Roald Dahl – biografia i charakterystyka twórczości
Biografia
Roald Dahl – to brytyjski pisarz, publicysta i scenarzysta pochodzenia norweskiego. Na świat
przyszedł 13 września 1916 r. w Llandaff (Walia). Zmarł w 1990 r. w Oxfordzie. Znany jest
przede wszystkim jako autor ciekawych powieści dla dzieci.
Roald imię dostał na cześć norweskiego podróżnika i badacza polarnego - Roalda Amudsena.
W 1920 r. umiera starsza siostra Roalda i jego ojciec. Wtedy matka wraz z szóstką dzieci
postanawia powrócić do Llandaff, gdzie przyszły pisarz ukończy szkołę.
W 1925 r. rozpoczął edukację w szkole św. Piotra, a cztery lata później kontynuował naukę w
Repton, gdzie „brał udział w degustacji czekoladowej”, co zainspirowało go do napisania
powieści „Charlie i fabryka czekolady”.
Po ukończeniu szkoły średniej w 1934 r. rozpoczął pracę jako przedstawiciel kompanii Shell Oil
we wschodniej Afryce. W tym czasie zaczął tworzyć pierwsze szkice.
Po wybuchu II wojny światowej został pilotem brytyjskiego lotnictwa (RAF – u). Latać uczył się
w Nairobi. Z karierą pilota musiał się jednak szybko pożegnać, gdyż został zestrzelony nad
Pustynią Libijską, na skutek czego kilkanaście dni musiał spędzić w szpitalu.
W 1942 r. Dahl przeniósł się do Waszyngtonu i przez większość swego życia mieszkał już w
Stanach Zjednoczonych, gdzie trudnił się wieloma zajęciami. Został m. in. attaché wojskowym
(lotniczym). Szpiegował też na rzecz W. Brytanii, uwodząc bogate Amerykanki i pisząc teksty
propagandowe. Dał się poznać zwłaszcza jako miłośnik balów i ekscentryk lubiący wystawne
życie. Był niezwykle szarmancki wobec kobiet, ale też na swój sposób dziwaczny i oryginalny.
Był dwukrotnie żonaty – z aktorką Paricią Neal i Felicity Ann d’ Abreu Crosland. Za sprawą tej
drugiej sfinalizowana została ekranizacja jego powieści.
Pisarz zmarł na białaczkę w 1990 r. w Oxfordzie.
Charakterystyka twórczości
Największą sławę Dahl zdobył jako pisarz. Był autorem dwóch autobiografii, dwóch powieści dla
dorosłych i kilkunastu książek dla dzieci. Te najbardziej znane to: „Charlie i fabryka czekolady”,
„Wiedźmy”, „Matylda”, „BFO”, „Czarodziejski palec”, „Charlie i wielka szklana winda”, „Danny
mistrz świata”, „Fleje”, „Uki włóż” i „Fantastyczny pan Lis”.
Tematykę i pomysł na „Boy’ a” i „Charliego i fabryki czekolady” zaczerpnął z własnego
dzieciństwa. W „Boyu” zobrazował niekorzystny dla dzieci system edukacji, a do napisanie
„Charliego i fabryki czekolady” skłoniła go wizyta delegacji fabryki czekolady w szkole i próby
degustacji czekolady, w których brali udział sami uczniowie.
Dahl pisał też scenariusze filmowe dla Hollywood (np. scenariusz do serialu „Alfred Hitchcock
przedstawia” i do filmu z Jamesem Bondem – „Żyje się tylko dwa razy”).
Brytyjski powieściopisarz - Forester nakłonił go też do opublikowania wspomnień z frontu, które
w końcu ukazały się anonimowo w „The Saturday Evening Post”. Dahl pracował również nad

opowiadaniami „The Gemlins” opartymi na wspomnieniach z RAF – u, w których starał się
przedstawić folklor lotników.
W 1946 r. ukazał się zbiór jego dziesięciu krótkich opowiadań związanych z lataniem. Dwa lata
później pisarz wydał pierwszą powieść dla dorosłych: „Some Time Never: A Fable for
Supermen”, w której zawarł wizję wojny nuklearnej.

