sau, cel pu&in, a a pare. Poate c# un obraz sintetic nu are 
capacitatea de a- i schimba expresia, îi trece prin cap lui Winston. Apoi, 
f#r# s# scoat# o vorb# sau s# salute pe careva dintre ei, Martin iese, 
închizând u a delicat în urma lui. O'Brien se plimb# de colo-colo, cu o 
mân# în buzunarul salopetei negre, cu cealalt# &inând &igara. 

– Sper c# a&i în&eles, le explic# el, c# ve&i lupta în umbr#, 
întotdeauna ve&i fi în umbr#. Ve&i primi ordine  i le ve&i îndeplini f#r# s# 
 ti&i de ce. Peste câtva timp, v# voi trimite o carte din care ve&i putea afla 
adev#rata fa&# a societ#&ii în care tr#im  i strategia prin care o vom distruge. 
Dup# ce ve&i citi cartea - numai atunci ve&i fi membri de drept ai Fr#&iei. 
Dar ce se afl# între scopurile generale pentru care lupt#m  i necesitatea 
imediat# a fiec#rui moment nu ve&i  ti niciodat#. V# spun c# Fr#&ia exist#, 
dar nu  tiu s# v# spun dac# are o sut# de membri sau o sut# de milioane. 
Din câte ve&i  ti voi, nu ve&i putea niciodat# spune dac# are m#car zece 
membri. Ve&i avea trei-patru oameni de leg#tur#, care se vor schimba pe 
m#sur# ce dispar. Fiindc# eu sunt primul vostru om de leg#tur#, r#mân 
deocamdat# eu. Când ve&i primi ordine, s#  ti&i c# vin de la mine. Dac# se 
va dovedi necesar s# v# comunic#m ceva, vom lua leg#tura prin Martin. 
Când ve&i fi prin i, în cele din urm#, ve&i m#rturisi: asta este inevitabil. Dar 
nu ve&i avea mare lucru de m#rturisit, cel mult propriile voastre fapte. Nu 
ve&i avea cum s# tr#da&i mai mult de o mân# de oameni, )i aceia 
dispensabili. Probabil c# nici m#car pe mine nu m# ve&i tr#da. La ora 
respectiv#, poate voi fi mort, sau voi fi deja alt# persoan#, cu alt chip. 
 Spunând toate astea, se plimb# în continuu de colo-colo pe covorul 
moale, în ciuda trupului s#u m#t#h#los, are mi c#ri de o gra&ie ie it# din 
comun, care se vede pân#  i în gesturile banale, când î i vâr# mâna în 
buzunar sau când î i aprinde o &igar#. Poate chiar mai mult decât for&#, î&i 
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d# o senza&ie de încredere  i în&elegere, dublat# de ironie. Oricât de serios 
ar vorbi, nu are nimic din îndârjirea aceea obsesiv#, proprie unui fanatic. 
Vorbe te despre omoruri  i sinucideri, despre boli venerice, despre membre 
amputate  i fe&e modificate, dar vorbe te cu un anume aer de persiflare, cu 
o voce care parc# spune: este inevitabil, iat# ce suntem obliga&i s# facem, 
f#r# doar  i poate; dar, când via&a va merita din nou s# fie tr#it#, nu vom 
mai face aceste lucruri. Un val de admira&ie, aproape de adora&ie, se 
rostogole te dinspre Winston înspre O'Brien. Pentru o clip#, chipul 
încruntat al lui Goldstein p#le te, în mintea lui. Când te ui &i la umerii la&i ai 
lui O'Brien, la fa&a lui cu pome&ii obrajilor te i&i, atât de urât  i totu i atât de 
manierat, nu-&i vine a crede c# ar putea fi înfrânt vreodat#. Nu exist# 
strategie c#reia s# nu-i fac# fa&#, nici primejdie pe care s# n-o prevad#. Pân# 
 i Julia pare impresionat# de el. )i-a l#sat &igara s# se sting# singur#  i-l 
ascult# cu aten&ie. O'Brien î i reia perora&ia: 

– A&i auzit, probabil, vorbindu-se despre existen&a Fr#&iei. Mai mult 
ca sigur c# v-a&i format o imagine personal# despre ea. V-a&i închipuit, pro-
babil, o imens# re&ea de comploti ti care se întâlnesc pe ascuns în beciuri, 
scrijelesc mesaje pe pere&i  i se recunosc unul pe altul dup# câte o vorb# 
codificat# sau vreun semn anume f#cut cu mâna. Nici vorb# de a a ceva. 
Membrii Fr#&iei nu se pot recunoa te între ei  i nici un membru nu cunoa te 
decât o mân# de al&i membri. Nici m#car Goldstein, presupunând c# ar 
înc#pea pe mâinile Poli&iei Gândirii, nu le-ar putea furniza o list# complet# 
a membrilor  i nici vreo informa&ie care s#-i conduc# spre completarea 
listei. Asta pentru c# nici nu exist# o asemenea list#. Fr#&ia nu poate fi 
anihilat#, pentru c# nu este o organiza&ie în sensul tradi&ional al termenului. 
Ea nu are nici o baz# de sus&inere - numai o idee,  i anume o idee 
indestructibil#. Nu ve&i avea niciodat# un alt punct de sprijin, afar# de acea 
idee. Nu ve&i avea parte de tovar# i sau de încuraj#ri. Când ve&i fi prin i, 
fiindc# pân# la urm# ve&i fi prin i, nu ve&i c#p#ta nici un fel de ajutor. Noi 
nu ne ajut#m niciodat# membrii. ~n cel mai bun caz, dac# se ive te nece-
sitatea stringent# de a reduce pe cineva la t#cere, putem g#si o metod# 
oarecare de a introduce pe ascuns o lam# de ras în celula cut#rui prizonier. 
Va trebui s# v# obi nui&i s# tr#i&i f#r# nici un rezultat  i f#r# speran&#. Ve&i 
fi activi o vreme, pe urm# ve&i fi prin i, ve&i m#rturisi  i, în final, ve&i muri. 
Acestea sunt toate rezultatele de care ve&i avea parte. Este practic imposibil 
ca vreo schimbare notabil# s# aib# loc în epoca în care tr#im. Noi suntem 
cei mor&i. Singura noastr# via&# normal# se afl# în viitor. Vom lua  i noi 
parte la ea, de i pe atunci nu vor mai exista din noi decât cel mult o mân# 
de &#râna  i câteva a chii de os. Dar cât de îndep#rtat este acel viitor nu 
avem cum  ti. S-ar putea s# vin# abia peste o mie de ani. În momentul de 
fa&#, tot ce se poate face este s# încerci s# extinzi, încetul cu încetul, aria de 
gândire normal#. ~n grup, nu se poate ac&iona. Atâta tot putem face: s# ne 
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r#spândim cuno tin&ele în afar#, de la individ la individ  i de la genera&ie la 
genera&ie. ~n fa&a Poli&iei Gândirii, nu avem ce face altceva.  
 Se opre te  i se uit# pentru a treia oar# la ceasul de la mân#, lung, de 
parc#  i-ar face ni te socoteli în minte. 

– Mai este pu&in  i trebuie s# pleci, tovar# #, adaug# el, întorcându-
se c#tre Julia. Dar, pân# atunci, s# vedem ce facem cu jum#tatea asta de 
sticl#. Umple el însu i paharele  i-l ridic# pe-al lui, &inându-1 de picior. De 
data asta, pentru ce bem? – întreab#, cu acela i aer ironic. Pentru prostirea 
Poli&iei Gândirii? Pentru moartea Fratelui cel Mare? Pentru omenire? 
Pentru viitor? 

– Pentru trecut, intervine Winston. 
– Într-adev#r, într-adev#r, recunoa te O'Brien gânditor. Trecutul 

este mai important. 
 Î i dau to&i trei paharele peste cap  i, imediat dup# aceea, Julia se 
ridic# s# plece. O'Brien ia o cutiu&# de pe un scrin  i-i d# o pastil# alb#, 
plat#, rugând-o s#  i-o pun# sub limb#. Este foarte important s# nu plece 
de-acolo mirosind a vin: înso&itorii de la lifturi sunt foarte perspicace. Dup# 
ce închide u a în urma ei, O'Brien parc# a  i uitat c# Julia a fost de fa&#. 
Mai face un pas-doi prin camer#, apoi se opre te. 

– Trebuie s# ne mai punem de acord asupra câtorva am#nunte, zice 
el. B#nuiesc c# ave&i o ascunz#toare, ceva de felul acesta? 
 Winston îi poveste te despre camera de deasupra magazinului 
domnului Charrington. 

– Da, bine, pentru moment e bun#. Mai târziu, o s# v# g#sim noi 
altceva. Este esen&ial s#-&i schimbi ascunz#toarea de multe ori. Între timp, 
îns#, î&i voi trimite cartea - uite, pân#  i O'Brien pronun&# acest cuvânt de 
parc# ar fi subliniat, observ# Winston -, cartea lui Goldstein, adic#,  i 
anume cât de curând posibil. S-ar putea s# dureze câteva zile pân# reu esc 
s# cap#t un exemplar, î&i dai  i dumneata seama c# nu exist# cine- tie-câte. 
Poli&ia Gândirii le vâneaz#  i le distruge cam în acela i ritm în care reu im 
noi s# le tip#rim. Dar nu are importan&#. Cartea este indestructibil#. Chiar 
dac# ar disp#rea  i ultimul exemplar, tot am fi în stare s-o reconstituim, 
aproape cuvânt cu cuvânt. Când mergi la slujb#, ai cumva vreo serviet#, 
ceva? - se intereseaz# el. 

– Da, de obicei da. 
– )i cum arat#? 
– E o serviet# neagr#, cu dou# toarte, foarte uzat#... 
– Neagr#, dou# toarte, foarte uzat# - bun. Într-o zi din astea, într-un 

viitor apropiat - nu-&i pot spune exact ziua -, unul dintre mesajele pe care le 
vei primi ca lucr#ri va avea un cuvânt gre it b#tut la ma in#  i dumneata vei 
cere o confirmare, în ziua urm#toare, vei merge la lucru f#r# serviet#. Iar 
cândva în timpul zilei, pe strad#, cineva te va atinge pe bra&  i-&i va spune: 
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„V-a c#zut servieta”. Cea pe care &i-o va da va avea în#untru un exemplar 
din cartea lui Goldstein. Mi-o înapoiezi în cel mult dou# s#pt#mâni... 
Urmeaz# o clip# de t#cere, apoi O'Brien continu#: Ne vom mai întâlni - 
dac# ne mai întâlnim... 
 Winston ridic# ochii spre el  i, uitându-se &int# în ochii lui, întreab#, 
pe un ton ezitant: 

– '##... În locul unde nu exist# întuneric?  
 O'Brien încuviin&eaz# din cap, f#r# s# par# deloc surprins: 

– În locul unde nu exist# întuneric, da, r#spunde el, ca  i cum ar fi 
dibuit pe loc aluzia. Pân# atunci, îns#, vrei s#-mi spui ceva înainte de a 
Pleca? S#-mi transmi&i ceva? S# m#-ntrebi ceva? 
 Winston se gânde te. Parc# nu-i vine în minte nici o întrebare 
esen&ial# pe care s# i-o pun#; iar s# proclame generalit#&i sfor#itoare nu are 
nici un chef. Prin fa&a ochilor i se perind# nu ceva legat direct de O'Brien 
sau de Fr#&ie, ci un fel de tablou compozit, cu dormitorul întunecat unde a 
v#zut-o pe mama lui pentru ultima oar#, cu c#m#ru&a de deasupra 
magazinului domnului Charrington, cu presse-papiers-ul de sticl#  i 
gravura de o&el înr#mat# în lemn de trandafir, întreab#, aproape la 
nimereal#: 

– A&i auzit vreodat#, din întâmplare, o poezioar# veche care începea 
a a: „Portocale  i l#mâi, zice-un clopot la Sân Clement”? 

O'Brien încuviin&eaz# din nou din cap  i completeaz# strofa cu un fel 
de polite&e grav#: 

– „Portocale  i l#mâi, zice-un clopot la Sân Clement, / Ai s#-mi dai 
trei gologani, zice altul la Sân Martin, / Când mi-i dai, zi, când mi-i dai? - 
zice-al treilea la Justi&ie. / Când oi avea, r#sun# turnul de la Shoreditch.” 

– )tia&i ultimul vers! - exclam# Winston, nevenindu-i s# cread#. 
– Da,  tiam ultimul vers, zice O'Brien. Acuma, îns#, îmi pare r#u, 

dar e timpul s# te duci. Stai, stai, a teapt# s#-&i dau o pastil# dintr-astea. 
 Winston se ridic# de pe scaun. O'Brien îi întinde mâna [i i-o strânge 
atât de tare, de parc# ar vrea s#-i zdrobeasc# oasele palmei. Winston se 
opre te la u # [i întoarce capul, dar O'Brien a  i început s# uite de existen&a 
lui. ~l a teapt# s# ias#, cu un deget pe butonul care controleaz# tele-ecranul. 
St# cu spatele la biroul de lucru, pe care se afl# lampa cu abajur verde  i 
scrievorbitorul. Pe jos, sunt co uri de sârm# pline-ochi cu hârtii. Incidentul 
s-a terminat. ~n mai pu&in de treizeci de secunde, O'Brien se va întoarce la 
acele treburi importante consacrate Partidului, de la care a fost întrerupt. 
 

9 

 
 Se simte gelatinos de oboseal#. Da, gelatinos este un termen foarte 
potrivit, care îi vine în minte spontan. I se pare c# trupul lui a c#p#tat nu 
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numai consisten&a, dar [i transparen&a jeleului. Are sentimentul c#, dac# ar 
ridica mâna, ar putea vedea lumina prin ea. Tot sângele  i toat# limfa i le-a 
stors din vene volumul imens de munc# din ultimele zile, l#sând în urm# 
numai o structur#  ubred# de nervi [i oase acoperite cu piele. Toate 
senza&iile le percepe exacerbat. Salopeta îi jupoaie umerii; trotuarul îi 
gâdil# t#lpile; pân# [i efortul de a strânge  i a desface palma îi face 
încheietura s# pocneasc#. 
 A lucrat nou#zeci de ore  i mai bine în cinci zile, ca de altfel toat# 
lumea din Minister. Acum s-a terminat  i nu mai are literalmente nimic de 
f#cut, nici un fel de munc# pentru Partid, pân# mâine diminea&#. Poate 
petrece  ase ore în camera domnului Charrington  i alte nou# în patul lui de 
acas#, în lumina soarelui blând de dup#-amiaz#, se îndreapt# încet, pe o 
strad# pr#fuit#, c#tre magazinul de vechituri. Cu un ochi se uit# mereu dup# 
patrule, dar este convins - nu  tie nici el de ce – c# în dup#-amiaz# asta 
nu-l pa te nici o primejdie s#- i bage cineva nasul în treburile lui. Car# 
dup# el o serviet# grea, care-l bu e te peste genunchi la fiecare pas, dându-i 
furnic#turi pe toat# pielea piciorului, în serviet# are cartea  i, de i se afl# în 
posesia ei de când? – uite, da, de  ase zile, nu a deschis-o înc#  i nici 
m#car nu s-a uitat la ea. 
 Într-a  asea zi a S#pt#mânii de Ur#, dup# toate demonstra&iile, 
discursurile, zbieratele, cântecele, lozincile, afi ele, filmele, figurile de 
cear#, dup# tam-tam-ul tobelor  i ta-ta-ta-urile trompetelor, dup# trop#ielile 
picioarelor în mar , zuruitul  enilelor de tancuri, huruitul avioanelor în 
forma&ie strâns#, bubuitul tunurilor - dup#  ase zile pline de asemenea 
lucruri, când orgasmul general vibra la intensitate maxim#  i când ura 
tuturor fa&# de Eurasia se încinsese pân# la o asemenea stare delirant#, 
încât, dac# mul&imea ar fi pus mâna pe cei dou# mii de criminali de r#zboi 
eurasieni care urmau s# fie spânzura&i în public în ultima zi a 
manifest#rilor, i-ar fi sfâ iat, mai mult ca sigur, în buc#&i - exact în 
momentul acela s-a f#cut cunoscut c#, de fapt, Oceania nu se afla în r#zboi 
în Eurasia. Oceania se afla în r#zboi cu Estasia. Eurasia era aliat#. 
 Bineîn&eles, nimeni nu a recunoscut c# ar fi avut loc vreo schimbare. 
S-a anun&at pur  i simplu, brusc  i peste tot în acela i timp, c# Estasia este 
du manul,  i nu Eurasia. El, Winston, tocmai lua parte la o demonstra&ie 
într-una dintre pie&ele centrale ale Londrei, când a avut loc evenimentul. 
Era sear#, iar fe&ele albe ca de cear#  i lozincile ro ii se vedeau lugubre la 
lumina reflectoarelor. Pia&a gemea de mai multe mii de oameni, printre care 
un deta ament de vreo o mie de elevi îmbr#ca&i în uniforme de Spioni. De 
pe un podium drapat în ro u, perora c#tre mul&ime un orator al Partidului 
Interior, scund  i uscat, cu bra&e dispropor&ionat de lungi  i cu o &east# mare 
 i cheal#, pe care degeaba se str#duiau s# o acopere câteva  uvi&e slinoase 
r#zle&e. Individul, cu fa&a mic#, de  oarece, contorsionat# de ur#, &inea gâtul 
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microfonului cu o mân#, iar cu cealalt#, o palm# enorm# la cap#tul unui 
bra& osos, spinteca amenin&#tor aerul pe deasupra capului. Vocea, care 
bubuia metalic din cauza amplificatoarelor, rev#rsa un catalog interminabil 
de atrocit#&i, masacre, deport#ri, jafuri, violuri, tortur#ri de prizonieri, 
bombard#ri de civili, propagand# mincinoas#, agresiuni nedrepte  i tratate 
înc#lcate. Era practic imposibil s#-l ascul&i, f#r# s# ajungi mai întâi s#-l 
crezi  i apoi s# turbezi la rândul t#u. La fiecare câteva vorbe, furia mul&imii 
d#dea pe dinafar#  i vocea vorbitorului se îneca într-un urlet s#lbatic, 
animalic, care izbucnea necontrolat din mii de piepturi. Zbieratele cele mai 
pu&in omene ti le scoteau elevii. Discursul începuse deja de dou#zeci de 
minute, când, deodat#, un curier a urcat gr#bit pe podium  i a strecurat un 
petec de hârtie în mâna vorbitorului. Acesta l-a desf#cut  i l-a citit f#r# s# 
se opreasc# din vorbit. Nu s-a schimbat nimic, nici în vocea, nici în felul lui 
de a vorbi, nici în ceea ce spunea, doar c#, brusc, numele erau altele. F#r# 
nici o explica&ie, un val de în&elegere  i-a croit drum prin mul&ime. Oceania 
se afla în r#zboi cu Estasia! ~n clipa urm#toare, toat# pia&a aceea de oameni 
a resim&it un  oc teribil: lozincile [i afi ele cu care era împodobit# pia&a 
erau toate gre ite! Peste jum#tate din ele nu reprezentau figurile corecte! 
Sabotaj !! Oamenii lui Goldstein erau la mijloc! A urmat un intermezzo de 
exaltare, în care afi ele au fost smulse de pe pere&i, iar lozincile - rupte  i 
c#lcate în picioare. Spionii au s#vâr it adev#rate minuni prin 
promptitudinea cu care au escaladat acoperi urile pentru a sfâ ia fanioanele 
atârnate de co uri. Dar, dup# numai dou#-trei minute, totul a revenit la 
normal. Oratorul era tot cu gâtul microfonului în mân#, cu umerii apleca&i 
înainte, iar cu mâna liber# spinteca aerul; nici m#car o clip# nu s-a oprit. 
Dup# înc# un minut, din mul&ime izbucneau din nou &ipete animalice de 
furie. Ura a continuat exact ca mai înainte, numai c# &inta se schimbase 
între timp. Ceea ce-l impresioneaz# pe Winston [i acum, când î i 
rememoreaz# situa&ia, este faptul c# vorbitorul s-a comutat de la un rând la 
altul, în mijlocul propozi&iei, nu numai f#r# nici o pauz#, dar chiar  i f#r# 
s#- i modifice câtu i de pu&in sintaxa. La vremea respectiv#, îns#, avea alte 
lucruri pe cap. Exact în timpul dezordinii produse la smulgerea afi  elor, un 
b#rbat a c#rui fa&# nu a putut-o vedea l-a b#tut pe um#r de la spate [i i-a 
spus: 

– Scuza&i-m#, v# rog, v-a sc#pat servieta pe jos! 
 A luat servieta automat, f#r# s# scoat# o vorb#. )tia c# urmau s# 
treac# zile întregi pân# s# aib# el ocazia s-o deschid#, servieta aceea. ~n 
momentul în care manifesta&ia s-a sfâr it, Winston a luat-o de-a dreptul 
c#tre Ministerul Adev#rului, de i era aproape ora dou#zeci  i trei. Întregul 
personal al Ministerului a procedat la fel. Ordinele ca toat# lumea s# se 
prezinte neîntârziat la posturi, care se transmiteau deja la tele-ecrane, nu 
mai erau necesare. 
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 Oceania se afla în r#zboi cu Estasia: Oceania se afla dintotdeauna în 
r#zboi cu Estasia. O mare parte din literatura politic# a ultimilor cinci ani 
devenise brusc cu totul nefondat#. Rapoarte  i documente de tot felul, ziare, 
c#r&i, bro uri, filme, înregistr#ri, fotografii - toate trebuiau corectate cu 
viteza fulgerului. De i, ca întotdeauna, nu s-a dat nici o asemenea 
dispozi&ie, toat# lumea  tia c#  efii Sec&iei inten&ionau ca, în cel mult o 
s#pt#mân#, nici o referire la r#zboiul cu Eurasia sau la alian&a cu Estasia s# 
nu mai existe nic#ieri. Volumul de munc# avea s# fie cople itor, cu atât mai 
mult, cu cât presupunea anumite procese c#rora nu li se putea spune pe 
nume. Toat# lumea de la Sec&ia Documente a lucrat câte optsprezece ore 
din dou#zeci [i patru, cu câte dou# pauze de câte trei ore pentru somn. S-au 
adus de la subsoluri saltele  i au fost instalate peste tot pe coridoare; pentru 
mese, personalul de la cantin# aducea tot timpul c#rucioare pline cu 
sandvi uri  i cafea Victoria. De fiecare dat# când se ridica de pe scaun 
pentru cele trei ore de somn, Winston se str#duia s#- i lase biroul curat  i 
de fiecare dat# când se târa înapoi la lucru, abia putând s#- i mai &in# ochii 
deschi i de cât îl dureau, g#sea alt val de suluri de hârtie care acopereau 
biroul ca o avalan #, îngropând scrievorbitorul  i rev#rsându-se  i pe jos, 
a a încât prima lui grij# era întotdeauna de a le a eza cât-de-cât ordonat, 
pentru a- i face loc s# lucreze. Cel mai prost era, îns#, c# munca era departe 
de a fi mecanic#. De multe ori, ajungea s# înlocuiasc# un nume cu altul; în 
schimb, rapoartele detaliate ale tuturor evenimentelor îi solicitau aten &ia  i 
imagina&ia. Pân#  i simplul fapt de a muta r#zboiul dintr-o parte a lumii în 
alta cerea solide cuno tin&e de geografie. 
 Dup# trei zile, ochii îl dureau insuportabil de tare, iar ochelarii 
trebuia s#  i-i  tearg# la fiecare câteva minute. Era ca un fel de efort fizic 
epuizant, pe care ar fi avut dreptul s#-l refuze, dar cu care sim&ea  i el, ca de 
altfel to&i colegii lui, o ner#bdare nevrotic# de a se lupta. Din câte avea timp 
s#- i mai aduc# aminte, nu faptul c# fiecare cuvânt pe care-l  optea în 
scrievorbitor sau pe care-l scria cu creionul chimic era o minciun# voit# îl 
deranja. La fel cu to&i ceilal&i din Sec&ie, dorea  i el, din tot sufletul, ca 
falsificarea s# fie perfect#. În diminea&a celei de-a  asea zile, avalan a de 
suluri s-a r#rit. Timp de jum#tate de or#, din tubul pneumatic nu a mai ie it 
nimic, pe urm# înc# un sul  i gata. Cam în acela i timp, volumul de munc# 
sl#bea peste tot. Sec&ia a fost str#b#tut# de un oftat prelung  i, dac# se poate 
spune a a, secret. S#vâr iser# cu to&ii, acolo, o fapt# m#rea&# despre care, 
îns#, nimeni nu putea sufla o vorb#. Nimeni n-ar mai fi putut dovedi, pe de 
alt# parte, pe baz# de documente, c# avusese loc vreodat# vreun r#zboi cu 
Eurasia. La orele dou#sprezece s-a anun&at deodat#, pe nea teptate, c# to&i 
lucr#torii Ministerului erau liberi pân# a doua zi diminea&a. Winston s-a dus 
acas#, c#rând înc# i dup# el servieta în care se g#sea cartea  i pe care o 
&inuse între picioare cât timp lucra  i sub saltea cât timp dormea; s-a 
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b#rbierit  i a fost la un pas de-a pica de somn direct în cad#, de i apa abia 
dac# era cât-de-cât dezmor&it#. 
 Cu un fel de pocnituri voluptuoase în toatei încheieturile, urc # repede 
sc#rile deasupra magazinului domnului Charrington. Este obosit, dar nu -i 
mai este somn. Deschide fereastra, aprinde soba murdar# de gaz  i pune ap# 
la fiert, într-o crati&#, pentru cafea. Julia trebuie s# soseasc# dintr-o clip# 
într-alt#; pân# atunci, are cartea. Se a ez# comod pe fotoliul uzat [i desface 
servieta. Scoate din ea un volum greu, negru, legat grosolan, f#r# autor [i 
titlu pe copert#. Tiparul arat#  i el destul de neregulat. Paginile sunt roase 
pe la col&uri [i se desprind cu u urin&#, ca [i cum ar fi trecut prin multe 
mâini. 
 Pe pagina de titlu, scrie: 
 

TEORIE )I PRACTIC' ÎN COLECTIVISMUL OLIGARHIC 
de Emmanuel Goldstein 

 
 Winston începe s# citeasc#: 
 

Capitolul I 
IGNORAN)A ESTE PUTERE 

 
 De-a lungul întregii istorii, #i poate chiar de la sfâr#itul neoliticului, 
în lume au existat trei categorii de oameni: cei de Sus, cei de Mijloc [i cei 
de Jos. Aceste grupuri au fost subîmp r&ite în multe feluri, cu cele mai 
diverse denumiri, iar num rul de indivizi din fiecare grup, ca [i atitudinea 
unora fa&  de ceilal&i au fost diferite de la epoc  la epoc ; dar structura 
societ &ii nu s-a modificat, în esen& , niciodat . Chiar [i atunci când au avut 
loc r sturn ri de propor&ii sau schimb ri aparent iremediabile, schema 
dinainte s-a reinstaurat, ca un giroscop care se întoarce de la sine în pozi &ia 
de echilibru, oricât de mult ar fi deplasat într-o parte sau în cealalt . 
 Idealurile celor trei categorii sunt cu totul incompatibile între ele... 
 
 Winston se opre te din citit, realizând, brusc, tocmai acest lucru: 
uite, cite te, se simte bine  i nu-l pânde te nici o primejdie. Este singur, 
f#r# tele-ecran  i f#r# nici o ureche care s# asculte pe gaura cheii, nu are 
reflexul nervos de a se uita mereu peste um#r sau de a- i acoperi pagina cu 
mâna. Simte pe obraz adierea blând# a verii. De undeva, de departe de tot, 
ajunge pân# la el ecoul stins al strig#telor unor copii; în camer#, îns#, nu se 
aude nimic altceva decât tic#itul pendulei. Se înfund# mai bine în fotoliu  i 
î i ridic# picioarele pe gr#tarul de la c#min. Este o minune pentru el, este 
ideea pe care  i-o face el despre nemurire. La un moment dat, a a cum faci 
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de obicei cu o carte despre care  tii c# ai s-o cite ti de la cap la coad#  i de 
la coad# la cap, o deschide în alt# parte  i nimere te la  
Capitolul III, unde se apuc# s# citeasc#: 
 
 
 
 

Capitolul III  
R'ZBOIUL ESTE PACE 

 
 Împ r&irea lumii în cele trei mari superputeri a putut fi #i a fost, într-
adev r, prev zut  înc  prima jum tate a secolului XX. O dat  cu înghi&irea 
Europei de c tre Rusia [i a Imperiului Britanic de c tre Statele Unite ale 
Americii, au luat fiin&  dou  dintre cele trei puteri existente, Eurasia si, 
respectiv, Oceania. Cea de-a treia, Estasia, s-a cristalizat ca unitate distinct  
abia dup  un alt deceniu de lupte confuze. Frontierele dintre cele trei 
superputeri sunt, pe alocuri, arbitrare, iar în alte p r&i oscileaz  în func&ie de 
soarta r zboiului, dar, în general, urmeaz  liniile geografice. Eurasia 
cuprinde întreaga parte de nord a masei continentale euro -asiatice, din 
Portugalia pân  la strâmtoarea Behring. Oceania cuprinde cele dou  
Americi, arhipelagurile din Oceanul Atlantic, inclusiv Insulele Britanice, 
Australasia, precum [i sudul Africii. Estasia, fiind ceva mai mic  decât 
celelalte dou  [i cu o frontier  occidental  mai pu&in clar , cuprinde China 
[i & rile de la sud de ea, arhipelagul japonez #i o por&iune mare, dar 
variabil , din Manciuria, Mongolia #i Tibet, într-o combina&ie sau alta, cele 
trei superputeri se afl  în permanen&  în stare de r zboi, de peste dou zeci 
[i cinci de ani. Cu toate acestea, r zboiul nu mai este o lupt  disperat  #i 
anihilant , a#a cum era în primele decenii ale secolului XX. Este un conflict 
cu scopuri limitate, între ni#te combatan&i care nu se pot distruge unul pe 
altul, care nu au nici un motiv material ca s  se lupte [i între care nu exist  
nici o diferen&  ideologic  esen&ial . Ceea ce nu înseamn  c  modul în care 
este purtat r zboiul sau atitudinea predominant  în leg tur  cu el au devenit 
mai pu&in sângeroase sau mai cavalere#ti. Dimpotriv , isteria r zboinic  
este general  [i neîntrerupt  în toate cele trei state, iar acte ca violul, jaful, 
masacrarea copiilor, reducerea de popula&ii întregi la condi&ia de sclavi #i 
represaliile împotriva prizonierilor, mergând pân  la a-i fierbe sau îngropa 
de vii, sunt considerate fire#ti #i chiar meritorii atunci când sunt s vâr#ite 
de propria tab r , #i nu de inamic. Dar, fizic vorbind, r zboiul nu 
antreneaz  decât un num r foarte restrâns de oameni, mai ales speciali#ti de 
înalt  clas , #i produce relativ pu&ine pierderi de orice fel. Lupta, 
presupunând c  se d  vreo lupt , are loc pe acele frontiere vagi, ale c ror 
linii omul simplu le poate cel mult b nui, sau în jurul Fort re&elor Plutitoare 
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care p zesc pozi&iile strategice pe întinsul m rilor, în centrele de civiliza&ie, 
îns , r zboiul nu înseamn  altceva decât o continu  criz  de bunuri de larg 
consum #i, din când în când, explozia câte unei rachete care poate l sa în 
urma ei cel mult câteva zeci de mor&i. De fapt, esen&a r zboiului este cea 
care s-a schimbat. Mai exact spus, motivele pentru care se duce r zboiul s-
au schimbat, ca ordine a importan&ei. Motive care existau deja, într-o mic  
m sur , în r zboaiele extinse din prima parte a secolului XX au devenit 
acum dominante #i sunt recunoscute #i formulate în mod con#tient. 
 Cine vrea s  în&eleag  esen&a r zboiului actual - pentru c , în ciuda 
regrup rilor care au loc la câ&iva ani o dat , este mereu acela#i, unic, r zboi 
- trebuie s -#i dea seama, în primul rând, c  r zboiul de acum nu are cum fi 
hot râtor. Nici una dintre cele trei superputeri nu ar putea fi definitiv cuce -
rit , nici m car de celelalte dou  împreun . Sunt mult prea echilibrate ca 
for& , iar obstacolele naturale care le protejeaz  pe fiecare sunt efectiv 
descurajante: Eurasia este ap rat  de suprafe&ele ei parc  nesfâr#ite, 
Oceania de apele Atlanticului [i Pacificului, iar Estasia de num rul imens 
de locuitori pe care îi are #i de sârguin&  acestora, în al doilea rând, din 
punct de vedere material, nu mai are pentru ce s  se lupte. O dat  cu 
instaurarea unor economii închise, autarhice, în care produc &ia [i consumul 
se regleaz  reciproc, b t lia pentru pie&e de desfacere, care era una dintre 
principalele cauze ale r zboaielor anterioare, a luat sfâr#it, iar concuren&a în 
leg tur  cu materiile prime nu mai este o problem  de via&  [i de moarte. 
Oricum, fiecare superputere este atât de întins , încât poate ob&ine aproape 
toate materiile prime din resurse strict interne. Atâta cât mai are o ra &iune 
economic  direct , r zboiul se poart  pentru for&a de munc , între 
frontierele superputerilor #i niciodat  definitiv în posesia vreuneia dintre 
ele, se afl  o zon  aproape dreptunghiular , având col&urile la Tanger, 
Brazzaville, Darwin [i Hong-Kong, unde tr ie#te aproximativ o cincime din 
popula&ia globului. Pentru capturarea acestor regiuni dens populate [i a 
Polului Nord se lupt  cele trei state f r  întrerupere. De fapt, nici unul 
dintre ele nu controleaz  vreodat  întreaga suprafa&  disputat . Unele 
regiuni trec în continuu dintr-o parte în alta, iar nesfâr#itele schimb ri de 
aliniere sunt dictate de posibilitatea de a cuceri cutare sau cutare por &iune 
printr-o brusc  tr dare. 
 Toate teritoriile disputate con&in minereuri valoroase, iar unele dintre 
ele sunt surse de produse vegetale importante, cum ar fi cauciucul care, în 
zonele cu o clim  mai rece, nu poate fi ob&inut decât pe cale sintetic , prin 
metode relativ costisitoare. Dar, mai presus de orice, toate sunt rezerve 
nesecate de for&  de munc  ieftin . Puterea care controleaz  Africa 
Ecuatorial , & rile din Orientul Mijlociu, sudul Indiei sau Arhipelagul 
Indonezian dispune, în acela#i timp, de vie&ile a zeci sau sute de milioane 
de muncitori prost pl ti&i, care trag din greu. Locuitorii acestor regiuni, 
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redu#i, mai mult sau mai pu&in pe fa& , la condi&ia de sclavi, trec f r  
întrerupere de la cuceritor la cuceritor, fiind consuma &i ca o materie prim , 
ca petrolul sau c rbunele, în competi&ia celor trei puteri de a produce #i mai 
multe arme, de a cuceri #i mai mult teritoriu, de a st pâni [i mai mult  for&  
de munc , de a produce [i mai multe arme, de a cuceri [i mai mult teritoriu-
si tot a#a la nesfâr#it. Este de remarcat, totu#i, faptul c  luptele în sine nu 
trec niciodat  dincolo de marginile regiunilor disputate. Frontiera Eurasiei 
oscileaz  între bazinul fluviului Congo #i & rmul de nord al Mediteranei; 
insulele din Oceanul Indian [i din Pacific sunt tot timpul cucerite #i 
recucerite de Oceania [i Estasia; în Mongolia, linia care desparte Eurasia de 
Estasia nu este niciodat  fix ; în jurul Polului, toate cele trei puteri ridic  
preten&ii la ni#te enorme teritorii care, de fapt, sunt în mare m sur  
nelocuite [i neexplorate; dar echilibrul de for&e r mâne tot timpul relativ 
constant, iar teritoriul care constituie corpul fiec reia dintre puteri r mâne 
întotdeauna neviolat. Mai mult decât atât, for &a de munc  a popoarelor din 
jurul Ecuatorului nu este, în realitate, vital  pentru economia mondial ; 
ace#ti oameni nu adaug  nimic avu&iei globale a omenirii, din moment ce 
întregul produs al muncii lor este consumat pentru ducerea r  zboiului, iar 
scopul fiec rui r zboi este acela de a ajunge într-o situa&ie favorabil  pentru 
a declan#a un nou r zboi. For&a de munc  a Popula&iilor înrobite permite 
accelerarea tempo-ului st rii neîntrerupte de conflict. Dar, chiar dac  aceste 
popula&ii nu ar exista, structura societ &ii mondiale #i procesul prin care 
aceasta se men&ine nu ar fi esen&ialmente diferite. 
 Principalul scop al r zboiului modern-conform Principiilor 
dublugânditului, acest scop este #i, în acela#i timp, nu este recunoscut de 
capetele conduc toare ale Partidului Interior - este acela de a consuma 
produsul ma#inii, f r  a ridica nivelul general de trai. Înc  de la sfâr#itul 
secolului XIX, printre problemele latente în societatea industriali zat  a fost 
[i aceea de a g si ceva de f cut cu surplusul de bunuri de larg consum. In 
prezent, când pu&ini oameni au ce mânca în cantit &i suficiente, aceast  
problem , desigur, nu este urgent  [i nu ar fi devenit urgent  nici dac  nu ar 
fi existat un proces artificial de distrugere. Lumea de ast zi este o lume 
despuiat , înfometat , ruinat , chiar [i fa&  de cea dinainte de 1914 [i cu 
atât mai mult fa&  de viitorul utopic pe care-l prefigurau oamenii acelor 
timpuri. La începutul secolului XX, imaginea unei societ &i a viitorului 
incredibil de bogat , de tihnit , de ordonat  [i de eficient  – o lume 
antiseptic , str lucind a sticl , o&el [i beton armat alb ca laptele – f cea 
parte din con#tiin&a aproape a fiec rui individ alfabetizat. *tiin&a #i 
tehnologia se dezvoltau într-un ritm prodigios [i era de presupus c  aveau 
s  se dezvolte în continuare. *i totu#i, nu s-a întâmplat a#a, pe de o parte 
datorit  s r cirii provocate de o lung  serie de r zboaie #i revolu&ii, pe de 
alt  parte fiindc  progresul #tiin&ific #i tehnic depind de un sistem de 
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gândire empiric  imposibil de men&inut într-o societate strict înregimentat . 
În general, lumea este mai primitiv  ast zi decât în urm  cu cincizeci de 
ani. Unele regiuni înapoiate au progresat [i au fost dezvoltate anumite 
tehnologii, întotdeauna legate, într-un fel sau altul, de înfrunt rile militare 
#i de spionajul poli&ienesc, dar inova&ia #i experien&a au disp rut aproape de 
tot, iar ravagiile r zboiului nuclear din anii cincizeci nu au fost înl turate în 
întregime. *i totu#i, pericolul inerent pe care-l reprezint  ma#ina este în 
continuare activ, înc  în momentul primei apari&ii a ma#inii, orice om cu 
capul pe umeri î#i putea da seama c  nevoia de corvezi omene#ti #i, plecând 
de aici, într-o oarecare m sur , nevoia inegalit &ii între oameni disp ruser . 
Dac  ma#ina ar fi fost utilizat  în aceast  direc&ie în mod con#tient, atunci 
foametea, munca excesiv , mizeria, analfabetismul #i boala ar fi fost 
eradicate în r stimpul câtorva genera&ii. Realitatea a confirmat c , f r  a fi 
folosit  cu acest scop anume, ci printr-un fel de proces automat — prin 
producerea unei avu&ii care, uneori, nu putea s  nu fie distribuit  -, ma#ina a 
ridicat, într-adev r, foarte mult nivelul de trai al omului mediu, într -o 
perioad  de circa cincizeci de ani, la sfâr#itul secolului XIX [i începutul 
secolului XX. Dar la fel de limpede a devenit #i faptul c  o cre#tere global  
a avu&iei amenin&a s  distrug  – si, de fapt, într-un anume sens, a #i distrus 
– societatea ierarhizat , într-o lume în care fiecare ar fi muncit pu&ine ore 
pe zi, ar fi posedat o ma#in  sau chiar un avion, într-o astfel de ipotetic  
lume, forma cea mai evident  [i poate cea mai important  de inegalitate ar 
fi disp rut. Devenit  general , bog &ia ar fi #ters deosebirile. Desigur, se 
putea imagina o societate în care bog#&ia, în sens de bun stare, adic  
posesiuni personale #i comodit &i, s  fie echitabil distribuit , iar puterea s# 
r mân  în mâinile unei mici caste privilegiate. Dar o asemenea societate nu 
ar fi putut, practic, r mâne stabil  prea mult timp. Fiindc , dac  toat  lumea 
s-ar bucura de tihn  în egal  m sur , atunci narea mas  a celor scufunda&i, 
în mod normal, în s r cie s-ar cultiva [i ar înv &a s  gândeasc  
independent; pasul urm tor ar fi s  realizeze, mai devreme sau mai târziu, 
c  minoritatea privilegiat  nu are nici o func&ie #i s-o dea la o parte, "Pân  
la urm , o societate ierarhizat  nu este posibil  decât bazându-se pe s r cie 
#i ignoran& , întoarcerea la un trecut agricol, a#a cum propov duiau 
gânditori de la începutul secolului XX, nu  era o solu&ie realizabil , atât 
pentru c  venea în conflict cu tendin&a c tre mecanizare, devenit  cvasi-
instinctiv  în toat  lumea, cât [i pentru c  o &ar  nedezvoltat  din punct de 
vedere industrial r mânea, militar vorbind, neajutorat  [i descoperit  în fa&a 
domina&iei directe sau indirecte a rivalilor mai avansa &i. Nici solu&ia de a 
&ine masele în stare de s r cie prin restrângerea produc&iei de m rfuri nu a 
fost satisf c toare. Acest lucru s-a petrecut pe scar  larg  în timpul ultimei 
faze a capitalismului, în linii mari între anii 1920 #i 1940. Economia multor 
& ri a fost l sat  s  stagneze, p mântul a fost l sat s  se s lb ticeasc , 
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fondurile fixe nu au mai fost reînnoite, sec &iuni mari ale popula&iei au fost 
împiedicate s  munceasc  #i între&inute de Stat prin ajutorul de #omaj. Dar 
[i aceast  situa&ie pe de o parte a atras dup  sine sl birea capacit &ii de 
lupt , iar pe de alt  parte, cum priva&iunile pe care le men&inea erau vizibil 
ne-necesare, a f cut inevitabil  fortificarea opozi&iei. 
 Problema era a#adar, urm toarea: cum s  faci, ca ma#in ria industriei 
s  func&ioneze, f r  a spori avu&ia real  a omenirii, adic  m rfurile sa fie 
produse, dar s  nu fie circulate, în practic , singura modalitate de a atinge 
acest dublu scop a fost men&inerea neîntrerupt  a st rii de r zboi. 
 Esen&a r zboiului const  în distrugere - nu neap rat de vie&i 
omene#ti, ci a produselor muncii omului. R zboiul este o modalitate 
unanim acceptat  de a zdrobi în buc &i, de a r spândi în stratosfer  sau de a 
scufunda In adâncurile oceanului acele produse care ar putea fi, altminteri, 
folosita pentru a d rui maselor prea mult confort si, în (ultim  instan& , prea 
mult  inteligen& . Chiar #i atunci când armele destinate r zboiului nu sunt 
distruse, simpla lor producere r mâne o modalit &i convenabil  de a cheltui 
for&a de munc  f r  a fabrica nimic ce s-ar putea consuma. O Fort rea&  
Plutitoare, de exemplu, are înglobat în ea un volum de munc  suficient 
construirii mai multor sute de cargouri, în cele din urm , este dat  la o parte 
ca fiind învechit , f r  s  fi adus cuiva, vreodat , vreun câ#tig material #i 
apoi, irosindu-se alt volum imens de munc , se construie#te o nou  
Fort rea&  Plutitoare, în principiu, efortul de r zboi este în a#a fel calculat, 
încât s  înghit  orice surplus care ar putea r mâne dup  satisfacerea mini-
melor nevoi ale popula&iei. De fapt, nevoile popula&iei sunt întotdeauna 
subestimate, având ca rezultat lipsa cronic  a cel pu&in jum tate din cele 
necesare vie&ii; dar acest lucru este socotit un avantaj. Este perfect 
deliberat  politica de a men&ine chiar #i categoriile favorizate la limita 
greut &ilor, deoarece o stare general  de lipsuri face s  sporeasc  impor-
tan&a micilor privilegii, amplificând astfel deosebirile dintre o categorie #i 
alta. Dup  criteriile începutului de secol XX, pân  #i un membru al 
Partidului Interior duce o via&  auster  #i trudit . [i totu#i, micile comodit &i 
de care se bucur  - apartamentul spa&ios #i bine împ r&it, stofa mai bun  a 
hainelor, mâncarea, b utura [i &ig rile de calitate mai bun , cei doi-trei 
servitori, ma#ina sau elicopterul personal - toate acestea îl plaseaz  într-o 
lume diferit  de cea a membrilor Partidului Exterior, pe când ace#tia 
beneficiaz  de avantaje sunt ilare fa&  de masele subjugate pe care le 
numim „proli”. Atmosfera social  este aceea a unui ora# asediat, în care 
faptul de a avea sau de a nu avea o naic  de carne de cal face diferen&a între 
bog &ie *i s r cie. Si, totodat , con#tiin&a de a fi în stare de r zboi si, deci, 
în continuu pericol, face ca încredin&area întregii puteri unei mici caste s  
par\ condi&ia fireasc  #i inevitabil  a supravie&uirii. R zboiul, a#a cum se va 
vedea în continuare, nu numai c  s vâr#e#te distrugerea necesar , dar o 
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s vâr#e#te într-o manier  acceptabil  din punct de vedere psihologic. 
Desigur, în principiu ar fi foarte simplu s  se cheltuiasc  surplusul de for&  
de munc  al omenirii construind temple [i piramide, s pând g uri în 
p mânt #i astupându-le apoi la loc, sau chiar producând mari cantit &i de 
bunuri [i dându-le apoi foc. Dar o asemenea abordare a problemei ar 
asigura numai latura economic , nu [i pe cea emo&ional  necesar  unei 
societ &i ierarhizate. Ceea ce import , aici, nu este starea de spirit a 
maselor, a c ror atitudine nici nu conteaz , atâta vreme cât muncesc f r  
întrerupere, ci starea de spirit a Partidului însu#i. Pân  #i celui mai umil 
membru al Partidului i se cere s  fie competent, sârguincios #i chiar #i 
inteligent într-o mic  m sur , dar la fel de necesar este ca el s  fie un 
fanatic, un credul [i un ignorant, ale c rui st ri de spirit precump nitoare s  
fie teama, ura, adora&ia #i triumful orgiastic. Cu alte cuvinte, este necesar ca 
mentalitatea lui s  fie aceea potrivit  st rii de r zboi. Nu conteaz  dac  
r zboiul are, într-adev r, loc, nici dac  se desf #oar  bine sau r u, din 
moment ce nu poate fi vorba de o victorie decisiv . Nu trebuie decât s  
existe starea de r zboi. Sciziunea intelectului, pe care Partidul o a#teapt  de 
la membrii s i [i care poate fi mai u#or atins  într-o atmosfer  de r zboi, a 
devenit ast zi cvasi-universal , dar ea se dovede#te cu atât mai pregnant , 
cu cât urci mai sus în ierarhie. Nic ieri altundeva decât în Partidul Interior 
nu sunt mai energice demen&a r zboinic  [i ura fa&  de du#mani, în calitatea 
sa de diriguitor, un membru al Partidului Interior trebuie s  #tie, uneori, ca 
nu este real  cutare sau cutare #tire de pe frontul de lupt  si, de multe ori, el 
poate fi con#tient c  întregul r zboi este fals #i c  ori nu are loc, ori este 
purtat pentru cu totul alte scopuri decât cele declarate sus #i tare; dar o 
asemenea con#tiin&  el #i-o poate u#or neutraliza prin tehnica dublu-
gânditului. În tot acest timp, nici unui membru al Partidului Interior nu i se 
zdruncin , nici pentru o clip , credin&a de-a dreptul mistic  pe care o are, c  
r zboiul este real #i c  el nu se poate sfâr#i decât victorios, cu Oceania 
devenit  st pâna incontestabil  a întregii lumi. 
 To&i membrii Partidului Interior fac din aceast  inerent  cucerire o 
profesiune de credin& . Ea urmeaz  s  fie realizat  ori printr-o continu  
anexare de teritorii, care ar avea ca rezultat o zdrobitoare superioritate 
militar , ori prin descoperirea unei arme noi, imposibil de contracarat. 
Cercetarea pentru crearea de noi arme continu  f r  întrerupere, r mânând 
una dintre foarte pu&inele activit &i în care modul de gândire inventiv sau 
speculativ î#i mai poate g si un debu#eu. Ast zi, în Oceania, *tiin&a, în 
sensul vechi al termenului, nu mai exist . Nouvorba nici nu are vreun 
cuvânt pentru „#tiin& ”. Modalitatea empiric  de gândire, care a stat la baza 
tuturor descoperirilor #tiin&ifice ale trecutului, se opune principiilor celor 
mai importante ale SOCENG-ului. Chiar #i progresul tehnologic nu mai are 
loc decât atunci când produsele sale pot fi utilizate, într -un fel sau altul, la 
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îngr direa libert &ii umane, în toate domeniile, omenirea fie st  pe loc, fie 
d  înapoi. P mântul este cultivat cu pluguri trase de cai, în timp ce c r&ile 
sunt scrise cu ajutorul ma#inilor. Dar, în anumite ramuri de importan&  
vital  - mai concret spus, r zboiul [i spionajul poli&ienesc - abordarea 
empiric  este încurajat  sau, cel pu&in, tolerat . Cele dou  &eluri ale 
partidului sunt acestea: s  cucereasc  întreaga suprafa&  a planetei [i s  
suprime, o dat  pentru totdeauna, posibilitatea gândirii independente. În 
aceste dou  scopuri, Partidul se preocup  de rezolvarea a dou  mari 
probleme: prima este aceea de a putea afla, împotriva voin&ei sale, ce 
gânde#te fiecare, iar a doua, de a putea ucide mai multe sute de milioane de 
oameni în câteva secunde, f r  un avertisment prealabil, în m sura în care 
mai exist  cercetare #tiin&ific , ea nu are decât acestei dou  orient ri. 
 Omul de #tiin&  de ast zi este fie o combina&ia între psiholog [i 
inchizitor, studiind cu o excep&ional  minu&iozitate semnifica&ia expresiilor 
faciale, a gesturilor [i a inflexiunilor vocii [i testând modalit  &ile de a 
ob&ine adev rul cu ajutorul drogurilor,al terapiei de soc, al hipnozei sau al 
torturilor corporale, fie chimist, fizician sau biolog, preocupa &i exclusiv de 
acele ramuri ale respectivei specialit &ii care au leg tur  cu omorul în mas . 
În marile laboratoare ale Ministerului P cii #i în sta&iunile experimentale 
secrete din jungla brazilian , din desertul Australiei sau de pe insulele 
pres rate în jurul Antarcticii, echipele de speciali#ti lucreaz  neobosite. 
Unii nu fac altceva decât s  schi&eze strategia viitoarelor r zboaie; al&ii 
proiecteaz  rachete din ce în ce mai mari, explozibile din ce în ce mai 
puternice [i blindaje din ce în ce mai greu de str puns; al&ii se afl  în 
c utarea unor gaze noi, cât mai ucig toare, a unor otr vuri solubile care s  
poat  fi produse în asemenea cantit &ii încât s  anihileze vegeta&ia unor 
continente întregii sau a unor culturi de viru #i imuniza&i împotriva oric ror 
anticorpi; al&ii se str duiesc s  realizezi un vehicul care s  avanseze pe sub 
p mânt s pându-#i galeria, a#a cum submarinul avanseaz  pe sub ap , sau 
un avion la fel de independent de baz  cum este un vapor; al&ii exploreaz  
posibilit &i mai îndep rtate, cum ar fis  focalizeze razele solare cu ajutorul 
unor lentile a#ezate la câteva mii de kilometri în spa&iu, pe orbit  geo-
sta&ionar , sau s  provoace artificial cutremure [i valuri tectonice, 
canalizând c ldura înmagazinat  în miezul fierbinte al planetei. 
 Nici unul, îns , dintre aceste proiecte nu se apropie câtu#i de pu&in de 
realizare #i nici una dintre cele trei superputeri nu ia niciodat  vreun avans 
semnificativ asupra celorlalte dou . [i totu#i, este demn de remarcat faptul 
c  toate trei posed  deja o arm  cu mult mai distrug toare decât ar putea 
spera s  descopere oricare dintre proiectele de cercetare actuale: bomba 
atomic . De#i Partidul î#i atribuie, a#a cum procedeaz  în mod obi#nuit, #i 
aceast  inven&ie, bomba atomic  a ap rut înc  din anii patruzeci #i a fost 
utilizat  pe scar  larg  zece ani mai târziu, în perioada respectiv , au fost 
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lansate câteva sute de bombe asupra unor centre industriale, în special din 
partea european  a Rusiei, din Europa Occidental  #i din America de Nord; 
cercurile conduc toare din toate cele trei puteri s-au convins atunci c  
simpla detonare a câtorva bombe atomice în plus ar  însemna sfâr#itul 
societ &ii omene#ti organizate #i, deci, [i al lor însele. Ca urmare, de#i nu s-
a încheiat nici un acord în acest sens, nici m car nu s-a formulat vreo 
aluzie, nu au mai fost lansate bombe. Toate cele trei puteri continu  s  
produc  #i s  stocheze bombe atomice, din convingerea intim  a cercurilor 
lor conduc toare c  momentul oportun nu poate s  nu se iveasc , mai 
devreme sau mai târziu, fot a#teptând acea ocazie, îns , arta militar  bate 
Pasul aproape pe loc de treizeci sau patruzeci de ani. Elicopterele sunt 
utilizate mai mult ast zi decât erau în trecut, avioanele bombardiere au fost 
serios dep #ite de rachetele autopropulsate, iar nava de r zboi, mobil  dar 
[i fragil , a f cut loc Fort re&ei Plutitoare, care este aproape imposibil de 
scufundat; dincolo, îns , de aceste progrese, avansul în domeniu este 
neglijabil. Tancul, submarinul, torpila, mitraliera, pân  [i carabina #i 
grenada de mân  se mai folosesc pe scar  larg  [i ast zi. Dar, în ciuda 
nesfâr#itelor masacre citate în pres  [i la tele-ecran, luptele disperate din 
precedentele r zboaie, în care erau uci#i sute de mii sau chiar milioane de 
oameni în câteva s pt mâni, nu s-au mai repetat niciodat . 
 Nici una dintre cele trei superputeri nu se angajeaz  vreodat  în vreo 
manevr  care s  implice riscul unei înfrângeri serioase. Dac  se întreprinde 
cumva vreo ac&iune de amploare, atunci aceasta este, de obicei, un atac prin 
surprindere asupra aliatului. Strategia pe care toate trei puterile o urmeaz   
sau, cel pu&in, pretind c  o urmeaz  este aceea#i. Ea const  în a uza de 
lupt , de tocmeli [i de tr d ri bine calculate, pentru a forma un #ir de baze 
care s  încercuiasc  în totalitate un stat rival sau pe cel lalt, apoi în a semna 
un tratat de prietenie cu statul rival respectiv, men &inând raporturile de pace 
atâta timp cât este necesar pentru a lini#ti suspiciunile. Anii-tampon ar 
permite asamblarea, în toate punctele strategice, de rachete purt toare de 
bombe atomice; în cele din urm , toate rachetele ar fi lansate simultan, 
efectele fiind atât de devastatoare, încât riposta ar deveni imposibil  , în 
momentul respectiv, ar urma s  fie semnat un tratat de prietenie cu 
superputerea r mas , o dat  cu începerea preg tirilor pentru un nou atac de 
acela#i fel. Este aproape de la [i în&eles c  aceast  schem  este curat  
fabula&i imposibil de pus în practic . Oricum, toate luptele dau exclusiv în 
zonele disputate din jur, Ecuatorului [i al Polului; niciodat   nu s-a-ncercat 
invadarea teritoriului inamic. Ceea ce explica [i faptul c  frontierele dintre 
superputeri sunt, pe alocuri, arbitrare. De exemplu, Eurasia ar putea cuceri 
cu u#urin&  Insulele Britanice care, geografic vorbind, &in de Europa; #i, 
dimpotriv , Oceania #i-ar putea împinge frontiera pân  la Rin, sau chiar 
pân  la Vistula. Dar atunci s-ar viola un principiu respectat de toate p r&ile 
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implicate, de#i neformulat, ca atare, nic ieri, [i anume acela al integrit &ii 
culturale. Dac  ar cuceri teritoriile care pe vremuri se numeau Fran&a #i 
Germania, Oceania ar trebui ori s  extermine locuitorii, ceea ce s-ar putea 
dovedi dificil din punct de vedere practic, ori s  asimileze o popula&ie de 
circa o sut  de milioane de oameni, al c ror nivel de dezvoltare tehnologic  
este oricând comparabil cu cel al propriilor ei locuitori. Problema este 
aceea#i pentru toate cele trei superputeri. Structura lor este de a #a natur , 
încât nu trebuie s  existe nici un contact cu str inii, cu excep&ia - dar [i aici 
într-o mic  m sur  - a prizonierilor de r zboi [i a sclavilor de culoare. 
Chiar #i aliatul oficial al momentului este privit mereu cu cea mai neagr  
suspiciune. Dincolo de prizonierii de r zboi, omul mediu din Oceania nu 
vede niciodat  cu ochii lui un eurasian sau un estasian #i-i este interzis s  
cunoasc  limbi str ine. Dac  i s-ar permite s  vin  în contact cu str inii, ar 
vedea c  #i aceia sunt oameni ca #i el [i c  aproape tot ce i s-a spus despre 
ei este fals. Universul sigilat în care tr ie#te el s-ar pr bu#i, iar teama, ura [i 
auto-mul&umirea de care depinde statutul lui moral s-ar destr ma, de aceea, 
fiecare dintre puteri î#i d  seama c , indiferent de câte ori ar trece dintr-o 
parte într-alt  Persia, Egiptul, Java sau Ceylonul, frontierele Principale nu 
trebuie s  fie traversate decât de bombe. În spatele acestei necesit &i se 
ascunde faptul, niciodat  pomenit cu voce tare, dar în&eles, în mod tacit, #i 
luat ca atare, [i anume c  în toate cele trei superputeri condi &iile de via&  
sunt aproximativ acelea#i, în Oceania, doctrina oficial  se nume#te 
SOCENG, în Eurasia - Neo-Bol#evism, iar în Estasia este denumit  cu un 
cuvânt chinezesc tradus, de obicei, prin Adora &ia Mor&ii, dar redat poate 
mai bine prin Uitarea-de-Sine. Unui cet &ean al Oceaniei nu i se permite s  
cunoasc  nimic despre principiile celorlalte dou  doctrine; de la bun 
început i se insufl  ura fa&  de ele, ca fiind ni#te ultragii câine#ti aduse 
moralei #i bunului-sim&. În realitate, între cele trei doctrine nu exist  nici o 
deosebire esen&ial . Fiecare în parte define#te aceea#i structur  piramidal , 
aceea#i adora&ie fa&  de un conduc tor semi-divin #i aceea#i economie care 
func&ioneaz  prin #i pentru o neîntrerupt  stare de r zboi. Concluzia este 
limpede: cele trei superputeri nu numai c  nu se pot învinge una pe alta, dar 
nu ar avea nimic de câ#tigat, dac  ar putea. Dimpotriv , atâta timp cât 
r mân în conflict, se sprijin  una pe alta, precum trei c pi&e de fin. *i, 
evident, cercurile conduc toare din toate cele trei puteri în acela#i timp sunt 
#i nu sunt con#tiente de ceea ce fac. Ele #i-au dedicat via&a cuceririi întregii 
lumi, dar tot ele #tiu c  r zboiul trebuie s  continue la nesfâr#it, f r  un 
rezultat decisiv. Faptul c  nu exist# nici o #ans  de cucerire face posibil  
acea negare a realit &ii care este tr s tura dominant  a SOCENG-ului [i a 
doctrinelor sale rivale. Ajungând aici, este necesar s  repet m ceea ce am 
afirmat mai devreme, #i anume c , devenind continuu, r zboiul #i-a modi-
ficat esen&a din temelii. 
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 În trecut, prin defini&ie, dac  se poate spune a#a, r zboiul era un lucru 
care, mai devreme sau mai târziu, se sfâr#ea, de obicei printr-o 
inconfundabil  victorie sau înfrângere. Tot în trecut, r zboiul era unul 
dintre principalele instrumente prin intermediul c rora societ &ile omene#ti 
veneau în contact cu partea fizic  a realit &ii. To&i conduc torii, din toate 
timpurile, au încercat s  le impun  supu#ilor lor o viziune deformat  asupra 
lumii, dar nici unul nu #i-a putut permite himere care aveau tendin&a de a 
#ubrezi eficacitatea militar . Atâta timp cât înfrângerea însemna pierderea 
independen&ei sau cine-#tie-ce alt  consecin&  socotit  în general 
indezirabil , trebuiau luate m suri serioase împotriva ei: nu puteai ignora 
faptele concrete, în filosofie, în religie, în etic  sau în politic , doi #i cu doi 
puteau face cinci, dar, dac  proiectai un tun sau un avion, nu puteau face 
decât strict #i exclusiv patru. Na&iunile ineficace au fost întotdeauna 
cucerite, mai devreme sau mai târziu, iar lupta pentru eficacitate s -a situat 
întotdeauna la polul opus fa&  de iluzii. Pe lâng  asta, pentru a fi eficace, 
trebuia s  fii în stare s  înve&i lec&iile trecutului, ceea ce presupunea s  #tii, 
cât-de-cât corect, ce s-a întâmplat în trecut. Evident, ziarele #i c r&ile de 
istorie au fost întotdeauna înflorite #i p rtinitoare, dar o mistificare de 
calibrul celei care se practic  ast zi ar fi fost imposibil . Pentru bunul-sim&, 
r zboiul era un termen sigur de compara&ie, iar în ceea ce prive#te clasele 
conduc toare, era, probabil, cel mai important termen de compara&ie, 
pentru c , dac  r zboaiele se puteau pierde sau câ#tiga, nici o clas  
conduc toare nu putea fi cu totul iresponsabil . Dar, atunci când r zboiul 
devine efectiv continuu, el [i înceteaz  de a mai fi periculos. Dispare ceea 
ce se nume#te necesitate militar . Progresul tehnic poate stagna, iar faptele 
cele mai evidente Pot fi t g duite sau trecute cu vederea. A#a cum am 
ar tat, înc  mai au loc cercet ri orientate în direc&ia r zboiului, care s-ar 
putea numi #tiin&ifice, dar acestea nu sunt altceva decât ni#te himere a c ror 
incapacitate de a da vreun rezultat nu are nici o importan&  în practic . 
Eficacitatea, chiar [i aceea militar , a devenit inutil . Nimic nu este eficace 
în Oceania, afar  de Poli&ia Gândirii. Din moment ce fiecare dintre cele trei 
superputeri este imposibil de cucerit, rezult  c  fiecare este, de fapt, un 
univers separat, în interiorul c ruia poate fi practicat  în lini#te aproape 
orice perversiune de gândire. 
 Realitatea nu-#i manifest  presiunea decât prin necesit &ile vie&ii 
curente - nevoia de ap  [i de mâncare, de ad post #i de îmbr c minte, 
nevoia de a nu înghi&i otrav  sau de a nu c dea pe fereastr  de la în l&ime [i 
altele asem n toare, între via&  [i moarte, sau între pl cerea fizic  #i 
durerea fizic  mai exist  înc  o diferen& , dar atât. Neputând avea nici un 
contact cu lumea exterioar  sau cu trecutul, cet &eanul Oceaniei tr ie#te ca 
un om aflat în spa&iul interstelar, care nu are cum #ti dac  st  cu capul în 
sus sau în jos. Conduc torii unui asemenea stat sunt absolu &i, a#a cum nu 
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puteau fi nici m car faraonii egipteni sau cezarii de la Roma. Ei sunt 
obliga&i s  fac  dou  lucruri: primul, s  nu-#i lase supu#ii s  moar  de 
foame într-un num r prea mare, pentru a nu crea o problem  insurmon-
tabil , de ordin administrativ; al doilea, s  se men&in  la acela#i nivel sc zut 
al tehnicii militare ca [i rivalii lor. Odat  realizat acest minim necesar, î#i 
pot permite s  suceasc  realitatea oricum doresc. 
 De aceea, judecat din perspectiva r zboaielor trecute, cel de ast zi nu 
este decât o impostur  se aseam n  cu luptele dintre anumite rumeg toare, 
ale c ror coarne sunt a#ezate într-un asemenea unghi, încât, atunci când se 
lupt  între ele animalele nu se pot împunge - ci doar împinge – unul pe 
cel lalt. Dar, de#i este nereal, r zboiul nu este [i lipsit de sens: el consum  
surplusul de bunuri de larg consum #i ajut  la men&inerea acelui climat 
psihologic de care are nevoie o societate ierarhizat  pentru a supravie&ui. 
A#a cum se va vedea în continuare, el nu mai este decât o problem  strict 
intern , în trecut, cercurile conduc toare din toate & rile, de#i î#i 
recuno#teau interesele comune [i încercau s  limiteze caracterul destructiv 
al r zboiului, se luptau unele cu altele [i întotdeauna înving torul îl jefuia 
pe cel învins, în zilele noastre, ele nu se mai lupt  deloc unele cu altele. 
Fiecare grup conduc tor poart  r zboiul împotriva propriilor s i supu#i, iar 
scopul r zboiului nu este acela de a face sau de a împiedica anexiunile 
teritoriale, ci de a men&ine intact  structura societ &ii. De aceea, însu#i 
termenul „r zboi" induce în eroare. Ar fi, probabil, potrivit s  spunem c , 
devenind continuu, r zboiul a încetat s  mai existe ca atare. Acea presiune 
special  pe care el a exercitat-o asupra oamenilor, de la sfâr#itul epocii 
neolitice pân  la începutul secolului XX, a disp rut [i a fost înlocuit  cu 
ceva total diferit. Efectul ar fi, în linii mari acela#i dac  cele trei super-
puteri, în loc s  se lupte între ele, s-ar în&elege s  tr iasc  într-o etern  pace, 
fiecare dintre ele r mânând neatins  în interiorul frontierelor proprii. Pentru 
c  #i în acest caz fiecare dintre ele ar continua s  fie un univers z vorit în 
sine, sc pat Pentru totdeauna de sub influen &a deschiz toare de ochi a 
primejdiilor din afar . O pace cu adev rat permanent  ar fi acela#i lucru ca 
#i un r zboi permanentizat. Aceasta este - de#i marea majoritate a 
membrilor Partidului o în&eleg numai într-un sens mai restrâns - 
semnifica&ia ascuns  a sloganului R#zboiul este Pace. 
 
 Winston se opre te din citit. Undeva, la mare dep#rtare, bubuie o 
rachet#, înc# îl mai anim# sentimentul reconfortant de a fi singur cu cartea 
interzis#, într-o camer# f#r# tele-ecran. Singur#tatea  i siguran&a sunt ni te 
senza&ii palpabile, care se asociaz# într-un fel anume cu extenuarea lui 
fizic#, ori cu perna moale a fotoliului, ori cu adierea care vine dinspre 
fereastr#  i îi atinge atât de delicat obrazul. Cartea îl fascineaz# sau, mai 
degrab#, îi d# un altfel de sentiment de siguran&#. De fapt, nu-i spune nimic 
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nou [i #sta este unul dintre motivele pentru care îl atrage. Spune exact ce ar 
spune [i el, dac#  i-ar putea face ordine printre gândurile r#v# ite. Este 
rodul unei inteligen&e asem#n#toare cu a lui însu i, dar cu mult mai 
puternic#, mai sistematic# [i mai pu&in st#pânit# de fric#. Cele mai bune 
c#r&i sunt cele care î&i spun ceea ce  tiai dinainte. 
 D# s# se întoarc# la capitolul întâi, când pe sc#ri aude pa ii Juliei [i 
sare din fotoliu s-o întâmpine. Ea î i arunc# pe jos punga de hârtie  i i se 
arunc# în bra&e. O s#pt#mân# [i ceva a trecut de când nu s-au mai v#zut. 

– Am primit cartea, zice el, dându-i drumul din bra&e. 
– Ai primit-o? Bine, zice ea f#r# s# se arate prea interesat# [i se 

a eaz# în genunchi lâng# soba cu ulei, ca s# pun# de cafea. 
 Numai dup# o jum#tate de or# de stat în pat mai reiau discu&ia despre 
carte. S-a f#cut deja sear# [i destul de rece ca s# trebuiasc# s# trag# 
storurile. De jos, din curtea interioar#, se aude cântecul atât de familiar  i 
târ âiala cizmelor pe dalele de piatr#. Femeia cea tuciurie  i cu bra&ele ro ii, 
pe care Winston a v#zut-o înc# de la prima lui vizit# în camera domnului 
Charrington, parc# nu pleac# niciodat# din curtea aia. La orice or# din zi 
merge în sus  i în jos între ligheanul de sp#lat  i sfoara de pus la uscat, iar 
când nu are gura plin# de cârlige de rufe, se apuc# de cântat. Julia se întinde 
pe o coast#, cu un aer c# este gata s# adoarm#. Winston întinde mâna dup# 
carte, pe care a l#sat-o s# cad# lâng# fotoliu, [i se ridic# în capul oaselor, 
rezemat de t#blia patului. 

– Trebuie s-o citim, zice el. )i tu trebuie s-o cite ti. To&i membrii 
Fr#&iei trebuie s-o citeasc#. 

– Cite te tu, zice Julia, care st# cu ochii închi i. Cite te cu voce tare. 
A a-i cel mai bine. C# po&i s#-mi explici  i mie pe m#sur# ce cite ti. 
 Ceasul arat# ora  ase, adic# optsprezece. Mai au înc# trei sau patru 
ore în fa&#. Winston î i a eaz# cartea pe genunchi, o deschide la capitolul 
întâi  i începe s# citeasc#: 
 

IGNORAN)A ESTE PUTERE 
 
 De-a lungul întregii istorii, [i poate chiar de la sfâr #itul neoliticului, 
în lume au existat trei categorii de oameni: cei de Sus, cei de Mi jloc [i cei 
de Jos. Aceste grupuri au fost subîmp r&ite în multe feluri, cu cele mai 
diverse denumiri, iar num rul de indivizi din fiecare grup, ca [i atitudinea 
unora fa&  de ceilal&i au fost diferite de la epoc  la epoc ; dar structura 
societ &ii nu s-a modificat, în esen& , niciodat . Chiar #i atunci când au avut 
loc r sturn ri de Propor&ii sau schimb ri aparent iremediabile, schema 
dinainte s-a reinstaurat, ca un giroscop care se întoarce de la sine în pozi &ia 
de echilibru, oricât de mult ar fi deplasat într-o parte sau în cealalt . 
 



George Orwell 

144 

     – Julia, ai adormit? - întreab# Winston, întrerupându- i cititul. 
— Nu, nu, te ascult. Zi mai departe. E formidabil, r#spunde Julia, tot cu 

ochii închi i.  
— Bine. A aaa... unde r#m#sesem? 

 
 Idealurile celor trei categorii sunt cu totul incompatibile între ele. 
Idealul celor de Sus este de a r mâne acolo unde se g sesc. Idealul celor de 
Mijloc este de a lua locul celor de Sus. Idealul celor de Jos, atunci când se 
întâmpla ca ace#tia s  aib  vreun scop în via&  - pentru c  este caracteristic 
celor de Jos faptul c  sunt în prea mare m sur  cople#i&i de greut &ile vie&ii 
pentru a mai fi con#tien&i #i de altceva în afar  de existenta lor zilnic  – 
este desfiin&area tuturor diferen&elor între oameni [i crearea unei societ &i în 
care to&i s  fie egali. A#a se face c , de-a lungul istoriei, între cele trei 
categorii s-a desf #urat o lupt  continu , ale c rei linii generale au fost, 
practic, întotdeauna acelea#i. Uneori, pentru o bun  bucat  de vreme, cei de 
Sus par a fi tari pe pozi&ie, dar, la un moment dat, mai devreme sau mai 
târziu, ei î#i pierd fie încrederea în ei în#i#i, fie capacitatea de a guverna în 
mod eficient, fie #i pe una #i pe cealalt . ~n aceast  situa&ie, ei sunt da&i la o 
parte de c tre cei de Mijloc, alia&i, sub preten&ia luptei pentru dreptate [i 
libertate, cu cei de Jos. Îndat  ce #i-au atins scopul, cei de Mijloc îi reduc 
din nou pe cei de Jos la vechea lor condi&ie servil , ei în#i#i devenind cei de 
Sus. Curând dup  aceea, fie dintr-o categorie, fie din cealalt , fie din 
amândou  deodat , se alege #i se desprinde un nou grup de Mijloc, iar 
competi&ia se reia. Dintre cele trei categorii, numai cei de Jos nu reu#esc 
niciodat  s -#i vad  idealul împlinit, nici m car vremelnic. Ar fi o 
exagerare i s# spunem c , de-a lungul istoriei, nu s-a înregistrat nici un 
progres de ordin material. Chiar #i ast zi, într-o perioad  de declin, omul 
mediu tr ie#te, fizic vorbind, mai bine decât tr ia cu câteva sute de ani în 
urm . Cu toate acestea, îns , nici îmbun t &irea condi&iilor de via& , nici 
îmblânzirea obiceiurilor [i nici o reform , nici o revolu&iei nu s-a apropiat 
nici m car cu un deget de egalitatea între oameni. Din punctul de vedere al 
celor de Jos, toate schimb rile istorice nu au reprezentat niciodat  nimic 
altceva decât un nume diferit pus unor st pâni noi. 
 Spre sfâr#itul secolului XIX, mul&i gânditori au observat c  schema 
se repeta. Astfel au ap rut scoli filozofice care interpretau istoria ca pe un 
proces ciclic [i urm reau s  demonstreze c  inegalitatea ar fi legea imuabil  
a vie&ii. Este de la sine în&eles c  o asemenea doctrin  #i-a g sit oricând 
adep&i, dar, în zilele noastre, ea se prezint  într-un mod esen&ialmente 
diferit, în trecut, necesitatea ierarhiz rii societ &ii a fost, în special, o 
doctrin  a celor de Sus. Au propov duit-o regii #i aristocra&ii pe de o parte, 
iar pe de alt  parte preo&ii, avoca&ii [i alte categorii care parazitau pe lâng  
cei dintâi, f g duind, în acela#i timp, o compensa&ie în lumea fictiv  de 
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dincolo de mormânt. Cei de Mijloc au uzat întotdeauna de cuvinte precum 
„libertate”, „dreptate” #i „fr &ie”, atâta timp cât erau angaja&i în lupta pentru 
putere. Acum, îns , ideea umanit &ii fraternizate a început s  fie asaltat  de 
oameni care nu se aflau înc  în situa&ia de a dicta, ci doar sperau s-o ating , 
aceast  situa&ie, în scurt timp. În trecut, cei de Mijloc au f cut revolu&ii sub 
stindardul egalit &ii #i, de îndat  ce au r sturnat vechea tiranie, au instaurat 
una nou , a lor. Noul grup de Mijloc #i-a proclamat, de fapt, tirania dinainte 
de a lua puterea. 
 Socialismul, care a ap rut la începutul secolului XIX [i a reprezentat 
ultima treapt  a unei direc&ii de gândire ce î#i împinge izvoarele înapoi în 
timp pân  la r zvr tirile sclavilor din Antichitate, se g sea înc  profund 
infestat de utopismul epocilor anterioare. Dar fiecare variant  de socialism 
ap rut  1900 a abandonat, din ce în ce mai deschis  idealul instaur rii 
libert &ii [i egalit &ii. Noile mi#c ri, ap rute la mijlocul secolului - 
SOCENG în Oceania, Neo-Bolsevismul în Eurasia si, în Estasia, Adora&ia 
Mor&ii, cum este denumit  frecvent - #i-au stabilit în mod con#tient drept 
ideal perpetuarea ne-libert &ii, a ne-egalit &ii. Evident c  aceste mi#c ri au 
r s rit din cele vechi [i au avut tendin &a de a le p stra denumirea [i de a le 
prelua ideologia. Dar, totodat , scopul fiec reia dintre ele era stagnarea 
progresului [i oprirea istoriei într-un moment anume ales. Obi#nuita, de-
acum, mi#care de pendul urma s  mai aib  loc o singur  dat  #i apoi s  se 
opreasc  definitiv. Ca întotdeauna, cei de Sus aveau s  fie r sturna&i de 
c tre cei de Mijloc, care ar fi devenit ei în#i#i cei de Sus; dar, de aceast  
dat , printr-o strategie con#tient , cei de Sus aveau s -#i men&in  pozi&ia 
definitiv. 
 Noile doctrine au ap rut, într-un anume sens, din cauza acumul rii 
de cuno#tin&e istorice [i a sporirii gradului de în &elegere a istoriei, care era 
aproape inexistent pân  în secolul XIX. Abia acum a putut fi în&eleas  
evolu&ia ciclic  a istoriei; #i, dac  a putut fi în&eleas , a putut fi #i 
modificat . Motivul esen&ial a fost acela c , de la începutul secolului XX, 
egalitatea între oameni a devenit posibil , cel pu&in din punct de vedere 
tehnic. De#i nimeni nu contest  c  oamenii nu au, din na#tere, acelea#i 
calit &i [i c  profesiile presupun specializare, ceea ce favorizeaz  pe unii 
indivizi în dauna altora, totu#i distinc&iile de clas  [i marile diferen&e de 
avu&ie au încetat de a mai fi realmente necesare, în epocile anterioare, 
distinc&iile de clas  fuseser  nu doar de neevitat, ci chiar de dorit. Pre&ul 
civiliza&iei a fost inegalitatea. Dezvoltarea, îns , a produc&iei mecanizate a 
f cut ca situa&ia s  se schimbe. Chiar dac  a r mas necesar ca oamenii s  
presteze munci diferite, nu mai era necesar ca ei s  tr iasc  la nivele sociale 
sau economice diferite. Iat  de ce, din punctul de vedere al noului grup care 
era pe cale de a pune mâna pe putere, egalitatea între oameni nu mai 
constituia un ideal pentru care s  lupte, ci o primejdie de care s  se 
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fereasc , în vremurile primitive, era destul de u#or de crezut într-o societate 
a drept &ii [i a p cii, care, de fapt, era imposibil de realizat. Imaginea 
paradisului terestru, în care oamenii tr iesc la un loc, înfr &i&i, f r  legi #i 
f r  munc  brut , a bântuit închipuirea oamenilor timp de mii de ani. 
Aceast  viziune aprins, întrucâtva, #i la grupurile care profitau concret de 
pe urma fiec rei schimb ri istorice. Urma#ii revolu&iilor francez , englez  
[i american  credeau, oarecum, în propriile lor fraze despre drepturile 
omului, despre libertatea cuvântului, despre egalitatea în fa&a legii #i a#a 
mai departe si, într-o anumit  m sur , s-au l sat influen&a&i de acestea. Dar, 
pân  la începutul deceniului patru al secolului XX, toate direc&iile mai 
importante din gândirea politic  erau autoritare. Paradisul terestru a fost 
abandonat exact în momentul când a devenit realizabil. Orice teorie politic   
nou ap rut , indiferent ce denumire î#i atribuia, se orienta c tre ierarhizare 
[i înregimentare, iar în contextul general de în sprire a concep&iilor, care a 
ap rut în jurul anului 1930, anumite practici care fuseser  abandonate de 
mult timp, unele de sute de ani - arestarea f r  judecat , folosirea 
prizonierilor de r zboi ca sclavi, execu&iile publice, stoarcerea de 
m rturisiri prin tortur , luarea de ostatici #i deportarea depopula&ii întregi - 
toate acestea nu numai c  au redevenit obi#nuite, dar erau tolerate #i chiar 
ocrotite pân  #i de oameni care se considerau progresi#ti #i lumina&i. A mai 
trecut un deceniu de r zboaie na&ionale, r zboaie civile, revolu&ii #i contra-
revolu&ii, în toate regiunile globului, pân  ca SOCENG-ul #i teoriile sale 
rivale s  ias  la ramp  bine închegate ca doctrine politice. Ele fuseser , 
îns , prevestite de diversele sisteme numite, cu un cuvânt, totalitare, 
ap rute în prima parte a secolului; de mult timp se conturase, în liniile sale 
generale, lumea care avea s  ias  din haosul perioadei respective. Se 
conturase, de asemenea, [i tipul de oameni care aveau s  controleze aceast  
lume. Noua aristocra&ie era constituit , în cea mai mare parte, din 
func&ionari, oameni de #tiin& , tehnicieni, activi#ti sindicali, exper&i în 
publicitate, sociologi, profesori, jurnali#ti, economi#ti. To&i ace#ti oameni, 
care proveneau din clasa mijlocie salariat  [i din p tura de sus a clasei 
muncitoare, s-au format [i s-au unit în lumea despuiat  a industriei mono-
poliste #i a centralismului guvernamental, în compara &ie cu omologii lor din 
epocile trecute, erau mai pu&in zgârci&i, mai pu&in ispiti&i de lux, mai seto#i 
de putere pur  #i, în primul rând, mai con#tien&i de ce f ceau #i mai deci#i 
s  anihileze opozi&ia, oricare ar fi fost ea. Aceast  din urm  deosebire este 
crucial , în compara&ie cu cea de ast zi, toate tiraniile din trecut au fost 
timide [i ineficace. P turile conduc toare au avut întotdeauna, într-o 
m sur  mai mare sau mai mic , idei liberale #i #i-au permis s  aib  puncte 
nevralgice peste tot, mul&umindu-se s  considere numai actul în sine, f r  
s  le intereseze ce gândeau cei pe care îi conduceau. Dup  standardele de 
ast zi, pân  [i Biserica Catolic  din Evul Mediu a fost tolerant . Unul 
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dintre motive, printre altele, este acela c , în trecut, nici un guvern nu avea 
puterea de a-#i &ine cet &enii în permanen&  sub supraveghere. Apari&ia 
tiparului, îns , a facilitat, iar filmul #i radio-ul au sprijinit manevrarea 
opiniei publice. O dat  cu inventarea televiziunii #i cu acele progrese 
tehnologice care au f cut posibile recep&ionarea #i transmiterea în acela#i 
timp, cu ajutorul aceluia#i aparat, via&a particular  practic a luat sfâr#it. 
Fiecare cet &ean sau, cel pu&in, fiecare cet &ean care merit  urm rit poate fi 
&inut timp de dou zeci #i patru de ore din dou zeci #i patru sub ochii poli&iei 
#i în sunetele propagandei oficiale, cu orice alt canal de comunicare blocat. 
Acum a ap rut, pentru prima oar , posibilitatea de a asigura nu numai o 
total  supunere fa&  de voin&a Statului, ci #i o total  uniformitate a opiniei 
din partea tuturor cet &enilor. 
 Dup  deceniile revolu&ionare cincizeci #i #aizeci, societatea s-a 
restructurat, ca de obicei, într-o parte de Sus, una de Mijloc #i una de Jos. 
Numai c  noul strat de Sus, spre deosebire de to &i predecesorii s i, nu a 
ac&ionat din instinct, ci #tiind cu siguran&  de ce anume avea nevoie pentru 
a-#i men&ine pozi&ia. De mult timp devenise limpede c  singura baz  cu 
adev rat solid , pentru oligarhie, este colectivismul. Bog &ia [i privilegiile 
pot fi ap rate cum trebuie numai atunci când sunt o proprietate de grup. 
A#a-numita „abolire a propriet &ii private", care a avut loc la mijlocul seco-
lului, a însemnat, în realitate, concentrarea propriet &ii în #i mai pu&ine 
mâini decât pân  atunci; cu diferen&a, îns , c  noii proprietari formau un 
grup, #i nu un num r de indivizi. Nici un membru al Partidului nu posed , 
separat, nimic altceva decât mici obiecte strict personale, în comun, îns , 
Partidul st pâne#te totul în Oceania, pentru c  el controleaz  totul #i 
dispune de produsul muncii a#a cum socote#te necesar, în anii imediat 
urm tori Revolu&iei, Partidul a putut ajunge în aceast  Postur  
conduc toare aproape nestingherit, pentru ca întregul proces a fost 
prezentat ca un act de na&ionalizare. S-a pornit întotdeauna de la premiza 
c , dup  exproprierea capitali#tilor, trebuie s# urmeze socialismul; iar 
capitali#tii au fost cu adev rat expropria&i - nimeni nu poate nega acest 
lucru. Fabrici, mine, p mânt, case, mijloace de transport, totul le-a fost luat. 
*i, din moment ce toate aceste bunuri nu mai constituiau proprietate 
privat , atunci însemna c  formau proprietate public . SOCENG-ul, care a 
izvorât din mai vechea mi#care socialist , mo#tenindu-i frazeologia, a 
tradus în via&  astfel principalul punct din programul socialist; rezultatul, 
prev zut #i dorit dinainte, a fost inegalitatea economic  devenit  
permanent . 
 Dar problematica perpetu rii unei societ &i ierarhizate este mai 
profund  decât atât. Exist  patru modalit &i în care un grup conduc tor 
poate c dea de la putere. Ori cedeaz  în fa&a unei cuceriri din exterior, ori 
guverneaz  atât de ineficient, încât masele se revolt , ori permite apari&ia 
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unui grup de Mijloc puternic [i nemul &umit, ori î#i pierde încrederea în sine 
[i voin&a de a guverna. Aceste patru cauze nu se manifest , de obicei, 
individual, ci sunt prezente, toate patru, într -o m sur  mai mare sau mai 
mic . Dac  o clas  conduc toare le-ar putea ocoli pe toate, atunci ea ar 
r mâne la putere definitiv. In ultim  instan& , psihologia clasei 
conduc toare îns #i este factorul  determinant. 
 Dup  prima jum tate a acestui secol, cel dintâi pericol a disp rut cu 
totul. Fiecare dintre cele trei superputeri care î#i împart lumea ast zi este 
practic imposibil de cucerit [i nu ar putea fi cucerit  decât prin ni#te 
schimb ri demografice lente #i u#or de evitat pentru un guvern cu puteri 
nelimitate. *i al doilea pericol este numai teoretic. Masele nu se revolt  
niciodat  cu de la sine putere [i nu se revolt  niciodat  numai fiindc  sunt 
oprimate. 
 Adev rul este c , atâta timp cât nu li se îng duie s  aib  termene de 
compara&ie, masele nici m car nu-#i dau seama c  sunt oprimate. Crizele 
economice care se iveau la tot pasul în trecut erau absolut netrebuincioase; 
ast zi, nu li se mai îng duie s  apar , dar sunt posibile #i se petrec, într-
adev r, alte disloc ri, la fel de mari, care r mân, îns , f r  vreun rezultat 
politic, pentru c  nemul&umirea nu-#i poate g si nic ieri o form  de expri-
mare. ~n ceea ce prive#te problema supra-produc&iei, care mocne#te, în 
societatea modern , înc  de la dezvoltarea tehnicii ma#iniste, ea este 
solu&ionat  prin men&inerea unei permanente st ri de r zboi (vezi capitolul 
III), ceea ce faciliteaz  men&inerea psihologiei maselor la un necesar nivel 
de exacerbare. De pe pozi&iile clasei noastre conduc toare de ast zi, deci, 
singurele primejdii reale sunt constituirea unui grup de oameni capabili, 
&inu&i în subordine #i înseta&i de putere, pe de o parte, iar pe de alt  parte, 
r spândirea liberalismului [i a scepticismului în propriile sale rânduri. Cu 
alte cuvinte, problema &ine de educa&ie. ~n esen& , este vorba de a modela în 
permanen&  con#tiin&a atât a grupului conduc tor, cât [i a acelui grup 
executiv mai larg, care se situeaz  la nivelul imediat inferior primului. 
Con#tiin&a maselor nu trebuie decât s  fie influen&at  în mod negativ. Odat  
definite aceste probleme, oricine poate intui, chiar dac  nu cuno#tea 
dinainte, structura societ &ii oceanice. ~n vârful piramidei se afl  Fratele cel 
Mare. Fratele cel Mare este infailibil [i atotputernic. Despre fiecare succes, 
fiecare realizare, fiecare victorie, fiecare descoperire #tiin&ific , despre 
întreaga cunoa#tere, în&elepciune, fericire [i virtute, despre toate acestea se 
afirm\ c  izvor sc direct din conducerea sa [i sunt inspirate de el. Nimeni 
nu l-a v zut niciodat  pe Fratele cel Mare; el este o figur  de pe afi#e #i o 
voce la tele-ecran. Avem toate motivele s  credem c# nu va muri niciodat  
[i deja exist  mari incertitudini asupra datei na#terii sale. Fratele cel Mare 
este masca sub care Partidul se prezint  lumii întregi. El are func&ia de a 
concentra într-un singur punct dragostea, frica #i respectul, pentru c  
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asemenea emo&ii sunt mai u#or de resim&it fa&  de o persoan  decât fa&  de o 
întreag  organiza&ie. Sub Fratele cel Mare, se afl  Partidul Interior, ai c rui 
membri sunt în num r de #ase milioane, adic  ceva mai pu&in de dou  
procente din popula&ia Oceaniei. Sub Partidul Interior urmeaz  Partidul 
Exterior pe care, dac  socotim Partidul Interior drept creierul Statului, îl 
putem u#or asemui cu bra&ele acestuia. La baza piramidei se afl  masele 
amorfe pe care le numim în mod curent „proli” [i care num r  în jur de 85 
la sut  din popula&ie. ~n termenii clasific rii noastre: ini&iale, prolii sunt cei 
de Jos; popula&iile de sclavi din & rile ecuatoriale, care trec în permanen&  
de la un cuceritor la altul, nu reprezint  o parte nici permanent , nici 
necesar  a structurii societ &ii oceanice. 
 În principiu, apartenen&a la unul dintre acestei trei grupuri nu este 
ereditar . Dac  p rin&ii fac parte din Partidul Interior, teoretic copilul lor nu 
se na#te ca membru al Partidului Interior. La fiecare dintre cele dou  ramuri 
ale Partidului se accede pe baza unui examen care se sus &ine la vârsta de 
#aisprezece ani. De asemenea, nu se face nici un fel de discriminare rasial  
[i nu se poate afirma c  o provincie domin  o alt  provincie. ~n rândurile 
cele mai înalte ale Partidului exist  evreii negri sau chiar sud-americani de 
pur sânge indian iar în administrarea fiec rei zone sunt numai locuitori din 
zona respectiv . Nic ieri în Oceania locuitorii nu pot avea sentimentul unei 
popula&ii coloniale conduse dintr-o capital  îndep rtat . Oceania nici nu are 
propriu-zis o capital , iar conduc torul ei este o persoan  despre care 
nimeni nu #tie unde se afl . Cu excep&ia faptului c  engleza este folosit  ca 
lingua franca #i c  Nouvorba este limba ei oficial , Oceania nu este în nici 
un fel centralizat . Cei care o conduc nu sunt uni&i între ei prin leg turi de 
sânge, ci prin aderen&a lor la o doctrin  comun . Este adev rat c  societatea 
noastr  este stratificat , #i anume foarte rigid stratificat , dup  ceea ce, la 
prima vedere, pare a fi un principiu ereditar, între diferitele ei straturi, îns  , 
exist  o mult mai redus  mi#care de du-te-vino decât se întâmpla în 
capitalism sau chiar în epoca pre-industrial . Desigur, mai exist  unele 
schimburi între cele dou  ramuri ale Partidului, dar numai atât cât s  
asigure excluderea celor slabi din Partidul Interior #i anihilarea membrilor 
ambi&io#i ai Partidului Exterior prin promovare. Practic vorbind, 
proletarilor nu li se îng duie accesul în rândurile Partidului. Aceia mai 
dota&i dintre ei, care constituie poten&iale nuclee de nemul&umire, sunt pur 
#i simplu trecu&i pe listele negre ale Poli&iei Gândirii #i elimina&i. Dar 
aceast  stare de lucruri nu este în mod obligatoriu permanent  #i nici o 
problem  de principiu. Partidul nu este o clas  în sensul vechi al 
cuvântului. Scopul s u nu este acela de a transmite puterea propriilor s i 
copii ca atare; iar dac  nu ar avea nici o alt  modalitate de a-i &ine pe cei 
mai capabili oameni în vârf, Partidul ar fi oricând gata s  recruteze o  
întreag  nou  genera&ie din rândurile proletariatului. În anii de r scruce, 
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faptul c  Partidul nu era un corp ereditar a contribuit mult la neutralizarea 
opozi&iei. Socialistul de tip vechi fusese aruncat pentru a lupta împotriva a 
ceea ce se numea "Privilegiu de clas ” si, din acest motiv, el pleca de la 
premisa c  tot ce nu este ereditar nu poate fi durabil. El nu în &elegea c  
permanentizarea unei oligarhii nu este în mod obligatoriu de ordin fizic [i 
nici nu se oprea s  reflecteze la faptul c  aristocra&iile ereditare au avut 
întotdeauna o via&  scurt , în timp ce suprastructurile adoptive, precum 
Biserica Catolic , au rezistat, uneori, sute sau chiar mii de ani. Esen &a 
organiz rii oligarhice nu este transmiterea puterii pe linia tat -fiu, ci 
persisten&e unei anumite concep&ii despre lume [i a unui anumit mod de 
via&  impus de cei mor&i celor vii. Orice grup conduc tor r mâne grup 
conduc tor atâta timp cât este capabil s -#i desemneze succesorii. Partidul 
nu are interesul s -#i perpetueze sângele, ci s  se perpetueze pe sine însu#i. 
Nu conteaz  cine anume exercit  puterea, atâta timp cât structura 
ierarhizat  a societ &ii r mâne mereu aceea#i. Toate credin&ele, obiceiurile, 
gusturile, emo&iile, toate atitudinile mentale care definesc vremurile noastre 
au drept scop real s  sus&in  dogma Partidului #i s  împiedice pe oricine de 
a în&elege adev rata natur  a societ &ii contemporane. Revolta fizic  sau 
orice mi#care preliminar  revoltei nu este posibil  în prezent. Din partea 
proletarilor nu amenin&  nici o primejdie. L sa&i în voia lor, de la o 
genera&ie la alta #i de la un secol la altul, ei vor continua s  munceasc , s  
se înmul&easc  [i s  moar , nu numai f r  nici o pornire spre revolt , dar [i 
f r  puterea de a în&elege m car c  lumea ar putea ar ta altminteri, într-un 
singur caz ar putea proletarii s  devin  periculo#i, anume dac  progresul 
tehnologic ar face necesari educarea lor la un nivel superior; dar, din 
moment ce concuren&a militar  [i comercial  a disp rut, nivelul de educa&ie 
al maselor este, de fapt, în sc dere. Care este sau care nu este atitudinea 
maselor nu mai conteaz  ast zi. Maselor li se poate acorda libertatea 
gândirii, pentru c  ele nu gândesc. Pe de alt  parte, îns , de la un membru 
al Partidului nu poate fi tolerat  nici cea mai mic  devia&ie de opinie, nici 
m car asupra celei mai neimportante chestiuni.  
 Fiecare membru al Partidului tr ie#te, de la na#tere pân  la moarte, 
sub ochii Poli&iei Gândirii. Chiar când este singur, el nu poate avea 
niciodat  certitudinea c  este, într-adev r, singur. Oriunde s-ar afla, 
indiferent dac  doarme, dac  este treaz, dac  munce#te sau se odihne#te, în 
baia sau în patul s u, el poate fi inspectat f r  a #ti dinainte [i f r  a #ti nici 
m car c  este inspectat. Nimic din ceea ce face el nu este lipsit de 
importan& . Prieteniile sale, distrac&iile, comportamentul fa&  de so&ie #i 
copii, expresia fe&ei când se g se#te singur, cuvintele pe care le #opte#te în 
somn, pân  [i mi#c rile specifice ale corpului - toate îi sunt studiate 
insistent. Nu numai orice fapt  vizibil gre#it , dar #i orice excentricitate, 
oricât de m runt , orice modificare a obiceiurilor, orice tic nervos care ar 



O mie nou\sute optzeci [i patru 

 151

putea fi simptomul unui conflict interior - orice îi va fi, cu siguran& , 
detectat pân  la urm . El nu are nici cea mai mic  libertate de op&iune, în 
nici o direc&ie. Pe de alt  parte, îns , actele lui nu sunt reglementate de nici 
o lege #i de nici un cod de conduit  limpede formulat, pentru c  în Oceania 
nu exist  legi. Gânduri #i fapte care, atunci când sunt descoperite, înseamn  
moarte sigur  nu sunt, în realitate, interzise formal, iar nesfâr#itele epur ri, 
ridic rile, tortur rile, arest rile #i vaporiz rile nu sunt aplicate pentru a 
pedepsi vreo f r delege comis  cu adev rat, ci au numai rolul de a elimina 
persoanele care ar putea, eventual, comite o f r delege cândva în viitor. 
Unui membru al partidului i se cere s  aib , pe lâng  opiniile corecte, #i 
instinctele corecte. Multe dintre convingerile  sau atitudinile a#teptate din 
partea lui nu sunt nic ieri formulate clar [i nici nu ar putea fi formulate f r  
a scoate la iveal  inerentele contradic&ii ale SOCENG-ului. Dac  este o 
persoan  care prin propria-i natur  are o gândire ortodox  - în Nou-vorb , 
dac  este bungânditor - el va #ti, în orice situa&ie [i f r  nevoia de a mai 
gândi, care este justa convingere sau sentimentul preferabil, în orice caz, el 
posed , înc  din copil rie, un complex antrenament intelectual definit, în 
Nouvorb , de termenii crim#stop, albnegru [i dublugândit, care îl ajut  s  
nu poat  [i s  nici nu doreasc  s  cugete prea profund asupra nici unei 
probleme… De la un membru al Partidului se a#teapt  s  nu resimt  nici o 
emo&ie personal  [i nici o sl bire a entuziasmului. El trebuie s  tr iasc  
într-o continu  exacerbare a urii fa&  de du#manii din afar  #i de tr d torii 
din untru, de jubilare în fa&a victoriilor [i de auto-umilire în fa&a puterii #i 
în&elepciunii Partidului. Nemul&umirile provocate de insatisfac&iile #i 
lipsurile vie&ii sale sunt, în mod deliberat, orientate în afar  #i destr mate cu 
ajutorul unor procedee cum ar fi cele Dou  Minute de Ur , iar acele 
specula&ii care ar putea da na#tere, în mintea lui, unei atitudini sceptice sau 
rebele sunt ucise în fa#  de propria lui disciplin  interioar , format  înc  
din copil rie. In aceast  disciplin , prima [i cea mai simpl  norm , care 
poate fi insuflat  [i copiilor mici, se nume#te, în Nouvorb , crim#stop. 
Acest termen define#te facultatea de a te opri brusc, parc  din instinct, în 
pragul oric rui gând primejdios. Tot aici intra #i capacitatea de a nu 
în&elege analogiile, de a nu surprinde erorile logice, de a nu în &elege nici 
cele mai simple argumente, dac  acestea contravin  SOCENG-ului, #i de a 
sim&i plictiseal  #i repulsii, în fa&a oric rui proces de gândire care ar putea 
eventual, conduce într-o direc&ie considerat  eretic . Altfel spus, crim#stop 
înseamn  prostie protectoare. Dar prostia nu ajunge; dimpotriv , ortodoxia, 
în sensul deplin al cuvântului, cere un control total asupra propriilor 
procese de gândire, similar cu cel al unui contorsionis t asupra trupului s u. 
Societatea oceanic  se sprijin , în ultim  instan& , pe convingerea c  Fratele 
cel Mare este omnipotent #i c  Partidul este infailibil. Dar, de vreme ce, în 
realitate, Fratele cel Mare nu este omnipotent, iar Partidul nu este infailibil, 
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rezult  necesitatea ca faptele s  fie tratate, în orice situa&ie, cu o extrem  
flexibilitate, pentru care cuvântul-cheie este albnegru. Asemenea atâtor alte 
cuvinte din Nouvorb , [i acesta are dou  sensuri reciproc opuse. Când se 
aplic  unui oponent, înseamn  obiceiul de a pretinde cu neru#inare c  albul 
este negru, contrazicând bunul-sim&. La un membru al Partidului, înseamn  
acea voin&  loial  de a afirma c  albul este negru, dac  disciplina de Partid 
cere acest lucru. Dar nu numai atât: mai înseamn  [i capacitatea de a crede 
c  albul este negru #i, înc  #i mai mult, de a  ti c  albul este negru, uitând 
c  ai fi putut vreodat  s  crezi sau s  #tii altceva în leg tur  cu albul #i cu 
negrul. Acest lucru necesit  o neîncetat  modificare a trecutului, pe care o 
face posibil  numai acel sistem de gândire supraordonat tuturor celorlalte #i 
cunoscut, în Nou-vorb , drept dublugândit. Modificarea trecutului este 
obligatorie din dou  motive, dintre care unul este secundar #i &ine, dac  se 
poate spune a#a, de precau&ie. Acest motiv secundar este acela c  orice 
membru al Partidului, ca de fapt #i orice proletar, suport  condi&iile 
prezente de via& , printre altele, fiindc  nu are nici un termen de 
compara&ie. El trebuie s  tr iasc  izolat de trecut tot a#a cum trebuie s  
tr iasc  izolat de str in tate, pentru c  trebuie s  poat  crede f r  nici un 
dubiu c#i tr ie#te mai bine decât predecesorii lui [i c  nivelul mediu de trai 
material cre#te neîncetat. Dar motivul esen&ial care face obligatorie 
reorganizarea trecutului este necesitatea de a asigura infailibilitatea 
Partidului. Problema nu se limiteaz  la continua reactualizare a 
discursurilor, statisticilor [i datelor de orice natur , pentru ca acestea s  
dovedeasc  juste&ea previziunilor Partidului în orice situa&ie. Problema este, 
în primul rând, c  nu se poate recunoa#te f &i# nici un fel de modificare de 
doctrin  sau realiniere politic . Pentru c  a-&i schimba pozi&ia, chiar [i 
politic , înseamn  a-&i m rturisi sl biciunea. Dac , de pild , du#manul de 
ast zi este Eurasia sau Estasia - indiferent care -, atunci acela a fost 
dintotdeauna du#manul. Iar dac  faptele spun contrariul, atunci faptele vor 
fi modificate, în acest mod, istoria se rescrie f r  întrerupere. Procesul 
zilnic de falsificare a trecutului, cu care se ocup  Ministerul Adev rului, 
este, în egal  m sur , vital în men&inerea stabilit &ii regimului, cum este 
munca de represiune #i spionaj cu care se ocup  Ministerul Iubirii. 
 Caracterul schimb tor al trecutului este principala tez  a SOCENG-
ului. Evenimentele care au avut loc nu exist  în mod obiectiv, ci supra-
vie&uiesc doar în documentele scrise #i în memoria oamenilor. Trecutul este 
acel lucru despre care documentele #i memoria nu se contrazic reciproc. Or, 
din moment ce Partidul de&ine controlul exclusiv asupra tuturor 
documentelor #i controleaz , în egal  m sur , [i mintea tuturor membrilor 
s i, rezult  c  trecutul arat  exact a#a cum hot r #te Partidul; mai rezult  [i 
c , de#i trecutul este modificabil, el nu a fost niciodat  modificat, în nici o 
situa&ie anume, #i c  este imposibil s  fi existat vreodat  vreun trecut 
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diferit. Lucrul r mâne valabil #i atunci când acela#i eveniment trebuie 
modificat de mai multe ori în cursul aceluia#i an, pân  la pierderea oric rei 
posibilit &i de a-l mai reconstitui. Partidul se afl , în orice moment, în 
posesia adev rului absolut [i este de la sine în &eles c  absolutul nu poate s  
fi ar tat vreodat  altfel decât arat  ast zi. Se va vedea mai departe c  de 
exersarea memoriei depinde, înainte de toate, controlul asupra trecutului. A 
face ca toate documentele scrise s  concorde cu ortodoxia fiec rui moment 
este un simplu proces tehnic. Problema este s -&i aminte ti c  faptele au 
fost a#a #i nu altminteri. Si, dac  trebuie s -&i reorganizezi amintirile sau s  
m sluie#ti documentele scrise, atunci mai trebuie [i s  ui&i c  ai f cut 
vreodat  a#a ceva. Aceasta nu este decât o simpl  tehnic  pe care o po&i 
deprinde ca pe oricare alt  gimnastic  a min&ii [i ea este înv &at  de 
majoritatea membrilor Partidului, mai cu seam  de cei care, pe lâng  
ortodoc#i, mai sunt #i inteligen&i. ~n Vechi-vorb  ea se nume#te, f r  
ocoli#uri, „control al realit &ii”; în Nouvorb , se nume#te dublugândit, de#i 
dublugânditul acoper  o arie mult mai larg . Dublugânditul este capacitatea 
de a stoca în minte, concomitent, dou  convingeri care se exclud reciproc #i 
de a le îmbr &i#a pe amândou  în acela#i timp. Un gânditor al Partidului #tie 
în ce direc&ie trebuie s -#i modifice amintirile; prin însu#i acest lucru, el 
este con#tient c  joac  feste realit &ii; dar, prin intermediul dublugânditului, 
el se #i auto-asigur  c  realitatea nu a fost violat . Acest întreg proces 
trebuie s  fie #i con#tient, altminteri nu s-ar desf #ura cu precizia necesar , 
#i incon#tient, altfel ar atrage dup  sine un sentiment de la#itate la început, 
apoi de vinov &ie. Dublugânditul însu#i nucleul SOCENG-ului, fiindc  
Partidul nu face, în esen& , altceva decât s  foloseasc  frustrarea con#tient  
pentru a ajunge la acea finalitate solid  care, de fapt, depinde de o total  
onestitate. 
 A#a stând lucrurile, este neap rat necesar s  spui minciuni sfruntate 
[i totu#i s  le crezi cu toat  sinceritatea, s  ui&i orice a devenit nedorit si, pe 
urm , dac  acel lucru revine la lumin , s -l readuci din uitare exact pentru 
atâta timp cât &i se cere, s  negi existen&a realit &ii obiective #i s  nu 
încetezi, nici o clip , a &ine cont de realitatea pe care o negi. Chiar #i 
folosirea termenului dublugândit presupune exercitarea dublugânditului, 
pentru c , rostind cuvântul, recuno#ti implicit c  suce#ti realitatea; printr-un 
nou proces de dublugândit anulezi aceast  recunoa#tere, [i a#a mai departe, 
la infinit, minciuna fiind mereu cu un pas înaintea adev rului, în ultim  
instan& , prin intermediul dublu-gânditului a reu#it Partidul – #i s-ar putea 
s  mai reu#easc , nu avem cum #ti – s  opreasc  fluxul istoriei. 
 Toate oligarhiile din trecut au c zut de la putere fie pentru c  s-au 
osificat, fie pentru c  s-au înmuiat. Ori au îmbr &i#at prostia #i arogan&a, 
neizbutind s  se adapteze unor condi&ii schimb toare, a#a încât au fost 
r sturnate; ori au adoptat liberalismul [i la#itatea, f când concesii atunci 
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când ar fi trebuit s  foloseasc  for&a [i au fost, tot a#a, r sturnate. Au c zut 
de la putere, cu alte cuvinte, fie în mod con#tient, fie din incon#tien& . 
Partidul are meritul de a fi realizat un sistem de gândire în care ambele 
condi&ii pot exista simultan. [i adev rul este c  suprema&ia Partidului nu ar 
putea deveni permanent  pe nici o alt  baz  de intelect. Dac  trebuie s  
guvernezi #i, mai mult, s  guvernezi pentru totdeauna, trebuie s  ai 
capacitatea de a anihila sim&ul realit &ii. C ci, în ultime instan& , secretul 
puterii const  în a combina credin&a în propria-&i infailibilitate cu 
aptitudinea de a înv &a din propriile tale erori din trecut. 
 Este inutil s  mai spunem c  dublugânditul este practicat cu cea mai 
mare subtilitate tocmai de cei care l-au inventat [i care #tiu c  el reprezint  
un vast sistem de jonglerie mental . ~n societatea noastr , cei care #tiu cel 
mai bine cum anume stau lucrurile sunt [i cei care v d cel mai pu&in lumea 
a#a cum este ea în realitate. ~n general, cu cât în&elegerea este mai profund , 
cu atât este #i pref c toria mai mare; cei mai inteligen&i sunt #i cei mai 
pu&in normali. Un exemplu elocvent este faptul c  isteria r zboinic  
spore#te în intensitate pe m sura ascensiunii pe scara social . Singurele 
care au fa&  de r zboi o atitudine aproape normal  sunt popoarele supuse 
din teritoriile disputate. Pentru oamenii aceia, r zboiul nu este decât o 
calamitate neîntrerupt  care îi m tur  încoace #i încolo, ca un val tectonic. 
Lor le este complet indiferent cine anume câ#tig ; ei sunt con#tien&i c  
schimbarea de st pân înseamn  pur #i simplu c  vor face acelea#i munci ca 
#i mai înainte, pentru noii st pâni, care nu-i vor trata, îns , cu nimic diferit 
fa&  de ceilal&i. Cei pe care îi numim „proli” #i care sunt, totu#i, ceva mai 
favoriza&i nu sunt decât rareori con#tien&i de existen&a r zboiului. Dac  este 
necesar, teama [i ura lor pot fi a&â&ate pân  la paroxism, dar, dac  sunt 
l sa&i în voia lor, sunt în stare s  #i uite, pentru mult  vreme, c  ar ivea loc 
într-adev r vreun r zboi. Pe de alt  parte, entuziasmul sincer fa&  de r zboi 
se reg se#te în rândurile Partidului - mai ales ale Partidului Interior. Cei 
care cred cel mai mult în cucerirea întregii lumi sunt tocmai cei care #tiu c  
ea este Practic imposibil . Aceast  al turare a contra-- cunoa#tere #i 
ignoran& , cinism #i fanatism - reprezint  una dintre dominantele societ &ii 
oceanice. Ideologia oficial  este plin  de contradic&ii, chiar [i acolo unde 
ele nu au nici o motiva&ie practic . De exemplu, Partidul respinge [i atac  
orice principiu pe care l-a sus&inut la început mi#carea socialist  #i face 
acest lucru în numele socialismului. El propov duie#te un dispre& fa&  de 
clasa muncitoare cum nu s-a mai v zut de secole întregi, dar î#i îmbrac  
membrii într-o uniform  care era, într-o vreme, specific  salahorilor [i 
tocmai de aceea a #i fost adoptat . El submineaz  în mod sistematic 
solidaritatea familiei, în schimb d  propriului s u conduc tor un nume care 
se refer  f r  echivoc la sentimentul de loialitate familial . Pân  [i în 
denumirile celor patru Ministere care ne guverneaz  se v de#te cu neru-
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#inare o voit  inversare a lucrurilor: Ministerul P cii se ocup  de r zboi, 
Ministerul Adev rului de mistific ri, Ministerul Iubirii de tortur , iar 
Ministerul Abunden&ei de înfometare. Toate aceste contradic&ii nu sunt nici 
accidentale, nici rezultate dintr-o deja obi#nuit  f & rnicie: ele reprezint  
exerci&ii con#tiente de dublugândit. Numai printr-o reconciliere a 
contradic&iilor poate fi p strat , pe termen nedefinit, puterea. Vechea mi#-
care ciclic  nici nu ar fi putut fi întrerupt  în alt mod. C ci, dac  este vorba 
ca egalitatea între oameni s  fie înl turat  o dat  pentru totdeauna - adic , 
dac  este vorba ca grupul de Sus, cum l-am denumit, s  r mân  definitiv 
acolo unde se afl  în acest moment, atunci atitudinea mental  prevalent  
trebuie s  fie anormalul controlat. 
 Exist , îns , o întrebare pe care am ignorat-o aproape de tot pân  
acum, [i anume: de ce s# fie înl turat  egalitatea între oameni? 
Presupunând c  mecanismul procesului a fost descris corect, care este 
ra&iunea acestui imens efort, perfect planificat, de a opri cursul istoriei înt r-
un anume moment. Pe aceast  cale ajungem la secretul central. A#a cum 
am v zut, dogma Partidului, #i mai cu seam  aceea a Partidului Interior, se 
sprijin  pe dublugândit. Dar, dincolo de ea, se afl  ra&iunea ini&ial , acel 
impuls niciodat  pus sub semnul întreb rii, care a dus, cel dintâi, la 
cucerirea puterii, aducând cu sine, mai apoi, dublugânditul, Poli&ia Gândirii, 
starea neîntrerupt  de r zboi [i toate celelalte adjuvante obligatorii. Acea 
ra&iune const , de fapt, în... 
 
 Winston devine, deodat#, con tient de lini tea din jurul lui, a a cum 
î&i dai seama de un nou sunet. L-a întrerupt din citit senza&ia c# Julia nu s-a 
mai mi cat de mult timp. Se uit# la ea cum st# întins# pe o coast#, cu sânii 
goi, cu obrazul a ezat pe palm#  i cu o bucl# neagr# atârnându-i peste ochi. 
Pieptul i se ridic# [i se las# în jos, mi cându-se încet, dar regulat. 

– Julia.    
Nimic. 
– Julia, ce faci, dormi?! 

 Nimic. Doarme. Winston închide cartea, o pune cu grij# pe jos, se 
întinde  i el lâng# ea  i trage cuvertura peste amândoi. 
 Uite, vezi, se gânde te, tot nu a apucat s# afle secretul fundamental; 
cum, asta în&elege; nu în&elege, îns#, de ce. Capitolul întâi, ca  i cel de-ai 
treilea, nu i-a spus, de fapt, nimic nou, ci doar i-a sistematizat pu&in 
cuno tin&ele pe care le-a acumulat singur în timp. Dar acum, c# l-a citit, [tie 
mai bine ca înainte c# nu este nebun. Nu înseamn# c# e ti nebun dac# faci 
parte dintr-o minoritate, chiar  i dintr-o minoritate de un singur om. Exist# 
adev#r  i exist# neadev#r  i, dac# te ]ii strâns de adev#r, chiar  i împotriva 
lumii întregi, nu înseamn# c# e ti nebun. O raz# ro iatic# de la soarele care 
apune se strecoar# piezi  pe fereastr#  i cade pe pern#. Winston închide 
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ochii. Lumina soarelui de pe fa&a lui  i atingerea trupului catifelat al Juliei îi 
dau un sentiment plenar, reconfortant  i odihnitor. Este în siguran&#, totul 
este în regul#. Adoarme  optindu-[i „normalitatea nu se judec# statistic”, cu 
sentimentul c# în aceast# observa&ie se afl# o profund# în&elepciune. 
 Se treze te cu senza&ia c# a dormit mult timp, dar ceasul cel demodat 
îi arat# c# nu este decât opt-treizeci, de fapt dou#zeci-treizeci. R#mâne înc# 
pu&in culcat pe spate, pe urm# distinge obi nuita voce din fundul pl#mânilor 
care cânt# în curtea din spate: 

„N-a fos' d#cât am#gire, 
S-a zbura' ca o zi d#-april', 
Da' o privire  -un cuvân'  i visu' ce-au n#scu', 
Mi-au lua' cu iele sufletu'”. 
Cum  i-a p#strat popularitatea cântecul #sta prostesc! ~nc# îl mai auzi 

pe la toate col&urile, în timp ce Cântecul pentru Ur# a fost deja uitat. Julia 
se treze te  i ea de zgomot, se întinde cu voluptate  i se ridic# din pat 
zicând: 

– Mi-e foame. Hai s# mai facem ni te cafea. Fir-ar al dracului, s-a 
stins soba  i apa s-a r#cit. Ia sobi&a  i o zgâl&âie. La uite, s-a dus tot gazul. 

– Cred c# putem s# cerem ni te gaz de la domnul Charrington. 
– Chestia e c# m-am uitat  i era plin#. Stai s# m#-mbrac, adaug# ea. 

Parc# s-a f#cut mai frig. 
 Winston se ridic#  i el din pat  i se îmbrac#. Vocea cânt# mai departe 
neobosit#: 

„Unii zi' c#-n tim' pa toate le ui&i, 
Zi' c-orice durere-&i trece, 
Da' un zâmbet s-o lacrim# dup-atâ&ia ani 
Tot îm' mai sfâ i-inima-a-a-a...” 

  
Se apropie de fereastr#, strângându- i cureaua de la salopet#. 

Probabil c# soarele a coborât în spatele caselor, pentru c# nu mai lumineaz# 
curtea. Dalele de piatr# sunt ude, parc# ar fi fost sp#late. Da,  i parc#  i 
cerul a fost sp#lat, fiindc# se vede printre co urile de pe acoperi uri de un 
albastru mult prea palid  i proasp#t. Femeia merge ca întotdeauna de colo 
pân# colo, se suce te  i se r#suce te, cânt#  i se opre te din cântat,  i toate 
astea în timp ce aga&# scutec dup# scutec, parc# din ce în ce mai multe. 
Winston se întreab# dac# nu cumva femeia asta tr#ie te din sp#lat pentru 
al&ii, sau dac#, pur  i simplu, n-o fi sclava a vreo dou#zeci-treizeci de 
nepo&ei, dup# câte scutece spal# întruna. Julia vine  i ea lâng# el: se uit# 
împreun#, cu un fel de fascina&ie, la silueta butuc#noas# din curtea 
interioar#. Acum, când se uit# la femeia de jos aflat# în exerci&iul func&iunii 
ei, cu bra&ele groase întinse c#tre sârm#  i cu bucile solide, ca de iap#, ie ite 
în afar#, pe Winston îl izbe te, pentru prima dat#, revela&ia faptului c# este 
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chiar frumoas . Niciodat# pân# acum nu  i-a imaginat c# o femeie de cel 
pu&in cincizeci de ani, ajuns# la dimensiuni monstruoase din cauza na te-
rilor, pe urm# înt#rit#, în#sprit# de munc#, pân# când  i firea i s-a abrutizat, 
ca un nap r#scopt, ar putea fi frumoas#. )i totu i, a a este  i, la urma 
urmelor, de ce nu? Trupul ei solid, f#r# nici o form#, ca un bloc de granit,  i 
pielea înro it# de atâta frecat, sunt, pentru un corp de fat#, exact ce este 
m#cea a pentru trandafirul s#lbatic. De ce s# consideri fructul inferior 
florii? 

– E frumoas#, murmur# el. 
– Are cel pu&in un metru peste  olduri,  opte te  i Julia. 
– |sta-i felul ei de frumuse&e, zice Winston. Î i încol#ce te u or 

bra&ul în jurul taliei suple a Juliei, care st# lipit# de el de la  old pân# la 
genunchi. Din ei doi n-o s# ias# nici un copil. Este singurul lucru pe care nu 
l-ar putea face niciodat#. Numai prin cuvânt  i numai pe calea min&ii po&i 
transmite secretul genera&iilor viitoare. Femeia de acolo, de jos, nu are 
minte, are doar bra&e puternice, o inim# cald#  i un pântec mai mult decât 
roditor. Se întreab# în sinea lui cam câ&i copii o fi adus pe lume femeia asta; 
nici cincisprezece n-ar fi prea mul&i. )i-a avut  i ea momentul ei de 
înflorire, probabil vreun an de zile, când a fost frumoas# ca un trandafir 
s#lbatic  i pe urm# s-a umflat ca un fruct fecundat  i s-a f#cut solid#, ro ie 
[i aspr#  i via&a a ajuns s# nu mai însemne pentru ea nimic altceva decât 
sp#lat, frecat, cârpit, g#tit, m#turat, lustruit, cârpit, frecat, sp#lat - mai întâi 
pentru copii, apoi pentru nepo&i, treizeci de ani b#tu&i pe muchie. )i, dup# 
to&i anii # tia, tot mai g#se te energie  i dispozi&ie sufleteasc# s# cânte. 
Respectul de-a dreptul mistic pe care-l resimte fa&# de ea se leag#, nu  tie 
nici el cum, de imaginea cerului palid, f#r# nori, care se întinde în spatele 
co urilor de fum, pân# h#t, departe. )i când te gânde ti c# unul este cerul 
pentru toat# lumea, din Eurasia, din Estasia  i din Oceania: sute sau mii de 
milioane de oameni ca femeia de jos, din curte, care habar nu au unii despre 
ceilal&i c# exist#, oameni &inu&i de-o parte  i de cealalt# a unor ziduri de ur# 
 i minciuni  i totu i exact la fel - oameni care nu au înv#&at niciodat# s# 
gândeasc#, dar care &in depozitat# în inimile, în pântecul  i în mu chii lor 
puterea care, într-o buna zi, va zdruncina lumea din temelii. Dac# exista 
vreo speran&#, ea st#, totu i, în proli. Dar poate el s# fie sigur c#, atunci 
când o veni vremea lor, lumea construit# de ei nu va fi, pentru unul ca el, ca 
Winston Smith, la fel de alienant# cum este ast#zi lumea Partidului? Da, 
poate s# fie sigur, pentru c# aceea va fi, cel pu&in, o lume normal#. Acolo 
unde exist# egalitate, poate exista  i normalitate. Mai devreme sau mai 
târziu, tot trebuie s# se întâmple, for&a s# se transforme în con tiin&#. Prolii 
sunt nemuritori, de asta po&i fi convins uitându-te la femeia voinic# de jos, 
din curtea interioar#. Pân# la urm#, tot or s# se trezeasc# la realitate. Iar 
pân# atunci, chiar dac# ar fi s# mai dureze înc# o mie de ani, prolii vor 



George Orwell 

158 

supravie&ui, în ciuda tuturor împotrivirilor, ca p#s#rile, perpetuând, prin 
trupurile lor, acea vitalitate pe care Partidul nu o are  i nici nu o poate 
ucide. 

– +i-aduci aminte, zice Winston, de sturzul #la care ne-a cântat 
atunci, prima oar#, la marginea p#durii? 

– Nu ne cânt# nou#, zice Julia. Cânta c#-i f#cea lui pl#cere. Nici 
m#car pentru asta. Cânta si-atât. 
 P#s#rile cânt#, prolii cânt#, Partidul nu cânt#. ~n toat# lumea larg#, la 
Londra, la New York, în Africa sau în Brazilia, în regiunile necunoscute  i 
interzise de dincolo de frontiere, pe str#zile Parisului  i Berlinului, în satele 
de pe nesfâr itele câmpii ale Rusiei, în bazele din China  i Japonia - peste 
tot g#se ti aceea i fiin&# solid#  i de neînvins, ajuns# monstruoas# din cauza 
corvezilor  i a na terilor, care trude te din prima zi de via&#  i pân# la 
moarte  i care totu i cânt . Dintr-o asemenea burt# puternic# trebuie s# 
ias#, într-o bun# zi, o ras# de fiin&e puternice. Tu, cel de ast#zi, e ti dintre 
cei mor&i; viitorul este al lor. Dar ai  i tu  ansa de a face parte din acest 
viitor, dac# î&i perpetuezi mintea a a cum ei î i perpetueaz# trupul [i dac# 
transmi&i mai departe adev#rul simplu devenit Doctrin# secret#, c# doi  i cu 
doi fac patru. 

– Noi suntem cei mor&i, zice Winston. 
– Noi suntem cei mor&i, r#spunde Julia, ca un ecou con tiincios. 
– Voi sunte&i cei mor&i, zice o voce metalic# în spatele lor. 
+â nesc unul într-o parte, cel#lalt în partea opus#. Lui Winston i se 

pare deodat# c# are un sloi de ghea&# în burt#, nu ma&e. Vede  i albul 
ochilor Juliei: s-a f#cut de un g#lbui-l#ptos. Mai are înc#, pe amândoi 
obrajii  i perfect vizibile, urmele de fard, ca  i cum nu ar avea leg#tur# cu 
pielea de dedesubt. 

– Voi sunte&i cei mor&i, repet# vocea metalic#. 
– Era în spatele tabloului,  opte te Julia. 
– Era în spatele tabloului, o îngân# vocea. R#mâne&i exact unde v# 

afla&i. Nu face&i nici o mi care pân# nu vi se d# ordin. 
 A început! A început, în sfâr it! Nu pot face nimic altceva decât s# se 
uite unul în ochii celuilalt. S# fug#  i s# scape, s# ias# din cas# cât mai au 
timp – nici nu le trece prin cap a a ceva. Este imposibil s# nu asculte 
ordinele vocii metalice din perete. Se aude un clic, ca de z#vor dat înapoi, 
 i o pocnitur# de geam spart. Tabloul cade pe jos, dând la iveal# tele-
ecranul din spate. 

– Acuma ne  i v#d, zice Julia. 
– Acuma v#  i vedem, zice vocea. Trece&i în mijlocul camerei. 

Spate-n spate. Palmele la ceaf#. Nu v# atinge&i. 
 Nu se ating, dar lui Winston i se pare c# simte trupul Juliei, cum 
tremur#. Sau poate este numai propriul lui tremur. Tot ce poate face este s#-
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 i &in# din&ii încle ta&i, ca s# nu-i cl#n&#ne, dar genunchii deja nu-l mai 
ascult#. Se aude o trop#ial# de cizme la parter,  i în#untru  i afar#; curtea 
muste te, probabil, de oameni. Cineva târ# te ceva pe pietre. Femeia s-a 
oprit brusc din cântat. Se aude ceva z#ng#nind prelung  i rostogolit, 
probabil ligheanul de sp#lat aruncat pe jos, Pe urm# un talme -balme  de 
&ipete furioase, care se sfâr e te cu un urlet de durere. 

– Au înconjurat casa, zice Winston. 
– Am înconjurat casa, îl îngân# vocea. O aude pe Julia cl#n&#nind 

din din&i. 
– Cred c# putem s# ne spunem adio, zice ea. 
– Pute&i s# v# spune&i adio, încuviin&eaz# vocea. Deodat#, pe fir 

intr# o voce cu totul diferit#, sub&ire  i cult#, pe care Winston are impresia 
c# a mai auzit-o cândva: 

– Apropo, fiindc# tot suntem aici: „Haide, &ine-o lumânare, s# te 
duci mai iute-n pat, / Uite, cade-o topori ca  i te las# f#r# cap”! 
 Winston aude ceva ce cade peste pat, în spatele lui,  i se sparge. 
Tocmai a fost b#gat pe fereastr# cap#tul unei sc#ri care a izbit în lemnul 
cercevelei. Cineva o s# intre pe acolo. )i pe sc#rile interioare se aude 
trop#ial# de cizme. Camera se umple, dup# câteva clipe, de zdrahoni în 
uniforme negre, cu cizmele placate cu o&el  i înarma&i cu bastoane. 

I-a trecut tremuratul; pân#  i ochii abia dac#  i-i mai mi c#. Un 
singur lucru conteaz# acum: s# stea nemi cat, s# stea nemi cat  i s# nu le 
dea motiv s#-l loveasc# ! Un individ cu un maxilar ca de boxer profesionist, 
în care gura pare a fi cel mult o fant#, se opre te în fa&a lui, leg#nându- i 
meditativ bastonul între degetul mare [i ar#t#tor. ~ngrozitor este sentimentul 
de goliciune pe care-l ai stând cu mâinile la ceaf#  i cu toat# fa&a  i corpul 
neap#rate. Individul scoate vârful unei limbi albe  i- i umeze te locul unde 
ar trebui s# aib# buze, pe urm# trece mai departe. Se aude o nou# bufnitur#. 
Cineva a luat presse-papiers-ul de sticl# de pe m#su&a rabatabil#  i l-a izbit 
de c#min, f#cându-l &#nd#ri. Buc#&ica de coral, o a chie minuscul#, roz ca 
un boboc de trandafir pe un tort, se rostogole te pe pre . Cât de mic este! - 
se gânde te Winston, cât de mic! ~n spatele lui, aude un icnet  i o bufnitur# 
 i ceva îl love te violent peste glezn#, dezechilibrându-1. Unul dintre 
geala&i a izbit-o pe Julia cu pumnul în plexul solar, îndoind -o ca pe o rulet# 
de buzunar. Acum se zvârcole te pe jos, luptându-se s#- i recapete 
respira&ia. Winston nu îndr#zne te s# întoarc# ochii nici cu un milimetru, 
dar, din când în când, fa&a Juliei, livid#  i gâfâitoare, intr# în unghiul lui 
vizual. Chiar  i îngrozit cum este, parc# simte durerea ei în propriul lui 
trup, durerea ucig#toare care, totu i, este mai pu&in urgent# decât nevoia de 
a trage o gur# de aer. )tie cum este: o durere însp#imânt#toare, o agonie pe 
care trebuie, totu i, s-o amâni, pentru c#, mai presus de orice, ai nevoie de 
aer. În cele din urm#, doi dintre indivizii îmbr#ca&i în negru o salt# de umeri 
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[i de genunchi, ca pe un sac de cartofi,  i o scot din camer#, ca s-o duc# 
cine- tie-unde. Winston îi z#re te, pentru o clip#, fa&a galben# [i 
contorsionat#, cu ochii închi i, pe care, culmea!, tot se mai distinge fardul 
din obraji, î i d# seama c# este pentru ultima oar# când o vede.  

R#mâne nemi cat ca un mort. Deocamdat# nu l-a lovit nimeni. Prin 
minte încep s# i se perinde, f#r# voia lui, gânduri absolut neinteresante, în 
condi&iile date. Se întreab# dac# l-or fi umflat  i pe domnul Charrington; se 
întreab# ce i-or fi f#cut femeii din curte; î i d# seama c#-i vine r#u de tot s# 
urineze; ciudat, pentru c# a f#cut cu vreo dou#-trei ore în urm#. Z#re te, 
îns#, ceasul de pe c#min, care arat# ora nou#, adic# dou#zeci  i unu. Parc# 
prea vine mult# lumin# de afara! n-ar trebui s# se întunece pe la ora 
dou#zeci-trei-zeci într-o sear# de august? Nu cumva el  i Julia s-au în elat 
 i au dormit toat# noaptea, crezând c# este ora dou#zeci-treizeci, când, de 
fapt, zero-opt-treizeci a doua zi diminea&a? Abandoneaz# acest gând: ce 
mai conteaz#? 
 Pe sc#ri se aude un alt pas, mai u or de ast# dat#. În camer# intr# 
domnul Charrington. Purtarea zdrahonilor în uniforme negre devine brusc 
subordonat#. )i în aspectul domnului Charrington s-a schimbat ceva. Ochii 
lui cad pe cioburile presse-papiers-ului de sticl#. 

– Aduna&i cioburile-alea, ordon# el t#ios. 
 Unul dintre zdrahoni îngenuncheaz#  i execut# ordinul. Accentul 
specific prolilor a disp#rut. Winston î i d# seama, deodat#, a cui voce a 
auzit-o acum câteva minute la tele-ecran, dup# vocea metalic# de la 
început. Domnul Charrington este îmbr#cat tot cu jacheta veche de catifea, 
dar p#rul, pe care Winston i-1 &inea minte aproape alb, acum e negru. Nici 
ochelarii nu-i mai poart# pe nas. Domnul Charrington îi arunc# lui Winston 
o singur# privire t#ioas#, de parc# ar vrea s#-i verifice identitatea, dup# care 
nu-l mai bag# în seam#. Da, îl recunoa te, este tot el, dar parc# nu mai este 
acela i om. St# mai drept  i parc# este  i mai mare. Fa&a i-a suferit 
schimb#ri m#runte, dar transformarea este, totu i, uria #. Sprâncenele negre 
le are mai pu&in stufoase, ridurile au disp#rut, întreaga linie a fe&ei parc# 
este alta; pân# [i nasul îi pare mai scurt. Are figura dur#  i ager# a unui 
b#rbat de vreo treizeci  i cinci de ani. Winston î i spune în sinea lui c# uite, 
pentru prima oar# în via&#, vede, cu bun#  tiin&#, un agent al Poli&iei 
Gândirii. 
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Partea a treia 
 
1 

 
 Winston nu  tie unde se afl#. Probabil c# undeva în beciurile 
Ministerului Iubirii; dar nu are cum s#  tie sigur. 
 Se afl# într-o celul# înalt#, f#r# ferestre, cu pere&ii acoperi&i cu faian&# 
alb# str#lucitoare. Ni te l#mpi ascunse inund# celula cu o lumin# rece  i se 
aude un zgomot slab, ca un bâzâit continuu, care are, probab il, leg#tur# cu 
aerisirea. De jur-împrejurul pere&ilor se întinde o banchet# ca un fel de raft, 
lat# cât s# po&i sta pe ea  i întrerupt# numai de u a metalic#, iar pe peretele 
de vizavi de u #, de o latrin# f#r# capacul de lemn. Pe fiecare dintre cei 
patru pere&i troneaz# câte un tele-ecran. 
 Simte o durere surd# în stomac. L-a apucat înc# de când l-au legat  i 
înc#rcat într-o dub#  i l-au dus - de fapt, nu  tie unde l-au dus. Dar îi este  i 
foame, o foame nefireasc#, o foame care îl roade. Nu a pus nimic în gur# de 
dou#zeci  i patru de ore, sau poate chiar de treizeci  i  ase. Tot nu  tie,  i 
probabil c# nici n-o s# afle vreodat#, ce era de fapt, atunci când l-au arestat, 
sear# sau diminea&#? Oricum, de când a fost arestat nu i s-a dat nimic s# 
m#nânce. 
 St# pe bancheta îngust#, cât poate de nemi cat, cu mâinile încruci ate 
pe genunchi. A înv#&at deja s# stea nemi cat. Dac# faci orice mi care 
nea teptat#, zbiar# la tine unul dintre tele-ecrane. Dar nevoia de a mânca 
devine din ce în ce mai arz#toare. Mai presus de orice, tânje te dup# o 
bucat# de pâine. ~ i tot spune, în sinea lui, c# în buzunarul de la salopet# 
trebuie s#-i fi r#mas ni te firimituri de pâine. Se poate chiar - fiindc# din 
când în când simte câte un gâdilat pe picior - s# aib# o bucat# de coaj# cât-
de-cât mai mare. În cele din urm#, tenta&ia de a se convinge îi învinge frica: 
î i strecoar# o mân# în buzunar. 

– Smith! - r#cne te o voce de la tele-ecranul din fa&a lui. )ase-zero-
 apte-nou# Smith W.! Jos mâinile din buzunar în celul#! 
 Încremene te din nou, cu mâinile încruci ate pe genunchi. ~nainte de 
a-l aduce aici, l-au dus altundeva, probabil într-o închisoare obi nuit#, sau 
un arest temporar al patrulelor. Nu  tie cât l-au &inut acolo; oricum, vreo 
câteva ore bune. F#r# ceas  i f#r# lumin# de zi, îi vine greu s# &in# socoteala 
timpului scurs. Era o înc#pere zgomotoas#, care pu]ea. L-au b#gat într-o 
celul# asem#n#toare cu asta, în care se afl# acum, numai c# jegoas# [i plin#, 
în orice moment, cu zece-cincisprezece oameni. Cei mai mul&i erau 
delincven&i obi nui&i, dar printre ei nimeriser#  i câ&iva prizonieri politici. 
El s-a &inut lipit de perete  i nu a scos o vorb#. L-au îmbrâncit ni te indivizi 
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jegosi, dar frica  i durerea din stomac îl preocupau prea tare, ca s#-l mai 
intereseze ce se întâmpla în jurul lui. )i totu i, nu a putut s# nu observe 
diferen&a uimitoare în felul de a se comporta, între prizonierii de Partid  i 
ceilal&i, în timp ce prizonierii de Partid st#teau mu&i [i îngrozi&i, 
delincven&ilor obi nui&i nu le p#sa de nimic [i de nimeni. ~i înjurau pe 
gardieni, se luptau violent ca s# nu li se confi te lucrurile, scriau obscenit#&i 
pe jos, mâncau alimente aduse din afar#, pe care le scoteau de prin cine-
 tie-ce ascunz#tori f#cute în haine  i î i permiteau chiar s# &ipe  i ei la tele-
ecranele care încercau s# restabileasc# ordinea. Pe de alt# parte, unii dintre 
ei p#reau s# fie în rela&ii bune cu gardienii, îi strigau pe porecle  i încercau 
s#-i momeasc# s# le dea &ig#ri prin vizorul de la u #. Gardienii, la rândul 
lor, îi tratau cu mai mult# îng#duin&# pe delincven&ii de drept comun, chiar 
 i atunci când aveau ordin s#-i bruftuluiasc#. Discu&iile între prizonieri se 
învârteau aproape exclusiv în jurul lag#relor de munc# silnic#: majoritatea 
se a teptau s# fie trimi i într-un asemenea lag#r. Din câte a ascultat ce 
vorbeau, Winston a în&eles c# în lag#re „nu e r#u”, cu condi&ia s# ai pile 
bune  i s# cuno ti dedesubturile. Se d# [i mit#, se fac toate favoritismele  i 
tic#lo iile p#mântului, g#se ti  i homosexuali,  i curve,  i chiar alcool 
interzis, distilat din cartofi. Posturile-cheie li se dau numai delincven&ilor de 
drept comun, mai ales gangsterilor  i criminalilor, care formeaz#, ziceau ei, 
un fel de aristocra&ie. Toate corvezile scârboase cad în seama „politicilor”. 
 Cât a stat acolo, a asistat la un du-te-vino neîntrerupt de prizonieri de 
toate soiurile: 
negustori de droguri, ho&i, tâlhari, contrabandi ti, be&ivi, curve. Unii dintre 
be&ivi erau atât de agresivi, încât ceilal&i prizonieri trebuia s# se uneasc# 
pentru a-i potoli. La un moment dat, patru gardieni au adus în#untru, 
târând-o de mâini  i de picioare, o epav# enorm# de femeie, de vreo  aizeci 
de ani, cu sânii mari [i fle c#i&i  i cu zulufii lungi de p#r desprin i de cât se 
zb#tuse, dând cu picioarele  i &ipând. I-au smuls cizmele cu care încerca s#-
i loveasc#  i pe urm# au aruncat-o gr#mad# în bra&ele lui Winston. Lui i s-a 
p#rut, în clipa aceea, c# se rupe din toate încheieturile. Femeia s-a ridicat în 
capul oaselor, sprijinindu-se de el, [i a strigat, dup# cei care o aduseser# 
acolo:  

– Futu-v# mama voastr# de porci!! 
 Pe urm#,  i-a dat seama c# st#tea pe ceva moale  i s-a urnit de pe 
genunchii lui Winston pe banc#, sprijinindu-se iar# i de el. 

– Scuz#-m#, coco el, a continuat ea, nu m-a ezam io pa tine, da' 
curi tii #ia mi-au f#cu' vânt. Nu  tiu s# se poarte c-o doamn#, ieste? 
 S-a oprit,  i-a ap#sat un sân  i a scos o râgâial# zdrav#n#. 

– Pardon, da' nu prea m# sim' bine... dup# care, s-a aplecat în fa&#, 
cu picioarele desf#cute larg,  i a vomitat din bel ug pe jos. 
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– A - aaa, acu-i mai bine, a comentat ea, dup# ce s-a lini tit, 
rezemându-se de perete cu ochii închi i. Niciodat# s# n-o &ii-n tine, asta-i 
p#rerea mea. Sco&i afar# cât ie înc# proasp#t#-n burt#, pa bune. 
 Dup# ce s-a mai înviorat, s-a întors s# se uite mai bine la Winston  i 
s-a ata at imediat de el. L-a luat pe dup# gât cu un bra& masiv  i fle c#it  i l-
a tras spre pieptul ei l#b#r&at, trimi&ându-i în nas un damf de bere  i vom#. 

– Cum î&' zice, coco el? 
– Smith, i-a r#spuns Winston. 
– Smith?! – s-a mirat femeia. La uite, al dracu', ce chestie! )i p# 

mine to' Smith m# cheam#. E-heei -  i a devenit brusc sentimental# -, a  
putea s#-&' fiu  i mam#. 
 Ar fi putut s#-i fie  i mam#, se gânde te Winston, rememorându- i 
scena acum, la rece. Ca vârsta  i statur# se potrivea,  i probabil c# oamenii 
se mai schimb# dup# aproape treizeci de ani de lag#r. 
 În rest, nimeni nu a vorbit cu el. A fost chiar surprins de cum puteau 
delincven&ii obi nui&i s#-i ignore pe prizonierii de Partid. Le ziceau „poli]i” 
 i-i priveau cu un fel de dispre& lipsit de orice interes. Prizonierii de Partid, 
în schimb, ar#tau îngrozi&i  i se temeau s# schimbe o vorb# cu oricine, mai 
cu seam# între ei. O singur# dat# s-a întâmplat, cât a stat el acolo, c# dou# 
femei, amândou# membre ale Partidului, au fost împinse de ceilal&i pe 
banc# pân# au ajuns lipite una de alta  i atunci a auzit câteva cuvinte  optite 
în grab# prin vacarmul de voci; vorbeau mai ales de ceva ce se chema 
camera unu-zero-unu, dar el nu a priceput despre ce era vorba. 
 S# tot fie vreo trei ore de când a fost adus aici. Durerea surd# din 
stomac nu s-a stins nici o clip#, dar în unele momente parc# e mai u oar#, 
în altele, în schimb, mai puternic#, iar gândurile îi r#t#cesc sau se adun# în 
consonan&# cu ea. Când o simte mai r#u, nu se poate gândi decât la durerea 
îns# i  i la cât de foame îi este. Când o simte mai pu&in, îl cuprinde panica. 
~n unele momente, întrevede cu atâta acurate&e cele ce i se vor întâmpla, 
încât inima i-o porne te la galop  i i se taie respira&ia. Parc# simte deja 
izbitura bastoanelor în coate  i a cizmelor cu placheuri de fier în fluierele 
picioarelor; se  i vede pe el însu i zvârcolindu-se pe jos  i implorând mil# 
printre din&ii sf#râma&i. La Julia se gânde te foarte rar. Nu- i mai poate fixa 
în minte imaginea ei. O iube te  i nu ar tr#da-o pentru nimic în lume; dar 
#sta este un simplu fapt pe care-l  tie a a cum  tii regulile aritmeticii. Nu 
simte nici un fel de dragoste pentru ea  i aproape c# nici nu- i pune 
problema ce s-a mai întâmplat cu ea în ultimele ore. Cel mai mult se 
gânde te la O'Brien, cu un lic#r de speran&#. O'Brien precis a aflat c# el a 
fost arestat. Fr#&ia, dup# cum i-a spus O'Brien, nu încearc# niciodat# s#- i 
salveze membrii. Dar mai este lama de ras: dac# se va putea, o s# primeasc# 
o lam# de ras - nu  tie cum, dar o s# primeasc#. Nu se poate s# nu treac# 
m#car cinci secunde pân# se vor n#pusti gardienii în celul#. Suficient ca 



George Orwell 

164 

lama s# mu te din gâtul lui cu un fel de r#ceal# arz#toare. Chiar  i degetele 
cu care o s-o &in# or s# fie t#iate pân# la os. Toate acestea se r#sfrâng asupra 
unui trup bolnav care s-ar pr#bu i tremurând la cea mai mic# durere. 
Adev#rul este c# nu  tie sigur dac# o s# foloseasc# lama, nici dac# ar avea 
ocazia. ~n ultim# instan&#, i se pare mai firesc s# tr#iasc# de la o clip# la 
alta, alegând înc# zece minute de via&#, chiar dac#  tie, de ast# dat# cu 
siguran&#, c# la cap#tul lor îl a teapt# tortura. 
 În unele momente, se str#duie te s# numere pl#cile de faian&# de pe 
pere&ii celulei. Ar trebui s# fie simplu, dar de fiecare dat# pierde socoteala 
pân# s# ajung# la col&ul peretelui. Cel mai frecvent se întreab# unde se afl# 
 i ce or# o fi. Acum este convins c# afar# e ziua în amiaza mare, peste 
câteva clipe c# este întuneric bezn#, în locul acesta,  tie din instinct, lumina 
nu se va stinge niciodat#. Da, uite, #sta este locul unde nu exist# întuneric; 
abia acum realizeaz# de ce O'Brien a p#rut a pricepe aluzia: Ministerul 
Iubirii nu are ferestre. Celula lui poate foarte bine s# se g#seasc# în inima 
cl#dirii sau lipit# de peretele exterior; poate foarte bine s# se g#seasc# la 
zece etaje sub p#mânt sau la treizeci deasupra. Cum st#, a a, pe banca de 
lemn, se mut#, în minte, din loc în loc, încercând s#- i dea seama, dup# 
senza&iile trupului, daca este coco&at sus pe cer sau îngropat adânc sub 
p#mânt. 
 Deodat#, se aude afar# trop#itul unor cizme U a de o&el se deschide 
f#când clang. Un ofi&er tân#r [i dichisit, în uniform# neagr#, care parc# 
luce te tot de piele lustruit# [i a c#rui fa&# palid#  i t#iat# în linii drepte 
aduce mai curând a masc\ de cear#, p# e te &an&o  prin cadrul metalic al 
u ii. Apoi, le face semn gardienilor s#-l bage în#untru pe prizonierul pe 
care l-au adus. În celul# intr# b#l#b#nindu-se poetul Ampleforth. U a se 
închide la loc, f#când din nou clang. 
 Ampleforth face dou# mi c#ri nesigure într-o parte  i în alta, ca  i 
cum ar c#uta vreo alt# u # pe care s# ias#, apoi începe s# se plimbe în sus  i 
în jos prin celul#. Nu l-a observat înc# pe Winston, de i nu sunt decât ei 
doi. Are ochii tulburi  i se uit# fix c#tre perete, la un metru peste capul lui 
Winston. Este descul&: din g#urile de la ciorapi îi ies ni te degete 
butuc#noase, negre de jeg. Au trecut câteva zile de când nu s-a b#rbierit  i 
are fa&a acoperit#, pân# la pome&ii obrajilor, de o barb# scurt#  i &epoas# 
care îi d# un aer grosolan, nepotrivit cu statura lui masiv#  i flasc#  i cu 
mi c#rile nervoase. 

Winston se treze te  i el pu&in din letargie. Trebuie s# stea de vorb# 
cu Ampleforth, chiar dac# risc# un zbierat din partea tele-ecranului. Poate 
c# Ampleforth este tocmai c#r#u ul care i-a adus lama de ras. 

– Ampleforth, zice el, cât mai calm cu putin&#, în condi&iile date. 
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Tele-ecranul nu zbiar#. Ampleforth se opre te, oarecum surprins, din 
patrularea prin celul#. Ochii ii coboar#  i se focalizeaz# încet-încet pe 
Winston. 

– A, Smith, zice el. )i tu! 
– Pentru ce te-au luat? 
– S# &i-o spun pe-a dreapt# -  i se a eaz# greoi, pe banc# fa&# în fa&# 

cu Winston -, nu exist# decât o singur# crim#, nu? 
– )i tu ai comis-o, crima aia?  
– Se pare c# da. Î i duce mâna la frunte  i- i apas# tâmplele, 

cercând s#- i aminteasc#, probabil, ceva. Ei  tii, lucrurile-astea se mai 
întâmpla, începe pe departe. Am reu it s# reconstitui o situa&ie, o situa&ie 
posibil#. A fost, f#r# îndoial#, vorba de-o indiscre&ie. Lucram,  tii, la noi, 
acolo, la producerea unei edi&ii definitive a poemelor lui Kipling. Eu am 
l#sat cuvântul Doamne la sfâr itul unui vers. N-am avut ce face, z#u a a! - 
exclam# aproape indignat, ridicând ochii spre Winston. Mi-a fost im-po-si-
bil s# modific versul. Rima era toamne. Tu î&i po&i imagina c#-n toat# limba 
dac# sunt una sau dou# rime la toamne? Mi-am b#tut creierii zile în  ir. Nu 
exista alt# rim#. 
 Uite, s-a schimbat deja la fa&#. Aerul de plictiseal# a f#cut chiar loc, 
pentru o clip#, unui sentiment de pl#cere care i-a luminat &epii nesp#la&i, un 
fel de c#ldur# intelectual#, acea bucurie a pedantului care a descoperit cine-
 tie-ce inutilitate. 

– Te-ai gândit vreodat#, continu# Ampleforth, c# întreaga istorie a 
poeziei engleze a fost determinat# de faptul c# limba englez# practic nu are 
rime? 

Nu, treaba asta, ce-i drept, nu i-a trecut niciodat# prin cap lui 
Winston. Iar în momentul de fa&#, nu i se pare a fi nici important#, nici 
interesant#. 

– )tii cumva cât o fi ceasul? - întreab# el. Ampleforth îl prive te din 
nou cu mirare. 

– Nu, îmi pare r#u, nici nu m-am gândit. M-au arestat - s-ar putea s# 
fie vreo dou# zile, poate chiar trei. 
 Î i rote te ochii pe pere&i, ca  i cum s-ar a tepta s# g#seasc# o 
fereastr#. 

– Aici nu e nici o diferen&# între zi  i noapte Nu v#d cum ai putea 
&ine socoteala timpului. 
 Mai vorbesc o vreme, cu pauze lungi, apoi, far# nici un motiv 
special, un r#cnet al tele-ecranului îi reduce pe amândoi la t#cere. Winston 
r#mâne lini tit, cu mâinile încruci ate. Ampleforth, care este prea masiv ca 
s# stea comod pe banca îngust# de la perete, se bâ&âie dintr-o parte într-alta. 
~ncle tându- i mâinile osoase când pe un genunchi, când pe cel#lalt. Tele-
ecranul latr# la el s# stea nemi cat. Timpul trece: dou#zeci de minute, o or# 
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- greu de socotit. Din nou se aud pa i de cizme afar#. Lui Winston i se 
chircesc ma&ele, în curând, poate chiar foarte curând, poate peste cinci 
minute, poate chiar acum, trop#itul cizmelor o s# însemne c# i-a venit  i lui 
rândul. 
 Clang. U a se deschide. Ofi&erul cu fa&a impasibil# intr# în celul#  i-l 
arat# pe Ampleforth cu o mi care scurt# a mâinii, zicând: 

– Camera o-sut#-unu. 
 Ampleforth porne te greoi între gardieni, oarecum schimbat la fa&#. 
Se vede clar c# nu pricepe ce i se întâmpla. 
 Trece un timp care lui Winston i se pare lung. Durerea din stomac i-a 
revenit, dar gândurile îi calc# mereu pe acelea i urme, ca o minge care cade 
întruna în acela i  ir de g#uri. )ase sunt cu totul: durerea din stomac; o 
bucat# de pâine; sânge  i urlet; O'Brien, Julia; lama de ras. Deodat#, simte 
un nou spasm în intestine: cizmele se apropie ap#sat. Când se deschide, u a 
provoac# un curent de aer care aduce în#untru un miros inconfundabil de 
sudoare rece. În celul# intr# Parsons, îmbr#cat în pantaloni scur&i kaki  i 
într-o c#ma # sport. De ast# dat#, Winston este atât de cople it de uimire, 
încât uit# de orice precau&ie  i exclam#: 

– Cum?! Tu, aici?! 
 Parsons îi arunc# lui Winston o privire care nu are nici o urm# de 
interes sau de mirare, ci numai suferin&#. Neputând s# stea lini tit, începe s# 
umble smucit, de sus în jos; de câte ori î i încordeaz# genunchii puhavi, se 
vede clar cum îi tremur#. În ochi are o privire c#scat#  i fix#, ca [i cum nu 
s-ar putea ab&ine s# se holbeze la ceva aflat la o distan&# oarecare.  

– De ce te-au luat? - insist# Winston. 
– Crim#gândit! - strig# Parsons, care mai are pu&in  i izbucne te în 

hohote de plâns. Din tonul vocii lui se deduce o total # recunoa tere a 
vinov#&iei  i groaza celui care nu ar fi crezut pentru nimic în lume c# un 
asemenea cuvânt i se poate aplica tocmai lui. Se opre  te în fa&a lui Winston 
 i apeleaz# la el din tot sufletul: 

– Ce zici, b#trâne, n-or s# m#-mpu te, nu? Nu te-mpu c# ei dac# n-
ai f#cut chiar nimic - numai gânduri care n-ai ce le face, nu? )tiu c#-&i fac 
un interogatoriu cinstit. A, nu, c# la asta am încredere-n ei! )i p-orm# mie 
mi se  tie dosarul, nu? Tu doar  tii ce fel de b#iat sunt eu. B#iat bun, în felu' 
meu. N-am eu cine- tie-ce minte, de acord, da' sunt zelos. Am încercat s# 
fac totul pentru Partid, este? Scap cu cinci ani, #, tu ce zici? Sau poate cu 
zece? Un b#iat ca mine se poate oricând face util într-un lag#r de munc#. 
N-or s# m#-mpu te ei pentru c-am c#lcat pe-al#turi numai o singur# dat#, 
nu? 

– E ti vinovat? - întreab# Winston. 
– Categoric c#-s vinovat! - strig# din nou Parsons, cu o privire 

servil# spre tele-ecran. Doar nu crezi c# Partidul ar aresta pe cineva 
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nevinovat, #? Figura de broasc# i s-a mai lini tit, a a încât adopt# chiar o 
min# pref#cut#: Crim#gânditul, b#trâne, începe el senten&ios, este un lucru 
îngrozitor. E perfid. Poate pune mâna pe tine f#r# s#-&i dai seama. )tii cum 
a pus mâna pe mine, de pild#? În somn. Da, da, chiar a a. St#team  i 
munceam, m# str#duiam s#-mi realizez por&ia mea, acolo,  i habar nu 
aveam c#-mi treceau lucruri rele prin cap. )i p-orm# am început s# vorbesc 
prin somn. )tii ce-am fost auzit spunând, cic#? )i, coborându- i vocea, ca 
atunci când e ti obligat, din ra&iuni medicale, s# pronun&i ceva obscen, zice: 
Jos cu Fratele cel Mare! Da, auzi, cic-am zis treaba asta. Am zis-o de nu-
 tiu-câte ori. Fie vorba-ntre noi, b#trâne, m# bucur c# m-au luat pân# nu 
mergeam mai departe. )tii ce-am s# le zic când or s# m-aduc#-n fa&a 
tribunalului? V# mul&umesc, ast-am s# le zic, v# mul&umesc c# m-a&i salvat 
pân# nu era prea târziu. 

– Cine te-a denun&at? - îl întrerupe Winston. 
– Fii-mea aia mic#, zice Parsons, cu un fel de mândrie trist#. A 

ascultat pe gaura cheii, m-a auzit ce ziceam în somn  i-a tulit-o la patrule 
chiar a doua zi. ', de teapt# pentru-o mucea de  apte ani, nu? Eu, unul, nu-
i port pic# pentru treaba asta. De fapt, sunt chiar mândru de ea. Se vede, 
oricum, nu?, c-am crescut-o într-un spirit corect. 
 Se mai smuce te de câteva ori în sus  i în jos, aruncând mai multe 
privire jinduitoare c#tre latrin#. Apoi, f#r# nici un avertisment, î i trage 
pantalonii jos. 

– Iart#-m#, b#trâne, n-am ce face... Din cauza a teptatului #stuia. 
)i î i înfund# în latrin# dosul uria . Winston î i acoper# fa&a cu mâinile. 

– Smith! - r#cne te vocea de la tele-ecran. )ase-zero- apte-nou# 
Smith W.! D#-&i mâinile jos de pe fa&#! Nu se st# cu fa&a acoperit# în celul#! 
 Winston î i descoper# fa&a  i se uit# spre tavan. Parsons folose te 
latrina din plin  i cu zgomot. Cu ocazia asta, se dovede te c# scurgerea este 
defect#, a a încât celula va pu&i însp#imânt#tor cine- tie-câte ore de-acum 
încolo. 
 Dup# o vreme, Parsons este mutat. Al&i prizonieri vin, stau o vreme 
 i pleac#, f#r# nici un fel de explica&ii. Unul dintre ei, o femeie, este 
expediat# la Camera o-sut#-unu. Winston observ# c# femeia, auzind 
comanda ofi&erului, începe s# tremure toat#  i se albe te la fa&#. Vine o 
vreme când, dac# el a fost adus aici diminea&a, atunci este dup#-amiaz# 
târziu; iar dac# a fost adus dup#-amiaz#, atunci este miezul nop&ii. )ase 
prizonieri sunt acum în celul#, b#rba&i  i femei. To&i stau foarte lini ti&i, în 
fa&a lui Winston st# un b#rbat f#r# b#rbie  i cu din&ii ie i&i în afar#, care 
seam#n# perfect cu un roz#tor mare [i inofensiv. F#lcile grase  i p#tate i s-
au l#sat atât de jos, încât nu po&i s# nu te gânde ti c# ar avea în ele provizii 
ascunse de hran#. Ochii palizi  i cenu ii i se mut# de pe o fa&# pe alta, dar 
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se îndreapt# brusc în partea opus# atunci când întâlnesc privirea unui alt 
prizonier. 

Clang. U a se deschide  i intr# un prizonier pe care, când îl vede, 
Winston simte c#-l trece un fior pe  ira spin#rii. Este un om oarecare, 
obi nuit, care ar putea fi ceva gen inginer sau tehnician de cine - tie-ce fel. 
Are, îns#, o fa&# uimitor de uscat#, ca un craniu. Din cauza sl#biciunii, gura 
 i ochii par dispropor&ionat de mari, iar dintre ele, ochii se arat# plini de o 
ur# de moarte, nepotolit#, fa&# de cineva sau ceva. 
 Omul se a eaz# pe banc#, mai departe de Winston, care nu se mai 
uit# la el. Dar mutra chinuit#, de schelet, îi revine în minte atât de vie, de 
parc# ar sta drept în fa&a ochilor lui. Deodat#, în&elege despre ce este vorba: 
omul #sta moare de foame. Acela i gând se pare c# le trece prin minte 
aproape în acela i timp  i celorlal&i din celul#. Pe toata banca se isc# un fel 
de fream#t. Privirile omului f#r# b#rbie zboar# tot timpul c#tre cel cu fa&a 
de schelet  i se întorc vinova&i în alt# parte, revenind, îns#, întruna, mina&i 
de o atrac&ie irezistibila. Individul începe s# se fr#mânte pe banc#. Pân# la 
urm#, se ridic#, traverseaz# celula cl#tinându-se greoi, scobe te adânc în 
buzunarele salopetei  i scoate o bucat# soioas# de pâine pe care o întinde cu 
stâng#cie omului cu fa&a de schelet. 

Tele-ecranul scoate un r#get furios  i asurzitor. Omul f#r# b#rbie sare 
înapoi. Cel cu fa&a de schelet î i duce rapid mâinile la spate, ca s# 
demonstreze întregii lumi c# nu prime te pomana. 

– BUMSTEAD!! - tun# vocea. Doi- apte-unu-trei Bumstead J.! 
Arunc# pe jos bucata aia de pâine! 
 Omul f#r# b#rbie las# bucata de pâine s# cad# pe jos. 

– R#mâi în picioare unde te afli! - ordon# vocea. Fa&a la u # ! Nici o 
mi care! 
 Omul f#r# b#rbie se conformeaz#. F#lcile enorme  i fle c#ite îi 
tremur# deja necontrolat. U a se deschide f#când clang parc#  i mai sonor 
ca de obicei. Ofi&erul cel tân#r intr#  i face un pas într-o parte, l#sând s# 
intre, din spatele lui, un gardian scund [i butuc#nos, cu bra&ele  i umerii 
enorme, care se opre te în fa&a omului f#r# b#rbie. La un semn al ofi&erului, 
îi sloboade un pumn direct în gur#, ajutat de toat# greutatea corpului, un 
pumn însp#imânt#tor, atât de violent, încât lui Winston i se pare c# l-a 
s#ltat de la p#mânt pe omul f#r# b#rbie, care se treze te proiectat de-a 
curmezi ul celulei  i se pr#bu e te lâng# latrin#, în prima clip#, r#mâne 
acolo, buim#cit, iar din gur#  i din nas îi &â ne te un sânge negru. Scoate  i 
un sunet, ceva ca un geam#t foarte slab sau un scheunat, în tot cazul 
involuntar. Pe urm#, se întoarce [i se ridic# nesigur în patru labe. O dat# cu 
 uvoiul de sânge  i saliv#, din gur# îi cad cele dou# jum#t#&i ale unei 
proteze dentare. 
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Prizonierii stau nemi ca&i, cu mâinile încruci ate pe genunchi. Omul 
f#r# b#rbie se târ# te la locul lui pe banc#. Pe o parte a fe&ei, carnea i s-a  i 
înnegrit. Gura i s-a umflat [i s-a transformat într-o mas# inform# de 
culoarea vi inei putrede cu o gaur# neagr# în mijloc. Din când în când, i se 
scurg câteva pic#turi de sânge pe pieptul salopetei. Ochii cenu ii tot mai 
navigheaz# de la unul la altul, mai vinova&i ca niciodat#, ca  i cum ar vrea; 
s# afle cât de mult îl dispre&uiesc ceilal&i pentru umilin&a îndurat#. 
 U a se deschide din nou. Ofi&erul face un gest scurt spre omul cu fa&a 
de schelet  i ordon#: 

– Camera o-sut#-unu! 
 Winston simte lâng# el un icnet  i agita&ie. Cel vizat, care s-a aruncat 
de-a dreptul în genunchi, pe jos, cu mâinile încle tate, strig#: 

– Tovar# e! Locotenente! N-ave&i nevoie s#i m# duce&i acolo! Nu v-
am spus deja totu'? Ce mai vre&i s#  ti&i? M#rturisesc orice, indiferent ce. 
Spune&i-mi numai ce anume  i m#rturisesc pe loc, aici. Pune&i pe hârtie  i 
semnez – absolut orice! Da' nu camera o-sut#-unu! 

– Camera o-sut#-unu! - repet# ofi&erul. Fa&a de schelet, care  i a a 
era mai mult decât palid#, cap#t# o culoare pe care Winston n-ar fi crezut-o 
posibil#: în mod cert  i inconfundabil, este o nuan&# de verde. 

– Face&i-mi orice! - r#cne te el. De s#pt#mâni întregi nu mi-a&i dat 
nimic s# m#nânc. Merge&i pân# la cap#t  i omorâ&i-m#! împu ca&i-m#, 
spânzura&i-m#, da&i-mi dou# 'cinci de ani. Vre&i s# mai înfund pe cineva? 
Ar#ta&i-mi numai pe cine  i v# spun orice vre&i despre el. Nu-mi pas# nici 
cine e  i nici ce-i face&i. Am o nevast#  i trei copii. Cel mai mare nu are nici 
 ase ani. Lua&i-i pe ei  i spinteca&i-i în fa&a mea [i promit s# stau  i s# m# 
uit. Da' nu camera o-sut#-unu! 

– Camera o-sut#-unu! - zice din nou ofi&erul la fel de impasibil, de 
parc# acum ar spune pentru prima oar#. 
 Omul cu fa&a de schelet î i rote te privirile, turbat, c#tre ceilal&i 
prizonieri, probabil cu ideea c# ar putea oferi o alt# victim# în locul lui. 
Ochii i se opresc tocmai pe fa&a zdrobit# a omului f#r# b#rbie; întinde un 
bra& sl#b#nog, ar#tând spre el,  i url# neomene te: 
– P-#sta ar trebui s#-l lua&i, nu pe mine! N-a&i auzit ce-a zis dup# ce i-a&i 
bu it mutra. Da&i-mi voie  i v# spun, cuvânt cu cuvânt. El e-mpotriva 
Partidului, nu eu. 
 Gardienii fac un pas înainte. Vocea nefericitului se sub &iaz# într-un 
fel de gui&at: 

– Nu l-a&i auzit!! - repet# el. S-a stricat ceva la tele-ecran. 'sta e cel 
care v# trebuie, nu eu! Lua&i-l pe el, nu pe mine! 
 Cei doi gardieni voinici se apleac# s#-l ia de bra&e. Dar el, brusc, se 
arunc# pe podeaua celulei  i se apuc# de unul dintre picioarele de fier care 
sus&in banca, sco&ând un urlet înfundat, de animal. Gardienii îl apuc#  i-l 
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smucesc, ca s# dea drumul, dar el se aga&# cu o for&# uimitoare. Trag de el o 
jum#tate de minut, dac# nu  i mai mult, timp în care ceilal&i prizonieri 
r#mân la fel de calmi, cu mâinile încruci ate pe genunchi, privind exact 
înainte. Urletul se opre te: omul cu fa&a de schelet nu mai are suflu, 
probabil, pentru nimic altceva decât pentru efortul disperat de a se cram-
pona de piciorul de fier al b#ncii. Dar, la un moment dat, scoate un altfel de 
&ip#t. Unul dintre gardieni l-a izbit cu cizma  i i-a f#cut praf degetele de la o 
mân#. Îl ridic# în picioare. 

– Camera o-sut#-unu! - ordon# ofi&erul. 
 Omul cu fa&a de schelet se las# dus afar#, mergând nesigur, cu capul 
în jos  i mângâindu- i mâna zdrobit#: a renun&at la orice fel de lupt#. 
 Trece apoi mai mult timp. Presupunând c# era miezul nop&ii când a 
fost luat de acolo omul cu fa&a de schelet, atunci e diminea&#; iar dac# 
atunci era diminea&#, acum e dup#-amiaz#. Winston a r#mas singur în 
celul# parc# de o ve nicie, îl doare fundul atât de tare de la statul pe banca 
îngust#, încât de multe ori se ridic# s# se dezmor&easc#, f#r# ca tele-ecranul 
s# se r#steasc# la el. Bucata de pâine este tot acolo unde i-a dat drumul 
omul f#r# b#rbie. La început, Winston a trebuit s# fac# mari eforturi ca s# 
nu se uite la ea, dar pe urm#, din foame i s-a f#cut sete. Î i simte saliva 
cleioas#  i un gust prost în gur#. Bâzâiala continu#  i lumina alb# puternic# 
îi dau o senza&ie de le in, un sentiment de gol în cap. Se ridic# în picioare 
pentru c# durerea din oase i se pare insuportabil#, dar se a eaz# imediat la 
loc, pentru c# este mult prea ame&it ca s# poat# sta în picioare. Ori de câte 
ori reu e te, câtu i de pu&in, s#- i controleze senza&iile trupului, groaza îi 
revine în galop. Uneori se gânde te cu o slab# speran&# la O'Brien  i la lama 
de ras. Nu este imposibil ca lama s#-i parvin# ascuns# în mâncare - asta 
dac# or s#-i mai dea vreodat# ceva s# m#nânce. Gândurile cele mai negre, 
îns#, i se îndreapt# acum c#tre Julia. Undeva - cine poate  ti unde? - sufer# 
 i ea, poate mult mai r#u decât el. Poate chiar acum, în momentul #sta, url# 
de durere. Se gânde te: dac# a  putea s-o salvez pe Julia dublând durerile 
mele, a  face a a ceva? Da, a  face, î i spune în sinea lui. Dar tot el 
realizeaz# c# o asemenea decizie este una strict intelectual#, pe care o ia 
pentru c#  tie c# trebuie s-o ia. Altminteri, nu simte deloc o asemenea 
dorin&#. ~n locul #sta nu po&i sim&i nimic altceva afar# de durerea prezent#  i 
viitoare. )i pe urm#, este oare posibil ca, atunci când realmente supor &i o 
durere, s#-&i dore ti, pentru cine- tie-ce motiv, ca ea s# fie  i mai mare? O fi 
 tiind cineva r#spunsul la întrebarea asta? 
 Se apropie din nou cizmele. Clang. U a se deschide  i în celul#, în 
locul ofi&erului cu fa&a impasibil#, intr# O'Brien. 
 Winston &â ne te în picioare. De  ocul vederii lui O'Brien, î i las# 
balt# orice sim& al prevederii. Pentru prima oar#, de ani de zile, uit# cu totul 
de tele-ecranele din perete. 
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– )i pe dumneavoastr# au pus mâna!! - strig# el, disperat. 
– Pe mine au pus mâna cu mult timp în urm#, zice O'Brien, u or 

sarcastic, dar aproape cu p#rere de r#u, dup# care se d# la o parte  i, din 
spatele lui, apare un gardian masiv, cu umeri largi  i cu un baston lung, 
negru în mân#. Ai  tiut treaba asta, Winston, continu# el. Nu te min&i 
singur. Ai  tiut. De la bun început ai  tiut, dar te-ai pref#cut c# nu  tii. 

Da, acum î i d#  i el seama c# a  tiut de la bun început. Dar nu mai 
este momentul s# se gândeasc# la asta. Nu are ochi decât pentru bastonul 
din mâna gardianului. Poate s#-l izbeasc# oriunde: în cap, în lobul urechii, 
în um#r, în cot... 

În cot!! Se pr#bu e te în genunchi, aproape paralizat, strângându- i 
cu cealalt# mân# cotul zdrobit, în cap totul i-a explodat într-o lumin# gal-
ben#. De necrezut - de necrezut c# o singur# lovitur# poate provoca atâta 
durere! Lumina galben# se risipe te, în cele din urm#. Winston reu e te s#-i 
vad# pe cei doi care se uit# de sus în jos la el. Gardianul râde de 
zvârcolelile lui. A g#sit, totu i, r#spunsul la întrebare: niciodat#,  i pentru 
nimic în lume, nu &i-ai putea dori o durere  i mai mare. La durere nu-&i po&i 
dori decât un singur lucru: s# înceteze. Nimic în lumea asta nu e mai r#u 
decât durerea fizic#, în fa&a ei nu exist# eroi, nimeni nu e erou, nimeni, îi 
vine mereu în minte, în timp ce st#  i se fr#mânta pe jos, strângându- i 
degeaba cotul stâng dislocat. 
  

2 
 

Se treze te întins pe ceva ca un pat de campanie, numai c# mai sus de 
la p#mânt,  i care îl &ine imobilizat în a a fel, încât nu poate face absolut 
nici o mi care. Pe fa&# îi cade o lumin# mai puternic# decât de obicei, într-o 
parte se afl# O'Brien, care se uit# atent la el de sus în jos. În partea cealalt #, 
st# un om în halat alb, care &ine în mân# o sering#. 
 Chiar  i dup# ce  i-a deschis ochii, numai treptat devine con tient de 
ce vede în jurul lui. Are senza&ia c# a ajuns în camera asta înotând de jos în 
sus, de undeva dintr-o alt# lume, lini tit#, un fel de lume subacvatic# aflat# 
departe în adâncime. Nu  tie cât timp s-a aflat acolo, în lumea aceea. Din 
momentul arest#rii, nu a mai v#zut nici zi, nici noapte. Pe lâng# asta, 
amintirile îi sunt discontinue. A avut câteva momente în care  i-a pierdut 
cuno tin&a cu des#vâr ire, chiar  i felul acela de cuno tin&# pe care o ai în 
somn,  i  i-a rec#p#tat-o dup# câte un r#stimp de gol absolut. Dar nu are 
cum  ti dac# acele r#stimpuri au durat câteva zile, câteva s#pt#mâni sau pur 
 i simplu câteva secunde. 
 Co marul a demarat o dat# cu acea prim# lovitur# în cot. Mai târziu, 
a constatat c# toate cele prin care a trecut atunci nu erau decât prelimi-
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nariile, un interogatoriu de rutin#, la care sunt supu i, probabil, mai to&i 
prizonierii. 
 Era o lung# list# de delicte - spionaj, sabotaje  i altele asem#n#toare - 
pe care presupune c# trebuie s# le m#rturiseasc# toat# lumea, ca pe ceva 
firesc. M#rturisirea în sine era o formalitate; chinurile, îns#, au fost reale. 
De câte ori l-au b#tut, cât au durat b#t#ile - nu- i aduce aminte. 
 De fiecare dat# câte cinci- ase zdrahoni în uniforme negre d#deau în 
el, în acela i timp, ori cu pumnii, ori cu bastoanele, ori cu drugi de o &el, ori 
cu cizmele. Uneori se rostogolea pe jos f#r# nici o demnitate, ca un animal, 
se zvârcolea în fel [i chip, sfor&ându-se în continuu  i în zadar s# evite 
loviturile  i nereu ind altceva decât s# invite la alte  i alte lovituri în piept, 
în burt#, în coate, în glezne, în vintre, în testicule sau în noad#. Uneori, dura 
 i dura, la nesfâr it, pân# când nu faptul c# gardienii îl b#teau întruna i se 
p#rea cel mai crâncen, mai tic#los  i mai de neiertat, ci faptul c# nu se putea 
for&a s#- i piard# cuno tin&a. Uneori, voin&a îl p#r#sea atât de repede, încât 
urla cer ind mil# înc# înainte ca b#taia s# înceap#  i simpla vedere a unui 
pumn luându- i elan pentru a-l izbi ajungea ca s#-l fac# s# dea drumul cu 
nemiluita la m#rturisiri ale unor delicte fie reale, fie imaginare. Alteori, 
îns#, pornea cu hot#rârea de a nu m#rturisi absolut nimic  i i se scoteau 
vorbele din gur# cu cle tele, printre icneli de durere; de cele mai multe ori, 
încerca s# fac# un compromis, zicându- i: am s# recunosc, da' nu imediat; 
trebuie s# rezist pân# când durerea devine insuportabil#; uite, înc# trei 
lovituri, înc# dou#  i le spun orice vor s# aud#. Uneori, era b#tut pân# când 
nu se mai putea &ine pe picioare [i atunci îl aruncau pe jos pe ciment, în 
celul#, ca pe un sac de cartofi,  i-l l#sau câteva ore s#- i revin#, dup# care îl 
scoteau  i-l b#teau de la început. A trecut  i prin câteva perioade mai lungi 
de refacere, pe care [i le aminte te fragmentar, pentru c# le petrecea, în cea 
mai mare parte, adormit sau incon tient, î i aminte te, totu i, de o celul# cu 
patul de scândur#, ca raft care ie ea din perete,  i cu un lighean pentru 
sp#lat, unde i se d#dea s# m#nânce sup# fierbinte cu pâine  i uneori [i 
cafea, î i mai aminte te  i de un b#rbier ursuz care venea s#-i râcâie b#rbia 
 i s#-i taie p#rul  i de ni te indivizi antipatici, cu mutre impasibile, de 
profesioni ti în halate albe, care îi luau pulsul, îi testau reflexele, îi c#scau 
pleoapele, î i plimbau pe el degetele aspre în c#utarea unor eventuale oase 
rupte  i-i vârau ace în bra&e pentru a-l face s# doarm#. 
 B#t#ile s-au r#rit dup# o vreme  i au devenit mai degrab# o 
amenin&are, o oroare care-l p# tea în orice moment, dac# nu d#dea 
r#spunsuri satisf#c#toare. Nu-l mai interogau ni te brute în uniforme negre, 
ci intelectuali ai Partidului, ni te oameni m#run&i  i rotofei, cu mi c#ri iu&i 
[i ochelari lucio i, care îl luau în primire pe rând, în r#stimpuri care durau - 
a a i se p#rea, cel pu&in, nu putea fi sigur - zece sau dou#sprezece ore în  ir. 
Ace ti noi interogatori aveau grij# s#-i aplice în continuu o durere u oar#, 
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dar nu pe durere se bizuiau în primul rând. Îl p#lmuiau peste fa&#, îi suceau 
urechile, îl tr#geau de p#r, îl puneau s# stea într-un picior, nu-i d#deau voie 
s# urineze, îi proiectau lumini orbitoare în ochi pân# când ochii îi rev#rsau 
 uvoaie de lacrimi; dar toate astea doar cu scopul de a-l umili  i a-i distruge 
uzul ra&iunii [i puterea de argumentare. Principala lor arm# consta în a-i 
pune f#r# mil# întreb#ri peste întreb#ri, ore în  ir, prinzându-1 cu 
inexactit#&i, întinzându-i curse, r#st#lm#cindu-i fiecare vorb#, acuzându-1 
la tot pasul de minciuni  i autocontrazicere, pân# când el începea s# plâng#, 
nu atât de ru ine, cât de epuizare nervoas#. Uneori, izbucnea în plâns  i de 
cinci- ase ori în aceea i  edin&#. De cele mai multe ori, &ipau la el, îl 
insultau  i-l amenin&au, la orice ezitare c# uite-acum îl dau înapoi pe mâna 
gardienilor; alteori, îns#, brusc schimbau placa, îi spuneau „tovar# e”, 
apelau la el în numele SOCENG-ului  i al Fratelui cel Mare  i-l întrebau 
plini de regret dac# nici m#car în ceasul al dou#zeci  i patrulea nu-i mai 
r#m#sese un dram de loialitate fa&# de Partid, încât s# doreasc# s# repare 
r#ul pe care îl f#cuse. Dup# ore întregi de interogatoriu, când avea nervii ca 
de cârp#, pân#  i un asemenea apel îl putea face s# se smiorc#ie. În cele din 
urm#, vocile lor cic#litoare îl storceau mai bine decât cizmele  i pumnii 
gardienilor. Devenea o simpl# gur# care rostea, o mân# care semna orice i 
se cerea. Singura lui preocupare era aceea de a afla ce a teptau de la el s# 
recunoasc#, pentru a recunoa te cât mai repede, înainte ca bombardamentul 
cu întreb#ri s# o ia de la cap#t. A a a recunoscut c# asasinase membri de 
frunte ai Partidului, c# r#spândise bro uri care îndemnau la r#zvr#tire, c# 
delapidase fonduri publice, c# vânduse secrete militare  i c# f#cuse toate 
sabotajele imaginabile. A m#rturisit, de asemenea, c#, înc# din 1968, era 
pl#tit pentru spionaj de guvernul estasian, c# admir# capitalismul, crede în 
Dumnezeu  i este pervers sexual. A recunoscut c#  i-a omorât nevasta, de i 
 tie foarte bine -  i precis  tia  i cei care-l interogau - c# nevasta lui este 
înc# în via&#. A recunoscut c# de ani de zile se afla în rela&ii intime cu 
Emmanuel Goldstein  i c# f#cea parte dintr-o organiza&ie subversiv# din 
care, de altfel, ar fi f#cut parte to&i cunoscu&ii lui. Este mai u or s# 
m#rturise ti orice [i s# acuzi pe toat# lumea. )i, pe urm#, într-un fel, totul 
este adev#rat: este adev#rat c# a fost du manul Partidului, iar Partidul nu 
face nici o distinc&ie între inten&ie  i fapta concret#. 
 Mai are, îns#,  i alte amintiri, care i se ivesc în minte dezlânat, ca 
ni te imagini în care albul e negru  i negrul e alb. Se face c# se afl# într-o 
celul# ori scufundat# în bezn#, ori, dimpotriv#, inundat# de lumin#, pentru 
c# el oricum nu vede nimic altceva decât o pereche de ochi. Undeva, la 
îndemân#, are un aparat care tic#ie încet, dar regulat. Ochii respectivi se fac 
din ce în ce mai mari  i mai lumino i. Deodat#, el, Winston, se desprinde 
de la locul lui, plute te o vreme, apoi plonjeaz# în ochii aceia, care-l înghit. 
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 Sau se face c# st# pe un scaun, legat de curele  i înconjurat de 
cadrane, sub fasciculele unor lumini sufocante. Un om în halat alb cite  te 
cadranele. Afar# se aude trop#iala unor cizme grele. U a de metal se 
deschide, f#când clang. Ofi&erul cu fa&a ca de cear# intr#, urmat de doi 
gardieni,  i zice: „Camera o-sut#-unu”. Omul în halat alb nu- i întoarce 
capul. Nici la Winston nu se uit#: nu are ochi decât pentru cadranele lui. 
 Alt#dat# se face c# alearg#, parc# se rostogole te, pe un culoar larg 
de un kilometru  i inundat de o lumin# galben#, puternic#, râde în hohote  i 
strig# m#rturisiri în gura mare. Recunoa te totul, chiar  i ceea ce a reu it s# 
nu spun# sub tortur#, î i poveste te întregul curs al vie&ii unui public care-l 
cunoa te dinainte, împreun# cu el se afl# gardienii, ceilal&i anchetatori, 
oamenii în halate albe, O'Brien, Julia, domnul Charrington  i to&i alearg#, 
parc# se rostogolesc pe coridorul acela  i hohotesc de râs. El, Winston, a 
reu it s# evite, cine- tie-cum, un oarecare lucru îngrozitor pe care viitorul i-
1 rezervase, dar care, iat#, nu s-a petrecut, pân# la urm#. Totul este bine, 
acum durerea &ine de domeniul trecutului, pân# [i ultimul am#nunt al vie&ii 
lui a fost pus pe tapet, în&eles  i iertat. 
 În fine, alteori se face c# &â ne te în sus de pe patul lui de scândur#, 
pe jum#tate convins c# a auzit vocea lui O'Brien. De-a lungul întregului 
interogatoriu, de i nu l-a v#zut niciodat#, a avut în mod constant impresia 
c# O'Brien se afla de fa&#, chiar lâng# el, dar în afara câmpului lui vizual. El 
era cel care îi asmu&ea pe gardieni asupra lui Winston  i care nu le permitea 
s#-l omoare. El era cel care hot#ra când trebuia ca Winston s# urle de 
durere, când s# aib# un moment de r#gaz, când s# primeasc# de mâncare, 
când s# doarm#, când s# i se pompeze droguri în vene. El era cel care 
punea, de fapt, întreb#rile  i-i sugera  i r#spunsurile. El era c#l#ul, el era 
protectorul; era  i inchizitor  i prieten. Odat#, nu- i mai aduce aminte dac# 
în timpul unui somn indus cu seringa sau al unui somn normal, dac# nu 
cumva chiar într-un moment de trezie, o voce i-a  optit în ureche: „Nu te 
teme, Winston, acum am pus mâna pe tine. De  apte ani te studiez. Acum a 
venit vremea cotiturii. Te salvez, te fac perfect”. Nu  tie sigur dac# era 
vocea lui O'Brien; în tot cazul, era aceea i voce care i-a spus, în cel#lalt vis, 
acum  apte ani: „Ne întâlnim în locul unde nu exist# întuneric”. 
 La fel cum nu- i aduce aminte dac#  i când s-a sfâr it interogatoriul. 
A avut o perioad# de gol, apoi celula, sau camera în care se afl# acum, s-a 
materializat încetul cu încetul în jurul lui. St# întins pe spate  i nu se poate 
mi ca. Trupul îi este fixat în toate punctele esen &iale. Pân#  i ceafa îi este 
prins# cumva. O'Brien se uit# la el de sus în jos, serios  i oarecum trist. 
Fa&a lui, v#zut# de jos în sus, arat# în#sprit#  i îmb#trânit#, cu pungi sub 
ochi  i riduri de la nas pân# la b#rbie. E mai b#trân decât credeam eu, se 
gânde te Winston. S# tot aib# vreo patruzeci  i opt sau cincizeci de ani. Sub 

mâna lui se afl# un cadran cu o manet#  i cu cifre de jur-împrejur. 
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– +i-am spus odat#, zice O'Brien, c#, dac# ne întâlnim, aici ne mai 
întâlnim.  

– Da, r#spunde Winston.  
 F#r# nici un avertisment, afar# de o u oar# mi care a mâinii lui 
O'Brien, un val de durere îi n#p#de te tot trupul, înfrico #toare durere, 
pentru c# nu vede ce se întâmpla  i are impresia c# i se provoac# în mod 
deliberat o leziune mortal#. Nu  tie dac# într-adev#r i se face ceva sau dac# 
efectul este ob&inut electric; dar corpul lui este r#sucit  i toate încheieturile 
smulse treptat. De i de durere i-a &â nit transpira&ia pe frunte, cel mai r#u 
lucru este teama c#  ira spin#rii nu mai are mult  i-o s#-i plesneasc#, î i 
încle teaz# din&ii  i respir# profund pe nas, încercând s# nu urle cât mai 
mult posibil. 

– Te temi, zice O'Brien, urm#rindu-i mi c#rile fe&ei, c#, peste câteva 
clipe, ceva o s# &i se frâng#. Mai cu seam# &i-e fric# s# nu fie  ira spin#rii. 
+i-ai format în minte o vie imagine a vertebrelor plesnind  i a m#duvei 
scurgându-se din ele. La asta te gânde ti, nu-i a a, Winston? 
 Winston nu r#spunde. O'Brien trage înapoi maneta de pe cadran. 
Valul de durere se stinge aproape la fel de repede cum l-a apucat. 

– Asta a fost patruzeci, zice O'Brien. Uite, vezi? -, pe acest cadran 
cifrele ajung pân# la o sut#. Am s# te rog s# &ii minte, de-a lungul întregii 
noastre conversa&ii, c# st# în puterea mea s#-&i aplic durerea în orice 
moment [i la orice intensitate doresc. Dac# m# min&i sau încerci s# m# 
p#c#le ti în orice fel, sau chiar dac# te cobori sub nivelul t#u de inteligen&#, 
o s#-&i scuipi pl#mânii urlând de durere, chiar în clipa respectiv#. Ne-am 
în&eles? 

– Da, r#spunde Winston. 
 O'Brien adopt# o atitudine mai pu&in belicoas#, î i potrive te gânditor 
ochelarii pe nas [i face câ&iva pa i în sus  i în jos. Când î i reia vorba tonul 
lui este calm  i r#bd#tor. Ai zice c# e cine- tie-ce doctor, profesor sau chiar 
preot, care î i propune mai degrab# s# explice [i s# conving#, decât s# 
pedepseasc#. 

– Îmi bat capul cu tine, Winston, zice el într-un târziu, pentru c# 
meri&i ceva b#taie de cap. )tii foarte bine care este problema cu tine. De ani 
de zile o cuno ti, de i te-ai str#duit s# te auto-iluzionezi c# nu poate fi 
vorba de a a ceva. E ti dement. Suferi de o memorie deficitar#. E ti inca-
pabil s#-&i aminte ti unele evenimente reale, dar, pe de alt# parte, î&i spui 
întruna în sinea ta c# î&i aminte ti alte evenimente care, în realitate, nu s-au 
petrecut niciodat#. S#-&i dau vestea cea bun#: e ti vindecabil - din fericire. 
Nu te-ai vindecat pân# acum de unul singur pentru c# tu n-ai vrut s# te 
vindeci. Nu-&i trebuia decât un mic efort de voin&#, pe care, îns#, ai refuzat 
cu obstina&ie s#-l faci. Chiar  i acum, îmi dau seama, te ag#&i de boala asta, 
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cu iluzia c# ar fi cine- tie-ce virtute. S# lu#m un exemplu. De pild#, în acest 
moment, cu cine este Oceania în r#zboi? 

– Când am fost eu arestat, Oceania era în r#zboi cu Estasia. 
– Cu Estasia. Bun. )i Oceania este dintotdeauna în r#zboi cu 

Estasia, nu-i a a? 
Winston î i &ine respira&ia. D# s# spun# ceva, dar se opre te; nu- i 

poate lua ochii de la cadran. 
– Adev#rul, te rog, Winston. Adev#rul t u. Spune-mi ce crezi tu c#-

&i aminte ti. 
– Mi-aduc aminte c#, pân# cu o s#pt#mân# înainte de a fi eu arestat, 

Oceania nu era deloc în r#zboi cu Estasia, ci Estasia era aliatul nostru. 
R#zboiul era împotriva Eurasiei  i dura deja de patru ani. Înainte de asta... 
 O'Brien îl întrerupe cu un gest din mân# [i zice: 

– Alt exemplu. Acum câ&iva ani, ai avut o halucina&ie cu adev#rat 
grav#. Ai crezut c# trei indivizi, fo ti membri ai Partidului, care se numeau 
Jones, Aaronson  i Rutherford  i care au fost executa&i pentru tr#dare  i 
sabotaj, dup# ce au f#cut cele mai complete m#rturisiri cu putin&#, nu erau, 
de fapt, vinova&i de crimele de care fuseser# acuza&i. Ai crezut c# d#duse i 
din gre eal# peste o prob# palpabil#, de neconfundat, care demonstra c# 
m#rturisirile lor ar fi fost false. Era vorba de-o anumit# fotografie care &i-a 
provocat, de fapt, halucina&ia. Ai crezut c# o &inuse i cu adev#rat între 
degete. O fotografie cam ca asta, nu?  
 )i-i arat# un fragment dreptunghiular de ziar, &inându-1 între dou# 
degete, în unghiul lui vizual, timp de cinci secunde, poate chiar mai mult. 
Este o fotografie, dar nu încape nici o îndoial#: este fotografia aceea. Un alt 
exemplar din fotografia care îi înf#&i a pe Jones, Aaronson [i Rutherford la 
o solemnitate de Partid la New York  i pe care el a p#strat-o câteva zeci de 
minute înainte de a o distruge. Uite, acum o are din nou în fa &a ochilor, 
chiar dac# numai pentru o clip#; pe urm#, la fel de repede se face nev#zut#, 
dar el a v#zut-o cu ochii lui, absolut clar a v#zut-o! Face un efort disperat, 
de moarte, pentru a- i smulge din strânsoare partea de sus a corpului. 
Imposibil s# se mi te, îns#, în orice direc&ie, fie  i cu un centimetru. Pe 
moment, uit#  i de cadran. Tot ce- i dore te este s# mai &in# o dat# în mân# 
fotografia celor trei sau, cel pu&in, s# se mai uite o dat# la ea. 

– Exist#! - &ip# el. 
– Nu exist#, r#spunde O'Brien. Traverseaz# înc#perea. ~n peretele 

de vizavi se afl# o gaur# de memorie. Ridic# grilajul  i foi&a sub&ire de ziar 
dispare, r#sucit# de curentul de aer cald. Peste câteva momente, va fi 
înghi&it# de fl#c#ri. O'Brien se întoarce dinspre perete. 

– Scrum, zice. Nici m#car scrum identificabil. Praf [i pulbere. Nu 
exist#. N-a existat. 
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– Ba da, a existat ! Exist# ! Exist# în memorie. Eu mi-o amintesc. 
Dumneata &i-o aminte ti. 

– Eu nu mi-o amintesc, r#spunde sec O'Brien. Sufletul lui Winston 
se chirce te. Sigur c# da, dublugândit. Îl cuprinde o senza &ie de cumplit# 
neajutorare. Dac# ar avea cât-de-cât certitudinea c# O'Brien minte, parc# nu 
ar mai avea atâta importan&# ce se întâmpla cu fotografia. Dar se poate 
foarte bine ca O'Brien s# fi uitat deja de existen&a ei. )i, dac# este a a, 
atunci a uitat deja  i faptul de a nu- i aminti de ea  i a uitat deja  i faptul de 
a fi uitat. Cum po&i fi sigur c# este o simpl# jonglerie? Poate c# totu i 
dislocarea asta dement# a min&ii se poate, realmente, petrece. 
 O'Brien îl prive te de sus în jos meditativ. Mai mult ca niciodat #, are 
aerul unui profesor care î i d# silin&a cu un elev promi&#tor, dar înd#r#tnic. 

– Exist# o lozinc# a Partidului care se refer# la controlul trecutului, 
zice el. Vrei s# fii amabil s# mi-o spui? 

– „Cine controleaz# trecutul controleaz# viitorul; cine controleaz# 
prezentul controleaz# trecutul” - recit# Winston, disciplinat. 

– „Cine controleaz# prezentul controleaz# trecutul” - repet# 
O'Brien, aprobând u or din cap. P#rerea ta, Winston, este c# trecutul are o 
existen&# obiectiv#? 
 Sentimentul neajutor#rii îl cuprinde din nou pe Winston. Ochii i se 
r#sucesc spre cadran. Nu numai c# nu  tie, dintre „da” [i „nu”, care l-ar 
scuti de durere, dar nici pe care din dou# îl consider# adev#rat nu mai  tie. 
 O'Brien schi&eaz# un zâmbet. 

– Nu e ti tare la metafizic#, Winston, zice el. Pân# în momentul 
acesta nu te-ai gândit niciodat# ce se în&elege prin existen&#, nu-i a a? Cum 
s# exprim eu mai concret? Trecutul - exist# el în realitate, în spa&iu? Se 
g#se te pe undeva oriunde, un loc, o lume de corpuri solide, în care trecutul 
se mai desf# oar# înc#? 

– Nu. 
– Atunci unde exist# trecutul, presupunând c# exist#, totu i, pe 

undeva? 
– În documente. R#mâne scris. 
– În documente. )i unde altundeva? 
– În minte, în memoria oamenilor. 
– În memorie. Bu-u-un. Noi, Partidul adic#, suntem în posesia 

tuturor documentelor  i control#m toate memoriile, în cazul acesta, 
control#m trecutul, e ti de acord? 

– Dar cum pute&i împiedica oamenii s#- i aduc# aminte de una  i-
alta? - strig# Winston, uitând din nou, pentru o clip#, de cadran. Este ceva 
involuntar, ceva exterior individului. Cum pute &i controla memoria? Pe-a 
mea nu mi-a&i controlat-o! 
 O'Brien se încrunt# din nou  i las# mâna pe cadran. 
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– Ba nu, tu nu &i-ai controlat-o. Asta te-a adus aici. Te afli aici 
pentru c# ai dat gre  la capitolul umilin&#, auto-disciplin#. N-ai vrut s# faci 
acel gest de supunere care este pre&ul judec#&ii s#n#toase. Ai preferat s# fii 
dement, s# fii o minoritate de un singur individ. Numai omul disciplinat 
vede realitatea, Winston. Tu crezi c# realitatea este ceva obiectiv, ceva 
exterior, ceva ce exist# în sine. Tu crezi c# natura realit#&ii se vede de la 
sine. Când te auto-iluzionezi c# vezi un anumit lucru, tu porne ti de la ideea 
c# to&i ceilal&i v#d acela i lucru ca  i tine. Dar eu î&i spun, Winston, c# 
realitatea nu este un lucru obiectiv. Ea exista numai în mintea omului, 
nic#ieri altundeva. Nu în mintea individului, care mai poate gre i, care este, 
în plus, supus pieirii, ci numai în mintea Partidului, care este colectiv # deci 
nemuritoare. Oricare consider# Partidul c# este adev#rul, acela este 
adev#rul. Nu po&i vedea realitatea altfel decât privind prin ochii Partidului. 
Iat# ce trebuie tu s# înve&i de la început. ~&i trebuie un act de auto-anihilare, 
un efort de voin&#. Trebuie s# fii umil, ca s# devii s#n#tos la minte. 
 Tace câteva clipe, ca  i cum ar vrea s#-l lase pe Winston s# digere ce 
i-a spus pân# acum, apoi continu#: 

– +i-aduci aminte ce-ai scris în jurnalul t#u: „Libertatea înseamn# 
libertatea de a spune c# doi  i cu doi fac patru”? 

– Da, r#spunde Winston. 
 O'Brien î i ridic# mâna stânga, &inând-o cu exteriorul spre Winston, 
cu degetul mare ascuns în palm#, iar celelalte patru r#sfirate. 

– Câte degete &i-ar#t eu acum, Winston? 
– Patru. 
– )i, dac# Partidul spune c# nu sunt patru, ci sunt cinci, atunci câte 

&i-ar#t? 
– Tot patru. 

 Ultimul cuvânt i se îneac# într-un spasm de durere. Acul de pe 
cadran a s#rit la cincizeci  i cinci. Din tot corpul îi &â ne te sudoarea. Aerul 
îi d# buzna în pl#mâni, apoi n#v#le te înapoi afar# cu ni te groh#ieli pe care 
nici încle tându- i din&ii nu le poate împiedica. O'Brien se uit# fix la el, 
&inând cele patru degete r#sfirate în sus. R#suce te maneta la loc la zero. De 
data asta, durerea doar sl#be te, f#r# s# dispar# de tot. 

– Câte degete, Winston? 
– Patru. 

 Acul suie la  aizeci. 
– Câte degete, Winston? 
– Patru! Patru! Ce pot spune altceva? Patru!! 

 Probabil c# acul a suit  i mai sus, dar nu se mai uit# la el. Fa&a 
masiv#  i dur# a lui O'Brien  i cele patru degete îi umplu câmpul vizual. 
Degetele i se înal&# în fa&a ochilor, ca ni te coloane, [i le vede nedeslu it, 
parc# vibreaz#, dar nu încape nici o îndoial# c# sunt patru. 
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– Câte degete, Winston? 
– Patru! Opre te-te! Opre te-te! Cum po&i face una ca asta? Patru! 

Patru! 
– Câte degete, Winston? 
– Cinci! Cinci! Cinci! 
– Nu, Winston, n-are rost. Min&i. Tu în continuare crezi c# sunt 

patru. Câte degete, te rog? 
– Patru! Cinci! Patru! Oricâte vrei, numai opre te-te, opre te 

durerea asta! 
 Deodat#, se treze te stând în capul oaselor; O'Brien îl sprijin# cu 
bra&ul lui puternic pe dup# umeri. )i-a pierdut cuno tin&a, probabil, pentru 
câteva secunde. Leg#turile care îi &ineau corpul fixat de pat sunt acum 
desf#cute, îi e foarte frig, tremur#  i nu se poate st#pâni, îi cl#n&#ne din&ii, i 
se scurg lacrimi în jos pe obraji. ~n prima clip#, se aga&# de O'Brien ca un 
copil; curios lucru, dar se simte protejat de bra &ul lui greu, care-l &ine pe 
dup# umeri. Are sentimentul c# O'Brien îl ap#r#, c# durerea vine de undeva 
din afar#, c# altceva i-o provoac# de fapt, iar O'Brien este singurul care-l 
poate sc#pa de ea. 

– Greu mai înve&i, Winston, zice O'Brien cu duio ie. 
– Ce pot s# fac? - b#lm#je te Winston. Cum pot s# v#d altceva 

decât ce am în fa&a ochilor? Doi  i cu doi fac patru. 
– Uneori, Winston, uneori. Alteori fac cinci alteori fac trei. )i sunt 

situa&ii când le fac pe toate în acela i timp. Trebuie s# te str#duie ti mai 
tare. Nu-i u or s# fii normal. 
 Dup# care, îl las# înapoi pe spate. Leg#turile se strâng [i ele la loc, 
dar durerea s-a risipit, iar tremuriciul i s-a potolit; numai sl#biciunea  i 
frigul îl mai încearc#. O'Brien face semn din cap c#tre omul în halat alb, 
care a stat nemi cat în tot timpul discu&iei lor. Individul se apleac#  i se uit# 
atent în ochii lui Winston, îi ia pulsul, îl ascult# cu urechea culcat# pe piept, 
îl pip#ie pe ici, pe colo. Când termin# verificarea de rutin#, face semn de 
încuviin&are c#tre O'Brien. 

– Din nou, zice O'Brien. 
 Durerea îl str#punge pe Winston ca un pumnal, de ast# dat#. Acul 
era, probabil, la  aptezeci, poate chiar  aptezeci  i cinci. )tie c# degetele 
r#sfirate sunt tot acolo  i tot patru. Nimic altceva nu conteaz#, decât s# 
supravie&uiasc# pân# trece arsura ca de pumnal. Nu- i mai pune problema 
dac# a urlat sau nu. Durerea sl#be te din nou, iar el î i deschide ochii. 
O'Brien a tras maneta înapoi. 

– Câte degete, Winston? 
– Patru. Presupun c# patru. A  vrea s# v#d cinci, dar nu pot. Încerc 

s# v#d cinci. 
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– )i ce anume dore ti: s# m# convingi pe mine c# vezi cinci, sau 
chiar s# vezi cinci? 

– Chiar s# v#d cinci. 
– Din nou, zice O'Brien. 

 Se poate foarte bine ca acul s# fi &â nit la optzeci, sau chiar nou#zeci 
dintr-o sut#. Are momente când nu- i mai aduce aminte de ce anume îl 
doare. În spatele pleoapelor strânse ermetic, vede o p#dure de degete care 
se mi c# de parc# ar dansa: se împletesc unele cu altele, dispar unul în 
spatele altuia  i reapar ca  i cum s-ar juca de-a v-a&i ascunselea. Nu mai  tie 
de ce trebuie s# fac# a a ceva, dar se str#duie te s# le numere  i- i d# seama 
c#-i vine imposibil s# le numere cum trebuie,  i asta din cauza unei 
suprapuneri curioase, între numerele patru  i cinci. Durerea se stinge din 
nou. Când î i deschide ochii, constat# c# vede în continuare acela i lucru. 
Nenum#rate degete, ca o p#dure de frasini tineri în plin# mi care, se scurg 
în continuare când într-o direc&ie, când în cealalt#, încruci ându-se  i iar 
încruci ându-se. Prefer# s#- i închid# ochii la loc. 

– Câte degete &i-ar#t, Winston? 
– Nu  tiu, z#u c# nu mai  tiu. M# omori dac#-mi mai faci treaba 

asta. Patru, cinci,  ase - pe cuvântul meu c# nu  tiu. 
– A a mai merge, zice O'Brien. 

 Un ac îi intr# în bra&. Aproape în aceea i clip#, simte o c#ldur# 
binecuvântat#  i reconfortant# care îi p#trunde prin vene. Deja pe jum#tate 
a uitat durerea provocat# de cadranul cu manet#. Deschide ochii  i prive te 
în sus, recunosc#tor, c#tre O'Brien. Inima i se r#scole te la vederea acelui 
chip lat, plin de riduri, atât de urât,  i totu i atât de inteligent. Dac# s-ar 
putea mi ca, ar întinde o mân#  i ar pune-o pe bra&ul lui O'Brien. Niciodat# 
nu l-a iubit mai intens ca acum, [i asta nu numai fiindc# l-a sc#pat de 
durere, ci  i fiindc# îl încearc# din nou vechea lui impresie c#, la urma 
urmelor, nu are nici o importan&# dac# O'Brien îi este prieten sau du man, 
atâta timp cât este un om cu care po&i sta de vorb#. Poate c#, uneori, nu 
a tep&i atât s# fii iubit, cât s# fii în&eles. O'Brien l-a torturat pân# la limita 
nebuniei  i este cert c#, nu peste mult timp, îl va trimite la e afod. Dar ce 
conteaz#? într-un fel, toat# rela&ia dintre ei merge dincolo de prietenie, mai 
profund - sunt intimi; undeva, nu conteaz# unde  i nici dac# vorbele vor fi 
rostite vreodat#, dar exist# precis undeva un loc unde  i-ar putea da 
întâlnire amândoi s# stea de vorb#, dac# nu s-ar afla acolo unde se afl# 
acum. O'Brien se uit# de sus în jos spre el cu o expresie a fe &ei care parc# îi 
spune c#  i pe el îl încearc# un sentiment asem#n#tor, începe s# vorbeasc# 
pe un ton amical, de conversa&ie: 

– Spune-mi, Winston, tu  tii unde te afli? 
– Nu  tiu. B#nuiesc c# undeva în beciurile Ministerului Iubirii. 
– De când te afli aici  tii? 
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– Nu  tiu. De zile, de s#pt#mâni, de luni - cred c# de câteva luni. 
– )i de ce-&i închipui tu c# sunt adu i oamenii aici? 
– Ca s# m#rturiseasc#. 
– Nu, nu e #sta motivul. Mai încearc#. 
– Ca s#-i pedepsi&i. 
– Nu! - exclam# O'Brien indignat. Cum i s-a schimbat vocea; cât de 

dur#  i animat# în acela i timp i-a devenit fa&a, se gânde te Winston. Nu! 
– repet# O'Brien. Nu numai ca s# v# stoarcem m#rturisiri, [i nu numai ca 
s# v# pedepsim. S#-&i spun de ce te-am adus pe tine aici, de exemplu?! Ca 
s# te vindec#m! S# te facem normal! Fii amabil, te rog,  i pricepe odat# c# 
nimeni dintre cei pe care-i aducem în locul acesta nu iese din mâinile 
noastre nevindecat. Nu crimele-alea stupide pe care le-ai comis ne 
intereseaz#. Partidul nu este interesat de actul f#&i ; gândirea este singura 
care ne preocup#. Noi nu ne distrugem du manii - îi schimb#m, în&elegi ce 
vreau s# spun cu asta? 
 Vorbe te aplecat deasupra lui Winston, care este tot imobilizat la pat. 
Fa&a lui O'Brien pare enorm# din cauza apropierii  i hidos de urâta fiindc# 
i-o vede de jos în sus. Mai mult decât atât, Radiaz# un soi de exaltare, de 
intensitate dement#. Inima lui Winston se chirce te din nou. Dac# ar putea, 
s-ar cuib#ri mai adânc în patul pe care st# imobilizat. Este convins c# 
O'Brien va r#suci din nou maneta pân# la maximum, din pur# distrac&ie. )i 
totu i, nu: în acela i moment, O'Brien se întoarce cu spatele la el  i face 
câ&iva pa i în sus  i în jos, apoi continu#, mai pu&in vehement: 

– Primul lucru pe care trebuie s#-l în&elegi este c# aici nu exist# 
martiri. Ai citit despre persecu&iile religioase ale trecutului, nu-i a a? În 
Evul Mediu, exista Inchizi&ia. Un fiasco. )i-au pus în minte s# stârpeasc# 
erezia  i au sfâr it prin a o perpetua. Cu fiecare eretic ars pe rug în pia&a 
public#, r#s#reau al&i o mie. De ce asta? Pentru c# Inchizi&ia î i ucidea 
du manii în v#zul lumii,  i-i omora când ei înc# nu se c#iser#. De fapt, îi 
omora tocmai pentru c  nu se c#iau. Oamenii mureau pentru c# nu voiau s# 
renun&e la adev#ratele lor credin&e. Cum era  i firesc, toat# gloria îi revenea 
victimei  i toat# ru inea - inchizitorului care ordona arderea pe rug. Mai 
târziu, în secolul dou#zeci, au fost totalitari tii - nazi tii germani  i 
comuni tii ru i. Ru ii au persecutat erezia cu mai mult# cruzime decât 
Inchizi&ia. )i  i-au închipuit c# înv#&aser# din gre elile trecutului; în tot 
cazul, un lucru au  tiut: nu trebuie s# martirizezi pe nimeni, înainte de a- i 
expune victimele în procese publice, le distrugeau în mod delibe rat 
demnitatea, îi storceau de vlag# în torturi  i claustrare, pân# când ajungeau 
ni te cârpe nenorocite, care se târau în fa&a oricui  i m#rturiseau orice li se 
punea în gur# sau pe hârtie, se acopereau cu noroi pe ei în i i, se acuzau 
unul pe altul  i se ascundeau unul dup# altul, implorând mil#. )i totu i, 
dup# câ&iva ani, acela i lucru s-a petrecut  i la ru i: mor&ii deveniser# 
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martiri, iar degradarea lor se uitase. Tot a a: de ce s-a întâmplat asta? ~n 
primul rând, pentru c# m#rturisirile pe care le f#ceau erau evident smulse 
cu cle tele  i neadev#rate. Noi nu facem asemenea gre eli. Toate 
m#rturisirile f#cute aici sunt adev#rate. Noi le facem s# fie adev#rate. )i, 
mai întâi de toate, noi nu le permitem mor&ilor s# se ridice împotriva 
noastr#. S# nu-&i închipui, Winston, c# posteritatea te va r#zbuna. 
Posteritatea nici nu va auzi de tine. Vei fi, pur  i simplu, extirpat din cursul 
istoriei. Vei fi transformat în fum  i împr# tiat în stratosfera. Nimic nu va 
mai r#mâne din tine: nici m#car un nume într-un registru, nici m#car o 
amintire în mintea cuiva. Te vom anihila [i pentru trecut,  i pentru viitor. 
Se va chema c# nu ai existat niciodat#. 
 )i-atunci, de ce v# mai bate&i capul cu mine  i m# tortura&i? – se 
gânde te Winston, cu un sentiment de am#r#ciune. O'Brien se opre te din 
mers, ca  i cum Winston ar fi gândit cu voce tare. Fa&a lui lat# [i urâta se 
apropie  i ochii aceia profunzi se uit# la Winston de sus în jos, încordat, 
sub&iindu-se. 

– Te gânde ti, zice O'Brien, c#, din moment ce tot avem inten&ia de 
a te anula cu totul, în a a fel, încât nimic din ce-ai putea spune sau face s# 
nu aib# nici cea mai mic# importan&# – în cazul acesta, de ce ne mai 
str#duim s# te interog#m. La asta te gândeai, nu-i a a? 

– Da, r#spunde Winston. 
– E ti ca o gre eal# de tipar, Winston, zice O'Brien schi&ând un 

zâmbet. Ca o pat# care trebuie scoas#. Nu &i-am explicat chiar acum c# noi 
suntem altfel decât c#l#ii din trecut?! Nou# nu ne ajunge ascultarea 
negativ#, nici chiar dac# este înso&it# de cea mai abject# supunere. Când te 
vei preda în mâinile noastre, fiindc# pân# la urm# tot o s# te predai, trebuie 
s# te predai prin liberul t#u arbitru. Noi nu distrugem ereticul pentru c# ne 
rezist#; de fapt, atâta timp cât ne rezist#, nu l-am distrus, orice i-am face. 
Noi îl convertim, îi ocup#m gândurile cele mai intime, îl remodel#m. 
Ardem tot r#ul  i orice închipuire din mintea lui; îl aducem de Partea 
noastr# nu numai în aparen&#, ci de-adev#ratelea, cu trup [i suflet, îl facem 
unul dintre noi  i abia pe urm# îl împu c#m. Pentru noi este intolerabil# 
existen&a unui gând eronat, indiferent unde în lume  i oricât de ascuns  i de 
neputincios. Nici în clipa mor&ii nu putem îng#dui nici o devia&ie. Pe 
vremuri, ereticul mergea c#tre rug tot eretic  i- i proclama erezia  i exulta 
în erezia lui. Pân#  i victimele epur#rilor ruse ti puteau s#- i poarte revolta 
ascuns# sub &east# când treceau pe coridorul unde- i a teptau glon&ul în 
ceaf#. Noi trebuie s# facem creierul perfect - numai în acest caz îl putem 
zbura. Cuvântul de ordine al vechilor dictatori era „S# nu faci”; al 
totalitari tilor, „S# faci”. Cuvântul nostru de ordine este „S# fii". Nimeni 
care ajunge aici nu se mai ridic# vreodat# împotriva noastr#, pentru c# pe 
to&i îi purific#m. Pân#  i pe tr#d#torii #ia nenoroci&i - Jones, Aaronson  i 
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Rutherford - despre care ai crezut tu odat# c# nu erau vinova&i, pân# la 
urm# i-am îngenuncheat. Am luat  i eu parte la interogatoriu. I-am v#zut 
cum se degradau încetul cu încetul, cum se milogeau, cum se târau, cum 
plângeau, ca pân# la urm# s# nici nu-i mai doar#, s# nici nu le mai fie fric# - 
le p#rea r#u  i-atât. Când am terminat ce aveam cu ei, ajunseser# ni te 
cochilii de oameni. Nimic nu mai r#m#sese în ei, numai regrete pentru ce 
f#cuser# [i iubire pentru Fratele cel Mare. Z#u, era emo&ionant s# vezi cum 
îl iubeau. Ne-au implorat s#-i împu c#m repede, ca s# moar# cât timp mai 
aveau min&ile curate. 
 O'Brien vorbe te aproape vis#tor. Nu i s-a stins cu totul de pe chip 
exaltarea, entuziasmul #la dement. Nu se preface, nu e ipocrit, crede fiecare 
cuvânt pe care-l spune, se gânde te Winston. Ceea ce îl chinuie, îns#, cel 
mai mult este con tiin&a propriei lui inferiorit#&i intelectuale. Se uit# la 
silueta masiv#  i totu i armonioas# care se fâ&âie de colo-colo, intrând  i 
ie ind din câmpul lui vizual. O'Brien este o fiin&# din toate punctele de 
vedere mai mare decât el. Nu îi vine în minte nici o opinie pe care el s -o fi 
nutrit vreodat#, sau s-o fi putut nutri,  i pe care O'Brien s# n-o fi cunoscut, 
examinat  i respins de mult# vreme. Mintea lui O'Brien o include pe a lui, 
pe a lui Winston Smith. )i atunci, cum se poate ca O'Brien s# fie dement? 
El, Winston, trebuie s# fie nebun de fapt. O'Brien se opre te  i se uit# de 
sus în jos spre el. 

– S# nu-&i închipui, Winston, zice el pe un ton redeveni t t#ios, c# te 
vei putea salva, indiferent cât de complet# î&i va fi supunerea. Nimeni care 
a luat-o razna, fie  i o singur# dat# în via&#, nu mai scap#. )i chiar dac# te 
vom l#sa s# mori de moarte bun#, tot nu vei mai sc#pa niciodat# de noi cu 
totul. Ceea ce &i se întâmpla aici este pentru totdeauna. Trebuie s# 
con tientizezi acest lucru dinainte. Te vom strivi pân# la acel punct de unde 
nu mai exist# întoarcere. +i se vor întâmpla lucruri din care nu-&i vei mai 
reveni în vecii vecilor, nici dac# ai tr#i o mie de ani. Niciodat# nu vei mai fi 
capabil de sentimente omene ti normale. Totul va fi mort în tine, totul. 
Niciodat# nu vei mai fi capabil s# iube ti, s# ai un prieten, s# te bucuri de 
via&#, s# râzi, s# fii curios, sau curajos, sau integru. Ai s# fii g#unos. Noi 
aici te stoarcem de tot ce ai în tine  i pe urm# te umplem cu noi în ine. 
Se opre te  i face un semn c#tre omul în halat alb. Winston simte c# un 
aparat greu este a ezat deasupra capului lui. O'Brien se a eaz# lâng# pat, în 
a a fel încât fa&a lui se g#se te aproape la acela i nivel cu cea a lui Winston. 

– Trei mii, zice el, vorbind peste capul lui Winston, c#tre omul în 
halat alb. 

Winston simte ceva ca dou# palete moi care îi încle teaz# tâmplele, 
dându-i o senza&ie de umezeal#, î i încordeaz# tot corpul. Urmeaz#, cu 
siguran&#, o durere, altfel de durere, nu  tie de care  i încearc# s# se 
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preg#teasc# pentru toate durerile. O'Brien pune o mân# pe um#rul lui  i-l 
lini te te, aproape binevoitor: 

– De data asta, nu te doare. Uit#-te fix în ochii mei. 
 În clipa urm#toare – o explozie devastatoare, sau ceva ce aduce a 
explozie, de i nu este sigur dac# a fost sau nu cu zgomot, în mod cert, îns #, 
a fost un fulger orbitor de luminos, care nu l-a durut, dar l-a zdrobit efectiv, 
l-a f#cut &#nd#ri. De i era deja culcat pe spate, în momentul exploziei mute, 
a avut senza&ia ciudat# c# a ajuns în pozi&ia respectiv# lovit de cineva, c# o 
izbitur#, nedureroas# dar însp#imânt#toare, l-a turtit la p#mânt. )i precis a 
p#&it ceva în#untru, în cap. Încetul cu încetul, ochii încep s#- i recapete 
imaginea; î i aduce aminte cine este  i unde se afl#  i recunoa te  i fa&a care 
îl prive te intens de sus în jos. Dar este con tient c# undeva se g#se te un 
mare loc gol, ca  i cum  i-ar fi pierdut o bucat# din creier. 

– Nu dureaz# mult, zice O'Brien. Uit#-te în ochii mei. Cu ce &ar# 
este Oceania în r#zboi? 

Se gânde te. )tie ce se în&elege prin Oceania  i  tie c# el însu i este 
cet#&ean al Oceaniei, î i aduce aminte [i de Eurasia  i Estasia. Dar cine este 
în r#zboi cu cine - asta nu mai  tie. De fapt, nici c# e r#zboi parc# nu  tia. 

– Nu-mi aduc aminte. 
– Oceania se afl# în r#zboi cu Estasia. Acum &ii minte? 
– Da. 
– Oceania este dintotdeauna în r#zboi cu Estasia. De când te-ai 

n#scut tu, de când exist# Partidul, de la începutul istoriei, r#zboiul continu# 
f#r# întrerupere, acela i si-acela i r#zboi. +ii minte? 

– Da. 
– Acum unsprezece ani, ai creat o legend# despre trei oameni 

condamna&i la moarte pentru tr#dare. Pretindeai c# ai v#zut o hârtie care 
dovedea c# cei trei ar fi fost nevinova&i. O asemenea hârtie nu a existat 
niciodat#. Tu ai inventat-o  i pe urm# ai ajuns s# crezi în existen&a ei. Acum 
î&i aminte ti exact momentul acela, primul moment în care ai inventat toat # 
povestea. +ii minte? 

– Da. 
– Iar acum câteva momente &i-am ar#tat mâna mea stânga, cu 

degetele r#sfirate. Ai v#zut cinci degete. +ii minte asta? 
– Da. 

 O'Brien ridic# din nou mâna stânga, &inând degetele r#sfirate, cu 
excep&ia degetului mare, îndoit în palm#. 

– Uite, cinci degete. Vezi c# sunt cinci degete? 
– Da. 

 Ei bine, da, vede cinci degete, pentru o clip# numai, înainte ca 
imaginea din mintea lui s# se modifice. Vede cinci degete  i nimic nu i se 
pare nefiresc. Apoi, totul revine la normal, îl cuprind din nou, una peste 
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alta, vechea team#,  i ura, [i consternarea. Dar a avut un moment - nu  tie 
sigur cât o fi durat, poate vreo treizeci de secunde – de senin#tate 
luminoas#, în care fiecare nou# afirma&ie a lui O'Brien venea s# umple un 
gol  i devenea adev#rul absolut, în care doi  i cu doi ar fi putut face, la fel 
de bine, trei sau cinci, dup# cum li se spunea s# fac#. Momentul acela s-a 
destr#mat la fel de repede, înainte ca O'Brien s# fi apucat s# lase mâna în 
jos. Nu-l poate reconstitui, dar  i-l aminte te, a a cum î&i reaminte ti o 
experien&# tr#it# cu intensitate într-o alt# etap# a vie&ii, când erai, de fapt, o 
alt# persoan#. 

– Acuma î&i dai seama, cel pu&in, c# se poate, comenteaz# O'Brien 
– Da, îmi dau seama, r#spunde Winston. 

 O'Brien se ridic# în picioare cu un aer satisf#cut. Winston îl z#re te, 
în stânga lui, pe omul cu halat alb, care a spart o fiol#  i acum trage în afar# 
pistonul unei seringi. O'Brien se întoarce c#tre Winston cu un vag zâmbet 
pe fa&#  i- i a eaz# mai bine ochelarii pe nas, aproape la fel de manierat 
cum i s-a p#rut lui Winston de când l-a v#zut pentru prima oar#. 

– +ii minte ce-ai scris în jurnal? – zice el. C# nu are nici o 
importan&# dac# eu î&i sunt prieten sau du man, c# sunt, cel pu&in, o 
persoan# care te în&elege  i cu care po&i sta de vorb#. Aveai dreptate, îmi 
face pl#cere s# stau de vorb# cu tine. M# impresioneaz# mintea ta, Winston. 
Seam#n# cu a mea în unele privin&e. Atâta doar, c# tu se întâmpla s# fii 
dement. M# rog, înainte de a încheia  edin&a, po&i s#-mi pui câteva 
întreb#ri, dac# vrei. 

– Orice întrebare vreau? 
– Oricare. E scos din priz# - adaug# O'Brien, v#zând c# privirile lui 

Winston se îndreapt# spre cadranul cu manet#. Te ascult. 
– Ce-a&i f#cut cu Julia? - întreab# Winston. O'Brien zâmbe te din 

nou. 
– Te-a tr#dat, Winston. Imediat  i f#r# rezerve. Rareori mi-a fost dat 

s# v#d pe cineva trecând de partea noastr# atât de repede. Nici n-ai mai 
recunoa te-o, dac# ai revedea-o. Toat# revolta din ea, toat# f#&#rnicia, toat# 
nebunia, toat# mizeria moral# - totul a fost extirpat din ea  i ars cu fierul 
ro u. Transformare perfect#, z#u a a – Caz de manual. 

– A&i torturat-o? 
– Urm#toarea întrebare, zice O'Brien, în loc de r#spuns. 
– Fratele cel Mare exist#? 
– Sigur c# exist#. Partidul exist#. Fratele cel Mare este întruchiparea 

Partidului. 
– Dar el exist# în acela i sens în care exist eu? 
– Tu nu exi ti, i-o reteaz# O'Brien. Sentimentul neajutor#rii îl ia din 

nou cu asalt. 
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)tie - sau î i închipuie - argumentele care demonstreaz# inexisten&a lui, dar 
sunt ni te nonsensuri, ni te simple jocuri de cuvinte. Chiar [i simpla 
afirma&ie „Tu nu exi ti" nu con&ine în ea o absurditate logic#? Dar ce rost 
mai are s# spun# toate astea? Mintea lui se cutremur# la gândul argu-
mentelor aberante  i imposibil de comb#tut cu care O'Brien i-ar demola 
ra&ionamentul. 

– Eu cred c# exist, zice el, la fel de sec. Sunt con tient de identitatea 
mea. M-am n#scut [i o s# mor. Am mâini  i picioare; ocup un anumit loc în 
spa&iu  i nici un alt corp solid nu poate ocupa acela i loc în acela i timp. În 
sensul acesta, exist# Fratele cel Mare? 

– N-are nici o importan&#. Exist#. 
– O s# moar# vreodat#, Fratele cel Mare? 
– Evident c# nu. Cum ar putea muri? Alt# întrebare. 
– Dar Fr#&ia - ea exist#? 
– Asta, Winston, nu vei  ti niciodat#, zice O'Brien, revenind la 

tonul profesoral de mai înainte. Chiar dac# ne hot#râm s# te eliber#m, dup# 
ce termin#m cu tine,  i chiar dac# tr#ie ti pân# la o sut# de ani, tot nu vei 
afla niciodat# dac# r#spunsul la aceast# întrebare este da sau nu. Toat# via&a 
va r#mâne o ghicitoare f#r# solu&ie pentru tine. 

Winston tace. Pieptul îi coboar#  i se suie ceva mai repede. Nu i-a 
pus înc# întrebarea care i-a venit în minte prima. Trebuie s# i-o pun#, [i 
totu i parc# limba nu vrea s-o rosteasc#. Pe fa&a lui O'Brien se instaleaz# o 
expresie de amuzament. Chiar  i ochelarii îi lucesc a ironie. )tie! - reali-
zeaz# brusc Winston. )tie ce vreau s#-l întreb! La care gând, vorbele îi 
&â nesc parc# singure din gur#: 

– Ce este în Camera o-sut#-unu? Expresia fe&ei lui O'Brien r#mâne 
aceea i, dar r#spunsul lui vine sec: 

– )tii foarte bine ce este în Camera o-sut#-unu, Winston. Toat# 
lumea  tie ce este în Camera o-sut#-unu. 
 O'Brien ridic# un deget  i face semn omului în halat alb. E clar c# 
 edin&a s-a încheiat. Un ac str#punge bra&ul lui Winston, care se pr#bu e te 
aproape instantaneu într-un somn de plumb. 
 

3 

 
– Reintegrarea ta, Winston, zice O'Brien, cunoa te trei etape: 

înv#&area, în&elegerea [i acceptarea. Este timpul s# intri în etapa a doua. 
 Ca de obicei, Winston st# întins pe spate. ~n ultima vreme, îns#, 
leg#turile sunt mai slabe. De i este tot fixat de pat, î i poate mi ca 
genunchii  i întoarce capul spre dreapta  i spre stânga  i s#- i ridice bra&ul 
de la cot. Nici cadranul nu mai este propriu-zis o teroare; îi poate evita 
 ocurile dac# se dovede te suficient de ager la minte, dar, dac# spune 
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prostii, O'Brien trage prompt de manet#. Uneori, trece câte o  edin&# 
întreag# f#r# s# intervin# cadranul între ei. Nu- i mai aminte te câte  edin&e 
au fost în total. Este un proces complex, care acoper#, parc#, o perioad# 
lung# [i nedefinit# - de câteva s#pt#mâni, poate -, iar intervalele dintre 
 edin&e pot fi uneori de zile, iar alteori nu mai mult de o or#-dou#. 

– A a întins cum stai acolo, zice O'Brien, te-ai întrebat adeseori - 
mi-ai pus  i mie întrebarea - de ce irose te Ministerul Iubirii atâta timp  i 
atâta energie cu tine. Iar pe vremea când te aflai în libertate, nedumerirea ta 
era, în esen&#, aceea i. Reu eai s# prinzi mecanismele societ#&ii în care 
tr#iai, dar nu  i motiva&iile ei fundamentale. +i-aduci aminte? Ai scris în 
jurnal a a: „în&eleg cum; nu în&eleg de ce”. Când te gândeai la acest de ce, 
atunci se ivea îndoiala dac# erai sau nu în toate min&ile. Ai citit cartea - 
cartea lui Goldstein, adic# - sau m#car o parte din ea. Ai aflat ceva ce nu 
 tiai dinainte? 

– Dar dumneata ai citit-o? – întreab# Winston, la rândul lui. 
– Eu?! Eu am scris-o. În sensul, evident, c# am colaborat la scrierea 

ei. Dup# cum  tii, nici o carte nu se produce individual.  
– Este adev#rat ce scrie acolo? 
– Ca descriere, da. Programul, îns#, pe care-l propune este o prostie. 

Acumularea secret# de cunoa tere - r#spândirea treptat# a unei atitudini - în 
cele din urm#, o rebeliune proletar#  i r#sturnarea Partidului. Chiar tu însu&i 
ai anticipat c# exact acest lucru urma s#-l spun#. Numai  i numai prostii. 
Proletarii nu se vor r#scula niciodat#, nici într-o mie, nici într-un milion de 
ani. Nu au cum. )i nu-i nevoie s#-&i spun motivul exact: îl cuno ti deja. 
Dac# ai nutrit vreodat# visuri de insurec&ie violent#, renun&# la ele. Partidul 
nu poate fi r#sturnat în nici un fel. Domina&ia Partidului este pe vecie. 
Acesta s# fie punctul de plecare al ra&ionamentelor tale. Pe vecie! - repet# 
O'Brien ap#sat, apropiindu-se de patul lui Winston. Bun,  i-acum s# 
revenim la problema lui cum  i de ce. Ai în&eles destul de corect cum 
reu e te Partidul s# se men&in# la putere. Spune-mi ce crezi tu: de ce ne 
crampon#m noi de putere? Ce motiv avem? De ce dorim puterea? Zi, d#-i 
drumul, adaug# el, v#zând c# Winston tace. 
 Winston tace, îns#, în continuare, alte câteva momente, cuprins de o 
senza&ie de sfâr eal#. Ochii lui O'Brien îl privesc din nou cu acea vag# 
lucire dement# de entuziasm. )tie dinainte r#spunsul lui O'Brien. C# 
Partidul nu caut# s# p#streze puterea pentru el însu i, ci numai [i numai 
pentru binele majorit#&ii. Asta pentru c# marile mase de oameni nu sunt 
altceva decât ni te fiin&e slabe  i la e, care nu pot îndura libertatea  i nici nu 
privesc adev#rul în fa&#  i de aceea trebuie s# fie conduse  i sistematic 
în elate de al&ii mai tari ca ele. C# omenirea are de ales între libertate  i 
fericire  i c# marea majoritate a oamenilor ar prefera fericirea. C# Partidul 
este p#zitorul etern al celor slabi, c# el s-a constituit într-un fel de sect# pre-
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destinat# care face r#u cu gândul la binele ce va s# vin#  i care î i sacrific# 
propria fericire de dragul fericirii altora. Lucrul cel mai cumplit, se 
gânde te Winston, cel mai cumplit, este c# O'Brien  i crede lucrurile astea 
când le spune. I se cite te pe fa&#. O'Brien  tie totul. )tie de o mie de ori 
mai bine decât el, decât Winston Smith, cum arat# lumea în realitate, în ce 
stare de degradare tr#iesc masele largi de oameni  i prin câte minciuni  i 
cruzimi s#lbatice îi &ine Partidul în starea respectiv#. O'Brien le-a în&eles  i 
le-a cânt#rit pe toate,  i totu i nu conteaz#: scopul final justific# orice. Ce 
po&i face, se gânde te el, în fa&a unui nebun mai inteligent decât tine, care 
st#  i î&i ascult# argumentele cu calm  i pe urm# st#ruie în nebunia lui? 

– Ne conduce&i pentru binele nostru, zice el în cele din urm#. 
Sunte&i de p#rere c# oamenii nu sunt capabili s# se conduc# singuri, [i de-
aceea… 
 Î i înghite vorbele într-un spasm de durere care îi str#bate tot corpul, 
durere parc# nou#  i nea teptat#. O'Brien a împins maneta pe cadran pân# 
la treizeci  i cinci. 

– Asta a fost o prostie, Winston, o prostie cât tine de mare! - 
exclam# el. E ti prea de tept ca s# spui a a ceva. 
 Trage maneta la loc la zero  i continu#: 

– Uite, am s# r#spund tot eu la întrebarea pe care &i-am pus-o. 
Partidul dore te puterea numai, strict, exclusiv de dragul puterii. Nu ne 
intereseaz# binele altora: ne intereseaz# exclusiv PU-TE-REA. Nici 
bog#&ia, nici luxul, nici via&a îndelungat#, nici fericirea: puterea  i-atât - 
puterea pur#. Ce înseamn# aceea putere pur# ai s#-n&elegi imediat. Noi 
suntem altfel decât toate oligarhiile din trecut prin faptul c#  tim ce facem. 
To&i ceilal&i, chiar  i cei care sem#nau cu noi, au fost ni te la i, ni te 
ipocri&i. Nazi tii germani  i comuni tii ru i s-au apropiat foarte mult de noi 
prin metodele pe care le-au folosit, dar n-au avut niciodat# curaj s#- i 
recunoasc# propria motiva&ie. )i unii  i ceilal&i au pretins,  i poate chiar au 
crezut, c# ajunseser# la putere sili&i de împrejur#ri  i numai pentru o vreme 
 i c# undeva, dup# col&, îi a tepta raiul pe p#mânt, în care oamenii tr#iau 
liberi [i egali. Noi nu suntem atât de naivi. Noi  tim c# nimeni nu pune 
mâna pe putere cu inten&ia de-a o mai preda vreodat# altcuiva. Puterea nu 
este un mijloc, puterea este un scop în sine. Nu instaurezi o dictatur # ca s# 
aperi o revolu&ie, ci revolu&ia o faci ca s# instaurezi dictatura. Scopul 
persecu&iei este persecu&ia îns# i. Scopul torturii este chiar tortura. Scopul 
puterii este puterea. Acuma începi s# pricepi? 
 Pe Winston îl  ocheaz#, ca  i mai înainte, fa&a obsedat# a lui O'Brien. 
O figur# puternic#, masiv#  i brutal#, care eman# inteligen&#  i un soi de 
pasiune controlat# în fa&a c#reia el, unul, se simte cu totul neajutorat;  i 
totu i, este o fa&# obosit#, cu pungi sub ochi  i cu pielea pome&ilor c#zut#. 
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O'Brien se apleac# deasupra lui, apropiindu- i într-adins fa&a istovit# de cea 
a lui Winston. 

– Te gânde ti, zice el, ca  i cum ar  ti, o dat# în plus, ce se afl# în 
mintea subiectului întins pe pat, c# am o fa&# îmb#trânit#  i obosit#. Te 
gânde ti c# vorbesc despre putere, în schimb nu sunt în stare s# previn nici 
m#car dec#derea propriului meu trup. În&elege odat#, Winston, c# individul 
nu este decât o celul#. Obosirea celulei este vigoarea organismului. Ce, 
când î&i tai unghiile, mori? ! 
 Se întoarce  i î i reia plimbarea dintr-o parte în cealalt# a camerei, cu 
o mân# în buzunar. 

– Noi suntem preo&ii puterii, zice. Dumnezeul nostru este puterea. 
Dar acum, pentru tine, puterea nu este decât un cuvânt. Este cazul s # începi 
s#-&i formezi o idee despre ce înseamn# puterea. Primul lucru pe care 
trebuie s#-l în&elegi este c# puterea e colectiv#. Individul are putere numai 
în m#sura în care înceteaz# de a mai fi un simplu individ. )tii lozinca 
Partidului „Libertatea este sclavie”, nu-i a a? Te-ai gândit vreodat# c# se 
poate spune [i invers: „Sclavia este libertate”? Singur - adic# liber - omul 
este întotdeauna  i inevitabil înfrânt. A a  i trebuie s# fie, pentru c# orice 
om este sortit s# moar#. Ceea ce reprezint# cel mai mare e ec al vie&ii. Dar, 
dac# reu e te s# scape de propria lui identitate, dac# se poate contopi cu 
Partidul, în a a fel încât s# fie Partidul, atunci individul devine atotputernic 
 i nemuritor. In al doilea rând, trebuie s# în&elegi c# puterea înseamn# 
puterea asupra oamenilor. )i asupra trupului, dar, mai presus de orice, 
asupra min&ii oamenilor. Puterea asupra materiei - asupra realit#&ii 
exterioare, cum spui - nu are nici o importan&#. Avem, deja, de pe acum, 
controlul absolut asupra materiei. 
 Pentru o clip#, Winston uit# de cadran. Face un efort violent s# se 
ridice în capul oaselor, dar nu reu e te decât s#- i provoace o durere 
sfâ ietoare în tot corpul. 

– Da' cum pute&i s# controla&i materia? - izbucne te el. Nu pute&i 
controla, de pild#, clima sau legea gravita&iei... )i mai sunt  i bolile,  i 
durerea, [i moartea,  i... 

O'Brien îl reduce, îns#, la t#cere cu un gest din mân#. 
– Control#m materia din moment ce control#m mintea oamenilor. 

Realitatea se afl# numai sub &east#. Ai s# înve&i tu, Winston, încetul cu 
încetul, dar ai s# înve&i pân# la urm#. Nu exist# nimic pe lumea asta ce s# 
nu putem realiza - invizibilitate, levita&ie - orice ! Dac# mi-a  propune, m-
a  putea în#l&a de la p#mânt ca un balon de s#pun. Nu-mi propun, pentru c# 
Partidul nu-mi cere a a ceva. Trebuie neap#rat s# scapi de obsesiile tale de 
secol nou#sprezece cu legile Naturii. Noi facem legile Naturii. 

– Nu-i adev#rat! Nici m#car nu st#pâni&i toat# planeta. )i Eurasia?! 
)i Estasia?! Nu le-a&i cucerit înc#. 
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– )i ce dac#? Le vom cuceri când vom socoti necesar. )i chiar dac# 
nu le cucerim, ce crezi c# se întâmpla? Le putem  terge de pe hart#. 
Oceania egal lumea întreag#, zice O'Brien, mimând semnul egalit#&ii prin 
aer. 

– Bine, da' chiar  i lumea asta toat# nu-i decât un fir de praf. Iar 
omul este mic  i neajutorat! De când exist# oameni? P#mântul a stat 
nelocuit milioane de ani. 

– Aiurea. P#mântul are exact atâ&ia ani câ&i avem noi, nici unul în 
plus. Cum s# fie mai b#trân?! Nimic nu exist# în alt# parte decât în 
con tiin&a omului. 

– Nu-i adev#rat. Rocile sunt pline de oasele animalelor disp#rute, 
de mamu&i, de mastodon&i, de reptile enorme care tr#iau pe vremea când de 
om nici m#car nu era vorba. 

– Le-ai v#zut tu vreodat#, oasele-alea, Winston? Evident c# nu. 
Naturali tii din secolul nou#sprezece le-au n#scocit, înaintea omului nu a 
existat nimic. Dup# om, presupunând c# el ar ajunge s# se sting#, nu va 
exista nimic, în afara omului, nu exist# nimic. 

– Cum s# nu?! întregul univers exist# dincolo de noi. Stelele, de 
pild#! Unele dintre ele se afl# la milioane de ani-lumin# de noi  i niciodat# 
n-o s# putem ajunge la ele. 

– Stelele?! Ce sunt stelele? - zice O'Brien, mimând indiferen&a. 
Ni te focule&e a ezate la câ&iva kilometri dep#rtare. Dac# vrem, putem 
merge pân# la ele. Sau le putem stinge de pe cer. P#mântul este centrul 
universului. Soarele  i stelele se învârt în jurul P#mântului. 
 Winston se mi c# din nou de parc# ar fi zguduit de convulsii. De data 
aceasta, îns#, tace. O'Brien continu#, ca [i cum ar r#spunde unei alte 
obiec&ii spuse cu voce tare: 

– Din anumite motive, evident, nu este adev#rat. Când navigam pe 
oceane sau când prevedem o eclips#, ni se pare potrivit, de cele mai multe 
ori, s# plec#m de la premisa c# P#mântul se rote te în jurul Soarelui  i c# 
stelele se afl# la milioane de milioane de kilometri. )i ce-i cu asta? Crezi c# 
nu am fi în stare s# descoperim un sistem astronomic dual? Stelele pot fi 
departe sau aproape, în func&ie de necesitatea momentului, î&i închipui, 
cumva, c# nu avem matematicieni care s# reu easc# treaba asta? Nu uita 
dublugânditul. 
 Winston se las# s# cad# înapoi pe spate. Orice ar spune, acest 
r#spuns t#ios îl izbe te de fiecare dat# ca o m#ciuc#. )i totu i,  tie - #tie - c# 
el are dreptate. Credin&a c# nimic nu exist# în afara propriei tale min&i – 
trebuie s# existe un mod de a demonstra c# este fals#. Nu a fost de atâta 
timp ar#tat# cu degetul, ca o abera&ie? Are  i un nume, dar nu îi vine în 
minte pe moment. Col&urile gurii lui O'Brien se ridic# într-un zâmbet hâtru: 
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– +i-am mai spus, Winston, zice el, c# nu e ti tare la metafizic#, în 
momentul de fa&#, încerci s# g#se ti un cuvânt,  i anume solipsism. Dar te 
în eli, nu-i vorba de solipsism aici. Poate de solipsism colectiv, dac# vrei 
neap#rat. Dar asta este altceva,  i-anume exact opusul, în fine, am f#cut o 
digresiune, adaug# el pe alt ton. Puterea - puterea real#, cea pentru care 
trebuie s# lupt#m zi  i noapte - nu este puterea asupra lucrurilor, ci asupra 
oamenilor. 
 Se opre te  i, pentru o clip#, adopt# din nou atitudinea profesorului 
care pune întreb#ri unui elev promi&#tor: 

– Spune-mi, Winston, cum î i exercit# un om puterea asupra altui 
om? 

Winston se gânde te pu&in, cu ochii în tavan, apoi zice: 
– F#cându-l s# sufere. 
– Exact. F#cându-1 s# sufere. Ascultarea nu ajunge. Dac# nu-l faci 

s# sufere, cum po&i fi sigur c# ascult# de voin&a ta  i nu de-a lui? Puterea 
const# în a-l umili [i a-i provoca durere. Ai putere atunci când rupi 
con tiin&a omului în buc#&i, iar buc#&ile vii le rearanjezi în forme noi, pe 
care tu însu&i le hot#r# ti, începi s# în&elegi, acuma, ce fel de lume preg#tim 
noi? Este exact opusul acelor utopii hedonistice cretine, pe care  i le 
imaginau vechii reformatori. Este o lume a fricii, a tr#d#rii, a chinurilor, o 
lume în care calci în picioare [i e ti c#lcat în picioare, o lume care, pe 
m#sur# ce se va perfec&iona, va deveni nu mai omenoas#, ci mai pu&in 
omenoas#. În lumea asta, progresul va însemna progresul durerii. Vechile 
civiliza&ii pretindeau c# sunt întemeiate pe iubire  i dreptate. Civiliza&ia 
noastr# are la temelie ura. În lumea noastr#, singurele sentimente vor fi 
teama, furia, triumful  i auto-umilirea. Vom avea grij# s# le distrugem pe 
toate celelalte - pe toate. Deja suntem pe cale de a jugula anumite atitudini 
care au supravie&uit dinainte de Revolu&ie. Am rupt leg#turile dintre copil  i 
p#rinte, dintre b#rbat  i femeie. Cine mai îndr#zne te, în ziua de ast#zi, s# 
aib# încredere într-o nevast#, într-un copil, într-un prieten? Iar în viitor nu 
vor mai exista nici neveste, nici prieteni. Copiii vor fi lua &i de la sânul 
mamei de mici, cum iei ou#le de la g#in#. Instinctul sexual va fi eradicat. 
Procrea&ia va deveni o formalitate anual#, cum este, de exemplu, reînnoirea 
unei cartele. Vom aboli orgasmul. Chiar în momentul de fa &# neurologii 
no tri lucreaz# în direc&ia asta. Nimeni nu va mai fi loial decât Partidului, 
nimeni nu va mai iubi pe nimeni altcineva decât pe Fratele cel Mare. Nu se 
va mai auzi un alt râs afar# de hohotul celui care triumf# la înfrângerea unui 
du man. Nu vor mai exista nici art#, nici literatur#, nici  tiin&#. Când vom fi 
atotputernici, nu vom mai avea nevoie de  tiin&#. Nu va mai fi nici o 
deosebire între frumos [i urât. Nu va mai exista curiozitate  i nici o bucurie 
a vie&ii. Orice pl#cere va fi anihilat#. Dar întotdeauna - &ine mine, Winston - 
întotdeauna va exista intoxica&ia puterii, din ce în ce mai insistent#  i mai 
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subtil#, întotdeauna  i în orice moment va exista fiorul victoriei, senza &ia 
indescriptibil# pe care o ai când calci în picioare un du man neputincios. 
Dac# vrei o imagine a viitorului, închipuie-&i o cizm# zdrobind mutra unui 
om –  i asta pentru vecie. 
 O'Brien se opre te, ca  i cum s-ar a tepta ca Winston s# comenteze în 
vreun fel. Dar Winston încearc# din nou s# se fac# una cu patul  i tace. 
Parc# i-a înghe&at inima. O'Brien continu#: 

– )i s# nu ui&i c# imaginea despre care vorbesc este pentru vecie. 
Mutra respectiv# va r#mâne pentru totdeauna la locul ei, sub cizm#. 
Ereticul, du manul societ#&ii, îl vom avea întotdeauna la îndemân#  i-l vom 
înfrânge, îl vom umili pentru a nu- tiu-câta oar#. Tot ce ai p#&it tu de când 
te afli aici, toate vor continua,  i chiar mai r#u de-atât. Spionajul, tr#d#rile, 
arest#rile, torturile, execu&iile, dispari&iile - nu se vor sfâr i niciodat#. Vom 
tr#i într-o lume care va fi, în acela i timp, a terorii  i a triumfului. Cu cât 
Partidul va avea mai mult# putere, cu atâta va fi mai pu&in îng#duitor;  i cu 
cât va fi mai slab# opozi&ia, cu atât mai crunt# va fi dictatura. Goldstein  i 
ereziile lui vor tr#i ve nic, în fiecare zi  i în fiecare moment, vor fi înfrânte, 
discreditate, batjocorite, scuipate. )i totu i, nu vor muri niciodat#. Acest 
mic teatru pe care-l joc eu cu tine de  apte ani de zile va mai fi jucat de 
nenum#rate ori, genera&ie dup# genera&ie  i mereu mai subtil. Ereticul se va 
afla ve nic în mâinile noastre, urlând de durere, zdrobit  i bun de dispre&uit 
- dar, pân# la urm#, se va c#i amarnic, îl vom salva de el însu i, iar el se va 
târî la picioarele noastre din proprie ini &iativ#. Asta este, Winston, lumea pe 
care o preg#tim. O lume de victorii peste victorii, de triumf peste triumf, 
care apas#, apas#, apas# pe nervul puterii. E ti pe cale, din câte v#d eu, s#-&i 
dai seama cam cum va ar#ta lumea aceea. Nu te teme, pân# la urm# vei face 
mai mult decât s-o în&elegi: o vei accepta, îi vei ie i înainte [i vei ajunge 
parte integrant# din ea. Winston  i-a revenit acum destul de bine pentru a 
putea spune [i el ceva: 

– Nu pute&i! - zice el, cu o voce stins#. 
– Cum adic#, Winston? 
– Nu pute&i crea o asemenea lume. E un co mar. Nu se poate. 
– De ce? 
– Pentru c# nu po&i întemeia o civiliza&ie pe fric#, pe ur#  i cruzime. 

Nu ar putea supravie&ui. 
– De ce nu? 
– Pentru c# n-ar avea vitalitate. S-ar dezintegra, s-ar sinucide. 
– Aiurea. Tr#ie ti cu impresia c# ura este mai istovitoare decât 

iubirea. )i de ce ar fi, m# rog? )i chiar dac# ar fi, ce importan&# ar avea? 
Imagineaz#-&i: dac# ne-am hot#rî s# ne uz#m mai repede? Imagineaz#-&i c# 
am accelera ritmul vie&ii omului atât de mult, încât un b#rbat ar ajunge senil 
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la treizeci de ani. Chiar  i a a, ce importan&# ar avea? În&elege c# moartea 
individului nu este moarte. Partidul este nemuritor. 
 Ca de obicei, vocea autoritar# a lui O'Brien îl reduce pe Winston la 
stare de neputin&#. )i apoi, îl chinuie teama c#, dac# ar insista prea mult cu 
dezacordul, O'Brien ar fi în stare s# r#suceasc# din nou maneta pe cadran. 
)i totu i, nu poate s# nu vorbeasc#, î i reia atacul cu o voce stins#, f#r# 
argumente, f#r# nici un sprijin, afar# de groaza atavic# pe care i-a provocat-
o perora&ia lui O'Brien. 

– Nu  tiu. Z#u c# nu-mi mai pas#. O s# da&i gre  cumva. O s# fie 
ceva care o s# v#-nving#. Via&a o s# v#-nving#. 

– Dar noi control#m via&a, Winston – la toate nivelele ei. ~&i 
închipui, cumva, c# exist# o a a-numit# natur# uman#, scandalizat# de ceea 
ce facem noi, care se va întoarce împotriva noastr#. Dar noi facem natura 
uman#. Oamenii sunt infinit de maleabili. Sau poate ai r#mas la vechea ta 
idee c# proletarii - sau poate sclavii, de ce nu ei? - se vor trezi la via&#  i ne 
vor r#sturna? Alung#-&i din minte acest gând. Sunt absolut neputincio  i, ca 
 i animalele. Umanitatea înseamn# Partidul. Restul, to&i, sunt în afar#, nu 
conteaz#. 

– Nu-mi pas#. Pân# la urm#, or s# v# bat#. Mai devreme sau mai 
târziu, or s# v# vad# a a cum sunte&i  i-atunci or s# v# sfâ ie-n buc#&i. 

– )i vezi tu vreun fapt care s# dovedeasc# a a ceva? Sau  tii tu 
vreun motiv pentru care ar proceda în acest fel? 

– Nu, dar a a cred eu. *tiu c# o s# da&i gre . Exist# ceva în univers - 
nu  tiu ce, un spirit, un principiu pe care n-o s#-l r#zbi&i niciodat#. 

– Tu crezi în Dumnezeu, Winston? 
– Nu. 
– )i-atunci, care este acest principiu care ne va înfrânge, dup# tine? 
– Nu  tiu. Spiritul Omului. 
– )i tu te consideri om? 
– Da. 
– Dac# tu, Winston, e ti om, atunci e ti ultimul dintre oameni. Faci 

parte dintr-o specie disp#rut#; noi suntem mo tenitorii acelei specii. Tu nu 
pricepi odat# c# e ti singur. E ti în afara istoriei, e ti inexistent. Tonul i se 
schimb# brusc  i zice, t#ios ca un brici: )i tu te consideri, moral vorbind, 
superior nou#, cu minciunile  i cruzimea noastr#, nu-i a a? 

– Da, m# consider o fiin&# superioar#. 
De ast# dat#, O'Brien îi r#spunde prin t#cere. În schimb, alte dou# 

voci continu# s# vorbeasc#. Dup# primul moment, Winston î i recunoa te 
propria voce ca fiind una dintre cele dou#. Este înregistrarea conversa&iei pe 
care a purtat-o cu O'Brien în seara când a aderat la Fr#&ie. Se aude pe sine 
f#g#duind s# mint#, s# fure, s# falsifice, s# ucid#, s# încurajeze consumul de 
droguri  i prostitu&ia, s# ajute la r#spândirea bolilor venerice, s# arunce cu 
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acid în ochii copiilor. O'Brien face un gest de u oar# ner#bdare, ca  i cum 
ar vrea s# spun# c# demonstra&ia nici nu merit# f#cut#. Apoi apas# pe un 
buton  i vocile se opresc brusc. 

– Ridic#-te din pat, îi spune, la fel de t#ios. Leg#turile s-au desf#cut, 
de i nu le-a sim&it. 

Winston se las# s# alunece jos  i se ridic#, nesigur pe propriile-i 
picioare. 

– Deci, tu e ti ultimul om, zice O'Brien. Tu e ti p#zitorul spiritului 
uman. Ai ocazia s# te vezi a a cum e ti. Scoate-&i hainele. 
 Winston desface sfoara care îi &ine salopeta la un loc. Fermoarul i-a 
fost smuls de mult. Nu mai &ine minte, de când l-au arestat, dac# vreodat# 
 i-a dat jos de pe el toate hainele în acela i timp. Pe sub salopet# i se 
r#sucesc ni te zdren&e g#lbejite  i jegoase, care nici m#car nu mai aduc a 
lenjerie de corp. În timp ce le d# drumul s# alunece pe jos, vede c#, în 
fundul camerei, se g#se te o oglind# cu trei laturi. Se apropie de ea  i încre-
mene te, l#sând s#-i scape un &ip#t involuntar. 

– Haide, haide, îl îndeamn# O'Brien. Stai între laturile oglinzii. Ca 
s# po&i vedea [i imaginea din profil. 
 Winston se opre te pentru c# s-a speriat. Vede o fiin&# adus# de 
spate, cenu ie ca un schelet, care vine c#tre el din oglind#, însp#imânt#tor 
arat# fiin&a aia, dar [i mai însp#imânt#tor este faptul c# se recunoa te pe el 
însu i în ea. Se apropie de oglind#  i mai mult. Fiin&a are fa&a ie it# înainte, 
din cauza pozi&iei aplecate a corpului, fa&# de pu c#ria  uitat la izolare, cu 
fruntea proeminent#, urmat# de o &east# cheal#, cu nasul coroiat [i pome&ii 
obrajilor tumefia&i, iar ochii fioro i, dar aten&i. Obrajii îi sunt br#zda&i de 
r#ni, iar gura, b#gat# parc# în#untru. Este, evident, fa&a lui, dar i se pare c# 
ea s-a schimbat mai mult pe dinafar#, decât pe din#untru. Emo&iile pe care 
le înregistreaz# fa&a sunt, probabil, altele decât cele pe care le resimte restul 
corpului. A [i chelit, aproape de tot. În primul moment, a avut impresia c # 
înc#run&ise, dar nu, i-a mai r#mas numai pielea capului, care este cenu ie. 
Cu excep&ia mâinilor  i a unui cerc pe fa&#, tot corpul i s-a f#cut cenu iu din 
cap pân# în picioare, de jeg str#vechi, impregnat în pori. Din loc în loc, de 
sub murd#rie se z#resc cicatricele ro ii ale r#nilor, iar mai sus de glezn#, 
ulcera&ia varicoas# i s-a transformat într-o mas# inflamat#, din care se 
cojesc fâ ii sub&iri de piele. Dincolo de toate detaliile, cu adev#rat 
însp#imânt#toare este sleirea trupului. Co ul pieptului i-a ajuns la fel de 
îngust ca al unui schelet, iar picioarele i s-au uscat atât de mult, încât 
genunchii îi sunt acum mai gro i decât coapsele, în&elege  i ce a vrut s# 
spun# O'Brien prin vederea din profil: curbura coloanei vertebrale este 
incredibil#. Umerii,  i a a îngu ti, stau acum adu i în fa&#, în a a fel, încât 
pieptul i-a ajuns o cavitate, iar ceafa noduroas# parc# se îndoaie  i mai tare 
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sub greutatea craniului. La o privire general#, ai zice c# este corpul unui om 
de cel pu&in  aizeci de ani, care sufer# de cine- tie-ce boal# malign#. 

– Te-ai gândit de mai multe ori, zice O'Brien, c# fa&a mea - fa&a 
unui membru al Partidului Interior - arat# b#trân#  i zbârcit#. Ce zici de 
Propria ta mutr#? 

Îl apuc# pe Winston de um#r  i-l r#suce te cu fa&a spre el. 
– Uit#-te la tine cum ar#&i! – îi spune. Uit#-te ce împu&it e ti de sus 

pân# jos. Uite ce jeg ai între degetele de la picioare. Uit#-te la scârbo enia 
aia de ran# purulent# pe care o ai la picior. )tii c# pu&i ca un &ap?! Probabil 
c# nici nu-&i mai dai seama. Uite ce uscat ai ajuns. Vezi? Pot s#-&i apuc 
bicepsul între degetul mare  i ar#t#tor. +i-a  putea suci gâtul ca pe-un 
morcov. )tii c# ai sl#bit dou#zeci  i cinci de kilograme de când e ti aici? 
Pân#  i p#rul î&i cade în smocuri. Uite! 
 Zicând asta, î i bag# mâna în p#rul care i-a mai r#mas lui Winston  i 
smulge un smoc întreg. 

– Deschide gura. Nou#, zece, unsprezece din&i mai ai, cu totul. Câ&i 
aveai când ai intrat aici? )i cei câ&iva pe care îi mai ai î&i cad singuri din 
maxilare, ia uite-aici! 
 Cu dou# degete puternice ca un cle te, apuc# unul dintre din&ii din 
fa&# ai lui Winston, pe care îl fulger# un spasm dureros în falc#. O'Brien i-a 
smuls dintele din r#d#cin# [i îl arunc# pe jos la cel#lalt cap#t al camerei. 

– Putreze ti de viu, asta faci, zice el. Te dezmembrezi. )tii ce e ti? 
Un sac de jeg.  

Întoarce-te  i te uit# în oglind#. Vezi momâia aia care se uit# la tine? 
'la este ultimul om. Dac# tu e ti uman, atunci aia este umanitatea. 
Îmbrac#-te la loc. 
 Winston începe s# se îmbrace cu mi c#ri lente  i parc# automate. 
Pân# acum n-a observat cât de usc#&iv  i de sl#bit a ajuns. Un singur gând 
nu-i d# pace: c# probabil st# de mult mai mult timp aici decât  i-a închipuit, 
chiar [i în visele lui cele mai pesimiste. Apoi, v#zând zdren&ele nenorocite 
pe care le are în jurul mijlocului, îl cuprinde, deodat #, un sentiment de mil# 
covâr itoare pentru corpul lui ruinat. F#r# s#- i dea seama ce face, se 
pr#bu e te pe un taburet de lâng# pat  i izbucne te în plâns. A v#zut cât 
este de urât, de dizgra&ios, o leg#tur# de oase într-un chilot jegos, care st#  i 
plânge sub lumina asta nemiloas#; dar nu se mai poate st#pâni. O'Brien îi 
pune o mân# pe um#r, aproape prietene te. 

– Nu va dura, îns#, la infinit, îi spune. Po&i sc#pa de toate astea 
oricând vrei. Totul depinde numai  i numai de tine. 

– Voi sunte&i de vin#! - exclam# Winston printre sughi&uri. Voi m-
a&i adus în halul #sta. 

– Nu, Winston, tu singur te-ai adus în halul #sta. Asta ai ales tu 
singur în momentul în care te-ai ridicat împotriva Partidului. Acel prim gest 
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con&inea în sine tot restul. Nu &i s-a întâmplat nimic în plus fa&# de ce ai 
prev#zut chiar tu. 

Face o pauz#, apoi continu#: 
– Te-am b#tut, Winston. Te-am zdrobit. Ai v#zut cum î&i arat# 

corpul. Mintea nu-&i este departe de aceea i stare. Nu cred c# mai po&i avea 
prea mult# mândrie în tine. Ai fost lovit, ai fost biciuit, ai fost insultat, ai 
urlat de durere, te-ai zvârcolit pe jos, te-ai b#l#cit în propriul t#u sânge  i în 
propria ta vom#. Ai cer it mil#, ai tr#dat orice  i pe oricine. )tii cumva s#-
mi spui o singur# degradare la care nu ai fost supus? 

Winston nu mai plânge, de i tot i se mai scurg  uvoaie de lacrimi pe 
obraji. Ridic# ochii spre O'Brien: 

– N-am tr#dat-o pe Julia. 
O'Brien î i coboar# ochii spre el gânditor. 

– Nu, zice el. Nu. Ai perfect# dreptate. N-ai tr#dat-o pe Julia. 
 Inima lui Winston se umple din nou de acel respect deosebit pentru 
O'Brien, pe care se pare c# nimeni  i nimic nu i l-ar putea zdruncina. Cât de 
inteligent este, se gânde te, cât de inteligent! Niciodat# nu s-a întâmplat ca 
O'Brien s# nu în&eleag# corect ce îi spune. Oricine altcineva pe lumea asta 
i-ar întoarce-o pe loc  i i-ar spune c# a tr#dat-o pe Julia. Pentru c# nu a 
r#mas nimic nescos de la el sub tortur#. Le-a spus absolut tot ce  tia despre 
ea: obiceiurile ei, caracterul, via&a ei dinainte; le-a m#rturisit, pân# la cel 
mai trivial am#nunt, tot ce se petrecuse la întâlnirile lor, tot ce i -a spus el ei 
 i ea lui. Le-a povestit despre mesele cump#rate la negru, despre rela&iile 
lor amoroase, despre comploturile tulburi împotriva Partidului - absolut tot. 
)i totu i, în sensul pe care-l d# el cuvântului, nu a tr#dat-o. Nu a încetat s-o 
iubeasc#; sentimentele pe care le avea pentru ea nu s-au schimbat. Uite, 
O'Brien nu a avut nevoie de explica&ii pentru a în&elege ce a vrut el s# 
spun#. 

– Spune-mi, îl întreab# pe O'Brien, or s# m#-mpu te în curând, nu-i 
a a? 

– S-ar putea s# mai treac# mult timp, r#spunde O'Brien. E ti un caz 
mai dificil. Dar nu-&i pierde speran&a. Mai devreme sau mai târziu, toat# 
lumea se vindec#. Pân# la urm#, te împu c#m noi. 
 

4 

 
Îi merge mult mai bine. Se îngra #  i devine mai solid cu fiecare zi 

ce trece, de i termenul zi este oarecum impropriu în acest loc. 
Lumina alb#  i bâzâitul continuu sunt acelea i dintotdeauna, dar 

acum a fost pus într-o celul# ceva mai confortabil# decât celelalte prin care 
a mai poposit. Are o pern# [i o saltea pe patul de scândur#  i un scaun pe 
care s# stea. A f#cut  i baie  i i s-a dat voie s# se spele destul de des într -un 
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lighean de tabl#. L-au l#sat s# se spele chiar  i cu ap# cald#. I-au dat  i 
lenjerie nou#  i o salopet# nou#. I-au dat cu un unguent calmant pe ulcera&ia 
varicoas#, care s-a retras. I-au extras ce din&i mai avea în gur#  i i-au f#cut 
o protez#. Într-o zi, a primit chiar  i un pachet de &ig#ri. Chibrituri nu are, 
dar îi cere foc gardianului care îi aduce mâncarea [i care nu scoate 
niciodat# nici o vorb#. Când a tras primul fum, i s-a f#cut r#u, dar nu a 
renun&at  i a lungit pachetul mult timp, fumând jum#tate de &igar# dup# 
fiecare mas#. 
 I-au adus  i o t#bli&# alb# cu un ciot de creion legat în col&. La 
început, nu i-a dat nici o aten&ie. Chiar  i când nu doarme, este complet 
apatic. De multe ori, st# aproape nemi cat de la o mas# la alta; uneori 
doarme, alteori se pierde în reverii  i este mult prea adâncit în ele ca s# mai 
deschid# ochii. S-a înv#&at de mult timp s# doarm# cu lumin# puternic# în 
ochi. Nu i se pare nimic deosebit, doar c# are vise mult mai coerente. In 
toat# aceast# perioad#, viseaz# foarte mult [i numai vise fericite. Se face c# 
st# pe T#râmul de Aur, sau în mijlocul unor ruine uria e, m#re&e, luminate 
de soare, cu mama lui, cu Julia, cu O'Brien,  i nu face nimic, st#, pur  i 
simplu, la soare, vorbind de lucruri pa nice. Când nu doarme, dac# reu e te 
s#- i concentreze gândurile, este numai în leg#tur# cu visele pe care le-a 
avut cât timp a dormit. O dat# cu eliminarea stimulului care era durerea,  i-
a pierdut parc# orice capacitate de efort intelectual. Nu se plictise te [i nu 
simte nici o nevoie de conversa&ie sau de distrac&ie, îl mul&ume te simplul 
fapt de a fi singur  i curat peste tot, f#r# b#t#i  i interogatorii  i cu mâncare 
destul#, încetul cu încetul, ajunge s#- i petreac# mai pu&in timp dormind, 
dar tot nu simte nici un imbold s# se dea jos din pat. Nu dore te nimic 
altceva decât s# stea lini tit, întins în pat,  i s# simt# cum prinde puteri. De 
multe ori, se pip#ie pe corp, încercând s# se conving# dac# nu cumva este o 
iluzie  i dac# într-adev#r mu chii i se rotunjesc [i pielea i se întinde, în cele 
din urm#, decide c#, f#r# nici un fel de îndoial#, s-a îngr# at: are acum 
coapsele evident mai groase decât genunchii. Dup# aceast# constatare, 
începe, mai întâi f#r# tragere de inim#, s# fac# gimnastic# în mod regulat, în 
curând, ajunge s# parcurg# trei kilometri, m#surând celula în lung [i în lat. 
Umerii adu i de spate i s-au îndreptat, încearc#  i exerci&ii mai elaborate  i 
se simte uimit  i umilit când î i d# seama ce nu poate face. Nu se poate 
mi ca mai repede decât în pas de plimbare, nu poate ridica taburetul cu 
bra&ul întins, nu poate sta într-un picior f#r# s# se r#stoarne. Se ghemuie te 
pe c#lcâie  i numai cu ni te dureri sfâ ietoare în coapse [i gambe izbute te 
s# se ridice în picioare. Se culc# pe burt#  i încearc# s# se ridice în bra&e. 
Zadarnic, fiindc# nu reu e te s# se urneasc# nici cu un centimetru. Dar, 
dup# alte câteva zile - adic# alte câteva mese -, trece pân#  i aceast# prob# 
de for&#. La un moment dat, o face de  ase ori la rând. Începe s# se 
mândreasc# de-a binelea cu fizicul lui  i s# nutreasc#, în r#stimpuri, cre-
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din&a c#  i fa&a îi revine la normal. Numai când, din întâmplare, î i pune 
mâna pe cre tetul chel al capului, î i aduce aminte de figura nenorocit# [i 
br#zdat# de r#ni care s-a uitat la el din oglind# mai demult. 
 )i mintea îi devine mai activ#. Se a eaz# pe patul de scândur# în 
capul oaselor, rezemat de perete [i cu t#bli&a pe genunchi, [i se pune pe 
treab#, cu bun#  tiin&#, pentru a înv#&a din nou tot ce  tia. 
 A renun&at la lupt#, de acord, în realitate, abia acum î i d# seama, era 
gata s# renun&e la lupt# cu mult înainte de a se hot#rî s# renun&e la lupt#. 
Din momentul în care a intrat în cl#direa Ministerului Iubirii - ba nu, de 
fapt, chiar din momentele acelea în care el [i Julia st#teau spate în spate  i 
ascultau neputincio i ordinele tele-ecranului – a priceput cât# u ur#tate, 
cât# superficialitate fusese în încercarea lui de a se ridica împotriva puterii 
Partidului. )tie acum c#, timp de  apte ani, Poli&ia Gândirii l-a studiat cu 
lupa, ca pe un gândac. Nici un gest nu a f#cut  i nici o vorb# nu a rostit, 
care s# nu fi fost observate; nici un gând nu i-a trecut prin minte, care s# nu 
fi fost intuit de ei. Pân#  i firul de praf albicios de pe coperta jurnalului l-au 
a ezat cu aten&ie la loc. I-au înregistrat, i-au ar#tat fotografii. Unele dintre 
ele erau poze cu el  i Julia. Da, chiar [i când se... Nu mai poate lupta cu 
Partidul. )i, pe urm#, Partidul are  i dreptate. A a trebuie s# fie: cum ar 
putea gre i creierul colectiv, care este nemuritor? Ce jaloane exterioare ai, 
ca s#-i judeci tu motiva&iile? Normalitatea este, într-adev#r, statistic#. 
Problema se reduce, în ultim# instan&#, la a te înv#&a s# gânde ti ca ei. 
Numai c#... 
 Creionul pe care-l &ine între degete este atât de mare  i butuc#nos! 
începe s#- i noteze gândurile care îi vin în minte. Scrie mai întâi, cu litere 
mari  i tremurate: 

LIBERTATEA ESTE SCLAVIE 
 Apoi, f#r# nici o pauz#, scrie dedesubt:  

DOI )I CU DOI FAC CINCI 
 Dar aici urmeaz# un fel de verificare. Mintea lui Winston refuz#, ca 
 i cum s-ar ru ina de ceva, s# se mai concentreze. )tie ce vine mai departe, 
dar în clipa de fa&# i-a fugit, cum-necum, din minte. Când îi revine în minte, 
îi revine numai  i numai printr-un proces con tient de gândire, nu de la 
sine. St#  i se gânde te  i scrie pe t#bli&#:  

DUMNEZEU ESTE PUTEREA 
A ajuns s# accepte orice. Trecutul este modificabil. Trecutul nu a fost 

niciodat# modificat. Oceania se afl# în r#zboi cu Estasia. Oceania este 
dintotdeauna în r#zboi cu Estasia. Jones, Aaronson  i Rutherford erau 
vinova&i de crimele puse pe seama lor. El, Winston Smith, nu a v#zut în 
via&a lui fotografia care le contrazicea, pas#mite, vinov#&ia, pentru c# o 
asemenea fotografie nu exist#, ci el a inventat-o acum câ&iva ani. Î i 
aminte te acum c# alt#dat#  i-a amintit exact pe dos, dar acelea erau ni te 
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false amintiri, produsele auto-iluzion#rii. Ce u or este! Pred#-te, atât,  i 
restul vine de la sine. Ca  i cum ai înota contra unui curent care te împinge 
înapoi oricât te-ai str#dui de tare  i, la un moment dat, renun&i  i te hot#r# ti 
brusc s# schimbi direc&ia  i s# te la i în voia curentului, în loc s# i te opui. 
Nimic nu s-a schimbat, cu excep&ia propriei lui atitudini. Ceea ce este 
dinainte h#r#zit se întâmpla de fiecare dat# la fel. Nici n-ar putea spune 
sigur de ce s-a mai obosit s# se revolte. Totul este atât de u or, numai c#... 
 Orice poate fi adev#rat. A a-zisele legi ale Naturii sunt ni te prostii. 
Legea gravita&iei este o aiureal#. „Dac# mi-a  propune”, i-a spus O'Brien, 
„m-a  putea în#l&a de la p#mânt ca un balon de s#pun.” Winston disec# firul 
în patru: dac# el crede realmente c# plute te  i dac# [i eu cred în acela i 
timp c#-l v#d plutind, atunci chiar se întâmpla, nu-i a a? - plute te. 
Deodat#, ca o r#m# i&# dintr-un naufragiu, ie it# brusc la suprafa&a apei, un 
gând str#in d# buzna în mintea lui: A a ceva nu se întâmpla cu adev#rat, ni 
se pare  i-atât; e o simpl# halucina&ie. Pe loc î i împinge gândul acesta la 
loc în str#fundurile min&ii. O abera&ie, evident. Presupune existen&a, undeva 
în afara individului, a unei lumi „reale”, în care se petrec lucruri „reale”. 
Dar cum ar putea exista o astfel de lume? Ce  tim noi despre ori ice, pe alt# 
cale decât cu ajutorul min&ii noastre? Totul se petrece, de fapt, în mintea 
noastr#. Ceea ce se petrece în toate min&ile în acela i timp – acela este 
adev#rul. 
 Nu simte nici o greutate în a se lep#da de abera&ie  i nici o primejdie 
de a-i c#dea prad#. )i totu i, î i d# seama c#, de la bun început, ar fi trebuit 
s# nici nu-i treac# prin minte a a ceva. Mintea are datoria de a dezvolta o 
pat# alb# ori de câte ori se vede asaltat# de vreun gând periculos. Procesul 
acesta ar trebui s# fie automat, instinctiv. Crim stop se nume te în 
Nouvorb#. 
 Winston se pune pe treab# pentru a face exerci&ii de crim stop, 
propunându- i singur anumite afirma&ii, de pild#: „Partidul spune c# 
P#mântul este plat” sau „Partidul spune c# ghea&a este mai grea decât apa”, 
 i str#duindu-se s# nu vad# sau s# nu în&eleag# orice argument care ar 
demonstra contrariul. Nu e simplu. Îi trebuie o mare putere de gândire [i de 
improviza&ie. Problemele de ordin matematic pe care le creeaz# o afirma&ie 
gen „doi  i cu doi fac cinci” ies în afara ariei lui de preocup#ri intelectuale, 
îi trebuie  i un anumit atletism al min&ii, capacitatea aceea de a mânui 
logica în modurile cele mai subtile, iar în momentul urm#tor, de a nu b#ga 
în seam# nici cele mai grosolane erori de logic#. Prostia  i inteligen&a sunt 
la fel de necesare  i la fel de greu de atins. 
 În tot acest timp, un col& al min&ii lui se întreab# cât de curând or s#-l 
împu te. „Totul depinde numai de tine”, i-a spus O'Brien; dar  tie c# nu ar 
face nici un singur gest con tient pentru a gr#bi momentul respectiv. Pot s# 
mai fie zece minute sau zece ani pân# atunci. Pot s#-l mai &in# ani de zile în 
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izolare, sau s#-l trimit# în vreun lag#r de munc# silnic#, sau chiar s#-i dea 
drumul pentru o vreme, cum se mai întâmpla din când în când. Dup# cum 
se poate foarte bine ca, înainte de a-l împu ca, s#-l fac# s# retr#iasc# de la 
început întreaga poveste cu arestarea  i interogatoriile. Singurul lucru cert 
este c# moartea nu te înha&# niciodat# când te a tep&i. Este  i o tradi&ie - o 
tradi&ie nerostit#, pe care o afli, nu se  tie cum, fiindc# nimeni nu vorbe te 
despre ea -,  i anume c# te împu c# întotdeauna pe la spate, f#r# s# te 
anun&e, când mergi pe coridor de la o celul# la alta. 
 Într-o zi - de i „într-o zi" nu este formula potrivit#: se poate foarte 
bine s# fie în toiul nop&ii; deci, odat# - cade într-o reverie minunat#  i ciu-
dat#. Se face c# merge pe coridorul cu pricina, a teptându- i glon&ul. )tie c# 
se poate întâmpla în orice moment. Toate sunt clarificate, aplanate, 
solu&ionate. Nu mai exist# îndoieli, discu&ii în contradictoriu, au disp#rut 
durerea  i frica, se simte zdrav#n [i s#n#tos. Merge cu pas u or, bucurându-
se c# se mi c#  i cu sentimentul c# merge pe la soare. Parc# nu mai sunt 
coridoarele albe  i înguste ale Ministerului Iubirii, ci pasajul acela imens, 
larg de un kilometru  i inundat de soare, prin care s-a v#zut trecând în 
timpul delirului provocat de droguri. Se afl# acum pe T#râmul de Aur, 
urmând poteca de-a latul p# unii roase de iepuri. Simte iarba scurt#  i 
moale sub t#lpi  i c#ldura blând# a soarelui pe obraz. La marginea 
câmpului, se înal&# ulmii fo nind în surdin#, iar undeva, dincolo de ei, 
curge pârâul cu ochenele care se b#l#cesc în b#ltoacele verzi de pe sub 
s#lcii. 
 Deodat#, sare în sus, îngrozit; sudoarea îi &â ne te pe  ira spin#rii. Se 
treze te &ipând, cât poate de tare: 

– Julia!! Julia ! Julia, iubirea mea! Julia !! 
 Pentru o clip#, a avut vedenia irezistibil# a prezen&ei Juliei. Nu pur  i 
simplu lâng# el, ci în untrul lui, ca  i cum i-ar fi intrat în &esuturile pielii. ~n 
clipa aceea, a iubit-o cu mult mai intens decât pe vremea  când erau liberi  i 
se întâlneau. )i tot atunci a sim&it c# Julia este înc# în via&#, cine- tie-unde, 
 i c# are nevoie de ajutorul lui. 
 Se las# înapoi pe spate  i încearc# s#- i adune gândurile. Ce-a f#cut?! 
Câ&i ani de chin  i-a mai ad#ugat cu acel unic moment de sl#biciune? 
 Uite, peste câteva clipe o s# aud# trop#iala de cizme pe coridor. Nu 
se poate s# lase nepedepsit# o asemenea izbucnire. Acum au aflat, dac# nu 
cumva  tiau dinainte, c# el încalc# în&elegerea f#cut# cu ei. Se supune 
Partidului, dar îl detest#. Mai demult  i-a ascuns gândirea rebel# în spatele 
unei aparente conform#ri. Acum s-a retras cu un pas: la capitolul gândire s-
a predat, dar spera s#- i p#streze sufletul neatins. )tie c# se afl# de partea 
cealalt#, cea gre it#, dar prefer# s# se afle de partea cealalt#. Acum au 
în&eles – O'Brien precis a în&eles. )i totul m#rturisit cu acel unic strig#t 
prostesc. 
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 Acum trebuie s-o ia de la cap#t. )i poate mai are ani întregi de 
suportat, î i trece o palm# peste fa&#, încercând s# se familiarizeze cu noua 
ei form#. Are  an&uri adânci în obraji, pome&ii ascu&i&i  i nasul turtit. Dar, 
de când s-a v#zut ultima oar# în oglind#, i s-a dat o protez# dentar# nou#. 
Nu este u or s# p#strezi o expresie a fe&ei impenetrabil# când nu  tii cum 
ar#&i la fa&#. În orice caz, uite c# simplul control al tr#s#turilor fe&ei nu este 
de ajuns. Pentru prima oar# î i d# seama c#, dac# vrei s# p#strezi un secret, 
trebuie s#-l ascunzi  i de tine însu&i. Trebuie s#  tii mereu c# e ti în posesia 
lui, dar, pân# nu ai nevoie de el, s# nu-i permi&i nici o clip# s# adopte, în 
con tiin&a ta, vreo form# c#reia s# i se poat# pune vreun nume. De-acum 
înainte, trebuie nu numai s# gândeasc# a a cum i se cere, dar s# [i simt#, s# 
 i viseze a a cum i se cere. )i tot timpul trebuie s# p#streze ura închis# în 
sine, ca un bulg#re de materie care face parte din el, [i totu i nu are leg#tur# 
cu restul fiin&ei lui - ca un fel de chist. Într-o bun# zi, or s# se hot#rasc# s#-l 
lichideze. Nu are cum  ti când anume, dar probabil c# o s#- i poat# da 
seama cu câteva secunde înainte, întotdeauna pe la spate, în timp ce mergi 
pe un coridor. Zece secunde i-ar fi prea destule, în secundele acelea, 
universul din#untrul lui ar avea tot timpul s# se r#stoarne cu fundul în sus. 
)i-atunci, brusc, f#r# nici o vorba  i f#r# s#- i modifice pasul, f#r# s# i se 
mi te un rid pe fa&# - deodat#, jos camuflajul  i bum! - uite-a a o s# 
izbucneasc# artileria lui de ur#, la fel ca glon&ul. )i-o s#-l cuprind# ura 
vâjâind, ca o vâlv#taie gigantic#. 
 )i aproape în aceea i clip#, bum! - o s# izbucneasc#  i glon&ul, dar 
prea târziu, sau poate prea devreme. Or s#-i zboare creierii pe coridor, f#r# 
putin&# de îndreptare. Gândul rebel se va în#l&a nepedepsit, desc#tu at, f#r# 
ca ei s# mai poat# pune mâna pe el în vecii vecilor. Or s#- i trag# singuri un 
glon& în propria lor perfec&iune. S# mori cu ura în suflet - asta înseamn# 
libertatea. 
 Închide ochii. Este mai greu decât de acceptat o disciplin# 
intelectual#. Problema este s# se auto-degradeze, s# se auto-mutileze. 
Trebuie s# plonjeze în mizeria cea mai crunt# dintre mizerii. )i care este 
lucrul cel mai îngrozitor, cel mai gre&os dintre toate? Gândul i se îndreapt# 
c#tre Fratele cel Mare. Figura aia enorm# - v#zând-o tot timpul numai pe 
afi e, a r#mas cu impresia c# trebuie s# fie lat# de un metru -, cu musta&a 
neagr#  i stufoas#  i cu ochii #ia care te urm#resc din orice direc&ie, figura 
Fratelui cel Mare îi apare în minte cu de la sine putere, nechemat#. Care 
sunt adev#ratele lui sentimente fa&# de Fratele cel Mare? 
 Pe coridor se aude trop#iala greoaie de cizme. U a de o&el se 
deschide f#când clang. În celul# intr# mai întâi O'Brien, apoi ofi&erul cu 
fa&a ca de cear#  i gardienii în uniforme negre. 

– Scoal#-te-n picioare, zice O'Brien. Vino încoace. 
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 Winston se posteaz# în fa&a lui. O'Brien îl apuc# de amândoi umerii 
cu mâinile lui puternice  i îl prive te drept în ochi. 

– Ai avut inten&ia s# m# în eli. Mare prostie. Stai mai drept. Uit#-te-
n ochii mei. 

Se opre te, a teptând ca Winston s# ia pozi&ia corect#, apoi continu# 
pe un ton mai blând: 

– Ai f#cut progrese. Intelectual vorbind, nu sunt mari probleme cu 
tine, dimpotriv#. Suflete te, îns#, ai dat gre : n-ai progresat deloc. Spune-
mi, Winston –  i &ine minte: f#r# minciuni, fiindc#  tii c# sunt în stare s# 
descop#r o minciun# -, spune-mi, care sunt adev#ratele tale sentimente fa&# 
de Fratele cel Mare? 

– Îl detest. 
– Îl dete ti. Buuun, atunci e timpul s# faci ultimul pas. Trebuie s#-l 

iube ti. Nu ajunge s# i te supui; trebuie s#-l iube ti. 
 Îi d# drumul lui Winston, îmbrâncindu-1 u or c#tre gardieni  i 
zicând: 

– Camera o-sut#-unu. 
 

5 
 
De când l-au arestat, din ziua aceea, a  tiut în fiecare moment - cel 

pu&in, a a i s-a p#rut, c#  tie - cam prin ce parte a cl#dirii f#r# ferestre se 
g#sea. Poate c# exist# vagi diferen&e de presiune a aerului. Celulele unde l-
au b#tut gardienii erau sub nivelul p#mântului, înc#perea unde l-a interogat 
O'Brien se g#sea undeva sus, sub acoperi . Locul unde se afl# acum se 
g#se te la zeci de metri sub p#mânt, cel mai jos cu putin&#. 
 Înc#perea este mai mare decât cele mai multe celule prin care a mai 
trecut. Dar nu prea poate s# studieze cum trebuie ceea ce vede din pozi&ia în 
care st#. Vede dou# m#su&e, exact în fa&a lui, fiecare acoperit# cu postav 
verde. Una se g#se te la numai un metru sau doi de el, cealalt# mai departe, 
lâng# u #. El, Winston, st# legat drept de un scaun, atât de strâns, încât nu 
poate face efectiv nici o mi care, nici m#car cu capul. Are ceva ca un colier 
care îi fixeaz# capul de la spate, obligându-1 s# priveasc# drept în fa&#. 
 Deocamdat# e singur, dar uite c# u a se deschide. Intr# O'Brien. 

– M-ai întrebat odat#, zice el, deschizând brusc vorba, ce este în 
Camera o-sut#-unu. +i-am r#spuns atunci c#  tiai deja  i singur. Toat# 
lumea  tie: în Camera o-sut#-unu este cel mai r#u lucru din lume. 
 U a se deschide din nou. Intr# un gardian ducând ceva f#cut din 
sârm#, un fel de cutie sau de co , pe care-l depune pe m#su&a de lâng# u #. 
Din cauza lui O'Brien care îi st# în fa&#, Winston nu reu e te s# vad# ce este 
obiectul respectiv. 
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– Cel mai r#u lucru din lume, continu# O'Brien, difer# de la individ 
la individ.  

Poate fi îngropatul de viu, moartea prin ardere sau prin înecare sau 
prin tragere în &eap#, sau cincizeci de alte feluri de moarte, în unele cazuri, 
cel mai r#u lucru din lume este câte ceva absolut banal, care nici m#car nu 
provoac# moartea, sau nu neap#rat. 

O'Brien s-a dat pu&in mai la o parte, a a încât Winston reu e te s# 
vad# mai bine obiectul de pe mas#. Este o cu c# dreptunghiular# de sârma 
care are, în partea de sus, un mâner. La un cap#t are fixat ceva ca un fel de 
masc# de scrim#, cu partea concav# în afar#. De i cu ca se g#se te la trei-
patru metri de el, Winston vede c# este împ#r&it# în dou# compartimente  i 
c#, în fiecare dintre ele, se g#se te câte un animal. )obolani. 

– În cazul t#u, zice O'Brien, cel mai r#u lucru din lume se întâmpla 
s# fie  obolanii. 

Din primul moment în care a z#rit cu ca, pe Winston l-a apucat un 
fel de tremurat, ca o premoni&ie, ca o team# de ceva – nu  tie nici el de ce 
anume. Dar, acum, c# s-a gândit pu&in, pricepe brusc semnifica&ia m# tii 
anexate la cap#tul cu tii. Ma&ele i se întorc efectiv pe dos. 

– Nu po&i face a a ceva!! - zbiar# el cu o voce ascu&it#  i spart#. 
Doar n-o s# faci a a ceva! Nu se poate! 

– +i-aduci aminte de momentul acela de panic# oarb# din visele 
tale? - continu# imperturbabil O'Brien. Vezi în fa&a ochilor ceva ca un 
perete de întunecime  i auzi în urechi un zgomot ca un muget? De cealalt# 
parte a peretelui de întunecime se g#se te ceva cumplit, î&i dai seama c#  tii 
ce anume, dar nu îndr#zne ti s# tragi lucrul acela la lumin#. )obolani sunt - 
ei se ascund de partea cealalt# a beznei. 

– O'Brien! - zice Winston, f#când eforturi s#- i st#pâneasc# vocea. 
O'Brien, dumneata  tii c# nu-i nevoie de a a ceva. Spune-mi ce anume 
a tep&i de la mine  i fac. 
 O'Brien tace o vreme. Apoi, începe s# vorbeasc# pe tonul lui 
profesoral, privind meditativ undeva, în dep#rtare, ca  i cum s-ar adresa 
unui public plasat în spatele lui Winston:  

– În sine, durerea nu este întotdeauna de ajuns. Se întâmpla, uneori, 
ca un om s# reziste durerii pân# când ajunge s# moar# din cauza ei. Dar, 
pentru orice om, f#r# nici o excep&ie, exist# câte ceva de nesuportat - ceva 
la care nici nu se poate gândi. Nu este vorba aici de curaj sau de la  itate. 
Când cazi de undeva de sus, nu este o la itate s# te ag#&i de o frânghie. 
Când ie i la suprafa&a apei, nu e ti la  dac# tragi aer în pl#mâni. Este, pur  i 
simplu, un instinct care nu poate fi controlat. La fel cu  obolanii. Pentru 
tine,  obolanii sunt de nesuportat. Ei reprezint# o form# de presiune la care 
nu ai putea rezista, nici dac# &i-ai propune acest lucru. In fa&a lor, vei face 
întotdeauna ceea ce &i se cere. 
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– Bine, dar CE anume mi se cere?! Cum pot s# fac un lucru, dac# 
nu  tiu despre ce este vorba?! 
 O'Brien ia cu ca de mâner  i o aduce pe m#su&a mai apropiat#, 
a ezând-o cu grij# pe fa&a de mas# de postav verde. Winston simte cum îi 
&iuie sângele în urechi. Are senza&ia c# se afl# într-o crâncen# singur#tate. 
Parc# este în mijlocul unei imense câmpii goale, un de ert plat, sc#ldat în 
lumina soarelui, în care toate zgomotele ajung pân# la el de la distan&e 
enorme. )i totu i, cu ca este la nici doi metri de el. )obolanii sunt enormi. 
Sunt la vârsta la care botul  obolanului devine turtit [i crud, iar blana i  se 
face, din cenu ie, brun#. 

– )obolanul, zice O'Brien, adresându-se din nou publicului 
invizibil, de i face parte dintre roz#toare, este carnivor. )tii asta, nu-i a a? 
Ai auzit, probabil, ce se petrece prin cartierele s#race ale ora ului. Sunt 
str#zi unde o femeie nu îndr#zne te s#- i lase copilul singur în cas# nici 
m#car cinci minute, pentru c# sigur sar  obolanii la el  i, în cel mult câteva 
minute, nu mai r#mân decât oasele din el. Întotdeauna atac# numai oameni 
bolnavi sau muribunzi. Surprinz#tor cu cât# acuitate recunosc un om 
neajutorat! 
 Din cu c# izbucne te un val de chi&c#ieli. Lui Winston i se pare c# 
zgomotul vine de departe. )obolanii se lupt# între ei: încearc# s# se mu te 
unul pe cel#lalt prin peretele desp#r&itor dintre compartimente. Aude  i un 
horc#it profund de disperare. )i acela parc# ajunge la el de h#t, departe. 
O'Brien ia cu ca de mâner  i, ridicând-o în aer, apas# ceva în#untru. Se 
aude un clic ascu&it. Winston face un efort supraomenesc de a se smulge 
din scaun. Nici o n#dejde, îns#: fiecare p#rticic# din trupul lui, chiar  i 
capul, r#mâne fixat# de scaun. O'Brien aduce cu ca  i mai aproape. A ajuns 
la mai pu&in de un metru de fa&a lui Winston. 

– Am ap#sat pe prima manet#, explic# O'Brien. În&elegi cum este 
construit# cu ca aceasta, nu-i a a? Masca se muleaz# pe capul t#u. Când voi 
ap#sa pe a doua manet#, u i&a cu tii se va ridica. Fiarele-astea înfometate 
vor &â ni din ea ca din pu c#. Ai v#zut vreodat# vreun  obolan plutind prin 
aer? Se vor arunca în obrazul t#u  i vor începe s# road# de-a dreptul prin el. 
Uneori sar întâi la ochi. Alteori str#pung falca  i sfâ ie limba. 
 Cu ca este  i mai aproape: în câteva clipe, o s#-l ating#. Aude un  ir 
de &ipete ascu&ite care parc# izbucnesc din aerul de deasupra capului lui. 
Dar se lupt# furios cu disperarea. S# se gândeasc#, s# se gândeasc# fie  i o 
frac&iune de secund#, cât mai are timp, s# se gândeasc# - este singura 
speran&# care i-a mai r#mas. Deodat#, îl izbe te mirosul greu, muced, al 
fiarelor. Simte o convulsie violent# de grea&# în burt#. )i-o fi pierdut 
cuno tin&a? Totul i se face negru înaintea ochilor. Pentru o clip #, url# ca un 
animal turbat. )i totu i, negreala se risipe te, l#sându-i ag#&at de o idee. Nu 
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se poate salva decât într-un singur fel. Trebuie s# pun# pe altcineva, alt# 
fiin&# omeneasc#, între  i  obolani. 
 Cercul m# tii este acum destul de mare pentru a-i astupa vederea de 
tot. U i&a de sârm# se g#se te la câteva palme de fa&a lui. )obolanii au 
în&eles ce urmeaz#. Unul dintre ei se fâ&âie în sus [i în jos; cel#lalt, un 
veteran râios al canalelor, s-a ridicat în dou# labe, sprijinindu-se cu cele din 
fa&# de peretele de sârm# [i adulmecând aerul cu ner#bdare. Winston îi 
vede must#&ile  i col&ii g#lbeji&i. Panica oarb# îl cuprinde din nou. 
Neputin&#. Nu mai vede, nu mai gânde te nimic. 

– Era o pedeaps# banal# în China imperial#, zice O'Brien, mai 
didactic ca niciodat#. 
 Masca i s-a lipit de fa&#. Sârm# îi freac# obrajii, în clipa asta, abia în 
clipa asta – o f#râm# de speran&# – nu, n-a sc#pat înc# – dar sper# – 
prea târziu, poate prea târziu... A în&eles brusc, abia în clipa asta, c# nu 
exist# decât o singur  persoan#, în toat# lumea larg#, asupra c#reia poate 
transfera supliciul - un singur trup pe care-l poate pune la mijloc, între el  i 
 obolani. Url# ca un dement, repetând întruna: 

– Pe Julia !! Pe Julia!! Nu pe mine! Pe Julia! Nu-mi pas# ce-i face&i! 
S#-i sfâ ie fa&a, s-o road# pân' la os! Nu pe mine! Pe Julia! Nu pe mine !... 
~n clipa urm#toare, cade pe spate, într-o pr#pastie enorm#, dar departe de 
 obolani. Este înc# legat de scaun, dar i se pare c# se pr#bu e te trecând 
prin podea, prin pere&ii cl#dirii, prin p#mânt, prin oceane, prin atmosfer#  i 
ajunge în spa&iul cosmic, în vidul cosmic dintre stele, undeva departe, 
departe - departe de  obolani. A ajuns la ani-lumin# dep#rtare, dar O'Brien 
se afl# tot lâng# el. Tot mai simte sârm# rece pe obraz. Prin bezna de 
nep#truns care-l înconjoar#, aude un altele metalic; dar  tie c# u i&a cu tii, 
în loc s# se deschid#, s-a închis. 
 

6 
 
 La Cafeneaua „Castanul", nu este aproape nimeni. Pe mesele 
pr#fuite, cade piezi  o raz# de soare care intr# pe fereastr#. Este ora 
cincisprezece, când de obicei localul e gol. De la tele-ecran susur# muzic# 
de fanfar#. 

St# în col&ul lui obi nuit, privind fix la paharul gol. Din când în când , 
arunc# o privire c#tre figura enorm# care se uit# la el de pe peretele din 
fa&#. Dedesubt scrie FRATELE CEL MARE ST' CU OCHII PE TINE. Un 
chelner se apropie nechemat  i îi umple paharul cu gin Victoria, turnând în 
el  i câteva pic#turi dintr-o sticl# cu o &eava trecut# prin dop. Este zaharin# 
aromatizat# cu cui oare, specialitatea barului. 
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 St# în col&ul lui, dar cu o ureche atent# la tele-ecran. Deocamdat#, nu 
se d# decât muzic#, dar în orice moment se poate transmite un buletin 
special din partea Ministerului P#cii. )tirile de pe frontul african sunt dintre 
cele mai îngrijor#toare. La asta s-a gândit toat# ziua. O armat# eurasian# - 
Oceania se afl# în r#zboi cu Eurasia; Oceania este dintotdeauna în r#zboi cu 
Eurasia - se deplaseaz# c#tre sud cu o vitez# ame&itoare. Buletinul de prânz 
nu a specificat o zon# anume, dar probabil c# deja câmpul de lupt# s-a 
deplasat pân# la gurile fluviului Congo. Brazzaville  i Leopoldville sunt în 
pericol. Nu ai nevoie s# te ui&i pe hart#, ca s#-&i dai seama ce înseamn# 
acest lucru. Problema nu ar fi nici m#car pierderea Africii Centrale; pentru 
prima oar# în tot r#zboiul este amenin&at însu i teritoriul Oceaniei. O 
emo&ie violent#, nu tocmai team#, ci o stare de excita&ie nediferen&iat# se 
treze te în el, pe urm# se risipe te din nou. Nu se mai gânde te la r#zboi, în 
aceste zile, nu reu e te deloc s# se concentreze asupra unui obiect oarecare 
mai mult de câteva clipe una dup# alta. Î i ridic# paharul  i îl d# pe gât 
dintr-o singur# înghi&itur#. Ca de obicei, îl trec fiori  i i se face grea&#. 
Lichidul #sta incolor este sinistru. Cui oarele cu zaharin#, care  i a a sunt 
destul de scârboase, cu gustul lor lânced, nu reu esc s# acopere mirosul 
searb#d  i uleios al ginului;  i partea cea mai proast# este c# mirosul de gin, 
care nu-l p#r#se te nici zi, nici noapte, este în mod indisolubil legat, în 
mintea lui, de putoarea de... 
 Nu le spune niciodat# pe nume, nici m#car în gând,  i, pe cât posibil, 
nu  i-i vizualizeaz# niciodat#. Reprezint# pentru el ceva de care este numai 
pe jum#tate con tient, ceva ce se a&ine pe lâng# obrazul lui, un miros care 
parc# ar fi emanat de n#rile lui. Râgâie, de la damful de gin care-i vine 
înapoi pe gât. S-a îngr# at de când i-au dat drumul [i a revenit la vechea lui 
culoare - de fapt, s-a întâmplat mai mult decât c# a revenit la culoarea fe&ei 
cu care era obi nuit: i s-au îngro at tr#s#turile, pielea nasului [i obrajilor i s-
a înt#rit  i s-a f#cut ro ie; pân#  i pe &east# are acum o piele mult mai 
rozalie. Un alt chelner, tot nechemat, îi aduce o tabl# de  ah  i num#rul 
curent din Times, cu paginile deschise la problema de  ah. Pe urm#, v#zând 
c# paharul i s-a golit, vine cu sticla de gin [i i-1 umple. Nici nu mai are 
nevoie s# comande – i-au înv#&at tabieturile, îl a teapt# întotdeauna cu 
tabla de  ah, iar masa din col& îi r#mâne rezervat# în fiecare zi, f#r# 
excep&ie. Chiar  i când localul este plin, masa din col & este numai a lui, din 
moment ce nimeni nu se omoar# s# se a eze prea aproape de el. Nici m#car 
nu- i mai bate capul s# &in# socoteala cât a b#ut. Din când în când, i se pune 
în fa&# câte o hârtie slinoas#, pas#mite nota de plat#, dar el are impresia c# 
de fiecare dat# i se ia mai pu&in. Chiar dac# i-ar lua mai mult, tot nu ar avea 
nici o importan&#. De la o vreme, are destui bani. I s-a dat [i o slujb#, o 
sinecur#, evident, dar pl#tit# mai bine decât cea dinainte. 
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 Muzica de la tele-ecran se opre te  i urmeaz# o voce care începe s# 
vorbeasc#. El înal&# capul s# asculte. Nu, tot nu este buletinul de pe front. 
Este un simplu comunicat din partea Ministerului Abunden&ei. Se pare c#, 
în trimestrul trecut, prevederile planului trienal în leg#tur# cu  ireturile de 
ghete au fost dep# ite cu nici mai mult, nici mai pu&in de nou#zeci  i opt la 
sut#. 
 Se concentreaz# asupra problemei de  ah  i a eaz# piesele. Este un 
final cu capcan#, în care intr# doi nebuni. „Albul mut#  i d# mat în dou# 
mut#ri.” Ridic# ochii c#tre portretul Fratelui cel Mare. Albul întotdeauna d# 
mat, îi trece prin minte, ca un fel de misticism tenebros, întotdeauna, f#r# 
excep&ie, a a sunt potrivite lucrurile. Nu exist# problem#, de când s-a 
inventat  ahul, în care negrul s# câ tige. Oare nu este,  i #sta, un simbol al 
eternului  i invariabilului triumfal Binelui asupra R#ului? Fa&a cea enorm# 
îi întoarce privirea emanând o putere lini tit#. Albul întotdeauna d# mat. 
 Vocea de la tele-ecran face o pauz#, apoi continu# pe un alt ton, mult 
mai sever: 

– Aten&iune, ascult#tori! Fi&i preg#ti&i pentru un comunicat 
important la orele cincisprezece-treizeci! Re&ine&i! Cincisprezece-treizeci! 
Este vorba despre  tiri de maxim# importan&#! Ave&i grij# s# nu le sc#pa&i! 
Cincisprezece-treizeci! 
 Muzica de fanfar# începe din nou. Inima îi tresare în piept. 'sta este 
buletinul de pe front! Ceva instinctiv îi spune c#  tirile sunt proaste. Toat# 
ziua, ambalându-se când mai mult, când mai pu&in, i-a dat ghes gândul la o 
înfrângere decisiv# în Africa. Parc#  i vede armata eurasian# n#v#lind peste 
frontiera pân# atunci neatins#  i scurgându-se spre sudul Africii ca un 
convoi de furnici. De ce oare n-au putut fi lovi&i cumva în flanc? Conturul 
coastelor occidentale ale Africii îi apare în minte în culori vii. Apuc # 
nebunul alb  i îl mut# în partea cealalt# a tablei. Acolo este punctul potrivit. 
~ns#, în timp ce hoardele negre parc# le  i vede n#pustindu-se spre sud, 
"uite, mai exist#  i o alt# for&#, curios de bine aliniat#, înfipt# brusc în 
spatele celor dintâi [i t#indu-le orice leg#tur# pe p#mânt  i pe mare”. Are 
senza&ia c# simplul fapt de a dori existen&a acelei for&e acolo o  i face s# 
existe de-adev#ratelea. Dar trebuie ac&ionat repede. Dac# ajung s# 
controleze întreaga Afric# [i dac# pun mâna  i pe aeroporturile  i bazele de 
submarine de la Capul Horn, înseamn# c# taie Oceania în dou#. Ce-ar 
urma? înfrângere, pr#bu ire, reîmp#r&irea lumii, distrugerea Partidului! 
Trage aer adânc în piept. O cumplit# harababur# de sentimente i se na te în 
suflet - de fapt, nu tocmai o harababur#; mai degrab# ni te straturi 
succesive de sentimente, din care nu se mai poate spune care strat este cel 
mai de jos. Dar spaima i-a trecut. Pune la loc nebunul alb, dar, pentru 
moment, nu se poate a terne pe studierea serioas# a problemei de  ah. 
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Gândurile îi umbl# haotic. Aproape incon tient, deseneaz# cu degetul în 
praful de pe mas#: 

2 + 2 = 5 
„Nu pot s# p#trund# în#untrul t#u”, zicea ea. Nu este adev#rat: pot s# 

p#trund# în#untrul t#u. „Ceea ce &i se întâmpla aici este pentru totdeauna" i-
a spus O'Brien. Asta, da - este adev#rat. Exist# unele lucruri, propriile tale 
fapte, din care nu-&i mai po&i reveni. Ceva î&i este ucis în piept, incinerat, 
cauterizat... 
 A rev#zut-o; a stat chiar  i de vorb# cu ea. Nu mai era nici un pericol. 
)tia a a, ca din instinct, c#, orice ar fi f#cut, nu mai prezenta aproape nici 
un interes pentru ei. Ar fi putut aranja s# se mai întâlneasc# o dat#, 
presupunând c# vreunul dintre ei ar fi dorit a a ceva. De fapt, din 
întâmplare s-au întâlnit, în parc, într-o zi de martie, urâta  i geroas#, când 
p#mântul era tare ca piatra  i iarba parc# murise  i când nu vedeai un 
mugure nic#ieri, numai câteva flori de  ofran care se c#zniser# s# se 
desfac# pentru a fi apoi risipite de vânt. El mergea gr#bit, cu mâinile 
înghe&ate vârâte adânc în buzunare. A z#rit-o brusc, la câ&iva metri de el. 
Ceea ce l-a izbit, din primul moment, a fost cât de tare se schimbase în r#u. 
Au trecut unul pe lâng# cel#lalt f#r# o vorb#, dar pe urm# el s-a întors [i s-a 
luat dup# ea, f#r# cine- tie-ce tragere de inim#. )tia c# nu era nici un 
pericol; nu-i mai b#ga nimeni în seam#. Ea, îns#, nu spunea nimic. A luat-o 
de-a curmezi ul, direct peste paji te, ca  i cum ar fi vrut s# scape de el, dar 
apoi s-a resemnat  i l-a acceptat lâng# ea. S-au trezit dup# un timp în 
mijlocul unui rond de tufi uri desfrunzite care nu le erau de nici un folos 
nici ca s# se ascund#, nici ca s# se ad#posteasc# de vânt. S-au oprit. Era 
du m#nos de frig. Vântul  uiera printre nuiele  i fr#mânta rarele flori 
murdare ale  ofranelor. I-a pus un bra& pe dup# mijloc. 
 Nu era nici un tele-ecran, dar microfoane ascunse precis erau;  i, pe 
urm#, puteau fi v#zu&i. Dar nu mai conta. Nimic nu mai conta. S-ar fi putut 
întinde pe jos ca s# fac# treaba aia, dac# ar fi vrut. I se chirce te  i acum 
carnea pe el de groaz#, numai la gândul de a face a a ceva. Ea nu a r#spuns 
nicicum la strânsoarea bra&ului lui; nu a încercat nici m#car s# i-l dea la o 
parte. )i-a dat seama, brusc, de ce anume se schimbase la ea. Avea fa&a mai 
palid# decât i-o  tia el din alte vremuri  i o cicatrice lung#, pe care p#rul nu 
reu ea s-o acopere întru totul, peste frunte  i tâmpl#; dar nu în asta consta 
schimbarea. Avea talia mai groas#  i, ciudat, mai rigid#. )i-a amintit atunci 
cum odat#, dup# explozia unei rachete, ajutase  i el la scoaterea unui 
cadavru de sub d#râm#turi  i se mirase c# era nu numai incredibil de greu, 
ci  i foarte rigid  i greu de mânuit, ceea ce-l f#cea s# par# mai degrab# de 
piatr# decât de carne. Tot a a i-a sugerat  i trupul ei acolo, în parc. S-a 
gândit c#  i pielea ei trebuia s# arate cu totul altfel decât  i-o amintea el. 



O mie nou\sute optzeci [i patru 

 209

 Nu a încercat s# o s#rute,  i nici nu au vorbit. Când au pornit înapoi 
peste paji te, ea l-a privit direct în ochi pentru prima oar#. O privire de-o 
clip#, dar plin# de dispre&  i scârb#. El s-a întrebat dac# i se f#cea scârb# de 
el numai  i numai din cauza amintirilor din trecut sau  i din cauza fe&ei lui 
buh#ite  i a lacrimilor pe care vântul i le smulgea din ochi. S-au a ezat pe 
dou# scaune de fier, unul lâng# altul, dar nu prea aproape. Abia atunci ea a 
spus câteva cuvinte. )i-a mutat pantoful butuc#nos câ&iva centimetri  i a 
turtit într-adins un vreasc. Parc#  i picioarele i se l#b#r&aser#. 

– Te-am tr#dat, i-a spus, f#r# introduceri [i ocoli uri. 
– Te-am tr#dat, a îngânat-o el. 

 Ea i-a aruncat o alt# privire plin# de scârb#. 
– Uneori, a zis ea, te amenin&# cu câte ceva - ceva la care n-ai cum 

s# rezi ti, la care nici nu te po&i gândi. )i-atunci zici: „Nu-mi face&i mie 
asta, face&i-i altcuiva, face&i-i lui cutare”. )i poate c-ai putea pretinde, dup# 
aia, c# de fapt n-a fost decât o cacealma, c# le-ai spus a a doar ca s# te lase-
n pace  i c# tu, de fapt, nu-i doreai lui cutare treaba respectiv#. Dar nu-i 
adev#rat, în momentul în care treci prin asta, îi dore ti celuilalt orice. Te 
gânde ti c# nu ai nici un alt mijloc de a te salva  i c# ai s# reu e ti s# te 
salvezi în felul #sta. Vrei cu adev#rat ca altul s# p#&easc# în locul t#u ce 
p#&e ti tu. )i te doare-n cur de cât de tare se chinuie. Nu-&i pas# decât de 
tine însu&i în momentele alea... 

– Nu-&i pas# decât de tine însu&i, a repetat el, ca ecoul. 
– )i dup# aia nu mai ai acelea i sentimente pentru persoana 

respectiv#. 
– Nu, a încuviin&at el din cap, nu mai ai acelea i sentimente. 

 Dup# care, parc# nu a mai r#mas nimic de spus. Vântul le mula 
salopetele sub&iri pe picioare. S-au sim&it deodat# stânjeni&i de cum st#teau 
acolo, ca mu&ii;  i, în afar# de asta, era prea frig s# mai stea pe loc. Ea a 
pretextat ceva, parc# în leg#tur# cu prinsul metroului,  i s-a ridicat s# plece. 

– Trebuie s# ne mai vedem, a zis el. 
– Da, i-a r#spuns ea gr#bit#, s# ne mai vedem... S-a &inut dup# ea o 

bucat# de drum, dar f#r# tragere de inim#, mergând la o jum#tate de pas în 
urma ei. N-au mai schimbat nici o vorb#. Ea nu a încercat, propriu-zis, s# se 
descotoroseasc# de el, dar a adoptat un pas exact atât de iute, cât s# nu-i 
permit# lui s# se men&in# um#r la um#r cu ea. El s-a hot#rât s-o înso&easc# 
pân# la sta&ia de metrou, dar, deodat#,  i-a dat seama de cât de lipsit de sens 
 i de nesuferit era faptul c# se &inea a a dup# ea prin frigul t#ios. I-a n#p#dit 
dorin&a nu atât de a se îndep#rta de ea, cât de a se întoarce la Cafeneaua 
„Castanul", care i s-a p#rut, în momentul acela, mai îmbietoare ca 
niciodat#. A avut viziunea nostalgic# a mesei lui din col&, cu ziarul, tabla de 
 ah  i izvorul nesecat de gin. Ins#, dincolo de orice altceva, acolo era cald. 
A a se face c# a l#sat, cât voit, cât din întâmplare, un mic grup de trec#tori 
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s# p#trund# printre ei  i s#-i despart#. A încercat, numai cu jum#tate de 
voin&#, s-o ajung# din urm#, dar pe urm# a r#rit pasul, s-a întors  i a pornit 
în direc&ia opus#. Dup# vreo cincizeci de pa i, a întors capul. Dar strada era 
aglomerat#  i nu a mai reu it s-o deosebeasc# din mul&ime. Ar fi putut fi 
oricare dintre multele persoane care mergeau gr#bite. )i probabil c#, 
voinic#  i rigid# cum ajunsese, nu mai era de recunoscut din spate... 
 În momentul când &i se întâmpla, îi spusese ea, vrei cu adev#rat 
treaba respectiv#. )i el a vrut cu adev#rat. Nu numai c# a spus-o, dar chiar 
i-a dorit-o. A dorit ca ea, [i nu el, s# fie l#sat# la cheremul acelor... 
 Ceva se schimb# brusc, în muzica transmis# la tele-ecran: cap#t# 
deodat# o not# spart#, de zeflemea, de g#lbejeal#. Iar apoi – poate c# nici 
nu se întâmpla a a de fapt, poate c# este vorba, pur  i simplu, de o amintire 
care se manifest# sonor – aude o voce cântând: 

„Sub castanul înfrunzit,  
M-ai în elat, te-am fraierit,  
)i-unul  i-altul, p#c#lit,  
St#m sub castanul înfrunzit”. 

 Ochii i se umplu de lacrimi. Un chelner care tocmai trecea pe acolo îi 
vede paharul gol [i se întoarce cu sticla de gin.  
 Duce paharul la nas  i trage aer în piept. Cu fiecare gur# pe care o 
soarbe din el, ginul devine din ce în ce mai oribil. Pentru el, îns #, de la o 
vreme, este elementul în care plute te. Ginul reprezint# pentru el via&#, 
moarte  i reînviere. Ginul îl turte te în fiecare sear#, ginul îl treze te din 
nou la via&# în fiecare zi. Când se treze te -  i rareori i se întâmpla s# se 
trezeasc# mai devreme de ora unsprezece, cu pleoapele parc# lipite, cu un 
gust iute în gur#  i sim&indu- i  alele de parc# i-ar fi fost dislocate -, nu ar 
putea nici m#car s# se urneasc# de la orizontal#, dac# nu ar avea lâng# pat, 
a ezate de cu sear#, sticla  i cana. În timpul prânzului, st# pe scaun, cu 
figura imobil#  i cu sticla la îndemân#,  i ascult# la tele-ecran. De la orele 
cincisprezece pân# la închidere, se înfiin&eaz# la „Castanul" [i nu se mi c# 
de acolo. Nim#nui nu-i mai pas# de ce face, nu mai este trezit cu fluierul, 
nu-l mai admonesteaz# nimeni prin tele-ecran. Din când în când, de cel 
mult dou# ori pe s#pt#mân#, merge într-un birou plin de praf de la 
Ministerul Adev#rului, care arat# uitat de lume,  i mai lucreaz# câte ceva, 
dac# se poate numi munc#. A fost numit într-o grup# de lucru a unei 
subcomisii desprinse dintr-una dintre nenum#ratele comisii angrenate în 
clarificarea dificult#&ilor minore care se ivesc în procesul compil#rii celei 
de-a Unsprezecea Edi&ii a Dic&ionarului Nou-vorbei. El  i ceilal&i cu care 
lucreaz# se ocup# cu alc#tuirea unui a a-numit Raport Interimar, dar el, 
unul, nu a reu it înc# s#- i dea seama despre ce anume urmeaz# s# 
raporteze. Este ceva legat de virgule, dac# trebuie s# fie a ezate în#untrul 
sau în afara parantezelor. Din grupa lui de lucru mai fac parte al &i patru in i, 
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to&i asem#n#tori cu el. În unele zile, se întâlnesc, apoi imediat se despart, 
recunoscându- i deschis unul altuia c# realmente nu au nimic de f#cut. Dar 
sunt  i zile când se pun pe treab# aproape cu sete, f#când o tevatur# 
întreag# din redactarea unor minute  i din schi&area unor memorandumuri 
care r#mân, în mod invariabil, neterminate; în asemenea zile, controversa 
referitoare la ce anume se a teapt# de la ei s# sus&in# acolo se complic# 
extraordinar de mult  i devine obscur#, ajungând pân# la cele mai subtile 
forme de tocmeal# pentru câte o defini&ie, la interminabile digresiuni, la 
certuri  i chiar la amenin&area de a face apel la decizia forurilor superioare. 
)i brusc, la un moment dat, entuziasmul tuturor se evapor#  i r#mân în jurul 
mesei, uitându-se unul la altul cu ochii stin i, ca ni te fantome care se 
destram# la primul cântat al coco ului. 
 Tele-ecranul tace pentru o clip#. El ridic# ochii din nou. Buletinul de 
pe front! Nu, se schimb# muzica  i-atât. Harta Africii i se a&ine pe undeva 
prin spatele pleoapelor. Mi c#rile celor dou# armate se prezint# ca într-o 
diagram#: o s#geat# neagr# care taie pe vertical#, de la nord la sud,  i o 
s#geat# alb# care taie pe orizontal#, de la vest la est, peste coada celei 
dintâi. Ridic# ochii spre figura enorm#  i imperturbabil# a Fratelui cel 
Mare, ca [i cum ar vrea s# se asigure. Este, oare, de conceput ca s#geata a 
doua, cea alb#, s# nici nu existe, de fapt? 
 Dar interesul i se disipeaz# din nou. Mai ia o înghi&itur# de gin, apoi 
face o mutare îndr#znea&# cu nebunul alb. )ah. Dar, evident, nu este o 
mutare bun#, pentru c#... 
 O amintire îi inund# memoria, nechemat# de nimeni. Se vede pe el 
însu i, la vreo nou# sau zece ani, într-o camer# cu lumânare  i cu un pat 
mare acoperit cu o cuvertur# alb#, scuturând o cutie cu zaruri  i râzând în 
hohote. Mama st# în fa&a lui  i râde [i ea. Era, probabil, cam cu vreo lun# 
înainte ca ea s# dispar#, când tr#iau un moment de împ#care, când el uitase 
de foamea sâcâitoare din burt#  i când sim&ea din nou, pentru o vreme 
m#car, vechea lui dragoste pentru ea. Î i aduce bine aminte de ziua aceea, 
ploua toren&ial,  uvoaiele de ap# se scurgeau în jos pe geamuri, iar lumina 
din camer# era mult prea slab# pentru citit. Cei doi copii bloca &i în bezna [i 
înghesuiala camerei nu mai puteau suporta plictiseala. El mârâia  i bâzâia, 
cerea inutil de mâncare, din obi nuin&#, dac# nu de foame, se fâ&âia prin 
camer# tr#gând toate lucrurile de la locul lor  i dând cu picioarele în 
lambriuri, pân# când vecinii au b#tut în pere&i, iar feti&a scâncea din când în 
când. Pân# la urm#, mama a zis: „Fii cuminte, c#, uite, î&i cump#r o juc#rie. 
O juc#rie frumoas#, ai s# vezi ce-o s#-&i mai plac#”. )i pe urm# s-a dus a a, 
pe ploaie, pân# la un magazin universal de lâng# casa lor, care mai era 
deschis uneori,  i s-a întors cu o cutie de carton în care se afla un joc, 
„)erpii  i sc#ri&ele”. )i acum î i mai aminte te de mirosul acelui carton 
înmuiat de ap#. Jocul era mizerabil. Tabla de joc, tot de carton, era cr#pat#, 
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iar zarurile de lemn, atât de prost t#iate, încât abia st#teau, pe oricare dintre 
laturi. El s-a uitat, la început, îmbufnat  i f#r# chef. Dar mama a aprins înc# 
o buc#&ic# de lumânare  i s-au a ezat amândoi pe jos s# se joace  i nu mult 
dup# aceea el s-a ambalat atât de tare, încât &ipa, râzând în hohote, când 
vedea prostioarele alea care se c#&#rau cu zor  i spor pe sc#ri&e  i pe urm# 
se rostogoleau înapoi pân# la locul de pornire, de-a lungul celorlal&i „ erpi”. 
Opt jocuri au jucat în total, câ tigând fiecare câte patru. Sora lui cea mic# 
nu în&elegea cum venea jocul respectiv, dar st#tea rezemat# de-o pern#  i 
râdea  i ea, fiindc# îi vedea pe ei cum râdeau. O dup#-amiaz# întreag# au 
fost cu to&ii ferici&i, aproape ca pe vremuri. 
 Î i alung#, îns#, din minte, imaginea aceea. Este o fals# amintire. Din 
când în când îl mai tulbur# asemenea false amintiri. Nu are nici o 
importan&#, atâta timp cât  tii singur despre ce este vorba. Unele lucruri s-
au întâmplat, altele nu s-au întâmplat, î i îndreapt# la loc aten&ia asupra 
tablei de  ah [i apuc# din nou nebunul alb. Aproape în aceea i clip#, piesa îi 
scap# din mân#  i cade pe tabl#, f#când poc. Sare în sus ca  i cum cineva i-
ar fi înfipt un ac în fund. 
 Un sunet ascu&it de trompe&i a t#iat aerul în dou#. Buletinul de pe 
front! Victorie!! întotdeauna înseamn# victorie când  tirile încep cu sunetul 
de trompe&i! Prin tot barul trece un fel de fior electrizant. Pân# [i chelnerii 
au &â nit de la locurile lor [i stau acum numai ochi  i urechi. 
 Sunetul de trompe&i a declan at un imens volum de zgomot. Imediat 
dup# aceea, o voce excitat# la maximum începe s# turuie la tele-ecran, dar, 
înc# înainte de a începe, a fost deja înecat# aproape cu totul de r#cnetele 
uralelor care vin de pe strad#. Vestea a str#b#tut str#zile ca prin minune. Nu 
aude, din tot ce se transmite la tele-ecran, decât exact cât îi trebuie ca s#- i 
dea seama c# totul s-a petrecut a a cum a anticipat el: o imens# armada 
naval#, asamblat# în secret, o lovitur# brusc# în spatele du manului, s#geata 
alb# str#punsese coada celei negre. Fragmente de exclama&ii triumf#toare se 
disting din vacarm: 

– Ampl# manevr# strategic# - perfect# coordonare - total# derut# - 
jum#tate de milion de prizonieri - complet# demoralizare - control asupra 
întregii Africi - finalul r#zboiului se întrevede deja - Victorie! - cea mai 
mare victorie din istoria omenirii - victorie, victorie, VICTORIE !! 
 Picioarele îi trop#ie convulsiv pe sub mas#. Nu s-a ridicat de pe 
scaun, dar în minte a luat-o deja la goan#, alearg# de zor, a ajuns afar#, s-a 
al#turat mul&imii  i zbiar# [i el, pân# ajunge s# nu se aud# nici el pe el. 
Deocamdat#, ridic# ochii din nou spre portretul Fratelui cel Mare. Colosul 
care st# c#lare peste întreaga planet#! Stânc# împotriva c#reia n#v#lesc în 
zadar hoardele Africii! )i nu sunt nici zece minute - auzi, zece minute ! – 
de când îi mai d#dea târcoale gândul acela echivoc, semnul de întrebare în 
leg#tur# cu ce avea s# anun&e buletinul de  tiri: victorie sau înfrângere. Ah, 
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nu este vorba numai de o armat# eurasian# care a pierit! Multe lucruri s-au 
schimbat la el din prima zi pe care  i-a petrecut-o la Ministerul Iubirii, dar 
schimbarea final#, indispensabil#, cea prin care efectiv se îns#n#to e te, 
abia acum, în clipa asta, a avut loc. 
 Vocea de la tele-ecran tot mai turuie despre prizonieri, despre 
m#celuri  i pr#zi, dar zbieratele de afar# s-au mai potolit. Chelnerii s-au pus 
din nou pe treab#. Unul se apropie cu sticla de gin. Nu-i d# nici o aten&ie, în 
timp ce chelnerul îi umple paharul, fiindc# st# c#zut într-o reverie 
binef#c#toare. Nu mai alearg#,  i nici nu mai strig# urale. Se g#se te din 
nou la Ministerul Iubirii, cu toate iertate  i cu sufletul alb ca z#pada. St# în 
boxa acuza&ilor  i recunoa te totul  i arat# cu degetul pe toat# lumea. Merge 
pe coridorul placat cu faian&# alb#, cu senza&ia c# merge pe la soare,  i cu 
un gardian înarmat în urma lui. Mult-a teptatul glon& îi p#trunde sub ceaf#. 
 Deocamdat#, ridic# ochii tulburi c#tre figura enorm#. Patruzeci de 
ani i-au trebuit ca s# priceap# ce fel de zâmbet se ascunde în spatele 
must#&ii negre, late de un metru. Ah, ce tic#lo ie f#cuse  i ce pierdere 
fusese pentru el s# nu în&eleag# atâta timp! Ah, cu cât# înc#p#&ânare s-a 
exilat de unul singur de la pieptul iubitor!  

Dou# lacrimi cu iz de gin i se preling de o parte  i de alta a nasului. 
Dar gata, totul este bine acum, lupta s-a sfâr it. A câ tigat b#t#lia cu el 
însu i, îl iube te pe Fratele cel Mare! 
 

Sfâr#it 
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Appendix 

Principiile Nouvorbei 
  

Nouvorba este limba oficial# a Oceaniei  i a fost conceput# pentru a 
veni în întâmpinarea necesit#&ilor ideologice ale SOCENG-ului, adic# 
Socialismului Englez. ~n anul 1984, nu exist# înc# nimeni care s# 
foloseasc# Nouvorba drept unic mijloc de comunicare, nici în vorbire, nici 
în scris. Articolele de fond din Times sunt redactate în Nouvorb\, dar acest 
lucru este un tour de force pe care numai un specialist îl poate realiza. Se 
prevede c# Nouvorba va înlocui în totalitate Vechivorba (sau Engleza 
Standard, cum se mai nume te) pân# prin jurul anului 2050. Deocamdat#, 
ea câ tig# teren în mod constant, to&i membrii Partidului având tendin&a de 
a folosi din ce în ce mai multe cuvinte  i construc&ii gramaticale în 
Nouvorba, în vorbirea de fiecare zi. Versiunea aflat# în uz în 1984, cea 
consemnat# în Edi&iile a Noua si a Zecea ale Dic&ionarului Nouvorbei, este 
o variant# provizorie, care con&ine înc# multe cuvinte superflue  i 
construc&ii arhaice. Acestea vor fi suprimate mai târziu. ~n cele  ce urmeaz#, 
ne vom referi la versiunea final#, perfec&ionat#, cea consemnat# în viitoarea 
Edi&ie a Unsprezecea a Dic&ionarului. 

Scopul Nouvorbei nu este doar acela de a oferi un mijloc de 
exprimare concep&iei despre lume  i obiceiurilor mentale proprii adep&ilor 
devota&i ai SOCENG-ului, ci, în acela i timp, de a face imposibil orice alt 
mod de gândire. Inten&ia este ca, atunci când Nouvorba va fi adoptat#, o 
dat# pentru totdeauna, iar Vechivorba, uitat#, o idee neortodox# – adic# o 
idee divergent# fa&# de principiile SOCENG-ului - s# fie literalmente de 
neconceput, cel pu&in în m#sura în care gândirea se bazeaz# pe cuvinte. 
Vocabularul ei este construit în a a fel, încât s# ofere posibilitatea 
exprim#rii exacte  i adeseori foarte subtile a oric#rui în&eles pe care un 
membru al Partidului ar putea dori s#-l exprime  i, de asemenea, 
modalitatea de a ajunge la ele pe c#i ocolite. Acest lucru se realizeaz#, în 
parte, prin inventarea de cuvinte noi, dar mai ales prin radierea cuvintelor 
nedorite  i prin cur#&area celor p#strate de sensurile neortodoxe  i, în 
m#sura posibilit#&ilor, de orice sens secundar. S# d#m un singur exemplu. 
Cuvântul liber continu# s# existe în Nouvorba, dar nu poate fi folosit decât 
în enun&uri de genul: „Câinele este liber de purici" sau „Câmpul este liber 
de buruieni". Nu poate fi folosit în vechile sale sensuri, adic # 
„neînregimentat politic" sau „neangajat inte lectual", fiindc# libertatea 

                                           
 Cititorul trebuie s# &in# cont de faptul c# Nouvorba este construit# pe scheletul limbii engleze; de aceea, 
adaptarea ei la structura gramatical#  i la lexicul limbii române, atât în cadrul acestei sec &iuni, cât  i în 
cuprinsul c#r&ii, nu poate avea un caracter riguros )tiin&ific, ci cel mult unul descriptiv  i ilustrativ (n.tr.). 
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politic#  i cea intelectual# nu mai exist# nici m#car la nivel de concept  i, 
de aceea, în mod firesc, nu mai au nici un nume. Dincolo de radierea 
cuvintelor evident neortodoxe, reducerea vocabularului este considerat # un 
scop în sine, motiv pentru care nici unui cuvânt care poate fi suprimat nu îi 
este îng#duit s# supravie&uiasc#. Nouvorba este conceput# nu pentru a 
extinde, ci, dimpotriv#, pentru a restrânge sfera de gândire, iar acest scop 
este sprijinit, în mod indirect, prin reducerea la minimum a cuvintelor 
disponibile în limb#. 

Nouvorba se bazeaz# pe limba englez# a a cum o  tim, de i multe 
propozi&ii în Nouvorba, chiar dac# nu sunt formate cu cuvinte nou-create, 
cu greu ar putea fi în&elese de un englez din zilele noastre. Cuvintele 
Nouvorbei se împart în trei clase distincte, numite  vocabularul A, 
vocabularul B (sau cuvintele compuse)  i vocabularul C. Este mai simplu 
de discutat fiecare vocabular în parte, dar particularit#&ile gramaticale ale 
limbii pot fi analizate în spa&iul rezervat vocabularului A, fiindc# acelea i 
reguli sunt valabile pentru toate cele trei categorii.  

 
Vocabularul A const# din cuvintele necesare activit#&ilor de fiecare 

zi, cum sunt, de exemplu, mâncatul, b#utul, muncitul, îmbr#catul de haine, 
suitul  i coborâtul sc#rilor, mersul cu vehicule, gr#din#ritul, g#titul  i multe 
altele, asem#n#toare. El se compune, aproape în întregime, din cuvinte pe 
care limba englez# le are  i ast#zi - cuvinte ca lovi, fugi, câine, copac, 
zah r, cas , câmp -, dar, în compara&ie cu aceasta, num#rul lor este extrem 
de redus, iar sensurile, mult mai strict definite. Orice ambiguitate semantic # 
a fost suprimat#. ~n m#sura posibilit#&ilor, s-a reu it ca un cuvânt din acest 
vocabular s# fie doar o suit# de sunete sacadate, exprimând o singur  
no&iune clar în&eleas#. Ar fi efectiv imposibil ca vocabularul A s# fie folosit 
în scopuri literare sau într-o conversa&ie politic# sau filozofic#. El este 
destinat strict exprim#rii unor gânduri simple, a c#ror finalitate presupune, 
de obicei, obiecte concrete sau ac&iuni fizice. 

Gramatica Nouvorbei are dou# particularit#&i distincte. Prima este 
inter-schimbabilitatea cvasi-total# a diferitelor p#r&i de vorbire. Orice 
cuvânt al limbii - teoretic, acest lucru r#mîne valabil chiar  i în cazul unor 
termeni profund abstrac&i, precum dac  sau când - poate fi folosit ori ca 
verb, ori ca substantiv, ori ca adjectiv, ori ca adverb, între forma verbal#  i 
cea nominal#, atunci când provin din aceea i r#d#cin#, nu exist# niciodat# 
nici o diferen&#, aceast# regul# implicând de la sine suprimarea multor 
forme considerate arhaice. Cuvântul gândire, de exemplu, nu exist# în 
Nouvorba. Locul lui a fost luat de gândi, care `ndepline te rol  i de 
substantiv,  i de verb. în aceast# suprapunere, nu se respect# nici un 
principiu etimologic: în unele cazuri, substantivul este cel ales pentru a fi 
p#strat, în alte cazuri verbul. Chiar  i atunci când un substantiv  i un verb 
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cu sensuri apropiate nu sunt etimologic înrudite, unul dintre ele este, de 
cele mai multe ori, suprimat. De exemplu, nu exist# nici un cuvânt pentru 
„a t#ia", sensul lui fiind suficient de bine acoperit de verb -substantivul 
cu&it. Adjectivele se formeaz# prin ad#ugarea sufixului -al la verb-
substantiv, iar adverbele, prin ad#ugarea sufixului -este. Astfel, de 
exemplu, vitezal înseamn# „rapid", iar vitezeste - „iute". Anumite adjective 
dintre cele pe care le avem ast#zi, cum ar fi bun, tare, mare, negru, moale 
etc. au fost p#strate, dar num#rul lor este foarte modest. Ele nu sunt nece-
sare, din moment ce aproape orice sens adjectival poate fi ob &inut ad#ugind 
sufixul -al la un verb-substantiv. Nici unul dintre adverbele de ast#zi nu a 
fost re&inut, cu excep&ia cîtorva care se termin# deja în -este, termina&ia -
este fiind invariabil#. Cuvântul bine, de exemplu, a fost înlocuit de buneste. 

~n plus, orice cuvânt -  i acest lucru este valabil, teoretic, pentru orice 
cuvânt al limbii - poate fi negat prin ad#ugarea prefixului ne- sau poate fi 
înt#rit prin afixul plus- sau, pentru o  i mai accentuat# intensificare, prin 
dubluplus-. Astfel, de exemplu, nerece înseamn# „cald", în timp ce plusrece 
 i dubluplusrece înseamn#, respectiv, „frig" si „foarte frig". Este, de 
asemenea, posibil, a a cum este  i în engleza de ast#zi, s# se modifice 
sensul aproape oric#rui cuvânt cu ajutorul afixelor prepozi&ionale, cum sunt 
ante-,post-, supra-, sub- etc. Asemenea procedee fac posibil# o fantastic# 
diminuare a vocabularului. Luând, de exemplu, cuvântul bun, nu este 
necesar un cuvânt ca r u, din moment ce sensul cerut este la fel de bine - de 
fapt, chiar mai bine - exprimat de nebun. Singurul lucru necesar, în cazul 
oric#ror dou# cuvinte care formeaz# o pereche natural# de antonime, este 
acela de a hot#rî care dintre cele dou# s# fie suprimat. Noapte, de exemplu, 
se poate înlocui cu nezi, sau zi cu nenoapte, dup# preferin&#. 

A doua tr#s#tur# distinctiv# a gramaticii Nouvorbei este 
regularitatea. Cu câteva excep&ii, men&ionate în continuare, toate 
inflexiunile respect# acelea i reguli. Astfel, la toate verbele preteritul  i 
participiul perfect sunt identice  i se termin# în -t: preteritul lui fura este 
furat, preteritul lui gândi este gândit si a a mai departe, toate formele ca 
înot , d du, aduse, vorbi, lu  etc. fiind eliminate. Toate pluralurile se 
formeaz# ad#ugând -i sau -uri, dup# caz. Pluralurile de la om, bou, via]  
sunt omi, boui, via]uri. 

Singurele clase de cuvinte c#rora li s-a acceptat o inflexiune 
neregulat# sunt pronumele personale, cele relative, adjectivele 
demonstrative  i verbele auxiliare. Toate acestea î i urmeaz# vechea 
folosin&#, cu excep&ia lui ce, abandonat ca nefiind necesar  i a auxiliarelor o 
s   i are s , la care s-a renun&at, ele fiind acoperite, în toate cazurile, de va. 
Mai exist# unele neregularit#&i în formarea cuvintelor, izvorând din nece-
sitatea unei vorbiri rapide sau u oare. Un cuvânt greu de pronun&at, sau care 
ar putea fi incorect auzit  i în&eles, este socotit ipso facto necorespunz#tor; 
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de aceea, uneori, de dragul eufoniei, sunt inserate litere suplimentare în câte 
un cuvânt sau este re&inut# câte o construc&ie învechit#. Aceast# necesitate 
se face sim&it#, îns#, mai ales în leg#tur# cu vocabularul B. De ce se acord# 
o importan&# atât de mare u ur#rii pronun&iei vom l#muri mai jos. 
 

Vocabularul B const# din cuvinte care au fost special concepute în 
scopuri politice; mai concret spus, cuvinte care, pe lâng# faptul c# au, 
fiecare în parte, o implica&ie politic#, urm#resc  i impunerea atitudinii 
mentale dezirabile la persoana care le folose te. F#r# o profund# în&elegere 
a principiilor SOCENG-ului, este dificil s# folose ti aceste cuvinte corect. 
~n unele cazuri, ele pot fi traduse în Vechivorb#, sau chiar în cuvinte împru-
mutate din vocabularul A, dar un asemenea lucru cere, de obicei, o lung# 
parafraz#  i întotdeauna implic# pierderea anumitor nuan&e. Cuvintele din 
vocabularul B sunt un fel de stenografie verbal# care acoper#, de multe ori, 
serii întregi de idei prin câteva silabe, fiind, îns#, în acela i timp, mai clare 
 i mai pu&in variabile decât limba cotidian#. 

Cuvintele din vocabularul B sunt, în totalitate, cuvinte compuse. Ele 
constau din dou# sau mai multe cuvinte cuvinte compuse, cum ar fi 
scrievorbitor, se g#sesc, bineîn&eles, si în vocabularul A, dar acestea nu sunt 
decât ni te abrevieri comode  i nu au o nuan&# ideologic# special# (n.a.). 
sau por&iuni de cuvinte, al#turate într-o manier# u or de pronun&at. 
Amestecul rezultat este întotdeauna un verb-substantiv a c#rui flexiune 
urmeaz# regulile obi nuite. S# lu#m un singur exemplu: cuvântul bungândi, 
cu sensul, în linii mari, de „ortodoxie" sau, dac # vrei s#-l consideri verb, „a 
gândi în mod corect". Acesta se deriv# astfel: verb-substantiv - bungândi; 
preterit  i participiu perfect – bungândit; participiu prezent – 
bungândind; adjectiv - bungândal; adverb - bungânde#te; substantiv verbal 
- bungânditor. 

Cuvintele din vocabularul B nu sunt construite dup # nici un principiu 
etimologic. Cuvintele din care sunt formate pot fi orice parte de vorbire, 
plasate în orice ordine  i mutilate în orice mod care le face u or de 
pronun&at, cu condi&ia s# se în&eleag#, în acela i timp, de unde provin, în 
cuvântul crim gândi, „delict de gândire", de exemplu, gândi vine pe locul 
al doilea, în timp ce, în gândipol, „Poli&ia Gândirii", vine pe locul întâi, iar 
al doilea cuvânt, poli&ie  i-a pierdut silabele finale. 

Din cauza unor dificult#&i mai mari în men&inerea eufoniei, forma&iile 
neregulate sunt mai frecvente în vocabularul B. De exemplu, formele 
adjectivale de la Minadev, Minipax  i Miniiub sînt, respectiv, minireal, 
minipasnic  i minidrag, pur  i simplu fiindc# -adeval, -paxal  i –iubal ar 
suna oarecum ciudat. Cu toate acestea, teoretic vorbind, toate cuvintele din 
vocabularul B pot fi derivate  i toate se deriveaz# în acela i fel. 
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Unele dintre cuvintele din vocabularul B au în &elesuri deosebit de 
subtile, aproape imposibil de sesizat pentru cine nu st #pâne te limba în 
totalitatea ei. Iat#, de exemplu, o propozi&ie caracteristic#, ap#rut# într-un 
articol de fond din Trimes: Vechigânditorii neburt\simt SOCENG. Cel mai 
scurt mod de a traduce aceast# propozi&ie în Vechivorb# ar fi urm#torul: 
„Cei ale c#ror concep&ii s-au format înainte de revolu&ie nu pot avea o 
în&elegere cu adev#rat afectiv# a principiilor Socialismului Englez". Dar 
traducerea nu este cea mai potrivit#, în primul rând, pentru a în&elege în 
profunzime sensul propozi&iei citate, este nevoie de cunoa terea clar# a 
realit#&ii acoperite de termenul SOCENG. În al doilea rând, numai o 
persoan# cu profunde cuno tin&e de SOCENG poate aprecia la justa ei 
valoare for&a cuvântului burt sim&i, care implic# o acceptare oarb#  i 
visceral#, ast#zi greu de imaginat; sau a cuvântului vechigândi, care este în 
mod indisolubil legat de ideea efemerit#&ii  i a decaden&ei. Dar rolul special 
al anumitor cuvinte din Nouvorb# este nu atât de a exprima semnifica&ii, cât 
de a le suprima. Ace ti termeni care, prin for&a lucrurilor, sunt pu&ini la 
num#r, con&in ei în i i serii întregi de semnifica&ii care, fiind astfel suficient 
acoperite de câte un singur termen unic  i inteligibil, pot fi eliminate  i 
uitate. Cea mai mare dificultate cu care se confrunt# redactorii 
Dic&ionarului Nouvorbei nu este aceea de a inventa noi termeni, ci, odat# 
ace tia inventa&i, s#- i dea bine seama ce anume înseamn# fiecare; sau, 
altfel spus, s#- i dea bine seama ce serii de cuvinte sunt desfiin &ate prin 
existen&a celor dintâi. 

Dup# cum am mai ar#tat  i în cazul cuvântului liber, unele cuvinte 
care au avut, la un moment dat, o semnifica&ie devenit# eretic# sunt 
p#strate, uneori, de dragul aparen&elor, dar numai dup# ce sunt cur#&ate de 
respectivele semnifica&ii nedorite. Nenum#rate alte cuvinte, de exemplu, 
onoare, dreptate, moralitate, interna&ionalism, democra&ie, #tiin&  sau 
religie, au încetat, pur  i simplu, de a mai exista, în locul lor, exist# câteva 
cuvinte artificiale care le acoper# sensurile  i, acoperindu-le, le abolesc. 
Toate cuvintele care sunt legate de obiectivitate si ra &ionalism intr# în sfera 
unicului termen crim gândi. O precizie mai mare ar putea deveni 
primejdioas#. Unui membru al Partidului i se cere s# aib# o concep&ie 
asem#n#toare cu cea a vechiului evreu, care  tia, f#r# s# cunoasc# prea 
multe în rest, c# toate popoarele, afar# de poporul evreu, venerau „idoli". El 
nu avea nevoie s#  tie c# acelor zei li se spunea Baal, Osiris, Moloh, 
Astarte  i a a mai departe; cu cât  tia mai pu&in despre ei, cu atât mai solid# 
îi era credin&a. ~l cuno tea pe Iehova  i poruncile lui Iehova; deci  tia c# 
orice alt# divinitate, care purta orice alt nume  i avea orice alte atribute, era 
un idol. Aproximativ în acela i mod, un membru al Partidului  tie care 
anume este comportamentul corect, iar în termeni foarte generali  i excesiv 
de vagi  tie ce anume `ndep#rt#ri de la linia corect# respectiv# sunt 
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posibile. Via&a lui sexual#, de exemplu, este cuprins#, în totalitate, între 
dou# cuvinte din Nouvorb#: sexcrim , „imoralitate sexual#",  i bunsex, 
„castitate". Sexcrim# cuprinde toate delictele sexuale imaginabile: prea-
curvia, adulterul, homosexualitatea  i alte perversiuni, dar  i copula&ia 
normal# practicat# pentru pl#cerea în sine. Acestea nu au de ce s# fie 
numite separat, din moment ce toate sunt la fel de condamnabile  i, în 
principiu, se pedepsesc cu moartea, în vocabularul C, care const# din 
termeni  tiin&ifici  i tehnici, s-ar putea dovedi necesar ca anumitor abera&ii 
sexuale s# li se aplice denumiri specializate, dar cet#&eanului de rând nu-i 
sunt necesare asemenea denumiri. El  tie ce se în&elege prin bunsex, 
copula&ia normal# între b#rbat  i femeie, având drept unic scop dobândirea 
de copii, f\r# nici o pl#cere fizic# din partea femeii; orice altceva este 
sexcrim .~n Nouvorb#, este aproape imposibil de a duce un gând neortodox 
mai departe de simpla percepere a faptului c# este neortodox; dincolo de 
acest punct, lipsesc cuvintele necesare. 

Nici un termen din vocabularul B nu este neutru din punct de vedere 
ideologic. Mul&i dintre ei sunt eufemisme. Unii, de exemplu voioslag, 
„lag#r de munc# obligatorie", sau Minipax, „Ministerul P#cii" (adic# 
Ministerul de R#zboi), înseamn# aproape exact opusul a ceea ce par a 
exprima. Al&ii, îns#, dimpotriv#, dovedesc în&elegerea sincer#  i 
dispre&uitoare a adev#ratei fe&e a societ#&ii oceanice. Un exemplu pentru 
ace tia este alimprol, care desemneaz# distrac&iile stupide  i  tirile false 
asigurate de Partid maselor. 

~n sfâr it, alte cuvinte sunt echivoce, având conota &ia „bun" când se 
refer# la Partid  i „r#u" când se refer# la du manii s#i. Pe lâng# toate 
acestea, îns#, exist# un mare num#r de cuvinte care, la prima vedere, par 
simple abrevieri, dar care î i deriv# culoarea ideologic# nu din semnifica&ie, 
ci din structur#. 

~n m#sura în care acest lucru s-a dovedit realizabil, orice are sau ar 
putea avea o oarecare semnifica&ie ideologic# intr# în vocabularul B. 
Numele fiec#rei organiza&ii, grup#ri etnice, doctrine, &#ri, institu&ii, cl#diri 
publice a fost decupat dup# modelul obi nuit, adic# a devenit un singur 
cuvânt, u or de pronun&at, format din num#rul minim de silabe necesare, în 
a a fel încât derivarea ini&ial# s# nu se piard#. La Ministerul Adev#rului, de 
exemplu, Sec&ia Documente, la care a lucrat  i Winston Smith, se nume te 
Secdoc, Sec&ia Literatur# se nume te Seclit, Sec&ia Teleprograme se 
nume te Sectele  i a a mai departe. Acest lucru nu se face, îns#, numai cu 
scopul de a economisi timp. înc# din primele decenii ale secolului 
dou#zeci, cuvintele  i expresiile trunchiate au devenit una dintre tr#s#turile 
specifice ale limbajului politic; s-a observat chiar c# tendin&a de a folosi 
asemenea abrevieri era mai accentuat# în societ#&ile totalitare. De exemplu, 
cuvinte ca Nazi, Gestapo, Comintern,Inprecorr,Agitprop. Ini&ial, aceast# 
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practic# a fost adoptat#, dac# se poate spune a a, în mod instinctiv, dar 
Nouvorb# face uz de ea cu un scop bine stabilit. S-a observat c#, printr-o 
asemenea abreviere, un cuvânt î i îngusteaz#  i- i modific# subtil aria de 
semnifica&ie, pentru c# majoritatea asocia&iilor mentale pe care altminteri 
le-ar genera sunt eliminate. De exemplu, cuvintele Interna&ionala 
Comunist  sugereaz# un tablou compozit, al înfr#&irii între oameni, cu 
steaguri ro ii si baricade, cu Karl Marx  i Comuna din Paris. Cuvântul 
Comintern, îns#, nu sugereaz# nimic altceva decât o organiza&ie strâns 
unit#, cu o doctrin# bine definit#. El se refer# la ceva aproape tot atât de 
u or de conturat  i de limitat ca scop, cum ar fi un scaun sau o mas#. 
Comintern este un cuvânt pe care îl po&i rosti aproape f#r# s#-&i pui mintea 
la contribu&ie, pe când Interna&ionala Comunist  este o expresie asupra 
c#reia e ti obligat s# z#bove ti m#car câteva momente, în acela i mod, 
asocia&iile create de un cuvânt ca Minadev sunt mai pu&ine  i mai lesne de 
controlat decât cele generate de Ministerul Adev rului. Aceast# realitate 
explic# nu numai obiceiul de a abrevia ori de câte ori este posibil, ci  i grija 
oarecum exagerat# de a face fiecare cuvânt u or de rostit. în Nouvorb#, 
eufonia trage mai greu în balan&# decât toate celelalte considerente, afar# de 
precizia semnifica&iei.   Regularitatea   gramatical#   îi   este sacrificat# ori 
de cîte ori se dovede te necesar. )i este firesc s# fie a a, din moment ce 
ra&iunile de ordin politic reclam#, mai presus de orice, cuvinte scurte, 
decupate, cu un în&eles inconfundabil, care pot fi rostite rapid  i care trezesc 
un num#r minim de ecouri în mintea vorbitorului. Cuvintele din 
vocabularul B cap#t# chiar un plus de for&# prin faptul c# sînt, mai toate, 
foarte   asem#n#toare.   Aproape   invariabil,   aceste cuvinte - bungândi, 
Minipax, alimprol, sexcrim , voioslag, SOCENG, burt sim&i, gândipol si 
câte- i-mai-câte - sunt formate din dou#-trei silabe, cu accentul distribuit în 
mod relativ egal între prima  i ultima silab#. Folosirea lor conduce la un stil 
bolborosit de a vorbi, sacadat  i monoton în acela i timp. Ceea ce se  i 
urm#re te. Inten&ia este aceea de a face ca vorbirea,  i mai ales vorbirea în 
leg#tur# cu orice subiect care nu este neutru din punct de vedere ideologic, 
s# devin# cât mai independent# de con tiin&#. Pentru scopurile vie&ii de 
fiecare zi, trebuie, f#r# `ndoial#, ca m#car uneori s# cugeti înainte de a 
vorbi, dar un membru al Partidului, dac# este solicitat sau nevoit s#- i 
exprime opinia într-o problem# politic# sau etic#, trebuie s# fie în stare s# 
emit# judec#&ile corecte la fel de automat ca o mitralier# care î i scuip# 
gloan&ele. Preg#tirea sa îi permite acest lucru, limba îi ofer# un instrument 
aproape f#r# cusur, iar structura cuvintelor, cu sonoritatea lor bolov#noas# 
 i cu o anume urâ&enie care se acord# perfect cu spiritul SOCENG-ului, nu 
face decât s#-i ofere un sprijin. 

Dup# cum tot un sprijin este  i faptul de a avea foarte pu&ine cuvinte 
din care s# alegi, în compara&ie cu vocabularul limbii engleze, cel al 
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Nouvorbei este redus  i încontinuu se imagineaz# noi modalit#&i de a-l 
restrânge. Nouvorb# se deosebe te, într-adev#r, de aproape orice alt# limb#, 
prin faptul c# vocabularul ei scade cu fiecare an, în loc s# sporeasc#. 
Fiecare nou# reducere este un câ tig, pentru c# ispita de a te cufunda în 
gânduri este cu atât mai slab#, cu cât ai mai pu&in de unde alege. Scopul 
suprem este acela de a face ca vorbirea s# se produc# direct în laringe, f#r# 
a mai antrena deloc centrii nervo i superiori. Aceast# finalitate este 
declarat# în mod cinstit de un cuvânt din Nouvorb#, macavorbi, care 
înseamn# „a m#c#i ca o ra&#". )i acesta, ca atâtea alte cuvinte din 
vocabularul B, are un dublu sens. ~n cazul în care opiniile m#c#ite sunt cele 
corecte, are sensul unei profunde pre &uiri, iar atunci când Times se refer# la 
unul dintre oratorii Partidului numindu-i dubluplusbun macavorbitor, îi 
adreseaz#, de fapt, respectivului un cald  i valoros omagiu. 
 

Vocabularul C este un apendice al celorlalte dou#  i const# exclusiv 
din termeni  tiin&ifici  i tehnici. Ace tia se aseam#n# cu termenii  tiin&ifici 
pe care îi folosim  i noi ast#zi  i provin din acelea i r#d#cini, dar,  i în 
privin&a lor, exist# acelea i preocup#ri pentru a-i defini cu stricte&e  i a le 
elimina semnifica&iile nedorite. Regulile gramaticale sunt acelea i ca  i în 
cazul cuvintelor din vocabularele A  i B. Foarte pu&ine cuvinte din 
vocabularul C pot circula în vorbirea de fiecare zi sau în limbajul politic. 
Fiecare om de  tiin&# sau tehnician g#se te to&i termenii de care ar putea 
avea nevoie în lista alc#tuit# pentru propria sa specialitate  i numai rareori i 
se întâmpla s# aib# fie  i cea mai vag# idee -  i atunci numai cu totul 
superficial - despre termenii care apar pe alte asemenea liste. Cu excep &ia 
câtorva cuvinte comune tuturor listelor, nu exist# un vocabular care s# 
exprime func&ia )tiin&ei ca obicei al min&ii sau ca mod de gândire, 
indiferent de ramurile ei. în realitate, nici nu exist#, în Nouvorb#, vreun 
cuvânt care s# însemne „ tiin&#": orice în&eles Pe care un asemenea 
prezumtiv cuvânt l-ar transmite este suficient de bine acoperit de termenul 
SOCENG. Din cele ce urmeaz#, se va vedea c#, în Nouvorb#, exprimarea 
unor judec#&i devia&ioniste este cvasi-imposibil#, dincolo de un nivel cu 
totul  i cu totul rudimentar. Bineîn&eles c# s-ar putea rosti erezii de un soi 
foarte brut, mai degrab# ni te blasfemii  i-atât. De exemplu, s-ar putea 
spune Fratele cel Mare este nebun. Dar o asemenea afirma&ie care, pentru o 
ureche bungânditoare, exprim# o pur# abera&ie, nu poate fi sprijinit# cu 
argumente logice, fiindc# lipsesc cuvintele necesare. Opiniile potrivnice 
SOCENG-ului nu pot fi între&inute decât într-o form# vag#, neexprimat#,  i 
nu pot fi numite decât în termeni foarte generali, care se învârt în cerc si 
înfiereaz# grupuri întregi de erezii, f#r# ca, îns#, condamnându-le, s# le  i 
defineasc#. Adev#rul este c# Nouvorba nu poate fi folosit# în scopuri 
neortodoxe decât traducând, în mod ilegal, unele cuvinte înapoi în 
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Vechivorb#. De exemplu, To&i omii sunt egali este o posibil# propozi&ie în 
Nouvorb\, dar numai în m#sura în care To&i oamenii sunt ro#ca&i este o 
propozi&ie posibil# în Vechivorb#. Ea nu con&ine nici o eroare gramatical#, 
dar exprim# un evident neadev#r -  i anume c# to&i oamenii ar avea aceea i 
în#l&ime, greutate si, eventual, culoare a ochilor. Conceptul de egalitate 
politic# nemaiexistând, cuvântului egal i-a fost eliminat acest sens 
secundar, în anul 1984, când Vechivorb# înc# mai constituie mijlocul 
normal de comunicare, exist# primejdia teoretic# de a-&i aminti sensul 
ini&ial al cuvintelor din Nouvorba, pe care le folose ti. Practic, îns#, oricine 
st#pâne te bine tehnicile dublugânditului poate evita cu u  urin&# acest 
pericol, iar în r#stimpul câtorva genera&ii, pân#  i posibilitatea unei 
asemenea devia&ii va disp#rea cu totul. Cei ce vor creste având drept unic# 
limb# Nouvorba nu vor mai avea de unde s#  tie c# în&elesul secundar al 
cuvântului egal era odat# „echivalent din punct de vedere politic", iar al 
cuvântului liber era „neangajat intelectual", la fel cum cei care nu au auzit 
niciodat# de  ah nu pot fi con tien&i de sensurile adiacente ale cuvintelor 
regin  sau turn. în acest fel, multe crime  i erori vor deveni imposibil de 
comis, pur  i simplu pentru c# nu vor purta nici un nume  i vor fi, prin 
chiar acest fapt, de neimaginat. )i este de prev#zut c#, o dat# cu trecerea 
timpului, tr#s#turile specifice ale Nouvorbei vor deveni din ce în ce mai 
pronun&ate, c# vocabularul ei se va restrânge din ce în ce mai mult, c# 
semnifica&iile cuvintelor vor fi din ce în ce mai strict delimitate, iar pro-
babilitatea ca acestea s# fie întrebuin&ate în alte moduri decât cele corecte 
va sc#dea neîntrerupt. Iar o dat# cu înlocuirea total# si definitiv# a 
Vechivorbei, va fi t#iat#  i ultima leg#tur# cu trecutul. Istoria a fost deja 
rescris#, dar fragmente din literatura epocilor trecute mai supravie &uiesc ici 
 i colo, nefiind bine cenzurate; atâta timp cât omul î  i mai p#streaz# cuno -
tin&ele de Vechivorb#, el are  i posibilitatea s# le citeasc#, în viitor, 
asemenea fragmente, chiar dac#, din întâmplare, ar mai supravie&ui fizic pe 
undeva, vor fi de neîn&eles  i de netradus. Este imposibil s# traduci orice 
text din Vechivorb# în Nouvorba, cu excep&ia cazului în care se refer# la 
ceva pur tehnic sau la vreo activitate foarte simpl# de fiecare zi, sau dac# 
merge pe linia corect# de la bun început - dac# este deja bungândal, cum s-
ar spune în Nouvorb\. Practic, acest lucru înseamn# c# nici o lucrare scris# 
pîn# prin anul 1960 nu poate fi tradus# integral. Literatura pre-
revolu]ionar# trebuie neap#rat supus# unei traduceri ideologice, adic# unor 
modific#ri nu numai de limb#, ci  i de con&inut. S# lu#m, de exemplu, 
binecunoscutul pasaj din Declara&ia de Independen&#: 
 

Consider m aceste adev ruri ca fiind de la sine în&elese: c  to&i 
b rba&ii #i femeile au fost crea&i egali; c  ei au fost înzestra&i de Cel ce i-a 
creat cu anumite drepturi inalienabile; c  printre acestea se num r  via&a, 
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libertatea #i c utarea fericirii; c , pentru a garanta aceste drepturi, au fost 
instituite de c tre oameni Guvernele, a c ror just  autoritate deriv  din 
consensul celor pe care-i guverneaz ; c , ori de câte ori vreo form  de 
guvern mânt devine destructiv  fa&  de aceste &eluri, st  în dreptul 
oamenilor s  o modifice sau s-o aboleasc  [i s  instituie un nou Guvern etc. 
etc.  

 
Ar fi absolut imposibil de redat acest pasaj în Nou vorb\  i, în acela i 

timp, de p#strat sensul ini&ial, singura modalitate de a atinge m#car 
tangen&ial acest dublu scop ar fi aceea de a pune semnul egalit#&ii între 
pasajul citat  i termenul crim gândi. O traducere complet# nu ar putea fi 
decât o traducere ideologic#, prin care cuvintele lui Thomas Jefferson ar 
deveni un panegiric al conducerii totalitare.  

O mare cantitate din literatura epocilor precedente se afl# deja în curs 
de transformare în acest mod. Din ra&iuni de prestigiu, este bine s# p#strezi 
amintirea unor personaje istorice, dar numai aducând realiz#rile acestora pe 
aceea i linie cu filozofia SOCENG-uhii. Diver i scriitori, cum ar fi 
Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens, se afl# în plin proces de 
traducere; odat# aceast# ac&iune încheiat#, scrierile lor originale, împreun# 
cu orice altceva care mai supravie&uie te înc#, din literatura trecutului, vor 
fi distruse. Asemenea traduceri se fac, îns#, lent  i anevoios  i nu se poate 
prevedea ca ele s# fie definitivate înainte de primul sau chiar de al doilea 
deceniu .al secolului dou#zeci  i unu. ~n plus, exist#  i mari cantit#&i de 
literatur# strict utilitar# – manuale tehnice indispensabile [i altele - care 
urmeaz# s# fie tratate în acela i fel. Mai ales pentru a l#sa timpul necesar 
ac&iunii preliminare de traducere a fost fixat# adoptarea definitiv# a 
Nouvorbei pentru o dat# atât de `ndep#rtat# cum este anul 2050. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 Traducerea acestui pasaj din Declara&ia de Independen&# a Statelor Unite ale Americii apar&ine  i 
serve te c#r&ii de fa&# (n. tr.). 
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