Folwark zwierzęcy – streszczenie, plan wydarzeń
Pan Jones prowadzi farmę, na której hoduje wiele zwierząt. Pewnego wieczoru stary knur Major
organizuje zebranie wszystkich zwierząt. Opowiada wszystkim o swoim śnie oraz zapowiada
nadejście nowych lepszych czasów, pod warunkiem wzniecenia powstania i usunięcia ludzi.
Ważne jednak, aby zwierzęta pamiętały, że nie wolno im się upodobniać do swoich
prześladowców: nosić ubrań, sypiać w łóżkach czy pić alkoholu. Wkrótce rzeczywiście wybucha
rewolucja, a na jej czele stają świnie: Snowball i Napoleon. Prosiaki na podstawie nauk Majora
opracowują ideologię, którą nazywają animalizmem. Szczególnie oddane sprawie są konie:
Boxer i Clover.
Po wygnaniu pana Jonesa zwierzęta zamieniają jego dom w Muzeum i orzekają, że nikomu nie
wolno w nim mieszkać. Snowball i Napoleon, którzy nauczyli się czytać i pisać, zmieniają nazwę
farmy z Folwarku Dworskiego na Folwark Zwierzęcy. Ustalono również 7 zasad animalizmu,
które zostały wypisane na drzwiach stodoły: 1) wszystko, co chodzi na dwóch nogach, jest
wrogiem 2) wszystko, co chodzi na czterech nogach lub ma skrzydła, jest przyjacielem 3) żadne
zwierzę nie będzie nosić stroju człowieka 4) żadne zwierzę nie może spać w łóżku 5)
zwierzętom nie można pić alkoholu 6) żadne zwierzę nie może zabijać innego 7) wszystkie
zwierzęta są równe.
Wkrótce rozpoczyna się wspólna, ciężka praca - sianokosy. Świnie jednak nie uczestniczą w
tych zajęciach, a jedynie zarządzają farmą. Szczególnie wykazuje się Boxer, który pracuje za
trzech. Jedynie Molly i kot próbują uchylać się od obowiązków. Co niedzielę zwierzęta
gromadzą się na Wiecu, podczas którego wciągają na maszt zielona flagę z rogiem i kopytem.
Świnie zamieszkują w siodlarni. Wkrótce powołują do życia różne instytucje, np. Komitet
Produkcji Jaj czy Ligę Czystych Ogonów. Organizują również kursy czytania i pisania. Niektóre
zwierzęta nie mogą sobie jednak z tym poradzić, dlatego siedem przykazań zostaje
zredukowanych do jednego: „cztery nogi: dobrze, dwie nogi: źle”.
Napoleon wpada na pomysł wychowywania młodych duchu animalizmu. W tym celu odbiera
psom Jessie i Bluebell ich szczenięta. Wkrótce świnie stają się coraz bardziej zuchwałe: każą
sobie donosić mleko i jabłka, które nie są dostępne dla innych zwierząt.
Pewnego dnia pan Jones z właścicielami innych folwarków Foxwood i Pinchfield zjawiają się z
bronią u bram Folwarku Zwierzęcego. Snowball i Napoleon sprawnie organizują jednak obronę i
odpierają atak ludzi. Dzień ten przechodzi do historii jako „Bitwa pod Oborą”, zabita owca i
świnie dostają zaś odznaczenia Bohaterów Zwierzęcych.
Któregoś dnia znika Molly. Wszyscy podejrzewają, że uciekła do pobliskiej farmy, gdzie
właściciel dawał jej ulubione kostki cukru i wstążki. Tymczasem Snowball wpada na pomysł
wybudowania wiatraka, który ułatwiłby pracę w gospodarstwie. Pomysł ten krytykuje Napoleon,
dlatego zwierzęta dzielą się na dwa obozy. Napoleon pokonuje jednak przeciwnika, używając
swoich dziewięciu psów, które przeganiają Snowballa z farmy. Odtąd władzę absolutną
sprawuje Napoleon, Squealer i Minimus. Wkrótce Napoleon ogłasza, że jednak trzeba
wybudować wiatrak, jednocześnie zaś zmniejszyć racje żywnościowe i niedzielny odpoczynek.
Najciężej pracuje jak zwykle Boxer, który powtarza: „będę pracować jeszcze więcej” i „Napoleon
ma zawsze rację”. Wkrótce Napoleon zaczyna handlować z sąsiednim folwarkiem. Świnie
przenoszą się również do domu Jonesa. Którejś nocy podczas wichury wybudowany do połowy
wiatrak ulega zburzeniu. Napoleon ogłasza, że winę za to ponosi zdrajca Snowball. Zwierzęta

muszą zatem budować wiatrak w zimie. W gospodarstwie jednak zaczyna panować głód. Kury,
którym nakazuje się oddawanie jajek, podnoszą bunt, jednak po pięciu dniach głodówki poddają
się. Dziewięć z nich umiera. Napoleon zaczyna zaś szukać szpiegów Snowballa na farmie i
aresztuje młode prosiaki, którym psy przegryzają gardła. Wkrótce ofiarami padają też inne
zwierzęta.
Niedługo potem po nieudanej transakcji sprzedaży drewna Frederickowi ludzi po raz kolejny
atakują Folwark Zwierzęcy. Podczas walki ludzie wysadzają wiatrak, co wzbudza wściekłość
zwierząt i doprowadza do ich zwycięstwa. Niedługo po tym Napoleon upija się, a w nocy
zwierzęta nakrywają Squealera jak dopisuje do przykazań na stodole inne słowa, zmieniając je.
Po bitwie Boxer podupada na zdrowiu. Świnie stwierdzają, że zawiozą go do szpitala. Kiedy
jednak przyjeżdża transport, osioł Benjamin odczytuje napis na samochodzie: „ubój koni”. Po
trzech dniach przychodzi wiadomość o śmierci Boxera w szpitalu.
Po kilku latach świnie zaczynają chodzić na dwóch racicach, a Napoleon przechadza się z
batem w ręku. Owce zaś śpiewają piosenkę: „Cztery nogi dobrze; dwie nogi lepiej!”. Na stodole
pojawia się zaś napis: „Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze od innych”.
Świnie całkowicie upodabniają się do ludzi. Zapraszają do siebie mieszkańców pobliskich
gospodarstw i wspólnie ucztują w domu Jonesów. Nazwa farmy zostaje zaś zmieniona na
„Folwark Dworski”.
Plan wydarzeń
1. Zebranie zwierząt zorganizowane przez knura Majora i jego wizja wspaniałej przyszłości
2. Rewolucja na farmie pod wodzą Snowballa i Napoleona – wyrzucenie pana Jonesa
3. Ustanowienie Folwarku Zwierzęcego i 7 przykazań animalizmu
4. Ciężka praca zwierząt na rzecz powszechnego dobra
5. Zbrojny atak Jonesa na folwark i zwycięstwo zwierząt
6. Ucieczka Molly na sąsiednią farmę
7. Spór Snowballa i Napoleona o budowę wiatraku
8. Wypędzenie Snowballa przez sforę psów Napoleona
9. Poświęcenie Boxera przy budowie wiatraku
10. Zburzenie wiatraku i oskarżenie Snowballa o zdradę
11. Pogorszenie warunków życia zwierząt, terror świń i stopniowa zmiana zasad animalizmu
12. Bitwa pod Wiatrakiem
13. Niewolnicza praca zwierząt i powszechny głód
14. Upodobnienie świń do ludzi

15. Śmierć wiernego Boxera w rzeźni
16. Władza absolutna świń i zmiana nazwy farmy na Folwark Dworski

