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OD AUTORA 

Urodziłem się w Indiach w 1903 roku. Mój ojciec był tam urzędni
kiem angielskiej administracji, a moja rodzina była jedną z przecięt
nych, średnio zamożnych rodzin żołnierzy, pastorów, urzędników 
państwowych, nauczycieli, prawników, lekarzy itp. Wykształcenie 
otrzymałem w Eton, najdroższej i najbardziej ekskluzywnej public 
school. Dostałem się tam jednak tylko dzięki stypendium; mojego ojca 
nie stać by było na posyłanie mnie do tego typu szkoły. 

Wkrótce po opuszczeniu szkoły (miałem wtedy niecałe dwadzieścia 
lat) wyjechałem do Birmy, gdzie wstąpiłem do Indyjskiej Policji Im
perialnej. Była to uzbrojona policja, rodzaj żandarmerii, zbliżona do 
hiszpańskiej Guardia Civil albo francuskiej Garde Mobile. Służba moja 
trwała pięć lat. Nie nadawałem się do niej i sprawiła, że znienawidzi
łem imperializm, chociaż w owym czasie nie było w Birmie silnych 
uczuć nacjonalistycznych, zaś stosunki między Anglikami a ludnością 
tubylczą nie były szczególnie złe. W 1927 roku, gdy byłem na urlopie 
w Anglii, postanowiłem porzucić tę służbę i zostać pisarzem; początko
wo nie miałem specjalnych sukcesów. W latach 1928-29 mieszkałem 
w Paryżu, pisząc opowiadania i powieści, których nikt nie chciał dru
kować (wszystkie je później zniszczyłem). W następnych latach żyłem 
przeważnie z dnia na dzień i niejednokrotnie bywałem głodny. Dopiero 
począwszy od 1934 roku mogłem utrzymywać się z tego, co zarabiałem 
pisaniem. W owym czasie całymi miesiącami żyłem wśród ludzi bied
nych i rozmaitych półkryminalistów, którzy mieszkali w najgorszych 
częściach ubogich dzielnic albo wręcz na ulicy, żebrząc i kradnąc. 
Początkowo łączył mnie z nimi brak pieniędzy, ale później ich życie 
samo w sobie mnie zainteresowało. Spędziłem wiele miesięcy badając 
(tym razem bardzo systematycznie) warunki życia górników w północ
nej Anglii. Aż do 1930 roku w zasadzie nie uważałem się za socjalistę. 
Stałem się zwolennikiem socjalizmu raczej z powodu wstrętu, jaki 
budziły we mnie ucisk i nędza biedniejszych warstw robotniczych, 
niż z powodu teoretycznego podziwu dla społeczeństwa socjalistycz
nego. 

W 1936 roku ożeniłem się. Akurat w tym samym czasie wybuchła 
w Hiszpanii wojna domowa. Wraz z żoną zdecydowaliśmy się pojechać 
tam i walczyć po stronie rządu hiszpańskiego. W pół roku później, 
gdy tylko skończyłem książkę, którą właśnie pisałem, byliśmy gotowi 
do wyjazdu. W Hiszpanii spędziłem prawie sześć miesięcy na froncie 



aragońskim, do czasu gdy w Huesca faszystowski strzelec wyborowy 
przestrzelił mi gardło. 

W początkowym okresie wojny domowej cudzoziemcy przeważnie 
nie orientowali się w wewnętrznych walkach, jakie toczyły się między 
różnymi ugrupowaniami politycznymi popierającymi rząd. W wyniku 
zbiegu okoliczności wstąpiłem nie do Brygad Międzynarodowych, jak 
większość cudzoziemców, lecz do milicji POUM - hiszpańskich 
trockistów. 

Tak więc w połowie 1937 roku, gdy komuniści przejęli kontrolę 
(lub częściową kontrolę) nad rządem hiszpańskim i rozpoczęli polowa
nie na trockistów, oboje z żoną znaleźliśmy się wśród potencjalnych 
ofiar. Mieliśmy dużo szczęścia, bo udało nam się ujść z życiem z Hi
szpanii i ani razu nawet nie byliśmy aresztowani. 

Polowanie na ludzi w Hiszpanii odbywało się w tym samym okresie, 
co wielkie czystki w ZSRR i były jakby dodatkiem do nich. W Hiszpa
nii, podobnie jak w Rosji, typ oskarżenia był taki sam (spiskowanie 
z faszystami), a w wypadku Hiszpanii miałem wszelkie powody uwa
żać, że oskarżenia te są fałszywe. Wszystkie te doświadczenia były dla 
mnie cenną lekcją poglądową: zrozumiałem, jak łatwo propaganda 
totalitarna może manipulować opinią oświeconych ludzi w krajach 
demokratycznych. 

I żona, i ja znaliśmy niewinnych ludzi, których wtrącono do więzie
nia za samo podejrzenie o nieortodoksję. A tymczasem po powrocie 
do Anglii zastaliśmy wielu wrażliwych i dobrze poinformowanych 
obserwatorów, którzy wierzyli w najbardziej niesamowite opowiadania 
o spiskach, zdradach i sabotażach, jakie przynosiła prasa w sprawozda
niach z procesów moskiewskich. 
Zrozumiałem wtedy, lepiej niż kiedykolwiek, jaki negatywny wpływ 

wywiera sowiecki mit na zachodni ruch socjalistyczny. 
Teraz muszę zatrzymać się na chwilę, by opisać mój stosunek do 

reżimu sowieckiego. 
Nigdy nie byłem w Rosji i moja wiedza o niej opiera się wyłącznie 

na tym, czego można się dowiedzieć z lektury książek i gazet. Nawet 
gdybym mógł, nie chciałbym mieszać się w wewnętrzne sprawy so
wieckie: nie potępiałbym Stalina i jego współpracowników tylko 
i wyłącznie za ich barbarzyńskie i niedemokratyczne metody. Całkiem 

możliwe, że nawet gdyby mieli oni dobre zamiary, to nie mogliby 
postępować inaczej wobec panujących tam wówczas warunków. 

Z drugiej jednak strony było dla mnie bardzo ważne, żeby ludzie 
w zachodniej Europie widzieli reżim sowiecki takim, jakim był on 
w istocie. Od roku 1930 było, moim zdaniem, bardzo mało dowodów 
na to, że ZSRR posuwa się w kierunku czegokolwiek, co można by 
nazwać socjalizmem. Przeciwnie, uderzały mnie niewątpliwe oznaki 
tego, że przekształca się w społeczeństwo hierarchiczne, którego władcy 
są równie mało skłonni do zrzekania się władzy co inne klasy rządzące . 
Jednak robotnicy i inteligencja w takim kraju jak Anglia nie rozu
mieją, że dzisiejszy ZSRR jest całkiem inny od tego, jaki istniał 
w 1917 roku. Dzieje się tak częściowo dlatego, że n ie chcą zrozu
mieć (to znaczy chcą wierzyć, że istnieje gdzieś prawdziwie socjali
styczny kraj), a częściowo dlatego, że są przyzwyczajeni do względnej 
wolności oraz względnego umiaru w życiu publicznym i totalitaryzm 
jest dla nich kompletnie niezrozumiały. 

Trzeba pamiętać o tym, że Anglia nie jest krajem całkiem demo
kratycznym. Jest to kraj kapitalistyczny, w którym istnieją wielkie 
przywileje klasowe, a także (pomimo niwelujących skutków tej wojny) 
wielkie różnice majątkowe. Jednakże ludzie tego kraju współżyli ze 
sobą przez setki lat nie znając wojny domowej, prawa są tu stosun
kowo sprawiedliwe, niemal zawsze można mieć zaufanie do oficjalnych 
informacji oraz danych statystycznych i wreszcie posiadanie lub wy
rażanie poglądów innych niż oficjalnie uznane nie oznacza tu śmier
telnego niebezpieczeństwa. W podobnej atmosferze szary człowiek nie 
ma prawdziwego zrozumienia dla takich zjawisk jak obozy koncentra
cyjne, masowe deportacje, aresztowania bez nakazu, cenzura prasy, 
itp. Wszystko, co czyta na temat ZSRR, automatycznie przekłada na 
stosunki angielskie i z całkowitą ufnością przyjmuje wszystkie kłam
stwa propagandy totalitarnej. („.) 

Tak więc przez ostatnie dziesięć lat byłem przekonany, że zniszcze
nie mitu sowieckiego jest niezbędne dla odrodzenia ruchu socjalistycz
nego. 

Po powrocie z Hiszpanii myślałem o przedstawieniu tego mitu 
w opowiadaniu, które niemal dla wszystkich byłoby zrozumiałe i które 
można by łatwo przetłumaczyć na inne języki . Jednak konkretny 



kształt takiego opowiadania dość długo nie przychodził mi do głowy, 
aż pewnego dnia (mieszkałem wtedy w niedużej wiosce) zobaczyłem 
małego, może dziesięcioletniego chłopca, który powoził wielkim za
przęgiem po wąskiej drodze, zacinając konie, gdy próbowały zboczyć. 
Pomyślałem, że wystarczyłoby, żeby zwierzęta zdały sobie sprawę ze 
swojej siły, a nie mielibyśmy nad nimi żadnej władzy, oraz że ludzie 
wykorzystują zwierzęta w bardzo podobny sposób, jak bogacze wy
korzystują robotników. 

Zacząłem analizować teorię Marksa z punktu widzenia zwierząt. 
Dla nich jest jasne, że pojęcie walk klasowych między ludźmi jest 
czystą fikcją, ponieważ w dziedzinie eksploatacji zwierząt wszyscy 
ludzie jednoczą się przeciwko nim: prawdziwa walka toczy się między 
zwierzętami a ludźmi. Wychodząc z takiego założenia nietrudno wy
myślić całą historię. Napisałem ją dopiero w 1943 roku, ponieważ cały 
czas byłem zajęty inną pracą, która nie zostawiała mi wolnego czasu; 
w końcu włączyłem do mojej książki niektóre bieżące wydarzenia, na 
przykład konferencję w Teheranie. Ogólny zarys tego opowiadania 
chodził mi po głowie przez sześć lat, zanim je w końcu napisałem. 

Nie chciałbym komentować mojej książki i jeżeli nie mówi ona sama 
za siebie - jest fiaskiem. Ale chciałbym podkreślić dwie sprawy. 
Pierwsza: poszczególne epizody są zaczerpnięte z autentycznej historii 
rewolucji rosyjskiej, ale traktowane są schematycznie, a ich porządek 
chronologiczny jest zmieniony; było to nieodzowne dla symetrii opo
wiadania. Drugiej sprawy większość krytyków nie zauważyła, może 
dlatego, że niewystarczająco ją podkreśliłem. Część czytelników może 
odnieść wrażenie, że książka kończy się całkowitym pogodzeniem mię
dzy świniami a ludźmi. Nie było to moim zamiarem; wręcz przeciwnie, 
chciałem zakończyć książkę ostrą nutą niezgody, ponieważ napisałem 
ją wkrótce po konferencji teherańskiej, która zdaniem ogółu, uchwaliła 
najlepsze z możliwych stosunków między ZSRR a Zachodem. Osobiście 
nie wierzyłem, że te dobre stosunki mogą być długotrwałe; jak poka
zały wypadki - niewiele się pomyliłem. 

(1947) 
Przekład - Anna Husarska 

Fragmenty Przedmowy do ukrail'lskiego wydania Folwarku zwierzęcego 

GEORGE ORWELL 

Najważniejszym przeżyciem Orwella z lat trzydziestych był bez 
wątpienia półroczny epizod hiszpański: nie tyle z uwagi na niebezpie
czeństwa fizyczne, ile jako jego pierwsze i właściwie jedyne zetknięcie 
się z komunizmem w praktyce. Pobyt Orwella w Hiszpanii (grudzień 
1936 - czerwiec 1937) przypadł na okres kampanii stalinowców 
przeciw konkurentom politycznym, a szczególnie FOUM. Partia ta, 
oskarżana początkowo o trockizm, a w końcu o zdradę na rzecz Franco, 
została ostatecznie rozwiązana, a część jej członków zlikwidowano 
fizycznie. ( ... ) Przeżycia te dały mu, socjaliście z uczuciowego odruchu, 
do myślenia i otwarły oczy na niebezpieczeństwo totalitaryzmu, także 
od strony lewicy. Był to początek krytycznej fazy w pisarstwie 
Orwella, która spowodowała też rozdźwięk pomiędzy nim a środo
wiskiem prosowieckich intelektualistów angielskich. Folwark zwierzęcy 
(Animal Farm, 1945) i 1984 (Nineteen Eighty-Four, 1949) stanowJą 
satyryczne podsumowanie refleksji, do której pierwszy impuls dały 
Orwellowi doświadczenia hiszpańskie. 

Z powodu złego stanu zdrowia Orwell po wybuchu wojny w 1939 
roku mimo usilnych starań nie dostał się ani do wojska, ani do żadnej 
służby państwowej. ( ... ) Przez dwa lata był redaktorem działu literac
kiego w socjalistycznym tygodniku Tribune, do którego pisywał już 
regularnie od 1940 roku. ( ... ) Orwell wystąpił z Tribune z początkiem 
1945 roku, po ukazaniu się Folwarku zwierzęcego, niejako dla uniknię
cia zaambarasowania obu stron. Książka była ciosem w mit sowiecki, 
który z kolei stanowił rodzaj niepisanej konstytucji całej „prawo
myślnej lewicy" zachodniej, tak że formalne związki z nią musiały ulec 
zerwaniu, choć Orwell nadal uważał się za socjalistę. 
Końcowe miesiące wojny były i w prywatnym życiu pisarza przeło

mowe: jego żona Eileen nagle zmarła w czasie, gdy Orwell jako 
korespondent wojenny z ramienia Observera przebywał na kontynencie. 
Niespodziewany sukces wydawniczy Folwarku i związany z tym - po 
raz pierwszy w życiu - brak trosk finansowych, pozwoliły na wyna
jęcie niezamieszkałej farmy na wyspie Jura u zachodnich wybrzeży 
Szkocji. ( ... ) Napisana na Hebrydach jego ostatnia, najsłynniejsza po
wieść 1984 była dziełem stworzonym dosłownie ostatnim wysiłkiem 
woli. Po wysłaniu manuskryptu do wydawcy w listopadzie 1948 r. 
Orwell musiał udać się do szpitala i nigdy już nie danym mu było 
powrócić na swoje odludzie . Paromiesięczny pobyt w sanatorium prze-



ciwgruźliczym w Szkocji niewiele pomógł mimo intensywnego leczenia 
i we wrześniu 1949 r. przeniesiono go do kliniki w Londynie. Trzy 
miesiące później zmarł na skutek gwałtownego krwotoku płuc. ( ... ) 
Pochowano go na wiejskim cmentarzu w Sutton Courtenay, a napis 
na grobie - zgodnie z jego wolą - zawiera tylko słowa: Tu spoczywa 
Eric Arthur Blair, urodzony 25 czerwca 1903, zmarły 21 stycznia 1950. 
Sława jego po śmierci zaczęła szybko rosnąć. Jej nośnikiem były 

początkowo tylko obydwie satyry polityczne - Folwark zwierzęcy 
i 1984 - szybko przetłumaczone na prawie wszystkie języki świata: 
stopniowo inne jego dzieła, także niedoceniane dawniej wczesne po
wieści, zaczęły zdobywać sobie uznanie. ( ... ) 

Na zakończenie chcę dorzucić kilka uwag na temat socjalizmu 
Orwella, ponieważ, jak wiem z własnego doświadczenia, większość 
Polaków otrząsa się na dźwięk tego słowa z obrzydzeniem: doprowa
dziła do tego stanu rzeczy (a ściślej umysłów) nie tylko praktyka tzw. 
„socjalizmu realnego", czyli komunizmu, ale i działalność zachodnich 
lewaków, używających tego niegdyś szlachetnie brzmiącego słowa jako 
kamuflażu dla idei nihilistycznych i totalitarnych. Orwell w młodości 
również uległ magii tego terminu i wyzwalał się spod niej stosunkowo 
powoli. ( ... ) Dodać należy, że idea socjalistyczna - nigdy nie nazbyt 
precyzyjna - była za jego czasów czystsza, bo mniej obciążona real
nym doświadczeniem. Orwell zaś był idealistą, co też stanowi część 
jego uroku. ( ... ) Rzadko spotyka się idealistów, nie usiłujących 
naciągać rzeczywistości do swoich życzeń czy marzeń, ale takim czło
wiekiem był właśnie Orwell. Ta swoista anomalia sprawiła, że stał się 
jednym z pierwszych uczciwych obserwatorów tego, co naprawdę działo 
się - i dzieje do d~iś - w kręgach „idealistów" mniej uczciwych, 
choćby w sensie uczciwości domyślania spraw do końca. ( ... ) Orwell 
długo wierzył, że socjalizm jako idea jest właściwym lekarstwem na 
niedoskonałości świata, które go oburzały. Dopiero w 1947 roku napisał: 
Socjalista znajduje się dziś w sytuacji lekarza przy łożu bardzo ciężko 
chorego. Jako lekarz obowiązany jest utrzymywać pacjenta przy życiu, 
czyli zakładać, że ma on choć szansę wyzdrowienia. Jako naukowiec 
obowiązany jest patrzeć prawdzie w oczy, czyli przyznać, że pacjent 
prawdopodobnie umrze. sierpień 1985 

Fragmenty Przedmowy do: George Orwell. Eseje, Puls Publikations, 
Londyn 1985. 
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