
absolwent Eton, policjant, robociarz, dandys, bojownik, dziennikarz, buntownik, 
powieściopisarz, ekscentryk, socjalista, patriota, ogrodnik, pustelnik, wizjoner



Tak naprawdę gust 
literacki młodego, 
raczej wycofanego 
chłopaka kształtują 

na razie dzieła science
fiction, takie jak Wehikuł 

czasu H.G. Wellsa...

A później obierze 
całkiem inny kie-
runek niż wielcy 

angielscy autorzy 
minionych epok.

Od wczesnego dzieciństwa czułem, 
że gdy dorosnę, powinienem zostać 
pisarzem.

Mój pierwszy wiersz, napisany, gdy 
miałem cztery czy pięć lat, zapisała 
pod dyktando moja matka. 
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Dobrze 
wiesz, że 
nie stać 

mnie na kij.

Ja tam wolę poćwiczyć 
grę w krykieta. idziesz?

No to widzimy 
się wieczorem 

w jadalni.

Dziwaczka 
widłogon 

przypomina 
jedwabnika.

Nastrosz 
topolowiec 

wygląda jak 
upiór.

Spójrz, 
jakie ładne.

Taaak?Założyłem tu 
hodowlę gąsienic.

24



Często zastanawiałem się, czy wszyscy ci ludzie zdawali sobie sprawę, że jedyną prawdziwą przyczyną mojego czynu była 
obawa, aby się nie zbłaźnić.

Nie miałem już wtedy wątpliwości, że imperializm jest złem, i zdawałem sobie sprawę, że im prędzej machnę 
na to wszystko ręką i wyplączę się z tej historii, tym lepiej.

33



To właśnie w tym 
momencie Eric Blair 
postanawia wybrać 
sobie jakiś pseudo-

nim artystyczny.

52
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Jedyne realne 
zagrożenie dla morale 
w tej dziurze to wszy.

A szczu-
ry?

Też.

Zgłębiałem 
kiedyś realia 
angielskich 
slumsów, to 

hartuje.

To dla mnie 
akurat nic 
nowego. DRAP

A ten mróz? 
Anglii to pewnie 
nie przypomina.

Z tym 
akurat 

masz rację.

DRAP

83



Jutro zaczynamy 
szkolenie.

Naturalnie... Khe... 
Khe... Khe...

Na pewno będzie pan mógł przemieszczać 
się po Londynie pomimo tych wszystkich 

zajęć i... no cóż... wojny?

Chociaż prowadzę 
również w BBC audycję dla 
Ministerstwa Propagandy. 

Nadajemy do indii.

Niech 
będzie.

Pisuję do 
różnych gazet.

No... to... wpiszę, 
że dziennikarz.

KHE
KHE
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Jestem 
sierżantem 

Obrony 
Cywilnej, 
muszę...

Wszyscy 
to wszyscy.

Alarm! Wszyscy 
schodzą do metra!

Ponoć dziś będą 
walić właśnie tu.

Zbliża 
się nalot, 
proszę 
pana...

Zmaso-
wany...

126



Wojna ostatecznie się skończyła.

Orwell wreszcie dokończył dla Warburga "Folwark zwierzęcy”.

Mógł teraz wieść nieco bardziej komfortowe życie autora o pewnej rozpoznawalności.
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