
FOLWARK ZWIERZĘCY – bolesna bajka o komunizmie 

Bohaterowie jako reprezentanci określonych postaw 

Utwór napisany w konwencji bajki, która ma charakter alegoryczny; określone postacie mają odpowiedniki 

w rzeczywistości. O ile jednak klasyczna bajka nie wyśmiewa konkretnych postaci, tekst Orwella w kilku 

przypadkach  wyraźnie wskazuje postacie, które łatwo  wskazać z imienia i nazwiska.  Pozostali 

bohaterowie  to reprezentanci  typowych ludzkich zachowań, przyjmowanych  w państwie totalitarnym. 

Określ  je na podstawie    zachowań bohaterów. 

 

 

 

 

 

 

 
BOHATEROWIE UTWORU 

 
POSTAWY SPOŁECZNE 

 

 
Napoleon 

Stalin, despota, manipulator, nieco ograniczony, ale 

sprytny, podejrzliwy, podstępny 
 
Snowball 

Lew Trocki, przywódca komunistyczny, pełen zapału, 

inteligentny, ale przechytrzony przez Napoleona 

Squealer Agitator na usługach władzy, rzecznik prasowy rządu, 

minister d. s. propagandy, manipulator, PR 

Psy NKWD,  fanatycy na usługach rządu. 

 
Clover Osoby pracowite, mądre życiowo, przyzwoite, życzliwe. 

 
 
Boxer 

Tytani pracy (stachanowcy) nieco ograniczeni, altruiści, 
traktowani przedmiotowo, ofiary systemu. 

 
Benjamin 

Inteligentni  stoicy, cynicy, zachowujący dystans  
obserwatorzy, umiarkowanie aktywni 

 
Kruk 

Duchowieństwo prawosławne, postacie zagadkowe 
(szpiedzy), wymykające się totalitarnej władzy. 

 
Owce 

Część społeczeństwa ograniczona, bezmyślna, głupia, 
fanatyczna i bezkrytyczna. 

Molly Grupa ludzi próżnych, pozbawionych wartości wyższych,  
ale sprytnych życiowo. 

pan Pilkington,  
pan Frederick 

Przywódcy innych państw, uosobienie  dyplomacji, sprytu. 

Kot Ludzie wykorzystujący oficjalne hasła dla własnych celów, 
sprytni egoiści. 

  



 

ALEGORYCZNA   WARTOŚĆ    ALUZJI  

W   FOLWARKU ZWIERZĘCYM   G. ORWELLA 

 

- odwołanie do rzeczywistych postaci i wydarzeń. W tym przypadku  wymaga ono pewniej 

wiedzy historycznej, w tym znajomości realiów w państwie komunistycznym, jakim był 

ZSRR. 

 

 

BOHATEROWIE, ZDARZENIA 

 

RZECZYWISTOŚC 

SUGEROWANA W DZIELE 

 

 

Działalność Starego Majora 

 

 Działalność Karola Marksa 

 

Bunt przeciw panu Jonesowi Rewolucja komunistyczna w Rosji 

 

Siedem zasad animalizmu Ideologia komunistyczna 

 

Hymn „Zwierzęta Anglii” Międzynarodówka 

 

Wiece, zebrania, komitety Entuzjazm pierwszych lat po rewolucji 

 

Bitwa pod Oborą  Walka z kontrrewolucjonistami 

 

Plany spontanicznych  demonstracji 

Plan elektryfikacji 

Przejawy sterowania odgórnego 

 

Opozycja Napoleon – Snowball Walka Stalina z Trockim 

 

Psy NKWD 

Zmiana zasad animalizmu Manipulacja prawem 

Zmiana hymnu Kult jednostki 

Konflikt Napoleona z panem 

Pilkingtonem oraz panem 

Frederickiem 

Kontakty Stalina z Anglią i Niemcami, 

wielka wojna ojczyźniana 

Śmierć Boxera Rewolucja pożera własne dzieci 

 
 

 



OD   SZLACHETNEJ   IDEI   DO   DYKTATURY 

 

 

Kto kim  manipuluje ? 

Jak to czyni ?  

Jak uzasadnia swoje  stanowisko ? 

 

Kto kim 

manipuluje ? 

Przedmiot 

manipulacji 

Jak to czyni ? 

Jak uzasadnia ? 

Świnie 

Napoleon 

Squiler 

 

zwierzęta 

Mleko i jabłka Świnie muszą  lepiej się odżywiać dla dobra zwierząt, gdyż  pełnią 

bardzo odpowiedzialne funkcje, przywileje rządzących mają 

poprawić jakość życia  

(lud pije szampana ustami swoich przedstawicieli) 

   Siedem  zasad  

animalizmu 

- stosowanie kruczków prawnych, manipulacji prawem, zmiany 

szczegółów, dopisywanie słów zmieniających znaczenie  zapisu 

TU :  - przyzwolenie na mordowanie (dla dobra ogółu) 

- przyzwolenie na przywileje  nieosiągalne dla innych (picie 

alkoholu, sypianie w łóżkach) 

- przyznawanie sobie  statusu  grupy uprzywilejowanej 

(traktowanie społeczeństwa jak motłochu) 

- brak uzasadnienia 

 

 Boxer Praca fizyczna, 

wydajność  

- wyróżnienia o char. prestiżowym, jednak pozbawione wartości 

materialnej, nadzieja na lepszą przyszłość 

 zwierzęta wiatrak - symbol postępu, nowoczesności, błyskawicznego  rozwoju (por. 

szklane domy) 

 

 zwierzęta z/niszczenie 

wiatraka 

- maskowanie nieudolności rządzących  oraz prawdziwych 

przyczyn  (pogoda) niesprawdzonymi faktami ( działalnością 



wrogich sił) 

  zwierzęta odwaga 

Napoleona    (w 

rzeczywistości 

Snowballa) 

- wykorzystanie  faktu, że „masy nie mają pamięci”, 

zakłamywanie  prawdziwych faktów 

 

  zwierzęta zmiana (treści) 

hymnu 

- zerwanie z ideą solidarności, wspólnego interesu, 

- kult jednostki 

 

     

 

 

Zadanie do przemyślenia 

G. Orwell zdemaskował mechanizmy zniewalania  społeczeństwa w państwie totalitarnym 

(komunistycznym). 

Czy podobne  zjawiska dostrzegasz  we współczesnej rzeczywistości ? Odpowiadając, podaj 

konkretne fakty (źródłowe, a nie medialne). 

 


