
13.    ANTISOCIALISTICKÁ LITERATÚRA 

ALEXANDER SOLŽENICYN 

Vo svojich dielach sa búril proti totalitnému režimu. Niekoľko rokov strávil sám na Sibíri v trestaneckých táboroch 
a neskôr musel opustiť Rusko. Bola mu udelená Nobelova cena, ktorú mu však ruský režim nedovolil prevziať. 

Tvorba: novela Jeden deň Ivana Denisoviča, román Rakovina, román Súostrovie Gulag 

Súostrovie Gulag – Kniha čerpá z osobných zážitkov autora, z rozprávania a zo spomienok ľudí, ktorí prežili 
pobyty v pracovných táboroch. Gulag bola hlavná správa pracovných táborov a autor to opisuje ako samostatnú 
krajinu, ktorá m vlastné pravidlá. Autor zbieral materiál na túto knihu 9 rokov a dielo sa skladá zo 7 častí 
rozdelených do 3 kníh. Obžalúva v nich totalitný ruský režim, ale aj tých, ktorí o hrôzach vedeli a nič proti tomu 
neurobili. Jednotlivé životné osudy postáv sú popretkávané úvahami autora. Autor v diele zachytáva ruské 
orgány, ktoré v duchu hesla „očistenie krajiny od škodlivého hmyzu“ posielajú ľudí na nútené práce. 
Všíma si:  

1. Zatýkanie – zatýkanie nevinných ľudí bez udania dôvodu 
2. Spôsoby vypočúvania – mnoho ľudí nadrogovali, mučili a psychicky týrali len preto, aby priznali vinu 

3. Opisy transportov 
4. Opisy podmienok v pracovných táboroch – neľudské podmienky, šikanovanie väzňov 
5. História knihy, ktorá hovorí, že 66 mil. ľudí bolo umučených a popravených v gulagoch. 

Rakovina – Dej nás zavedie do nemenovaného mesta na onkologické oddelenie.  
Tu sa stretávajú ľudia z rôznych spoločenských vrstiev, ktorí majú rovnaké trápenie, a to že bojujú  
so zákernou chorobou. 
Dielo sa dá chápať v 2 rovinách -  v chorobe sú si všetci rovní  
   -  autor skôr poukazuje na spoločnosť, ktorá je podľa neho celá chorá   
      a zožiera ju zhubná rakovina 

Jeden deň Ivana Denisoviča – Novela, ktorá je výpoveďou človeka, ktorý bol nespravodlivo odsúdený  
na 10 rokov nútených prác na Sibíri. Je členená na kapitoly a rámec deja tvorí budíček a večierka.  
Autor nám presvedčivo vysvetľuje aj posun hierarchie hodnôt v živote väzňa. Peniaze nemali žiadnu hodnotu,  
ale jedlo a teplo boli na nezaplatenie. Ponižovanie jednotlivca bolo v tábore zákonom, a preto si väzeň číslo 854 
každý deň vrýval do pamäti všetky predpisy a zákazy, len aby sa mu 10 ročný test nepredĺžil.  
Autor v tomto diele použil 3 typy rozprávačov: 

1. Ivan Denisovič – nevzdelaný človek, a preto nemôže  prerozprávať dlhší príbeh 

2. skaz-rozprávanie – používa v ruských rozprávkach, tu nastupuje anonymný rozprávač 
3. sám autor – nastupuje na mieste, kde emocionálne a intelektuálne ostatné postavy už nestíhajú 

GEORGE ORWELL 

Bol anglický prozaik a publicista. Vo svojich dielach bojoval proti totalitnému režimu. 

Zvieracia farma – Alegorický román, ktorý má formu bájky, v ktorej zvieratá konajú ako ľudia.  
Hlavným znakom diela je podobnosť systému riadenia farmy so základnými prvkami komunizmu.  
Dielo bolo zakázané a vyšlo až v roku 1989 v samizdatových a exilových literatúrach.  
Na istej anglickej farme sa vzbúria zvieratá, nespokojné so svojím osudom. Podnetom vzbury je vízia starého 
kanca Majora, podľa ktorého sa v budúcnosti zvieratá konečne zmocnia produktov svojej práce a vyženú 
najväčšieho nepriateľa – človeka. Pod vplyvom tejto vízie sa zvieratá zjednotia. Vyženú majiteľa farmy pána 
Johnsa. Vlády sa ujímajú najbystrejšie prasatá – Snehuliak a Napoleon. Zásady Zásady spolunažívania tzv. 
animizmus sústredia do 7 prikázaní napísaných na vráta z ktorých najdôležitejšia je absolútna rovnosť medzi 
tvormi, ktoré farmu obývajú. Po počiatočnej idyle dochádza medzi prasatami k rozporu. Napoleon vyženie 
Snehuliaka a začne tvrdo vládnuť. Opojený pocitom moci a obklopený skupinou prisluhovačov vedie zvieratá 
k čoraz ťažšej práci a neustále im znižuje prídel potravín. Všetky neúspechy zvádza na Snehuliaka, ktorého pred 
časom vyhnal. Pamäť zvieratám už postupne prestáva slúžiť a tak si už nespomínajú na predchádzajúce utrpenie. 
Pokusy o vzburu Napoleon likviduje pomocou násilia a zastrašovania. Prasatá sa dokonca tak priblížili k ľuďom,  
že kráčajú po dvoch nohách, opíjajú sa, žijú v dome, atď.  
Vrcholom dezilúzie je vypísanie nového hesla  „všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie“.  
Po tomto všetko uplynie niekoľko rokov a keď sa pri hostine zídu majitelia niekoľkých fariem a s nimi aj prasatá, 
ostatné zvieratá ich pozorujú cez okno a už nemôžu jedných od druhých rozlíšiť. 

Štruktúra diela:  

Má výraznú alegorickú rovinu, farmy môžu predstavovať štáty, zvieratá občanov a jednotlivé zvieratá 
reprezentujú rôzne typy a charaktery ľudí. Hlavným znakom diela je podobnosť systému riadenia farmy so 
základnými prvkami komunizmu. 



1984 – Svetoznámy román, antiutopický z roku 1949. Vykresľuje odstraňujúcu víziu z roku 1984.  
Opiera sa o konkrétne detaily totalitných systémov 20. storočia. Odhaľuje zásady akejkoľvek absolútnej vlády, 

nekontrolovanej moci a vymývanie mozgov. Predstaviteľom moci Orwell vytvára nový jazyk newspeak,  
ktorý zamedzuje iné myslenie ako myslenie vládnej ideológie. Svet je v roku 1984 rozdelený medzi  
3 superveľmoci – Oceániu, Euráziu a Eastáziu. Všetky superveľmoci súperia medzi sebou o nadvládu a stále vedú 
vojnu. Všetky strany považujú za normálne vraždenie, ničenie, znásilňovanie, drancovanie, zabíjanie detí 
a zotročovanie národov. Hlavný hrdina, 39 ročný Londýnčan Winston Smith žije v Oceánii.  
Je úradníkom na ministerstve pravdy, ktoré spravuje informácie, zábavu, školstvo a umenie. Spoločnosť riadi 
všadeprítomná strana Ideopolícia a televízia. Obyvatelia sú rozdelený na 3 skupiny, z ktorých tá najvyššia  
je najelitnejšia a najmenej početná. V tomto totalitnom režime je aj erotika nepriateľom štátu (láska je len 
prostriedkom na plodenie detí a aj tú má na starosti jedno z ministerstiev). Winston sa proti tomu vzbúri, 
zamiluje sa do Júlie a chce zničiť systém v tajnom spolku. Oboch ich však zatknú, vypočúvajú , mučia, vymývajú 
sa im mozgy, až napokon zradia sami seba, jeden druhého a Winston začne dokonca milovať veľkého brata  
(systém – Big Brother), ktorý stojí na čele krajiny a nikto ho nikdy nevidel. 


