Рецензія на книгу Джорджа Оруелла "1984"

"1984" - книга, про яку знає весь світ. Починаючи з таємничої назви, яка відразу звертає на себе увагу, закінчуючи не менш таємничим сюжетом, після вивчення якого ви точно зненавидите тоталітарний режим.
Книга розповідає про розбіжності як зовнішні, так і внутрішні. Що стосується зовнішніх, то до них відноситься війна між трьома країнами Євразією, Океанією і Востазією. Ця війна дуже дурна, і якщо вникнути в саму суть, то ми розуміємо, що вона створена виключно для винищення населення. А ось до внутрішніх розбіжностей відноситься більш жорстока війна з інакомисленням, минулим і бажанням вільно існувати в повному благополуччі. Але що цікаво, так це те, що самі жителі Океанії дійсно відчувають себе щасливими. Вони ніби запрограмовані так, що не бачать підступу. Вдало імітована ілюзія свободи, а на ділі - люди-раби системи, готові на все заради Старшого Брата, того, хто підтримує їх "щасливе" життя.

Єдиним, хто чує недобре, ключовий герой - Уїнстон Сміт. Насправді, це безсильна людина, його боротьба з метою занепаду влади Старшого Брата в будь-якому випадку не увінчалася б успіхом. Він намагався йти проти правил, але, на жаль, всіх, хто порушує правила, чекає покарання. І покарання це особливе, тому що навіть померти з іншою точкою зору партія не дозволяла. Тому перш ніж вбити, вони мучали та вселяли йому свою точку зору.

Протягом читання книги ви почнете замислюватися про те, що і зараз нас з вами ось так обманюють і вселяють певну думку. Вас почне переслідувати страх, що ви позбудутеся своєї волі. Книга дуже сильно впливає на сприйняття світу, вона страшна і правдива, Оруелл кинув виклик кожному читачеві, мовляв, чи готові ви перетворитися на зомбі без власної думки?

Ви не зможете відірватися від цього твору. Цей світ сповнений абсурду, але він реальний. Проблеми, порушені автором, залишаються актуальними і донині. Книга вчить думати, мислити, і ні в якому разі не потрапляти під вплив уряду і новин.

