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George Orwell
• 1903 – 1950 (zemřel ve 47 letech, 1. polovina 20.

st.)

• anglický prozaik

• jméno je pseudonym (Eric Arthur Blaire)

• narodil se v Indii, studoval v Anglii, pracoval jako
policista v Barmě

• 1927 se vzdal práce, žil jako tulák v Paříži, poté v
Anglii redaktor

• 30. léta – socialista, antifašista, kritik totalit

• 1936 – dobrovolník ve španělské občanské válce

• vleklá tuberkulóza – neúčastnil se II. sv. v., příčina
úmrtí



Tvorba
• Farma zvířat (1945) - alegorická novela (někde se uvádí román, jinde

bajka)

• 1984 (1948) - román (název vznikl přehozením posledních dvou číslic
roku, kdy knihu napsal)



Farma zvířat

• alegorie = jinotaj, skryté poselství, v literárním či výtvarném díle,
čtenář musí hledat skrytý význam, k porozumění skrytého významu
potřebuje znát určitý klíč, využívání symbolů (Labyrint světa a ráj
srdce – J. A. Komenský, Božská komedie – Dante Alighieri)

• novela = kratší próza, od povídky se liší překvapivým závěrem = 
pointou

1) FORMA DÍLA

http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/Farma-zvirat.pdf


2) OBSAH DÍLA

• hlavní myšlenka – jde o kritiku totalitního režimu, konkrétně poměrů v 
Sovětském svazu

• děj (stručně) – na farmě pana Jonese se zvířatům nedaří příliš dobře,
poslouchají řeči prasete Majora, které předpovídá příchod revoluce, po
jeho smrti jednoho dne zvířatům dojde trpělivost, když nedostanou najíst, a
impulzivně, neorganizovaně se vzbouří a vyženou pana Jonese; do čela
zvířat se postaví prasata Napoleon, Kuliš a Pištík, stanoví 7 základních
zásad, které se musí dodržovat, a farmu přejmenují – všechna zvířata se
nyní těší, že se budou mít mnohem lépe, když si budou vládnout sama;
realita je však zcela jiná – vládnoucí prasata se postupně začnou podobat
původním trýznitelům (tj. lidem), nenápadně upevňují svou moc (např.
pomocí štěňat odchovaných a vycvičených tajně přímo prasaty), likvidují
údajné nepřátele, skrytě upravují znění 7 zásad a přizpůsobují je svým
vlastním potřebám; na konci zvířata trpí úplně stejně, možná i více, než jak
tomu bylo za pana Jonese, a prasata spolupracují s lidmi z okolních farem



• prvky děje
• postavy

• Major – prase hlásající myšlenky revoluce, zemřel v začátku příběhu (Lenin)
• Napoleon – prase, kterému všichni důvěřují, intrikán (Stalin)
• Kuliš – prase, akční, s nápady (Trockij)
• Pištík – prase, výřečné, manipulativní, dokáže řečmi přesvědčit ostatní o opaku (symbolizuje 

propagandu)
• Psi – představují symbol pro tajnou policie (vliv výchovy – jako štěňata byla odebrána rodičům 

a vychována přímo prasaty tak, jak prasata potřebovala)
• Boxer – kůň, pracovitý, tahoun, důvěřivý, pracující do úmoru, za ideály je schopen položit svůj 

život (symbolizuje pracující lid)
• Lupina – kobyla, také pracovitá, oddaná režimu (také symbolizuje pracující lid)
• Molina – kobyla, naivní, důvěřivá, povrchní, zajímající se pouze o vzhled a svůj prospěch
• Benjamin – osel (pasivní intelektuál – vidí nebezpečí, ale nemá pocit, že by mohl něco změnit, 

ovlivnit)
• Mojžíš – havran, symbolizuje náboženství (slibuje zvířatům po smrti cukrovou horu)
• Ovce – hloupé, omílající to, co se jim řekne (představují tupý dav, bez přemýšlení, nemá názor, 

neptá se, hlasitým omíláním frází přehluší jakýkoli odpor)
• Slepice – první odpůrci Napoleona (nechtěly snášet víc vajec, snížení stravy, několik jich 

zemřelo, úmrtí vysvětleno údajnou nemocí)



• motivy
• Píseň zvířat – význam hudby v totalitních režimech (viz Internacionála, tzv. budovatelské písně,

oslavné písně …) – stmeluje, posiluje, upevňuje hlavní myšlenky X pak přišel ZÁKAZ ZPĚVU
(paralely – např. K. Kryl – píseň Veličenstvo Kat – „… byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat,
jak zakázali psát a zakázali zpívat …“)

• učení animalismu – připomínka různých –ismů (komunismus, socialismus atd.)

• 7 zásad animalismu + dodatky, které se tam postupně „objevily“

❖Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel.

❖Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel.

❖Žádné zvíře nebude chodit oblečené.

❖Žádné zvíře nebude spát v posteli. S PROSTĚRADLY 

❖Žádné zvíře nebude pít alkohol. PŘES MÍRU

❖Žádné zvíře nezabije jiné zvíře. BEZ DŮVODU

❖Všechna zvířata jsou si rovna. ALE NĚKTERÁ SI JSOU ROVNĚJŠÍ

→ zjednodušení zásad pro pochopení méně chytrými zvířaty: Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné.

• oslovování „soudruh, soudružka“, schůze ve stodole, třídní boj, hledání nepřítele

https://www.youtube.com/watch?v=f11-n9V3ofc&ab_channel=Navody2009
https://www.youtube.com/watch?v=s_3zMgsGL1Q&ab_channel=Ji%C5%99%C3%ADPinkas-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=yMZqQmPVe9g&ab_channel=gloko02
https://www.youtube.com/watch?v=CJ81xkUnfUY&ab_channel=JakubMareda


• děj podrobně
• po uchopení moci zvířaty se prasata přirozeně ujmou vlády, nepracují, organizují práci

ostatních
• první sklizeň výborná, všichni se snažili, podíleli se, těžkosti s lidskou technikou

zvládali jinými způsoby – sklidili o 2 dny dřív, více, hrdinou Boxer (ráno vstával o půl
hodiny dřív, večer po práci ještě dobrovolně pracoval, bral si nejtěžší práci a dřel za
tři; motto: „Budu pracovat lépe a radostněji!“)

• nikdo nekrade, nikdo se nehádá, jen Molina a kočka se práci vyhýbají
• v neděli se nepracuje, konají se pravidelné schůze, zakončené zpěvem, Napoleon a

Kuliš se nikdy neshodnou, ani na přístřešku pro zvířata odcházející do důchodu (spor
o věkovou hranici)

• kurzy čtení a psaní – řada zvířat se určitou měrou naučila, některá ovšem jen několik
písmen (Boxer), ovce, kačeny a slepice nebyly schopné zapamatovat si ani 7 zásad,
proto zjednodušení na heslo „Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné.“ (námitky ptáků
vyvráceny – křídla jsou vlastně jako nohy)

• Napoleon odebral fenkám štěňata a vychovával je odděleně, takže ostatní na jejich
existenci skoro zapomněli

• mléko se neztrácelo, ale přidávalo prasatům do jídla, později i jablka padavčata
(námitky ostatních vyvrátil Pištík – viz ukázka na dalším slidu:



Ukázka (příklad manipulace, demagogie):

�“Soudruzi,“ zvolal, „jistě si všichni uvědomujete, že my prasata to
neděláme ze sobectví, či že to snad znamená nějaké privilegium.
Mnoho z nás ve skutečnosti jablka ani mléko nesnáší. Já osobně je
nesnáším. Jíme je jen proto, abychom si zachovali zdraví. Jablka,
soudruzi, a to je dokázáno vědecky, obsahují látky naprosto potřebné
pro vývoj prasete. My prasata pracujeme duševně. Celé zařízení této
farmy závisí na nás. Ve dne v noci se staráme o vaše blaho. My ta jablka
jíme a mléko pijeme pro vás! Víte, co by se stalo, kdybychom my,
prasata, nebyla schopna dostát svým povinnostem? Jones by přišel
zpátky! Ano Jones by se vrátil! A soudruzi,“ ječel Pištík téměř plačky a
poskakoval sem tam, mrskaje ocáskem, „jistě nikdo nechcete, aby se
Jones vrátil?“ Byla-li si zvířata něčím naprosto jista, pak tím, že nechtějí
Jonese zpět. Když se na celý problém podívala z tohoto úhlu, neřekla už
ani slovo. Bylo přece úplně jasné, že je v jejich zájmu, aby si prasata
uchovala dobrou kondici. A tak se nakonec všichni bez řečí shodli, že
mléko a padavky (a také celá úroda jablek) patří jen prasatům.



• děj podrobně – pokračování
• zpráva o farmě zvířat se šíří do okolí – další zvířata se bouří – 1. pokus lidí získat farmu zpět

nebyl úspěšný, zvířata jej očekávala, byla připravena a útok odrazila (vytvořeny řády pro
hrdiny, zavedena oslava výročí Bitvy u kravína)

• Molina utekla (vyhýbala se práci, chodila se k plotu bavit s čeledínem, nechávala se od něj
hladit, dostávala cukr … po čase ji prý viděli zapřaženou v bryčce se zapletenou stužkou a
přistřiženou hřívou)

• přibývá hádek mezi Napoleonem (jeho příznivkyně ovce, daří se mu mezi schůzemi) a
Kulišem (úspěšnější na schůzích, prostudoval si příručky, měl plány a nápady na meliorace,
siláže a pevné podestýlky, ale hlavně přišel s nápadem větrného mlýna – jeho vybudování
bude sice náročné a trvat asi rok, ale pak ušetří tolik práce, že zvířata budou pracovat jen 3
dny v týdnu, bude vyrábět elektřinu, ta bude pohánět další stroje, bude vytápět stáje atd.) –
zvířata rozdělena na 2 tábory podle toho, ke komu se klonila (Napoleon naopak hlásal, že je
potřeba více žrádla) + neshody i ohledně případného dalšího útoku lidí na farmu – Napoleon
hlásal potřebu naučit zvířata bránit se x Kuliš hlásal šíření ideálů animalismu za hranice jejich
farmy, rozšíření povstání i na další farmy a tím eliminace nebezpečí útoku lidí

• tyto spory vyvrcholily při schůzi, kdy měla zvířata hlasovat, zda stavět mlýn, či ne – Napoleon
zavolal psy a ti zaútočili na Kuliše, tomu nezbývalo nic jiného, než utíkat a opustit farmu,
pokud si chtěl zachránit život -> Napoleon poté zrušil nedělní schůze, rozhodovat bude výbor
prasat a ostatním zvířatům se jen bude oznamovat, co a jak se rozhodlo, zvířata se budou v
neděli scházet už jen k oslavě vlajky, zpěvu písně Zvířata Anglie a převzetí rozkazů na příští
týden



„Soudruzi,“ řekl, „jsem přesvědčen, že každé zvíře si jistě uvědomuje, jak
velkou oběť na sebe vzal soudruh Napoleon, když přijal povinnost vést
ostatní. Nemyslete si, soudruzi, že vést je snad nějaké potěšení! Naopak, je to
hluboká a těžká odpovědnost. Nikdo si neuvědomuje lépe než soudruh
Napoleon, že všechna zvířata si jsou rovna. Byl by šťasten, kdyby vás mohl
nechat rozhodovat samotné. Ale vy byste někdy mohli rozhodnout špatně!
Soudruzi, a kam bychom se pak dostali? Představme si, že byste se například
rozhodli pro Kuliše s jeho vidinou větrného mlýna pro toho Kuliše, který, jak
dnes víme, nebyl nic jiného než zločinec!

„Ale v Bitvě u kravína bojoval statečně,“ řekl někdo.

„Statečnost není všechno,“ řekl Pištík. „Důležitější jsou loajalita a poslušnost.
A pokud jde o Bitvu u kravína, jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy vyjde
najevo, že Kulišovy zásluhy v této bitvě jsou značně přehnané. Disciplína,
soudruzi, železná disciplína! To je heslo dneška. Jeden chybný krok a máme
nepřítele v zádech. Soudruzi, jistě byste nechtěli, aby se Jones vrátil?“

Ukázka (opět příklad manipulace, demagogie):



Práce s ukázkou:

• Na základě předchozí ukázky vysvětlete tvrzení: „Revoluce požírá své
děti.“

• Čím, jakým prostředkem se daří diktátorovi (Napoleonovi) udržovat
zvířata v poslušnosti?

• Zkuste vyvodit úskalí demokracie v kontrastu s totalitou, případně
vládou jednoho člověka, jedné osoby. Čím může být vláda 1 osoby
lákavá? Jak je možné, že se dokonce prostřednictvím demokratických
voleb dostane k moci budoucí diktátor (viz Německo – Hitler a volby)?
Ocitujte patřičnou část textu v ukázce jako důkaz svého tvrzení.



• děj podrobně – pokračování
• lebka mrtvého Majora vykopána a vystavena – paralela s mauzoleem V. I. Lenina a vystavením

jeho balzamovaného těla
• 3 týdny po vyhnání Kuliše Napoleon rozhodl o stavbě větrného mlýna – bude potřeba vyšších

výkonů a menších přídělů jídla, stavba bude trvat 2 roky (byl to vlastně nápad Napoleona a
Kuliš mu ho zcizil)

• zvířata musela pracovat 60 hodin týdně, dokonce i v neděli odpoledne (dobrovolně povinně),
Boxer si naložil ještě víc práce

• na farmě docházely suroviny, které si sama zvířata nemohla vyrobit (podkovy apod.), proto
se prasata rozhodla začít
obchodovat se sousedními
farmami (tj. lidmi) – začali i při
nedostatku potravy prodávat
ječmen a vajíčka

• prasata se přestěhovala do domu 
po panu Jonesovi a začala vstávat o 
hodinu později než ostatní zvířata

• po jedné vichřici našla zvířata mlýn
zbořený – Napoleon jako viníka 
označil Kuliše

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilji%C4%8D_Lenin


• děj podrobně – pokračování
• nová stavba mlýna – zvířata hlad, méně nadšení, zima, v lednu hladomor – maskování

situace, aby v okolních farmách netušili -> slepicím nařízeno odevzdávat vejce -> ty se
vzbouřily -> snížen příděl zrní, 9 slepic uhynulo -> maskováno tvrzením, že zemřely na slepičí
mor

• všechny potíže a problémy se kladou za vinu Kulišovi, který se údajně v noci vkrádá na farmu
a škodí jim tam (dokonce byl prohlášen tajným agentem pana Jonese od samého začátku) –
tzv. vnitřní nepřítel

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milada_Hor%C3%A1kov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Sl%C3%A1nsk%C3%BD


• děj podrobně – pokračování
• mnoho zvířat se přiznalo, že údajně spolupracovalo s Kulišem a pod jeho vlivem škodilo –

zatčena a zabita 4 prasata (která protestovala proti rušení schůzí a práci v neděli), 3 slepice,
husa, 3 ovce -> šňůra přiznání a poprav

• zvířata si uvědomovala, že budoucnost není taková, jak si ji představovala, ale neviděla z toho
východisko – všude je ohrožovali psi a prasata – útěchu jim skýtala píseň Zvířata Anglie, ale i
tu prasata zakázala

• glorifikace Napoleona – oslovován jako „Náš Vůdce“, „Otec všech zvířat“, „Postrach lidstva“ –
skládány oslavné básně na Napoleona, veškeré zásluhy přičítány jemu

• na farmu opět vtrhnou lidé ze sousedství, dostanou se až k mlýnu a odpálí ho dynamitem,
tím zničí 2letou práci zvířat

• Boxerovi se přiblížil odchod do důchodu (12 let) – už nemá sílu, bolavé kopyto, po vyhojení
kopyta se dál dřel do úmoru na znovuobnovení mlýna -> jednou se ztrhnul, zůstal ležet,
prasata slíbila, že bude odvezen do nemocnice, kde mu lidé pomohou, ale místo toho si pro
něj přijel koňský handlíř a Boxer byl utracen – Napoleon ovšem vykládal, jakou měl péči atd.

• prasata začala vařit z ječmene pivo a pravidelně ho konzumovala, ostatní zvířata hlad, více
průvodů, více řečnění o tom, jak se mají lépe, než za pana Jonese (zvířata už si nepamatovala
pořádně, jak se za jeho vlády měla)



Závěr
• ovce se naučily novou variantu hesla: „Čtyři nohy dobré, dvě nohy

lepší!“ -> 7 přikázání zmizelo, zůstalo z něj jen jedno: VŠECHNA

ZVÍŘATA JSOU SI ROVNA, ALE NĚKTERÁ JSOU SI ROVNĚJŠÍ -> prasata

začala chodit po dvou, pravidelně popíjet alkohol, večer bylo vidět

okny do původního domu pana Jonese – 6 význačných farmářů z okolí

a 6 prasat sedělo společně u stolu a bavilo se, oslavovali společně

úspěchy Farmy zvířat a oznámili, že farmu přejmenují zpět na

PANSKOU FARMU -> už nebylo vidět rozdíl mezi prasaty a lidmi



1984
• antiutopický román

• hlavní postava - úředník na Ministerstvu pravdy Winston Smith, žije ve fiktivní
zemi Oceánii, kde vládne tvrdá diktatura, v čele stojí Velký bratr, který sleduje
každého obyvatele své země (televizní obrazovky, které nejdou vypnout a jsou
„obousměrné“ – tj. vysílají i přijímají); Oceánie žije v neustálé válce

• láska je zločin, děti jsou vedeny k udávání rodičů, mučení a týrání vězňů s cílem
naprostého zlomení, pokoření a podrobení člověka

• newspeak = jazyk uměle vytvářený Ministerstvem pravdy

• ideozločin = provinění se myšlenkami proti straně

• hlavní hesla strany:
• Válka je mír
• Svoboda je otroctví
• Nevědomost je síla

• paralela, kniha s podobným motivem – např. román 451 stupňů Fahrenheita (Ray
Bradbury) – telestěny, čtení knih = zločin, totalitní režim

http://librinostri.catholica.cz/download/Orwe1984-text.pdf

