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Í umsögn gagnrýnanda kemur meðal annars eftirfarandi fram: "Það kemur einstaka sinnum fyrir 
að góðir og afburðagreindir rithöfundar leyfa dauðlegum lesendum að sjá inn í hugarheim sinn og 
fylgja eftir greiningum sínum á mönnum og málefnum. Það er það sem Orwell gefur okkur með þessu 
sögusafni. Fyrir það eitt stendur það um alla eilífð, þótt tíminn hafi reynst sósíalistum af kynslóð 
Orwells fremur fallvaltur."  
 
 
UM EÐLI MANNSINS  
 
Stjórnmál og bókmenntir er sýnishorn ritgerða George Orwell. Hann hét fullu nafni Eric Arthur Blair 
(1903-1950) og var úr breskri millistétt, stundaði nám í hinu breska skólakerfi á öðrum áratug síðustu 
aldar og lauk námsferlinum í Eton, skóla fyrir þá sem höfðu afburðahæfileika, á King’s Scholar styrk. 
Þar lærði hann sígild fræði, ensku og sögu á árunum 1917-1921. Hann gekk í þjónustu breska 
heimsveldisins í Burma, eins og hann átti ætt og uppruna til, hann hafði fæðst við Bengalflóa, en að 
svo búnu átti hann frægt óreglutímabil í París og London, í kringum 1930 og skrifaði 1933 um það 
fyrstu bók sína, Down and out in Paris and London. Smám saman fann hann rétta taktinn í lífinu við 
kennslu og skriftir í blöð og tímarit, en eins og margir sósíalistar barðist hann í spænsku 
borgarastyrjöldinni 1936-1937, varð þar fyrir hættulegu skoti í hálsinn – og einnig fyrir eftirminnilegum 
áhrifum. Á árinu 1938 skrifaði hann bókina Homage to Catalonia, þar sem hann afhjúpar lygar 
stalínismans og ver anarkistana á Spáni, sem Moskva kallaði trotskíista. Síðan sneri hann heim og 
vann að ritsmíðum, við útvarp o.fl.  
 
Róbert H. Haraldsson ritar mjög skýran og greinargóðan formála að bókinni, sem gefur nærfærna 
leiðbeiningu inn í sagnaheim Orwells og er tvímælalaust skyldulesning. En einmitt vegna þess hvað 
formálinn er vel gerður verða takmarkanir hans svolítið vandræðalegar. Ekki verður annað séð af 
honum en að sósíalistar á Bretlandi hafi verið helstu andstæðingar Orwells og séu það jafnvel enn. 
Hann leiðbeindi vissulega breskum sósíalistum, en ekki vegna þess að þeir væru andstæðingar hans, 
heldur af því að þeir voru samherjar hans. Hann var sannfærður um að villimennska 
markaðshyggjunnar, kreppur, neyð og stríð, hefðu tapað í eitt skipti fyrir öll og hann trúði á samfélag 
jafnaðarstefnunnar og, að því er virðist, á alheimsbyltinguna, rétt eins og flestir menntamenn í Evrópu 
gerðu um miðja síðustu öld.  
 
Fasisminn á Ítalíu og Spáni og nasisminn í Þýskalandi voru helstu óvinirnir. En Orwell sá mistökin í 
Moskvu, margir sósíalistar á Vesturlöndum gerðu sér grein fyrir því þegar á árunum 1937-1938 að þar 
hafði eitthvað farið úrskeiðis í grundvallaratriðum, bæði eftir Moskvu-réttarhöldin (1936-1938) og 
framkomu stalínistanna á Spáni. Alræðið í Moskvu gat því ekki verið hluti af endurbættri framtíð 
mannkynsins, það var sömu gerðar og fasistaríkin. Þess vegna lagði Orwell svo mikið upp úr 
lýðræðislegum sósíalisma. Þá reynir formálshöfundur ekki að tengja hugmyndir Orwells við nútímann, 
en á þeim nálega sextíu árum sem liðin eru frá andláti Orwells hafa hugmyndir samtímans um 
sósíalisma, alræði, tækniveröld og annað sem Orwell skrifaði um gerbreyst og af því að hann var 
leiðbeinandi og spámaður skiptir máli hvernig hugmyndir hans hafa reynst.  
 
Á árinu 1948 skrifuðu tveir menn bækur um tölvubyltinguna. Annar þeirra var Norbert Wiener, 
prófessor við MIT tækniháskólann í Boston. Hann gaf út bókina Cybernetics 1948, sem hann skrifaði í 
París af aflokinni ráðstefnu um málið í Suður-Frakklandi fyrr á árinu. Hinn var Orwell, en bók hans 
Ninteen Eighty-Four kom út árið eftir eða 1949. Orwell hafði verið með bók sína í undirbúningi í að 
minnsta kosti tvö ár. Það útilokar þó ekki að þeir hafi vitað hvor af öðrum. Wiener átti eftir að skrifa 
fleiri bækur, sem fjölluðu um félagslegar og siðfræðilegar spurningar um notkun upplýsingatækni. 
Hann var mörgum áratugum á undan samtíð sinni og eru skrif hans nú grundvöllur heimspekikenninga 
sem teljast á sviði tölvu- og upplýsingasiðfræði, en hann var lengi framan af lítið þekktur. Það var hins 
vegar Orwell sem sló í gegn með skáldsögu sinni. Hann tengdi áhrif tölvutækni við stjórnarfar, en hann 
sá fyrir þróun einkatölvunnar, hvaða áhrif hún hefði á líf almennings og hvernig hún tengist 



símatækninni. Hann taldi að tölvutækni hjá einstaklingum kæmist nær því að vera vél til 
hugsanalesturs en öll fyrri tækni og að það þyrfti spillt stjórnarfar eða alræðisstjórn til að misnota þá 
aðstöðu. Mest af því sem þessir tveir menn sáu fyrir sér varð að veruleika með tilkomu tölvunotkunar 
almennings, en ekki fyrr en meira en hálfri öld síðar. Hins vegar reyndist munur á stjórnarfari ekki 
breyta eins miklu og Orwell hélt. Bera má saman netnotkun Kína sem alræðisríkis og Vesturveldanna 
sem lýðræðisríkja. Ótrúlega margt í bók Orwells á við um hin lýðræðislegu Vesturlönd og sumt er 
beinlínis sláandi, t.d. lýsingin á erkióvininum, Emmanuel Goldstein, og því hlutverki sem hann gegnir 
við að sætta almenning við aukið eftirlit. Það er nánast eins og Orwell hafi séð Osama bin Laden fyrir 
sér.  
 
Sögur Orwells í bókinni Stjórnmál og bókmenntir eru ævisögulegar. Þær eru ritaðar í persónulegum 
sendibréfastíl og ganga töluvert nærri höfundinum. Og það er kannski það sem gefur þeim mest gildi. 
Höfundurinn virðist alltaf trúr sjálfum sér. Þær eru frá mestöllum æviferli Orwells, hefjast í barnaskóla 
og þær yngstu eru frá 1946-1947 og innan um eru greinar almenns eðlis, mest um skáldskap og 
stjórnmál.  
 
Stjórnmál og bókmenntir voru vissulega mikilvæg umræðuefni á dögum Orwells meðal sósíalista og 
kommúnista. Hann hafði margra heima sýn og það sem einkennir hann er víðsýni og skilningur. Hann 
þekkti herrekstur breska herveldisins í Indlandi og við Bengalflóa, vonirnar sem bundnar voru við 
Sovétríkin og síðan vonbrigðin, uppgang nasismans og fasismans í Evrópu og alla þá atburði sem við 
þessi ríki voru tengdir, svo sem friðarsáttmála Stalíns og Hitlers. Hann þekkti frelsisstríðið á Spáni þar 
sem hann barðist og hann þekkti tvöfalt siðgæði stjórnmálanna heima fyrir og baráttuna fyrir 
sannleikanum sem hver og einn sósíalisti tók þátt í á þessum árum. Og síðast en ekki síst trúði hann á 
frelsandi hlutverk rithöfunda.  
 
Orwell skrifar skýran og aðgengilegan stíl og sögurnar eru fljótlesnar. Raunar hefur hann skoðanir á 
stíl og málnotkun og fjallar einmitt ein greinin um það, einhvers konar framtíðarsýn um 
stjórnmálaumræðu. En þær skilja meira eftir sig en margt annað. Lýsingarnar eru ljóslifandi, 
athugasemdirnar eru skarpar og réttmætar og undirliggjandi er samúð með þeim sem þjást fyrir 
heimsku, yfirdrepsskap eða hugsunarleysi. Hann aðhylltist einfalda heilbrigða lífsskoðun.  
 
Það kemur einstaka sinnum fyrir að góðir og afburðagreindir rithöfundar leyfa dauðlegum lesendum að 
sjá inn í hugarheim sinn og fylgja eftir greiningum sínum á mönnum og málefnum. Það er það sem 
Orwell gefur okkur með þessu sögusafni. Fyrir það eitt stendur það um alla eilífð, þótt tíminn hafi 
reynst sósíalistum af kynslóð Orwells fremur fallvaltur.  
 
Þýðing Ugga Jónssonar virðist afar vel heppnuð. Málfarið á íslenskunni er skýrt, slétt og fellt, 
aðgengilegt og hefur ákveðna töfra sem kannski eiga uppruna sinn í frumgerð sagnanna. 

 


