George Orwell – biografia i charakterystyka twórczości
Biografia
George Orwell (właśc. Eric Arthur Blair) urodził się w 1903 roku w Motihari w Bengalu.
Pochodził z rodziny urzędnika brytyjskiego. Od 1907 roku wraz z rodziną mieszkał w Wielkiej
Brytanii. Dzięki stypendium mógł ukończyć elitarną szkołę Eton College, a następnie zatrudnił
się w Królewskiej Policji Imperialnej w Birmie. W 1928 roku postanowił jednak porzucić armię i
wyjechał do Paryża. We Francji zajął się twórczością literacką i dziennikarstwem. Od 1932 roku
używał pseudonimu George Orwell. W 1936 roku zawarł małżeństwo z Eileen O’Shauhsnessy.
Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii Orwell stanął po stronie republikańskiego rządu i brał
udział w walkach przeciwko nacjonalistom. Z powodu poglądów antystalinowskich
(członkowstwa w partii POUM) wraz z żoną musiał się ukrywać, został również poważnie ranny.
W 1937 roku udało mu się wrócić do Anglii. W 1945 roku pisarz był korespondentem wojennym
we Francji. W tym czasie dotkliwie przeżył śmierć ukochanej żony. Sam Orwell poważnie
zachorował na gruźlicę, z którą walczył do końca życia. W 1949 roku ożenił się po raz drugi, z
Sonią Mary Brownell. Zmarł w 1950 roku w Londynie.
Charakterystyka twórczości
Orwell jest jednym z najbardziej znanych dwudziestowiecznych pisarzy głównie za sprawą
dwóch powieści: „Folwark zwierzęcy” (1945) i „Rok 1984” (1949). Pierwsze z wymienionych
dzieł to paraboliczna opowieść o przebiegu rewolucji październikowej, w której pod postacią
zwierząt kryją się konkretne postawy ludzi. „Rok 1984” to natomiast powieść z gatunku
antyutopii. Pisarz przedstawia w niej mroczną wizję przyszłego społeczeństwa całkowicie
zniewolonego przez totalitarne rządy Wielkiego Brata. Modelem owego świata był dla Orwella
Związek Radziecki i ustrój komunistyczny, w którym twórca widział ogromne zagrożenie dla
wolności jednostki.
Orwell jest również autorem autobiograficznych książek „Na dnie w Paryżu i w Londynie” i „W
hołdzie Katalonii” (1938), traktującej o jego udziale w wojnie domowej w Hiszpanii. Przed II
wojną światową pisarz stworzył również takie dzieła, jak „Birmańskie dni” czy „Córka
proboszcza”.

